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PŘICHÁZÍ ADVENT A JEHO ZVYKY
1. adventní neděli - železnou, pro letošek tedy 1.12.2013, rozsvěcujeme u nás
v Hošticích u kostela vánoční strom. Při této příležitosti si můžete zazpívat
s dětmi ze školy a Volným sdružením horažďovických muzikantů vánoční písně,
popovídat se sousedy, zahřát se pohárkem svařáku a připravit se na předvánoční
shon. V tento den se také, dle zvyklostí pečou perníčky a zázvorky, protože
potřebují čas na uležení, koření vánočně provoní celý byt. 4.12. na sv. Barboru si
nezapomeňte natrhat větvičky třešní či jiných kvetoucích stromů a keřů. Pokud
tyto „barborky“ svobodným ženám vykvetou na Štědrý den, jistě se brzy dočkají
vdavek. 5.12. na Jitku – jsou určitě od rána jako na trní hlavně děti. Večer se totiž
rozhodne, jestli byly hodné – dostanou od Mikuláše a anděla sladké nadělení. A
když zlobí, dočkají se brambor nebo uhlí a pořádného výprasku od čertů.
2.adventní neděle - bronzová, 8. 12. 2013, už snad ve všech domácnostech voní
vanilka, skořice a další ingredience nezbytné pro pečení vánočního cukroví. Pomalu je třeba začít s balením
dárků a hlavně nezapomeňte, kam jste je schovali, ať je na Štědrý den najdete. 13.12 slavíme svátek sv. Lucie,
která noci upije a dni nepřidá. V některých krajích chodí po vsi ošklivé Lucky a kontrolují hospodyňky, jestli
dobře uklidily. 3.adventní neděle - stříbrná, 15. 12. 2013, je typická pro zdobení domu. I tento křesťanský
svátek už podléhá módním trendům a tak výzdobu můžete přizpůsobit barevnému ladění v bytě. Vánoční
pečení, zdobení a smýčení jde do finále. Věřící lidé navštěvují kostely. 4. adventní neděle - zlatá, 22. 12. 2013,
v tento den se zapaluje poslední svíčka na adventním věnci. Věnec je všeobecně spájen s něčím mocným,
vítězným a oslavným. O Vánocích představuje život, výhru Slunce nad temnem a zrození Ježíška. Čtyři svíčky
na věnci nejsou pouze symboly jednotlivých týdnů, ale představují i jisté vlastnosti. První svíce by nám
měla přinášet mír, druhá víru, třetí lásku a při zapalování té poslední bychom měli cítit naději na novou lepší
budoucnost. I tato symbolika má co dočinění s křesťanstvím. Na Štědrý den se na věnec dají nové svíčky, již
stejně velké. Vánočku pečte ze tří vrstev, ve znamení boží trojice - Otec, Syn a Duch svatý.
Jmelí, které se věší nad vchodové dveře, by mělo být darované, aby domácnost provázelo stále štěstí, protože
jinak se kouzlo této rostlinky ruší. Čím více kuliček, tím více štěstí. Pod jmelím bychom se měli také políbit s
blízkými osobami. Sundává se až poté, kdy máte nové náhradní, takže až na další Vánoce.
Mějte krásné Vánoce !!!!
INFORMACE O PRŮBĚHU PRÁVĚ PROBÍHAJÍCÍCH AKCÍ
Poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova JK v roce 2013 na akci : „Oprava společenského
zařízení, parc.č.st.27 v k.ú. Střelskohoštická Lhota, č.p. 22 – I. etapa“
Jednou z právě probíhajících akcí je : „Oprava společenského zařízení, parc.č.st.27 v k.ú. Střelskohoštická
Lhota, č.p. 22 – I. etapa“. Jedná se o stavební úpravy stávajícího krovu (oprava poškozených částí, odstranění
stávajících vazných trámů, instalace nových dvojic kleštin), provedení nového střešního pláště včetně nové
pálené krytiny a střešních oken. Součástí stavby bude také provedení izolace stropní konstrukce a oprava
komínového tělesa. Předpokládané náklady projektu budou činit 410.000,- Kč, výše dotace je 100.000,- Kč a
zbývající částka ve výši 310.000,- Kč bude hrazena z vlastních prostředků obce.
Poskytnutí dotace na opravu oltáře v kapli sv. Václava parc. č .st. 71 v k.ú. Kozlov nad Otavou (Obec
Střelské Hoštice) Svazkem obcí středního Pootaví
Již čtvrtou etapou pokračuje obnova kaple sv. Václava a to opravou hlavního oltáře v rámci projektu Svazku
obcí středního Pootaví, dotační titul SOSP-DT 7 POV 2013 „ Oprava a obnova památek a veřejných

prostranství“. Dne 19.11.2013 byla provedena demontáž oltáře na jednotlivé díly. Takto demontovaný oltář byl
převezen do restaurátorské dílny p. Lišky do Smrkovic /okr.Písek/. Restaurátorské práce budou spočívat ve
vyčištění jednotlivých částí, napuštění proti dřevokaznému hmyzu, chemické čištění všech fládrovaných ploch,
odstranění poškozeného zlacení a následně nové zlacení. Náklady projektu byly upřesněny ve výši 90.024,Kč, výše dotace bude 63.000,- Kč a zbývající částka 27.000,- Kč bude hrazena z vlastních prostředků obce.
Poskytnutí podpory ze SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt s názvem :
„KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD“
Tento projekt byl již realizován. V rámci projektu bylo nakoupeno 23 ks kontejnerů na papír, plasty a sklo.
Nové kontejnery budou postupně umístěny místo stávajících starých na 8 stanovištích v obci Střelské Hoštice.
Náklady projektu dosáhly výše 525.000,- Kč, z toho dotace činila 472.500,- Kč a zbývající částka 52.500,- Kč
byla hrazena z vlastních prostředků obce. Pro podporu systému třídění odpadů v naší obci byl zpracován
propagační leták, který je distribuován současně s výtiskem tohoto zpravodaje.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
CELKEM

Umístění kontejnerů
LHOTA
SEDLO
ZADNÍ HOŠTICE
KOZLOV
BYTOVKY S.H.
ŠPAGÁTNICE S.H.
KOSTEL S.H.
HŘIŠTĚ

3

Plasty /3,2m /
1
1
1
1
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2
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1
12
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Sklo /2,5m /
1
1
1
1
1
1
1
7

3

Papír /3,2m /
1
1
1
1
4

Poskytnutí podpory ze SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt s názvem :
„REVITALIZACE TŮNĚ VE STŘELSKOHOŠTICKÉ LHOTĚ“
Předmětem projektu je revitalizace tůně na pozemku parc.č. 51/3 v k.ú. Střelskohoštická Lhota. V rámci
projektu bude provedeno odbahnění tůně a rozšíření na pozemek parc.č. 51/1, dále vyhloubení obslužné stoky
včetně nátoku a výtoku do Březového potoka. Dne 8.11.2013 bylo předáno staveniště firmě Košán spol. s r.o.
Volenice, která byla vybrána ve výběrovém řízení za zhotovitele výše uvedeného projektu. Práce budou
zahájeny v průběhu prosince a termínem dokončení je datum 28.2.2014. Celkové náklady projektu činí
583.552,- Kč včetně DPH. Finanční podpora je v tomto případě rovna celkovým nákladům projektu.
„Bezpečné přechody v obci Střelské Hoštice“
V současné době stále probíhají práce na akci: „Bezpečné přechody v obci Střelské Hoštice“. Již v minulém
vydání zpravodaje byl popsán rozsah prováděných prací. Znovu zdůrazňujeme účel projektu :
-realizací výše uvedeného projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupnění osobám
s omezenou schopností pohybu a orientace
-zvýšení bezpečnosti dopravy a zlepšení dopravní infrastruktury v obci
-zlepšení vzhledu veřejného prostranství v obci
Záměrem celého projektu je zpomalení dopravy v obci, a tím zvýšení bezpečnosti chodců, hlavně dětí.
Po osazení nových betonových obrubníků bude firma Znakon spol. s r.o. pokračovat pokládáním dlažby na
chodníku u zastávky, úpravou svislého dopravního značení, montáží svítidel k nasvícení přechodů u základní
školy a Jednoty. Součástí autobusové zastávky ve směru na Horažďovice bude zastávkový přístřešek.
Zastávkový přístřešek bude vybaven lavičkou, označníkem zastávky a klaprámem pro vyvěšení jízdního řádu.
Po ukončení výše uvedených prací je v plánu pokládka nového asfaltového krytu na silnici I/22 v průtahu obcí a
provedení nového vodorovného značení.
STŘÍPKY ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V tomto školním roce jsme na konci září opět zahájili výuku nepovinné Aj pro 1. a 2. ročník, účastní se jí 19
žáků. Děti se učí pouze foneticky formou her, písní, říkadel, k dispozici mají pracovní sešit, do něhož malují,
vyrábějí z papíru apod. Anglicky zatím nepíší, ani nečtou, pouze mluví a získávají velký objem pasivní slovní
zásoby. Účast na výuce dětem usnadňuje zvládnutí jazyka ve třetí třídě.

V rámci dopravní výchovy k nám zavítala 1. října mluvčí Policie ČR Mgr. Nováková, přichystala si pro děti
besedu zaměřenou na prevenci, děti se účastnily měření rychlosti v obci.
Letos se konal již 16. ročník Běhu při Otavě, běželo 185 závodníků, akci podpořilo svými hmotnými i
finančními dary celkem 26 sponzorů, včetně OÚ Střelské Hoštice, všem dárcům děkujeme. Poděkování patří
také sportovcům a hlavně všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu samotné akce.
V týdnu před posvícením jsme s dětmi šli do našeho kostela, paní Čapková (učitelka náboženství v MŠ ) si
pro děti připravila pověst o životě svatého Martina, patrona kostela v naší obci. Do děje byly postupně zapojeny
všechny děti, akce se setkala u dětí s velkým ohlasem.
Ve středu 13. 11. jsme vyjeli do Horažďovic, přihlásili jsme se do výukového programu Madagaskar- příběh
pradávné Lemurie, uváděný v rámci vzdělávacího projektu Planeta Země 3000. Škola navíc získává velké
množství bonusových materiálů k výuce. Taktéž jsme zašli do dětského oddělení knihovny na besedu a ještě
nás čekalo povídání o vzácných kamenech a síle přírody v krámku pod náměstím u paní Dáši Brůžkové.
Veřejnost se může i letos těšit na naše tradiční předvánoční aktivity, jako rozsvícení vánočního stromu, besídky
a vánoční jarmark.
Na závěr se obracíme ke všem lidem v naší obci s prosbou: Hledáme zájemce z řad široké veřejnosti o vedení
kroužku pro naše děti se zaměřením na přírodu, sport a jiné, vítáme jakékoli aktivity. Taktéž škola upotřebí
rozličné výtvarné materiály, např. zbytky z domácí práce, odstřižky papíru, přírodniny, dřevěné hobliny ….,
předem děkujeme.
Naše škola a obec.
Na konci září jsme ukončili rozsáhlý tříletý projekt - EU PENÍZE ŠKOLÁM, díky kterému jsme získali
peněžní prostředky na rozvoj ZŠ ve výši 483 000 Kč. V rámci tohoto projektu učitelé odučili mnoho dalších
individuálních hodin, na které si vytvořili bezmála 200 digitálních učebních materiálů. Vybavili jsme školu
moderním PC vybavením, interaktivními tabulemi a učebními pomůckami. MŠMT nám v minulých dnech
schválilo závěrečnou zprávu projektu bez připomínek.
V poslední době jsem při různých příležitostech navštívil celou řadu okolních škol jak vesnických, tak i těch
velkých ve Strakonicích a Českých Budějovicích .
Na základě těchto návštěv jsem si uvědomil, jak máme krásně čistou ,vyzdobenou a vybavenou školu i její
nejbližší okolí. Naše ZŠ i MŠ je opravdu rodinnou, neanonymní školou, kde se všichni dobře známe, vzájemně
spolupracujeme mezi sebou, s dětmi i s rodiči. Naši žáci využívají nové učebnice, výborné vybavení, krásnou
velkou zahradu, v jídelně nám skvěle vaří, zajišťujeme žákům pitný režim, mléčné výrobky i ovoce z projektu
Ovoce do škol. Žáci si mohou vybrat z mnoha zájmových kroužků a zúčastňovat se velkého množství exkurzí
a výletů. Dojíždějící děti převádíme po vyznačených přechodech. Nic z toho, co jsem nyní vyjmenoval, není
totiž ve většině škol samozřejmostí.
Další velkou radost mám z právě dokončovaných stavebních a dopravních úprav na návsi a v blízkém okolí
školy, které významně zvýší bezpečnost našich dětí a ostatních chodců přecházejících rušnou hlavní silnici
procházející středem naší obce, kterou si dříve neohleduplní řidiči pletli s rychlostní komunikací.
Přeji Vám hezké a klidné prožití adventní doby, krásné Vánoce a hodně zdraví v Novém roce.
Mgr. Roman Krejčí - ředitel ZŠ a MŠ Střelské Hoštice
JAK SE MÁME V MŠ
Do nového školního roku jsme vskočili rychle-za zvuku sirény a pulzování majáku. Hasiči pod vedením
profesionála pana Krále, nám předvedli, jak nebezpečná a potřebná je jejich práce.
Do třídy Myšek je letos přihlášeno 22 dětí ( 10 nových tváří), u Medvědů je to 21 kluků a holek( z toho 16
předškolaků).
Loni se naši žáci zúčastnili výtvarné soutěže pořádané městem Strakonice a majitelem poutě p. Kočkou
s názvem „Na Svatého Václava, pouť nám radost rozdává“. Velká byla naše radost, že jsme v konkurenci
obstáli a obsadili 2.místo. Kdo přiložil ruku k dílu, dostal jízdenku na kolotoč a plyšáka.
Medvědi začali jezdit na plavecký výcvik do Horažďovic.
V měsíci říjnu se konala schůzka rodičů. Přizvaná odbornice Mgr.paní Jana Vavřincová nastínila rodičům
předškoláků, co všechno zahrnuje „školní zralost“.
Děti provedly rodiče svým „rájem“ při podzimních hrátkách. Vytvořili společně dekoraci, popovídali si při
kávě či opékání vuřtů na zahradě.
Rádi jsme využili nabídku navštívit prostory Mateřského centra na obecním úřadě. Nejvíc pozornosti přitáhla
novinka-bazének plný míčků, ale „dobyli“ jsme i skákací hrad.

18.10.2013 při 15 .ročníku Běhu při Otavě v areálu Školy v přírodě ve Střelských Hošticích, si naši kluci
v kategorii 0 – 6 let doběhli pro krásné 1. a 3. místo .
Již dvakrát nás v tomto školním roce navštívilo oblíbené divadélko Kašpárek . Potěšily nás pohádky Včelka
Mája a Vilík s Májou na výletě.
Lektorka strakonické Cassiopeii dětem v eko-prográmcích přiblížila běh ročních období „Kouzelná
jabloňka“a učila je výrobě mýdla a péči o tělo v pásmu, na kterém se děti aktivně podílely
nazvaném„Namydlený program“.
Před posvícením jsme si s paní učitelkou Čapkovou z katovické školky, která ve školce vede kroužek
náboženství, povídali o svatém Martinovi přímo v našem kostele sv. Martina. Jeho dobré srdce, laskavost a
nesobeckost jsou nám vzácné.
Příští týden nás čeká fotografování (p.Kokrda ze Strakonic)-milý dárek pro příbuzné a blízké.
Petra Novotná
MLADÍ HASIČI ZAHÁJILI SEZONU 2013/2014.
(Eva Janochová)
První soutěž nového ročníku se konala v Bavorově 12. 10. 2013. V závodu všestrannosti bojovaly Střelské
Hoštice v kategorii mladších, starších, dorostenek a dorostenců - jednotlivců. Vzhledem k věku dětí byla pro
letošní rok postavena nová družstva, a tak jsou téměř všichni benjamínky. Do Bavorova vyrazilo celkem 26
dětí. Soutěž je vždy celodenní a časově velmi náročná. Naštěstí nám v letošním roce ještě nemrzlo, ale přesto
musely být děti už po sedmé hodině u hasičárny a v terénu skončily až kolem 16:00 hodiny.
U mladších i starších největší problém dělala střelba, topografie a uzlování. Zatímco bez jakýchkoliv potíží
všichni mladí hasiči zvládli požární ochranu, první pomoc i fyzické překonání lanové překážky. Navíc soutěž
vyžaduje i dostatek fyzických sil pro orientační běh v přírodním lesním terénu. Z hasičských dovedností je pak
čekal ještě závod požárních dvojic, který spočívá v rozvinutí a následném smotání hadic.
V letošním roce bylo podmínkou účasti také odevzdat herbář, na kterém pracovali děti i vedoucí celé léto.
Podařilo se jim shromáždit, určit a vylisovat více než 120 rostlin a listů.
A z jakých pozic budeme postupovat do jarního kola?
Mladší
Starší
Dorostenky
Dorostenci

7. místo (z 16 kolektivů)
7. místo (z 16 kolektivů)
3. místo (ze 3 kolektivů)
1. místo (Ludvík Musil – jednotlivci)
4. místo (Tomáš Vlk – jednotlivci)

Dobrovolní hasiči roku 2013
(Eva Janochová)
V minulém čísle Zpravodaje jsme vás informovali o tom, že jako SDH Střelské Hoštice bojujeme v soutěži
Dobrovolní hasiči roku 2013 a prosili jsme vás o hlasování v náš prospěch. Nyní již známe výsledky. V Brně
jsme 5. 11. 2013 získali cenu za 2. místo za oblast jih-západ Čech v kategorii sborů. Šek na krásných 20 000,Kč jsme převzali od zástupců RWE. V soutěži nás na toto místo poslalo 210 hlasů z veřejného hlasování. Od
prvního místa nás dělilo pouhých sedm hlasů. Slavnostního předání se zúčastnil Václav Boukal (starosta sboru),
Vlastimil Král (velitel), Jaroslava Boukalová (starostka OSH Strakonice) a Eva Janochová.
Cenu jsme obdrželi za organizaci akce Den se sv. Floriánem, která proběhla 9. 6. 2013 v areálu zámku.
Všem hlasujícím moc děkujeme za podporu.
Střelskohoštický zpravodaj: Vydává Obec Střelské Hoštice, IČO 00251844. Redakce: Obecní úřad, Střelské
Hoštice 83, PSČ 387 15. Telefon 383 399 748. E-mail: starosta@strelskehostice.cz. Redaktoři: Ing. Luboš
Krupka, Lenka Kopelentová, Magdalena Kopáčková
Registrováno u MK ČR pod registračním číslem MK ČR E 12989. Příspěvky a náměty posílejte poštou,
předávejte osobně na obecním úřadě nebo dávejte do poštovní schránky umístěné na vchodových dveří
obecního úřadu. Omluvte případné chyby v textu.
Místo, datum a číslo vydání: Střelské Hoštice, 21.10.2013, 5/2013

Pravé peklo tentokráte u nás ve Střelských Hošticích
(Eva Janochová)

Pekelná show se chystá v prostorách bývalého
zámeckého pivovaru. Na přípravě akce se spojili obec
místní hasiči a fotbalisté.
V pravé peklo pak zámecké sklepy promění ochotnický
soubor Tyjátr Horažďovice, ale i někteří místní
čerchmanti.
Nepůjde o klasickou mikulášskou ani čertovsku nadílku
jen s krátkým vystoupením, ale malí i velcí po celé
odpoledne uvidí, jak čerti žijí a budou si moci projít
jejich celý pekelný příbytek se vším, co k tomu patří.
Jestli bude doma i Lucifer, to se uvidí.
Vstupné bude 50,- Kč, ale na děti budou čekat pekelné
dárky.
V sobotu bude také současně otevřeno od 13 do 18
hodin Muzeum řeky Otavy a voroplavby s vánoční
výstavou betlémů.
Místní možná potěší, že se budou moci podívat do
sklepů původního hoštického pivovaru, které byly
vybudovány někdy v 90. letech 19. století a v současné
době jsou zachovány tak, jak je opustila armáda.

Dne 1.12.2013 Vás zveme na tradiční rozsvícení vánočního stromu u Kostela sv.
Martina ve Střelských Hošticích.
Přijďte si zazpívat vánoční písně s dětmi z místní ZŠ a Volným sdružením
horažďovických muzikantů, zapálit první svíčku na adventním věnci , pochutnat
si na klobáse či bramboráku a svátečně se naladit.

Zveme Vás dne 15.12.2013
ve 14,00 hodin na

VÁNOČNÍ POSEZENÍ
S DŮCHODCI
do společenského sálu
v zámku
ve Střelských Hošticích.
Zahraje p. Hlobík.

