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Krásný Advent milí hoštičtí,
Když na chvíli zapomenu, že nás (ženy) čeká období úklidu, pečení, nakupování,
balení a stresu jak a kdy to všechno stihnu, tak se vlastně moc těším. Těším se na
setkávání s kamarády a s Vámi všemi na různých předvánočních akcích, těším se
na vánoční vyrábění v družině, těším se na školní besídku (klaním se hluboce
před trpělivostí a umem všech pánů učitelů, kteří každý rok vykřesají z dětí to
nejlepší a dopřejí nám ochutnat trochu vánoční atmosféry prostřednictvím
hudby), těším se na vycházku ke krmelci o Štědrém dnu a samozřejmě se těším,
až moje děti rozbalí dárky a budou alespoň na chvilku rozzářené. V posledních
letech se všude dočítám, že nezáleží na hodnotě dárku, ale na tom, že si alespoň
vzpomenete – tak to rozhodně neplatí v případě dárků pro děti. Ale pokud můžu
být chvíli trošku „duchovní“, chtěla bych Vám všem popřát, abyste prožili svátky tak, jak si představujete.
Někteří v klidu a pohodě u rodinného stolu, jiní zas ať naplní svůj život zážitky a dobrodružstvím. Prostě
dělejte a prožívejte vše, co je Vám milé a rozdávejte své šťastné úsměvy na všechny strany. Ono se Vám to
vrátí – slibuji.
UKONČENÉ AKCE V ROCE 2017
Podpořené žádosti z Jihočeského kraje v rámci
Dotačních programů Jihočeského kraje v roce 2017
- DP Podpora muzeí a galerií
Podpořena byla žádost o finanční podporu projektu s názvem: „Modernizace kamerového systému
v prostorách Muzea řeky Otavy a voroplavby ve Střelských Hošticích“. Stávající kamerový systém, který
byl pořízen v roce 2009, byl již nefunkční. Realizací tohoto projektu došlo k jeho modernizaci. Byl
nainstalován větší monitor, nové kamery a výkonnější záznamové zařízení, které umožní delší čas uchování
záznamu. Obsluha Muzea řeky Otavy a voroplavby bude mít možnost sledovat dění v jeho jednotlivých
prostorách. Tím se zkvalitní ochrana vystavovaných exponátů, při jejichž poškození nebo odcizení by vznikla
nenahraditelná ztráta.
Základní údaje o skutečných nákladech na projekt:
- celkové náklady na realizaci projektu
–
25.288,- Kč včetně DPH
- výše přiznané dotace
–
10.000,- Kč včetně DPH
- výše vlastního podílu obce
–
15.288,- Kč včetně DPH
- DP Podpora muzeí a galerií
Podpořena byla dále žádost o finanční podporu projektu s názvem: „Výměna a doplnění elektronického
zabezpečovacího systému (EZS) Muzea řeky Otavy a voroplavby ve Střelských Hošticích“. Byla
provedena výměna stávajícího bezdrátového zabezpečovacího systému za drátový. Nově nainstalovaný
zabezpečovací systém je spolehlivější a jeho výhodou je kvalitnější zabezpečení muzea proti neoprávněnému
vniknutí, odcizení vystavovaných exponátů či jejich poničení, hlavně v době nepřítomnosti obsluhy muzea
mimo otevírací dobu. Zabezpečovací systém lze také ovládat pomocí zasílání a přijímání SMS zpráv z každého
běžného mobilního telefonu. Takto je možné zabezpečovací systém zapínat, vypínat a zjišťovat jeho stav přes
běžné SMS zprávy.
Základní údaje o skutečných nákladech na projekt:
- celkové náklady na realizaci projektu
–
21.314,- Kč včetně DPH
- výše přiznané dotace
–
10.000,- Kč včetně DPH
- výše vlastního podílu obce
–
11.314,- Kč včetně DPH
- DP Podpora cestovního ruchu

Podpořena byla dále žádost o finanční podporu projektu v rámci Opatření č. 1 – Vybavení infocenter IT
technologiemi s názvem: „Vybavení informačního centra ve Střelských Hošticích novým IT vybavením“.
Informační centrum bylo vybaveno novou PC sestavou – počítačem značky Lenovo a tiskárnou HP CLJ Pro
MFP Color s možností kopírování a skenování. V době od května do září se informační centrum nachází
v prostorách Muzea řeky Otavy a voroplavby a v měsících od října do dubna je informační centrum přesunuto
do prostor knihovny na OÚ ve Střelských Hošticích.
Základní údaje o skutečných nákladech na projekt:
- celkové náklady na realizaci projektu
–
42.881,- Kč včetně DPH
- výše přiznané dotace
–
30.000,- Kč včetně DPH
- výše vlastního podílu obce
–
12.881,- Kč včetně DPH
 Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje
Název projektu :
 „Vybavení zásahové jednotky SDH obce Střelské Hoštice hasičskými přilbami“
Bylo pořízeno 9 ks nových hasičských přileb v hodnotě 79.838,40,- Kč. Dodavatelem byla f. Dräger Safety
s.r.o., Pod Sychrovem I - 64, 101 00 Praha 10. Jedná se o nové moderní hasičské přilby Dräger HPS 7000PRO
H1. Svou hmotností cca 1380 g v základní verzi patří k nejlehčím přilbám ve své třídě. Navzdory nízké
hmotnosti patří k nejbezpečnějším integrálním přilbám. Výše nakoupené přilby se dále vyznačují velkou mírou
pohodlí při obsluze a nošení a hlavně zajistí optimální ochranu hlavy pro všechny druhy zásahů. Hasičské
přilby mohou být doplněny širokou škálou příslušenství – jako například reflexní pásky pro zvýšení
viditelnosti, pomocí adapteru je možno na levou nebo pravou stranu přilby namontovat svítilnu.
Základní údaje o skutečných nákladech na projekt:
- celkové náklady na realizaci projektu
–
79.838,40,- Kč včetně DPH
- výše přiznané dotace
–
63.000,- Kč včetně DPH
- výše vlastního podílu obce
–
16.838,40,- Kč včetně DPH
 Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje
Název projektu :
 „Vybavení JPO III obce Střelské Hoštice dýchacími přístroji DRÄGER PSS 3000“
Byly pořízeny 2 ks kompletů dýchacích přístrojů DRÄGER PSS 3000 v hodnotě 83.974,- Kč. Dodavatelem
byla f. Dräger Safety s.r.o., Pod Sychrovem I - 64, 101 00 Praha 10. Jedná se o moderní dýchací přístroje, které
zajišťují nepřekonatelnou ochranu dýchání.
Základní údaje o skutečných nákladech na projekt:
- celkové náklady na realizaci projektu
–
83.974,- Kč včetně DPH
- výše přiznané dotace
–
58.700,- Kč včetně DPH
- výše vlastního podílu obce
–
25. 274,- Kč včetně DPH
Název projektu :
 „Rekonstrukce a modernizace cisternového zásahového vozu TATRA 138 CAS 32“
Rekonstruovaná byla spodní části bočních krycích plechů včetně výměny části nosné konstrukce (nýtovaná
technologie), instalace 2 ks rolet šíře 140 cm, výška 145 cm, výměna podběhů, instalace nového zadního
nárazníku (ohýbaný ocelový U profil o výšce 160 mm se dvěma vyztuženými profily 25x25 mm včetně
zapuštěných skupinových světel, vyztužení konstrukce pro stabilitu nárazníku, nárazník proveden po celé zadní
šířce vozidla), výroba zábradlí na horní palubě, zhotovení držáků na horní palubě. Olakování celého vozidla dle
platné vyhlášky.
Základní údaje o skutečných nákladech na projekt:
- celkové náklady na realizaci projektu
–
854.187,- Kč včetně DPH
- výše přiznané dotace
–
533.579,- Kč včetně DPH
- výše vlastního podílu obce
–
320.608,- Kč včetně DPH
Podpořená žádost z Ministerstva pro místní rozvoj

Dotační titul č. 5 - Podpora obnovy místních komunikací
Podpořena byla akce s názvem : „ Rekonstrukce místní komunikace p.č. 151/3 v k.ú. Střelské Hoštice“ –
(Kanada). Výsledkem projektu je rekonstruovaná obousměrná místní obslužná komunikace s šířkou jízdního
pruhu 3,0 m, celková šířka vozovky bude 6,0 m, v celkové délce 270 m.
Základní údaje o skutečných nákladech na projekt:
- celkové náklady na realizaci projektu
–
2.663.999,- Kč včetně DPH
- výše přiznané dotace
–
1.000.000,- Kč včetně DPH
- výše vlastního podílu obce
–
1.663.999,- Kč včetně DPH
Podpořená žádost z Ministerstva průmyslu a obchodu
Státní program na podporu úspor energie pro rok 2017
„P 1 - Investiční podpora realizace energeticky úsporných projektů“
aktivita : 1A – Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení (VO)
Vyměněno bylo celkem 39 ks stávajících svítidel, osazených vysokotlakovými výbojkami ve Střelských
Hošticích za moderní LED svítidla. K obnově byla vybrána pouze část soustavy veřejného osvětlení, která byla
napájena z rozvaděče umístěného na objektu Jednoty.
Základní údaje o skutečných nákladech na projekt:
- celkové náklady na realizaci projektu
–
1.124.290,- Kč včetně DPH
- výše přiznané dotace
–
237.928,- Kč včetně DPH
- výše vlastního podílu obce
–
886.362,- Kč včetně DPH
STŘÍPKY ZE ZŠ
Na podzim jsme s dětmi navštívili informační centrum JE Temelín, děti se zde učily o výrobě energií a ochraně
životního prostředí, pak jsme jeli za zvířátky do ZOO Ohrada. V listopadu jsme se zúčastnili dalšího ročníku
projektu Planeta Země 3000 o Jižní Americe, navštívili jsme dětské oddělení knihovny a DDM
v Horažďovicích. Jako každý rok i letos jsme zazpívali u rozsvěcovaného vánočního stromu, čekají nás vánoční
besídky pro rodiče a vystoupení pro seniory. S dětmi vyrábíme vánoční dárky a přání našim sponzorům. Určitě
jste si všimli krásné zimní výzdoby na oknech, je prací naší školní družiny.
Po prázdninách jsme byli mile překvapeni novými houpačkami a tyčemi na šplh, které nám na školní zahradu
pořídila obec.
Babí léto, které bylo krásné, jsme prožili ve školní družině hlavně na zahradě. Vytvořili jsme skřítka
Stromovouse, který nás provází hrou, kterou zjišťujeme, co vše můžeme udělat pro lesní rovnováhu.
Zavzpomínali jsme na prázdniny a své zážitky zachytili v kresbách barevnými křídami na chodníku před
školou. Naše koloběžky, které celé léto odpočívaly, jsme provětrali při Koloběžkových závodech. Rozloučili
jsme se s létem, opekli si špekáčky a navštívilo nás LÉTO, které předalo žezlo PODZIMU. V rámci projektu
Bramborové dny jsme si vyrobili veselé Bramboráčky, které jsme dotvořili různými přírodninami nasbíranými
na vycházce. Popovídali jsme si o zdravých svačinkách a připravili jsme si ovocný salát a koktejly a zjistili
jsme, že to, co je zdravé je i dobré:-) Odlétajícím vlaštovkám jsme zamávali při Závodech vlaštovek a snažili
jsme se poslat i ty naše papírové co nejdále. Každoroční Drakiáda nám přinesla veselé i napínavé chvíle, jeden
z dráčků skončil až v koruně lísky. 1. 11. jsme oslavili Samhain – Keltský nový rok, prošli jsme bludištěm,
zabojovali si, zakopali jsme vše špatné, duchové hledali své spřízněné duše a nakonec jsme si z naší bylinkové
spirály uvařili voňavý čaj. Zimu jsme přivítali Čertími dny, kdy jsme si vyrobili svícen-čertíka a zasoutěžili si
při Čertovském odpoledni. Do konce roku nás ještě čeká pečení a zdobení perníčků a vánoční tvoření a
vyrábění.
Dva měsíce fungování čtenářského klubu
Právě před dvěma měsíci jsme se poprvé sešli v nově založeném Čtenářském klubu, který začal fungovat díky
finanční podpoře získané v projektu OP VVV - výzvy č. 02_16_022 a č. 02_16_023 Podpora škol formou
projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ.
Když se ohlédneme za vším, co jsme v klubu prožili, můžeme směle říct, že toho nebylo málo. Nejoblíbenější
aktivitou však jistě bylo probírání se knihami v naší školní knihovně. Všichni členové klubu si knihy půjčují
domů nebo si je prohlíží během jednotlivých setkání.
Asi by to mnozí zpočátku neřekli, že ve čtenářském kroužku nejde jen o čtení, povídání si o knihách a příbězích
a o rozvíjení fantazie. Spolu s tím jde samozřejmě o rozvíjení řečových schopností, jazykových dovedností i o
rozvíjení tvořivosti. Ale jde také o tříbení takových schopností, jako jsou soustředěnost, sebekázeň a respekt

k druhému. Tomu všemu věnujeme pozornost právě při čtení, povídání si o přečteném a při dalších kreativních
činnostech.
Navštívili jsme také dětské oddělení ve strakonické Šmidingerově knihovně, kde paní knihovnice Blanka
Auterská připravila pro děti velmi zajímavé povídání na téma „Dětský hrdina“. Děti se věnovaly současným
spisovatelům pro děti a jejich tvorbě. Paní knihovnice přečetla dětem některé úryvky z knih a děti některé
zaujaly natolik, že si chtějí přečíst knihu celou. Nakonec si malí čtenáři mohli celé oddělení projít a
prozkoumat. Děti byly i pochváleny za své znalosti a přehled.
Často slýcháváme, že dnešní děti nečtou. Situace ale možná není tak tragická. Dnešní děti spíše potřebují trochu
jinak podpořit, aby se knížka dostala na roveň jiných zdrojů zábavy. Zároveň v současnosti stejně jako dříve
platí, že práce s textem a dobré porozumění jeho obsahu jsou základními předpoklady pro vzdělávání.
Díky fungování Čtenářského klubu začaly projevovat zájem o knihy i děti, které členy Klubu nejsou. Měly
zájem o zapůjčování knih, a tak naše školní knihovna začala plnit svou funkci o něco více.
Kromě toho také od začátku fungování Klubu bylo do knihovny pořízeno 25 nových knih. Za to patří velký dík
Šmidingerově knihovně, konkrétně paní Lucii Kálalové, která nám vyšla vstříc a vše zařídila. Naše škola totiž
mohla zprostředkovaně zakoupit tituly s výraznou slevou, což je pro naši školu opravdu velká pomoc. Nákup
dalších knih ještě bude samozřejmě pokračovat.
Projekt Recyklohraní v ZŠ a MŠ
Připomínáme Vám, že v ZŠ a MŠ je možné do sběrných nádob umístěných v přízemí budovy odevzdávat
použité baterie a vyznačený elektroodpad. Ve škole také žáci odevzdávají starý papír a jsou zapojeni ve sběrové
soutěži. Naše škola je zapojena v projektu Recyklohraní, kde se děti a žáci učí třídit odpad a být šetrní
k životnímu prostředí. Za odevzdané výše uvedené komodity získává škola body, které uplatní a získá (vybere
si z katalogu) hodnotné výrobky.
JAK SE MÁME VE ŠKOLCE
(Naďa Kučerová a kolektiv MŠ)
Tak a máme za sebou podzim. Roční období, kdy pozorujeme, zkoumáme a seznamujeme se s tím, co nám toto
období přináší.
Všímáme si počasí, barev, plodů podzimu ze zahrad i lesů. Dětem přinášíme činnosti související s přírodou,
pohybem, zdravím. Preferujeme výlety do přírody s pozorováním znaků podzimu, vlastní herní aktivity venku
s přírodním materiálem.
Všímáme si sklizně všeho, co nám příroda přinesla, pozorujeme lidi a stroje, které jim pomáhají.
Poznatky z přírody využíváme při praktických činnostech ve třídě – pracujeme s přírodninami, rozpoznáváme
tvary a barvy listů, pojmenováváme zvířata a seznamujeme se s jejich životem na podzim. Zpíváme, hrajeme
hudebně dramatické hry, procvičujeme jazýčky, rytmizujeme. Přichystali jsme tradiční Podzimní hrátky
s tvořivými a pohybovými činnostmi pro rodiče s dětmi na zahradě. Důležité bylo také pokračování
v adaptačním procesu nově příchozích kamarádů. V listopadu jsme si přiblížili osobnost sv. Martina, světce,
jehož jméno nese náš kostel a od toho se odvíjí další sváteční tradice naší obce (pouť, posvícení).
Podzimní pobyt ve školce nám zpestřily i další zajímavé a zábavné akce. Legraci a soutěžení všemožných
strašidel a bubáků jsme si užili při halloweenské párty. Děti nadchlo Bubnování v kruhu - kdy si všechny
zakusily, třeba poprvé v životě, jaké je to zahrát si na jeden z nejstarších hudebních nástrojů na světě. Již
tradičně nás potěšilo divadélko Kašpárek s veselou pohádkou Včelka Mája na výletě a nyní máme za sebou
návštěvu Mikuláše, Anděla a rozverných čertíků, kteří přišli našim dětem nadělit 5. prosince.
V prosinci se začneme těšit na Vánoce. Čas očekávání a těšení opředený zvláštním kouzlem, vzpomínkami,
láskou a nadějemi, ale také čas hektických příprav, nakupování a pro mnohé dospělé časem stresu a presu. U
nás ve školce zůstaneme věrni tradici českého Ježíška a vánočních zvyků s kouzlem, které k němu patří.
Přejeme, aby Vám o Vánocích bylo hezky a zveme Vás na Vánoční besídku s přátelským posezením 20.
prosince od 15:30 hodin ve školce. Věříme, že pro rodiče, babičky, dědy a všechny, kteří se přijdou podívat,
bude zážitkem a dárkem. Zážitek se sice nedá zabalit do zlatého papíru, ale zůstává v nás…..
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15.12.2017 od 8°° do 16°° U KONIBARU - PRODEJ VÁNOČNÍCH
STROMKŮ
15.12.2017 od 14°° VÁNOČNÍ POSEZENÍ S DŮCHODCI
ZPRÁVY Z SDH STŘELSKÉ HOŠTICE
(Eva Janochová)
Všem vám, kteří jste zaslali svůj hlas našemu sboru v Anketě dobrovolní hasiči roku 2017 velmi děkujeme. 25.
listopadu jsme se v Brně dozvěděli, že v letošním roce jsme skončili na „krásném“ čtvrtém místě za oblast jihzápad Čech (od Karlových Varů až po České Budějovice). Být pod stupni vítězů nás po pravdě trochu
zamrzelo, ale při setkání s kolegy - dobrovolnými hasiči z celé republiky jsme získali i nové nápady pro práci
s mládeží. Setkání se zúčastnili všichni vedoucí, kteří pracují s našimi nejmladšími.
Jednou z věcí, které je budeme nadále učit, je charakteristika I. Csákové, jak ona jako patronka ankety vidí
hasiče: „Má mít dobré srdce, odvahu a fyzičku“
Výsledky za naši oblast: 1. místo SDH Ostrov (KVK) 1404 hlasů, 2. místo SDH Pražák (JČK) 1398 hlasů, 3.
místo SDH Hamr (JČK) 1384 hlasů, 4. místo SDH Střelské Hoštice (JČK) 1257 hlasů a 5. místo SDH
Nepomuk (PLK) 991 hlasů.
Z večera byl pořízen záznam, který bude odvysílán 9. 12. na ČT 2 v 17:20 (zdroj: www.adhr.cz).
Na setkání s vámi se budeme těšit na některé z dalších připravovaných akcích:
17. 12.2017 – výlet pro mladé hasiče k profesionálním hasičům do Strakonic
26. 12. 2017 – výroční valná hromada SDH
27. 1. 2018 – ples SDH
DĚNÍ V SEDLE
16.9. jsme si v dílničce vyrobili klíčenky, magnetky a šperky z FIMO hmoty. Každý kousek byl krásný
originál.
27.10. se v dílničce sešlo tolik dětí, že jsme se málem nevešli. Děti si vyrobily krásná sněžítka a gelové
svíčky.
17.11. si děti v dílničce vyzdobily květináče a pak do nich zasadily jarní cibuloviny – tulipány, narcisy,
modřence a hyacinty. Květiny by měly postupně vyrůst a vykvést. Věříme, že všem tyto krásné květináče
v zimě či na jaře zkrášlí jejich domovy.
25.11. jsme si udělali s dětmi z dílničky výlet do Plzně. Nejprve jsme navštívili svíčkárnu RODAS, kde jsme
si všichni vyrobili originální svíčky, do skleniček jsme různobarevně navrstvili koupelové soli a kdo měl zájem,
vyrobil si ještě další svíčky, voskovky a parafinové svíčky do skleněných nádob. Ve svíčkárně se nám všem
moc líbilo a za sebe vřele doporučuji tuto dílnu navštívit a vyrobit si něco dle svého vkusu. Poté jsme přejeli do
nákupního centra Plaza, kde děti navštívily kino. Mladší děti šly na film Maxinožka a ty starší na Bajkeři. Kdo
chtěl, šel se také podívat po obchodech a pak jsme se přemístili na náměstí, kde již probíhaly adventní trhy.
Tam jsme se naladili na vánoční atmosféru.
2.12. jsme si i my v Sedle rozsvítili ozdobený stromek na návsi. Jako každý rok bylo bohaté občerstvení a
vánoční víno, vše samozřejmě zdarma . Jsme rádi, že se na začátku adventu sejdeme všichni na návsi,
postojíme, popovídáme si a kdo má chuť, může si zazpívat i koledy. Každý rok vymýšlíme nějaké tvoření pro
děti i dospělé a letos si každý vyrobil papírového andílka, které jsme připevnili na náš dřevěný stromek, který
nám po celou dobu adventu zdobí místní hasičský klub. Jsme rádi, že za námi vždy přijedou kamarádi ze Lhoty,
Hoštic i Kozlova.
13.12. se sejdeme u vánočního stromu v Sedle a budeme od 18 hodin zpívat koledy. Tímto zveme
všechny, kdo by se k nám chtěli přidat.
Za sebe přeji všem krásné a klidné prožití adventního času, pohodové Vánoce a úspěšný start do nového
roku 2018. Šárka Š.

Prosíme občany, aby si po svých psech uklízeli exkrementy!!!

