občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Střelskohoštická Lhota a Sedlo

2/2018

KONEČNĚ JE TADY!!!!!!!! Už od loňského září se na něj těšíme,
připravujeme a plánujeme, co všechno chceme podniknout a zažít.
Všechno je tak nějak intenzivnější, barevnější a voňavější. V ulicích
je víc usměvavých lidí a už od rána zpívají ptáci. Na stromech zrají
sladké třešně, na zahrádkách jahody, na vsi se prodává zmrzlina a
v kempu bude „muzika“. Každý už určitě poznal, že řeč je o LÉTĚ.
Chtěli bychom Vám všem touto cestou popřát dovolenou podle
Vašich představ a šťastný návrat domů. Zkuste se ponořit do toho
báječného koktejlu příjemných zážitků, teplých večerů s přáteli a
letních bouřek, zapomeňte na chvíli na všechny starosti a užijte si
zasloužené volno.

Grantové žádosti o podporu v roce 2018
Podpořené žádosti o dotaci v rámci Dotačních programů Jihočeského kraje pro rok
2018
(investiční a neinvestiční dotace)
 Poskytnutí neinvestiční dotace pro podporu akceschopnosti jednotky SDH obce Střelské
Hoštice, kategorie JPO III
Vybavení zásahové jednotky SDH obce Střelské Hoštice věcnými prostředky:
 novým plovoucím čerpadlem pro plnění hasičských cisteren - Aquafast Froggy 700
 kompaktní nabíječkou akumulátorů C7 Bosch
 plovoucím košem, určeným k odčerpávání vody z přírodních zdrojů – rybníků a jezer – Amphibio
Mini
 proudnicí TAJFUN – PROFI C, určené ke stříkání vodou plným nebo sprchovým proudem
 hadicemi B75 PH-Fire Gold 20 m se spojkami a hadicemi C52 PH-FIRE GOLD 20 m se spojkami
 protipořezovými zásahovými návleky na kalhoty pro práci s řetězovou pilou pro zvýšení
bezpečnosti hasičů
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt:
- celkové náklady na realizaci projektu
– 81.977,- Kč včetně DPH
- výše přiznané dotace
– 65.000,- Kč včetně DPH
- výše vlastního podílu obce
– 16.977,- Kč včetně DPH
 Poskytnutí neinvestiční dotace pro podporu akceschopnosti jednotky SDH Sedlo, kategorie
JPO V
Vybavení zásahové jednotky SDH Sedlo věcnými prostředky:
 motorovou pilou Husqarna
 zásahovými přilbami Dräger HPS 7000PRO H1
 zásahovými obleky (vícevrstvé zásahové ochranné oděvy)

Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt:
- celkové náklady na realizaci projektu
– 77.564,- Kč včetně DPH
- výše přiznané dotace
– 69.000,- Kč včetně DPH
- výše vlastního podílu obce
–
8.564,- Kč včetně DPH
 Poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu: Podpora muzeí a galerií
na:
opravu selské lavice a dřevěné schodové podesty u vchodu do Muzea řeky Otavy a
voroplavby ve Střelských Hošticích
Předmětem projektu je renovace dochované selské lavice ze smrkového dřeva, která se nachází ve vstupní
hale Muzea řeky a voroplavby. Bude provedeno očištění, výsprava drobných prasklin, lepení rozviklané
konstrukce, dotvoření drobných poškozených nebo chybějících částí a povrchová úprava – (impregnace
proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním a vrchní transparentní nátěr – olej). Druhou částí projektu je
oprava schodové podesty u vchodu do Muzea řeky Otavy a voroplavby. Je naplánováno broušení –
odstranění původního nátěru, impregnace a aplikace tenkovrstvé lazury pro dekorativní nátěry na dřevo
s UV filtrem.
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt :
- celkové náklady na realizaci projektu
– 25.410,- Kč včetně DPH
- výše přiznané dotace
– 10.000,- Kč včetně DPH
- výše vlastního podílu obce
– 15.410,- Kč včetně DPH

 Poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu : Podpora školství na:
výměnu dveří a oken na budově školní jídelny při ZŠ a MŠ Střelské Hoštice
Předmětem projektu je výměna 2 ks vchodových dveří a 3 ks oken v budově školní jídelny při ZŠ a MŠ
ve Střelských Hošticích. Tvar i rozměr všech měněných dveří bude zachován a tudíž nedojde k narušení
rázu budovy. Stávající staré dřevěné vchodové dveře a okna již netěsní a jsou velmi energeticky náročné.
Zdrojem tepla v budově školní jídelny jsou elektrická akumulační kamna a proto výměnou starých dveří a
oken je snaha dosáhnout úsporu ve spotřebě elektrické energie
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt :
- celkové náklady na realizaci projektu
– 78.060,- Kč včetně DPH
- výše přiznané dotace
– 46.800,- Kč včetně DPH
- výše vlastního podílu obce
– 31.260,- Kč včetně DPH
 Poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu : Podpora oprav a
rekonstrukcí místních komunikací, 1 výzva pro rok 2018 :
Předmětem je projekt neinvestičního charakteru s názvem : „ Oprava místní komunikace 11c na
pozemku p.č. 1286/1 k.ú. Střelské Hoštice“. Předmětem projektu je odfrézování poškozeného krytu
komunikace v tloušťce 50 mm, odstranění poškozených obrubníků a žlabovek, osazení nových obrubníků
a žlabů, provedení vyrovnání podkladní vrstvy vozovky asfaltovým betonem, spojovacího postřiku a
pokládka vrchní vrstvy asfaltového betonu tl. 50 mm, výškové úpravě mříží stávajících uličních vpustí a
hrnečků šoupat a hydrantů a srovnání krajnic. Délka opravované komunikace bude 168 m.
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt:
- celkové náklady na realizaci projektu
918 800,- Kč včetně DPH
- výše přiznané dotace
459.400,- Kč včetně DPH

- výše vlastního podílu obce

459 400,- Kč včetně DPH

 Poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu : Podpora práce s dětmi a
mládeží – opatření č. 2 – pravidelná zájmová činnost a zájmové vzdělávání :
Předmětem je žádost o dotaci na podporu pravidelné celoroční výtvarné činnosti dětí a mládeže v obci
Střelské Hoštice. (nákup přenosného ozvučení, lisu na papír (Big Shotu), výtvarné pomůcky a potřeby pro
modelování).
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt:
- celkové náklady na realizaci projektu
–
27.578,- Kč včetně DPH
- požadovaná dotace
–
22.000,- Kč včetně DPH
- výše vlastního podílu obce
–
5.578,- Kč včetně DPH

Podpořená akce z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2018
„Oprava chodníku Střelské Hoštice část 1“
Předmětem je oprava chodníku vedoucího podél silnice III. třídy. Délka opravovaného úseku je 202 m a
začíná na návsi u vjezdu za budovou České pošty a končí napojením na již opravený chodník v ulici
zvané „Kanada“. Chodník bude z betonové zámkové dlažby a chodníkové přejezdy z žulových kostek.
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt:
- celkové náklady na realizaci projektu
– 678.646,- Kč včetně DPH
- výše přiznané dotace
– 230.000,- Kč včetně DPH
- výše vlastního podílu obce
– 448.646,- Kč včetně DPH
DĚNÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
I v základní škole plyne čas jako voda. Po Velikonocích jsme při zápisu do prvního ročníku přivítali
11 uchazečů, dvěma dětem byl udělen odklad školní docházky, devět dětí prožije v září svůj první školní
den. Aby přechod z MŠ nebyl pro děti obtížný, probíhaly i letos vyučovací hodiny Školy nanečisto pro
předškoláky. Dětem se práce v hodinách líbila a dařila se jim.
Na konci dubna jsme oslavili Den Země, vyčistili jsme studánku, zasadili strom a užili jsme si den plný
sluníčka a krásného jarního počasí. Také nás navštívily složky integrovaného záchranného systému,
proběhlo školní kolo soutěže Dokaž, že umíš- mladý záchranář. V dubnu jsme také zhlédli filmové
představení- pohádku O kouzelném jablku.
V květnu jsme s dětmi zazpívali na oslavách osvobození, zazněly lidové a národní písně, na závěr žáci
zpívali hymnu České republiky. Chlapci z naší školy se zúčastnili fotbalového turnaje Mc Donalds cup ve
Strakonicích. Žáci pátého ročníku absolvovali návštěvu banky v Klatovech, vzdělali se tak v oblasti
finanční gramotnosti.
Den dětí jsme oslavili soutěžením, základní škola přichystala hry a soutěže i pro děti z MŠ, počasí nám
však v tento den nepřálo a tak jsme se museli ze školní zahrady přesunout do prostor školy. Největší
úspěch sklidila soutěž v zatloukání hřebíků. V polovině června byli prvňáčci pasováni na čtenáře, každý
dostal knihu, čtenářský diplom a medaili. Věříme, že dobrý vztah ke čtení a knihám si děti uchovají po
celý život, děkujeme paní Magdě Kopáčkové a paní Janě Bažatové, které si pro děti tento obřad
připravily.
A jak plyne čas ve školní družině? Kromě pravidelných aktivit, sportování, hraní a zájmové činnosti
školní družina připravuje i netradiční akce. Maminky navštívily družinu počátkem května, zahrály si
s dětmi hru Aktivity, děti nachystaly malé občerstvení a ukázaly maminkám, co nového je na školní
zahradě a jaké zde mají vyžití. Paní vychovatelky také připravily pro děti oslavu keltského svátku Beltain,
děti zdobily májku, všechno, na co se těšíme, psaly na kartičky a ty pak zavěsily na ozdobený máj,
společně si zasportovaly a zasoutěžily.
Od 1. srpna dojde ke změně na postu ředitele ZŠ a MŠ, novou ředitelkou se stává paní Mgr. Dana
Šatrová, přejeme jí mnoho zdaru a pevné zdraví v nové pracovní pozici.

DĚNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Školní rok už se nám pomalu blíží ke konci a prázdniny ťukají na dveře. Pojďme se tedy společně podívat
na uplynulé okamžiky strávené v naší školce. Zásadní změna nastane pro předškoláky, kteří brzy vykročí
do nové etapy života vstříc novým zážitkům. Budeme jim držet palce. Avšak nesmutněme – v září se
můžeme těšit na nově přicházející dětičky, jejichž rodiče se zúčastnili květnového zápisu.
Co se tedy všechno za tu dobu událo? S dětmi jsme si užili zimních i jarních radovánek, především na
školní zahradě, ale i v koutcích přírody střelskohoštické vesnice. Děti měly tento rok velmi širokou
nabídku pestrých činností, které nám, mimo jiné, zprostředkovalo například divadlo Kašpárek, nebo výlet
do Mraveniště. Novinkou letošního roku byly přednášky pro rodiče, které se týkaly školní zralosti,
rozvoje jemné a hrubé motoriky či grafomotoriky, také logopedie, aj. Velmi příjemným zážitkem byla pro
nás organizace hrátek, kde jsme rodičům předvedli své umy a následně si všichni společně opekli na
školní zahradě buřty. Atmosféra byla nádherná. Velké poděkování patří školákům, kteří si pro naše děti
připravili bohatý program ke dni dětí. Počasí nám ale bohužel tolik nepřálo, a tak se celý program nemohl
konat na zahradě. Nicméně šikovní školáci improvizovali a program připravili uvnitř budovy školy. 13.6.
2018 jsme vyrazili na výlet do Horažďovic, kde jsme navštívili místní hasičský sbor. O pohoštění a
pohodlí se nám postaral penzion Houba. Závěrečnou tečkou bude rozloučení s předškoláky, které se bude
konat 20.6. 2018.
Touto cestou Vám za celý tým mateřské školy přejeme krásné prázdniny a těšíme se v září na shledanou.
Blanka Melková.
DĚNÍ V SEDLE
Během velikonočního řehtání jsme si v dílničce s dětmi vyrobili krásné ovečky a pávy (ptáčky)
z březových proutků a barevných peříček. V sobotu jsme, jako již každý rok, připravili pro děti hledání
velikonočního pokladu a všem se povedlo jej najít.
30.4. jsme se sešli na návsi v hojném počtu a po staročesku postavili májku. Zapálili jsme čarodějnici
a všichni si užívali pečení buřtů a dalších pochutin. I letos se nám povedlo májku uhlídat.
26.5. naše obec výrazně ožila. Při příležitosti 90. výročí SDH Sedlo jsme uspořádali setkání rodáků a
přátel Sedla spolu se Dnem dětí. Odhadem se během dne na návsi sešlo kolem 300 lidí. Z tak velké účasti
jsme byli velice potěšeni, jelikož naše několikadenní úsilí při přípravě této akce dostalo ten správný
význam. Krom bohatého občerstvení byly pro děti připraveny soutěže a střelnice, kde si děti vystřelily
květiny, které jsme vyrobili na květnové dílničce. Pan Kubička ze Střelských Hoštic přivezl své modely
motorek, autíček, obojživelníků a dronů a během odpoledne je předváděl v akci. Jako další na programu
byl Babský sbor z Poříčí, který měl připravené vystoupení staročeských písní. Kolem 18 hodiny zatančil
orientální tance Orient dance ze Strakonic. Nejen krásné ženy, ale i malé dívky předvedly své tance a při
posledním zapojily i publikum, což upoutalo pozornost snad všech, kteří v té chvíli byli na návsi. Věříme,
že se naše akce vydařila a že všichni, kdo nás přišli podpořit, byli spokojeni.
Jelikož se blíží prázdniny, přeji všem, aby si je užili ve zdraví….
Termíny dílniček můžete sledovat na webu obce či na vývěskách a nezapomeňte se podívat i na
fotografie našich setkání.
Šárka Š.
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