občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Střelskohoštická Lhota a Sedlo
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Vánoční aranžování
Rozsvícení stromu
Posezení s důchodci (datum je ještě v jednání)
Právě prožíváme Babí léto a ti, co tíhnou k pesimismu, už myslí na podzimní
deště a mlhy. Každé období má svůj půvab – k podzimu patří barvy. Teplé,
voňavé a zádumčivé barvy podzimních plodů a spadaného listí, vůně země
ze sklizených polí a hub z lesů, rána zahalená do mlžných šálů a křik
houfujících se vlaštovek a špačků – to je pro mě podzim.
Změna se netýká jenom počasí. Končí prázdniny a dovolené, děti zasedají do
lavic a my v produktivním věku se začínáme vracet ke každodennímu rytmu
a pracovnímu nasazení. Francouzi mají pro toto období speciální výraz – la
rentrée. Zkuste si užít energii nového začátku bez všech nepotřebných
komplikací. Zapomeňte na vše, co se nepovedlo, ať se můžete svobodně těšit
z úspěchů a radostí (třeba i drobných). Zjednodušte si život - třeba tím, že
nebudete řešit věci, které vyřešit nejdou, nebo to není ve vašich silách.
Jednoduchost není ani lenost ani neschopnost – je v ní krása a síla a jak
prohlásil Leonardo da Vinci - je nejvyšší formou moudrosti. Princip
Occamovy břitvy říká, že pokud existuje vícero řešení nebo vysvětlení
jednoho problému, správně bude to nejjednodušší. Ať se Vám vše daří a máte
vždy důvod k úsměvu.

INFORMACE O UKONČENÝCH PROJEKTECH V ROCE 2019
Podpořené žádosti z Jihočeského kraje

❖ Poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu: Podpora práce s dětmi a
mládeží – opatření č. 2 – pravidelná zájmová činnost a zájmové vzdělávání na projekt:
„Pořízení keramické kruhové pece pro potřeby tvořivé dílničky v Sedle“
Realizace projektu byla dokončena. Cílem projektu bylo ještě více podpořit další rozvoj dětí a mládeže nákupem
keramické kruhové pece M 10012, která je určena pro „hobby“ keramiky – pro výpal keramických výrobků,
glazurování - malování na keramiku, tvarování a spékání skla – výroba drobných šperků.
Základní údaje o skutečných nákladech na projekt:
- celkové náklady na realizaci projektu
- výše přiznané dotace
- výše vlastního podílu obce

–
–
–

54 564,- Kč včetně DPH
30 000,- Kč včetně DPH
24 564,- Kč včetně DPH

❖ Poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu
„Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje“

Opatření č. 3 - Pořízení nového věcného vybavení a příslušenství investičního charakteru, rekonstrukce a
modernizaci starších CAS a DA – pro jednotky požární ochrany JPO V.

na projekt s názvem:
„Nákup přenosné požární motorové stříkačky pro JSDHO Sedlo, kategorie JPO V“
Realizace projektu je dokončena. Byla zakoupena nová přenosná motorová stříkačka PH ALFA 2 BS 23 HP pro
JSDHO Sedlo, která se vyznačuje velmi nízkou hmotností, pouhých 92,5 kg s akumulátorem a provozními
náplněmi. Díky své hmotnosti a velikosti se velmi snadno přenáší pouze dvěma hasiči do blízkosti požáru a to i
na úzkém a nerovném terénu. Stříkačka je vybavena elektrickým a ručním (navíjecím) startérem.
Základní údaje o skutečných nákladech na projekt:
- celkové náklady na realizaci projektu
– 139 876,- Kč včetně DPH
- výše přiznané dotace
– 100 000,- Kč včetně DPH
- výše vlastního podílu obce
–
39 876,- Kč včetně DPH

❖ Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 na
projekt s názvem:
„Oprava chodníků Střelské Hoštice III. etapa – od Horažďovic“
(ISPROFOND 5317510072)
Realizace projektu je dokončena. Předmětem projektu byla oprava chodníku a vytvoření jednoho nového a úprava
jednoho stávajícího přechodu pro chodce v obci Střelské Hoštice. Dále výstavba opěrné zdi podporující část
chodníku a nové osvětlení nad přechody pro chodce. Chodník přímo navazuje na již realizované stavební akce
předcházející etapy, které byly provedeny v letech 2013 až 2016. Nyní se jedná o poslední, zatím neopravený
úsek chodníku podél silnice I/22 v obci. Úsek začíná u stávajícího přechodu – chodník před zámkem a pokračuje
směrem na sever podél silnice I/22. Přibližně ve 2/3 celého úseku se nachází druhý přechod přes komunikaci
I. třídy, který je zřízen jako nový i s úpravou chodníku na druhé straně. Úsek končí na konci obce napojením na
stávající asfaltový chodník vedoucí k nové zástavbě. Nejdříve byl vybourán stávající dlážděný povrch a
podkladní vrstvy chodníku, dále byla odtěžena zemina až na úroveň nových podkladních vrstev. Chodník je ze
strany silnice I/22 vymezen betonovými silničními obrubníky osazenými do betonu. Na druhé straně je vymezen
v zástavbě stávajícími budovami nebo podezdívkami plotů. Od zelených ploch je oddělen betonovými
chodníkovými obrubníky. Přechody pro chodce jsou šířky 4 m, stávající přechod je délky 7 m a nově vybudovaný
přechod délky 6 m. Každý přechod je osvětlen z jedné strany dvěma 6-ti metrovými svítidly a označen dopravním
značením.
Celý projekt byl rozdělen na tři stavební objekty :
1. SO 01, SO-02 – pro obec Střelské Hoštice a spolufinancován z rozpočtu SFDI :
Základní údaje o skutečných nákladech :
- celkové náklady na realizaci části projektu – (SO 01, SO 02)
- výše finančního příspěvku z rozpočtu SFDI
- výše vlastního podílu obce

– 1 959 061,36,- Kč včetně DPH
– 1 372 000,00,- Kč včetně DPH
–
587 061,36,- Kč včetně DPH

2. SO 03 – pro ŘSD ČR – financován z rozpočtu ŘSD ČR
/ provedení vodorovného a svislého dopravního značení/
Základní údaje o skutečných nákladech :
- celkové náklady na realizaci části projektu (SO 03)

– 871 151,70 ,- Kč včetně DPH

Zhotovitelem stavby se stala – f. ZNAKON a.s., se sídlem Sousedovice č.p. 44, 386 01 Sousedovice, která byla
vybrána na základě výběrového řízení v režimu veřejné zakázky malého rozsahu.

NEUKONČENÉ - PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY V ROCE 2019
❖ Podpořená akce z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2019
„Oprava chodníků Střelské Hoštice část 2 od motorestu podél silnice III/02215“
Práce byly zahájeny na opravě chodníku vedoucího podél silnice III. třídy. Délka opravovaného úseku je 126 m
a začíná na návsi před motorestem, napojením na již stávající chodník vedoucí podél silnice I/22, pokračuje
směrem na sever a východ podél silnice III/02215. Úsek končí před domem č.p. 208 napojením na stávající
chodník. Součástí akce je také krátký chodník vedoucí přes zelený pás před motorestem. Chodník bude
z betonové zámkové dlažby a chodníkové přejezdy z žulových kostek.
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt:
• - celkové předpokládané náklady na realizaci projektu
• - výše přiznané dotace
• - výše vlastního podílu obce

– 581 543,- Kč včetně DPH
– 260 000,- Kč včetně DPH
– 321 543,- Kč včetně DPH

❖ Poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu: Podpora muzeí a galerií na:
„Vybavení Muzea řeky Otavy a voroplavby s galerií skříní se skleněnými dvířky a prosklenými stojany“
Realizace projektu právě probíhá. Muzeum řeky Otavy a voroplavby bude vybaveno skříní s uzamykatelnými
dvířky a prosklenými stojany. Právě v nově vyrobené skříni s uzamykatelnými dvířky a stojanech budou
umístěny menší exponáty, kde budou zabezpečeny proti krádeži a zároveň chráněny před prachem.
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt:
- celkové předpokládané náklady na realizaci projektu
–
- výše přiznané dotace
–
- výše vlastního podílu obce
–

53 800,- Kč včetně DPH
20 000,- Kč včetně DPH
33 800,- Kč včetně DPH

❖ Poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu: Podpora školství na:
„Vybavení ZŠ a MŠ Střelské Hoštice pomůckami pro polytechnické vzdělávání a školní zahrady herními
a tělovýchovnými prvky“
Předmětem projektu je nákup:
• průlezky se skluzavkou a tunelem, basketbalové sady a řetězové houpačky
• učebních pomůcek pro rozvoj pracovních dovedností – (stavebnice Lego Duplo pro MŠ, robotické
stavebnice Merkur, mechanické laboratoře, puzzlí a skládaček.
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt:
- celkové předpokládané náklady na realizaci projektu
–
- výše přiznané dotace
–
- výše vlastního podílu obce
–

90 924,- Kč včetně DPH
54 000,- Kč včetně DPH
36 924,- Kč včetně DPH

❖ Poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu
„Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje“
Opatření č. 1 - První podopatření – ostatní uznatelné náklady mimo dotace na odměny, opravy a
údržbu požárních zbrojnic
na projekt s názvem:
„Pořízení věcných prostředků a oprava vysokotlakého čerpadla hasičského cisternového zásahového vozidla
Renault Midlum CAS 4, SPZ 1C29547“
Záměrem projektu, který právě probíhá je pořízení věcných prostředků, které zkvalitní požární vybavení, vedoucí
ke zvýšení akceschopnosti JSDHO Střelské Hoštice, kategorie JPO III.
Nakoupeny budou níže uvedené věcné prostředky:
➢ LED výstražná svítidla k hasičskému vozidlu Renault Midlum CAS 24

➢ zásahový oblek
➢ zásahová obuv
➢ pracovní stejnokroje PS II
Druhou částí projektu je oprava vysokotlakého čerpadla zásahového vozidla Renault Midlum CAS 24, která byla
již provedena.
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt:
- celkové předpokládané náklady na realizaci projektu
–
- výše přiznané dotace
–
- výše vlastního podílu obce
–

96 140,- Kč včetně DPH
60 000,- Kč včetně DPH
36 140,- Kč včetně DPH

DIVADLO V SEDLE
Dne 5. 7. 2019 v 14,00 do bývalé hospody u Staňků zavítalo loutkové divadlo, které hostovalo ve Švédsku, odkud
přivezlo švédské stoly☺
Všichni vážení hosté byli také zvážení☺. I přes nebývalý zájem fotografů získala akreditaci pouze fotografka
Martina Ředinová, JAPI foto. O hudební vložku se postaral flétnový virtuos Jakub Kotál. Škoda, že nemohl
vystoupit kytarový mág Jáchym Honzík, snad někdy příště…
Programem provázel kašpárek Eda. Děti zhlédly pohádku O zakleté princezně, sledovaly, jak pejsek s kočičkou
pekli dort a radili ježibabě, jak posadit Jeníčka na lopatu. A dále vystoupili tito herci: Bzuk a Ťuk, vodník Česílko,
žabka Kuňkalka, Jožin z Bažin, draci ze sedlecké sluje, ježibaba, Krkavá kočka, Jeníček a Mařenka, Větrník,
Slunečník, Měsíčník, vlk, Rumburak, zakletá princezna, Lucifer se svou družinou a čert Jednoočko.
Celé odpoledne ukončila diskotéka s hity Maxim Turbulenc. Po vystoupení odcestoval celý ansábl na turné za
velkou louži.
Po úspěšném představení slíbil principál a direktor v jedné osobě, že se do malebné vesnice Sedlo určitě zase
jednou vrátí. Lidi mějte se rádi!
Akce byla podpořena sponzory, které svět neviděl.
DĚNÍ V SEDLE
Prázdniny utekly jako voda a je tu další školní rok. I v tomto školním roce budeme pro děti připravovat pravidelné
dílničky a různé další akce nejen pro ně. Budeme rádi, když se k nám přidají nové tváře a předvedou nám svoji
šikovnost. Jsme velmi potěšeni, že se povedlo opět získat dotaci na pravidelnou činnost s dětmi, a tak je naše
dílnička nově vybavena pecí na keramiku.
Plánované akce v Sedle (případné změny, prosím, sledujte na webu či vývěskách):
21.9. loučení s létem
29.10. výlet s dílničkou do porcelánky a Karlových Varů
v říjnu, listopadu i prosinci bude opět dílnička pro děti
v listopadu chystáme dílničku pro maminky – drátkování
v prosinci oslavíme začátek adventu a proběhne zpívání u stromečku s +
Přesné termíny dílniček můžete sledovat na webu obce či na vývěskách a nezapomeňte se podívat i na fotografie
našich setkání.
V létě nezaháleli ani chlapi ze Sedla. Svou vlastní technikou udržovali upravenou a posekanou celou ves, včetně
dětského hřiště.
Také se jim povedlo opravit studnu u dolního parčíku, a jelikož byl problém s obecním vrtem, opravili i jej.
Šárka Š.
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY
Pojďme si ještě na chvíli připomenout konec školního roku 2018/19….
Závěr školního roku bývá vždy hektický, počátkem června vyjeli žáci 4. a 5. ročníku na vlastivědnou exkurzi do
našeho hlavního města, lanovkou se vyvezli na Petřín, vystoupali na rozhlednu, zasmáli se v zrcadlovém bludišti,
prohlédli si nejvýznamnější místo české státnosti - Chrám sv. Víta, Starý královský palác, Zlatou uličku, Karlův
most, Staroměstské náměstí, svezli se metrem….a zažili velmi horký den ve městě.
Páťáci také tradičně přespali ve škole, následující ráno podnikli cyklistický výlet do Katovic, seznámili se
s prostředím školy, kam všichni přešli na druhý stupeň, poznali své budoucí spolužáky, společně si zasportovali
a vydali se opět kolmo na zpáteční cestu.
Školní výlet byl na zámek Kratochvíle, který je obklopený krásným parkem a vodní plochou, následovala
rozhledna Libín a starobylé město Prachatice. Výšlap na Libín byl trochu sportovní výkon, stejně tak i výstup na
patrovou rozhlednu.
Pěší výlet do Horažďovic jsme podnikli v posledním týdnu, kdy už se pro dlouhotrvající vedra nedalo ve škole
vydržet, poklidnou cestou přes Kozlov, kolem Svaté Anny jsme došli až do města samotného a navštívili jsme
místní muzeum.
Prvňáčci završili své celoroční úsilí pasováním na čtenáře, tento slavnostní akt probíhá na naší škole už několik
let, vždy pod vedením pracovnic Obecního úřadu paní Jany Bažatové a paní Magdy Kopáčkové, děti dostaly na
památku knihu, záložku, pamětní list a medaili. Doufáme, že láska k literatuře dětem vydrží po celý život.
Nový školní rok
Letošní školní rok jsme zahájili v novém složení pedagogického sboru, ze školy odešli manželé Hanákovi,
přijali jsme mezi sebe dvě nové kolegyně - paní učitelku Mgr. Věru Dolejšovou a paní učitelku Mgr. Danu
Martínkovou. Tentokrát je výuka organizována takto: 1. a 2. ročník je spojený pod vedením paní učitelky Dany
Martínkové, 3. a 4. ročník vyučuje paní učitelka Věra Dolejšová, třídní učitelkou pátého ročníku je paní
učitelka Eva Vořechovská. Škola bude i v letošním školním roce poskytovat široké spektrum zájmových
kroužků, jejich činnost bude zahájena v říjnu. S otazníkem je ale Počítačový kroužek vzhledem ke studijním
povinnostem p. Petra Breita. Moc děkujeme za dosavadní bezvadnou spolupráci!! Pokud by nemohl, možná by
se našel náhradník?? Na škole také probíhá výuka anglického jazyka už od prvního ročníku a v prvním pololetí
mají žáci možnost navštěvovat zdarma výuku německého jazyka v rámci projektu příhraniční spolupráce
s Bavorskem.
Pokračují projekty Ovoce do škol a Mléko do škol, Sportuj ve škole a vstupujeme do další etapy čerpání peněz z
evropských fondů Šablony II.
Novinkou letošního prvního školního dne bylo pasování prvňáčků na školáky, tento slavnostní akt se kvůli
nepřízni počasí sice musel uskutečnit ve vestibulu školy, ale na vážnosti mu to určitě neubralo. Prvňáčkové byli
svojí třídní paní učitelkou slavnostně pasováni symbolicky obří tužkou a dekorováni paní ředitelkou, každý si
mohl užít svoji chvilku slávy za zvuků fanfáry.
Všem žákům přejeme studijně úspěšný rok, rodičům důvěru v naši školu a pedagogům trpělivost a pevné nervy,
aby v pohodě zvládali nástrahy každého dne.
Vítězství v projektu 100 let společně
Největší úspěch loňského školního roku – vítězství v celorepublikovém projektu 100 let společně!
Do tohoto projektu jsme se zapojili po velmi krátké poradě a s velkým nadšením. Když přišla výzva, naše paní
kuchařky nezaváhaly ani vteřinu a prostě: "Jdeme do toho!" Strhli jsme žáky, pedagogy, rodiče, veřejnost, pana
starostu, prostě všechny kolem. Jednalo se o celoroční projekt, určený všem základním a středním školám a jejich
školním jídelnám a byl vyhlášen ke stému výročí společného stravování 1918 – 2018.
Základní požadavky na splnění úkolů byly podobné – sestavit tematický jídelníček, udělat patřičnou výzdobu,
vymyslet program a vše zdokumentovat. Takže se vymýšlelo, vyrábělo, tvořilo, vařilo, fotilo, natáčelo, setkávalo.
Zkrátka jsme byli tým, který táhl za jeden provaz a dokázali jsme v konkurenci více než 50 škol ze všech koutů

republiky s velkým bodovým náskokem zvítězit!! Hlavní cenou za vítězství je konvektomat v hodnotě 342 tis.
Kč, dále jsme obdrželi poukaz na více než 400 l džusu, slevové poukazy a další dárky od sponzorů pro celý tým.
Díky, díky a ještě jednou díky všem, kdo jste se na projektu podíleli!!
ŠKOLNÍ DRUŽINA
Stojíme na startu nového školního roku. V tom letošním bude hrát prim environmentální výchova. Budeme
pozorovat barvy, tvary a vůně v přírodě, seznamovat se s lesními rodinami a společenstvy. Aktuálním tématem
bude i třídění odpadků, jejich recyklace a činnost ekologických organizací. S napětím se ponoříme do čarovné
země Slovanů, budeme poznávat jejich mytologii, obřady a rituály. Těšíme se na výtvarná a sportovní odpoledne
i na společná setkání s rodiči. Hned první nás čeká 19. 9. 2019 a nazvali jsme ho „Jablkohraní aneb cesta za
zdravým bříškem.“ Na všechny se moc těšíme.
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Šlapu si to do školky, pro kluky i pro holky, tam se na mě všichni těší, mám tam i své bačkorky…
To si v pondělí 2. září možná říkalo 44 dětí na cestě do naší školky. Už jsme se na ně po prázdninách těšily, jak
na starší Medvědy, tak i na malé Myšky, a zvědavé jsme byly především na nováčky, kterých jsme přivítaly
celkem 8.
První poprázdninový týden byl ve znamení vzájemného setkávání, „oťukávání“ a seznamování, ale také
vyprávění či vzpomínání na letní nevšední zážitky. Děti si pohrály s novými hračkami, avšak nejvíce je nadchla
nová multifunkční herní sestava se skluzavkou, která je určená zejména pro ty nejmenší. Kromě tohoto herního
prvku nám na školní zahradě přibyl i přenosný basketbalový koš, který si naopak ihned oblíbili nejstarší
„školkáčci“. Touto cestou bychom tak chtěly poděkovat starostovi obce a celému obecnímu úřadu za nové
vybavení a obohacení dětského hřiště, které nám zase o něco lépe pomůže u dětí rozvíjet hrubou i jemnou
motoriku, smyslové vnímání, ale také tvořivost a fantazii. Máme radost nejen z materiálních novinek, ale i z
personálních. Novou členkou našeho kolektivu se díky rozvojovému programu MŠMT, určenému k finančnímu
zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů, stala paní Zdeňka Vojíková ze Sedla. Ta bude prozatím
vypomáhat v obou třídách a my se těšíme na vzájemnou spolupráci.
V druhém zářijovém týdnu jsme si uspořádali na školní zahradě společně s rodiči a sourozenci tradiční Hrátky
v babím létě, kdy jsme si s maminkami a tatínky něco vyrobili, pohráli si, opekli buřty, vzájemně se seznámili a
hlavně si popovídali. Hned následující týden jsme zahájili plavecký výcvik v bazénu v Horažďovicích, kterého
se zúčastnili naši předškoláci. Ještě nás čeká akce - návštěva Lesovny v Písku, kde nám lesní pedagogové
prostřednictvím výukového a zážitkového programu přiblíží les jako důležitý ekosystém. Dne 27. 9. 2019
pořádáme spolu se ZŠ Střelské Hoštice, školou v přírodě a obecním úřadem letos již 22. ročník běžeckého závodu
Běh při Otavě, kde mají děti možnost prověřit si svou fyzickou zdatnost a vytrvalost. Poslední den v měsíci nás
navštíví plzeňské divadélko s pohádkou O prasátku Arturovi.
Vzhledem k personálnímu zajištění v MŠ ve školním roce 2019/2020 a k respektování individuální potřeby
odpočinku a spánku předškolních dětí v době od 12:30 do 14:00 hodin jsme připravili odpolední náhradní klidové
činnosti pro předškoláky ve formě každodenních, všestranně zaměřených „klubíků“. Nově jsme se také zapojili
do projektu – Jazykové kompetenční centrum pro němčinu a češtinu, jehož partnery jsou Euregio v bavorském
Freyungu a Goethe centrum Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
V 1. pololetí bude v naší školce pro děti předškolního věku otevřen kroužek němčiny. Výuka bude probíhat
jednou týdně hravou a pro děti atraktivní formou, povedou ji proškolené lektorky a lektoři. Součástí projektu je i
navázání kontaktů s vybranou bavorskou školkou a v rámci výuky dojde pravděpodobně i k setkání dětí z obou
zemí. Kroužek němčiny je pro děti zdarma.
Kolektiv MŠ

