občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Střelskohoštická Lhota a Sedlo

2/2020

Milí hoštičtí. Zdravíme Vás a zdraví Vám všem i přejeme v této pro nás zvláštní době.
Pořád se nemůžeme rozhodnout, jestli je současná situace v naší „ rodné kotlině“ i ve
světě dobrá nebo špatná. Je nám líto všech životů, které vyhasly následkem řádění tak
často skloňovaného virového onemocnění, ale nemůžeme se zbavit myšlenky, že to asi
muselo přijít. Zřejmě se už i viry a bacily nemohly dívat, jak se člověk nade vše
povyšuje. Jsme teď nejsilnější a nejchytřejší homo sapiens? Vždyť i člověk stojící na
Mount Everestu není nejvyšší – je jen vyzdvižen nejvyšší horou. Neznámý zdroj píše o
myšlence Boha, který hledí na Zemi: „…poslal jsem jim kůrovce, povodně, sucho, vítr, požáry, zemětřesení,
vir….. a oni si opět nedají říct!“ Ale naštěstí si spousta lidí uvědomuje, že zdravá planeta znamená zdravé lidstvo.
Váží si daru života, lidské mysli a přišli na to, že láska, pokora, skromnost a laskavost je více, než sobeckost,
hrubost, plýtvání a povrchnost. Lidé jsou vynalézaví a zruční, jen potřebují příležitost. Pro „ holky“ v Hošticích,
v Sedle a jednu dražejovskou to byla příležitost dokázat, že se umíme dát dohromady při šití roušek a podat
pomocnou ruku. Mnohokrát děkujeme všem ženám, které se do šití zapojily. Moc si přejeme, aby tentokrát platilo
rčení: „Konec dobrý, všechno dobré.“ A protože podle kvantové fyziky je možné, že myšlenky jsou námi tvořená
energie, která se otiskne do prostoru a následně koluje světem, pojďme si všichni přát imunitu, lásku, štěstí a síla
tohoto přání bude mít určitě vliv na svět kolem nás. Krásný zbytek jara a zdraví Vám všem!!!!!

VLIVEM KARANTÉNNÍCH A KRIZOVÝCH OPATŘENÍ A V SOULADU S DOPORUČENÍM VLÁDNÍCH
ORGÁNŮ DOŠLO K ZÁKAZU VEŘEJNÝCH AKCÍ A BYLI JSME NUCENI PŘÍPRAVY OSLAV ZASTAVIT A
PROTO PO PEČLIVÉM UVÁŽENÍ A PROJEDNÁNÍ SE ZASTUPITELSTVEM OBCE A V KULTURNÍ KOMISI A
V SOULADU S DOPORUČENÍM KÚ JIHOČESKÉHO KRAJE JSME ROZHODLI O PŘESUNUTÍ OSLAV 700 LET
OD PRVNÍ ZMÍNKY O OBCI NA NÁSLEDUJÍCÍ ROK 2021. OSLAVY BYLY NAPLÁNOVÁNY V TERMÍNU OD
12.6.2020 DO 14.6.2020. NOVÝ TERMÍN OSLAV BUDE VČAS SDĚLEN.
TERMÍN NA ZAPLACENÍ POPLATKŮ ZA ODPADY A PSY NA ROK 2020 BYL PRODLOUŽEN DO
KONCE KVĚTNA.

PŘIPRAVOVANÉ AKCE V ROCE 2020
Podané žádosti v rámci vyhlášených dotačních programů Jihočeského kraje pro poskytování příspěvků na rok 2020 :
/investiční a neinvestiční dotace/

Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020
„Výstavba chodníku Střelské Hoštice na pozemku p.č. 1302/21 podél silnice III. třídy – směr Sedlo u Horažďovic“
Jedná se o výstavbu nového chodníku na pozemku 1302/21 v k.ú. Střelské Hoštice pro pěší podél silnice III. třídy č. 02215
ve směru Sedlo u Horažďovic po jedné straně komunikace. Nově vybudovaný chodník bude napojen na již stávající chodník
na pozemku 151/3 a odtud bude veden podél nemovitostí č.p. 109, 173, 172, 141, 183 a ukončen u č.p. 185. Celková délka
chodníku bude cca 180 m dlouhá.
•
•
•

Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt :
celkové uznatelné náklady na realizaci projektu
požadovaná dotace z rozpočtu JčK
vlastní prostředky obce

– 600 000 ,- Kč včetně DPH
– 300 000,- Kč včetně DPH
– 300 000,- Kč včetně DPH

Dotační programy Jihočeského kraje pro poskytování příspěvků na rok 2020
/investiční a neinvestiční dotace/
❖ Dotační program – Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací, 1 výzva pro rok 2020 Předmětem je projekt
neinvestičního charakteru s názvem : „ Oprava místní komunikace 13c na pozemku p.č. 872/4 k.ú. Střelské Hoštice“.
Předmětem projektu je oprava místní komunikace v celkové délce 116,1 m. Jedná se o opravu krytu vozovky na komunikaci
v obci, která byla v roce 2019 z části rozkopána z důvodu obnovy kanalizace a vodovodu. Oprava místní komunikace bude
spočívat v odfrézování poškozeného zbývajícího krytu komunikace v tloušťce 70 mm, odstranění poškozených obrubníků,
osazení nových obrubníků, výškové úpravě uličních vpustí a poklopů, provedení spojovacího postřiku a pokládce vrstvy
asfaltového betonu tl. 70 mm. Niveleta opravené komunikace, sklonové poměry a šířkové uspořádání místní komunikace
se nezmění, zachovány zůstanou rovněž sjezdy na přilehlé pozemky. Vše bude po realizaci jako u původní komunikace.

Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt:

• celkové uznatelné náklady na realizaci projektu
• požadovaná dotace z rozpočtu JčK
• vlastní prostředky obce
❖

– 758 478 ,- Kč včetně DPH
– 455 000,- Kč včetně DPH
– 303 478,- Kč včetně DPH

Dotační program – Vybavení mateřských a základních škol zřizovaných obcemi učebními pomůckami se
zaměřením polytechnické vzdělávání, vybavení a úpravy školních zahrad těchto zařízení
Předmětem projektu investičního charakteru s názvem: „Vybavení ZŠ a MŠ Střelské Hoštice pomůckami pro
polytechnické vzdělávání a školní zahrady herními a tělovýchovnými prvky“
je nákup:
- malého lanového parku a domečku s kuchyňkou
- učebních pomůcek pro rozvoj pracovních dovedností – (stavebnice Lego Duplo pro MŠ, magnetické stavebnice
Magformers, dětský mikroskop).
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt:
• celkové uznatelné náklady na realizaci projektu
–
211 447,- Kč včetně DPH
• požadovaná dotace z rozpočtu JčK
– 126 800,- Kč včetně DPH
• vlastní prostředky obce
–
84 647,- Kč včetně DPH

❖ Dotační program – Investiční dotace pro JSDHO Jihočeského kraje – opatření č. 2 – čtvrté podopatření
(pro JSDHO kategorie JPO II a III) – Předmětem projektu s názvem: „Pořízení požárního přívěsu pro JSDHO
Střelské Hoštice, kategorie JPO III“ je nákup jednoosého nebrzděného požárního přívěsu s koly vedle ložné
plochy do 750 kg pro JSDHO Střelské Hoštice, kategorie JPO III. Konstrukci přívěsu bude tvořit ocelový rám
ošetřený žárovým zinkováním, rohové sloupky Alu profil výšky 350 mm + 2 x nástavba bočnic Alu 350 mm,
podlaha z kvalitní vodovzdorné překližky + laminátové víko včetně barevného značení přívěsu dle příslušných
nařízení.
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt:

• celkové náklady na realizaci projektu
• požadovaná dotace
• výše vlastního podílu obce

–
–
–

87 120,- Kč včetně DPH
60 000,- Kč včetně DPH
27 120,- Kč včetně DPH

❖ Dotační program – Neinvestiční dotace pro JSDHO Jihočeského kraje – opatření č. 2 – čtvrté podopatření
(pro JSDHO kategorie JPO V) – Předmětem projektu s názvem: „Nákup nebrzděného přívěsu pro JSDHO
Sedlo, kategorie JPO V k převozu věcných prostředků požární ochrany“ je nákup jednoosého nebrzděného
požárního přívěsu s koly vedle ložné plochy do 750 kg bez nástavby bočnic a laminátového víka pro JSDHO
Sedlo k převozu věcných prostředků požární ochrany. Nákladní přívěs je důležitý a potřebný k přesunu motorové
stříkačky včetně dalších věcných prostředků požární techniky do místa zásahu.
•
•
•

Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt:

celkové náklady na realizaci projektu
požadovaná dotace
výše vlastního podílu obce

–
–
–

39 214,- Kč včetně DPH
27 400,- Kč včetně DPH
11 814,- Kč včetně DPH

❖ Dotační program – Neinvestiční dotace pro JSDHO Jihočeského kraje – opatření č. 1 – první podopatření
(pro JSDHO kategorie JPO III) – Předmětem projektu s názvem:„Nákup věcných prostředků požární ochrany
pro JSDHO Střelské Hoštice, kategorie JPO III“ je nákup potřebného vybavení pro JSDHO Střelské Hoštice,

kategorie JPO III. Záměrem je nakoupit chybějící hydrantové nástavce, proudnice, pevné tlakové spojky, kulové
rozdělovače, zásahové hadice, dvě nové autobaterie a nabíječku autobaterií Bosch C7 12/24 V s funkcí
udržovacího nabíjení. Pro zajištění dostatečného osvětlení místa zásahu jsou součástí nákupu také přenosná
svítidla LED 50 W s AKU baterií – 4 ks a přenosné svítidlo LED 30 W – rovněž s AKU baterií - 1 ks.
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt:

• celkové náklady na realizaci projektu
• požadovaná dotace
• výše vlastního podílu obce

–
–
–

45 840,- Kč včetně DPH
32 000,- Kč včetně DPH
13 840,- Kč včetně DPH

❖ Dotační program – Podpora práce s dětmi a mládeží – opatření č. 2 - podpora pravidelné zájmové činnosti a
zájmového vzdělávání dětí a mládeže.
předmětem projektu s názvem: „Podpora celoroční mimoškolní výtvarné a rukodělné činnosti v obci Střelské
Hoštice“ je pořízení válcovacího stolu hobby Kittec RS včetně příslušenství pro zhotovování plátů z keramických
hmot o různých tloušťkách, který bude nutným pomocníkem pro modelování v nově zřízené keramické dílničce
v Sedle.
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt:

•
•
•

celkové náklady na realizaci projektu
požadovaná dotace
výše vlastního podílu obce

–
–
–

33 847,- Kč včetně DPH
27 047,- Kč včetně DPH
6 800,- Kč včetně DPH

❖ Dotační program – Podpora muzeí a galerií – opatření č. 2
V roce 2009 byla při provádění stavebních úprav v přízemí objektu zámku č.p. 1 v prostorách Muzea řeky Otavy
a voroplavby, v jedné z místností objevena podzemní chodba a proto předmětem této žádosti názvem : „Výroba
dřevěných vstupních dveří do podzemních prostor Muzea řeky Otavy a voroplavby“ je zpřístupnění objevených
podzemních prostor zámku č.p. 1 široké veřejnosti výrobou a dodávkou vstupních dřevěných dveří
.
•
•
•

Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt:

celkové náklady na realizaci projektu
požadovaná dotace
výše vlastního podílu obce

–
–
–

50 820,- Kč včetně DPH
35 000,- Kč včetně DPH
15 820,- Kč včetně DPH

❖ Dotační program – „Podpora sportu“ – opatření č. 3 – Obnova vybavení sportovišť a jejich zázemí
Předmětem projektu s názvem : „Modernizace sportoviště Střelské Hoštice – výměna střídaček pro hráče, parc.č. 229/1
k.ú. Střelské Hoštice“ je nákup nových fotbalových střídaček, které splňují nejnovější normy a standardy, délka střídačky
- 5,3 m, pro 9 – 10 hráčů s plastovými sedačkami.

•
•
•

Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt:

celkové náklady na realizaci projektu
požadovaná dotace
výše vlastního podílu obce

–
–
–

146 716,- Kč včetně DPH
100 000,- Kč včetně DPH
46 716,- Kč včetně DPH

Dotační program – „Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích“ Předmětem projektu

❖

investičního charakteru s názvem: „Obnova a úprava svislého a dopravního značení“ je, na základě provedené prohlídky
svislého dopravního značení a zjištěných nedostatků v jejich provedení, umístění a vzájemné kombinace a dle zpracovaného
projektu a pasportu, provedení úprav a doplnění stávajícího stavu svislého dopravního značení vyvolané novými
dopravními podmínkami na pozemních komunikacích na území celé obce Střelské Hoštice, včetně místních částí
Střelskohoštická Lhota, Kozlov a Sedlo.

•
•
•

Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt:
celkové uznatelné náklady na realizaci projektu
–
193 974,- Kč včetně DPH
požadovaná dotace z rozpočtu JčK
– 155 179,- Kč včetně DPH
vlastní prostředky obce
–
38 795,- Kč včetně DPH

Žádost podaná na Ministerstvo zemědělství
➢ program: „ Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny“
oblast podpory: „ kaple a zvoničky „
Název akce:
„Obnova vnitřní výmalby kaple v místní části Střelskohoštická Lhota obce Střelské Hoštice“
Předmětem projektu je oprava a obnova vnitřní výmalby kaple v místní části Střelskohoštická Lhota. Kaple byla
postavena v roce 1865. Uvnitř je namalovaný iluzivní oltář s centrálním obrazem sv. Jana Nepomuckého. Po
stranách oltáře jsou dva iluzivní obrazy sv. Jan Paduánský a sv. Jiří. Oltář je doplněn vázami s květinami a anděly
držícími baldachýn nad oltářem. Stávající stav – plošně opadané drobné částečky maleb, v průběhu pozdějších
malování interiéru vápnem přetřeny i okraje oltáře. Malba je značně znečištěna.
•
•
•

Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt:
celkové uznatelné náklady na realizaci projektu
–
108 650,- Kč včetně DPH
požadovaná dotace
–
76 055,- Kč včetně DPH
vlastní prostředky obce
–
32 595,- Kč včetně DPH

Žádost podaná na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
program: „PODPORA BYDLENÍ“ (11706), podprogram: „Technická infrastruktura“ (117D063)
Předmětem projektu s názvem: „ZTV „Za školkou“ Střelské Hoštice II. etapa“ je připojení zbývajících 3 pozemků pro
výstavbu RD v lokalitě za mateřskou školkou. Jedná se o výstavbu vodovodního řadu o délce 61 m, vodovodních přípojek
o délce 20,5 m, kanalizačního řadu o délce 57 m a kanalizačních přípojek o délce 16,5 m.

•
•
•

Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt:
celkové uznatelné náklady na realizaci projektu
–
366 802,- Kč včetně DPH
požadovaná dotace
–
240 000,- Kč včetně DPH
vlastní prostředky obce
–
126 802,- Kč včetně DPH

Žádost podaná na Ministerstvo financí ČR na akci:
„Obec Střelské Hoštice – modernizace a rozšíření objektu ZŠ a MŠ“
➢ program: „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí“
(11706)
Cílem je realizace učebny polytechniky pro ZŠ a MŠ jako nástavby v patře nad učebnou MŠ, včetně kabinetu se
zázemím, úprava vstupu a vestavbu výtahu pro bezbariérový přístup do ZŠ a instalace technologie klimatizace a
vzduchotechniky

•
•
•

Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt:
celkové uznatelné náklady na realizaci projektu
–
9 738 331,- Kč včetně DPH
požadovaná dotace
–
8 665 477,- Kč včetně DPH
vlastní prostředky obce
–
1 072 854,- Kč včetně DPH
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Podpořená žádost Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na akci:
„Rekonstrukce a modernizace zázemí sportoviště Střelské Hoštice“
➢ podprogram: „Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC,

Předmětem projektu je rekonstrukce a modernizace zázemí sportoviště Střelské Hoštice ve sportovním areálu.
V současné době jsou objekty a pozemky ve vlastnictví obce Střelské Hoštice, které má TJ SOKOL z.s.
v dlouhodobé výpůjčce do roku 2034. Projekt řeší přestavbu a spojení dvou stávajících objektů se zázemím na
parc.č.st. 331 a 332 do jednoho celku, kde vznikne kvalitní zázemí pro domácí i příchozí sportovce a také pro
jejich doprovod a návštěvníky areálu. Konkrétně bude vytvořeno 5 šaten s kapacitou od 17 do 24 sportovců,
3 umývárny, 6 WC, 2 úklidové komory, 1 společenská místnost, 1 kancelář, komunikační prostory a krytá tribuna.
Počítáno je s bezbariérovým přístupem a WC pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Žadatelem
o dotaci je v tomto případě TJ Sokol Střelské Hoštice z.s.. Výběrové řízení na zhotovitele akce již proběhlo a
vítězným uchazečem se stala firma AUBÖK s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou. Vzhledem k dotačním
podmínkám MŠMT je stanoveno spolufinancování akce ve výši 30 %. Spolek TJ Sokol Střelské Hoštice z.s.. je
povinen akci předfinancovat a následně požádat o proplacení akce poskytovatele dotace. Zastupitelstvo obce
Střelské Hoštice schválilo předfinancování realizace akce ve výši 7 221 752,- Kč z rozpočtu obce pro rok 2020 a
zároveň odsouhlasilo a schválilo příspěvek pro TJ Sokol ve výši 2 158 626,- Kč z rozpočtu obce pro rok 2020.
•
•
•

Celkové skutečné náklady na projekt:
celkové uznatelné náklady na realizaci projektu
požadovaná dotace
vlastní prostředky obce

–
–
–

7 221 752,- Kč včetně DPH
5 063 126,- Kč včetně DPH
2 158 626,- Kč včetně DPH

STŘÍPKY ZE ŽIVOTA ŠKOLY - duben 2020
Na tomto místě Vás vždy seznamujeme s děním ve škole, s akcemi pořádanými pro širší veřejnost, referujeme o
tradičních velikonočních aktivitách a dělíme se s Vámi o těšení na výlety a exkurze, které zajišťujeme pro naše
žáky, abychom jim ukázali, jak krásný je svět kolem nás.....
Letos je vše jinak, školy v České republice jsou z nařízení vlády uzavřeny od 11. 3. 2020.
Jestli se nám tato situace líbí, nebo nám vadí, je zcela nepodstatné, na nás je se s ní pouze vypořádat nejlépe, jak
dokážeme. O to se ze všech sil snažíme i všichni v základní škole.
Děti jsou v bezpečí svých rodin, učitelé se učí, jak učit na dálku. Není to lehké, myslíme ale, že se nám to daří
zvládat. Za pomoci moderních technologií, počítačů, mobilů a speciálních aplikací výuka funguje nadále, snažíme
se splnit dané učivo, nezahlcovat rodiny nadměrným množstvím domácích úkolů, jak často slyšíme v televizi, ale
zaměřujeme se na podstatné. Naším cílem bylo navázat s každým dítětem nějaký vyhovující způsob komunikace,
nejčastěji se zadávání domácí práce posílá mailem, poté je umístěno na web školy, posíláme SMS, používáme
WhatsApp, Messenger, telefonujeme si s dětmi, učíme se používat platformy jako Padlet, GoogleSešit a
v neposlední řadě se nám podařilo uspořádat mnohé videokonference, které jsou skvělé pro kontakt mezi dětmi
a učitelem najednou v rámci připojené skupiny a také se dají výborně použít jako doplněk výuky. Děti mohou
testovat své znalosti na mnohých portálech, např. Proskoly.cz, vše je zdarma. Také naše poštovní schránka je
místem k předávání prací, pracovních listů, nových sešitů a všeho, co je třeba do školy doručit. Možná se ptáte,
jak se učí děti, které nemají tak dobré technické vybavení, těm se doručuje učivo až domů. Vše je o domluvě a
dobré vůli. A jak je to se známkováním? V souladu s pokynem MŠMT jsme hned od začátku hodnotili pouze
motivačně, pokud se práce nepovede, vysvětlíme chyby, vyzveme k větší pozornosti. Někomu možná pomáhají
rodiče hodně a někomu třeba vůbec, známkovat proto není objektivní. Co hodnotíme je snaha, pravidelnost
posílání vypracovaného učiva, komunikace..... Chtěli bychom tímto poděkovat rodičům, že nám s touto nelehkou
situací pomáhají, víme, že situace v rodinách často není vůbec lehká a že se ze dne na den dostali rodiče do role
pedagogů. Česká školní inspekce monitoruje dění na školách a tak i u nás proběhl řízený telefonický pohovor o
způsobech distančního vzdělávání.

Některé věci v životě můžeme odložit, ale některé ne. Jednou z neodložitelných věcí je zápis dětí do prvního
ročníku, těšili jsme se na všechny předškoláčky a mrzí nás, že nám nemohou ukázat, jak dobře se k zápisu
připravili. Zápis proběhl od 2. 4. do 28. 4. 2020 pouze předáním patřičných dokumentů, přítomnost dětí nebyla
dovolena. Stejnou formou bude probíhat i zápis do mateřské školy v období mezi 2. - 16. květnem. Jistě jste
zaznamenali v médiích zprávu, že ministerstvo školství připravilo plán pro otevírání škol. První stupeň
základních škol by se měl otevřít k 25. 5. za dodržení určených hygienických zásad a dalších opatření, ale rodiče
mají možnost výběru, zda své děti pošlou do školy (tím pochopitelně ztrácí nárok na ošetřovné). Řada otázek je
ještě nejasných, po dotazu na ministerstvu školství nám bylo sděleno, že se teprve tvoří manuál pro návrat do
lavic.
Ještě jednou děkujeme všem rodičům a domácím pedagogům za to, jak bezvadně celou domácí výuku zvládají!
Kolektiv pedagogů základní školy.
DĚNÍ V MŠ
Koncem ledna v naší MŠ skončil kroužek němčiny, který si předškolní děti velmi oblíbily a který je pod vedením
zkušené lektorky hravou formou uvedl do základů německého jazyka. Ani poté předškoláci nelenili a začali
jednou týdně navštěvovat ZŠ, kde se účastnili ukázkových vyučovacích hodin a seznamovali se s pedagogy a
školou prostřednictvím tzv. školy nanečisto. Ještě před pololetními prázdninami k nám do školky přijelo Divadlo
Kašpárek s pohádkou Zimní radovánky, ve které se vystupující sněhuláci snažili dětem alespoň částečně nahradit
opravdovou zimu. V pohádce totiž paní Zimě někdo ukradl kouzelnou peřinu, a proto napadlo jen málo sněhu.
Zřejmě jí letos peřinu vrátili jen na chvíli – koncem února se školní zahrada dočkala sněhové nadílky, a děti si
tak krátce užily bobování, stavění sněhuláků a koulování. Velkou školkovou událostí byl dětmi očekávaný
maškarní bál, na který jsme se důkladně připravovali. Třídu jsme vyzdobili barevnými balónky a z nástěnek se
na nás usmívali klauni a šaškové, které jsme společně vyrobili. Předposlední únorový pátek se děti konečně
dočkaly a po dopolední svačince se s nadšením pustily do všech připravených soutěží i tance. Rozličné masky
dokazovaly, jak je tato tradice velmi oblíbená nejen dětmi. Tímto rodičům děkujeme za jejich práci a podporování
této krásné tradice. První březnový pátek nás navštívilo Divadlo Letadlo s představením Průzkumníci v Africe –
na divadelní výpravu do Afriky se vydaly děti ze školky a také z 1. a 2. ročníku ZŠ. Dozvěděly se, jak vypadá
africká poušť, savana, jaká zvířata zde žijí, a některé děti si ve hře aktivně zahrály. Představení bylo veselé, děti
bavilo a všichni se budeme těšit na další výpravu, tentokrát do Austrálie. Několikrát naši školku opět navštívila
paní Čapková. Ta předškolákům přiblížila tradice v zimním období a při posledním setkání v březnu nám
s pomocí „kouzelných“ semínek ukázala, jaké zázraky příroda čarodějka dokáže. Jak všichni víme, v souvislosti
s rozšiřováním onemocnění COVID 19 došlo k uzavření naší školy a nám nezbývá než doufat, že vše dobře
dopadne a brzy se ve zdraví shledáme. Ačkoli se nám učitelům někdy zdá, že toho dětského křiku je příliš, teď
nás v prostorách školy obklopuje jen všudypřítomné ticho a my si uvědomujeme, jak nám ten „dětský křik“
schází. „Vraťte se nám brzy, děti naše, stýská se nám a těšíme se.“ Na web školy pravidelně umísťujeme pracovní
listy pro předškoláky. S přáním pevného zdraví všem kolektiv MŠ Střelské Hoštice

Chcete-li dostávat informace e-mailem z Obce Střelské Hoštice,
zaregistrujte se stránkách www.strelskehostice.cz (na www
stránce vpravo nahoře)!!!
Prosíme majitele psů, aby své mazlíčky při venčení měli na vodítku a s ohledem na velikost a
povahu psa používali náhubky a tím neohrožovali ostatní. Uklízejte si po svých psech
exkrementy!!! Děkujeme.

