občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Střelskohoštická Lhota a Sedlo

3/2020

Prožíváme období, na které jsme nikdo z nás nebyli připravení. Pokud budu mluvit
jenom za sebe - kdyby mě chtěl někdo přesvědčit o těchto scénářích před rokem,
rozhodně bych nevěřila. Přesto se "to" děje a my to musíme přijmout, respektovat
opatření, která nás můžou zachránit a přizpůsobit náš každodenní život ve prospěch
bezpečí. I Vánoce jsou letos jiné. Mnozí z nás byli nuceni přehodnotit svůj žebříček
hodnot - jiní sami cítili nutnost změn pod vlivem událostí ve společnosti. Paradoxně
se tím vracíme k pravé podstatě Vánoc - oslavě zázraku zrození, života, rodiny a
lásky. Všechny tyto "věci" jsou zadarmo, přesto pokud je máme - jsme svým
způsobem bohatí. Všem Vám proto přeji především hodně zdraví, plnou náruč lásky, porozumění a pohody doma,
v zaměstnání i v dalších sférách Vašich životů. Přeji Vám sílu překonat všechny překážky na cestě za Vaším
snem, přeji Vám moudrost rozhodnout se vždy správně a vytrvalost vydržet to do konce. Krásné Vánoce

11.12.2020 od 8°°- 15,30 hod - Prodej vánočních stromků u Konibaru
22.12.2020 od 10°° hod - Prodej vánočních kaprů a rybí polévky (do vlastních nádob) na
parkovišti u Motorestu
INFORMACE O UKONČENÝCH PROJEKTECH V ROCE 2020
❖ Poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu :
„Podpora práce s dětmi a mládeží“ - (mimo oblast sportu) na projekt s názvem :
„Podpora celoroční mimoškolní výtvarné a rukodělné činnosti v obci Střelské Hoštice“
Realizace projektu byla dokončena. Záměrem projektu bylo více a kvalitněji podporovat pravidelnou celoroční,
mimoškolní činnost dětí a mládeže v obci Střelské Hoštice, v místní části Sedlo. Výsledky výtvarné a rukodělné
činnosti jsou zveřejněny na webových stránkách obce www.strelskehostice.cz v sekci fotogalerie Sedlo. V roce
2019 byla za finanční podpory Jihočeského kraje koupena keramická kruhová pec M 100/12 a zřízena keramická
dílnička. Proto bylo předmětem tohoto projektu pořízení válcovacího stolu hobby Kittec RS pro zhotovování
plátů z keramických hmot o různých tloušťkách, který bude nutným pomocníkem pro modelování v nově zřízené
keramické dílničce v Sedle. Dále byly nakoupeny kreativní a výtvarné potřeby pro činnost tvořivé dílničky.
Základní údaje o skutečných nákladech na projekt:
- celkové náklady na realizaci projektu
- výše přiznané dotace
- výše vlastního podílu obce

–
–
–

34 847,- Kč včetně DPH
21 000,- Kč včetně DPH
13 847,- Kč včetně DPH

❖ Poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu
„Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje“,
1. výzva pro rok 2020“ na projekt s názvem:
„Pořízení požárního přívěsu pro JSDHO Střelské Hoštice, kategorie JPO III“
Realizace projektu je dokončena. Zakoupen byl jednoosý nebrzděný požární přívěs s koly vedle ložné plochy do
750 kg. Konstrukci tvoří ocelový rám ošetřený žárovým zinkováním, rohové sloupky Alu. profil, bočnice Alu.
profil výšky 350 mm + 2 x nástavba bočnic alu 350 mm, podlaha z kvalitní vodovzdorné překližky tl. 15 mm,
výška pod víkem 1200 mm + laminátové víko. Tažným vozidlem bude zásahové vozidlo DA L1T - IVECO, SPZ
7C82509, které bylo pořízeno za finanční podpory MMR v programu 11703 - integrovaný regionální operační
program

Základní údaje o skutečných nákladech na projekt:
- celkové náklady na realizaci projektu
–
87 120,- Kč včetně DPH
- výše přiznané dotace
–
60 000,- Kč včetně DPH
- výše vlastního podílu obce
–
27 120,- Kč včetně DPH
❖ Poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu
„Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje“,
1. výzva pro rok 2020“ na projekt s názvem:
„Nákup nebrzděného nákladního přívěsu pro JSDHO Sedlo, kategorie JPO V k převozu věcných prostředků
požární ochrany“

Realizace projektu je dokončena. Nákup přívěsu byl nutný a potřebný k přesunu motorové stříkačky včetně
dalších věcných prostředků požární techniky do místa zásahu.
Základní údaje o skutečných nákladech na projekt:
- celkové náklady na realizaci projektu
–
39 000,- Kč včetně DPH
- výše přiznané dotace
–
20 000,- Kč včetně DPH
- výše vlastního podílu obce
–
19 000,- Kč včetně DPH
❖ Poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu
„Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje“,
1. výzva pro rok 2020 na projekt s názvem:
„Nákup věcných prostředků požární ochrany pro JSDHO Střelské Hoštice, kategorie JPO III“
Nákup věcných prostředků byl potřebný z důvodu dovybavení zásahových vozidel a to 2 ks hydrantových
nástavců, 4 ks proudnic C52, 4 ks pevných spojek, 1 ks rozdělovače, 4 ks přechody a zásahové hadice. Pro
ochranu členů zásahové jednotky byly zakoupeny kukly NOMEX, které jsou vyrobené z ohnivzdorného
materiálu odolného proti prodření a proti některým chemickým látkám. Pro zvýšení akceschopnosti byly
zakoupeny dva nové akumulátory pro požární zásahové stříkačky a nabíječka autobaterií Bosch C712/24
V s funkcí udržovacího nabíjení.
Základní údaje o skutečných nákladech na projekt:
- celkové náklady na realizaci projektu
- výše přiznané dotace
- výše vlastního podílu obce

–
–
–

45 624,- Kč včetně DPH
27 000,- Kč včetně DPH
18 624,- Kč včetně DPH

❖ Poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu:
„Podpora muzeí a galerií – opatření č. 1 – Úpravy v expozicích“
na projekt s názvem:
„Výroba dřevěných vstupních dveří do podzemních prostor Muzea řeky Otavy a voroplavby“
Hlavním cílem projektu bylo zpřístupnění nově objevených podzemních prostor v objektu zámku č.p. 1 v
prostorách Muzea řeky Otavy a voroplavby široké veřejnosti. Byly vyrobeny a dodány vstupní dřevěné dveře,
které již nyní oddělují zádveří od vlastní podzemní chodby. Nyní budou ještě probíhat stavební úpravy vchodu oprava schodů a montáž zábradlí pro zajištění bezpečnosti návštěvníků.
Základní údaje o skutečných nákladech na projekt:

- celkové náklady na realizaci projektu
- výše přiznané dotace
- výše vlastního podílu obce

–
–
–

50 820,- Kč včetně DPH
30 000,- Kč včetně DPH
20 820,- Kč včetně DPH

❖ Podpořená akce z Ministerstva pro místní rozvoj z programu:
„Podpora bydlení pro rok 2020“ s názvem : „ ZTV pro 3 RD Střelské Hoštice“
Předmětem projektu byla výstavba/prodloužení kanalizace v délce 52 m, vodovodu v délce 58 m a plynovodu
v délce 60 m v obci Střelské Hoštice pro připojení zbývajících 3 pozemků pro výstavbu RD v lokalitě Za
mateřskou školkou. Ze strany poskytovatele dotace byla finančně podpořena pouze výstavba vodovodu a
kanalizace. Výstavba plynovodu byla plně hrazena obcí Střelské Hoštice. Zhotovitelem stavby byla f. Petr
Velíšek, se sídlem Kváskovice 9, 386 01 Strakonice. Stavba byla již dokončena a předána.
Základní údaje o skutečných nákladech na projekt – (kanalizace a vodovod):

- skutečné náklady na realizaci projektu
–
340 427,- Kč bez DPH
- výše přiznané dotace
–
240 000,- Kč bez DPH
- výše vlastního podílu obce
–
100 427,- Kč bez DPH
Základní údaje o skutečných nákladech na projekt – (plynovod) :
skutečné náklady uhrazené obcí
–
116 758,- Kč včetně DPH
Podpořená akce z Ministerstva zemědělství v rámci programu:
„ Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny“
oblast podpory : „ kaple a zvoničky „ s názvem
„Obnova vnitřní výmalby kaple v místní části Střelskohoštická Lhota obce Střelské Hoštice“
Předmětem projektu byla 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, tématicky sv. Jan Paduánský a sv. Jiří. Oltář je doplněn vázami
s květinami a anděly držícími baldachýn nad oltářem. Původní stav – plošně opadané drobné částečky maleb,
v průběhu pozdějších malování interiéru vápnem přetřeny i okraje oltáře. Malba byla značně znečištěna.
Základní údaje o skutečných nákladech na projekt:
- celkové předpokládané náklady na realizaci projektu
- výše přiznané dotace
- výše vlastního podílu obce

–
–
–

108 813,- Kč včetně DPH
76 055,- Kč včetně DPH
32 758,- Kč včetně DPH

NEUKONČENÉ - PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY V ROCE 2020
❖ Podpořená akce z Programu 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“
Výstavba a rekonstrukce chodníků je prováděna v místě podél silnice III. třídy č. 02215 směrem do Sedla u
Horažďovic – jedná se o části chodníků po obou stranách této komunikace. Řešený úsek začíná v křižovatce
silnice III/02215 s místními komunikacemi pokračuje ve směru na severovýchod podél silnice III. třídy.
Pravostranný úsek končí zhruba po 50 m u nemovitosti č.p. 160. Levostranná část má celkovou délku cca 182 m
a je zakončena za sjezdem k poslednímu rodinnému domu – č.p. 185. Pokračování chodníku je plánováno v další
etapě, ve které bude chodník protažen až k f. Pošumaví a.s. Chodník bude z betonové zámkové dlažby a
chodníkové přejezdy z žulových kostek. Součástí projektu je i protažení stávající jednotné kanalizace o 130 m,
aby bylo možné chodník odvodnit do kromě stávajících i do nových vpustí. Stavba bude prováděna po částech –
ve dvou etapách část A – SO 01 a část B – SO 02. Předmětem žádosti o dotaci v tomto roce byla část projektu
označená jako část A – SO 01. Realizován bude pravostranný úsek, dlouhý cca 50 m a část levostranného
chodníku, o předpokládané délce cca 80 m a přibližně asi 35 m kanalizace.
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt:
- celkové předpokládané náklady na realizaci projektu
– 666 051,- Kč včetně DPH
- výše přiznané dotace
– 250 000,- Kč včetně DPH
- výše vlastního podílu obce
– 416 051,- Kč včetně DPH
❖ Podpořená stavební akce z MŠMT v rámci podprogramu:
„Podpora materiálně technické základny sportu - ÚSC, SK a TJ“ s názvem:

„Rekonstrukce a modernizace zázemí sportoviště Střelské Hoštice“
Žádost podala TJ SOKOL z.s. Střelské Hoštice ve spolupráci s obcí Střelské Hoštice. Projekt byl již dokončen a
právě probíhá předání stavby od zhotovitele : f. Aubök s.r.o. Pořičí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou. Realizací
stavby došlo k přestavbě a spojení dvou stávajících objektů se zázemím na parc. č.st. 331 a 332 do jednoho celku,
kde vzniklo kvalitní zázemí pro domácí i příchozí sportovce a také pro jejich doprovod a návštěvníky areálu.
Konkrétně bylo 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 bylo i s bezbariérovým
přístupem a WC pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Rekonstrukcí a modernizací zázemí byly
zlepšeny technické parametry sportoviště a modernizací došlo k rozšíření vybaveností a
použitelnosti/využitelnosti zázemí, které odpovídá technickým normám a hygienickým a bezpečnostním
předpisům.
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt:
- celkové předpokládané náklady na realizaci projektu
- výše přiznané dotace
- výše vlastního podílu obce

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

❖ Podpořená akce z Ministerstva financí v rámci podprogramu:
„Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí“
s názvem:
„Modernizace a rozšíření objektu ZŠ a MŠ Střelské Hoštice“
Zhotovitelem stavební akce byla vybrána ve výběrovém řízení f. ROBRO s.r.o., se sídlem Jana Mukařovského
2663, 397 01 Písek. Realizace projektu právě probíhá. Jedná se o stavební úpravy, přístavbu a nástavbu stávající
budovy ZŠ a MŠ. Přístavbou vznikne nový sklad hraček pro mateřskou školku v 1.N.P., nástavbou učebna
polytechniky pro základní školu s kabinetem ve II. N.P. a sociální zařízení pro osoby se sníženou schopností
pohybu ve III.N.P. Bezbariérová doprava mezi jednotlivými patry bude zajištěna výtahem. Hlavní vstup do školy
bude vybaven rampou pro osoby s omezenou schopností pohybu a bude zastřešen. Odpovídající vnitřní klima
objektu bude zajištěno vzduchotechnikou – nucenou ventilací s rekuperací tepla s klimatizací.
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt:
- celkové předpokládané náklady na realizaci projektu
– 9 214 946,- Kč včetně DPH
- výše přiznané dotace
– 8 293 452,- Kč včetně DPH
- výše vlastního podílu obce
–
921 494,- Kč včetně DPH
„Oprava havarijního stavu kanalizace – Střelské Hoštice“
Předmětem projektu bylo odstranění havarijního stavu stávající jednotné kanalizace v obci Střelské Hoštice.
Trasa jednotné kanalizace v havarijním stavu je cca 34,0 m. Havarijní stav bylo nutné odstranit realizací nového
trubního úseku jednotné kanalizace, do které byly přepojeny veškeré odpadní vody z původního betonového
potrubí. Dle zpracované projektové dokumentace měl být v trase vedení přes plochu stávající komunikace I. třídy
přes pozemek parc.č. 1247/1 proveden protlak ocelové chráničky DN 600, kterou mělo být následně protaženo
plastové potrubí navržené kanalizace DN 400. Z důvodu přítomnosti skalního masivu bylo rozhodnuto provést
výstavbu otevřeným výkopem v pažené rýze. Bylo provedeno výběrové řízení a nejvhodnější nabídku podala
f. Znakon a.s., se sídlem Sousedovice 44, PSČ 386 01. Stavební akce je ukončena a probíhá předání stavby.
Celková předpokládaná cena díla dle podepsané smlouvy je ve výši 1 121 591,- Kč včetně DPH. Celá akce bude
financována z vlastních prostředků obce.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Po prázdninách zpátky ve škole... Ano i ne. Od jara 2020 procházíme všichni mnoha zkouškami. Budu-li hovořit
o škole, dětech, učitelích a všech dalších pracovnících, prožíváme v mnoha směrech náročnější období, než
v minulých letech. Nejen všudypřítomný a nechtěný Covid - 19, který nám znemožnil v březnu, dubnu a květnu
denní výuku ve škole, ale hlavně další přestavba školy nás postavila před mnohé překážky, které se snažíme
všichni dennodenně překonávat. V květnu došlo ke schválení projektu na přestavbu (bezbariérový vstup, výtah,
polytechnická učebna, kabinet, rekuperační jednotka a klimatizace), než vše prošlo korektním legislativním
procesem a výběrovým řízením na zhotovitelskou firmu, byl tu náhle srpen a s ním i velké stěhování. Museli
jsme o prázdninách sbalit vše potřebné na první půlrok školního roku, zvážit, co všechno budeme potřebovat a
co může zůstat v budově, zabezpečit veškerou techniku proti poškození, zbylý nábytek ukrýt pod folie a se
sbalenými věcmi se přestěhovat do náhradních prostor. Děkujeme všem, kteří nám pomáhali se stěhováním, ať
to byli zaměstnanci OÚ, nebo naši bývalí žáci. Náročnost celého procesu vyvažuje těšení na naši školu v nové
podobě, kdy se zařízením a kvalitou prostředí zařadíme jistě mezi nejlépe vybavené školy v kraji.
Kancelář paní ředitelky a naší paní účetní našla útočiště v prostorách domu služeb v sousedství Obecního úřadu,
učitelé a žáci se díky vstřícnosti vedení ŠvP přemístili do tamního areálu. Tento školní rok zahajujeme s počtem
45 žáků, nemuseli jsme žádat zřizovatele o výjimku z nejnižšího počtu žáků. V prvním ročníku je 16 dětí, ve
druhém 8, ve třetím 9, ve čtvrtém a pátém po šesti dětech. Škola je i nadále organizovaná jako trojtřídní. Všichni
jsme se ze všech sil snažili zajistit dětem pěkné a hlavně bezpečné prostředí pro výuku i volnočasové aktivity. I
zde musíme dodržovat přísná hygienická opatření, dbát na zvýšenou hygienu, po společných prostorách nosíme
všichni roušku. Musím říct, že i naši nejmenší žáci si poměrně rychle zvykli na to, že rouška je povinnost, dokonce
si děti vzájemně prohlížejí, co mají na pusince za obrázky, někdo pandu, jiný kočičku a další třeba novinový text,
zvládáme vše dobře. Naší prioritou je udržet chod školy co nejdéle, jsme si vědomi toho, že učení z domova je
pro rodiny náročné, dětem chybí každodenní řád a hlavně kamarádi a zažívání všech těch běžných školních
legrácek.
Snažíme se i přes náročnost doby dětem zpestřit běžný školní režim občas nějakou libůstkou, a tak jsme se
připojili k celorepublikové sportovní akci T-Mobile olympijský běh, který jsme absolvovali všichni s nadšením,
dětem zůstanlo startovní číslo, ti nejúspěšnější obdrželi drobné ceny a úplně všichni medaili a diplom. Počasí
nám přálo a my jsme zažili krásné chvíle s pohybem a sportováním.
Ohlášené bezproudí v areálu Švp a tudíž nemožnost přítomnosti dětí jsme vyřešili projektovým dnem s názvem
I včelky tancují. Jeli jsme do Krušlova, kde nám odborník na chov včel povídal, jak to chodí u včelek a ve včelíně,
jak vzniká med i další zázraky vytvořené včelkami.
Zima se přiblížila a nikdo z nás neví, co nám přinese. Můžeme si jen přát, abychom nastávající období přečkali
ve zdraví a aby se dětem ve škole dařilo.
I v říjnu pokračoval „školní život“ – výuka a různé aktivity pro žáky.
Začátkem října navštívili žáci 4. a 5. ročníku v rámci projektového dne hrad Rabí, kde byl pro ně připraven pestrý
program. Při komentované prohlídce se dozvěděli zajímavosti z historie hradu, z věže shlédli okolí a prohlédli si
podzemní prostory. Zasoutěžili si v určování částí hradu a nakonec si dívky vyrobily čepec, zvaný „henin“, a
chlapci každý svůj vlastní erb.
Nepříznivá epidemiologická situace opět zavřela školy a tak se od 14. října vyučovalo distančně. Všechny učitelky se s
dětmi vídaly denně při online hodinách a škola zapůjčila notebooky dětem, které to potřebovaly.
Velmi složitá situace nastala pro žáky 1. ročníku, kteří se teprve učí číst a psát a výuka touto formou je velmi
náročná pro všechny zúčastněné. Velké nároky klade na učitele, žáky i rodiče. Ale ani vzdělávání ostatních
ročníků není touto formou jednoduché. Chceme moc poděkovat rodičům a všem, kteří se na domácí výuce
podíleli!
Po zhruba měsíci, tj. 18. listopadu se do školy za dodržování přísných hygienických podmínek, vrátili žáci 1. , 2.
a 3. ročníku. Byla pro ně otevřena dvě oddělení školní družiny a koncem listopadu se do školy mohli vrátit všichni
žáci. Vzhledem k přísným epidemickým opatřením nebylo možné otevřít školní družinu pro žáky 4. a 5. ročníku
a obnovit činnost některých kroužků.
Radost dětem udělala mikulášská nadílka, která proběhla v omezeném režimu. Děkujeme Obecnímu úřadu, který
věnuje všem dětem ve škole i mateřince jako překvapení krásné vánoční balíčky.
A jak je to s návratem do naší školní budovy? Tato otázka nás všechny zajímá, ale bohužel, vzhledem k celé
covidové situaci nejsou ještě všechny práce dokončeny a termín návratu byl posunut. O přesném termínu budeme
všechny rodiče včas informovat, zatím i v novém roce zůstáváme v náhradních prostorách školy v přírodě.
Chtěli bychom popřát nám i vám všem do nového roku s jedničkou na konci hlavně zdraví, optimismus a drobné
i větší každodenní radosti! Kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ani ani aniny, skončily nám prázdniny… aneb Začínáme. Tak jsme se po prázdninách opět sešli v naší školce.
Vlastně ne úplně v té naší. Nový školní rok jsme totiž zahájili činnost v náhradních prostorách z důvodu rozsáhlé
rekonstrukce celé budovy ZŠ a MŠ, která by měla trvat přibližně celé první pololetí 2020/2021. Náhradní prostory
pro mateřskou školu nám byly zajištěny ve Škole v přírodě ve Střelských Hošticích, jsou zcela vyhovující a
nacházejí se v podkroví hlavní budovy. Nechybějí zde dvě prostorné třídy, sociální zařízení ani šatny pro Myšky
i Medvědy.
Prozatím jsme se přivítali s 35 dětmi ve dvou třídách. Během roku však budou postupně přibývat další mateřáčci,
většinou dvouleťáčci. Radost nám dělají děti z obou kolektivů, ve třídě starších Medvědů jsou už šikovní a
zkušení parťáci a ve třídě Myšek nás těší, že stýskavých slziček je velmi málo. První poprázdninové týdny bývají
především o setkávání, seznamování se navzájem, seznámení s prostorami školky a jejich vybavení, ale také o
vyprávění, vzpomínání. Povídali jsme si o prázdninách. Jaké byly a co jsme dělali? Skákali, jezdili na kole, chodili
na výlety, letěli letadlem, slyšeli bouřku, opékali buřty, ale také jsme trochu zlobili, štípali nás komáři apod.
Dozvěděli jsme se, kdo se do školky těšil, komu se do školky nechtělo a proč. Prozkoumali jsme, co se všechno
změnilo a co je nového. Terezka má krásné nové bačkorky, Emilka blýskavé tričko, že Filípek je stále malý
neposeda… Připomněli si, jaké máme ve školce třídy, jak se jmenují a jakou máme značku. Stříhali jsme, lepili,
přitloukali, stavěli z kostek a kuliček, hledali v knížkách, zpívali, hráli si a dováděli. Medvědi už dokonce stihli
navštívit Lesovnu v Písku, kde jim odborní pedagogové představili les jako důležitý ekosystém formou hry –
smyslové, znalostní, pohybové a kreativní. Navštívili jsme oboru, kde si děti mohly zblízka prohlédnout muflony
a daňky, pokračovali jsme do místní Lesovny, kde pro nás byl připraven program s enviromentální přírodovědnou
tématikou. Počasí nám přálo a my si s dětmi užili krásný den. V úterý 22. 9. zajistila dětem v MŠ logopedickou
diagnostiku Mgr. Jana Vavřincová. Užili jsme si projektové dny s názvem „Truhlaříme“ na Pile Střelské Hoštice,
kterými nás provedl zkušený pan Votava. Poznali jsme cestu dřeva od stromu až po hoblinu, děti si vyzkoušely
manipulaci se dřevem i práci s odpadovým materiálem. Odměnou jim byl vlastnoručně vyrobený ježek či
veverka. 2. 11. navštívila naši mateřskou školu paní Boublíková s projektovým programem Malí architekti, kde
si děti s využitím stavebnice Lego Duplo vyzkoušely, jak náročné je postavit dle plánu vlastní město s veškerou
infrastrukturou. Pracovaly samostatně i ve skupinách a zvládly zrealizovat i náročnější projekty. V programu MŠ
jsme nevynechali ani tradiční halloweenské dopoledne plné her, soutěží, hudebních, tanečních a pohybových
činností, na které si děti donesly z domova spoustu dobrot, za něž maminkám velmi děkujeme. Halloweenské
skotačení jsme doplnili také tvořením ze dřeva a skla, kdy si děti zkusily práci s truhlářskými nástroji a s různými
druhy materiálu a vyrobily si strašidelnou dekoraci.
Začátkem prosince jsme navázali dalším projektovým dnem, kdy děti objevovaly vlastnosti materiálů a domů si
odnesly vlastního Mikuláše. Následující den navštívil naše děti opravdový Mikuláš se svou družinou, tedy čertem
a andílkem. Na dětičkách byly znatelné obavy z pekelníka, ale zvládly své "hříchy" vykoupit písničkou a
básničkou, Mikuláš je za to odměnil drobnými dárečky.
Blíží se období vánočních besídek a posezení, které letos bohužel nebudeme moci uskutečnit. Budeme se však
snažit ze všech sil, abychom to dětem i rodičům vynahradili jinými způsoby. Zároveň doufáme, že tato nelehká
doba brzy skončí a budeme se opět potkávat v běžném, kontaktním režimu.
S příchodem vánočních svátků a nového roku, přejeme všem hlavně pevné zdraví a krásné chvíle strávené s těmi
nejdůležitějšími - naší rodinou. Kolektiv MŠ

DĚNÍ V SEDLE
Po delší době Vás všechny zdravíme ze Sedla. Bohužel díky nařízení vlády jsme celé jaro i podzim nemohli
pořádat dílničky pro děti. Je nám to moc líto, ale i v současné době je mnoho nařízení a vzhledem k situaci, kdy
bychom museli v dílničce nosit roušky, bude dílnička do odvolání uzavřená. Doufáme, že se celá situace brzy
uklidní a opět se budeme moci v roce 2021 vídat v dílničce bez roušek a jiných opatření.
Alespoň v září se nám povedlo uspořádat loučení s prázdninami. 20 dětí si přišlo zasoutěžit a užít krásný slunný
den. Pro všechny bylo připraveno občerstvení, a tak jsme vydrželi po soutěžích sedět pospolu až do setmění.
Přeji všem klidný advent, pevné zdraví, štěstí, a aby rok 2021 byl lepší než ten letošní….
ŠŠ
KRONIKA OBCE (Střelské Hoštice včetně částí obce Kozlov, Střelskohoštická Lhota a Sedlo)
Žádáme všechny místní spolky (hasiče, myslivce, sportovce, atd..), aby dodaly na obecní úřad podklady do
kroniky za rok 2018, 2019 a 2020.
Samozřejmě přivítáme příspěvky od všech občanů. Děkujeme

