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REKONSTRUKCE PŘÍZEMÍ ZÁMKU SKONČILA 
 

  S koncem měsíce května skončila i rekonstrukce přízemí zámku ve Střelských Hošticích. V rámci 

tohoto projektu byly položeny v přízemí objektu nové keramické a cihelné dlažby, provedena byla 

nová elektroinstalace, rozvody ústředního topení, vody a kanalizace.Opraveny a částečně obnoveny 

byly i omítky a nátěry, včetně omítek venkovních.Provedena byla demolice novodobých dělících 

konstrukcí, díky níž se podařilo rozšířit vstupní halu a prostory směrem k cestě do Kozlova.Při 

stavebních pracích byla odhalena podzemní chodba, o kterou projevila zájem jak média, tak i 

odborníci z řad geologů a archeologů. Dispozičně došlo k rozšíření prostorů pro muzeum, vznikla 

nová společenská síň s potřebným zázemím a v neposlední řadě byla obnovena původní vstupní 

zámecká hala.V jejím případě se  díky pracovní píli, zručnosti a ochotě p. Matáska podařilo podle 

dobových fotografií zrekonstruovat i původní malbu této části budovy.Prostory byly oficiálně 

otevřeny společně s branou muzea 30.5.2009. Zbývá jen připomenout, že projekt byl financován 

z Evropské unie-Evropského fondu pro regionální rozvoj-Regionálního operačního programu 

NUTS II Jihozápad.Dotační podpora realizace akce dosáhla výše 92,5%. Celkové náklady dosahují 

výše 3 600 000 Kč. 

 

 

 

 

 

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
 

  Stavební úpravy místní základní školy již také vstoupily do závěrečné fáze. S ukončením školního 

roku, které bylo v našem případě  o 5 dnů dříve, nastal v budově školy čilý stavební ruch.Jsou 

realizovány práce, které nemohly být prováděny za provozu.Odpojena je elektrická energie, bourají 

se chodby, přepojuje se topení.V dohledné době začnou i práce na školním dvoře.Vše je podřízeno 

tomu, aby nový školní rok zahájily děti již v nové budově. Obec Střelské Hoštice i zaměstnanci 

školy připravují pro veřejnost den otevřených dveří, který se uskuteční pravděpodobně v sobotu 

5.září letošního roku.    
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STŘÍPKY ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 

   V květnu a v červnu jsme jezdili s dětmi z druhé třídy do solné jeskyně do Strakonic, kde se nám 

moc líbilo. A pokud nám počasí přálo, poznávali jsme Strakonice, krmili kachny na řece, pohráli 

jsme si na různých hřištích, zamlsali zmrzlinu a také zašli do restaurace na „hranolkovou“ odměnu. 

Každým rokem začátkem května zveme všechny maminky na besídku k jejich svátku. A tak jsme 

pilně nacvičovali, až přišel ten velký de, kdy jsme se sešli v sále a my jsme maminkám říkali 

básničky, tančili, zpívali. Na závěr od nás dostali maminky vyrobená přáníčka. Na konci května 

jsme se s rodiči a dětmi sešli na Jarních hrátkách na naší školní zahradě, kde jsme vyráběli želvičky 

z kamínků, barevnou rýži jsme sypali do skleniček a vznikaly nám překrásné ozdobné skleničky. Na 

Den dětí jsme odjeli do Horažďovic k hasičům. Viděli jsme zblízka hasičská auta, jejich vybavení, 

lezli jsme na hodně vysoký žebřík a jako správní hasiči stříkali vodou do kuželek. V polovině 

června jsme šli s dětmi z druhé třídy pěšky do Poříčí. Cesta nám příjemné utíkala a netrvalo dlouho, 

už jsme u Kubešů krmili kůzlata. Na konci roku jsme se slavnostně rozloučili s budoucími školáky 

na obecním úřadě. Všem přítomným jsme ukázali svým vystoupením, že už jsme Školáci.V úplném 

závěru školního roku jsme měli náš druhý výlet na letiště do Strakonic. Poznali jsme zde letadla, 

z kterých se skáče padákem a také ta, co se jim říká kluzák. Největším zážitkem pro nás bylo 

posezení v letadle. A co nás čeká o prázdninách? O prázdninách se bude naše školka stěhovat do 

základní školy, kde budeme mít vše nové a kam se moc těšíme. 

Přejeme Vám všem krásné prázdniny a pohodovou dovolenou. 

 

 

 

STŘÍPKY ZE ŽIVOTA ŠKOLNÍ JÍDELNY 
 

  Víte co je kuskus, bortila, fata nebo šošovice? 

Naše děti z mateřské školy a základní školy to už ví. Již půl roku totiž běží ve školní jídelně projekt 

Dny světové kuchyně.Děti se vždy během jednoho týdne v měsíci seznámí s cizím státem a hlavně 

ochutnají jídlo pro tento stát typické. V únoru jsme začali Ruskem, děti ochutnaly boršč a pirožky. 

V březnu Mexiko a děti překvapilo, jak chutnají mexické fazole v tortile. Duben byl ve znamení 

Egypta, polévku fata, kuskus se zeleninou a kuřecím masem ocenili i dospělí. V květnu jsme zalétli 

k našim bratrům Slovákům na halušky. V červnu to pak byla Indie s kari rýží s kousky masa a 

indickým kořením. Ke každému prezentovanému státu je uspořádána výstava předmětů, které 

nashromáždily paní kuchařky pro shlédnutí, potěšení, výuku a z těchto států pocházející. Některé 

státy byly doplněny i hudbou, kterou děti poslouchaly při obědě. Děti rovněž mají k dispozici 

velkou mapu světa se státy, kterými jsme se prostřednictvím našich Dnů světové kuchyně projeli a 

projedli. Přála bych si, aby dětem dal dětem nejen plné žaludky. 

Dobrou chuť a zvídavou mysl! To Vám přeje vedoucí školní jídelny Vilímová Petra. 

 

 

 

NABÍDKA SLUŽEB 
 

Pavla Chadrabová ze Střelskohoštické Lhoty nabízí pedikůru – nehtovou modeláž v obchodním 

domě Bílá labuť ve Strakonicích. Jedná se např. o ošetření zrohovatělé kůže, odstranění kuřích ok, 

depilaci lýtek, reflexní masáž nohou atd. Po dohodě Vás může navštívit Pavla Chadrabová i u Vás 

doma – objednávky na telefonním  čísle 607 711 485. 

 

 

 

 



                

 

 

 

 

Knihovna Střelské Hoštice 

 
Ve škole zbyli už jenom zedníci (doufám) a děti si užívají slastné prázdninové lenošení. Jenom je škoda, 

že sluníčko se pořád schovává za mraky a léto už není synonymem prosluněných rán, parných dní a 

teplých nocí. Začíná být nutností mít všechno „waterproof“, „outdoor“, „s gore-texem a vibramem“ 

nejen kvůli počasí, ale všechno se stává tak nějak složitější  

a náročnější. Nabídka služeb se předhání v adrenalinovějších zažitcích a obyčejný výlet na houby na 

Šumavu už jen tak někoho nenadchne. Koupání v řece je dávno „out“, lepší jsou prý aqvaparky a zájezdy 

k moři. Tak nevím, jestli mám dětem vyprávět nejkrásnější zážitky mého dětství a mládí, kdy jsme ve 

starých teplákách a teniskách bez vibramové podrážky běhali po lese, plnili bobříka odvahy, učili se 

morseovku a večer si opekli buřta na táborovém ohni. Jediný adrenalin byly zakázané písně od Kryla, 

které jsme se u těch táboráků učili a mnozí je umí dodnes. Asi si poklepou na čelo, když je budu 

přesvědčovat, že nejlepší spaní je pod širákem s partou lidiček, kteří mají „stejnou krevní skupinu“.  

Svět se mění a o co jsou dnes lidi bohatší majetkem, o to jsou chudší o obyčejná lidská přátelství, 

porozumění a pohodu. 

 
                               …………………………………… bylo – nebylo …………………….. 

 

V květnu jsme si vyšlápli po cyklostezce do Katovic. Konal se II. ročník Pootavského putování – tentokrát za 

zapomenutými řemesly.  

Na začátku cesty nás trochu zkropil deštík, ale nejsme přece z cukru.  

Hned v kempu nás o své zručnosti přesvědčil švec z Hor Matky Boží pan Reitmajer, který se 

ševcovině věnuje dodnes. Potulní pěvci dříve nechyběli na žádném trhu nebo jarmarku. Své 

zhudebněné příběhy  měli vylepšené obrázky, na kterých byl děj 

vyobrazen. Pan Kopp z Hor Matky Boží si takovou místní píseň o 

nešťastné lásce také „vymaloval“   

a na putování nám ji zazpíval Radek Rejžek. Na podluhách nám své 

služby nabídl brusič a zájem byl opravdu velký. Někteří chtěli 

dokonce nabrousit nehty nebo jazyk. V Poříčí jsme se občerstvili 

ve mlýně u Kubešů. Zazpíval nám k tomu Poříčský babský sbor a 

pantáta mlynář Kubeš řekl pár slov  

o mlynářství. Do tajů včelařiny se nás pokusil zasvětit pan 

Markytán.  

Za Poříčím u Žižkova mostu nás čekala se svým zbožím perníkářka 

a o kus dál nás pobavil kouzelník. V kempu na Ostrovci v Katovicích pak předvedli své 

umění mistři kovářští – Lukáš a Tomáš Štumrovi a sedlář pan Mojžíš.  

Po dlouhé cestě nikdo nepohrdl opečeným buřtíkem. Navzdory počasí, které nám na začátku moc nepřálo, se 

putování vydařilo a my už se těšíme na příští ročník. Jenom doufám, že příští rok si najdou čas na sobotní výlet i 

hoštičtí.  

30. května jsme již po čtvrté otvírali sezonu Muzea řeky Otavy a voroplavby. Vernisáž zpestřili svým vystoupením 

děti  ze základní školy. Do svého repertoáru zařadili i píseň z vlastní tvorby, kterou složili s panem ředitelem 

v hodinách hudební výchovy. V muzeu letos přibyla nová místnost, kam paní Janochová umístila expozici 

Karpatského ženijního útvaru, jako připomínku jedné etapy v historii našeho zámku. V galerii nás letos potěší svými 

fotografiemi přírody pan Jan Kavale, který svá díla i publikuje a vydává v knižní podobě. Jeho výstava dostala název 

Šumava rozkvetlá. Další vystavený soubor kreseb, linorytů, plastik a keramiky si autoři pojmenovali Fatamorgana. 

Barevné obří květy z různých materiálů vytvořily děti ze ZUŠ ve Strakonicích pod vedením p. Lískovcové. 

Pokud někoho z Vás zaujal na Pootavském putování švec nebo kovář, můžete se něco dozvědět o historii jejich 

řemesla v rohu galerie. 



Počasí se letos ne a ne umoudřit, tak jsme na dětský den pozvali divadelní soubor Čelakovského, který si pro děti 

připravil pohádku  

o víle Pomněnce. Pohádka zaujala nejen děti, ale i rodiče, kteří se naprosto bravurně svým pěveckým vystoupením 

zapojili do programu, proto jsem s radostí přijala nabídku dalšího představení v období, kdy k nám přijde Mikuláš a 

čerti. 

9.6.2009 k nám do knihovny přijela paní spisovatelka  Jindřiška Ptáčková. Při besedě s dětmi z hoštické školy 

vytvořila kouzelnou atmosféru a děti se s její pomocí naučily hezké básničky o zvířátkách a dozvěděly se i něco o 

hlavních hrdinech, kteří v básních vystupují. Paní Ptáčková také dětem vysvětlila, jak vznikají knížky a povyprávěla 

o svém dětství. 

 

                                                  ……………………………………………………………………………………………………. 

 

Všem čtenářům přeji krásnou dovolenou a prázdniny bohaté na zážitky ! 
 

 

 

STRUČNĚ 
 

- v rámci Programu obnovy venkova  se obci podařilo získat dotaci ve výši 70 000 Kč na 

nové vybavení slaboproudými rozvody v základní škole.Stejný program podpořil dotací 

90 000 Kč provoz a rozšíření technického vybavení  muzea. 

- grantový program Jihočeského kraje pro jednotky SDH přinesl místní jednotce SDH dotaci 

100 000 Kč na opravy a úpravy požární zbrojnice 

- k vylepšení výpočetní techniky dojde také v místní knihovně, která byla úspěšná se svou 

žádostí o dotaci na nový počítač a počítačové programy 

- v letošním roce se podařilo získat také finance na opravu drobných sakrálních staveb            

( křížků) v katastru naší obce. Dotaci ve výši 80 000 Kč jsme získali prostřednictvím Svazku 

obcí středního Pootaví, jehož jsme členy 

- podporu ve výši 50 000 Kč z Jihočeského kraje  máme přislíbenu také zpracování průzkumu 

podzemní chodby v zámku ve Střelských Hošticích 

- úspěšná byla také žádost o dotaci na likvidaci objektu bývalé ošetřovny v zámku.V tomto 

případě nám Ministerstvo pro místní rozvoj přislíbilo dotaci 1,6 mil. Kč. 

 

 

  

SBĚRNÝ DVŮR HORAŽOVICE 
 

   Uvádíme několik informací ke sběrnému dvoru v Horažďovicích, který mohou využívat i občané 

naší obce. 

Provozní doba: úterý a sobota 9,00 - 12,00 hod a 14,00 – 18,00 hod., čtvrtek 14,00 – 18,00 hod. 

Je určen pro odkládání: 

- nebezpečného odpadu (zbytky barev, lepidel, olejů, plechovky od barev, autobaterie, tonery, 

léky, léčiva, agrochemikálie atd.) 

- objemného odpadu (starý nábytek, pneumatiky, koberce, lina, dřevo, textil, nekompletní 

elektrozařízení atd.) 

- biologicky rozložitelného odpadu (tráva, listí, větve, rostlinné zbytky z kuchyní) 

- je místem zpětného odběru vysloužilých elektrických a elektronických zařízení 

pocházejících z domácností (ledničky, pračky, televize, monitory, počítače, tiskárny, 

vysavače, videa, feny, holící strojky, žehličky, vrtačky, zářivky, sekačky atd.) 
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