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  REKONSTRUKCE PROSTRANSTVÍ PŘED ZÁKLADNÍ ŠKOLOU  

 

   Naše obec získala prostřednictvím MAS LAG Strakonicko finanční prostředky z programu 

Leader  na rekonstrukci  veřejného prostranství před Základní školou. Úprava bude spočívat 

v realizaci větší shromažďovací zpevněné plochy, která může sloužit také jako  dětské dopravní 

hřiště a dále ve výsadbě okrasných dřevin stromů. Umístěny zde budou také parkové lavičky a 

stojany na kola. Proměnou projde také pomník padlých z I. světové války. Zde by mělo být 

odstraněno stávající oplocení a nahrazeno okrasným řetězem a nízkým, trvale zeleným plotem. 

Budova školy bude oddělena pásem nízkorostoucích křovin, stejně jako silnice I. třídy. Záměrem 

zpracovatele návrhu bylo využití pozemku pro možné shromažďování dětí před školní budovou a 

využití prostoru pro odpočinek a relaxaci. Náklady na realizaci tohoto záměru dosáhnou 700 000 

Kč, z čehož 71 % tvoří dotace. Po podpisu smlouvy o podpoře se Státním zemědělským 

intervenčním fondem  bude provedeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Realizaci stavební 

části předpokládáme v průběhu hlavních školních prázdnin, výsadbu dřevin pak v podzimních 

měsících. 

 

 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ  ZA MŠ PRO INDIVIDUÁLNÍ  VÝSTAVBU RD 

 
  Záměr obce připravit lokalitu za mateřskou školkou k individuální výstavbě rodinných domů stále 

trvá. V současné době je vydáno první stavební povolení na realizaci plynovodních rozvodů a 

veřejné osvětlení. Před vydáním je stavební povolení na veřejnou kanalizaci a vodovod a stavební 

povolení úpravy současného sjezdu ze silnice I/22 spolu s novými místními komunikacemi. 

Zpracovány jsou také stavební rozpočty, podle kterých kompletní realizace celé akce vyjde na cca 

19 mil. korun. Jednou z možností získání finanční podpory je regionální operační program NUTS II 

jihozápad, ze kterého je možno získat dotaci až 92,5% nákladů na komunikace a veřejné osvětlení. 

První žádost, kterou jsme do tohoto programu podali, však úspěšná nebyla. Jelikož se však objevily 

problémy s objektivitou posuzování všech podaných žádostí, které v současné době šetří Policie 

ČR, věříme v nové bodové hodnocení  žádosti a tím i v novou šanci prostředky získat. Nezávisle na 

tomto programu se snažíme sledovat i další možnosti získávání finančních prostředků z jiných 

zdrojů. 
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ZPRÁVY Z NAŠÍ ŠKOLKY 

 
   Konečně po dlouhé zimě přišlo jaro a my můžeme podnikat delší vycházky do přírody a do okolí 

naší školky. Venku pozorujeme proměny přírody, ale i změny jarního počasí, které ještě někdy 

vládne zimní silou. U nás ve školce se i třídy postupně oblékají do jarního kabátku, kreslíme jarní 

kytičky, probouzející zvířátka, zpíváme jarní písničky a říkáme si básničky a říkadla. 

   Na začátku března jsme měli ve školce karneval s různorodými, někdy až strašidelnými maskami. 

Zatancovali jsme si, zasoutěžili a také zamlsali dobroty. Nezapomnělo na nás ani divadélko, které 

k nám přijelo s pohádkou Hřib královský. Pohádkový příběh byl plný smíchu., ale i napětí a už se 

všichni těšíme na další pohádku tohoto divadélka. Se třídou Medvědů na nás čeká poslední lekce 

plavání v Horažďovicích a můžeme se pochlubit, že někteří z nás už uplavou i několik metrů. 

   Největší událostí byla pro nás velikonoční besídka pro rodiče. Pilně jsme ve školce nacvičovali 

velikonoční a jarní básničky, písničky a naučili jsme se i tanečky. A pak přišel ten velký den a my 

jsme s velkou trémou vystoupili na pódium v sále a všem ukázali, co všechna umíme. Největší 

odměnou byl pro nás velký potlesk a od našich paní učitelek jsme dostali velikonoční překvapení – 

čokoládové vajíčko. 

   A co nás čeká do konce školního roku? Přijede k nám divadélko s novou pohádkou a také 

kouzelník, se třídou Medvědů začneme jezdit do solné jeskyně, oslavíme netradičně Den dětí, 

pojedeme na velký výlet a rozloučíme se s budoucími školáky. A s rodiči se společně sejdeme na 

jarních hrátkách na naší zahradě.  

 

 

 

STŘÍPKY ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
 

   Pomalu se blíží konec školního roku, ale celá řada školních i mimoškolních akcí je ještě před 

námi.  

22.4. na Den Země v rámci projektu Otvírání studánek (při cvičení v přírodě) provedeme vyčištění 

studánky a jejího okolí na Domince a těšíme se na přírodovědnou vycházku s Ing. M.Šobrem, 

pracovníkem životního prostředí při MěÚ ve Strakonicích. 

28.4. na školní zahradě uvidí děti ze školy a školky ukázky z výcviku sokolníků. 

29.4. proběhnou třídní schůzky s rodiči. 

5.5. pojedeme na exkurzi do Plzně, kde navštívíme nové interaktivní muzeum Techmánia. Zde žáci 

uvidí a budou si moci prakticky vyzkoušet fungování fyzikálních zákonů v praxi. Poté se 

zúčastníme 3D filmového představení v Cinemacity Plaza Plzeň. 

7.5. u příležitosti Dne matek proběhne v naší škole Posezení s maminkami. 

14.5. přijede do školy na besedu se žáky mluvčí Policie ČR p.Nováková. 

15.5. vystoupí někteří žáci u příležitosti zahájení sezóny místního muzea. 

29.5. se promění naše školní zahrada na Pohádkový les a vystoupí zde skupina historického šermu 

Markýz. 

17.6. pojedeme na školní výlet na Šumavu a do Sušice. 

23.6. budeme mít v horažďovickém bazénu závěrečné plavání a poté navštívíme přírodovědnou 

stanici. 

Od září 2010 budou žáci navštěvovat dvě oddělení školní družiny díky schválenému zvýšení 

kapacity na 48 dětí. 
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ŠKOLNÍ JÍDELNA 
 

   Školní jídelna i nadále pokračuje ve dnech „SVĚTOVÉ KUCHYNĚ“. Sice v březnu byl ještě sníh 

a mráz, ale strávníci z naší školní jídelny si užívali slunné Itálie. Připravily jsme pro děti a dospělé 

římskou polévku s opečenou žemlí, která jim opravdu moc chutnala. Pečenou boloňskou pizzu  a 

jako sladkou tečku italské tiramisu. Děti okouzlila i výstavka připravená z věcí, potravin a suvenýrů 

z Itálie. 

   S dubnovou světovou kuchyní se přeneseme až do dalekého Japonska. Jen na místo budou naše 

děti jíst příborem. Tento měsíc můžeme ochutnat japonskou polévku TORI DŽIRU, jako hlavní 

chod kuřecí maso TORI NA TERIJAKI s jasmínovou rýží a popíjet budeme zelený čaj. Doufám, že 

potěšíme oči z připravené výstavky a žaludky z dobrého jídla. 

 

   

 

  

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE 

 

Dne 19.4. od 8,00 do 10,00 hodin – Stř.Hoštice bytovky a okolí, ulice k ZD, část 

okolo hl.silnice od pneuservisu po budovu bývalé MŠ včetně a firmy AVS č.p.82 

Dne 19.4. od 10,00 do 12,00 hodin – Stř.Hoštice areál ZD Pošumaví a.s. 

Dne 19.4. od 12,00 do 14,00 hodin – Stř.Hoštice COOP Tuty supermarket a okolí, 

škola, Motorest 

Dne 21.4. od 8,00 do 10,00 hodin – Stř.Hoštice střed obce, OÚ, pošta a ústředna, 

ulice k ZD a Kanada 

Dne 21.4. od 10,00 do 12,00 hodin – Stř.Hoštice ČOV, okolí ČOV a Kozlov ulice 

k návsi 

Dne 21.4. od 12,00 do 14,00 hodin – Kozlov obce mimo ulice od návsi ke 

Stř.Hošticícm, areál ZD 

Dne 22.4. od 8,00 do 10,00 hodin – Sedlo obec, Sedlo objekty ZD 

Dne 22.4. od 10,00 do 12,00 hodin – Střelskohoštická Lhota obec, Zadní Hoštice, 

železniční stanice,o bjekty ZD 

Dne 22.4.2010 od 10,00 do 15,00 hodin – kompletně celá obec Střelské Hoštice 

včetně bývalého autoparku, ČOV a okolí, areálu ZD Pošumaví, areálu AGRA 

GROUP, areálu Školy v přírodě včetně okolních chat, kompletně celá obec Kozlov 

včetně areálu ZD 
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STRUČNĚ 
 

- svoz popelových nádob bude probíhat až do 3.5. v týdenních intervalech. Od tohoto data se 

již budou popelnice vyvážet ve 14ti denním cyklu. To znamená, že další svozy budou 

provedeny 17.5., 31.5., 14.6., 28.6. atd.   

- Obec Střelské Hoštice nabízí k pronájmu nebytové prostory v domě služeb č.p. 19, Střelské 

Hoštice. Jedná se o prostory přístupné ze dvora za domem služeb (pět místností o celkové 

výměře 89 m2). 

- v minulém čísle zpravodaje jsme Vás informovali o výstavbě parkoviště před nákupním 

střediskem Jednoty. Ve středu dne 17.3. bylo Jednotě předáno staveniště a dohodnuty 

podmínky výstavby. V pondělí dne 22.3. oznámila Jednota na obecní úřad, že s ohledem na 

vysoké náklady na realizaci této akce s výstavbou nezačnou.  

- ve čtvrtek dne15.4. proběhlo na Krajském úřadě jednání v souvislosti s přípravou jízdních 

řadů Českých drah na období 2010/2011. Naše obec požadovala zavedení spojů v sobotu a 

neděli, kdy v naší zastávce zastavují vlaky pouze v 5,35 směrem na Strakonice a ve 21,47 

hod. směrem na Horažďovice, přes den zde žádný jiný spoj nezastavuje. S tímto 

požadavkem obec neuspěla s odůvodněním, že na této trati a konkrétně v naší obci je nízká 

frekvence osob využívajících vlakové spojení. Dalším požadavkem bylo zavedení osobního 

spoje, který by ze Strakonic směrem na Horažďovice odjížděl v cca 11 hodin a to v pracovní 

dny. Tímto požadavkem se bude Jihočeský kraj ještě zabývat a je možné, že by tento spoj 

mohl být v budoucnu zaveden i když jeho provozování bude opět záležet na počtu osob, 

který by jej využívalo. 

- společnost Pošumaví a.s., Střelské Hoštice 194, nabízí doprodej netříděných konzumních 

brambor. Cena činí 120,-Kč / 1 q včetně DPH a obalu. Prodej se uskuteční každý pátek od 

16.4.2010 v areálu Pošumaví a.s. od 12 do 15 hod. Nabídka platí jen do vyprodání zásob, 

Informace na telefonním čísle 383 399 708. 

- Obec Střelské Hoštice je v letošním roce pořadatelem již tradičního 4. ročníku Pootavského 

sedmiboje, který se uskuteční v sobotu 12.6.2010 pravděpodobně v místním kempu. 

Návštěvníci se mohou těšit nejen na výkony reprezentačních družstev jednotlivých obcí, ale 

i na Heidi Janků, míčového žongléra , místní travestity, westernovou show , skupinu 

Experiment a další účinkující. Probíhat budou také doprovodné programy pro děti. Pořadem 

bude provázet moderátor rádia Impuls Ivo Apfel. Den pak bude zakončen premiérovým 

vystoupením skupiny Parkán ve Střelských Hošticích.   
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