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Školní rok už odstartoval svůj běh a dětem i nám rodičům zase                  

pomalu začínají každodenní povinnosti s domácími úkoly              

a učením. Netrapte svá dítka, milí rodičové, nesmyslným drilem- 

vzpomeňte na geniální myšlenky českého učitele národů Jana 

Amose Komenského. Ten záhy poznal, že učení nesmí být 

mučení a vymyslel školu hrou. Věřím, že hodně našich učitelů ctí 

jeho odkaz a jdou tou správnou cestou. Věřme v přirozenou 

dětskou zvědavost a hlavně věřme svým dětem. Život sám jim 

ukáže, co je dobré umět a znát. 

 

 

Zpráva o průběhu připravovaných a realizovaných akcí 

 

 

Poskytnutí investiční dotace na věcné prostředky požární ochrany JSDHO na rok 2011 

Na základě naší žádosti o poskytnutí investiční dotace na věcné prostředky požární ochrany pro jednotku sboru 

dobrovolných hasičů obce nám byla přidělena finanční dotace ve výši 44.395,- Kč na nákup kombinovaného 

ventilačního zařízení COMBI 350 s příslušenstvím. Je určeno pro ventilaci zakouřených prostor odsáváním 

kouře negativním způsobem - nasáváním nebo způsobem positivní ventilace - přetlakem. Dodavatelem byla         

f. ZAHAS s.r.o. Lipník nad Bečvou. Celkové náklady na nákup ventilačního zařízení s příslušenstvím činily 

63.422,- Kč, z toho bylo uhrazeno 44.395,- Kč z přijaté dotace a částka 19 027,- Kč byla uhrazena z prostředků 

obce. 

 

Poskytnutí příspěvku v rámci Jihočeského krajského programu podpory v oblasti kultury/přehlídek        

a soutěží v roce 2011 

V oblasti kultury byl poskytnut finanční příspěvek Jihočeským krajem ve výši 20.000,- Kč, který byl použit na 

úhradu divadelního představení divadelního souboru – Zdeněk Mazač –DIVADLO KLAUNIKY  konaného 

31.3.2011 a částečnou úhradu koncertu hudební skupiny  „ PARKÁN“  konaného 10.6.2011. 

 

 



Obnova odvodu dešťové vody komunikací par. č. 1318/1, k.ú. Kozlov nad Otavou po povodni 2009 

Dne 31.8.2011 byla převzata od f. Kvint spol.s.r.o. Vlachovo Březí dokončená stavba : „Obnova odvodu 

dešťové vody komunikací par. č. 1318/1, k.ú. Kozlov nad Otavou po povodni 2009“. Původní dešťová 

kanalizace byla neprůchodná, uliční vpusti nefunkční. Povrch vozovky byl značně poškozen. Stavbou se 

obnovil a zlepšil dosavadní stav. Vyměněno bylo 169 m dešťové kanalizace a následně byla provedena oprava 

vozovky v délce 169 m a šířce 4m. Stavba byla finančně podpořena Ministerstvem pro místní rozvoj 

v podprogramu: „Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou“  v celkové 

výši 3 905 420,- Kč.  Současně byly nemovitosti v této lokalitě připojeny na obecní vodovod a bylo vyřešeno 

jejich odkanalizování.  

 

Revitalizace zámku Střelské Hoštice – dětské hřiště a hřiště na míčové hry 

V současné době probíhá realizace stavby dětského hřiště a hřiště na míčové hry v areálu zámku. Zhotovitelem 

stavby je f. Košán spol.s.r.o. Volenice. Výstavbu hřiště s antukovým povrchem provádí firma Sibera systém 

s.r.o. Stará Boleslav. Celý systém výstavby je založen na přesné ruční práci. Na podkladní vrstvy ručně 

vyrovnané a řádně zhutněné se za mokra pokládá patentní deska, na kterou se natahuje antukový kryt. Prostor 

dětského hřiště bude zatravněn s výjimkou dopadových ploch u jednotlivých herních prvků. Rozmístěno bude 

certifikované zařízení dětských hřišť firmou Tomovy parky s.r.o., Turnov. Stavba je finančně podpořena 

Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci podprogramu :  „ Podpora revitalizace bývalých vojenských areálů “  

částkou 1 122 650,- Kč za spoluúčasti obce ve výši 379 908,- Kč. 

Vyčištění požární nádrže parc.č.896/3 v k.ú. Střelské Hoštice 

V měsíci září proběhne vyčištění požární nádrže (Sulaňáku) parc.č. 896/3 ve Střelských Hošticích. V rámci 

projektu budou odstraněny naplaveniny a usazeniny na dně nádrže, čímž se zvýší vodní kapacita nádrže. 

Projekt je finančně podpořen dotací Jihočeského kraje v rámci Grantového programu rozvoje pro rok 2011, 

Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží (náveních rybníčků) v obcích. Celkové náklady na realizaci 

projektu jsou 157 368,- Kč. Výše dotace činí 110 000,- Kč a spoluúčast obce činí 47 368,- Kč. 

Poskytnutí dotace na opravu kaple sv. Václava v Kozlově nad Otavou Svazkem obcí středního Pootaví 

Již druhou etapou bude pokračovat v měsíci září oprava kaple sv. Václava v Kozlově  v rámci projektu Svazku 

obcí středního Pootaví, dotační titul  7/ 2011 „ Oprava a obnova kapliček na území středního Pootaví III “ 

Oprava bude spočívat v odstranění  poškozené omítky, provedení nové vápenocementové omítky, přeštukování 

a provedení nátěru silikátovou barvou. Celkové náklady opravy jsou 174 432,- Kč. Podíl vlastních prostředků 

obce na realizaci opravy je stanoven ve výši 30 % z celkových nákladů na opravu.  

Poskytnutí neinvestiční dotace z grantového programu Jihočeského kraje                                          

„Rozvoj venkova a krajiny – opatření Tvorba krajiny a podpora biodiverzity 

Předmětem grantu je realizace projektu s názvem – Revitalizace tůně ve Střelskohoštické Lhotě. Cílem tohoto 

projektu je zpracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti na pozemcích KN p.č.51/1 a 51/3 

v k.ú. Střelskohoštická Lhota. Další aktivitou projektu vedoucí k realizaci projektového záměru je vypracování 

a podání žádosti o dotaci do OPŽP, prioritní osy 6, oblast podpory 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny. 

Mezi výsledky projektu bude kromě zvýšení biodiverzity a ekologické stability dané lokalitě patřit zvýšená 

schopnost akumulace vody v krajině, snížení rizika eroze půdy a v neposlední řadě zvýšení potencionálu 

krajiny pro volnočasové a odpočinkové aktivity obyvatel obce a návštěvníků. Celkové náklady projektu jsou 

188 889,- Kč . Výše dotace činí 170 000,- Kč a spoluúčast obce je 18 889,- Kč. 

 



Hasiči se rozrostli o hoštické soptíky 

 

V uplynulém školním roce u nás pracovaly tři kolektivy mladých hasičů: mladší (děti do 11 let), starší (děti do 

15 let) a družstvo dorostu. Naprostým nováčkem se stala skupina přípravky, kterou se také podařilo dát 

dohromady. Mezi naše malé soptíky patří především předškoláci, kterým ještě nebylo 6 let. I přes nízký věk jim 

však nechybí sportovní duch, a tak si vyzkoušeli své umění dokonce na třech soutěžích. Protože zatím 

nedosáhli na medailové umístění, byla pro ně možná větší odměnou příležitost ukázat skutečný požární útok 

svým vrstevníkům v mateřské školce. Mladší reprezentovali obec na soutěžích ve Strakonicích (7.5.), 

Drahonicích (21.5.), Dřešíně (18.6.), Sousedovicích (25.6.), Česticích (3.9.) a Štěkni (10.9.). Starší kromě 

těchto soutěží vyrazili ještě do Volyně (4.6.). Významného úspěchu pak dosáhlo družstvo dorostu, které se 

v letošním roce probojovalo až do krajského kola, které se uskutečnilo tentokráte v Písku 17. 6. 2011. 

Dorostenci zde obsadili 5. místo. Účast všech družstev nechyběla ani na domácí soutěži O putovní pohár 

starosty obce Střelské Hoštice, která se již druhým rokem uskutečnila u kozlovského jezu Za Tvrzí, tentokráte 

však v prázdninovém termínu 2.7. 2011. Soutěžícím pomáhalo povzbuzování přítomných rodičů a odměnou pro 

každé družstvo byl dort, na kterém si všichni moc pochutnali. Na domácí půdě skončila přípravka na čtvrtém 

místě, mladší i starší pak na místě šestém. V říjnu začneme s  teoretickou přípravou na závod požárnické 

všestrannosti, kde musí mladí hasiči zvládnout znalosti a dovednosti ze základů topografie, uzlování, základů 

první pomoci, požární ochrany a střelbu ze vzduchovky. Tak uvidíme, jak se jim poštěstí v těchto závodech. 

S dětmi pracují: František Rejžek (dorost a starší), Eva Janochová, Jindřiška Králová, Radek Rejžek a Veronika 

Krupková (mladší a přípravka). 

SDH Kozlov 
pořádá pro děti 17.9.20011 od 14 °° hodin na návsi v Kozlově  KOZLOVSKÉ VÍTÁNÍ PODZIMU. 

Bude se opékat to, co si donesete, budou připraveny soutěže pro děti a jestli počasí dovolí, budeme pouštět 

draky.  
  

Ohlédnutí za červencovými oslavami SDH Kozlov 15. -16. července 2011 

Pátek – Výroční valná hromada SDH Kozlov (čtení z kroniky, vyhodnocení zasloužilých hasičů a předání 

ocenění) 

 

Sobota – Od 13°° hodin proběhla hasičská soutěž 

Výsledky soutěže: Muži:  1.) Střelské Hoštice „B“  – 30,88 

     2.) Střelské Hoštice „A“  – 30,91  

     3.) Kozlov                   – 38,90  

      Ženy:  1.) Střelské Hoštice             – 34,09 

     2.) Poříčí    – 36,12 

     3.) Kozlov    – 37,91 

     Veteráni:            1.) Poříčí    – 34,56 

               2.) Střelské Hoštice             – 40,69 

                                     3.) Katovice    – 69,19 

Celkem se zúčastnilo 12 družstev. 

SDH Kozlov děkuje za výpomoc: Obecnímu úřadu Střelské Hoštice, Pošumaví, a.s. Střelské Hoštice a SDH 

Střelské Hoštice 



 

Stálý nábor dětí aneb Chceš se stát fotbalistou? 

Učaroval Vašeho syna fotbalový míč? Pokud ano, nabízíme Vám péči o Vaše dítě 2x v týdnu s komplexním 

rozvojem pohybových dovedností a schopností pod dohledem trenérů. Vaše dítě bude připravováno po 

sportovní stránce tak, aby mohlo dělat nejen fotbal, ale v budoucnu jakýkoli jiný sport. Přijďte se podívat i 

s Vaším dítětem na fotbalové hřiště. Tréninky žáků jsou každé pondělí a čtvrtek. 

 

Co nového po prázdninách v  ZŠ a MŠ ? 

Školní rok 2011/ 2012  zahájilo 50 žáků v ZŠ a 49 dětí v MŠ. Výuka v ZŠ od září probíhá ve třech třídách, I. tř. 

– I. roč., II. tř. – 2. a 4. roč., III. tř. - 3. a 5. ročník. V mateřské škole i školní družině paní učitelky a 

vychovatelky s dětmi pracují ve dvou odděleních. Od září se poprvé ve všech ročnících ZŠ vyučuje podle 

vlastního školního vzdělávacího programu : ,, Pohodově, zdravě, hravě.“  Výuku  anglického jazyka nabízíme v  

ZŠ v 1. a 2. ročníku nadstandardně formou nepovinného předmětu, od 3. ročníku je výuka AJ povinná. ZŠ 

získala na základě projektu grant od ministerstva školství ve výši bezmála 500 tis. korun. Za tyto peníze 

získáme 3 interaktivní výukové tabule, nové počítače, počítačové programy, školní server, notebooky pro 

učitele, flashdisk pro každého žáka, knihy pro společnou četbu a další pomůcky a vybavení pro zlepšení 

čtenářské gramotnosti žáků. Z těchto peněz rovněž zaplatíme dělené samostatné hodiny čtení či vzdělávací 

kurzy pro učitele. Pedagogičtí pracovníci ZŠ a MŠ opět nabízí dětem bohatý výběr mimoškolní činnosti v 

zájmových kroužcích – Zdravotnický, Výtvarný, Hra na kytaru, Hra na zobcovou flétnu, Náprava SPU, 

Gymnastika, Turistický, Rybářský a Náboženství. Na děti čekají nově vymalované prostory ve školní jídelně, 

částečně bylo provedeno malování také v ZŠ a MŠ. V novém školním roce se opět zúčastníme plaveckého 

výcviku v aquaparku v Horažďovicích. V souvislosti se zapojením ZŠ do projektu Les ve škole, škola v lese, 

plánujeme školní akce a projekty, které se budou týkat ochrany životního prostředí a ekologie. Naše škola se též 

přihlásila s již realizovaným projektem ,, Modernizace ZŠ Střelské Hoštice - Malí velcí dohromady ,, do 

soutěže E.ON Energy Globe Award ČR 2011, kde nám zatím odborná porota udělila 3. místo v jedné 

z kategorií. O celkovém vítězi bude letos rozhodovat také veřejnost prostřednictvím internetu. 1. 8. 2011 bylo 

odstartováno internetové hlasování na adrese www.energyglobe.cz . Celkový vítěz bude vyhlášen v rámci 

přímého přenosu galavečera, konaném dne 11. 10. 2011 od 20 hod na ČT 1  a získá 500 000 Kč. Podpořte nás 

prosím hlasováním na výše uvedené internetové adrese. Děkujeme. 

     Zaměstnanci ZŠ a MŠ Střelské Hoštice. 

 

Jednou ze zvláštností a raritou v našem kraji je výskyt dnes již téměř vyhynulého Hořečku 

mnohotvarého českého. Zde se můžete dozvědět mnoho informací o tomto skvostu. 

HOŘEČEK  MNOHOTVARÝ  ČESKÝ 

Hořeček mnohotvarý český je dvouletá rostlina, která se množí výhradně pomocí semen. V prvním roce vytvoří 

listovou růžici, která přezimuje. V druhém roce listovou růžici zvětší a od konce srpna do října vykvétá. Patří 

mezi naše nejkrásnější podzimní květiny. Květy opyluje různý hmyz, možné je i samoopylení. Semen vzniká 

v tobolkách značný počet, jsou velmi malá a mají špatnou klíčivost. Semena pro vyklíčení musí dopadnout      

na půdu s narušeným povrchem. Pro hořečky typickými místy byly polní meze a úvozy, obecní pastviny, 

mozaikovitě sečené a vypásané záhumenky, louky a sady. S tím, jak z krajiny postupně mizela pestrá mozaika 

takovýchto míst, mizely i hořečky. Semena hořečku mnohotvarého českého nejlépe klíčí na volné půdě             

v mezerách ve vegetaci a proto je potřeba v jarním nebo podzimním období vegetaci rozrušit hrabáním, 

vláčením nebo vertikutátorem. Cílem je odstranit odumřelou vrstvu mechorostů a vytvořit v porostu mezery 

../../../www.energyglobe.cz/default.htm


mezi drny s odhalenou půdou. Tyto práce na podporu hořečku probíhají od začátku března do poloviny dubna 

na řadě jeho lokalit. Mnoho lokalit je chráněno což však často nestačí, dokonce ani když jsou pravidelně sečeny 

a vyhrabávány. Lokality jsou intenzivně sledovány a shromažďují se informace, které umožní připravit 

záchranný program. Ani toto značné úsilí však nemusí mít šťastný konec, vždyť šest poddruhů hořečků již         

v ČR vyhynulo. Začínáme s úsilím zachránit hořečky na poslední chvíli a je otázkou, zda se podaří udržovat 

lokality způsobem, který bude hořečkům dlouhodobě vyhovovat. V současné době je u nás evidováno okolo 60 

lokalit, nejvíce se jich zachovalo na Šumavě a v Šumavsko-novohradském podhůří. Jednou z evropsky 

významných lokalit s výskytem hořečku mnohotvarého českého je lokalita  Kozlov nad Otavou u Střelských 

Hoštic s názvem : „Kozlovská stráň“. Právě nyní je čas, kdy můžete vidět krásné modrofialové květy hořečku.  

Výskyt hořečku byl důvodem k vyhlášení Kozlovské stráně přírodní památkou. Narušení vegetace hrabáním 

v jarním období a sečení v srpnu byly prováděny hasiči a myslivci z Kozlova nad Otavou. Všem, kteří se 

zúčastnili patří velký dík a mají zásluhu na tom, že nyní můžeme spatřit na Kozlovské stráni krásně kvetoucí 

hořečky. Doporučuji všem jako zajímavou inspiraci pro váš výlet.  

 

 

HOSPODA KOZLOV 
 
Září  
čtvrtek + pátek   otevřeno od 16°° hodin 
sobota + neděle   otevřeno od 14°° hodin 
 
Říjen 
Pátek + sobota + neděle  otevřeno od 16°° hodin 
 
15.10.2011 Folk a Country Sešlost 
 
Od 1.října 2011 v prodeji vstupenky na Silvestr  - opět hraje Radek Rejžek se skupinou Hlavolam. 

 

Těšíme se na Vás. 

 

Oznámení o svozu odpadu 
 

Obec Střelské Hoštice oznamuje všem občanům, že počínaje 3.10.2011 bude prováděn svoz komunálního 

odpadu každý týden. 
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