
  

                                     

 

 

       občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Stř. Lhota a Sedlo                                                            2/2014 

Připravované akce: 

30.4.2014 od 18 hod v kempu Pálení čarodějnic /soutěže, opékání buřtů, lampionový průvod, ohňostroj/ 

31.5.2014 od 14 hod v kempu Dětský den 

7.6.2014 Otevření muzea - pochod 

 

Letošní již 7. ročník Pootavského putování se bude týkat fauny. Zvířata jsou tady s námi lidmi od začátku 

 a přesto jsme jejich „svět“ ještě nepochopili. Snad se nám podaří do něho alespoň trochu proniknout při 

procházce krásnou rozmanitou krajinou z Katovic do Střelských Hoštic. Než vyrazíme, zkusila jsem dát 

dohromady malou ochutnávku:   

Divoká zvířata 
se říká těm, která žijí ve volné přírodě, tedy tam, kde nezasahují lidé. Používají své instinkty, které si 

vypěstovali soužitím s jinými zvířaty a životem v různých prostředích. Žijí v symbióze s ostatní přírodou, tudíž 

název „divoká“ je celkem nepřesný. Divocí jsme spíš my lidé. Každý tvoreček má v přírodě své místo a svůj 

smysl. Je součástí potravního řetězce a v mnoha případech napomáhá v životních funkcích stromů a rostlin. 

Určitě jste už viděli třeba prase bradavičnaté, žirafy či antilopy, které věrně doprovází hejno klubáků. Není to 

proto, že by se chtěli svézt, ale vyzobávají z povrchu jejich těl roztoče a jiný obtížný hmyz. Je to krásné soužití 

rozdílných živočichů.  

I když se soustředíme pouze na savce, tak nejsme schopní si zapamatovat, kolik je na světě druhů. Někteří se 

adaptují tam, kde žijí. Někdy jsou to podmínky hodně kruté- v místech, kde je tropické vedro nebo věčný mráz.  

Jiní se stěhují za potravou nebo kvůli rozmnožování- říká se tomu migrace. Migrují obrovská stáda kopytnatců 

nebo hejna ptáků, ryb a korýšů. Někteří musí urazit tisíce kilometrů, než se nají a odpočinou. Z ryb bych uvedla 

u nás na Otavě známé lososy, kteří se vytírají na Šumavě u pramene, pak odplouvají do moře a po dosažení 

dospělosti se vrací do Otavy přivést na svět další pokolení. V podstatě mají v sobě dokonalou GPS, když v moři 

slané vody najdou kapičku z naší Otavy a pak překonávají proud a lidmi postavené překážky, aby dosáhli toho, 

co mají zakódované. Z ptáků je velkým vytrvalcem vlaštovka obecná. Během různých ročních období se objeví 

na všech kontinentech kromě Antarktidy. 

Mezi živočichy můžeme objevit i různé rekordy. Nejrychlejší běžec je gepard- je schopný běžet rychlostí 110 

km za hodinu. Největší louda je naopak lenochod tříprstý. Po zemi urazí asi tak dva metry za minutu. Největší 

zvíře je určitě žirafa. Existuje zpráva o samci vysokém 7 metrů. Nejmenší je bělozubka. I s ocáskem měří 6-8 

cm. Nejvzácnějším je pravděpodobně vakovlk, dříve přezdívaný jako tasmánský tygr. Nikdy se nepodařilo ho 

vyfotit ve volné přírodě a již 50 let ho nikdo ani neviděl.      

 

Žádáme majitele všech nemovitostí o označení domu číslem popisným!!! 

 

U odpadkových košů budou k dispozici sáčky na psí exkrementy, prosíme majitele psů, aby je 

využívali!!! 

                                                                          

Připravované akce v roce 2014 

 
Grantové žádosti o podporu v roce 2014 

 

           V současné době má obec Střelské Hoštice podáno několik žádostí o dotační podporu na připravované 

akce. 

 

Podané žádosti o dotaci z Jihočeského kraje v rámci Grantů Jihočeského kraje pro rok 2014 : 

 

- GP  Podpora  kultury 



Žádost o finanční podporu projektu s názvem  : „ Podpora a zachování kulturních tradic v obci Střelské Hoštice 

v roce 2014“ 

/cílem je rozšíření kulturní nabídky v naší obci koncertem oblíbené skupiny „Odyssea“  a uspořádání 

divadelního představení pro děti i dospělé/ 

 

- GP Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje pro rok 2014. /neinvestiční dotace/ 

Oprava hasičské mobilní techniky – cisternového zásahového vozu Tatra 138  Cas 32 

/ výměna vodní nádrže a provedení vnitřního antikorozního nástřiku / 

 

- GP Objekty kulturního dědictví – obnova drobné sakrální architektury 

Oprava hrobky na parc.č.st. 119 v k.ú. Střelské Hoštice v areálu hřbitova u kostela sv. Martina -  / výměna 

stávající krytiny a oprava fasády hrobky/ 

 

- GP Podpora muzeí a galerií – úpravy v expozicích 

Vybavení Muzea řeky Otavy a voroplavby s galerií skříní se skleněnými dvířky, stojany a stolem pro zřízení 

stálé expozice vojenství 

 

- GP Rozvoj venkova a krajiny – tvorba krajiny a podpora biodiverzity – zpracování projektů 

Obsahem projektu je zpracování projektové dokumentace – tj. technické dokumentace od projektanta a 

zpracování žádosti o přidělení dotace na plánovanou akci. Bude zpracována technická dokumentace – vytvoření 

sídelní a izolační zeleně a následně bude zpracována žádost o přidělení dotace. Cílem projektu jsou terénní 

úpravy a výsadba zeleně na parcele 470/1 v její části u komunikace o výměře cca 2500 m
2
, která oddělí bytovou 

zástavbu v lokalitě „ Za mateřskou školou“ od komunikace I. třídy I/22, tedy od zdroje znečištění ovzduší a 

hlukové zátěže. 

 

- Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2014 

1) výměna oken, dveří, oprava fasády a vnitřního interiéru obecní, společenské a volební místnosti v budově 

OÚ v Sedle v č.p. 31. 

 

2)  výměna stropního podhledu, oken a dveří, oprava fasády obecní, společenské a volební místnosti v budově 

OÚ ve Střelskohoštické Lhotě č.p. 22. 

 

 

- Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI pro rok 2014 na program zaměřený ke zvýšení bezpečnosti 

dopravy 

na projekt s názvem : „ Oprava chodníků Střelské Hoštice I. etapa – podél silnice I/22 

 

- Žádost o poskytnutí finanční podpory do programu MMR na Obnovu obecního a krajského majetku po 

živelných pohromách v roce 2013 – DT1 

na projekt s názvem : „ Oprava požární nádrže Střelské Hoštice“  

Z  důvodu obnovení funkce požární nádrže je nutné provést opravu opevnění břehů. Opevnění bude  

kombinované, pod hladinou bude provedeno opevnění betonové s patkou, na něj bude cca 30 cm pod hladinou 

navazovat opevnění z lomového kamene uloženého do betonového lože. Na odtoku bude opravena odtoková 

šachta. Bude provedena z betonu, na vtokové straně budou osazeny česle s roztečí 4 cm. V bocích šachty bude 

vsazen U profil pro možnost zasazení dřevěných hradítek. Šachta bude zakryta ocelovou mříží. V místě přítoku 

bude opevnění z lomového kamene uloženého do betonového lože provedeno až na dno nádrže v pruhu 1,5 m.  

Dno nádrže bude odebráním sedimentu v tl. 0,15-20 cm vyspádováno do středu a směrem východ-západ 

(přítok-odtok) 

 

- Žádost o finanční podporu z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad v rámci prioritní osy - 

Rozvoj cestovního ruchu, oblast podpory – Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu   

na projekt s názvem : „ Výstavba sportovně rekreační vybavenosti v obci Střelské Hoštice“ 

V případě obdržení dotace bude projekt realizován v těsné blízkosti stávajícího fotbalového hřiště. Stavba 

obsahuje nové hřiště na míčové hry, parkoviště, minihřiště na kopanou a sklad sportovního náčiní s přístřeškem.  

 

- Žádost o podporu z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad v rámci oblasti 1.5 Rozvoj 

místních komunikací 



na projekt s názvem : „ Rekonstrukce a výstavba místní komunikace Střelské Hoštice“. Předmětem projektu je 

rekonstrukce části místní komunikace v zástavbě obce a výstavba navazující části včetně chodníku a veřejného 

osvětlení.  /příjezdová komunikace k novostavbě RD p. Pavla Čížka/ 

 

- Žádost o podporu z Operačního programu Životní prostředí. Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a 

krajiny. Oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny. 

na projekt s názvem : „ Založení sídelní zeleně za MŠ“, na pozemku p.č. 470/1 

V návaznosti na již zpracovanou projektovou dokumentaci, finančně podpořenou GP Jihočeského kraje byla 

podána žádost o finanční podporu na realizaci této akce. Na dotčeném pozemku parc.č.470/1 bude realizována 

výsadba dřevin, která bude komponována jako hustá výsadba stromů s podrostem keřů. Pod keřovými 

výsadbami budou vysázeny trvalky. Hlavním cílem tohoto projektu je oddělit budoucí výstavbu rodinných 

domků od silně zatížené silnice I. třídy s hustým provozem. Nově vysázená zeleň bude plnit také funkci 

ochrany obytné zástavby proti hluku a proti prachu. 

 

Věříme, že i v letošním roce 2014 bude co nejvíce žádostí úspěšných a podaří se získat další finanční 

prostředky na rozvoj naší obce. 

 

STŘÍPKY ZE ŽIVOTA ZŠ 
 

Na konci února jsme ve škole měli tradiční maškarní rej, letos jsme se shodli v termínu s MŠ, děti se vzájemně 

navštívily a pěkně si den užily, nechyběly soutěže, tanec, tombola, hodnocení masek. 

 V březnu jsme se vydali v rámci environmentální výchovy na vzdělávací exkurzi na JE Temelín. Žáci měli 

možnost proniknout do tajů výroby elektřiny, navštívili jsme také zimní expozice zámku Hluboká nad Vltavou 

a ZOO Ohrada. Počasí nám přálo a děti mají z tohoto dne mnoho zážitků. 

 V březnu jsme se také zaměřili na knihy a literaturu. Všechny ročníky navštívily místní knihovnu, paní 

knihovnice pro děti připravila kvízy a soutěže s literární tematikou.  Vyhlásili jsme školní literární soutěž 

s tématem Moje oblíbená kniha. Nejdříve proběhlo v každém ročníku třídní kolo, ti nejúspěšnější pak referovali 

o svých knihách před celou školou v rámci projektového dne. 

Na základě oslovení rodičů  pan Kubový uskutečnil ve škole besedu o práci truhláře a postupu výroby nábytku. 

Žáci měli možnost vyzkoušet si ( za jeho pomoci ) práci s nářadím a nástroji používanými truhlářem a nakonec 

společně smontovali krásnou skříňku, kterou  nám pan Kubový věnoval do školní družiny. Děti byly nadšené, 

velice tímto děkujeme za pěknou besedu a prosíme další rodiče i občany, zda by přišli do ZŠ žákům popovídat 

o své práci či koníčcích. 

 

U příležitosti světového Dne vody 22. 3. jsme se zapojili do projektu organizace UNICEF- Mýdlo, hrdina dětí. 

V pátek 21. 3. 2014 jsme s dětmi probírali témata hygieny, hygienických podmínek v rozvojových zemích, 

prevence infekčních chorob. Žáci shlédli videoprojekce o Angole a Polynésii. Vrcholem projektového dne byla 

vlastnoruční výroba mýdla. Celá škola nám pak krásně voněla ještě následující týden. Ve školní jídelně jsme 

tento den měli možnost ochutnat jídla podle receptů zahraniční kuchyně, tentokrát Ukrajiny. Jídlo nám moc 

chutnalo, děkujeme našim šikovným kuchařkám. 

Všichni už se těšíme na Velikonoce, proběhnou u 

nás tradiční aktivity: barevné dny, jarní klobouk, 

soutěž o nejkrásnější kraslici, zdobení perníčků 

s paní Kubovou. Ve středu před Velikonocemi se 

vypravíme do ŠvP na koncert dětských sborů ze 

ZŠ Komenského z Horažďovic. 

Na školním pozemku jsme si letošní jaro s dětmi 

nově vysázeli několik ovocných stromů a keřů. 

Zajímavostí je založení ovocného sadu 

absolventů naší ZŠ. Každý ročník, který vychází 

ze ZŠ si vysadí rukou společnou ovocný strom. 

První z řady mnoha je třešeň, stromek sázeli 

Aneta Pašavová, Adriana Kopkašová, Tomáš 

Polanka, Jaroslav Dykun, Zdeněk Pivnička a 

David Křivanec. Tito žáci letos naší školu 

opouštějí a až se za několik let přijdou podívat na 

návštěvu, budou se moci občerstvit ovocem z jejich stromku a vzpomenout  si na léta v naší škole. 



 

Dění v Sedle 

 
     V březnu došlo k namontování nových okapů na hasičárnu. Tímto chce Sbor dobrovolných hasičů Sedla 

poděkovat panu starostovi a panu Holkupovi za pěkně provedenou práci. 

 Sedelské maminky se rozhodly pro děti uspořádávat "dílničku", kde s nimi budou každý měsíc vytvářet 

nějaké rukodělné činnosti. To vše za přispění Obecního úřadu Střelské Hoštice. 

  

      29.3.se na první akci sešlo 12 dětí ze Sedla, Lhoty a Střelských Hoštic. Šlo o předvelikonoční činnost, a tak 

děti malovaly na květináčky a na vyfouklá vajíčka. Kdo chtěl, mohl použít ubrouskovou metodu. Děti poté 

svými výrobky vyzdobily klubovnu Sboru dobrovolných hasičů a namalovaná vajíčka zavěsily na strom na 

návsi, kde budou okrasou až do Velikonoc. Také si donesly své výrobky domů. Každý měsíc bychom rády s 

dětmi vytvářely nějaké jiné činnosti, a proto i naším heslem je: "Ferda mravenec, práce všeho druhu :-) " 

  

     Další "dílnička" je naplánovaná na poslední dubnový víkend a půjde o přípravu na Májku. Datum bude 

upřesněn na plakátech. 

  

VELIKONOČNÍ ŘEHTÁNÍ V SEDLE 

  

PRO VŠECHNY DĚTI, KTERÉ SE CHTĚJÍ ÚČASTNIT VELIKONOČNÍHO ŘEHTÁNÍ 

V SEDLE VE DNECH 17.4. – 19.4.2014 

  

ČTVRTEK 17.4. 

12,00 HOD 

18,00 HOD 

  

PÁTEK 18.4. 

7,00 HOD 

12,00 HOD 

18,00 HOD 

  

SOBOTA 19.4. 

7,00 HOD 

IHNED POTÉ SE JDE VYBÍRAT 

  

SRAZ VŽDY 5 MINUT PŘED PLÁNOVANÝM ODCHODEM OD KAPLIČKY 

  

TURNAJE VE STOLNÍM TENISU STŘELSKOHOŠTICKÁ LHOTA 

 
Sdružení „Za sportovní Lhotu“ připravuje 3.ročník turnaje ve stolním tenisu. 

Začínáme 4. června 2014 ve Střelskohoštické Lhotě na návsi. 

Přihlášky přijímá Michal Vachta osobně a Věra Kontríková na verakontrikova@seznam.cz 

Vítáni jsou všichni, hráči i diváci, zasportujete si a dobře se pobavíte. 

LET´S PLAY !  

  

 

 

Střelskohoštický zpravodaj: Vydává Obec Střelské Hoštice, IČO 00251844. Redakce: Obecní úřad, Střelské 

Hoštice 83, PSČ 387 15. Telefon 383 399 748. E-mail: starosta@strelskehostice.cz. Redaktoři: Ing. Luboš 

Krupka, Lenka Kopelentová, Magdalena Kopáčková 

Registrováno u MK ČR pod registračním číslem MK ČR E 12989. Příspěvky a náměty posílejte poštou, 

předávejte osobně na obecním úřadě nebo dávejte do poštovní schránky umístěné na vchodových dveří 

obecního úřadu. Omluvte případné chyby v textu. 

Místo, datum a číslo vydání: Střelské Hoštice, 18.4.2014, 2/2014 

 

 

 



 

 

 

Oslavy 130. výročí založení SDH Střelské Hoštice  
 

14. 6. 2014        Slavnostní výroční valná hromada SDH         

19:00 hod.                 v zámeckém sále (Konibar) 

   Zahájení a uvítání hostů 

   Uctění památky bývalých členů 

   Zpráva o činnosti sboru  

Rozprava a závěr 

   Předání ocenění (pamětní plakety a vyznamenání)  

      

28. 6. 2014  Oslavy 130. výročí založení SDH   

 13:00 hod.  Shromáždění a přehlídka sborů u kostela sv. Martina  

   Položení věnců  

   Slavnostní řeč starosty SDH a hostů  

   Odhalení sochy sv. Floriána před základní školou  

   Slavnostní odchod na zahradu u Skalů (školní zahradu) 

 14:00 hod.  Zahájení netradiční hasičské soutěže a ukázky cvičení mladých hasičů  

   Zábavný a kulturní program pro děti i dospělé  

   K poslechu zahraje kapela Experiment  

 

Muzeum řeky Otavy a voroplavby – sezonní výstava o SDH Střelské Hoštice – 130 let v tradicích a dění 

obce a promítání historických filmů z oslav místního sboru – otevřeno 31.5.2014 – 30.9.2014 

 

Podrobný program oslav bude zveřejněn na plakátech a pozvánkách před konáním akce.  

 

 

Čištění řeky Otavy 

Janochová Eva 

Počasí se umoudřilo, a tak se mladí hasiči vydali i v letošním roce čistit řeku Otavu. V pátek 11. 4. se zaměřili 

na úsek kolem kozlovského jezu. V sobotu se po sběru železného šrotu zapojili do akce i dospělí hasiči a 

vyčistili prostor kolem hoštického zámku. V neděli opět mladí hasiči pokračovali podél cyklostezky směrem 

k Poříčí. Do úklidu se zapojilo celkem 17 dětí a 12 dospělých.  Všem patří velké poděkování, protože každý by 

měl alespoň jednou za čas udělat něco pro své okolí.  Řece a přírodě kolem ní jsme tentokráte pomohli od 20 

pytlů především plastového odpadu, který odvezou Technické služby Strakonice, s.r.o.   

 

Další plánované akce – květen, červen 

24. 5. Okresní kolo Hry Plamen – louka za vojenskými bytovkami  

Své síly zde změří dětské kolektivy z celého okresu. Uvidíte závody nejen v klasickém požárním útoku, ale i 

v útoku CTIF.  Fandit budete moci našim také ve štafetách. Program bude celodenní.  

 

21. 6.   O pohár starosty obce Střelské Hoštice – louka za vojenskými bytovkami 

Soutěž v požárním útoku mladých hasičů 

 

Stavba vorové tabule - Život na řece Otavě  -  31. 5. 2014 
Janochová Eva 

 

Střelské Hoštice se v letošním roce zapojily do grantu Zvyky a tradice na obou stranách 

hranice. Díky tomuto projektu bude v muzeu spojena desetimetrová maketa vorového pramene 

tzv. houžvemi (jde o přírodní materiál, který nahrazoval plavcům provaz, drát i hřebík). 

S jejich výrobou jste se mohli seznámit při přednášce, která proběhla v muzeu již v březnu. 

Zároveň byla v galerii na tento den instalována výstava mapující všechna města a vesnice na 

řece Otavě. Výstavu Bohatá řeka Otava zapůjčilo písecké Prácheňské muzeum. K vidění bude 

opět v den další „vorařské“ akce – tj. 31. 5. 2014.  

 



Během víkendových dnů měsíce května zhlédnete v kempu přípravné práce pro stavbu jedné desetimetrové  

vorové tabule. Nejprve místní hasiči odkůrují  Vorařskému spolku Vltavan Purkarec všechny klády, a pak je 

Purkarečtí odborně připraví pro svázání. A co je vše čeká? Na kládách budou vysekávat ušení, budou je 

děrovat, pak zhotoví nožice pod vesla i vesla samotná, a dojde i na výrobu skutečných houžví, kterými tabuli 

opět spojí.   

 

Konečné práce na vorové tabuli proběhnou 31. 5. 2014 v kempu, od 10-16 hodin. Odpoledne zpříjemní 

posezení při písničce s živou hudbou, po skončení hravých disciplin pro děti. Všichni jste srdečně zváni.  

 
 

 


