občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Střelskohoštická Lhota a Sedlo
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23.10. Scéna – taneční zábava
30.10. Dětská Halloweenská párty
21.11. Vánoční aranžování
28.11. Rozsvícení stromku
3.12. Posezení s důchodci
Letos nastala rovnováha mezi dnem a nocí 22.září. Slunce se od nás
vzdaluje, aby se mohlo od zimního slunovratu zase vracet. Příroda má
spoustu takových cyklických rovnováh. I my lidé - jako nedílná součást
přírody - hledáme na své životní pouti rovnováhu. Sbíráme zkušenosti a
zážitky, které v nás vyvolávají různé emoce. Jednou z nejchtěnějších je pocit
štěstí. Když jsme šťastní, je všechno mnohem jednodušší a prosluněné.
Někomu stačí ke štěstí ráno otevřít oči a prožít další den, potkat známé lidi,
protancovat noc, uvařit si dobré jídlo. Ty méně šťastní si tento pocit
podmiňují dosažením nějaké mety - koupením nového auta, nové kabelky,
získáním lepší práce nebo výhře ve sportce. Lidé si stěžují, že štěstí je
vrtkavé a že jiní ho mají víc než oni, ale nikdo vám nemůže vzít nebo vnutit vaše emoce, vaše myšlenky.
Svět a každá jeho součást není jenom černá nebo bílá a to co dnes považujeme za dobro, se může zítra stát
zlem a obráceně. Přeji Vám, abyste dokázali v sobě naladit frekvenci vnitřního klidu, lásky a vděčnosti za
každé nové ráno a byli šťastně vyrovnaní i v sychravém podzimu.
INFORMACE O UKONČENÝCH PROJEKTECH V ROCE 2021
❖
Poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu:
„Podpora školství“ – Opatření č. 1 – Vybavení mateřských škol zřizovaných obcemi učebními pomůckami
se zaměřením na polytechnické vzdělávání; vybavení a úpravy školních zahrad těchto zařízení /investičního
i neinvestičního charakteru na projekt s názvem:
„Vybavení školní zahrady při ZŠ a MŠ Střelské Hoštice tělovýchovným a herním prvkem“
Realizace projektu byla dokončena. Předmětem projektu byl nákup:
Lanové sestavy – (součástí sestavy jsou – 1 x lanová podesta, 1 x balanční žebřík, 1 x lanová síť, lanový cikcak, 2 x balanční lana), materiál sloupků lanové sestavy je trnovník akát, použita jsou lana s ocelovým kordem a PP
opletem, nerez ocel, žárové pokovená ocel a hliník
Pískové laboratoře - (je určena ke hře s pískem, u dětí rozvíjí jemnou motoriku, součástí jsou 1 x malý pult,
1 x velký pult s výlevkou, 1 x síta, 1x váhy, materiál sloupků je akát smrk a plast.).
Základní údaje o skutečných nákladech na projekt:
- celkové náklady na realizaci projektu
–
220 462,- Kč včetně DPH
- výše přiznané dotace
–
104 000,- Kč včetně DPH
- výše vlastního podílu obce
–
116 462,- Kč včetně DPH

❖
Poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu:
Investiční dotace pro JSDHO Jihočeského kraje – Opatření č. 2 – čtvrté podopatření (pro JSDHO
kategorie JPO II a III) – na projekt s názvem:
„Pořízení kalového čerpadla pro JSDHO Střelské Hoštice, kategorie JPO III“
Realizace projektu byla dokončena. Předmětem projektu byl nákup nového kalového čerpadla PH - 1200,
které bude určeno pro doplňování cisternových stříkaček z volných přírodních zdrojů, k odčerpávání vody
ze zatopených nebo zaplavených prostor. Díky své hmotnosti – (suchá hmotnost je 69 kg) a velikosti se
velmi snadno přenáší pouze dvěma hasiči.

Základní údaje o skutečných nákladech na projekt:
• celkové náklady na realizaci projektu
• výše přiznané dotace
• výše vlastního podílu obce

–
–
–

42 108,- Kč včetně DPH
29 000,- Kč včetně DPH
13 108,- Kč včetně DPH

❖
Poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu:
„Podpora sportu“ – Opatření č. 2 – Obnova vybavení sportovišť a jejich zázemí na projekt s názvem:
„Modernizace sportoviště Střelské Hoštice – výměna střídaček pro hráče, parc.č. 229/1 k.ú. Střelské Hoštice“

Realizace projektu byla dokončena. Předmětem projektu byl nákup nových fotbalových střídaček, které
splňují nejnovější normy a standardy, délka střídačky - 5,3 m, pro 9–10 hráčů s plastovými sedačkami.
Základní údaje o skutečných nákladech na projekt:
•
•
•

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

–
–
–

160 906,- Kč včetně DPH
70 000,- Kč včetně DPH
90 906,- Kč včetně DPH

❖
Poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu:
Neinvestiční dotace pro JSDHO Jihočeského kraje – Opatření č. 2 – čtvrté podopatření (pro JSDHO
kategorie JPO V) – na projekt s názvem :
„Vybavení JSDHO Sedlo, kategorie JPO V věcnými prostředky požární ochrany“
Realizace projektu byla dokončena. Předmětem projektu je nákup savic + koncovek a plovoucího sacího
koše za účelem modernizace vybavení. Dalším předmětem nákupu jsou zásahové rukavice Tiffany pro
ochranu všech členů JSDHO Sedlo, jejichž vrchním materiálem je hovězí štípenka se speciální úpravou
proti zvýšené teplotě, průchodu vody a olejů a jsou odolné proti chemickým látkám. K další ochraně členů
JSDHO Sedlo přispějí kukly Nomex, které budou chránit hlavu a krk hasiče před sálavým a kontaktním
teplem.
Základní údaje o skutečných nákladech na projekt:
•
•
•

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

–
–
–

29 725,- Kč včetně DPH
15 000,- Kč včetně DPH
14 725,- Kč včetně DPH

❖
Poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu :
Neinvestiční dotace pro JSDHO Jihočeského kraje – Opatření č. 1 – první podopatření (pro JSDHO
kategorie JPO III) – na projekt s názvem :
„Vybavení JSDHO Střelské Hoštice ručními radiostanicemi a věcnými prostředky požární ochrany“
Realizace projektu byla dokončena. Předmětem projektu je nákup ručních radiostanic včetně
akumulátorů, držáku do auta s nabíjením z autozásuvky (12V). Ruční radiostanice budou umístěny
v zásahových vozidlech, stále nabité a připraveny k okamžitému použití. Budou sloužit ke komunikaci mezi
členy jednotky v případě, kdy bude nutné řízení silničního provozu nebo při dálkové přepravě vody a i ke
spojení s operačním pracovníkem HZS JčK. Další součástí bude nákup zásahového obleku pro nového
člena zásahové jednotky, 5 ks kukly Nomex, 5 párů – zásahová obuv a „Záchranářský batoh pro hasiče“
s kompletním vybavením, určený pro všechny jednotky hasičů dle vyhlášky.
Základní údaje o skutečných nákladech na projekt:
• celkové předpokládané náklady na realizaci projektu
• výše přiznané dotace
• výše vlastního podílu obce

–
–
–

110 567,- Kč včetně DPH
77 000,- Kč včetně DPH
33 567,- Kč včetně DPH

NEUKONČENÉ - PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY V ROCE 2021
❖
Poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu:
Podpora muzeí a galerií – Opatření č. 1 – Úpravy v expozicích – na projekt s názvem:
„Pořízení dataprojektoru a elektrického projekčního plátna v souvislosti s prezentací Muzea řeky Otavy a
voroplavby“
Realizace projektu právě probíhá. Předmětem projektu je nákup dataprojektoru včetně elektrického
projekčního plátna za účelem zkvalitnění technického zázemí Muzea řeky Otavy a voroplavby. Výše
zakoupené zařízení více a hlavně zajímavěji umožní seznámit domácí i zahraniční návštěvníky všech
věkových skupin s historií jak regionu, obce tak i Muzea řeky Otavy a voroplavby.

Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt:
•
•
•

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

– 55 820,- Kč včetně DPH
– 25 000,- Kč včetně DPH
– 30 820,- Kč včetně DPH

❖
Poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu:
„Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury“, na projekt s názvem:
„Prodloužení vodovodního řadu ve Střelských Hošticích“
Realizace projektu právě probíhá. Předmětem projektu investičního charakteru je prodloužení
vodovodního řadu v jihovýchodní části obce Střelské Hoštice, kde se napojí na stávající vodovod PE 90x8,2
SN 16, který je zásobován z obecního vodojemu. Prodloužení vodovodního řadu začne napojením na
stávající vodovod v trávníku na pozemku 240/2 (ostatní plocha) a vedený přes pozemky 260/6 (ostatní
plocha), 260/4 (zahrada), na pozemek 260/9, který slouží jako místní komunikace. Navrhovaný
prodloužený vodovodní řad bude z potrubí PE 100 90x8,2 PN 16 v celkové délce 31,2 m.
Předpokládaný rozpočet projektu / zdroje financování (Kč bez DPH)
• celkové předpokládané náklady projektu
–
112 993,44,- Kč
• předpokládaná výše podpory z JK
–
50 000,00,- Kč
Projekt s názvem:
„ Oprava místní komunikace 13c na pozemku p.č. 872/4 k.ú. Střelské Hoštice“.

je podpořen ze státního rozpočtu – MMR v rámci dotačního programu:
„Podpora obnovy a rozvoje venkova 2021 – 1. výzva“
a z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu:
„Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací – 1. výzva pro rok 2021“
Realizace projektu právě probíhá. Předmětem projektu je oprava místní komunikace v celkové délce
116,1 m. Jedná se o opravu krytu vozovky na komunikaci v obci, která byla v roce 2019 z části rozkopána
z důvodu obnovy kanalizace a vodovodu. Oprava místní komunikace bude spočívat v odfrézování
poškozeného zbývajícího krytu komunikace v tloušťce 70 mm, odstranění poškozených obrubníků, osazení
nových obrubníků, výškové úpravě uličních vpustí a poklopů, provedení spojovacího postřiku a pokládce
vrstvy asfaltového betonu tl. 70 mm. Niveleta opravené komunikace, sklonové poměry a šířkové uspořádání
místní komunikace se nezmění, zachovány zůstanou rovněž sjezdy na přilehlé pozemky. Vše bude po
realizaci jako u původní komunikace.
Předpokládaný rozpočet projekt / zdroje financování (Kč s DPH)
• celková předpokládaná výše rozpočtu:
– 677 811,00 Kč
• předpokládaná výše podpory z MMR:
– 539 693,00 Kč
• předpokládaná výše podpory z JK:
–
33 890,00 Kč
• vlastní prostředky obce
- 104 228,00 Kč

DO KONTEJNERU NA BIOODPAD VHAZUJTE POUZE VĚTVE
S PRŮMĚREM MENŠÍM NEŽ 5 CM A KRATŠÍ NEŽ 1 METR.
ODPADY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU DO KONTEJNERU NEPATŘÍ!
PROSÍME, DODRŽUJTE TOTO NAŘÍZENÍ.
ŠKOLKA VOLÁ
Prázdniny utekly jako voda a měsíc září zaklepal na dveře. V naší školce jsme začali připravovat třídy pro
děti, povlékali postýlky, dezinfikovali veškeré vybavení, zdobili šatny. Snažili jsme se vytvořit pohodovou
atmosféru a usměvavé paní učitelky přivítaly 1. září 2021 jak stávající, tak i nové děti. Bylo opět veselo
a živo.
První měsíc školního roku je především o adaptaci nově příchozích dětí, seznámení s kamarády, paní
učitelkami, novým prostředím. Letos se přihlásilo k docházce do mateřské školy 44 školkáčků (22 starších
Medvědů a 22 mladších Myšek). Všichni nováčci se, až na malé výjimky, velmi dobře adaptovali v
prostředí a kolektivu MŠ. Opět se k nám sjíždějí děti z Kozlova, Sedla, Střelskohoštické Lhoty nebo Poříčí.

Již 6. září jsme využili překrásného počasí a uspořádali naše tradiční hrátky v babím létě pro rodiče s dětmi.
Zde jsme si, kromě připomenutí organizačních záležitostí či společného tvoření z papíru, užili radostné
chvíle a potěšení ze vzájemného setkání, opékání špekáčků a povídání nad kávou a sladkými dobrotami od
našeho pedagogického sboru. V polovině září jsme vyjeli na výlet do písecké Lesovny, kde se děti zábavnou
formou a prostřednictvím interaktivní činnosti seznámily se životem v lese i prací lesníků. Začátkem října
nás čeká pohádka „Paní Nuda“ v podání plzeňského divadélka „Řimbaba“. Krátce poté proběhne
logopedická depistáž (vyhledávání jedinců se závadami a poruchami řečových schopností a dovedností)
pod vedením Mgr. Jany Vavřincové z Dyscentra ve Strakonicích. Na logopedickou prevenci se ostatně
budeme zaměřovat po celý školní rok, neboť je součástí dlouhodobých vzdělávacích cílů naší MŠ. Stále se
také snažíme mimo jiné zdokonalovat pohybové schopnosti a dovednosti dětí, k čemuž nám může pomoci
i nový herní prvek na školní zahradě. Zaměstnancům obce bychom touto cestou chtěli poděkovat za
odbornou montáž přízemních trampolín a také za přípravu velkého pískoviště na školním dvorku, jehož
součástí bude i laboratoř, která pomáhá u dětí rozvíjet jemnou motoriku, podporuje jejich kreativitu a
podněcuje ke vzájemné spolupráci. Již nyní se děti ze třídy Medvědů těší na plavecký výcvik
v Horažďovicích, který bude zahájen 22. listopadu. Nyní však stojíme na začátku nového školního roku a
doufáme, že proběhne bez komplikací, karambolů a bude pro nás všechny úspěšný
Za kolektiv MŠ Eva Borovičová.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Školní rok 2021/22 jsme slavnostně zahájili 1.9.2021 pasováním prvňáčků, každý nový žáček obdržel
slavnostní stužku a byl odveden spolužákem do naší školy. Letos jsou prvňáčci spojeni s žáky 5. ročníku,
ty se se samozřejmostí ujímají vedení prvňáčků, ochotně je seznamují se školou a zvyklostmi při
každodenním dění, zaslouží si za to velkou pochvalu. Ve škole máme 43 žáky ve třech třídách, I. třída je
výhradně klučičí, složení pedagogického sboru se od loňského roku nezměnilo.
I letos jsme museli připravit podmínky pro vzdělávání podle hygienických nařízení, absolvovali jsme
s dětmi opakovaně testování antigenními testy. Sestavení rozvrhu hodin tak, abychom vyhověli všem
požadavkům, byl velký oříšek, taktéž rozvrh stravování, aby se děti nepotkávaly ve školní jídelně, byl
náročný úkol. Vše se nakonec podařilo a vyučování probíhá bez zádrhelů.
Ve velmi krátkém čase jsme stihli nacvičit hudební pásmo na Dožínky, vystoupili jsme s lidovými písněmi,
říkadly a tanečky a sklidili jsme velký potlesk.
Na škole se v polovině září uskutečnil T - Mobile Olympijský běh, tato sportovní soutěž probíhá
celorepublikově, zúčastnili se jí všichni naši žáci. Každý dostal diplom a papírovou medaili, ti nejlepší
pěkné odměny. Paní učitelky ve školní družině vyrobily s dětmi krásné pompony z krepového papíru a tak
i fandění při závodu bylo na špičkové úrovni.
Další sportovní aktivita se pro děti už také chystá, rádi bychom navázali na tradiční plavecký výcvik. Pokud
to epidemiologická situace dovolí, budeme opět jezdit plavat do bazénu v Horažďovicích.
O prázdninách se hodně pracovalo na školní zahradě. Nejen, že naši žáci chodili na služby na školním
pozemku, ale dále pokračujeme ve vylepšování venkovních prostor školní zahrady terénními úpravami a
instalací nových prvků. Vybrat nějakou novou atrakci pro děti není snadné. Vše si vzaly za své naše paní
učitelky ze školní družiny, zjišťovaly všechny možnosti, hlediska bezpečnosti pro děti, pátraly na internetu
a výsledkem jejich snažení je, že na školní zahradě máme dvě velké zabudované trampolíny, balanční lávku,
nové doskočiště na skok daleký, ruské kuželky a děti se mohou také těšit na lanovou věž. Všechny tyto
prvky slouží k rozvoji obratnosti našich žáků. Velkou výhodou našeho integrovaného zařízení je, že vše
mohou využívat také děti z mateřské školy. Velký dík patří zaměstnancům obce, kteří prací na školní
zahradě strávili mnoho letních dní a vše nám pro naše děti nachystali.
Loňský školní rok byl velmi náročný, část výuky probíhala online, navíc v náhradních prostorech v místní
škole v přírodě a tak některé děti potřebují zvýšenou péči a pomoc při vzdělávání. Proto i na naší škole
probíhá doučování dětí ohrožených školním neúspěchem, dětí z nepodnětného prostředí, či kohokoli, kdo
potřebuje něco dovysvětlit a dotrénovat. Pedagogové se těmto dětem věnují individuálně po vyučování,
snažíme se, aby děti z naší školy zvládly vše, co po nich vzdělávací program žádá.
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