občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Střelskohoštická Lhota a Sedlo

3/2022

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
27.11. Rozsvícení stromečku
2.12. Posezení s důchodci
3.12. Mikulášská nadílka

28.září státní svátek – Den české státnosti - Sv. Václave, vévodo
české země, kníže náš, nedej zahynouti nám ni budoucím.“
Tuto „ prosbu“ nebo modlitbu za Svatováclavského chorálu si
můžete přečíst na podstavci jezdecké sochy sv. Václava od
J.V. Myslbeka na pražském Václavském náměstí. Už mnohokrát
zazněla z úst i v myslích nás Čechů v dnech, kdy nám hrozilo něco
zlého a je bohužel platná i v dnešní době. Odkaz svatého Václava je
pro Čechy významný už od sklonku 11. století a podpořil ho i král
Karel IV. mimo jiné zhotovením Svatováclavské koruny (je
součástí korunovačních klenotů). Kníže Václav si své svatořečení
zasloužil nejen mučednickou smrtí ale i způsobem života. Po čas
své vlády pilně šířil křesťanství, nechal postavit několik
svatostánků (nejvýznamnější rotunda sv. Víta), všestranně konal
dobré skutky, milosrdenství, staral se o chudé, nemocné a staré lidi.
V neposlední řadě dokázal zachovat suverenitu českého státu – i
přes ústupky Sasku a Bavorsku.
INFORMACE O UKONČENÝCH PROJEKTECH V ROCE 2022
Podpořené žádosti v rámci dotačních programů Jihočeského kraje pro poskytování příspěvků na rok 2022 :
/investiční a neinvestiční dotace/

Dotační programy Jihočeského kraje pro poskytování příspěvků na rok 2022
/investiční a neinvestiční dotace/

❖ Dotační program – Investiční dotace pro JSDHO Jihočeského kraje – opatření č. 2 – čtvrté
podopatření (pro JSDHO kategorie JPO II a III)
Předmětem projektu investičního charakteru s názvem:
„Vybavení JSDHO Střelské Hoštice , kategorie JPO III jedním kompletem vzduchového dýchacího
přístroje DRÄGER“
byl nákup jednoho kompletu dýchacího přístroje od f. DRÄGER, včetně masky, náhlavního kříže, ocelové
lahve a náhradní lahve. Důvodem nákupu bylo vyřazení jednoho kompletu zastaralého dýchacího přístroje
SATURN.
Základní údaje o skutečných nákladech na projekt:
• celkové náklady na realizaci projektu
• výše přiznané dotace
• výše vlastního podílu obce

–
–
–

40 372,- Kč včetně DPH
28 000,- Kč včetně DPH
12 372,- Kč včetně DPH

❖ Dotační program – Neinvestiční dotace pro JSDHO Jihočeského kraje – opatření č. 1 – první
podopatření (pro JSDHO kategorie JPO III)
Předmětem projektu neinvestičního charakteru s názvem:
„Výměna 4 ks pneumatik u zásahového vozidla Renault Midlum CAS 24, SPZ 1C29547“,
byl nákup 4 ks pneumatik na hnací nápravu u zásahového vozidla Renault Midlum CAS 24, SPZ 1C29547.
Důvodem je konec výjimky z povinnosti užít při jízdě v provozu na pozemních komunikacích vozidlo
vybavené zimními pneumatikami podle § 40a zákona o silničním provozu, na vozidlech jednotek požární
ochrany o maximální přípustné hmotnosti nad 3 500 kg. Tato výjimka skončila dne 31.10.2021. Vozidlo bylo
vybaveno pneumatikami MICHELIN pro celoroční provoz bez označení. Byly zakoupeny 4 ks pneumatiky s
označením 10 R22,5 TL-144/142m VDR55 Windpower určené pro letní i zimní provoz, označené symbolem
vločky, dále označení M + S a 3PMSF.
Základní údaje o skutečných nákladech na projekt:
• celkové náklady na realizaci projektu
• výše přiznané dotace
• výše vlastního podílu obce

–
–
–

38 188,- Kč včetně DPH
26 000,- Kč včetně DPH
12 188,- Kč včetně DPH

❖ Dotační program – Podpora školství – opatření – Vybavení mateřských škol a základních škol
zřizovaných obcemi do 3 tisíc obyvatel učebními pomůckami se zaměřením na polytechnické vzdělávání,
vybavení a úpravy školních zahrad těchto zařízení (investiční, neinvestiční charakter)
Předmětem projektu neinvestičního charakteru s názvem:
„Vybavení ZŚ a MŠ Střelské Hoštice učebními pomůckami pro polytechnické vzdělávání“,
byl nákup konstrukční stavebnice INFENTO. Jedná se o stavebnici, která umožňuje stavět reálná vozítka. Je
možno sestavit skateboard, koloběžku, tříkolku i čtyřkolku.
Základní údaje o skutečných nákladech na projekt:
• celkové náklady na realizaci projektu
• výše přiznané dotace
• výše vlastního podílu obce

–
–
–

68 581,- Kč včetně DPH
41 000,- Kč včetně DPH
27 581,- Kč včetně DPH

NEUKONČENÉ - PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY V ROCE 2022
❖ Dotační program – Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací, 1 výzva pro rok 2022, opatření
č.3: „Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích“.
Realizace projektu právě probíhá. Předmětem projektu investičního charakteru s názvem:
„Obnova a úprava svislého dopravního značení“,
je výměna a montáž nového dopravního značení v celé obci – viz tabulka:
Část obce
Výměna a montáž doprav. značek včetně
nových sloupků a dodatkových tabulek
Osazení a montáž zrcadel

Střelské
Hoštice

Střelskohoštická
Lhota

Sedlo

Kozlov

31 ks

3 ks

6 ks

4 ks

2 ks

-

1 ks

-

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

– 242 468,- Kč včetně DPH
– 193 974,- Kč včetně DPH
–
48 494,- Kč včetně DPH

❖ Dotační program: „Podpora sportovní infrastruktury“ - opatření č. 3 – Obnova vybavení sportovišť a jejich
zázemí
Realizace projektu právě probíhá. Předmětem projektu neinvestičního charakteru s názvem:
„Obnova vybavení zázemí sportoviště ve Střelských Hošticích šatními skříněmi“
je dovybavení zrekonstruovaného zázemí sportoviště ve Střelských Hošticích šatními skříněmi. Bude se jednat
o šest šatních skříní, z toho dvě skříně do šatny přípravky, jedna skříň do šaten žáků, jedna skříň do šatny
dorostu a dvě skříně do šatny mužů.
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt:
•
•
•

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

– 102 729,- Kč včetně DPH
–
50 000,- Kč včetně DPH
–
52 729,- Kč včetně DPH

❖ Dotační program: „Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu)“ - opatření č. 2 – Pravidelná
zájmová činnost a zájmové vzdělávání
Realizace projektu právě probíhá. Předmětem projektu neinvestičního charakteru s názvem:
Pořízení vybavení pro „Dětské centrum“ při OÚ ve Střelských Hošticích č.p.83
je více podpořit pravidelnou celoroční zájmovou činnost dětí a mládeže v obci Střelské Hoštice nákupem
dalšího vybavení - stavebnic, deskových her a her na rozvoj jemné motoriky, kreativity a dětské práce.
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt:
•
•
•

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

–
–
–

83 055,- Kč včetně DPH
20 000,- Kč včetně DPH
63 055,- Kč včetně DPH

❖ Dotační program – Investiční dotace pro JSDHO Jihočeského kraje – opatření č. 3 – páté podopatření
(pro JSDHO kategorie JPO V)
Realizace projektu právě probíhá. Předmětem projektu investičního charakteru s názvem:
„Výměna dřevěných garážových vrat za sekční vrata u budovy PZ v Sedle č.p. 16“
je výměna již zastaralých dřevěných garážových vrat u budovy požární zbrojnice v místní části Sedlo č.p. 16,
kde je zřízena JSDHO, kategorie JPO V za vrata sekční se stropním pohonem. Otevírání a zavírání bude
zajištěno pomocí dálkového ovladače, což přinese velkou úsporu času, hlavně v případě výjezdu jednotky
k zásahu.
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt:
•
•
•
❖

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

–
–
–

96 740,- Kč včetně DPH
67 000,- Kč včetně DPH
29 740,- Kč včetně DPH

Podpořená žádost z MMR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na stavební akci:

„Stavební úpravy a modernizace požární zbrojnice Střelské Hoštice“
Realizace projektu právě probíhá. Rekonstrukci provádí f. PROTOM Strakonice s.r.o., Písecká 290, 386 01
Strakonice. Cílem projektu je provést stavební úpravy a kompletní rekonstrukci-modernizaci objektu požární
zbrojnice JSDH obce Střelské Hoštice včetně pořízení potřebného vybavení stanice základní složky IZS a
úpravu vnějších prostor - vybudování vyhrazeného parkoviště pro členy zásahové jednotky – (6 parkovacích
míst) a úprava studny.

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

❖

–
–
–

9 559 000,00,- Kč včetně DPH
6 284 223,00,- Kč včetně DPH
3 274 777,00,- Kč včetně DPH

Zahájena stavební akce:
„Rekonstrukce kulturního domu Střelské Hoštice“

Předmětem projektu je kompletní rekonstrukce kulturního domu Střelské Hoštice. V rámci akce bude
provedena – výměna - střešní krytiny, laťování, výplně (okna, dveře), elektroinstalace, vodoinstalace, vytápění,
vzduchotechnika, omítky, stropy, podlahy, obklady, dlažby, zateplení. Budou také vybudovány pro KD nové
inženýrské sítě – kanalizace a vodovod. Na výše uvedenou stavební akci již proběhlo výběrové řízení na
dodavatele stavby. Nejvýhodnější nabídkou podle stanoveného kritéria nejnižší nabídkové ceny byla
vyhodnocena nabídka účastníka INTESTA CZ s.r.o., se sídlem Táborská 2177, 397 01 Písek ve výši
22 570 484,- Kč včetně DPH. V současné době je získána individuální dotace z Krajského investičního fondu
Jihočeského kraje ve výši 5 000 000,- Kč. Snahou bude získat další finanční prostředky i z jiných dotačních
zdrojů, konkrétně z připravované 21. výzvy Národního programu Životní prostředí, zaměřené na energetické
úspory veřejných budov. Případné předfinancování a kofinancování tohoto projektu bude řešeno bankovním
úvěrem a z vlastních finančních prostředků obce.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ STŘELSKÉ HOŠTICE
(Eva Janochová)
S nástupem podzimu jsme zakončili sportovní sezonu soutěží v požárních útocích u mladých i dospělých
hasičů. Děti absolvovaly soutěže ve Strakonicích, Drahonicích (okresní kolo Plamen vč. štafet), Dřešíně,
Střelských Hošticích, Benešově Hoře, Poříčí, Česticích, Katovicích. Poměrně významnou změnou ve výcviku
mladých hasičů byl přesun přípravy dětí a tréninků z louky u školy v přírodě na upravenou plochu za
fotbalovým hřištěm.
Někteří mladí hasiči se nově zapojili do závodů na 60 a 100 m překážek, ze kterých závodnice Eliška Kandrová
a Karolína Koudelková postoupily na Mistrovství České republiky, které se uskuteční 25. září v Benešově.
Karolína zároveň reprezentovala náš sbor na krajském kole dorostu v jednotlivcích, kde obsadila fantastické
2. místo.
Družstvo žen pod vedením H. Rejžkové se v postupové soutěži probojovalo v červnu též i do krajského kola,
kde obsadilo 5. místo. V celkovém hodnocení pohárových soutěží okresu v sezoně 2022 skončilo na 3. místě.
Připravované akce
22. 10. se ve Střelských Hošticích ve škole v přírodě náš sbor společně s odbornou radou mládeže při OSH
Strakonice spolupořádá podzimní část hry Plamen – štafeta požárních dvojic a zároveň závod požární
všestrannosti pro družstva okresu Strakonice v kategoriích mladších a starších mladých hasičů
4. 11. – taneční zábava k výročí vysazení lípy Republiky
(k tanci a poslechu zahraje kapela Mazanej Filip)
Střelskohoštický zpravodaj: Vydává Obec Střelské Hoštice, IČO 00251844. Redakce: Obecní úřad, Střelské
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předávejte osobně na obecním úřadě nebo dávejte do poštovní schránky umístěné vedle vchodových dveří
obecního úřadu. Omluvte případné chyby v textu.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA - Hurá do školky
„Hola, hola, školka volá!“ Prázdniny skončily a 1.září nám odstartoval další školní rok, na který jsme se všichni
těšili a připravovali . Ve školce se uklízelo, připravovaly se třídy, výzdoba, abychom mohli přivítat malé i větší
školkáčky a hlavně, aby se jim tady líbilo. V průběhu září se děti vzájemně seznamují s novými kamarády,
pedagogy, s prostory školky a školní zahrady, ale také s novým režimem a pravidly. Téměř všechny nové
dětičky se velmi dobře adaptují na nové prostředí, zapojují se bez slziček do dění. Osvojují si činnosti, kterými
se seznamují s každodenními rituály ve třídě, koupelně a šatně pomocí básní a písní. Naši školku bude letos
navštěvovat 38 dětiček (20 Medvědů a 18 mladších Myšek). K měsíci září patří i tradiční hrátky v babím létě
pro rodiče a děti, které jsme uspořádali 13.9. na školní zahradě. Rodiče se dozvěděli organizační informace a
potom jsme si užili společné odpoledne. Malovali jsme na kameny, opékali špekáčky, bavili se. Hned druhý
den proběhla v MŠ logopedická depistáž, kterou zajistila Mgr. Jana Vavřincová z Dyscentra ve Strakonicích.
Ta spolupracuje s naším pedagogem s kursem logopedické prevence a společně se zaměřují na děti s vadami
řeči. S třídou Medvědů jsme 15. 9. navštívili Záchrannou stanici živočichů v Makově u Písku. I letošní školní
rok budeme pokračovat v polytechnicky zaměřených projektech, děti si vyzkoušejí práci se dřevem,
s truhlářským nářadím. Budeme tak u dětí vytvářet kladný vztah k práci a podporovat je v praktických
činnostech. Mezi naše cíle patří mimo jiné zdokonalování pohybových schopností, a to zábavnou formou nejen
při cvičení ve třídě, ale i na školní zahradě bohatě vybavené herními prvky. Naším přáním je, aby se pohyb stal
pro děti oblíbeným způsobem trávení volného času a celý školní rok probíhal ve zdraví a pohodě.
Kolektiv MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA - Střípky ze základní školy
Prázdniny i léto nám utekly jako voda v řece Otavě a nám začal nový školní rok. Přivítali jsme 15 prvňáčků,
kteří byli slavnostně přijati mezi školáky a začaly jim nové povinnosti. Moderně vybavená škola má letos 49
žáků ve třech třídách, k výuce je využívána počítačová a polytechnická učebna a pro žáky školy fungují 2
oddělení školní družiny. Věříme, že od října obnovíme činnost kroužků v odpoledních hodinách, v minulých
dvou letech platila mnohá omezení v souvislosti s onemocněním covid. Při této příležitosti si dovolíme oslovit
veřejnost – hledáme zejména vedoucího IT kroužku a přivítáme, pochopitelně, další nadšence pro práci
s dětmi!
První školní akce nás čekala záhy po začátku školního roku – již tradičně malí zpěváci a tentokrát i tanečníci
zpestřili svým vystoupením Dožínkovou slavnost místního Pošumaví, a. s.
S ohledem na bezproudí vyhlásila ředitelka na středu 5. 10. ředitelské volno, nelze vařit ani zajistit hygienické
podmínky.
A jaké jsou naše další nejbližší plány? Návštěva místního Muzea řeky Otavy a voroplavby, dále knihovny a
několik zajímavých projektů. Po třech letech potěšíme sportovní fanoušky a příznivce běhu – v pátek 7. 10.
proběhne ve škole v přírodě již 23. ročník Běhu při Otavě, na který zveme všechny děti do 15 let i
s doprovodem, odměněn bude každý účastník závodu!
V polovině října na pondělí 17. 10. připravují naše paní vychovatelky „Dračí slet aneb není drak jako drak“.
Jedná se o zábavné soutěžní odpoledne s pouštěním draků, které proběhne na školní zahradě a na které srdečně
zveme děti i rodiče. V tomto říjnovém týdnu by měl být také zakončen ještě jedním výletem projekt výuky
německého jazyka č. 298 Společný jazyk - společná budoucnost. V plánu je plzeňská Techmánie s účastí jedné
německé školy.
Příští vystoupení našich žáků připravujeme v rámci oslav vzniku republiky, předpokládaný termín je úterý
25. 10. před podzimními prázdninami.
V rámci výuky tělesné výchovy proběhne na podzim u žáků 3. ročníku šetření Českou školní inspekcí,
zaměřené na praktické hodnocení stavu tělesné zdatnosti. Od ledna budeme opět v letošním školním roce jezdit
na plavání do Aquaparku v Horažďovicích, začínáme v úterý 3. 1. 2023 a to i díky vstřícnosti obecního
zastupitelstva. To odsouhlasilo nejen navýšení rozpočtu na tento kalendářní rok z důvodu enormního zdražení
energií, ale navýší i částku v rozpočtu na příští rok na pronájem bazénu.
Děkujeme!
Naše dny ve škole budou takové, jaké si je navzájem uděláme, neboť každý z nás přispívá svou
osobností k atmosféře školy. Pevně věříme, že bude pohodová.
Kolektiv ZŠ

