občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Stř. Lhota a Sedlo
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Milí hoštičtí,
většina z Vás už má po dovolené (děti po prázdninách), tak to teď vypadá, že
už se nemáme na co těšit. Je fajn se na něco těšit. Někdo se těší na víkend,
někdo na nějakou zábavnou, kulturní akci, někdo třeba na setkání s přáteli.
Těšíme se většinou na něco pěkného, příjemného a to těšení nám radost
z toho vlastně násobí a prodlužuje. Takže ten, kdo se těší i na příjemné
maličkosti, je vlastně permanentně v dobré náladě.
Všechno jednou končí a zas něco jiného začíná. Věčný koloběh času nejde
zastavit, nebo změnit, a tak nám nezbývá, než hrát tak, jak máme rozdané
karty. A jestli to bude hra rozmrzelá a nudná nebo veselá a zábavná, už
záleží jenom na Vás
Zkuste si v duchu vyjmenovat alespoň deset příjemných chvil, které Vás
tento týden či měsíc čekají (nevěřím, že to nedáte dohromady) a zkuste se na ně už teď těšit.

ZPRÁVA O PRŮBĚHU PŘIPRAVOVANÝCH A REALIZOVANÝCH AKCÍ V ROCE 2013
Poskytnutí investičního příspěvku na podporu akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihočeského kraje
Na základě přiznané dotace bylo zakoupeno plovoucí čerpadlo PMČ KATARAMO 1800/4,1 v kombinaci
s kalovým čerpadlem MKČ – KATARAMO 800/4 s příslušenstvím. Celkové náklady projektu činily
49 591,- Kč, z toho byla poskytnuta dotace ve výši 33.000,- Kč a zbývající částka ve výši 16 591,- Kč byla
hrazena z vlastních prostředků obce.
Poskytnutí finančních prostředků z Grantového programu na podporu jednotek SDH obcí Jihočeského
kraje, I. výzva pro rok 2013
Název projektu : “ Pořízení benzinové elektrocentrály pro jednotku JPO III Střelské Hoštice“
V současné době neměla jednotka JPO III Střelské Hoštice k dispozici funkční elektrocentrálu. Z tohoto
důvodu byla předmětem nákupu nová elektrocentrála. Vybrán byl model pro široké použití s pohodlným čelním
panelem, se spolehlivým motorem Mitsubishi OHV. Je vybaven velkou palivovou nádrží s indikátorem objemu
paliva, vestavěným čidlem oleje, zařízením pro bezpečnostní vypnutí a voltmetrem. Velký tlumič výfuku je
zárukou nízké hladiny hluku. Elektrocentrála je důležitou součástí výbavy zásahového vozidla, zejména je
používaná při zásahu jako zdroj elektrické energie pro napájení osvětlovací soupravy a čerpadla. Celkové
náklady projektu činily 39 500,- Kč, z toho byla poskytnuta dotace ve výši 15.000,- Kč a zbývající částka ve
výši 24 500,- Kč byla hrazena z vlastních prostředků obce.

„Doplnění vybavení Muzea řeky Otavy a voroplavby s galerií“.
Projekt byl realizován v rámci Grantového programu Jihočeského kraje : „Podpora muzeí a galerií 2013“.
Galerie muzea byla vybavena drátěnými stojany v počtu 10 ks s rozměry 75x170x55 cm. Dále byl ve vstupní
hale prodloužen stávající prodejní pult, který je doplněn skříňkami. Pro možnost pestřejší nabídky propagačních
materiálů a drobných upomínkových předmětů byla pořízena skříň se skleněnými dvířky. Celkové náklady
projektu činily 36.371,- Kč, z toho byla poskytnuta dotace ve výši 20.000,- Kč a zbývající částka ve výši
16.371,- Kč byla hrazena z vlastních prostředků obce.
Poskytnutí grantu v rámci Jihočeských krajských programů podpory sportu pro rok 2013 na realizaci
projektu s názvem : „Rozvoj všestrannosti dětí a mládeže“.
Finanční prostředky byly použity na nákup gymnastického nářadí pro potřeby zdejšího gymnastického kroužku
a žáků základní školy. Konkrétně byly zakoupeny žíněnky, švédská lavička s kladinkou, trampolínka s krytem,
odrazový můstek, kladina závodní - čalouněná a švédská bedna Ekonomy školní - kónická. Celkové náklady
projektu činily 57.485,- Kč, z toho byla poskytnuta dotace ve výši 40.000,- Kč a zbývající částka ve výši
17.485,- Kč byla hrazena z vlastních prostředků obce.
Poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova JK v roce 2013 na akci : „Oprava střešního pláště a
krovu hasičské zbrojnice st.č. 78 v k.ú. Kozlov nad Otavou - I. etapa“.
Dne 9.9.2013 byly zahájeny práce na projektu : „Oprava střešního pláště a krovu hasičské zbrojnice st.č. 78
v k.ú. Kozlov nad Otavou - I. etapa“. Bude provedeno odstranění stávající střešní krytiny, oprava krovu,
výměna stropního podhledu a záklopu. Předpokládané náklady projektu činí 158.396,- Kč, výše dotace je
50.000,- Kč a zbývající částka ve výši 108.396,- Kč bude hrazena z vlastních prostředků obce.
Poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova JK v roce 2013 na akci : „Oprava společenského
zařízení, parc.č.st.27 v k.ú. Střelskohoštická Lhota, č.p. 22 – I. etapa“
V měsíci říjnu budou zahájeny práce na projektu : „Oprava společenského zařízení, parc.č.st.27 v k.ú.
Střelskohoštická Lhota, č.p. 22 – I. etapa“. Jedná se o stavební úpravy stávajícího krovu (oprava poškozených
částí, odstranění stávajících vazných trámů, instalace nových dvojic kleštin), provedení nového střešního pláště
včetně nové pálené krytiny a střešních oken. Součástí stavby bude také provedení izolace stropní konstrukce a
oprava komínového tělesa. Předpokládané náklady projektu budou činit 410.000,- Kč, výše dotace bude
100.000,- Kč a zbývající částka ve výši 310.000,- Kč bude hrazena z vlastních prostředků obce.
Poskytnutí dotace na renovaci oltáře v kapli sv. Václava parc. č .st. 71 v k.ú. Kozlov nad Otavou (Obec
Střelské Hoštice) Svazkem obcí středního Pootaví
Již čtvrtou etapou bude pokračovat v měsíci listopadu obnova kaple sv. Václava a to renovací hlavního oltáře
v rámci projektu Svazku obcí středního Pootaví, dotační titul SOSP-DT 7 POV 2013 „ Oprava a obnova
památek a veřejných prostranství“. Oprava oltáře bude spočívat v demontáži na jednotlivé díly, vyčištění
jednotlivých částí, napuštění proti dřevokaznému hmyzu, chemické čištění všech fládrovaných ploch,
odstranění poškozeného zlacení a následně nové zlacení. Předpokládané náklady projektu jsou vyčísleny
částkou 90.000,- Kč, výše dotace bude 63.000,- Kč a zbývající částka 27.000,- Kč bude hrazena z vlastních
prostředků obce.

Poskytnutí podpory ze SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt s názvem :
„KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD“
Předmětem podpory je pořízení nových sběrných nádob na tříděný odpad za účelem zvýšení objemu
separovaného odpadu navýšením kapacity systému odděleného sběru. V rámci projektu bude nakoupeno 23 ks
kontejnerů na papír, plasty a sklo a budou umístěny na 8 stanovištích v obci Střelské Hoštice. Předpokládané
náklady projektu jsou vyčísleny částkou 525.000,- Kč, výše dotace bude 472.500,- Kč a zbývající částka
52.500,- Kč bude hrazena z vlastních prostředků obce.
„Bezpečné přechody v obci Střelské Hoštice“
Realizací výše uvedeného projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupnění osobám
s omezenou schopností pohybu a orientace.
Účelem projektu je :
- zvýšení bezpečnosti dopravy a zlepšení dopravní infrastruktury v obci
- zlepšení vzhledu veřejného prostranství v obci
Záměrem celého projektu je zpomalení dopravy v obci, a tím zvýšení bezpečnosti chodců, hlavně dětí.

Předmětná stavba je rozdělena na dva stavební objekty :
1) Na realizaci prvé části projektu: „Bezpečné přechody v obci Střelské Hoštice“ část SO 02 – III. třída je
poskytnuta dotace Jihočeského kraje v rámci Akčního plánu Programu rozvoje kraje pro rok 2013 –
opatření : „Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích“.
Jedná se o stavební úpravy na silnici III/02215 a na veřejném prostranství na návsi obce Střelské Hoštice.
Tento stavební objekt zahrnuje přechod, ostrůvek, chodník u zastávky, část autobusového zálivu ve směru na
Horažďovice, část zásobovacího sjezdu a úpravu křižovatky se silnicí I/22. Na komunikaci zůstane zachován
obousměrný provoz s jedním jízdním pruhem v každém směru. Křižovatka obou komunikací bude vymezena
směrovými oblouky z betonových obrubníků. Chodníky a zásobovací vjezd budou provedeny z betonových
dlaždic a ohraničeny betonovým obrubníkem. Odvodnění bude provedeno příčným a podélným směrem do
stávajících i nově vytvořených uličních vpustí, které budou připojeny do stávajících kanalizačních šachet.
Předpokládané náklady projektu jsou vyčísleny částkou 593.084,- Kč, výše dotace bude ve výši 200.000,- Kč a
zbývající částka 393.084,- Kč bude hrazena z vlastních prostředků obce.
2) Na realizaci druhé části projektu: „Bezpečné přechody v obci Střelské Hoštice“ - část SO 01 – I. třída
je poskytnuta finanční podpora Státním fondem dopravní infrastruktury.
Jedná se o stavební úpravy na silnici I/22 a na veřejném prostranství na návsi obce Střelské Hoštice. Tento
stavební objekt zahrnuje úpravy na komunikaci č. I/22 tj. přechody, předsunuté chodníky před přechody,
autobusové zálivy, podélná parkovací stání a část zásobovacího sjezdu. Na komunikaci zůstane zachován
obousměrný provoz s jedním jízdním pruhem v každém směru. Pruhy budou v místech přechodů, autobusových
zastávek a podélných stání zúženy. Křižovatka komunikací bude vymezena směrovými oblouky z betonových
obrubníků. Chodníky a zásobovací sjezd budou provedeny z betonových dlaždic a ohraničeny betonovým
obrubníkem. Autobusová zastávka ve směru na Strakonice zůstane zachována – bude pouze posunuto stání
autobusu, ve směru na Horažďovice bude vybudován nový autobusový záliv umístěný mimo jízdní pruh včetně
zařazovacího a vyřazovacího úseku. Odvodnění bude provedeno příčným a podélným sklonem do stávajících i
nově vytvořených uličních vpustí, které budou připojeny do stávajících kanalizačních šachet. Předpokládané

náklady projektu jsou vyčísleny částkou 876.999,- Kč, z toho bude ve výši 721.392,- Kč a zbývající částka
155.607,- Kč bude hrazena z vlastních prostředků obce.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STŘELSKÉ HOŠTICE
Zahájili jsme ve zdraví nový školní rok 2013-14. Naše škola je i nadále organizovaná jako trojtřídní. Letos jsou
žáci rozděleni do tříd takto: prvňáčci, kterých je deset, jsou společně se šesti páťáky, paní učitelka třídní je
Hana Křešničková. Starší děti se tak budou učit nejen učivu, ale i ohleduplnosti, toleranci a hlavně pomoci
mladším spolužákům při jejich prvních krůčcích ve škole, druháci a čtvrťáci jsou žáci paní učitelky Evy
Vořechovské, po loňsku už jsou sehraný tým, paní učitelka Bohumila Chvalová vyučuje žáky třetího ročníku,
kde máme integrovanou žákyni.
Hned v prvním týdnu školy jsme se s dětmi zaměřili na oprášení vědomostí z dopravní výchovy a ochrany
člověka za mimořádných událostí. V pátek 6.9.2013 jsme proto připravili cvičení na školní zahradě. Součástí
byl i požární poplach a opuštění budovy při požáru. Hasiči k nám přijeli v pondělí 9.9. 2013 s hasičským vozem
a technikou, děti si mohly prohlédnout a případně zauvažovat nad svým budoucím povoláním.
Dopravní výchově se věnujeme zvláště s ohledem na probíhající rekonstrukci návsi, děti absolvovaly i dopravní
testy, otázky se týkaly také pravidel jízdy na jízdním kole.
V polovině září zahajujeme plavecký výcvik, v deseti lekcích se budou děti zdokonalovat v plavání v krytém
bazénu v Horažďovicích.
Přejeme všem rodičům našich žáků hodně trpělivosti, dětem nablýskané rozoumky, prvňáčkům dychtivost do
učení a samé jedničky a našim bývalým žákům hodně štěstí a školních úspěchů na nových školách, kde
pokračují na své cestě za vzděláním.

KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ
Požárních útoků s blížícím se podzimem ubývá, a tak mladým hasičům začíná opět příprava na závod
všestrannosti, kde jsou nezbytné: zručnost, dovednost, ale také vědomosti. Protože téměř v každé hoštické
rodině je nebo byl hasič, určitě vás potěší zpráva, že na jedné z posledních soutěží (31. 8. 2013 v Česticích) se
hoštickému družstvu mladších podařilo provedení požárního útoku v limitu pod dvacet vteřin a družstvo
dosáhlo tak zatím neuvěřitelného času 18:61. Je pravdou, že ke zmíněnému výsledku jim pomohl i stroj MS
FOX III, který si náš tým vypůjčil od SDH Čepřovice, ale hlavní a důležitý byl výkon celého družstva.
Kroužek mladých hasičů se koná každý pátek od 17:00 hodin. Příprava probíhá pro starší a mladší.
Vzhledem k práci s vodou bude pro kategorii přípravky kroužek pokračovat až od dubna.
Pokud by si i vaše děti chtěly vyzkoušet dovednosti hasičů, ať se přijdou podívat.
Doplnit je možné kategorie ve věku od 4 – 18 let.
Vedoucími jsou v současné době: Eva Janochová (724 351 840), Jindřiška Králová (608 157 313) a František
Rejžek.

VU3V
Vážení občané, zveme zájemce na další semestr Virtuální univerzity třetího věku na téma ETIKA.
Začínáme
v
pondělí
30.září
2013
v 16
hodin
v
ZŠ
Střelské
Hoštice.
Přihlásit se můžete na OÚ Střelské Hoštice, MLK Střelské Hoštice, Knihovna Kozlov/můžete zajít i bez
přihlášení, jen se podívat/. Rádi Vás uvítáme a ukážeme vše, co Vás bude zajímat a patří k VU3V.

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
1.12.2013

Slavnostní rozsvícení stromku

30.11.2013

Mikulášská pro děti

15.12.2013

Posezení s důchodci

HOSPODA KOZLOV
PROVOZNÍ DOBA:
ZÁŘÍ – ŘÍJEN
Čtvrtek – Neděle + 28.10. 2013 státní svátek
16:00 – 22:00
Plánované akce
14.9. sobota - Folk a country kapela SEŠLOST od 20°°
19.10. sobota - Folk a country kapela SEŠLOST od 20°°
Připravujeme
Silvestr
LISTOPAD – DUBEN
Pátek – Neděle
16:00 – 22:00
Těšíme se na Vaši návštěvu.

CO SE DĚJE V SEDLE
O letních prázdninách bylo v Sedle celkem živo. Paní Petra Sedláčková, přijela na chalupu i se svými dvěma
koňmi - Danem a Herkulem. Děti se mohly tak skoro celý srpen obden vozit na koních na návsi. Této
příležitosti využili nejen místní děti, děti z Hoštic i Lhoty, ale i dospěláci. Nutno dodat, že to byl jistě pro
všechny zúčastněné příjemný zážitek. Děti nejen na koních jezdily, ale také na nich cvičily rehabilitovaly. Paní Sedláčková dětem na rozloučenou připravila dort ve tvaru koňské hlavy a košík vydlabaný
z melounu naplněný různým ovocem. Tímto také paní Sedláčkové ještě jednou děkujeme.

Dne 7.9.2013 se v Sedle konalo pro děti Loučení s prázdninami. Počasí nám přálo až moc velké teplo, ale i tak
se sešlo spousta dětiček, které měly chuť si zasoutěžit. Pro děti byly připraveny klasické soutěže, jako je opičí
dráha, kameny, kopání do branky, skok v pytli, házení na cíl, kroket a další hry. Pak si děti vyrobily zvířátka z
nafouknutých balonků a zahrály si hru - tancování kolem židlí. Poté se společně vydaly hledat 19 stanovišť s
jednotlivými úkoly, kde musely dle hádanky zjistit o jaké zvíře, pohádku či věc jde. V některých případech
svou odpověď musely znázornit kresbou na silnici - srdíčka, berušky, jinde hledaly schovaná jablíčka, knoflíky,
autíčka a také si měly vyrobit čepici, kterou na sobě má Večerníček. Na dětech bylo vidět, že je to baví a tak s
chutí i na posledním stanovišti hledaly každý pro sebe sladkou odměnu. Na závěr si opekly buřtíky a ještě
ozdobily náves svými malůvkami, které na silnici namalovaly křídami. Teď už nezbývá jen čekat na další léto
a tak jim přejeme, aby ten další školní rok utekl jako voda a aby se jim dařilo :-))
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ STŘELSKÉ HOŠTICE

VÁS ŽÁDÁ O POMOC
SOUTĚŽÍME O 30. 000,- Kč
12. 9. – 15. 10. 2013
(termín hlasování)
Soutěž se jmenuje Dobrovolní hasiči roku 2013 a nejlepší sbor a jednotka sboru dobrovolných hasičů a jejím
organizátorem je společnost Magnus Regio, s. r. o.
Hasičské sbory přihlašují nejpřínosnější akce, které rozvíjejí komunitní život v obci a pomáhají šíření dobrého jména
dobrovolných hasičů. Celkem bylo přihlášeno 164 soutěžících.
Přihlásili jsme akci Den se sv. Floriánem, která se uskutečila v areálu zámku 9. 6. 2013.
Odbornou porotou jsme byli vybráni mezi pět sborů postupujících v oblasti Jih-západ Čech.

Nyní rozhodne elektronické hlasování.
Poslat nám můžete 2 hlasy:
SMS a ještě i internetovým hlasováním.
SMS na číslo:
900 77 06
Tvar zprávy:
HASICI(mezera)ZCS3
Adresa elektronického hlasování:

http://moravskehospodarstvi.cz/website/others/hasici20
13/hlasovani/
Vyberte v kategorii: Sbory dobrovolných hasičů / Jih-Západ Čech
Volte:
Střelské Hoštice
Pak Vám dorazí potvrzovací e-mail, který je tedy nutné ještě potvrdit.

Naším poděkováním Vám může být náš příslib,
že v roce 2013 pro Vás připravíme Ples hasičů, Jarní setkání hasiček,
Vynášení Morany a soutěže, ale navíc přidáme ještě oslavy 130. výročí
založení sboru.
Děkujeme Vám za Vaše hlasy.

Členové SDH Střelské Hoštice

