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Otevření muzea + tradiční pochod
Dětský den
Koncert skupiny Odyssea

Milí hoštičtí,
letos se již po desáté projdeme naším malebným krajem v rámci Pootavského putování. Tentokrát budou
zastavení na téma lidové zvyky a obyčeje. Je to téma velmi obsáhlé. Některé tradice jsou pevně zakořeněné ve
Vašich rodinách, ale snad se nám podaří přiblížit Vám i takové, které vůbec neznáte. Při přípravách na Putování
jsem se zamýšlela, proč ty či ony zvyky vznikly, jakou mají historii, jak lidem tenkrát sloužily a pomáhaly.
Byly to dny většinou sváteční, kdy lidé nemuseli pracovat, scházeli se a pořádali různé veselice. Mnoho tradic
má své kořeny už v pohanských svátcích a rituálech. Jedním z nich je: „Filipojakubská noc " nebo také "
Valpuržina noc" nebo " Beltine. "
Tento svátek se původně pravděpodobně slavil o " Úplňku ", který byl nejblíže dnu, nacházejícímu se přesně
mezi Jarní rovnodenností a Letním slunovratem. Tato noc je jedním z největších pohanských svátků. Lidé také
věřili v otevírání různých jeskyní a podzemních slují, ve kterých se daly nalézt poklady. Aby se hledač pokladů
dokázal před zlými silami úspěšně bránit, musel prý mít při sobě květ z kapradí, svěcenou křídu a řadu dalších
předmětů. Hlavním úkolem tohoto starého lidového svátku byla oslava plodnosti.
Letní slunovrat (nastává 21. června) byl v životě našich předků vždy významným dnem. Původní pohanský
svátek - vítání slunce - Letní slunovrat se s příchodem křesťanství změnil ve "Svatojánskou noc", spojenou až
se svátkem Jana Křtitele. To ale oslavám nic neubralo na tajemnosti a navíc celá řada prastarých zvyků zůstala
zachována. "Svatojánská noc" je plná kouzel a magie, ožívají v ní nadpřirozené síly a otevírá se brána mezi
světy. Je možné vyvolat duchy zemřelých a spojit se s tajemnými mocnostmi. Země se otevírá, skály se
rozestupují, je možné najít poklad.
O "Svatojánské noci" se provádějí různé rituály, které sahají až do starověku. Jde třeba o skákání přes oheň
nebo házení věnců do vody. Na trzích se v minulých dobách prodával kořen mandragory, který sloužil k
milostné magii. Slunce v tento den dosahuje na obloze svého vrcholu a má také největší sílu. Od tohoto dne pak
postupně zase slábne. Je nejdelší den a nejkratší noc.
Nechci ani neumím popsat všechnu tajemnost a krásu lidových zvyků a obyčejů. Pojďte s námi od Muzea
řeky Otavy a voroplavby v sobotu 3.6.2017 od 9 hodin proniknout malinko hlouběji do vědění a
moudrosti našich předků. Těšíme se!!!! Vstup do muzea bude zdarma.

Grantové žádosti o podporu v roce 2017
Podpořené žádosti o dotaci z Jihočeského kraje v rámci Akčního plánu Programu rozvoje
kraje pro rok 2017
(investiční a neinvestiční dotace)

 Poskytnutí investiční dotace pro podporu akceschopnosti jednotky SDH obce
Střelské Hoštice
Investiční dotace bude poskytnuta:
 na nákup 2 ks kompletů dýchací techniky DRÄGER PSS 3000, maska, náhlavní kříž, ocelová lahev a
náhradní lahev
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt:
- celkové náklady na realizaci projektu
–
81.140,- Kč včetně DPH

- výše přiznané dotace
- výše vlastního podílu obce

–
–

58.700,- Kč včetně DPH
22.440,- Kč včetně DPH

 na rekonstrukci a modernizaci zásahového vozidla T 138, jejíž součástí bude výroba nové konstrukce
nástavby, nového oplechování s použitím nýtované technologie, instalace 2 ks bočních rolet, žebříku,
instalace zadního nárazníku včetně sdružených světel, nová elektroinstalace a nová výstražná světla
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt:
- celkové náklady na realizaci projektu
–
883.760,- Kč včetně DPH
- výše přiznané dotace
–
601.300,- Kč včetně DPH
- výše vlastního podílu obce
–
282.460,- Kč včetně DPH

 Poskytnutí neinvestiční dotace pro podporu akceschopnosti jednotky SDH obce
Střelské Hoštice
Vybavení zásahové jednotky SDH obce Střelské Hoštice hasičskými přilbami Dräger HPS 7000PRO H1
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt:
- celkové náklady na realizaci projektu
–
79.839,- Kč včetně DPH
- výše přiznané dotace
–
63.000,- Kč včetně DPH
- výše vlastního podílu obce
–
16.839,- Kč včetně DPH

 Poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu: Podpora
cestovního ruchu na vybavení infocentra IT technologií
Nákup nové PC sestavy včetně tiskárny pro informační centrum v Muzeu řeky Otavy a voroplavby
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt:
- celkové náklady na realizaci projektu
–
42.886,- Kč včetně DPH
- výše přiznané dotace
–
30.000,- Kč včetně DPH
- výše vlastního podílu obce
–
12.886,- Kč včetně DPH

 Poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu: Podpora muzeí
a galerií na:
1. modernizaci kamerového systému v prostorách Muzea řeky Otavy a voroplavby ve Střelských
Hošticích
Součástí projektu je nákup většího monitoru, kde bude možno sledovat najednou záznam z 8 kamer oproti
dosavadním 4 kamerám, dále výkonnějšího záznamového zařízení, které umožní delší čas uchování záznamu.
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt:
- celkové náklady na realizaci projektu
–
25.289,- Kč včetně DPH
- výše přiznané dotace
–
10.000,- Kč včetně DPH
- výše vlastního podílu obce
–
15.289,- Kč včetně DPH
2. výměnu a doplnění elektronického zabezpečovacího systému (EZS) Muzea řeky Otavy a
voroplavby ve Střelských Hošticích
Součástí projektu je nákup nového zabezpečovacího systému v Muzeu řeky Otavy a voroplavby. Nový
zabezpečovací systém zkvalitní zabezpečení muzea proti neoprávněnému vniknutí, odcizení vystavovaných
exponátů či jejich poničení, hlavně v době nepřítomnosti obsluhy muzea tj. hlavně v nočních hodinách a v době
mimo sezonu.
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt:
- celkové náklady na realizaci projektu
–
21.309,- Kč včetně DPH
- výše přiznané dotace
–
10.000,- Kč včetně DPH
- výše vlastního podílu obce
–
11.309,- Kč včetně DPH

Podpořená žádost z Ministerstva pro místní rozvoj
Dotační titul č. 5 - Podpora obnovy místních komunikací

Podpořena bude akce s názvem : „ Rekonstrukce místní komunikace p.č. 151/3 v k.ú. Střelské Hoštice“ –
(Kanada). Výsledkem projektu bude rekonstruovaná obousměrná místní obslužná komunikace s šířkou jízdního
pruhu 3,0 m, celková šířka vozovky bude 6,0 m, v celkové délce 270 m.
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt:
- celkové náklady na realizaci projektu
–
2.711.906,- Kč včetně DPH
- výše přiznané dotace
–
1.000.000,- Kč včetně DPH
- výše vlastního podílu obce
–
1.711.906,- Kč včetně DPH

Podpořená žádost z Ministerstva průmyslu a obchodu
Státní program na podporu úspor energie pro rok 2017
„P 1 - Investiční podpora realizace energeticky úsporných projektů“
aktivita : 1A – Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení (VO)
Kompletně bude vyměněno celkem 37 ks stávajících svítidel, osazených vysokotlakovými výbojkami ve
Střelských Hošticích za moderní LED svítidla. K obnově byla vybrána pouze část soustavy veřejného osvětlení,
která je napájena z rozvaděče umístěného na objektu Jednoty.
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt:
- celkové náklady na realizaci projektu
–
1.977.329,- Kč včetně DPH
- výše přiznané dotace
–
335.608,- Kč včetně DPH
- výše vlastního podílu obce
–
1.641.721,- Kč včetně DPH
ZPRÁVY ZE ŠKOLKY
Konec školního roku se nám kvapem blíží, krátké jaro se přehouplo rovnou do horkého léta. Pojďme se
ohlédnout za okamžiky strávenými v naší školce. Přestože nás letos paní zima trápila ještě na konci dubna, my
jsme nelenili a naučili jsme se spoustu zajímavých a důležitých věcí. Kromě pestrých činností, pohybových
aktivit, her s kamarády a každodenních pobytů na čerstvém vzduchu nás potěšila celá řada zábavních a
výchovně vzdělávacích akcí. „Kniha je studnice moudrosti.“ – o knihách, jak vypadají, z čeho se vyrábějí, jak
s nimi máme zacházet, a nejen o tom jsme si začátkem března mile povídali v místní knihovně s paní Magdou
Kopáčkovou. V tomto měsíci jsme si také užili tak trochu jiný kontakt se speciálně vycvičenými pejsky
v zážitkovém programu CANISTERAPIE. Stihlo nás navštívit i divadélko a svět třídění odpadů a recyklace se
nám přiblížil v zajímavém interaktivním projektu Tonda Obal na cestách, kde jsme si formou hry mohli
vyzkoušet třídit a osahat různé obalové materiály.
Před Velikonocemi u nás probíhaly již tradiční „barevné“ dny, kdy jsme se všichni oblékli do stejných barev
a moc nám to slušelo. Po již zmiňovaných jarních svátcích jsme se vypravili do živého kulturního centra
Sladovna v Písku, kam nás přilákal velký objevitel Leonardo da Vinci s jeho vynálezy a uměleckými díly. Zde
jsme měli dostatek prostoru pro objevování a tvoření a prostřednictvím prožitkového učení jsme se zase naučili
něco nového. V posledním dubnovém týdnu k nám přijela návštěva, Vanda a Standa, která nám profesionálním,
ale zábavným způsobem představila svůj program o hygieně a zdravém stravování.
Měsíc květen nám zpestřilo hned několik akcí, z nichž nejdůležitější, snad kromě zápisu nových
„školkáčků“ na příští školní rok, byly jarní hrátky s našimi rodiči, na které jsme se opravdu těšili. Naše nejbližší
jsme uvítali krátkou besídkou, věnovanou zejména maminkám a jejich svátku, a pak jsme se všichni společně
vydali na zahradu, kde jsme si pohráli, rodiče si přátelsky popovídali u opékání špekáčků či obdivovali
neobvyklou venkovní galerii portrétů maminek, celých rodin a našich domovů. A co nás čeká v nejbližší době?
V samém závěru měsíce oslavíme Den dětí na školní zahradě, kde pro nás školáci připraví různé soutěže a
provedou nás tak hravým dopolednem. Červen pak bude ve znamení výletů nejen do přírody, ale i za poznáním
– výlet pro Medvědy opět do Sladovny, kde navštívíme novou verzi oblíbené interaktivní expozice Mraveniště,
či výlet do horažďovické požární stanice, který si zpestříme návštěvou dětského hřiště s občerstvením. Mimo
jiné také plánujeme trochu smutné a zároveň veselé a slavnostní rozloučení s našimi předškoláky. Ani na jaře
jsme se tedy nenudili a užili jsme si mnoho legrace. Přejeme Vám všem hezké prázdniny a těšíme se zase v září
na shledanou.
Kolektiv MŠ.
SDH STŘELSKÉ HOŠTICE
Fandíme… mladým hasičům
(Eva Janochová)

Ještě před plánovaným výletem do pražské zoologické zahrady (22. 4.) stihlo našich 16 dětí složit odborné
zkoušky při víkendovém soustředění s SDH Pražák, které probíhalo zde ve Střelských Hošticích (25-26. 3.).
Znalosti musely prokázat v oblasti preventista junior, preventista a strojník junior. Při tomto soustředění jsme
také poprvé začali s venkovními tréninky, avšak jen do té doby, než nám je překazilo studené a deštivé počasí.
První soutěž nás čekala ve Strakonicích (6.5.). Po dlouhé době musíme říci, že se nám zas až tak nedařilo. Jen
malá přípravka (děti do 6 let) si přivezla 3. místo. Ostatní družstva v mladších byla na 5. a 19. místě a ve
starších na 11. a 13. místě. O to více děti zabraly na dalších trénincích a z okresního kola hry Plamen
z Tchořovic (20.5.) přivezly 1. místo v mladších i ve starších a znamená to, že družstvo starších opět, stejně
jako v loňském roce, postupuje do krajského kola, které se tentokráte bude konat v Nové Včelnici. Navíc do
krajského kola do Jindřichova Hradce postupují také naši reprezentanti v dorostu (N. Štrynclová, R. Rejžek a V.
Pechlátová).
Další husarský kousek se našim pěti družstvům podařil v Sousedovicích (27. 5.), odkud jsme si odvezli 5
pohárů. Přípravka byla na 1. místě, mladší na 1. a 2. místě a starší na 1. a 2. místě. Neskutečnou radost měli
všichni naši. Jen soupeřům úsměv na tváři chyběl.
Plánované akce:
10. 6. – soutěž v Dřešíně – všechna dětská družstva
10. 6. – okrsková soutěž dospělých - Krty
11. 6. – splutí řeky Otavy
11. 6. – krajské kolo dorostu Jindřichův Hradec
17. 6. – krajské kolo hry Plamen Nová Včelnice – družstvo starších dětí
24. 6. Pohár starosty obce Střelské Hoštice dne 24. 6. 2017 na louce za bývalými voj. bytovkami
Všichni jste srdečně zváni
DĚNÍ V SEDLE
I v letošním roce u nás v Sedle nezahálíme a pro děti máme každý měsíc připravené aktivity, a to dílničku
pro děti či hledání velikonočního pokladu.
V dílničce se i v tomto roce schází nemalé množství dětí odhodlaných zapojit svou fantazii a velmi šikovné
ruce. V lednu jsme si vyrobili různé postavičky s pomocí roliček od toaletního papírů a opět se dětem povedlo
vyrobit velké množství krásných výtvorů. V únoru jsme se snažili „přivolat“ jaro, a tak si děti pomalovaly a
různě vyzdobily květináčky a pak do nich zasadily okrasné sedmikrásky. V březnu jsme chtěli udělat něco pro
ptáčky, a proto jsme se dali do výroby ptačích budek. Při jejich výrobě sice nebylo chvíli v dílničce přes tlukot
kladívek nic jiného slyšet, pak ale děti své budky různě pomalovaly a vytvořily moc pěkné budky, které si děti
odnesly domů a připevnily je na svých zahradách. Některé budky jsme připevnili na stromy na návsi a okolí
rybníků. Už teď máme radost, že nemalá část nových budek má své majitele a doufáme, že se jim povede
vyvést i svá mláďátka. Například v Sedle na návsi u rybníka se během prvního týdne nastěhoval špaček, což
nikdo z nás v tak krátkém čase neočekával.
V dubnu jsme vynechali dílničku díky velikonočnímu řádění. Poctivě jsme odchodili chřístání a v neděli
jsme pro děti přichystali hledání velikonočního pokladu. Sešlo se 27 hledačů a pro všechny byly připraveny
odměny za nalezení pokladu.
30.4. se i v Sedle povedlo postavit nazdobenou májku. Holky vyrobily čarodějnici, kterou jsme upálili, a
když se setmělo, prošel se po návsi lampionový průvod.
27.5. jsme měli další dílničku, kde si děti vyrobily tácy (podnosy) z pedigu. Sešlo se 12 dětí a jejich výtvory
byly opět velmi povedené. Mile nás překvapil předškolák, který vytvořil asi nejhezčí podnos, a to díky své
trpělivosti a pečlivosti.
Těšíme se z velkých účastí na našich akcích a doufáme, že uvidíme další nové tvářičky dětí, které si budou
chtít s námi něco vyrábět.
10.6.2017 od 14 hodin bude v Sedle připravena oslava Dne dětí a tímto Vás také zveme.
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