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Milí hoštičtí!
Podle nejstaršího zachovaného zápisu je naše obec stará 702 let a to už je pořádný
důvod k oslavám, na které Vás všechny co nejsrdečněji zveme. Někteří si všimli
vyvěšeného plakátu a ví, že se konají 10. a 11.6.02022 na fotbalovém hřišti. V sobotu
11.6. si také můžete prohlédnout naši krásnou, moderní, růžovou školu od 9 do 12
hodin. Snažili jsme se sestavit program tak, abychom se trefili do noty všem
věkovým kategoriím. Naším cílem je, aby večer (nebo třeba i k ránu) odcházeli
spokojené celé rodiny včetně dětí a seniorů. Držte nám palce, ať se to podaří.
Jedním z benefitů naší kotliny je řeka Otava. Právě kvůli jejím darům (zlatu a
perlám) vznikla na otavských březích osada, později vesnice, jejíž původ názvu není jednoznačně dosud
vyřešen. Jeden z nejpovolanějších vypravěčů a sběratelů střípků naší historie je pan Josef Drobil, který sepsal
„Staré příběhy hoštické a kozlovské“ již v roce 1986. Koho zajímá, jak to u nás před mnoha staletími vypadalo,
může se těšit na doplněné a upravené vydání, které připravila jeho dcera Marie Mužíková. Je až s podivem,
kolik názvů místních lokalit, luk a lesů se zachovalo do současnosti, kolik dnes v Hošticích známých
příjmeních je zapsaných ve farních knihách z roku 1430. Sedm set dva let, to už je pěkná řádka příběhů, událostí
a jmen. Historie, chcete-li dějiny či minulost naší vesničky, našich domů, míst, kde jste si hráli jako děti – to
vše svým způsobem ovlivňuje naší další cestu životem. Každý, i ten největší cestovatel, se rád vrací do míst,
které měl rád a kde jsou lidé, kteří ho znají.
Přeji všem mnoho krásných zážitků i šťastných návratů.
PODPOŘENÉ AKCE V ROCE 2022

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

❖ Dotační program – Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací, 1 výzva pro rok 2022, opatření
č.3: „Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích“. Předmětem projektu
investičního charakteru s názvem:
„Obnova a úprava svislého dopravního značení“
je výměna a montáž nových dopravních značek včetně sloupků a dodatkových tabulek (celkem 44 kusů)
a osazení a montáž 3 kusů zrcadel.
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt:
• celkové uznatelné náklady na realizaci projektu
– 242 468,- Kč včetně DPH
• výše přiznané dotace
– 193 974,- Kč včetně DPH
• výše vlastního podílu obce
–
48 494,- Kč včetně DPH
❖ Dotační program : „Podpora sportovní infrastruktury“ - opatření č. 3 – Obnova vybavení sportovišť a jejich
zázemí
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
• celkové uznatelné náklady projektu
• výše přiznané dotace
• výše vlastního podílu obce

– 102 729,- Kč včetně DPH
–
73 378,- 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
Předmětem projektu neinvestičního charakteru s názvem :
Pořízení vybavení pro „Dětské centrum“ při OÚ e 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
–
83 055,- Kč včetně DPH
• celkové uznatelné náklady projektu
–
28 641,- Kč včetně DPH
• výše přiznané dotace
–
20 000,- Kč včetně DPH
• výše vlastního podílu obce
–
63 055,- Kč včetně DPH
❖ Dotační program – Investiční dotace pro JSDHO Jihočeského kraje – opatření č. 3 – páté podopatření
(pro JSDHO kategorie JPO V)
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. Otvírání 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 uznatelné 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

❖ 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“
je nákup jednoho kompletu dýchacího přístroje od f. DRÄGER, včetně masky, náhlavního kříže, ocelové lahve
a náhradní lahve. Důvodem nákupu je vyřazení jednoho kompletu zastaralého dýchacího přístroje SATURN.
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt:
• celkové uznatelné 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 – 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“
je nákup konstrukční stavebnice INFENTO. Jedná se o stavebnici , která umožňuje stavět reálná vozítka. Je
možno sestavit skateboard, koloběžku, tříkolku i čtyřkolku.
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt:
• celkové uznatelné náklady na realizaci projektu
• výše přiznané dotace
• výše vlastního podílu obce

–
–
–

68 494,- Kč včetně DPH
41 000,- Kč včetně DPH
27 494,- Kč včetně DPH

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Den za dnem neúprosně ubíhá a stejně tak plynou dny v naší mateřské škole. Zimu se sněhem jsme si sice moc
neužili, ale to nám nevadí. Zařadili jsme spoustu jiných, zážitky nabitých dnů.
Během února jsme s předškoláky úspěšně dokončili plavecký výcvik v Horažďovicích, kde děti získaly nové
plavecké dovednosti a za odměnu si odnesly vysvědčení se svými výkony. Nové dovednosti také získávají
v programu „Škola nanečisto“, kde ve spolupráci s paní učitelkami z místní základní školy poznávají nové
prostředí a mohou si vyzkoušet, jak to ve škole chodí.

S nejmenšími dětmi jsme zase získávaly poznatky o integrovaném záchranném systému a díky ochotným
rodičům jsme navštívili místní hasičskou zbrojnici, kde jsme se seznámili s prací hasičů, jejich vybavením a
riziky jejich práce. Poznávali jsme místní tradice a období masopustu jsme zakončili dětskou maškarní veselicí,
kterou si děti náležitě užily.
S dětmi se zapojujeme i do ekologicky zaměřených aktivit, učíme se, jak je okolní prostředí pro náš život
důležité. Proto jsme se na Den Země vydali po okolí mateřské školy a společnými silami sbírali smetí a
odpadky, které jsme poté roztřídili tak, jak se má.
Také technické poznání je pro nás důležité. Naše školka se již poněkolikáté zapojila do projektu Malé technické
univerzity „Stavitel věží“, kde si děti vytváří pozitivní vztah k technickým oborům a dochází k rozvoji v mnoha
oblastech.
Nezapomínáme ani na kulturní oblast, naši MŠ navštívilo loutkové divadlo s představením O Šípkové Růžence,
které děti velmi zaujalo. Na oplátku jsme si i my připravili, v rámci Dne matek a Dne rodin, vystoupení pro
naše nejbližší. Děti velmi rády předvedly svým blízkým pásmo oblíbených písní a básní, předaly dárečky, které
pro ně ve školce nadšeně vyrobily a za odměnu jsme si všichni pospolu užili krásné odpoledne plné sluníčka,
her, nadšení a spokojenosti na naší zahradě.
Další akce se ještě chystají, čekají nás třídní výlety za zvířátky a poznáním a také pěší výlety. Snad nám bude
počasí i nadále přát, abychom si vše mohli užít, jako doposud.
Jako kolektiv MŠ velmi děkujeme rodičům našich dětí za jejich skvělou spolupráci, za podporu a uznání,
kterých se nám od nich dostává. Velmi si toho vážíme. Děkujeme a těšíme se na další krásné dny.
Kolektiv MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
V naší základní škole uběhl druhý půlrok školního roku jako voda. S postupným slábnutím epidemie Covid 19
jsme mohli dětem zorganizovat výuku zpestřenou o projektové dny, soutěže, tvoření a poznávání všemi smysly.
Koncem února jsme měli ve škole ochutnávku exotických plodů, vyzkoušeli jsme naplno naši novou
polytechnickou učebnu a v krásném prostředí jsme mlsali exotické ovoce a připravili jsme pomazánku
z avokáda, dětem moc chutnalo.
První březnový týden školu rozzářily pestré masky, děti si užily tradiční školní karneval, mnoho her a soutěží.
Projektové dny Stavitel měst a Stavitel věží pod vedením lektorky pí Boublíkové měly u dětí velký úspěch.
Děti tvořily plán města, vybíraly stavby z ceníku staveb, pracovali podle plánů, starší si postavily model
rozhledny a vysílače Ještěd.
Během března i dubna nás opakovaně navštěvovaly děti z mateřské školky, účastnily se výuky s našimi žáky,
hravou formou procvičovaly znalosti, které by měl předškolák mít. Díky tomu mnoho dětí ztratilo ostych a
dubnový zápis do 1. ročníku proběhl v přátelsky uvolněné atmosféře, všechny děti byly moc šikovné.
Velikonoce jsme oslavili tradičně barevnými dny, děti při hodinách Vv a Pč tvořily pro potěchu drobnosti
s velikonoční tematikou, zaseli obilíčko, připomínali jsme si vznik a důvod velikonočních tradic.
Další projektový den byl věnován tématu zapomenutých řemesel - Dráteník a v současnosti populárnímu
drátkování, pod vedením zkušené lektorky si děti vyrobily krásné srdíčko pro maminky ke Dni matek.
Počátkem května jsme si připomínali osvobození naší obce a konec 2. světové války, s dětmi jsme nacvičili
hudební pásmo, které zpestřilo krásně připravenou pietní akci místního Sboru dobrovolných hasičů.
V rámci výuky němčiny proběhne on-line setkání účastníků projektu, návštěva spřátelené školy se připravuje
na červen.
Na Den dětí se vydáme do Horažďovic, pěšky kolem Svaté Anny, v environmentálním centru Proud jsou
zajištěny výukové programy pro děti, budeme pozorovat drobný hmyz a dozvíme se zajímavosti z říše ptactva.
V těchto dnech probíhá testování ČŠI, žáci 5. ročníku musí prokázat znalosti v českém jazyce, matematice a
v dovednostech k učení.
Během oslav k výročí založení obce se zájemci mohou podívat i do naší základní školy, den otevřených dveří
bude v sobotu 11. 6. od 9 do 12 hodin.
V červnu nás čekají mnohé exkurze a výlety, pro páťáky cyklovýlet, spaní ve škole, návštěva našeho hlavního
města Prahy a tradiční loučení s naší školou, pro všechny pak T-mobile olympijský běh, školní výlet do Písku
(Sladovna, rozhledna Jarník), pro rodiče budoucích prvňáčků informační schůzka.
Léto se nezadržitelně blíží a s ním dětem i vytoužené prázdniny, přejme si je prožít je v klidu a zdraví.
Krásné léto všem!

SDH Střelské Hoštice – volba nového starosty a aktivity 2022
(Eva Janochová)
Do letošního roku sbor dobrovolných hasičů vstoupil volbou nového vedení na valné hromadě, která se konala
26. 12. 2021. Starostou sboru byl zvolen Václav Boukal a jeho náměstky Jiří Lebeda st. a Vlastimil Král.
Velitelem sboru a zásahové jednotky, která v roce 2021 evidovala dvanáct výjezdů, se stal Karel Král a jeho
zástupcem Jaroslav Mašek. Ve sboru bylo evidováno 78 dospělých hasičů a 48 dětí.
V loňském roce „covidová opatření“ stále ještě omezovala soutěžní činnost mladých hasičů, kteří mohli mezi
sebou měřit síly až v prázdninových měsících a na podzim. Do té doby běžely převážně jen soutěže dorostu.
Počátkem nového roku ještě platila omezení i pro konání plesů, a tak hasiči zajišťovali pravidelný sběr
elektrospotřebičů, mladé hasiče připravovali na teoretické odborné zkoušky, provedli ukázku techniky pro děti
z mateřské školky a v neděli 15.5. se rodiče s dětmi vypravili na úklid kolem cest v obci (po cyklostezce do
Poříčí a směrem k rybníku Pustý). Bez hygienických omezení se mohlo uskutečnit před Velikonocemi i tradiční
společné řehtání, kterého se zúčastnilo celkem 46 dětí.
První větší společenskou akci připravil sbor na 6. a 7. května, kdy jsme si příjezdem dobových vozidel Přátel
4. obrněné divize Prácheňsko připomněli 77. výročí osvobození Střelských Hoštic americkou armádou.
Hudební vystoupení připravila základní škola a s dětmi jsme si všichni mohli zazpívat společně i naši státní
hymnu. V podvečer druhého dne se uskutečnila taneční zábava. Téhož dne se konala i první dětská soutěž
v požárním útoku – Otavský plamínek ve Strakonicích, kde nás mladí hasiči reprezentovali ve všech
kategoriích – přípravka, mladší i starší. Soutěže se zúčastnilo rekordních padesát týmů. Do té doby se starší
děti účastnily soutěží jednotlivců v běhu s překážkami v Jablonci nad Nisou a ve Zlivi.
Připravované akce:
červen – společné splutí řeky Otavy
25. červen – Soutěž pro děti v požárním útoku – O pohár starosty obce Střelské Hoštice
(louka za bytovkami)

Dění v Sedle
Po delší době Vás všechny zdravíme ze Sedla.
9.dubna jsme uspořádali dílničku pro velké holky. Po zhruba dvou letech se v Sedle při drátkování sešlo 12
žen ze Sedla, Lhoty i Hoštic a všem se povedly vyrobit krásné motýlí andělky.
14.dubna jsme také konečně otevřeli dílničku pro děti. Celá dílnička byla věnována Velikonocům, a tak si děti
vyrobily zajíčky z papíru, velikonoční věnečky z březových proutků a samozřejmě si upletly pomlázky.
Doufáme, že dílnička bude opět pokračovat, a že zájem o ní nebude uvadat. Tentokrát přišlo 14 dětí a bylo
opravdu veselo.
Letošní Velikonoce se opět po vsi ozýval zvuk hrkaček, řehtaček a hlavně veselých dětí, které měly radost, že
opět mohou chodit po vsi, nahrazovat zvony z kapličky a v neposlední řadě obejít v sobotu ráno domy a
vykoledovat si odměnu za jejich snahu. V neděli jsme dětem připravili hledání velikonočního pokladu,
z kterého měly očividně také radost.
30.4. jsme se sešli na návsi v hojném počtu a po staročesku postavili májku. Zapálili jsme čarodějnici a všichni
si užívali pečení buřtů a veselí, že se můžeme konečně svobodně a bez různých omezení sejít a dodržovat
tradice. Když se setmělo, vyrazilo se na lampionový průvod k rybníku za vsí. Cestička byla lemována
zapálenými svíčkami, což se všem zúčastněným líbilo. Na konci byl připraven další oheň a druhá čarodějnice,
kterou se také podařilo upálit. I letos se povedlo májku uhlídat.
KRONIKA OBCE (Střelské Hoštice včetně částí obce Kozlov, Střelskohoštická Lhota a Sedlo)
Žádáme všechny místní spolky (hasiče, myslivce, sportovce, atd..), aby dodaly na obecní úřad podklady do
kroniky za rok 2018, 2019, 2020 a 2021.
Samozřejmě přivítáme příspěvky od všech občanů.Děkujeme
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