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PŘIPRAVOVANÉ AKCE
18. nebo 19.11. (upřesníme na plakátech) Vánoční aranžování
26.11. Rozsvícení stromečku
8.12. Posezení s důchodci
S létem bohužel končí spoustu nám příjemných věcí. Každý samozřejmě upřednostňuje něco jiného, ale komu
se nelíbí teplé dny (s tím související menší spotřeba svršků) a večery (vybaví se mi grilování s přáteli), koupání,
čerstvé ovoce a zelenina, výlety, dovolené,…..? Jenže čas nezastavíme, a tak bychom se mohli poučit od našich
předků a radovat se i z následujících lehce pošmourných období. Jak? Třeba při slavnostech, které pořádali
k různým příležitostem. Po žních to byly dožínky. Po sklizni konopí, které bylo v našem kraji hodně rozšířené,
to byla konopická. Základním prvkem slavnosti je, že ji pořádají buď svobodné dívky, nebo vdané ženy, nebo
obě skupiny společně s právem chovat se u muziky jako jindy muži, čili ony si poroučely a zpívaly před
muzikou, kterou též platily a hostily, ony měly právo volit si tanečníky. Původně to bylo vlastně právo na
zábavu vykoupené těžkou prací, kterou při zpracování lnu a konopí vykonávaly právě ženy a dívky, ponejvíce
služebné a dcery menších hospodářů. Byla to tedy převážně zábava, kterou pořádala nemajetná nebo chudší
část venkovského obyvatelstva sama pro sebe. Nazývala se také konopice, babský bál, babí hody, ženské právo,
zástěrková či stromečková zábava nebo věneček.
A pokud nemáte náladu jít mezi lidi, prostě si udělejte dobrý čaj a užívejte odpočinku v pohodlí domova. Přeji
Vám hezký podzim!

STŘÍPKY ZE ZŠ
Dříve než jsme zahájili nový školní rok, vystoupili naši žáci s hudebním pásmem na Dožínkové slavnosti
Pošumaví a. s. Děkujeme všem dětem, které nás reprezentovaly, zejména našim bývalým žákům. Dík patří také
maminkám za shánění či výrobu lidových krojů.
Na sklonku školního roku 2016/17 provedla Česká školní inspekce v ZŠ i MŠ pravidelné komplexní šetření, při
kterém prováděla hospitace v hodinách, kontrolovala činnost všech součástí školy - ZŠ, ŠD, MŠ, ŠJ, zjišťovala
plnění školních vzdělávacích programů v souladu s právními předpisy, kontrolovala dodržování vybraných
ustanovení školského zákona, povinnou dokumentaci školy, ekonomickou a účetní dokumentaci, bezpečnost
provozu školy, zabezpečení školní budovy a směrnice týkající se bezpečnosti a požární ochrany. Ve všech
kontrolovaných oblastech inspekce nezjistila žádné pochybení a celkově byla naše ZŠ a MŠ hodnocena velice
kladně. Inspekční zprávu a protokol o kontrole naleznete na našich webových stránkách – dokumenty.
Do ZŠ po prázdninách nastoupilo 46 žáků. První třída je letos spojená se třetí, prvňáčků je sedm a je mezi nimi
pouze jedna holčička, za to však moc šikovná. Třídu vede paní učitelka Eva Vořechovská. Pan učitel Tomáš
Hanák má spojený druhý a čtvrtý ročník, v této třídě je ve výuce k dispozici asistent pedagoga. Ve třídě je 19
žáků. Třídní pátého ročníku je paní učitelka Irena Hanáková, 11 žáků letos opustí na konci roku brány naší
školy, aby pokračovali ve svém vzdělání na druhém stupni přilehlých základních škol.
Letos čeká naše žáky společná výuka plavání v plaveckém bazénu v Horažďovicích, prvňáčky vzdělávací
program v Lesovně Písek a od října se rozběhne bohatá nabídka školních kroužků. Věříme, že každé dítě si
najde oblast, která ho zaujme. Na škole také probíhá výuka nepovinné angličtiny pro 1. a 2. ročník a výuka
náboženství. Nově je zavedeno stálé doučování žáků, hrazeno je z projektu.

Připravujeme jubilejní 20. ročník Běhu při Otavě, který
proběhne v pátek 22. 9. 2017 v areálu ŠvP tentokrát s
bohatým doprovodným programem – skákací hrad,
společné rozcvičení – strečink a diskotéka. Letos budou
zvlášť oceněny děti z naší školy, které často neobstojí
v konkurenci závodníků ze sportovních klubů. Také
rodiče a všichni dospělí se mohou těšit na běžeckou
trasu přichystanou právě pro ně, nezapomeňte se tedy
vybavit sportovním oblečením a obuví. Děkujeme touto
cestou celému realizačnímu týmu a také všem, kteří
jakoukoli formou podpořili tuto sportovní akci.
Ve spolupráci s obecním úřadem se na školní zahradě o
prázdninách budovalo, přibyl nám nový herní prvek,
vytoužené tyče na nácvik šplhu a tzv. hnízdo na
houpání. Také doskočiště prochází kompletní
rekonstrukcí, tak aby splňovalo bezpečnostní parametry.
Během prázdnin proběhla v ZŠ a MŠ výmalba chodeb a
společných prostor.
Do MŠ zapisujeme stále více mladších – dvouletých
dětí, se kterými bude od září paním učitelkám pomáhat
osobní asistent(ka), hrazený ze schváleného grantu. Ke
zdraví všech dětí z MŠ a ZŠ přispěje i nově zakoupený
vysavač Vivenso s vodní filtrací a klepačem, který
vyklepe, vysaje a zachytí roztoče a nečistoty z matrací i
koberců a pracuje též jako čistička s dezinfekcí vzduchu
v učebnách (např. v chřipkovém období).
Školní družina opět funguje ve dvou odděleních, s vychovatelkami paní Irenou Hoholkovou a Lenkou
Kopelentovou. Už teď se mohou děti těšit na bohatý program, který pro ně nachystaly na podzim paní
vychovatelky.
Naše škola uspěla se žádostmi o grant MŠMT a získala na projekty, které bude realizovat od září 2017
v příštích dvou letech částky v ZŠ 307 800 Kč (studium AJ, Čtenářský klub, Klub deskových her a doučování
žáků) a v MŠ 274 800 Kč (osobní asistent pedagoga - zejména ke dvouletým dětem a setkávání s rodiči)
Všem dětem i rodičům přejeme poklidný školní rok 2017/18, prožitý ve zdraví. Sledujte naše webové stránky,
kde je mnoho informací o škole, aktualit a fotografií z uskutečněných akcí.

MŠ
Čtvrtý zářijový den byl ve znamení začátku školního roku, který bude plný zajímavých a obohacujících akcí.
V naší školce se můžete i nadále těšit na vedoucí paní učitelku Naděždu Kučerovou, třídní učitelku Medvědů
Mgr. Evu Borovičovou, třídní učitelku Myšek Blanku Melkovou, asistentku dvouletých dětí a v neposlední řadě
na naší velkou pomoc paní Alenu Papežovou. Na rok 2017 máme přihlášeno 36 dětí, z toho 19 medvědů a 17
myšek.
Jako každým rokem je našim cílem a úkolem vést děti stále kupředu, zajistit jejich všestranný rozvoj po stránce
tělesné, duševní i sociální. To vše plníme individuálním přístupem. Společně tvoříme, zpíváme, tančíme a
dozvídáme se spoustu nových věcí prostřednictvím her a rozvíjíme mezi sebou velmi dobré přátelské vztahy.
Letošní program jsme zahájili 12. 9. 2017, událostí pro nás již známou jako Hrátky, kde jsme se setkali
s rodinami našich dětí a společně strávili velmi příjemné odpoledne s drobným tvořením a opékáním buřtů.
Mezi další očekávané akce patří návštěva lesní školky v Písku, která je dotovaná pro děti zdarma.
Svou fyzickou zdatnost a vytrvalost si můžete společně s námi ověřit na 20. ročníku akce s názvem „Běh při
Otavě“, která se koná 22. 9. 2017. Bude připraven velmi bohatý program, ve kterém si najdou zálibu jak malí,
tak velcí. Tím ale nekončíme. V tomto roce nás také čeká kurz plavání, který budou navštěvovat naši Medvědi.
Kulturní zážitek obohatíme například, pro děti již oblíbeným, Bubnováním v kruhu, při němž si každé dítě
zkusí rytmizaci a bubnování na vlastní kůži. V neposlední řadě také uvidíme představení „Včelka Mája na
výletě“. Dále budou mít naše děti možnost navštěvovat odpolední kluby. Rytmus, tanečky a písničky, to vše se
skrývá v klubu s názvem „Malí muzikanti“. Cvičení a radost z pohybu nalezneme v klubu „Cvičení pro zdraví“
a nakonec něco pro zručné ruce, klub „Truhlaříme“.
Poslední tečkou našeho kalendářního roku bude vánoční besídka.

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU (VU3V)
pokračuje v zimním semestru v Základní škole Střelské Hoštice
Téma: České dějiny a jejich souvislosti
Máte – li zájem, přijďte mezi nás.

SDH STŘELSKÉ HOŠTICE
Soutěžíme opět o titul Dobrovolní hasiči roku.
O konečném pořadí rozhodnou již jen hlasy veřejnosti.
(Janochová)
Po roční pauze se náš sbor dobrovolných hasičů přihlásil do celorepublikové soutěže tentokráte ve dvou
kategoriích: sbor a kolektiv mladých hasičů. V letošním roce pracujeme s 41 dětmi a přihlášenou aktivitou bylo
jarní dvoudenní vzdělávací soustředění v místním zámku, a pak letní pokračující dvoudenní pobyt v přírodě se
zdokonalováním ve zdravovědě, přespáním v přírodě a poznáním řeky Otavy. Velmi si ceníme rozhodnutí
odborné poroty, která vybrala naši aktivitu a společně s dalšími čtyřmi zástupci za jih a západ republiky nám
umožnila bojovat o titul.
Mladí hasiči se svými vedoucími navíc přes prázdniny zpracovávali historii hry Plamen v naší obci, do které se
první mladí požárníci zapojili již v roce 1973. Od té doby napočítali více než 220 jmen - vás spoluobčanů, kteří
v mládí také soutěžili. S touto prací soutěží ve své zvláštní kategorii, kde na podzim rozhodne jen odborná
porota bez dalšího hlasování.
Vlastními silami jsme se probojovali až sem, ale nyní se bez hlasů vás, kterým se líbí aktivity našeho sboru,
neobejdeme. Hlasování běží až do 31. října 2017.

Celá Česká republika je rozdělena na pět částí a nevýhodou elektronického hlasování je, že musíte vybrat svého
"favorita" v každé z těchto částí. My soutěžíme v kategorii SBOR (ne jednotka). Hlasování je možné dvěma
způsoby, každý může použít oba způsoby hlasování.
1) Hlasovací formulář na webu www.adhr.cz/HLASOVÁNÍ SBORY
Odkaz na stránkách naleznete ve vodorovné horní oranžové liště nad aktuálními zprávami.
Jeden hlasující uděluje jeden hlas v každé z 5 oblastí v kategorii sbory
pro řádné hlasování je nutné vyplnit všechna povinná pole a kliknout na tlačítko ODESLAT. V případě, že
hlasování proběhlo řádně, obdrží hlasující potvrzovací zprávu na uvedenou emailovou adresu.
2) SMS zaslané na telefonní číslo 900 77 06
jedna SMS (jedno tel. číslo) může obsahovat pouze jeden hlas
Text zprávy: HASICI(mezera)SJZC5
Každý sbor má svůj kód (viz výše uvedeno pro Střelské Hoštice) V případě platného hlasu obdržíte zprávu –
Dekujeme za Vas hlas. Cena jedné zprávy je 6 Kč.
S poděkováním za vaši podporu.

DĚNÍ V SEDLE
10.6. jsme v Sedle oslavili Den dětí, a to soutěžemi v duchu televizního pořadu Boyard. Potěšila nás hojná
účast a odhodlání dětí zdolat všechny překážky.
Koncem června jsme s dětmi v dílničce vyrobili hodiny, které se jim opět velice povedly. Na webových
stránkách obce si můžete prohlédnout jednotlivé kousky.
V červenci jsme si pro změnu vytvořili tabuli na vzkazy, kde se znovu projevila velká kreativita a zručnost
našich „pracantů“.
Jsem moc ráda, že i skoro dospělé „děti“ nezanevřely nad dílničkou a stále jí navštěvují. Budu velice
potěšena, když i nadále budu vídat známé tváře šikovných „dětí“ a samozřejmě zvu i další holky a kluky, kteří
rádi tvoří a vyrábí.
9.9. jsme se rozloučili s prázdninami. Znovu jsme připravili soutěže Boyardu a i tentokrát měly úspěch. Na
závěr každý účastník dostal kreslící potřeby a párky v rohlíku.
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