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HISTORIE ŠKOLSTVÍ
Původně bylo vzdělávání dětí svěřeno církvi. Všeobecně se dostávalo vzdělání pouze dětem ze zámožnějších
rodin, nebo těm, kterým byla předurčena životní dráha kněze. Teprve v době osvícenství, za vlády císařovny
Marie Terezie došlo k „zestátnění“ školství. V roce 1760 byl ve Vídni zřízen Státní úřad pro cenzuru, který se
měl věnovat organizaci školství. Za tímto účelem začaly postupně po celé monarchii vznikat normální, hlavní a
triviální školy. V roce 1774 byl vypracován tzv. „školský reglement“, který byl spolu s „všeobecným školským
řádem“ uzákoněn. Bylo předepsáno povinné všeobecné vyučování pro všechny děti od šesti do dvanácti let.
Dívky však začaly docházet do školy až v roce 1780. Školský řád říkal: „Děti obého pohlaví, jejichž rodiče
nebo poručníci ve městech nemají vůli nebo majetek, aby vydržovali domácího učitele, patří bez výjimky do
školy.“ Nebyla však povinná školní docházka, ale povinné školní vyučování.
Podle studií pana Drobila, místního matrikáře a autora knihy Staré příběhy hoštické a kozlovské, se ve
Střelských Hošticích nacházela škola již v roce 1691 a kantorem byl Rudolf Vyškovský. Kantořina v Hošticích
nebyla zřejmě moc oceněná, proto se zde učitelé střídali dost často. Z církevních zápisů vyplývá, že v roce 1714
byla škola umístěna v místním špitále, který sloužil zejména chudým občanům. V té době vše spravovala
klatovská jezuitská kolej. Školy, zvláště venkovské, nebyly valné úrovně. V Hošticích a okolí se lidé do začátku
19. století podepisovali třemi křížky.
Na venkově byly zřizovány triviální školy, tedy původně jednotřídní národní školy, kde se děti učily číst, psát a
počítat,
a povinné bylo i náboženství. Ve větších městech byly zakládány hlavní školy se třemi třídami, kde se
vyučovala také němčina, dějepis, zeměpis a kreslení. V zemských hlavních městech pak byly umístěny školy
normální pro výuku učitelů.
Na středních školách se od roku 1775, kdy se začala zřizovat i gymnázia, vyučovala latina, fyzika, geometrie,
přírodopis, rétorika a poetika. Univerzity rovněž prošly reformou, a to hlavně proto, že byl v roce 1773 zrušen
jezuitský řád, který do té doby vysoké školy spravoval a vedl. Postupně také začaly vznikat školy
specializované na určité směry, ať už to byly školy hospodářské, umělecké nebo akademie zaměřené na výuku
jazyků.
V roce 1819 vyhořel mlýn, kostel i škola- špitál. Po dobu 10ti let se vyučovalo v zámku. Nová škola byla
dostavěna roku 1826. Učitelem tehdy byl Antonín Vodička a pomocníkem Antonín Linhart, který se po smrti
A. Vodičky stal učitelem.
A. Linhart založil r. 1831 KNIHU CTI, kam byli zapisováni žáci s nejlepším prospěchem- jejím posláním bylo
zřejmě podnítit snahu o výsledky ve škole. V tomto roce navštěvovalo školu 302 dětí. V roce 1874 už musela
být využita kolna
u školy jako třída, neboť ve škole bylo už 381 žáků. V roce 1883 byla pronajata místnost v domě J. Kožly
(býval v místě za mostem do Kozlova po levé straně). Zde se vyučovalo 5 let. V roce 1888 byl dokončen
přístavek směrem ke kostelu. Škola měla tedy již pět tříd a dětí bylo 425. Od r. 1904 byla zřízena jednotřídní
expozitura v Sedle a v r. 1919 přeměněna na samostatnou školu.
V roce 1984 bylo ve čtyřech třídách 79 dětí
A dnes ve zmodernizované škole jsou 3 třídy, školní družina, počítačová učebna a v přízemí je šatna a dvě třídy
Mateřské školy. Celkem sem dochází 93 dětí.
Bezplatné základní vzdělání, které je povinné, ustanovila jako jedno z lidských práv v roce 1948 Všeobecná
deklarace lidských práv (článek 26). V současné době upravuje povinnou školní docházku v ČR zákon
č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (zkráceně

jen:Školský zákon) ve znění pozdějších změn a úprav = zákon č. 49/2009 Sb. Vymezuje práva a povinnosti
fyzických a právnických osob při vzdělávání.

ZPRÁVA O PRŮBĚHU PŘIPRAVOVANÝCH A REALIZOVANÝCH AKCÍ V ROCE 2012
Poskytnutí příspěvku v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje v oblasti kultury/přehlídek a
soutěží v roce 2012
V oblasti kultury byl poskytnut finanční příspěvek Jihočeským krajem ve výši 20.000,- Kč, který byl použit na
úhradu koncertu hudební skupiny „PARKÁN“, konaný 13.7.2012. Stejně jako v minulém roce přilákal jak
mládež tak i dospělé nejen z Jihočeského kraje, ale i z Plzeňského kraje. I přes nepřízeň počasí byla
zaznamenána bohatá účast široké skupiny obyvatel.
Částečné vyčištění a oprava výpustního zařízení požární nádrže
v k.ú. Střelskohoštická Lhota
V současné době je realizován projekt: „Částečné vyčištění a oprava výpustního zařízení požární nádrže –
Střelskohoštická Lhota“, podpořený Jihočeským krajem z prostředků G.P. „ Podpora rekonstrukcí a oprav
požárních nádrží (návesních rybníčků) v obcích. V rámci projektu budou částečně odstraněny naplaveniny a
usazeniny ze dna nádrže, čímž se zvýší vodní kapacita nádrže a bude opraveno výpustní zařízení.. Celkové
náklady na realizaci projektu jsou 170 171,- Kč. Výše dotace činí 112.449,- Kč a spoluúčast obce činí 57 722,Kč.
„Prodloužení vodovodu do lokality: Za mateřskou školkou“
V měsíci srpnu byla zahájena stavba: „ Prodloužení vodovodu do lokality: Za mateřskou školkou“, podpořená
Jihočeský krajem z GP Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury pro rok 2012. Celkové
náklady na realizaci projektu jsou 1.029.876,-Kč. Dotace byla přidělena ve výši 400.000,-Kč. Částka 629.876,Kč bude hrazena z vlastních prostředků obce.
„Prodloužení kanalizačního řadu do lokality: Za mateřskou školkou“
Současně s prodloužením vodovodu je realizován projekt: „Prodloužení kanalizačního řadu do lokality:“Za
mateřskou školkou“, také podpořený Jihočeským krajem z GP Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské
infrastruktury. Výše celkových nákladů činí
2.430.776,- Kč. Dotace byla přidělena ve výši 950.000,- Kč.
Částka 1.480.776,-Kč bude hrazena z vlastních prostředků obce.
Předmětem výše uvedených projektů, jak prodloužení vodovodu tak i kanalizace je připojení nových rodinných
domů na jednotnou kanalizaci a vodovod v lokalitě: „Za mateřskou školkou“.
„Oprava objektu márnice v areálu kostela sv. Martina ve Střelských Hošticích“
V měsíci srpnu byla zahájena obnova nemovité kulturní památky, objektu márnice v areálu kostela sv. Martina,
parc. č. 117, k.ú. Střelské Hoštice. Finanční prostředky jsou poskytnuty z grantového programu Jihočeského
kraje NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY 2012. Předmětem opravy márnice bude výměna střešní krytiny,
oprava fasády, výměna oken a vchodových dveří. Předpokládané celkové náklady akce budou činit 203.772,Kč, z toho 103.772,- Kč je vlastní podíl obce a poskytnutá dotace činí 100.000,- Kč.
„Oživení kultury v obci Střelské Hoštice a udržování venkovských tradic“
Předmětem projektu je posílení vzájemných vztahů obyvatel venkova, udržení venkovských tradic a propagace
Jihočeského kraje. Finanční prostředky jsou poskytnuty z grantového programu Jihočeského kraje Podpora živé
kultury, 1 výzva pro rok 2012. Jedná se o finanční podporu akcí, které se budou konat v průběhu roku.
Příkladem se jedná o akce - velikonoční tvoření – velikonoční drátkování a zdobení velikonočních perníčků,
zdobení triček na literární téma, výroba lampionů, vystoupení gymnastek a Blatenských mažoretek atd.
Finanční příspěvek byl poskytnut ve výši 30.000,- Kč.

„Zabezpečení Muzea řeky Otavy a voroplavby s galerií digitálním bezdrátovým alarm systémem
s telefonním komunikátorem“.
Projekt byl realizován v rámci Grantového programu Jihočeského kraje : „Podpora muzeí a galerií“. Záměrem
projektu bylo zabezpečit muzeum i galerii proti neoprávněnému vniknutí, proti loupeži a vandalismu. Jedná se
o zabezpečení muzea i galerie systémem čidel, které při nedovoleném vniknutí spustí alarm a oznámí vniknutí
do objektu pomocí GSM komunikátoru na předem zvolená telefonní čísla. Celkové náklady projektu činily
47.760,- Kč, výše poskytnutého grantu byla 33.000,- Kč a zbývající částka ve výši 14.760,- Kč byla hrazena
z vlastních prostředků obce.

Revitalizace zámku č.p. 1 Střelské Hoštice – rekonstrukce střešního pláště
a západní fasády
Další probíhající akcí je realizace projektu: „ Revitalizace zámku č.p.1 Střelské Hoštice – rekonstrukce
střešního pláště a západní fasády finančně podpořené Ministerstvem pro místní rozvoj v podprogramu:
„Podpora revitalizace bývalých vojenských areálů“. Záměrem projektu je výměna střešního pláště (výměna
poškozených latí, náhrada střešní krytiny za novou keramickou z bobrovek cihlově červené barvy) a
rekonstrukce západní fasády. Zhotovitelem stavby je f. Chládek spol. s.r.o. Strakonice. Celkové náklady
projektu činí 1.965.680,- Kč, výše dotace je 1.461.000,- Kč a zbývající částka ve výši 504.680,- Kč je hrazena
z vlastních prostředků obce.
Poskytnutí dotace na opravu vnitřního interiéru kaple sv. Václava parc. č .st. 71 a úpravu přilehlého
prostranství parc.č.1318/18 vše v k.ú. Kozlov (Obec Střelské hoštice) Svazkem obcí středního Pootaví
Již třetí etapou bude pokračovat v měsíci září oprava vnitřního interiéru a úprava prostranství kolem kaple sv.
Václava v Kozlově v rámci projektu Svazku obcí středního Pootaví, dotační titul SOSP-DT 7 POV 2012 „
Oprava a obnova památek a veřejných prostranství“. Oprava interiéru bude spočívat v odstranění poškozené
omítky, provedení nové vápenocementové omítky vstupního prostoru, oprava schodů, oprava melioračních
žlabů kolem kaple a úprava prostranství. Celkové náklady projektu jsou 183 000,- Kč, výše dotace je 128.100,Kč a zbývající částka ve výši 54.900,- Kč je hrazena z vlastních prostředků obce.
Poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova JK v roce 2012 na akci : „ Oprava střešního pláště a
krovu společenského zařízení parc.č.st.14 v k.ú. Sedlo u Horažďovic“.
V druhé polovině září budou zahájeny práce na projektu : „Oprava střešního pláště a krovu společenského
zařízení parc.č.st. 14 v k.ú. Sedlo u Horažďovic“. Bude provedeno odstranění stávající střešní krytiny, krokví,
kleštin, pozednic a stropního podhledu. Následně bude proveden železobetonový věnec, nový krov a bude
použita nová střešní krytina KM Beta červené barvy. Celkové náklady projektu činí 470.698,- Kč, výše dotace
je 100.000,- Kč a zbývající částka ve výši 370,.698,- Kč je hrazena z vlastních prostředků obce.
Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI pro rok 2012 na program Bezpečný přechod
Dne 2.8.2012 byl schválen finanční příspěvek na základě žádosti obce na akci: „Bezpečné přechody v obci
Střelské Hoštice“ v rámci společné iniciativy Ministerstva dopravy ČR a Státního fondu dopravní infrastruktury
„Bezpečný přechod“ pro rok 2012. K financování byla schválena Výborem SFDI úprava 2 stávajících přechodů
u obchodního domu a u ZŠ. Limitní výše příspěvku byla na základě předloženého položkového rozpočtu
stanovena na částku ve výši 477.000,- Kč. ŘSD ČR Správa České Budějovice bude zajišťovat přípravu akce,
předloží PD schválenou příslušným stavebním úřadem včetně položkového rozpočtu. Na základě zpracované
PD bude upřesněna výše finančních prostředků a dojde následně k rozdělení schváleného příspěvku podle
jednotlivých položek na stavební objekty. Limitní příspěvek tedy bude rozdělen na část realizovanou ŘSD a
část realizovanou obcí s příspěvkem SFDI na danou akci.

ZPRAVODAJ ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Dne 3. 9. 2012 jsme slavnostně zahájili školní rok 2012/2013.
Do lavic usedlo 51 žáků, z toho 9 prvňáčků. Do MŠ nastoupilo 42 dětí.
Do 1. ročníku se dostavil pan starosta ing. L. Krupka a účetní OÚ paní J. Bažatová, která při této příležitosti
předala rodičům finanční dar ve výši 2 000 KČ na žáka. Zároveň žáčci dostali i celou řadu věcných dárků,
některé byly předány OÚ.
V novém školním roce nastala celá řada změn. V ZŠ se navýšil počet žáků (v loňském roce ukončilo školní
docházku 7 žáků, v letošním jich 9 nastoupilo). Změnili se i zaměstnanci školy. Z MŠ odešla na vlastní žádost
paní M. Švarcová, místo ní nastoupila Mgr. P. Novotná.
Třídní učitelé:
1. a 3. ročník
Mgr. E. Vořechovská
2. ročník
Ing. B. Chvalová
4. a 5. ročník
Mgr. H. Křešničková
Provoz ŠD zajišťují Mgr. M. Malá a Ing. B. Chvalová. Do školní družiny se přihlásilo 47 žáků, proto budou
částečně otevřena 2 oddělení.
U nepedagogických pracovníků nedošlo k žádným změnám.
V letošním šk. roce se budou moci žáci přihlásit do těchto kroužků: náboženství, náprava specifických poruch
učení, hra na kytaru a na flétnu, výtvarný (2 oddělení), zdravotnický, turistický, sportovní a rybářský (podle
zájmu dětí).
Uskutečněné akce v 1. zářijovém týdnu:
4. 9. se uskutečnilo 1. setkání účastníků Univerzity třetího věku pod vedením paní učitelky M. Hosnedlové.
Zájemci se budou pravidelně scházet v naší ZŠ v počítačové učebně.
6. 9. proběhla exkurze do Týna n. Vltavou – Rumpold (recyklace elektroodpadu)
do Temelína – infocentrum jaderné elektrárny
Exkurze se žákům líbila, zejména je zaujal program v kinosále, kde pohotově odpovídali na zadané otázky.
7. 9. shlédli žáci 1., 2., 3. ročníku a děti z MŠ divadélko Křemílek a Vochomůrka.
Herečky svým programem všechny děti zaujaly a všem se to líbilo.
Plánované akce
25. 9. ukázka dravců na naší školní zahradě
19. 10. Běh při Otavě – 15. Ročník
13. 11. Fotografování žáků (podzimní tematika)
19. 11. 2012 - 11. 2. 2013 Plavecký výcvik – 10 lekcí – plavecký bazén Horažďovice
V průběhu letních prázdnin došlo k vymalování školní jídelny z důvodu výměny oken a zároveň byly
vymalovány některé prostory v ZŠ a MŠ, například školní družina je laděna do žlutých a červených barev.
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
V pondělí 3.září 2012, byla v naší obci zahájena VU3V, za přítomnosti pí. Ing. Nehodové (Praha), p. starosty
Ing. Krupky, p. ředitele školy Mgr. Krejčího.
Senioři dostali informace o formě studia a proběhla ukázka první přednášky z Astronomie-sluneční hodiny.
Přítomní senioři se dohodli, že se budou setkávat v měsíci září-každé pondělí v 16 hodin.
Od října budou schůzky 1x za 14 dní od 16 hodin.
Máte-li zájem, můžete přijít,třeba jen se podívat.
Od října je možné vybrat z těchto přednášek
- Lesnictví
- Pěstování a využití jedlých a léčivých hub
- Etika jako východisko z krize společnosti
- Vývoj a historie české myslivosti
- Dějiny oděvní kultury
- Kouzelná geometrie
- Čínská medicína v naší zahrádce

- Osobní finance
- Lidské zdraví
- Hudební nástroje
- Podporování rozhodování a řízení
- Vývoj a současnost Evropské unie

SBÍREJTE VÍČKA OD PET LAHVÍ
Naše obec se zapojila do sběru víček od PET lahví, které pomohou rodičům nemocné Michalky z Holešova
nakoupit speciální upravenou sedačku do auta a další pomůcky. Prosíme všechny, kdo pečlivě a poctivě třídí
odpod, aby víčka od pet lahví házeli do krabice, která je umístěna na OÚ Střelské Hoštice. Sběr probíhá do
dubna 2013.

MLADÍ HASIČI ZÍSKALI VE HŘE PLAMEN ZLATO PO 26 LETECH
(Eva Janochová)

19. května proběhlo v Katovicích
druhé kolo celoroční soutěže kolektivů
mladých hasičů, která nese název
PLAMEN. Za Střelské Hoštice
nastoupila do soutěže družstva
mladších, starších a dorostenců.
Na Katovice budou hasiči určitě
vzpomínat dlouho, protože v kategorii
mladších (děti do 11 let) se našemu
družstvu podařilo mezi 14 kolektivy
získat zlatou medaili. Poslední stejný
úspěch je v kronikách zaznamenán
v roce 1986, tedy před 26 lety.
Starší se umístili na 8. místě z 18
družstev a dorostenky byly díky
registraci jediného družstva na místě
prvním.
V celkovém bodovém hodnocení
mladších
je
zahrnut
výsledek
z podzimního závodu všestrannosti (střelba, topografie, zdravověda, uzlování), závodu štafety dvojic v natažení
a svinutí hadic, závodu na štafetě 4x60 m a samozřejmě nesmí chybět provedení požárního útoku. U starších je
potřeba ještě zvládnout útok a štafetu v disciplině CTIF.
O tom, že se hasičům v letošním roce dařilo, svědčí i fakt, že v rámci soutěže Otavský plamínek, která proběhla
ve Strakonicích 5. května, získali divokou kartu za dlouholetou práci s mládeží. Nejvíce se radovaly děti,
protože karta znamenala uhrazený výlet pro všechny činné mladé hasiče na celý den do ZOO Ohrada. Počasí
bylo 12. května sice trochu uplakané, ale v zoo na ně čekala nejen zvířátka, ale také soutěže, svezení na
motorovém člunu vodních záchranářů, a také koncert skupiny Maxim Turbulenc.
Po zbytek jarní sezony se mladší a starší hasiči zúčastnili ještě soutěží v Sousedovicích, Dřešíně, Střelských
Hošticích, Česticích, Štěkni a starší navíc ještě v Mnichově. Konkurence je poměrně silná, neboť v každé
soutěži naši měří síly průměrně s dalšími 12-17 kolektivy. Za náš sbor v současné době soutěží jedno družstvo
starších a střídavě jedno nebo dvě družstva mladších hasičů. K nejcennější zlaté medaili tak přibyly mladším
ještě 2 bronzové a 2 bramborové.

Konec sezony společně všichni oslavili Dohasnou, která se konala po skončení pohárové soutěže o Pohár
starosty obce Střelské Hoštice 23.6. Na všechny děti čekala diskotéka s koktejlovou párty a ti větší hasiči zde
mohli zůstat i přespat. Tentokráte se Dohasná konala v tělocvičně střelskohoštického zámku.
Členové vítězného družstva okresního kola se za odměnu navíc mohli zúčastnit společného výletu do pražského
Aquaparku v Čestlicích, který pro své fotbalové svěřence skvěle připravila místní TJ Sokol Střelské Hoštice.
Pokud Vás zajímají podrobnější informace jako rozpis dalších soutěží nebo výsledky ostatních kolektivů,
najdete je na http://www.ormstrakonice.estranky.cz.

RECYKLUJTE S HASIČI
Sbor dobrovolných hasičů organizuje sběrnou akci nepoužívaných a nefunkčních elektrospotřebičů. Tyto
elektrospotřebiče můžete odevzdávat od pondělí do pátku v pracovní době obecního úřadu a po domluvě na tel.
čísle 777 965 934. Vybírají se mrazáky, chladničky, televize, pračky, sušičky, myčky, sporáky, trouby,
mikrovlnné trouby, vysavače, fény, topinkovače, kávovary…..
HOSPODA KOZLOV
Vážení hosté a příznivci Hospody Kozlov, jako již tradičně Vás i v tomto vydání Hoštického zpravodaje zveme
na příjemné večery s folk a country skupinou Sešlost.
Nenechte si ujít sobotní večery ve dnech 13.10.2012, 17.11.2012 a 15.12.2012.
V měsících září a říjnu se na Vás budeme těšit ve čtvrtek, pátek, sobotu a neděli a to vždy od 16:00 do 22:00
hodin.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
PLACENÍ HROBŮ
Žádáme všechny nájemce hrobového místa na hřbitově ve Střelských Hošticích, aby se dostavili na Obecní úřad
k podepsání Smlouvy o nájmu hrobového místa a doplacení poplatku.
OKÉNKO DO MINULOSTI – JAK SE ŽILO V SEDLE
Sedlečtí hasiči – divadelní ochotníci
V minulém příspěvku je připomínka, že v dubnu 1946 byla usnesením obecního zastupitelstva v Sedle založena
tradice sedleckých poutí. Předpokladem a rozhodující složkou poutních slavností byla samozřejmá účast Sboru
dobrovolných hasičů v Sedle a jejich rodinných příslušníků. Měli z předválečných dob mnoho zkušeností
s pořádáním kulturních akcí, hasičských cvičení a dalších aktivit, o nichž se zmíníme.
Už záhy po založení Sboru dobrovolných hasičů v Sedle v roce 1928 byl při výboru sboru ustanoven „zábavní
výbor“ a tomu bylo uloženo uspořádat 6. ledna 1929 1. hasičský ples v Sedle. Bylo mu doporučeno zjednat
hudbu kapelníka pana Maška ze Střelských Hoštic.
Ples dopadl, jak dopadl.
Příjem činil 739,50 Kč, vydání a režie 735,50 Kč. Zisk tedy činil 4,- Kč.
Snad ve snaze vylepšit si reputaci navrhli členové sboru na 1. řádné valné hromadě 16. února 1929 sehrát
ochotnické divadlo, hru „Sedlák zlatodvorský“.
Je to asi vůbec první pokus sedleckých ochotníků, protože nikde jinde (ani v zápisech obecního zastupitelstva)
není o takové činnosti v Sedle zmínka.
Hra byla připravována k předvedení na 24. březen 1929 a byly zaběleny úkoly a jednotlivé role. K maskování
herců má být přizván holič ze Střelských Hoštic, ale hru si musí herci nacvičit sami, protože pan učitel Raška
pomoc při zkouškách neslíbil.
Zbývá poznamenat:
Za 22 dnů nacvičit a úspěšně před domácím publikem sehrát divadlo – to byl výkon hodný profesionálů. Anebo
– ryzí, nezkušení a nezkažení amatéři vůbec nevěděli, do čeho to jdou? Ale zvládli to!!!

Vyúčtování (a zadostiučinění za 1. hasičský ples)?
Příjem činil 197,- Kč, vydání 98,30 Kč. Zbylo 98,70 Kč.
Tak zní zápis ze schůze sboru (31.3. 1929). Škoda, že se nedovíme například jmenné obsazení rolí, jaká byla
účast obecenstva, jak hru a zejména herce diváci přijali.
Do tohoto období se sedleckým občanům zapsala nešťastná událost, o níž se podrobněji zmíníme v příštích
pojednáních.
V Sedle vypukl 20. září 1929 obrovský požár, který zachvátil tři usedlosti, byla vyčíslena škoda na 135.000 Kč
a byl také zmařen jeden lidský život. Navzdory neštěstí už na podzim roku 1929 nacvičoval ochotnický soubor
sboru představení „Její pastorkyňa“, které bylo sehráno 24. listopadu 1929. Hru režíroval učitel Raška. Byla
zaznamenána velká účast občanů ze Střelskohoštická Lhoty.
2. hasičský ples je stanoven na 19. ledna 1930. Obchodník Šnajdr nabízí dodání pomerančů a cukroví za režijní
cenu. Další hasičský ples uspořádal sbor ve Střelskohoštické Lhotě. Ten vynesl pořadatelům na vstupném
732,05 Kč, bufet a tombola dalších 405,50 Kč.
12. května 1930 navrhuje jednatel sboru Eduard Raška svolení mimořádné valné hromady sboru pro neshody
mezi členy výboru. Z výčtu aktivit sboru se však zdá, že členská základna a zřejmě také občané byli činorodí.
Jen výboři nějak nefungovali. Ale to se stává i dnes.
Uvádí se, že bylo sehráno ochotnické divadlo „Pro víru“ s konečným výnosem ze vstupného 238,70 Kč.
Další divadlo „Mučedník brixenský“ vyneslo na vstupném 354,20 Kč.
Byl uspořádán dětský den.
Do počtu čtyř bylo sehráno představení „Staré hříchy“, na vstupném získáno 201,50 Kč.
K 80. výročí narození prezidenta Tomáše G. Masaryka byla sehrána divadelní hra „Děda Štráchal jede k panu
prezidentovi“ s následnou přednáškou o T. G. Masarykovi. Není zaznamenáno, zda všechny divadelní „kusy“
jsou dílem jen sedleckých ochotníků, nebo v Sedle hostovaly i jiné soubory. Znovu a opakovaně je nutné
konstatovat, jak chybí autentické záznamy jako kroniky, předlohy (scénáře) her a jiné dokumenty, které
zmizely.
Ale následovala další a další ochotnická aktivita.
Březen 1931 představení „Kde domov můj“.
8. prosince 1931 divadelní hra „Směry života“.
V lednu 1932 se na schůzi sboru uvádí vyúčtování ochotnického představení „Ferda detektivem“, k němuž
daroval ochotníkům truhlářský mistr J. Brynda ze Střelských Hoštic nový stolek.
Dvě představení už dříve nastudované sehráli sedlečtí také v roce 1932. Ještě na podzim tohoto roku si rozdělil
soubor úlohy pro hru „Filozof od verpánku“. K pokrytí jeviště je nutné zakoupit obaly – žoky od cukru.
Kdy byla předvedena v tomto období další hra „Zavadilka vdává dceru“ nelze ze záznamů vyčíst, ale vydělalo
se po odečtení nákladů 98,- Kč.
V roce 1934 (4. března) sehráli ochotníci divadelní hru J. Valenty „Marnotratnice“.
Ještě v roce 1935 sehráli sedlečtí divadlo „Psaníčko dědy Štráchala panu prezidentovi“ a v roce 1936
„Tomšovicův grunt“.
V květnu 1938, v čase desetiletí trvání Sboru dobrovolných hasičů v Sedle, sehráli ochotníci poslední „kus“
s příznačným názvem „Osud se valí“.
Osud? Nebo předtucha?
15.ledna 1939 se koná 11. valná hromada Sboru dobrovolných hasičů v Sedle.
O čem se mluví?
Mobilizace čs. Armády, zrušení Československa, zavedení okupační správy protektorátu Čechy – Morava.
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