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Masopustní průvod
Dětský maškarní bál od 13,30 – ve 14°° vystoupí kouzelník
MDŽ pro ženy a přátele SDH – pořádá SDH Kozlov
Ples SDH Kozlov od 20°° v Obecním sále (u Bláhů), hraje skupina Receptor
Velikonoční aranžování od 14°°
Koncert skupiny Parkán
Otevření muzea + tradiční pochod
Dětský den
Koncert skupiny Odyssea

Hned v úvodu bych Vám chtěla popřát hodně štěstí, lásky a elánu do nového roku.
Rok 2017 je podle čínského kalendáře rok ohnivého Kohouta. Ten, kdo se narodí
v roce ohnivého Kohouta, bude mít, podle čínských astrologů, dar kreativity,
snadného rozhodování a hrdou a odvážnou povahu.
Většina astrologů se shoduje na tom, že doba velkých zlomů je za námi, začneme
však sklízet, co jsme zaseli. Naše republika je prý mimo konfliktní konstelace, nad
Amerikou ale hrozí takové postavení planet, jaké bylo nad námi v roce 1914 – tedy
v době rozpoutání 1.světové války. Uvidíme, co nám planety nadělí, každopádně se
určitě budu držet motta letošního roku a to je: „Nezapomínejte, že dobré mravy
nikdy nevyjdou z módy.“ a „Uděláte-li jen malý krok dozadu, uvidíte, že moře i
obloha jsou nekonečné.“
Plesová sezóna je v plném proudu a Tři králové nám již odstartovali masopustní
období. Velká spousta masopustních zvyků – zejména těch, které jsou spojené se zábavou- se dodržuje do
dneška. Nejveselejší bývá Masopustní úterý, které je letos 28.2. Popeleční středa, kdy masopustní období
končí, připadá na 1.3. Po popeleční středě následuje období půstu až do Velikonoc. Moudrost našich předků
zaznamenává svou renesanci a znovu se do módy vrací všelijaké půsty a detoxikace. Je to jako s jarním
úklidem – i tělo je třeba si vysmýčit.
U nás ve Střelských Hošticích půjde masopustní rej po vsi v sobotu 18.2.. Kdo by se chtěl zúčastnit, může se
přijít domluvit na obecní úřad, možná se pro vás najde i nějaká pěkná maska. Maškary budou opět letos
doprovázet muzikanti ze Sušice.

PŘIPRAVOVANÉ A PROBÍHAJÍCÍ AKCE V ROCE 2017
Podané žádosti o dotaci z Jihočeského kraje v rámci
Dotační programy Jihočeského kraje pro poskytování příspěvků na rok 2017 :
/investiční a neinvestiční dotace/

Dotační program – Podpora kultury – specifickým cílem dotačního programu je podpořit a tím tak realizovat
projekty všech kulturních žánrů: hudby, tance, divadla, folklóru, filmu, fotografie, uměleckých řemesel,
publikační činnosti, výtvarného umění, výstav, přehlídek a soutěží apod.
Předmětem projektu je žádost o finanční příspěvek na uspořádání koncertu hudební skupiny „PARKÁN“

Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt:
- celkové náklady na realizaci projektu
–
41.000,- Kč včetně DPH
- požadovaná dotace
–
28.700,- Kč včetně DPH
- výše vlastního podílu obce
–
12.300,- Kč včetně DPH
Dotační program – „Podpora sportu“ – opatření č. 3 – Obnova vybavení sportovišť a jejich zázemí
Předmětem projektu je žádost o finanční příspěvek na nákup nových fotbalových branek včetně všech
potřebných komponentů
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt:
- celkové náklady na realizaci projektu
–
81.092,- Kč včetně DPH
- požadovaná dotace
–
56.700,- Kč včetně DPH
- výše vlastního podílu obce
–
24.392,- Kč včetně DPH
Dotační program – Investiční dotace pro JSDHO Jihočeského kraje – opatření č. 2 – páté podopatření
(pro JSDHO kategorie JPO II a III) – cílem tohoto dotačního programu je finančně podpořit nákup
speciálního věcného vybavení, ochranných a společných ochranných pracovních prostředků, (např. autonomní
izolační dýchací komplety včetně příslušenství, vyprošťovací soupravy, speciální soupravy pro dopravní
nehody, speciální kamery, spojové soupravy, zvláštní výstražné zařízení, osvětlovací zařízení);
Předmětem projektu je nákup 2 kompletních dýchacích přístrojů DRÄGER PSS 3000, maska, náhlavní kříž,
ocelová lahev a náhradní lahev
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt:
- celkové náklady na realizaci projektu
–
83.974,- Kč včetně DPH
- požadovaná dotace
–
58.780,- Kč včetně DPH
- výše vlastního podílu obce
–
25.194,- Kč včetně DPH
Dotační program – poskytnutí dotace Jihočeského kraje vlastníkům a nájemcům pozemků ve vybraných
zvláště chráněných území Jihočeského kraje dle §69 zákona č. 114/1992 Sb. pro rok 2017 - „PP Kozlovská
stráň“.
Předmětem projektu je žádost o dotaci na provedení prací pro udržení populace kriticky ohroženého druhu
hořečku českého.
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt:
- celkové náklady na realizaci projektu
–
135.520,- Kč včetně DPH
- požadovaná dotace
–
110.000,- Kč včetně DPH
- výše vlastního podílu obce
–
25.520,- Kč včetně DPH
Dotační program – Podpora práce s dětmi a mládeží – opatření č. 2 - podpora pravidelné zájmové činnosti a
zájmového vzdělávání dětí a mládeže.
- předmětem je žádost o dotaci na podporu pravidelné celoroční výtvarné činnosti dětí a mládeže v obci
Střelské Hoštice. (nákup přenosného ozvučení, lisu na papír (Big Shotu), výtvarné pomůcky a potřeby pro
modelování).
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt:
- celkové náklady na realizaci projektu
–
27.578,- Kč včetně DPH
- požadovaná dotace
–
22.000,- Kč včetně DPH
- výše vlastního podílu obce
–
5.578,- Kč včetně DPH

Podaná žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj
Dotační titul č. 5 - Podpora obnovy místních komunikací
Podporovány budou akce zaměřené na opravu a údržbu místních komunikací, jejich součásti a příslušenství dle
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně byla podána
žádost na projekt 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 m, celková šířka vozovky bude 6 m, v celkové délce 270 m.
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt:
- celkové náklady na realizaci projektu
–
2.711.906,- Kč včetně DPH

- požadovaná dotace
- výše vlastního podílu obce

–
–

1.000.000,- Kč včetně DPH
1.711.906,- Kč včetně DPH

Záměrem je ještě podat žádosti do níže uvedených dotačních programů :
Ministerstvo 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)
Záměrem je kompletní výměna celkem 54 ks stávajících svítidel, osazených vysokotlakovými výbojkami ve
Střelských Hošticích za moderní LED svítidla.
Dotační programy Jihočeského kraje pro poskytování příspěvků na rok 2017 :

Dotační program – Podpora muzeí a galerií – úpravy v expozicích – dovybavení, drobné úpravy (např.
panely, vitríny, závěsná zařízení, výměna osvětlení, zabezpečení apod.).
předmětem bude žádost o finanční příspěvek na modernizaci kamerového a zabezpečovacího systému.
Dotační program – „Podpora školství“ – opatření č. 2 – předmětem žádosti bude nákup vybavení na školní
zahradu se zaměřením na rozvoj pohybových schopností dětí.
(nákup herního prvku s houpačkou, závěsným hnízdem a tyčí na šplh)

Informace občanům o třídění odpadů v minulých letech
Níže je uveden přehled produkce jednotlivých druhů separovaných odpadů a komunálního odpadu v letech
2006 – 2016.
Produkce tříděného odpadu
Druh odpadu

r. 2006 r. 2007

r. 2008

r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012

r.2013

r.2014

r.2015

r. 2016

Plasty - t/rok

5,304

6,213

7,826

6,476

6,348

7,155

7,259

7,717

7,915

8,720

10,182

Sklo - t/rok

7,396

6,530

10,322

7,185

9,175

12,829

11,889

13,792

15,499

11,517

13,067

Papír – t/rok

2,570

2,770

-

-

-

2,054

2,877

3,578

5,943

4,375

5,994
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Produkce komunálního odpadu
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UPOZORNĚNÍ NA ÚHRADU MÍSTNÍHO POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU
SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
Systém nakládání s odpady ani místní poplatek za odstraňování komunálních odpadů v obci Střelské Hoštice se
v roce 2017 nemění. Místní poplatek je možno hradit na obecním úřadě od středy 1.3.2017. Poplatek je splatný
jednorázově nejpozději do 30.4.2017.
Poplatek pro fyzickou osobu, která má trvalý pobyt v obci, činí pro letošní rok 520,- Kč.
Poplatek pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, činí pro letošní rok 520,- Kč.
Poplatek pro fyzickou osobu mající trvalý pobyt v obci a vlastnící v obci další stavbu určenou k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, činí i pro letošní rok
260,- Kč.
Od poplatku jsou osvobozeny osoby, které jsou držitelem průkazky ZTP a ZTP/P (nutno předložit na Obecním
úřadě).
Úleva ve výši 260,- Kč se poskytuje poplatníkům z důvodu odlehlosti nemovitosti jmenovaným v čl. 6 odst. 3
písm. a), b) a odst. 4) písm. c) a d) OZV.
Po zaplacení poplatku bude každému plátci předána známka na označení popelové nádoby pro tento rok.
Správa místního poplatku se řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňovým řádem, ve znění pozdějších předpisů.
Poplatek ze psů za rok 2017
Vyhláška ani sazby poplatků ze psů se pro tento rok nemění.
150,- Kč za psa, jehož majitel má trvalý pobyt v rodinném domě a za každého dalšího psa 225,- Kč.
200,- Kč za psa, jehož majitel má trvalý pobyt v ostatních obyt. domech, za každého dalšího psa 300,- Kč.
100,- Kč za psa, jehož majitel je poživatel invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého důchodu, který je
jeho jediným zdrojem příjmu, žije osaměle a jeho věk dosahuje 70 a více let.
Poplatky lze platit:
Hotově: na pokladně Obecního úřadu, Střelské Hoštice 83, v I. patře - v úředních hodinách:
PO - PÁ: 8:00 – 11:30 ; 13:00 - 16:00 hod.

PROSÍME, UKLÍZEJTE PO SVÝCH PSECH EXKREMENTY!!!
Igelitové sáčky si můžete vyzvednout na OÚ ve Střelských Hošticích.

UPOZORNĚNÍ - pro osoby a firmy podnikající v obci
Původci (osoby a firmy podnikající na katastrálním území obce), kteří produkují odpad, zařazený podle
Katalogu odpadů jako odpad komunální, mají povinnost tento odpad předávat firmě, která má oprávnění
s komunálním odpadem nakládat. Doporučujeme všem původcům odpadů, podnikajících v katastrálním území
obce, kteří nemají zajištěn svoz tohoto odpadu kontaktovat f. Technické služby Blatná, která zajišťuje svoz
komunálního odpadu v obci.
( tel. kontakt 383 422 541 )
STŘÍPKY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Stalo se již dobrou tradicí, že se s dětmi podílíme na dění v obci, a tak jsme o adventu vystoupili s pásmem
vánočních písní na rozsvěcení vánočního stromu, pouštěli jsme balonky s přáním Ježíškovi a zpívali jsme našim
seniorům na vánočním posezení. Vánoční akce jsme završili školní besídkou, kde každá třída vystoupila se
svým programem, a rozloučili jsme se společným zpíváním oblíbených koled.
Navštívili jsme výukové středisko environmentální výchovy v Kašperských Horách, výukový program
s názvem Drahokamy šumavské přírody byl pro děti přínosem, a výstavu dvou kašperskohorských betlémů.
Po vánocích jsme se opět vrhli do práce, děti čekalo náročné období testování znalostí a prověřování, co jim
v hlavičkách za poslední půlrok školní práce utkvělo.
Letos nás opět navštívil Eon truck, děti se dozvěděly mnoho zajímavostí o elektrické energii, její výrobě a
využití obnovitelných zdrojů.
V polovině ledna jsme uspořádali informační schůzku s besedou pro rodiče předškoláků, vysvětlovali jsme styl
výuky a organizaci vzdělávání ve spojených třídách, odpovídali na dotazy, probírali aktivity nad rámec povinné
výuky, seznamovali s nabídkou zájmových útvarů poskytovaných školou. Věříme, že tato schůzka přispěla
k dobrým vztahům mezi rodiči budoucích žáků a pedagogy. Chtěli bychom velmi poděkovat rodičům všech
žáků naší školy, kteří se schůzky také zúčastnili a odpovídali na dotazy spolu s námi, sdělovali svoje osobní
zkušenosti a přispěli tak k objektivitě celého jednání. Pro rodiče budoucích prvňáčků chystáme ukázkové
vyučovací hodiny, kdy se budou moci zúčastnit vyučování a vidět, jak výuka probíhá. Abychom ještě více
usnadnili přechod dětí ze školky do školy, probíhá už od prvního pololetí Škola nanečisto, předškoláčci se
jednou týdně chodí učit do školy, zvykají si na školní prostředí i učitele. Věříme, že se jim ve škole líbí a strach
z nástupu do první třídy nebudou mít ani děti ani rodiče.
Upozorňujeme rodiče dětí z MŠ, které půjdou k zápisu do I. ročníku na pozdější termín zápisů, které
stanovilo ministerstvo školství.
Zápis dětí do I. ročníku ve školním roce 2017/ 2018 se bude v naší škole konat v prvním možném termínu
– tj. v pondělí 3. dubna 2017. Rodiče budou ještě včas před zápisem informováni na našich internetových
stránkách www.zsstrelskehostice.cz , prostřednictvím plakátů a zvacím dopisem.

ZIMA V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLCE
Zimě vládne prosinec, leden, únor šup na pec........tak to jsou slova naší oblíbené písničky o ročních obdobích,
ale letošní zimu na peci rozhodně neprožíváme. Díky mrazu i sněhové nadílce, jakou už jsme nějaký rok
nezažili, si toto studené období roku užíváme, jak se patří. Nejen, že jsme si prožili tradiční české zvyky s
Mikulášem, čertem a andělem a jejich návštěvou a nadílkou ve školce, ale v hoštickém kostele se seznámili v
rámci našeho programu setkávání s paní Čapkovou, inspirovaném pedagogikou F. Ketta, to znamená výchovou
k lidským hodnotám, zamýšlení se nad dobrými lidskými vlastnostmi a hodnotami v životě, s naším patronem,
svatým Martinem.

Advent jsme pojali jako "příchod" - očekávaný příchod narození Ježíška, dobu rozjímání a příprav. V prosinci
jsme rodiče, prarodiče i blízké našich dětí potěšili Vánoční besídkou a dětem pak nadělil Ježíšek pěkné dárky
pod stromeček.
Předškoláci si už pomalu začali zvykat na prostředí školy, třídy i učitelů ve škole. Chodí do školy Nanečisto.
Každý týden hodinu s jedním z pedagogů ZŠ.
A škola nanečisto děti baví! Budeme doufat, že školní nadšení jim hodně dlouho vydrží.
Naše poděkování patří panu R. Votavovi, který vede pro předškoláky truhlářský kroužek. Děti si osvojují práci
se dřevem, nářadím a své výrobky si pak užívají v další hře. Zanedbatelný určitě není mužský element v životě
školky, pro děti změna a zpestření.
Svoji tělesnou zdatnost, pružnost i lásku ke sportování a cvičení si děti utužují při cvičení a tancování v
pohybovém kroužku. Ochranu a péči o zdraví i základy první pomoci si osvojují ve zdravotnickém kroužku při
ZŠ. Kroužky jsou dobrovolné.
Díky správné zimě jsme se toho spoustu dozvěděli a naučili. Výborně rozlišujeme znaky zimy, máme poznatky
a znalosti o životě zvířátek v zimě i to, jak jim v zimě můžeme pomoci. Kdo se prochází po zasněženém poli,
dokážeme poznat podle stop a svou fyzičku zlepšujeme při vycházkách v náročnějším sněhovém terénu.
Zvládáme nebo se alespoň snažíme pořádně se obléknout do zimy, užít si bobování i hry ve sněhu, ale i dávat
na sebe i kamarády pozor při těchto aktivitách.
V současné době jsme se naučili rozlišovat části lidského těla, získali povědomí o jeho základních funkcích a
čeká nás program ochrany našeho zdraví, budeme vědět, co nám škodí, co prospívá a dělá dobře.
Díky všem činnostem ve školce vylepšujeme hrubou i jemnou motoriku, celkovou přípravu na jeden z
nejdůležitějších kroků v životě dítěte i jeho rodičů- vstup do základní školy a samozřejmě na celý život.
Upozornění:
Od 1.9.2017 je předškolní vzdělávání pro děti, které do tohoto data dovrší pěti let, povinné.
Proto prosím rodiče dětí v tomto věku, kteří ještě nemají děti ve školce přihlášené, aby se dostavili se svými
dětmi k zápisu do MŠ ve Střelských Hošticích.
Zápis se bude konat ve čtvrtek 4. května 2017 od 14 :00 do 16:00 hodin. Děti, které jsou již ve školce
přihlášené, k zápisu nemusí.
Samozřejmě k zápisu zveme všechny rodiče a jejich dětičky, které mají o docházku do MŠ ve Střelských
Hošticích zájem.
Těšit se na Vás bude celý kolektiv MŠ
JÍDELNA
Co přinesla „pamlsková“ vyhláška?
Měla zlepšit stravovací návyky dětí. Místo toho přinesla zánik nesčetných občerstvení, které měly děti po ruce,
zánik mnoha pracovních míst a mnohde hladové děti.
Nařízené omezení sortimentu ve školních bufetech a automatech je nesmyslné do té míry, že od začátku
roku došlo mnohdy k jejich zrušení bez náhrady. Výsledkem není lepší sortiment, ale žádný sortiment.
„Pamlsková“ vyhláška mimo jiné vyhnala děti do obchodů a zařízení mimo školu. Pokud v sortimentu školního bufetu, zůstanou jako k prodeji vhodné téměř jen čistá voda, papírové kapesníky a ovoce či zelenina,
tak je zřejmé, že výsledek je špatný. Takový bufet se nemůže uživit a brzy zavře. Děti nebudou mít možnost
koupit si k svačině vůbec nic, což jejich zdraví nepomůže, anebo si jídlo bez jakéhokoli omezení koupí v okolí
školy. To bude jediný výsledek vyhlášky. Přitom ve školních bufetech, které nyní necitlivým
zásahem zanikají, si naše děti mohly koupit rozhodně zdravější potraviny než za branami školy.
Školní jídelny se paradoxně „pamlskovou“ vyhláškou řídit nemusí, ač se v nich stravuje naprostá většina dětí, a
to denně. Jsem pro zdravé a vyvážené stravování našich dětí, nicméně zákaz prodeje většiny běžně
prodávaného zboží nedovoluje dětem ve školním bufetu ani zakoupení mnoha druhů obyčejného pečiva, sýrů či
jogurtů. Je to správný způsob výchovy? Vědí moudří autoři vyhlášky, jak se děti stravují doma nebo na ulici?
Proč přísná pravidla platí jen pro školní občerstvení a ne pro jiné prodejce?

Bylo by určitě mnohem přínosnější děti i rodiče ve smyslu zdravého stravování stále vzdělávat, ukazovat dobré
i špatné příklady a jejich důsledky, než nekoncepčně likvidovat i dobře fungující služby občerstvení ve školách.

Tříkrálová sbírka ve Lhotě a Zadních Hošticích
Již 7. rokem jsme se letos vydali v sobotu 7. 1. 2017 na Tříkrálovou sbírku. Sněhové závěje a
velmi mrazivé teploty nás ujistili, že měsíc „Leden“ letos vládl opravdu pevnou rukou. Ale
srdečné přijetí většiny místních obyvatel nás záhy zahřálo. S úsměvem a štědrostí přispívali do zapečetěné kasy.
Malým třem králům přilepšili dobrotami. Velmi rádi jsme všude zazpívali typickou koledu „ My tři králové
jdeme k vám“, popřáli šťastný nový rok a křídou označili příbytky domácím požehnáním K+M+B+2017.
Výtěžek místní sbírky letos činil 4753,- Kč. Je to doposud nejvyšší vybraná částka, která svědčí o velké
štědrosti zdejších obyvatel. Tato sbírka je z velké části určena na pomoc místním seniorům, kteří již doma
potřebují pomoc svých blízkých.
Děkujeme všem, kteří do sbírky přispěli, přejeme vše dobré v roce 2017 a za rok se těšíme naviděnou!
Více informací naleznete zde: www.katovice.charita.cz, www.trikralovasbirka.cz
(Jáchym H., Tomáš M., Petr M., Petra H., Dana M.)
Celkový součet Tříkrálové sbírky 2 017 farní charita Katovice
Střel. Lhota
4 753,Střel. Hoštice
12 510,Sedlo
1 980,Kozlov
3 608,-

ROK 2016 U HASIČŮ
(Eva Janochová)
Prestižní akcí loňského roku bylo uvítání Propagační jízdy celorepublikového Sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska v naší obci. Historický vůz před zahájením mistrovství republiky v Brně projížděl jižní Čechy a jižní
Moravu. Při propagaci našich důležitých hoštických dat jsme vypomohli základní škole s přípravou jejích oslav
a kozlovským s přípravou okrskové soutěže. Několik členů sboru se zúčastnilo i přípravy Mistrovství republiky
mladých hasičů v Českých Budějovicích.
Zásahová jednotka vyjížděla v loňském roce dvakrát. V závěru roku započal sbor řešit s obcí nákup nového
vozidla, které by mělo nahradit dosavadní již technicky nevyhovující Avii. Soutěžní družstva dospělých a
veteránů soutěžila v Kozlově a Štěchovicích.
V kategoriích mladých hasičů loni pracovalo 41 dětí. Celkem měřily své síly se soupeři na 12 soutěžích (5x
přípravka, 9x mladší, 10x starší a 1x dorost) v Jablonci, Strakonicích, Sousedovicích, Sedlici, Malenicích,
Kaplici, Benešově Hoře, Česticích, Žihobcích, ale také u nás doma. Osmnáctkrát přivezly děti domů medaile.
Po jarním třetím místě v krajském kole hry Plamen v kategorii starších si nejvíce ceníme prvních míst starších i
mladších v podzimním závodě všestrannosti, který se konal 22. 10. 2016 v Česticích. Během roku jsme pro děti
připravili řehtání, výlet do Karlových Varů, čistili se všemi břehy řeky Otavy, přespali v tělocvičně zámku po
hoštické soutěži v požárním útoku, vyrazili do aquaparku v Praze nebo pomáhali při přípravě netradiční
mikulášské nadílky.
Aby mohly být realizovány všechny tyto aktivity, děkujeme všem našim sponzorům za jejich vstřícnost, ať se
jedná o posvícenskou zábavu nebo ples, protože mimo jiné i tak získáváme nezbytné prostředky pro naši
činnost. Poděkování patří i všem, kdo si přišli vyslechnout vánoční koncert, který se uskutečnil 26. prosince
v kostele a část výtěžku byla věnována místní farnosti.
Poprvé jsme získali na rok 2016 finanční podporu z MŠMT ve výši 34 000, kterou jsme využili opět pro činnost
dětí.
Připravujeme 2017
13.-15. 4.
řehtání

22. 4 .
duben

výlet do ZOO Praha (s ORM Strakonice)
čištění břehů řeky Otavy s opékáním vuřtů (dle aktuální předpovědi počasí)
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