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1.6.2019 bude otevření našeho muzea. Tentokrát se nepůjde tradiční pochod
okolo řeky, ale chystáme akci, která bude probíhat na nádvoří u muzea.
Představí se nám tři dřevořezbáři, připraven je kulturní program, proběhnou
besedy o dřevě a připraveny budou i workshopy pro děti. Děti si vyrobí
náramky z dřevěných korálků a ptačí budky. Budeme moc rádi, když naši akci
podpoříte svojí účastí.

Podpořené žádosti z Jihočeského kraje v rámci
dotačních programů Jihočeského kraje pro poskytování příspěvků na rok 2019 :
/investiční a neinvestiční dotace/
❖ Poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu : Podpora školství na :
vybavení mateřských škol a základních škol zřizovaných obcí učebními pomůckami se zaměřením na
polytechnické vzdělávání; vybavení a úpravy školních zahrad těchto zařízení (investičního i neinvestičního
charakteru)
Žádost o poskytnutí dotace byla podána na nákup :
•
•

průlezky se skluzavkou a tunelem, basketbalové sady a řetězové houpačky
učebních pomůcek pro rozvoj pracovních dovedností – (stavebnice Lego Duplo pro MŠ,
robotické stavebnice Merkur, mechanické laboratoře, puzzlí a skládaček.

Základní údaje o skutečných nákladech na projekt:
• - předpokládané náklady na realizaci projektu :
• - výše přiznané dotace
• - předpokládaná výše vlastního podílu

–
–
–

90 924,- Kč včetně DPH
54.000,- Kč včetně DPH
36.924,- Kč včetně DPH

❖ Poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu
„Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje“

Opatření č. 3 - Pořízení nového věcného vybavení a příslušenství investičního charakteru,
rekonstrukce a modernizaci starších CAS a DA – pro jednotky požární ochrany JPO V.
žádost o poskytnutí dotace byla podána na nákup nové přenosné motorové stříkačky pro JSDHO Sedlo
JPO V. Jednotka má ve výbavě požární stříkačku PPS 12, vyrobenou v roce 1968, která je v současné době
zastaralá a nespolehlivá

Základní údaje o skutečných nákladech na projekt:

•
•
•

- předpokládané náklady na realizaci projektu :
- výše přiznané dotace
- předpokládaná výše vlastního podílu

–
–
–

143 990,- Kč včetně DPH
100.000,- Kč včetně DPH
43.990,- Kč včetně DPH

❖ Poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu
„Podpora práce s dětmi a mládeží“
Opatření č. 2 : Pravidelná zájmová činnost a zájmové vzdělávání
•

žádost o poskytnutí dotace byla podána na nákup keramické kruhové pece pro výpal keramických
výrobků, glazurování - malování na keramiku, tvarování a spékání skla a výrobu drobných šperků.
Hlavní myšlenkou je podpořit další rozvoj dětí a mládeže v rámci již dobře fungující dílničky
v Sedle

Základní údaje o skutečných nákladech na projekt:
• - předpokládané náklady na realizaci projektu :
• - výše přiznané dotace
• - předpokládaná výše vlastního podílu

–
–
–

54 330,- Kč včetně DPH
30.000,- Kč včetně DPH
24.330,- Kč včetně DPH

❖ Poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu
„Podpora muzeí a galerií“
Opatření č. 1 : „Úpravy v expozicích“
úpravy v expozicích – dovybavení, drobné úpravy (např. panely, vitríny, závěsná zařízení,
výměna osvětlení, zabezpečení apod.).
•

žádost o poskytnutí dotace byla podána na nákup nového vybavení Muzea řeky Otavy a voroplavby
- skříně se skleněnými dvířky a prosklených stojanů

Základní údaje o skutečných nákladech na projekt:
• - předpokládané náklady na realizaci projektu :
• - výše přiznané dotace
• - předpokládaná výše vlastního podílu

–
–
–

53 800,- Kč včetně DPH
20.000,- Kč včetně DPH
33.800,- Kč včetně DPH

❖ Podpořená akce z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2019
„Oprava chodníků Střelské Hoštice část 2 od motorestu podél silnice III/02215“
Předmětem je oprava chodníku vedoucího podél silnice III. třídy. Délka opravovaného úseku je 126 m a
začíná na návsi před motorestem, napojením na již stávající chodník vedoucí podél silnice I/22, pokračuje
směrem na sever a východ podél silnice III/02215. Úsek končí před domem č.p. 208 napojením na stávající
chodník. Součástí akce je také krátký chodník vedoucí přes zelený pás před motorestem. Chodník bude
z betonové zámkové dlažby a chodníkové přejezdy z žulových kostek.
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt:
• - celkové náklady na realizaci projektu
– 628.086,- Kč včetně DPH
• - výše přiznané dotace
– 260.000,- Kč včetně DPH
• - výše vlastního podílu obce
– 368.086,- Kč včetně DPH

ZE ŽIVOTA ŠKOLY
V předjaří jsme připravili pro rodiče našich budoucích prvňáčku informační schůzku, na které jsme se
snažili přiblížit formy a principy výuky na malotřídní škole, rodiče jsme také pozvali k účasti na
ukázkových hodinách, naši práci ocenili a vládla příjemná atmosféra.
Před zahájením postního období proběhl na škole tradiční karneval s tombolou a soutěžemi.
Měli jsme možnost návštěvy loutkového představení Víti Marčíka, tentokrát to byla pohádka O Sněhurce
a sedmi trpaslících. Dopravu do Katovic nám zajistila obec a představení bylo pro děti zdarma. Na
začátku dubna proběhl zápis dětí do školy na školní rok 2019-2020, na který se dostavilo osm
předškoláků, přijato ke vzdělávání bylo pět, třem dětem byl povolen odklad školní docházky.
V čase velikonočním jsme se věnovali zavedeným aktivitám, ať už jsou to barevné dny (letos modrá,
červená, bílá), Hoštická kraslice či Jarní klobouk. Letos prvně proběhl na školní zahradě Velikonoční
jarmark, my jsme s dětmi přispěli zdobením kraslic (výzdoba stromů před školou) a zazpívali jsme
několik písní s jarní tematikou, paní kuchařky napekly tradiční velikonoční pochoutky.
I letos proběhlo na škole místní kolo soutěže Dokaž, že umíš, kde si děti prověřily znalosti a dovednosti
z oblasti první pomoci, dopravní výchovy a chování člověka za mimořádných okolností.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Se zimou jsme se rozloučili a s radostí se vrhli na nové jarní aktivity. Krásného počasí využíváme k častým
procházkám a pozorování prvních jarních květů, či k poslechu veselého ptačího zpěvu. Během uplynulých
měsíců jsme prožili spoustu zajímavých akcí.
Naši předškoláci nadále poznávají prostředí základní školy i její učitele při tzv. Škole nanečisto.
V březnu jsme skotačili na maškarním bále, učili se pečovat o své zoubky s paní doktorkou Hálkovou,
vyrazili do katovického KD na divadlo Víti Marčíka – „Sněhurka a sedm trpaslíků“ a naučili se poskytnout
první pomoc během interaktivního programu „Záchranka s medvědem“.
Ani v dubnu jsme nezaháleli. Navštívilo nás divadlo Kašpárek se svou „Čarodějnicí Elvírou“ a velmi nás
nadchl naučně zábavný pořad s ekologickou tématikou a se zvířátky, či velikonoční program plný
zajímavostí.
Před Velikonocemi jsme si pro naše nejbližší připravili veselou jarní besídku, kterou ještě během druhého
květnového týdne rozšíříme o Jarní hrátky s rodiči (termín bude upřesněn dle aktuálního počasí).
V následujícím čase nás ještě čeká další zpestření našich dní:
3. 5. Výlet do přírodovědné stanice v Horažďovicích
7. 5. Zápis do MŠ
6. 6. Naučně zábavný program o Austrálii
11. 6. Vodník Loužička

ZE ŽIVOTA ŠKOLNÍ DRUŽINY BERUŠKA
V posledním únorovém týdnu jsme ve školní družině navázali na učivo prvouky (Lidé a čas) a pojmy jako
datum, století, jednotky času, režim dne, před týdnem, příští rok a jiné jsme procvičovali při hrách a
výtvarných činnostech v projektu Čas jak motýl ulétá…
V období Masopustu jsme měli karnevalovou náladu, věnovali jsme se činnostem spojeným s tímto
tématem. Povídali jsme si o historii Masopustu, masopustních průvodech i o významu této tradice z
minulosti i z hlediska výživy – očista organizmu po zimě. Vyzdobili jsme si třídu veselými klauny, vyráběli
jsme jednoduché škrabošky, chodbu jsme vyzdobili velkými šašky ze sklenic a poskládali jsme si z papíru
karnevalové čapky.
V letošním březnovém Týdnu knihy jsme opět navštívili místní knihovnu. Paní knihovnice nám dokázala,
že knihovna není jen o půjčování knih, ale můžete si zde vyzkoušet i různé výtvarné techniky. My jsme si
s dětmi vyzkoušeli mramorování vajec. Výsledky barevných kombinací a pokusů provázelo vždy obdivné:
"Jééé" a "Jůůů". Někteří z nás si domů odnesli i přihlášku do knihovny. A abychom při čtení či prohlížení
věděli, kde jsme skončili, vyrobili jsme si v Berušce veselé záložky. Mechová pryž a barevná dřívka se
nám proměnila v žabky, smajlíky, zajíčky, myšky nebo dokonce i v traktor.
Jedním z úkolů ze soutěže školní jídelny „100let společně“ měl titul: “ Barvy a vůně ve školní jídelně“.
Při rozhodování o tom, kam se vydáme za nějakými zajímavými vůněmi a chutěmi jsme se shodli na Jižní
Americe. Znalosti o Brazílii jsme si prohloubili při Výletu za barvami a vůněmi Jižní Ameriky na školní
zahradě. Dvojice dětí hledaly jednotlivé úkoly po zahradě a společně je pak řešily a plnily. Brazílie je
kouzelná země plná kontrastů, barev a rytmů a myslím, že skoro každý by po splnění tohoto úkolu tento
kout rád navštívil. A jak chutná a voní Brazílie? Zeptejte se dětí. Jedno páteční odpoledne patřilo právě
koření, které nám provonělo celou družinu.
S prvními jarními slunečními paprsky se děti ze školní družiny pustily do tvorby jarních obrázků a dekorací.
Vyzkoušeli jsme si techniku otiskování, práci s mokrými křídami a tupování, procvičili si stříhání, lepení a
skládání. Po dlouhé zimě se však nejvíce těšíme na pobyt na školní zahradě a poznávací vycházky do okolí
školy, při kterých pozorujeme měnící se přírodu a jarní květiny. 30. dubna se těšíme na Slet čarodějnic na
školní zahradě, kde nás čeká čarování, přehlídka čarodějnic a čarodějů, míchání a ochutnávání lektvarů,
tanec a soutěžení – Cesta z pavučiny a Žížalí cesta z podzemí. Začátkem května při opékání na školní
zahradě oslavíme Svátek našich maminek a babiček, pro které už teď chystáme překvapení.
Fotografie z naší pestré
www.zsstrelskehostice.cz
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Prosíme majitele psů, aby své mazlíčky při venčení měli na vodítku a s ohledem na velikost
a povahu psa používali náhubky a tím neohrožovali ostatní. Děkujeme.
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DĚNÍ V SEDLE
Ještě jsme si neodpočinuli od náročných Velikonoc a už abychom se chystali na stavění májky. Letos u nás
v Sedle chodilo 20 koledníků, kteří ve čtvrtek, pátek i v sobotu nahradily zvonění zvukem svých řehtaček.
V sobotu odpoledne jsme přichystali opět hledání velikonočního pokladu. Přišlo 30 dětí, které pomocí
indicií různě rozmístěných po Sedle nakonec svůj velikonoční poklad ve formě perníkových vajíček našly.
V březnu jsme si s dětmi v dílničce vyrobili klíčenky. Děti byly moc šikovné, a tak vznikli krásní
andělíčkové jako přívěsky na klíče. Také si své klíčenky ozdobily různými nápisy či jmenovkami
z písmenkových korálků.
Na začátku dubna jsme v dílničce vyráběli z vlny. Děti vytvořily vlněné ošatky, králíčky, ptáčky a
koníčky.
Některé z našich výrobků si můžete přijít zakoupit 10.5. v podvečer ke kostelu na náměstí
v Horažďovicích, kde bude uspořádán „starou“ školou Horažďovice koncert pro Kapku naděje. Celý
výtěžek z prodeje našich výrobků půjde právě na sbírku pro Kapku naděje. Věříme, že takto podpoříme
správnou věc a zároveň uděláme radost těm, kteří si naše výrobky zakoupí.
Plánované akce v Sedle (případné změny, prosím, sledujte na webu či vývěskách):
30.4.2019 stavění májky, pálení čarodějnice a lampionový průvod
19.5.2019 výlet s dílničkou na muzikál Kapka medu pro Verunku
v červnu chystáme dílničku pro maminky - drátkování
Přesné termíny dílniček můžete sledovat na webu obce či na vývěskách a nezapomeňte se podívat i na
fotografie našich setkání. Šárka Š.

ŘEHTÁNÍ VE STŘELSKÝCH HOŠTICÍCH
(Janochová E.)
Od Zeleného čtvrtka až do Bílé soboty proběhly v obci velikonoční obchůzky se řehtačkami, jejichž zvuk
nahrazuje zvonění zvonů. Stejně jako v loňském roce i letos se sešlo téměř 40 dětí. Je pravdou, že dříve po
čtvrteční mši začínali „řehtat“ chlapci, ale dnes ve skupinách nejsou děvčata výjimkou, a dokonce je jich
polovina. Zpravidla chodívaly děti po osmém roce věku. U nás je zájem i u dětí mladších, a čtyřleté nejsou
výjimkou. Proto jsme letos přistoupili v některých částech obce k rozdělení skupin, aby to děti ušly. I tak
v pátek nachodily přes 10 kilometrů. Protože děti několikráte přecházejí hlavní silnici, vítán je u malých
dětí doprovod rodičů.
V sobotu pak skupiny chodí od domu k domu, řehtají a zpívají. Za odměnu od vás dostávají syrová vajíčka,
sladkosti a peníze, které si pak rozdělují. S ohledem na to, že skupinu tvoří děti, měl by být finanční obnos
jen symbolický.
Část finančních prostředků byla letos věnována na nákup občerstvení pro brigádníky, kteří se zúčastnili
následující týden v neděli 28. 4. čištění řeky Otavy, které pořádal Sbor dobrovolných hasičů Střelské
Hoštice.

Víkendový jarní úklid v obci s hasiči
(Janochová E. – SDH Střelské Hoštice)
V sobotu 27. 4. dospělí hasiči sbírali železný šrot. Naplněny byly dva valníky. Druhý den v neděli vyrazili
převážně mladí hasiči (16 dětí a 8 dospělých) na cestu kolem řeky a cyklostezky směrem k Poříčí, a pak do
Prčína ke škole v přírodě.
Letos procházka začala návštěvou dvora s kontejnerovým stáním pod prodejnou Jednoty. Všichni začali
s úklidem již zde. Na otázky typu, který odpad kam patří, uměly děti odpovědět dobře. Málokdo však znal
popelnici, do které se ukládá použitý kuchyňský olej.

Nejvíce děti lákalo lovení plastových lahví z řeky. Nasbírali jsme asi 8 pytlů s odpadem, který do přírody
rozhodně nepatří. Nevynechali jsme ani parčík pod zámkem, odkud jsme odnesli téměř půl pytle skleněných
nebo hliníkových obalů od nápojů. Protože nám počasí nakonec docela přálo, zakončili jsme den opékáním
vuřtů v Prčíně.

pátek 7. 6. 2019
19:00
Slavnostní výroční valná hromada v sále U Bláhů
sobota 8. 6. 2019
12:30
vítání sborů na návsi
13:00

Zahradní slavnost na školní zahradě u Skalů
slavnostní nástup sborů
hudební vystoupení - DUO KAMELIE
vystoupení ZŠ a MŠ
pohádka pro děti – O Smolíčkovi
ukázky dětí z hasičského výcviku
ukázka zásahové jednotky sboru

20:00

koncert kapely STARÝ PSI
Příjemnou zábavu v průběhu dne zajistí kapela COUNTRY FOTR.
Všichni jste srdečně zváni

