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26.7.2021 od 18°° - 20°° KEMP STŘELSKÉ HOŠTICE –
PUTUJÍCÍ FESTIVAL PADAJÁTRA 2021
Milí hoštičtí,
svět je poslední rok celý nějak naruby. Má to na svědomí pandemie, nebo
přírodní katastrofy, které se dějí důsledkem klimatických změn nebo
prolhanost politiků? Člověk obyčejný – spoléhající na svůj zdravý rozum
a úsudek musí mít v hlavě pěkný galimatyáš. Nicméně bychom se neměli
vzdávat nejen svých práv, ale ani svých povinností vůči sobě, své rodině,
své vlasti, potažmo celému světu. Já myslím, že náš hlavní úkol je stále
hledat tu nejlepší cestu – ve všem. Příkladem je nová iniciativa No
greenwashing, která se zabývá tématy udržitelnosti. V jednom z článků,
který mě zaujal, se zabývali otázkou zákazu plastového jednorázového
nádobí. Jestli budou alternativní papírové obaly či dřevěné příbory
z hlediska ochrany životního prostředí lepší. Dalšími jejich cíli jsou ekologické mycí prostředky – jsou-li
opravdu tak nezávadné a podobně. Stručně řečeno, jestli není módní „natírání na zeleno“ jenom plýtvání
našimi a i státními penězi. Pracuji s dětmi a téměř každý den se dotýkáme nějakého ekologického tématu.
Ještě si nedokáží představit důsledky klimatických změn, ale v případě zamotaných zvířátek v igelitových
obalech, vědí instinktivně, na jakou stranu se dát – co je třeba dělat i nedělat. Věřím, že jim tento
zodpovědný postoj vůči naší modré planetě vydrží do dospělosti a že nemusíme mít strach ze špatných
konců.
Přeji Vám všem, ať prožijete šťastné prázdniny a dovolené na krásných místech bez odpadků, ať se do
sytosti vykoupete v čisté vodě a ať nemusíte řešit žádné nemoci.
INFORMACE O UKONČENÉM PROJEKTU V ROCE 2021

Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021
Opatření 1: Dotace na projekt obce s názvem:
„Výstavba chodníku Střelské Hoštice na pozemku p.č. 1302/21 podél silnice III. třídy – směr Sedlo u
Horaždovic – část B – SO 02“

Výstavba chodníku podél silnice III. třídy č. 02215 směrem do Sedla u Horažďovic byla již ukončena.
Jednalo se o část chodníku po levé straně komunikace. Řešený úsek začínal u č.p. 173 a končil u č.p. 185.
Chodník je z betonové zámkové dlažby a chodníkové přejezdy z žulových kostek a zámkové dlažby.
Součástí projektu je i protažení stávající jednotné kanalizace o 95 m, aby bylo možné chodník odvodnit do
kromě stávajících, i do nových vpustí.

Základní údaje o skutečných nákladech na projekt:
•
•
•

skutečné náklady na realizaci projektu
výše přiznané dotace
výše vlastního podílu obce

– 629 382 ,- Kč včetně DPH
– 300 000,- Kč včetně DPH
– 329 382,- Kč včetně DPH

PŘIPRAVOVANÉ AKCE V ROCE 2021
Podpořené žádosti v rámci
dotačních programů Jihočeského kraje pro poskytování příspěvků na rok 2021:
/investiční a neinvestiční dotace/

Dotační programy Jihočeského kraje pro poskytování příspěvků na rok 2021
/investiční a neinvestiční dotace/

❖ Dotační program – Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací, 1. výzva pro rok 2020
Předmětem je projekt neinvestičního charakteru s názvem: „Oprava místní komunikace 13c na pozemku
p.č. 872/4 k.ú. Střelské Hoštice“. Předmětem projektu je oprava místní komunikace v celkové délce 116,1

m. Jedná se o opravu krytu vozovky na komunikaci v obci, která byla v roce 2019 z části rozkopána
z důvodu obnovy kanalizace a vodovodu. Oprava místní komunikace bude spočívat v odfrézování
poškozeného zbývajícího krytu komunikace v tloušťce 70 mm, odstranění poškozených obrubníků, osazení
nových obrubníků, výškové úpravě uličních vpustí a poklopů, provedení spojovacího postřiku a pokládce
vrstvy asfaltového betonu
tl. 70 mm. Niveleta opravené komunikace, sklonové poměry a šířkové uspořádání místní komunikace se
nezmění, zachovány zůstanou rovněž sjezdy na přilehlé pozemky. Vše bude po realizaci jako u původní
komunikace.
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt:
• celkové uznatelné náklady na realizaci projektu
• výše přiznané dotace
• výše vlastního podílu obce
❖

– 758 478 ,- Kč včetně DPH
– 379 200,- Kč včetně DPH
– 379 278,- Kč včetně DPH

Dotační program – Vybavení mateřských a základních škol zřizovaných obcemi učebními pomůckami se
zaměřením na polytechnické vzdělávání, vybavení a úpravy školních zahrad těchto zařízení
Předmětem projektu investičního charakteru s názvem: „ Vybavení školní zahrady při ZŠ a MŠ Střelské Hoštice
tělovýchovným a herním prvkem“
je nákup:
-

-

Lanové sestavy – (součástí sestavy jsou – 1 x lanová podesta, 1 x balanční žebřík, 1 x lanová síť, lanový cik-cak,
2 x balanční lana), materiál sloupků lanové sestavy je trnovník akát, použita jsou lana s ocelovým kordem a PP
opletem, nerez ocel, žárové pokovená ocel a hliník
Pískové laboratoře - (je určena ke hře s pískem, u dětí rozvíjí jemnou motoriku, součástí jsou 1 x malý pult,
1 x velký pult s výlevkou, 1 x síta, 1x váhy, materiál sloupků je akát smrk a plast.).

Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt:
• celkové předpokládané náklady na realizaci projektu
• výše přiznané dotace
• výše vlastního podílu obce

–
–
–

220 462,- Kč včetně DPH
104 000,- Kč včetně DPH
116 462,- 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 s názvem: „Pořízení kalového
čerpadla pro JSDHO Střelské Hoštice, kategorie JPO III“ je nákup nového kalového čerpadla PH - 1200,
které bude určeno pro doplňování cisternových stříkaček z volných přírodních zdrojů, k odčerpávání vody
ze zatopených nebo zaplavených prostor. Díky své hmotnosti – (suchá hmotnost je 69 kg) a velikosti se
velmi snadno přenáší pouze dvěma hasiči.
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt:
• celkové předpokládané náklady na realizaci projektu
• výše přiznané dotace
• výše vlastního podílu obce

–
–
–

42 108,- Kč včetně DPH
29 000,- Kč včetně DPH
13 108,- Kč včetně DPH

❖ Dotační program – Neinvestiční dotace pro JSDHO Jihočeského kraje – opatření č. 2 – čtvrté
podopatření (pro JSDHO kategorie JPO V) – Předmětem projektu s názvem: „Vybavení JSDHO Sedlo,
kategorie JPO V věcnými prostředky požární ochrany“ je nákup savic + koncovek a plovoucího sacího
koše za účelem modernizace vybavení. Dalším předmětem nákupu jsou zásahové rukavice Tiffany pro
ochranu všech členů JSDHO Sedlo, jejichž vrchním materiálem je hovězí štípenka se speciální úpravou
proti zvýšené teplotě, průchodu vody a olejů a jsou odolné proti chemickým látkám. K další ochraně členů
JSDHO Sedlo přispějí kukly Nomex, které budou chránit hlavu a krk hasiče před sálavým a kontaktním
teplem.
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt:
•
•
•

celkové předpokládané náklady na realizaci projektu
výše přiznané dotace
výše vlastního podílu obce

–
–
–

29 508,- Kč včetně DPH
15 000,- Kč včetně DPH
14 508,- Kč včetně DPH

❖ Dotační program – Neinvestiční dotace pro JSDHO Jihočeského kraje – opatření č. 1 – první
podopatření (pro JSDHO kategorie JPO III) – Předmětem projektu s názvem: „Vybavení JSDHO
Střelské Hoštice ručními radiostanicemi a věcnými prostředky požární ochrany“ je nákup ručních
radiostanic včetně akumulátorů, držáku do auta s nabíjením z autozásuvky (12V). Ruční radiostanice budou
umístěny v zásahových vozidlech, stále nabité a připraveny k okamžitému použití. Budou sloužit ke
komunikaci mezi členy jednotky v případě, kdy bude nutné řízení silničního provozu nebo při dálkové
přepravě vody a i ke spojení s operačním pracovníkem HZS JčK. Další součástí bude nákup zásahového
obleku pro nového člena zásahové jednotky, 5 ks kukly Nomex, 5 párů – zásahová obuv a „Záchranářský
batoh pro hasiče“ s kompletním vybavením, určený pro všechny jednotky hasičů dle vyhlášky.
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt:
• celkové předpokládané náklady na realizaci projektu
• výše přiznané dotace
• výše vlastního podílu obce

–
–
–

110 129,- Kč včetně DPH
77 000,- Kč včetně DPH
33 129,- Kč včetně DPH

❖ Dotační program – Podpora muzeí a galerií – opatření č. 1 – Úpravy v expozicích
Předmětem tohoto projektu s názvem: „Pořízení dataprojektoru a elektrického projekčního plátna
v souvislosti s prezentací Muzea řeky Otavy a voroplavby“ je nákup dataprojektoru včetně elektrického
projekčního plátna za účelem zkvalitnění technického zázemí Muzea řeky Otavy a voroplavby. Výše
zakoupené zařízení více a hlavně zajímavěji umožní seznámit domácí i zahraniční návštěvníky všech
věkových skupin s historií jak regionu, obce tak i Muzea řeky Otavy a voroplavby.

Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt:
•
•
•

celkové předpokládané náklady na realizaci projektu
výše přiznané dotace
výše vlastního podílu obce

– 55 820,- Kč včetně DPH
– 25 000,- Kč včetně DPH
– 30 820,- Kč včetně DPH

❖ Dotační program – „Podpora sportu“ – opatření č. 2 – Obnova vybavení sportovišť a jejich zázemí
Předmětem projektu s názvem: „Modernizace sportoviště Střelské Hoštice – výměna střídaček pro hráče,
parc.č. 229/1 k.ú. Střelské Hoštice“ je nákup nových fotbalových střídaček, které splňují nejnovější normy a

standardy, délka střídačky - 5,3 m, pro 9–10 hráčů s plastovými sedačkami.
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt:
•
•
•

celkové předpokládané náklady na realizaci projektu
výše přiznané dotace
výše vlastního podílu obce

– 164 132,- Kč včetně DPH
– 70 000,- Kč včetně DPH
–
94 132,- Kč včetně DPH

Dotační program – „Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury“, Předmětem
projektu investičního charakteru s názvem: „Prodloužení vodovodního řadu ve Střelských Hošticích“ je
prodloužení vodovodního řadu v jihovýchodní části obce Střelské Hoštice, kde se napojí na stávající
vodovod PE 90x8,2 SN 16, který je zásobován z obecního vodojemu. Prodloužení vodovodního řadu začne
napojením na stávající vodovod v trávníku na pozemku 240/2 (ostatní plocha) a vedený přes pozemky
260/6 (ostatní plocha), 260/4 (zahrada), na pozemek 260/9, který slouží jako místní komunikace.
Navrhovaný prodloužený vodovodní řad bude z potrubí PE 100 90x8,2 PN 16 v celkové délce 31,2 m.
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt:
•
•
•

celkové předpokládané náklady na realizaci projektu
výše přiznané dotace
vlastní prostředky obce

–
–
–

101 822,- Kč včetně DPH
50 000,- Kč včetně DPH
51 822,- Kč včetně DPH

Zpráva o získání grantu z Jihočeského kraje
TJ Sokol Střelské Hoštice,z.s. získala z Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „ Podpora sportu“
pro rok 2021 dotaci ve výši 70 000 Kč na obnovu vybavení čtyř šaten zázemí sportoviště ve Střelských
Hošticích.
V rámci projektu byly vyrobeny a instalovány šatnové boxy a stoly pro celkem 69 sportovců. Celkové
náklady projektu dosáhly 143 022 Kč, včetně DPH. Realizace byla ukončena v měsíci červnu letošního
roku.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
V polovině měsíce dubna se naši žáci mohli vrátit opět do školních lavic. Po období distanční výuky, která
probíhala každodenně, se děti konečně mohly setkat tváří v tvář. Někteří museli znovu oživovat školní
návyky, ale postupně si zase vzpomněli, co je ve škole potřeba. Po třičtvrtě roce jsme se mohli vrátit do
naší milované školy, ta je zase o něco krásnější. Přibyl nám bezbariérový vchod, výtah, toaleta pro
handikepované, polytechnická učebna, kabinet ZŠ a MŠ a rekuperační systém. Ve třídách máme
klimatizaci. Provoz ve škole se řídil přísnými pravidly. Děti se nesměly mísit, bylo nutné vybudovat přesný
režim příchodů, vyučování, stravování a provozu ŠD. Vše jsme zajistili tak, abychom minimalizovali rizika
nákazy a dodrželi všechna protiepidemiologická opatření a že jich nebylo málo.... Respirátory a roušky
byly pro všechny už každodenní samozřejmostí, navíc přibylo povinné testování, které nakonec zvládli i ti
nejmladší. Moc děkujeme Škole v přírodě za poskytnutý azyl a vlídné přijetí a všem pomáhajícím zejména
zaměstnancům Obce v době stěhování. Bez nich bychom to sami nezvládli.
Na konci května se ve škole uskutečnil projektový den Malý záchranář. Lektorky ČČK děti učily základy
první pomoci, masáž srdce, obvazování a hlavně to, jak se máme zachovat v situaci, kdy je ohrožen něčí
život či zdraví. Ve stejném dni jsme si nacvičili, jak se správně chovat při požáru, připomněli jsme si
telefonní čísla na tísňové linky.
V měsíci květnu se také uskutečnilo on -line setkání s německými kamarády a učiteli z partnerské školy
z Mariaposching, díky technice jsme se na dálku propojili a prověřili naše dovednosti v německém jazyce.
Děti dostaly certifikát o absolvování kurzu německého jazyka.
Den dětí jsme oslavili hravým dopolednem na hřišti. Počasí nám přálo a tak jsme si užili spoustu zábavy a
sportování.
Navštívily nás děti ze základní školy v Katovicích, přijely k nám na kolech a společně s našimi nejstaršími
žáky si zahrály vybíjenou. Děti se tak seznámily se svými budoucími spolužáky. Katovickým dětem a
pedagogickému doprovodu se naše nově zrekonstruovaná škola velmi líbila. Naše páťáky čeká rozloučení
se školou v podobě táboráku, her a soutěží na školní zahradě.
V pondělí 22. 6. 2021 byli prvňáci pasováni na čtenáře, mají za sebou náročný školní rok, který nemá
v historii obdoby. Slabiky se učili skládat a číst na dálku při online hodinách, ale nakonec všichni čtení
zvládli a zaslouží pochvalu. Děkujeme paní Bažatové a Kopáčkové za krásný ceremoniál.
S blížícím se koncem tohoto náročného školního roku prověřujeme, co jsme se naučili a snažíme se dohnat
vše, co by nám ve školních znalostech a dovednostech mohlo chybět. Odměnou za vynaložené úsilí nám
byl školní výlet. Tentokrát jsme vyrazili pěšky do Horažďovic, navštívili muzeum, zašli si na zmrzlinu a
do hračkárny a užili si to, že můžeme strávit den všichni společně.
Než se rozejdeme na prázdniny, rádi bychom poděkovali všem, kteří přistupovali vstřícně ke všem
omezením letošního školního roku, respektovali všechna opatření, byli oporou a pomocí dětem v nelehké
době distanční výuky a oceňovali naši práci. Moc si toho vážíme.
Přejeme pohodové a zážitky naplněné léto nejen našim žákům, ale i široké veřejnosti!
Všichni si po prožitém náročném období odpočinek zasloužíme.
Kolektiv zaměstnanců ZŠ.

DĚNÍ V MŠ
Jak se říká, všechno zlé je k něčemu dobré, a tak plošné uzavření MŠ z důvodu šíření nemoci COVID-19
nám umožnilo se klidněji přestěhovat zpět do našich prostor. Stěhování probíhalo s dobrou náladou,
všechny jsme se těšily do nového a velká pomoc kluků z obecního úřadu, jejich nezdolné nasazení a
optimismus vše ještě zpříjemnily. Tímto ještě jednou děkujeme.
A když se 12. 4. konečně mohla MŠ otevřít, bylo vše připravené. Do školky zatím směly nastoupit pouze
děti předškoláci a děti rodičů pracujících v IZS anebo učitelů 1. stupně – u nás se to týkalo 15 dětí. Všichni
jsme dodržovali hygienická opatření a děti si na „vlastní kůži“ vyzkoušely testování. Chovaly se statečně a
společně jsme to zvládli. Až o měsíc později, 10. 5., se konečně mohly do školky vrátit i ostatní děti. Pro
některé z nich to bylo znovu poprvé, neboť do budovy na návsi ještě nechodily. Společně jsme všechny
prostory prohlédli a prozkoumali.
Duben je měsíc bezpečnosti, což jsme si s dětmi připomněli nejen povídáním a hrami ve třídě, ale také
projektovým dnem na školní zahradě, kde si děti vyzkoušely pravidla bezpečného provozu prostřednictvím

různých soutěží, slalomů a her. V květnu jsme se zase dozvěděli, co se děje u vody, v trávě a alespoň
prostřednictvím her, encyklopedií nebo rozličných výtvarných technik se podívali do různých kontinentů
za jejich obyvateli a zvířaty. Za těmi opravdovými jsme se vypravili do Přírodovědné stanice
v Horažďovicích – 3. 6 s třídou Medvědů a 10. 6. s třídou Myšek. Tam jsme se seznámili s různými
místními i exotickými zvířaty, dozvěděli se o jejich životě a mohli jsme si je také hladit a některá i krmit.
Počasí nám přálo, a tak jsme si v Horažďovicích užili i pohybu na blízkém dětském hřišti. Děti se do MŠ
vrátily unavené, ale spokojené. Krásného počasí, soutěží i malé odměny si děti užily také 1. 6. na školní
zahradě u příležitosti Mezinárodního dne dětí. O týden později jsme se zde také fotografovali. Kdo chtěl,
mohl se vyfotit i se svým sourozencem.
A co nás ještě čeká? MŠ bude v provozu do 16. 7. a předtím se 29. 6. rozloučíme s našimi pěti předškoláky.
Blízcí předškoláků se mohou těšit na krátký program ve školce, na šipkovanou s plněním úkolů pro děti a
rodiče a také na závěrečné hledání pokladu.
Přejeme všem krásné léto, prožité v pohodě a zdraví. Kolektiv MŠ

Novinky z SDH Střelské Hoštice
(Eva Janochová)
I tento rok nabíhá díky pandemii covidu jinak, než bychom si přáli. Při aktivitách jsme museli využít
„distanční“ pravidla, která jsme doposud nikdy neaplikovali, aby se akce vůbec mohly uskutečnit.
Děti dostaly příležitost zúčastnit se literárně výtvarné soutěže PO očima dětí a některé byly zařazeny do
on-line odborného vzdělávání v oblasti prevence vzniku požárů. Na závěr složily zkoušky preventista a
preventista junior. Přezkoušení proběhlo také přes počítač.
Místo soutěží jsme více času věnovali i úklidu kolem Hoštic. Poslední březnový den první skupinka uklízela
podél řeky Za Tvrzí. 1. května pět dospělých a osm dětí čistilo úsek za bytovkami za ulicí Kanada směrem
k vrbičkám, a pak kolem státní silnice a na odbočce k pile. Nasbíráno bylo cca 12 stolitrových pytlů,
pneumatiky, koberce i staré autodíly. Další organizovaný úklid proběhl 8. května v lokalitě cyklostezky na
Poříčí a zpět směrem do Prčína, kdy 13 dobrovolníků nasbíralo devět stolitrových pytlů. A dospělí hasiči
mezitím uspořádali sběr železného šrotu.
Pak jsme pomalu spustili i první tréninky, jen tradiční červnovou soutěž v požárním útoku pro děti „Pohár
starosty obce“ jsme se letos neodvážili uspořádat. Avšak uskutečnilo se „hasičské“ splutí řeky Otavy, neboť
většinou děti vyráží s rodiči a v lodích a raftech je jen omezená skupina. Na vodu jsme tak 13. června
vypustili 84 malých i velkých vodáků. Některé děti dokonce ze soboty na neděli přespaly statečně v kempu
v Sušici pod stanem.
Reprezentace na Mistrovství ČR – hasičský dorost soutěží
Okresní sdružení hasičů Strakonice připravilo soutěž pro dorost a dalo tak šanci soutěžícím postoupit dále.
V neděli 20. 6. se za tropických teplot v Českých Budějovicích konalo krajské kolo dorostu družstev a
jednotlivců v požárním sportu. Soutěžními disciplínami bylo 100 m překážek, znalostní testy, požární
útok pro družstva a dvojboj s překážkami pro jednotlivce.
Nás reprezentovalo družstvo dorostenek: E. Janochová, Z. Michelová, M. Pechlátová, T. Vodičková, M.
Zýmová, P. Cycoňová, E. Rabová. Děvčata skončila celkově na 6. místě.
Nadaná mladší dorostenka Karolína Koudelková obsadila ve své kategorii skvělé 2. místo.
V jednotlivcích naše barvy hájil dorostenec Roman Rejžek, který nepodcenil přípravu, na závodech mu
vše vyšlo a v kategorii starších se probojoval na úžasnou 1. příčku. Tím pádem postupuje na Mistrovství
České republiky dorostu v požárním sportu, které se uskuteční 3. - 5. 7. 2021 v Zábřehu na Moravě
v Olomouckém kraji.
Takového úspěchu zatím v našich hasičských řadách nikdo nedosáhl, tak uvidíme, jak se mu povede
a budeme mu fandit.

Chcete-li dostávat informace e-mailem z
Obce Střelské Hoštice, zaregistrujte se stránkách
www.strelskehostice.cz (na www stránce vpravo nahoře)!!!

