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Letošní rok jsme ve Střelských Hošticích věnovali hlavně sportu. Ten byl i hlavním tématem sobotního odpoledne 12.5.
na zámeckém nádvoří, kde jsme slavnostně otevřeli nové volejbalové a dětské hřiště.
Hlavním bodem programu bylo představení projektu ODZNAK VŠESTRANNOSTI
OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ, který zaštiťují desetibojaři Roman Šebrle a Robert Změlík.
Je to sportovní program nejen pro žáky základních škol, který jim má ukázat cestu
k aktivnímu pohybu. Všestranný pohyb je důležitý pro rozvoj tělesné i duševní
stránky našich dětí. Tento projekt je určen nejen pro naprosté začátečníky, ale i pro
sportovce, kteří se specializují pouze na jeden druh sportu a všestrannost je pro ně
základem, který by neměli podceňovat. Pan Radek Zavřel pro zájemce promítl krátký demonstrační film o projektu a
vysvětlil, jaký byl hlavní důvod vzniku OVOV. Hned po filmu jsme si všichni mohli vyzkoušet tři z deseti disciplín, které do
plnění Odznaku všestrannosti patří. Celkem se přihlásilo 49 sportovců. Všichni byli nakonec odměněni drobnostmi, ti
nejlepší pak dostali tričko nebo kšiltovku se znakem OVOV . Ani nesportovci se, myslím, nenudili. O zábavu se jim
postarali karatisti ze strakonického klubu Bushido, kteří ukázali FREE STYLE karate. Klasické karate nám brilantně
předvedla naše několikanásobná medailistka Barbora Purkrábková. Obdiv na tvářích diváků pak vystřídal úsměv, když na
parket přišli písecké mažoretky a mažoreti ve slušivých kostýmech. Přesvědčili všechny o tom, že začít s jakýmkoliv
pohybem- na to nikdy není pozdě. Po vyhlášení výsledků v plnění disciplín OVOV převzal pomyslné žezlo zábavy Radek
Rejžek a jeho kapela HLAVOLAM, kteří hráli až do 22 hodin.
Na začátku odpoledne nás trochu potrápil déšť, ale brzy po druhé hodině se nad
námi nebe slitovalo, takže kdo přišel, tak si to užil a odnesl si pěkné zážitky. Děkuji
všem zúčastněným a blahopřeji všem úspěšným.

Vážení spoluobčané a sportovní přátelé,
touto cestou bychom Vám nabídli možnost si zasportovat na novém hřišti
s antukovým povrchem, vybudovaném v areálu zámku. Hřiště je určeno
pro volejbal, nohejbal a házenou.
Otevřené je pro veřejnost již od 12.5.2012. Cena za pronájem hřiště je 30 Kč/1hod.
Zájemci si mohou hřiště zamluvit a vyzvednout si klíče na obecním úřadě. Provozní řád si můžete přečíst na stránkách
obce.

UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE PSŮ
Na základě stížností na volné pobíhání psů na veřejném prostranství v jednotlivých částech obce připomínáme všem
majitelům psů znění obecně závazné vyhlášky č. 6/2005, která mimo jiné ustanovuje podmínky, kterými se chovatel
nebo občan, jemuž bylo zvíře svěřeno, má a musí řídit.
Pohyb psů na veřejném prostranství je upraven Obecně závaznou vyhláškou obce Střelské
Hoštice č. 6/2005, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci
Střelské Hoštice, jejíž text je přístupný na obecním úřadu a také na webových stránkách obce
www.strelskehostice.cz. Mimo jiné stanovuje následující pravidla pro pohyb psů v obci:
4)Na veřejných prostranstvích v obci se psi mohou pohybovat pouze na vodítku v doprovodu
osoby, která psa prokazatelně ovládá.
5) Na veřejných prostranstvích mimo obec se psi mohou pohybovat v doprovodu osoby, která psa prokazatelně ovládá.
6) V areálu hřbitova, který spravuje obec, je pohyb psů zakázán.
7) Osoba, která doprovází psa na veřejném prostranství v obci, je povinna v případě potřeby neprodleně odklidit psí
exkrementy.

Osoba doprovázející psa na veřejném prostranství je povinna zajistit, aby pes byl vybaven evidenční známkou, kterou
majitel psa obdrží bezplatně na obecním úřadě podle místa svého trvalého pobytu nebo sídla.“
Splnění těchto povinností zajišťuje chovatel psa, jeho vlastník, příp. osoba, která má psa na veřejném prostranství pod
kontrolou či dohledem.
PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ se dopouští podle tohoto právního předpisu ten majitel psa, který jej nechá volně pobíhat
bez dozoru.
Důvodem, proč je pohyb psů na veřejném prostranství upraven obecně závaznou vyhláškou je skutečnost, že často
dochází k poškozování lidského zdraví při napadení psem. Proto je volný pohyb psů legislativně upravován. Majitel psa je
také povinen učinit taková opatření proti úniku z oploceného prostoru, z vodítka, aby nedošlo k napadení člověka, ale i k
napadení psů navzájem. Pes musí být zajištěn takovým způsobem, aby dále nemohl poškodit cizí majetek, nemohl
obtěžovat a ohrožovat na zdraví jiné občany.
Dovolujeme si tímto zdvořile požádat majitele psů o dodržování platné Obecně závazné vyhlášky č. 6/2005 obce
Střelské Hoštice.
Děkujeme občanům naší obce a návštěvníkům za respektování této vyhlášky.

Upozorňujeme občany, kteří ještě nezaplatili poplatek za svoz komunálního
odpadu, aby tak do 15.6. 2012 učinili.
Poplatek lze zaplatit denně na Obecním úřadě od 8,00 do 12,00 hod a od 13,00 do 16,00 hod.

Schválené žádosti o dotaci z Jihočeského kraje v rámci Akčního plánu
Programu rozvoje kraje pro rok 2012
- GP Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury
„Prodloužení kanalizačního řadu do lokality Za mateřskou školkou – Střelské Hoštice“.
/předmětem tohoto projektu je připravit možnost připojení nových rodinných domů na jednotnou kanalizaci v lokalitě:
„Za mateřskou školkou“ prodloužením stávajícího kanalizačního řadu/.
„Prodloužení vodovodu do lokality Za mateřskou školkou – Střelské Hoštice“
/předmětem projektu je připojení nových rodinných domů v lokalitě: „Za mateřskou školkou“ k veřejnému
vodovodnímu řadu./
- Nemovité kulturní památky
„Oprava márnice v areálu kostela sv.Martina ve Střelských Hošticích“
/ Jedná se o výměnu střešní krytiny, klempířských prvků, výměna oken a dveří a oprava fasády na objektu márnice
v areálu kostela sv.Martina ve Střelských Hošticích./
- GP Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží (návesních rybníčků) v obcích
„Vyčištění požární nádrže parc.č.48/2 v k.ú. Střelskohoštická Lhota“
/částečné vyčištění požární nádrže a oprava výpustního zařízení ve Střelskohoštické Lhotě parc.č. 48/2 /
- Jihočeské krajské programy podpory sportu
Příspěvek na rekonstrukce a obnovu vybavení sportovišť
/pořízení přídavného zařízení sloužící k údržbě travních ploch – komunální mulčer/
- GP Podpora živé kultury
„ Oživení kultury v obci Střelské Hoštice a udržování venkovských tradic“
/velikonoční tvoření, výroba lampionů, kulis a kostýmů, vzdělávání/
- Dotační programy Jihočeského kraje pro poskytování příspěvků odboru kultury a památkové péče
„Zahájení turistické sezony a oživení kultury v obci“
/realizace kulturní akce a její propagace/
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- GP podpora muzeí a galerií – výzva pro rok 2012
„ Zabezpečení muzea řeky Otavy a voroplavby s galerií digitálním bezdrátovým alarm systémem s telefonním
komunikátorem“,zabezpečení muzea systémem čidel, které při nedovoleném vniknutí spustí alarm a oznámí vniknutí do
objektu pomocí telefonního GSM komunikátoru na předem zvolená telefonní čísla/

- Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2012
„Oprava střešního pláště a krovu společenského zařízení st.č.14 v k.ú. Sedlo u Horažďovic“
/výměna poškozené střešní krytiny a klempířských prvků, oprava krovu/
Schválená žádost na Ministerstvu pro místní rozvoj o dotaci v roce 2012
Žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci v podprogramu „ Podpora revitalizace bývalých vojenských areálů“ na
akci – Revitalizace zámku č.p.1 Střelské Hoštice – rekonstrukce střešního pláště a západní fasády. Jedná se o výměnu
střešní krytiny a opravu části fasády zámku, který slouží pro sportovní a kulturní potřeby obce. Celkové náklady akce činí
1 948 038,- Kč. Výše dotace je 1 461 000,- Kč a částka ve výši 487 038,- Kč bude hrazena z vlastních prostředků obce.

Hospoda Kozlov
Nově máme otevřeno již od čtvrtka, to znamená
čtvrtek + pátek od 16°°
sobota + neděle od 16°° (v případě pěkného počasí již od 14°°).
O letních prázdninách budeme mít opět otevřeno každý den a chystáme spousty novinek.
Srdečně Vás zveme na posezení s pro Vás již známou kapelou folk a country Sešlost a to v termínech 9.června,
14.července, 11.srpna, 15.září a zatím poslední potvrzený termín je 13.října. Je to vždy sobota a začátek je v 20°°hod.,
vstup i nadále dobrovolný.
Slunečné léto přeje celý team hospody Kozlov!

Motorest Střelské Hoštice
Nově otevřeno denně od 10,00 do 22,00 hod
Hotová jídla – minutky
Možnost ubytování
736 770 824 , 606 409 916

Ochotnický spolek Prčín
všechny srdečně zve na premiéru hry „VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ“.
Představení se bude konat 23. června 2012 v sále u Bláhů.

Kulturní program
DEN DĚTÍ - 2.června 2012 v kempu od 14 hodin
Program:
ukázka hašení požáru zásahové jednotky SDH Střelské Hoštice + překvapení (vezměte dětem náhradní oblečení)
Soutěže-disciplíny hasičského sportu, výtvarná dílna- barvení triček ( trička i barvy dodáme)
DEN DĚTÍ V SEDLE - 9.6.2012 od 15 hod
SEDMIBOJ
Letošní ročník pořádá obec Horní Poříčí. Koná se 16.června od 12,30 hod na fotbalovém hřišti
PARKÁN
Koncert skupiny Parkán bude 13. července v kempu, těšit se můžete na půlnoční překvapení
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Dvoudenní čištění řeky Otavy
(Eva Janochová)

V letošním roce se poprvé zapojili také střelskohoštičtí soptíci ze sboru dobrovolných hasičů. Akci zorganizovalo město
Strakonice na sobotu 21. dubna 2012, dokud ještě nejsou břehy zarostlé bujnou travou. Naši mladí hasiči si vzali na
starost úsek od kozlovského jezu až k pořičským skalám.
S čistěním začali již v pátek v okolí školy v přírodě, kempu, parku a u horního jezu. Nejvíce nepořádku na ně čekalo na
ostrově, kam se dostali na lodi. Zde našli nejen spoustu PET lahví a uplavaných bot, ale také např. zadní pneumatiku od
traktoru. V sobotu po obědě pak pokračovali po břehu řeky podél cyklostezky. Překvapením byly především: matrace
z postelí, plastové části vozu Favorit, uplavaná rozlomená loď nebo domácí bazének. Vše bylo shromážděno v kempu na
jednom místě, aby byl opad dobře přístupný a mohl být odvezen Technickými službami Strakonice, a.s. Celkem se
podařilo k velkoobjemnému odpadu nasbírat ještě 22 pytlů o objemu 120 litrů.
Odpoledne si děti za odměnu opekly uzeninu v na připraveném ohni V Prčíně. Do akce se zapojilo 5 dospělých a 17 dětí
ve věku od 3 – 15 let. Teď už se mohou vesele těšit na letní počasí, aby se ve „vyčištěné řece“ s vámi vykoupaly.

Zprávy ze školky
Máme jaro. Počasí nám konečně dovoluje podnikat delší výšlapy do okolí. Abychom přírodu pozorovali velmi zblízka,
chodíme vyzbrojeni lupami a tzv. „zvětšovací krabičkou“. Do ní se vloží hmyz nebo jiný pozorovaný objekt a ve zvětšené
verzi si ho můžeme dokonale prohlédnout za všech stran. Podporujeme také fyzickou zdatnost , vytrvalost, orientaci v
terénu a rozvoj přirozené pohybové aktivity dětí. Na vycházky obě třídy doprovází dvě učitelky. Snažíme se co nejvíce
chránit bezpečnost dětí venku i v době, kdy se stáváme součástí silničního provozu. Jistě jste si stačili všimnout, že
vyrážíme ven v jasných reflexních vestách, aby nás každý řidič včas zaregistroval. Našimi pobyty v přírodě a vycházkami
po vesnici se inspirujeme k další hře a výtvarným činnostem. A o tom, že naše děti opravdu umí, se můžete přesvědčit,
pouhým nahlédnutím do prostor školky. Často býváme překvapené krásou a estetickým ztvárněním jejich výrobků ,
maleb a kreseb. Obrázky předškolních dětí jsou upřímné, nic nekopírují a odráží se v nich vnímání světa dětskýma očima
– světa, jaký bychom chtěli všichni mít. Veselý, radostný a usměvavý. Obrázky máme vyzdobenou celou školku a
upřímně se z nich těšíme.
Průběžně se zaměřujeme na zdokonalování komunikačních dovedností dětí, schopnost vyjadřovat se, nebát se. Učitelky
prošly přínosným logopedickým kursem a snaží se dětem pomáhat , mluvit s nimi. Děti umí spousty říkadel, básniček,
říkánek s pohybem . Podněcujeme tak jejich chuť k mluvení. Co všechno hravě zvládnou, jste mohli vidět 17. 5. 2012 na
Veselé jarní besídce pro rodiče a kamarády školky.
Ve školce máme k dispozici také počítače a klidně můžeme navštívit vybavenou počítačovou učebnu ve škole. My ale PC
nepoužíváme. Možná namítnete, že to k dnešní době patří, myslíme si, že dítě předškolního věku potřebuje více než
sledovat monitor, prostor pro hru, počátky učení, pohyb, výtvarné i hudební aktivity a dostatečný pobyt venku. Na
počítače by nám v našem nabitém denním programu ani nezbyl čas.
Do konce školního roku se ještě budeme těšit na oslavu Dne dětí (1. 6.), školní výlet za zvířátky (15. 6.), malé výlety se
třídou Medvědů do Horažďovic a Strakonic (podle počasí) a budoucí prvňáčky čeká loučení se školkou.
Naďa Kučerová

Květen 2012 na základní škole
Květen byl letos naplněn spoustou aktivit ,hned na začátku se žáci 4. ročníku vypravili do Strakonic, kde se v rámci
dopravní výchovy učili značky,pravidla silničního provozu,skládali testy a nakonec si i zajezdili na dopravním hřišti,za
odměnu získali průkaz cyklisty.
Naši fotbalisté se zúčastnili tradičního poháru Mc´Donalds cup a družstvo mladých zdravotníků okresní soutěže HMZ a
Dokaž,co umíš taktéž ve Strakonicích ,kde získali 7. A 5. místo. Dětem patří dík za reprezentaci školy.
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Ve čtvrtek 10.5. proběhl na škole den EU ve spolupráci s firmou Europe direkt z Českých Budějovic, pro děti byly
připraveny kvízy, testy, přednášky a mnoho obrazových materiálů,plně jsme přitom využili novou výukovou
techniku(interaktivní tabule) ,děti dostali pochvalu za množství znalostí o EU.
Páteční odpoledne 11.5. patřilo ve škole všem maminkám. Děti si pro ně přichystali občerstvení a mnoho společných
oddechových aktivit , počasí nám přálo a hezky jsme si společně strávený čas užili.
Příští týden nás čeká fotografování dětí, o víkendu se zapojíme do otevření nové sezony našeho muzea .
Na začátku června pojedeme na školní výlet do Roseče a Jindřichova Hradce, navštívíme muzeum fosilií, houbový park a
zámek. Pohádkový les na školní zahradě letos proběhne 9 . 6. , opět rádi přivítáme malé i velké, všechny, kteří si rádi
zasoutěží.
Den dětí ve škole proběhne v duchu sportování, které v životě současných dětí často chybí.
Ještě nás bude čekat cyklistický výlet pro starší děti do Poříčí, pěší vycházka do Horažďovic, kde navštívíme základní
školy a muzeum, moc se těšíme na rýžování zlata v Otavě a tradiční spaní ve škole pro žáky 5. ročníku.
Závěrem bych ráda připomněla, že ve škole stále probíhá sběrová akce starého papíru, škola tak má možnost získat
finanční prostředky a dopřát dětem zase něco nad rámec našich možností.

Okénko do minulost- jak se žilo v Sedle
Sedlečtí hasiči
Zastupitelstvo obce Sedlo za přítomnosti 11 členů jednalo dne 11. března 1928 v hostinci u Staňků o utvoření
místního hasičského sboru. Má se rozhodnout buďto o vzniku Místního hasičského sboru Sedlo nebo přispívat
sboru ve Střelských Hošticích. Starosta obce František Kříž přivítal zástupce Hasičské župy Majerovy i zástupce
Hasičského sboru ze Střelských Hoštic. Po debatě byl návrh na založení sboru v Sedle přijat.
Zatímní čtyřčlenný výbor:V. Vodička, V. Hrabák, J. Kalbáč a J.Vlk
Za členy místního hasičského sboru se ihned přihlásilo 21 členů. Obecní radní se rovněž usnesli, že obec
poskytuje Hasičskému sboru záruku do výše 2500,- Kč.
Za obecní zastupitelstvo podepsáni: F. Kříž, J. Chod, V. Šilhan, V. Hrabák, J. Kalbáč, K. Matouš, B. Zelenka, K.
Pícha, V. Vodička a V. Staněk.
Matrika sboru vykazovala od roku 1928 až do roku 1944 29 činných a 54 přispívajících členů. Ze Sedla se činné
práce sboru zúčastnilo 15 osob, přispívajících 21, ze Střelskohoštické Lhoty 7 činných a 31 přispívajících. Další
členové sboru byli ze Střelských Hoštic ( 4+1), z Poříčí ( 2+1) a 1 člen z Horažďovic.
Tento stav trval asi do roku 1944, kdy vznikl Hasičský sbor ve Lhotě Střelskohoštické.
Sbor dobrovolných hasičů v Sedle patřil do svazku Hasičské župy Majerovy. Ta má zajímavou historii, požár
v Horažďovicích roku 1860. Žhářem úmyslně založený požár na hospodářských budovách manželů Majerových
v Horažďovicích, při kterém hořely též okolní objekty, ukázal potřebu spolupráce i jiných okolních sborů.
Zavdal synům hospodáře Majera příčinu k založení hasičského sboru v Horažďovicích a řadě dalších místech
Českého království.
Majer stál plných 17 let ( 1900-1917) v čele České zemské hasičské jednoty a měl zásluhu na založení Hasičské
vzájemné pojišťovny.
Zachovalé seznamy zakládajících a přispívajících členů Hasičského sboru v Sedle dokládají vážnost, jakou
obyvatelé projevovaly svým hasičům, zejména skupině činných členů, na jejichž pomoci a obětavost v případě
požárů a jiných pohrom byli závislí.
Hasiči jsou výjimečná, nenapodobitelná organizace, uznávaná po celém světe pro svoje zásluhy o hodnoty,
zdraví a životy lidí.
Proč tu práci hasiči dělají? Hasiči plní své poslání, vědí, že musí. Proč musí – neví, ale musí.
Vraťme se k hasičům do Sedla. Sedlečtí hasiči od samotného založení sboru isilují o jeho vyzbrojení. Na schůzi
6. června 1928 projednali a schválili zakoupit stříkačku a výzbroj od firmy R. A. Smekala ze Smíchova, když vše
dá za 25000,- Kč. To je neplatit už dovoz, ani daň z obratu. Stříkačka se má dopravit do stanice Horažďovice –
Babiny. Už 7. 6. byla za přítomnosti zástupce firmy pana Trefnýho objednána stříkačka, 120 m hadice, výzbroj
pro 18 mužů, 2 žebříky. To vše za dojednaných 25000 Kč, splatných do 1 měsíce po řádném předání a
odzkoušení. Dodací lhůta 5 neděl.
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Za připomenutí stojí zápis ze schůze sboru 14.7.1928, které se zúčastnil župní starosta Alois Vlk z Horažďovic.
Byl přítomen založení ženského odboru Sboru dobrovolných hasičů v Sedle, kam se přihlásilo 10 členek. Po 84
letech na jejich památku a pro připomenutí potomkům uvedu jejich jména: Božena Staňková, Marie Staňková,
Emilie Holoubková, Otýlie Holoubková st. i ml., Marie Vojíková, Anna Píchová, Marie Rybáčková a Karolina
Šteglová.
Schůze byla potěšena zprávou, že na nádraží v Babinech došla očekávaná stříkačka, pro níž členové sboru
dojedou. V dalších dnech došlo ke zkouškám stříkačky a protože byly úspěšné, bylo rozhodnuto uspořádat
slavnost předání stroje do užívání sboru na den 26. srpna 1928.
V Pošumavské tiskárně ve Strakonicích se vytiskly plakáty, slavnostním řečníkem byl pověřen župní starosta
Alois Vlk, pan Holoubek byl požádán o propůjčení zahrady pro konání slavnosti. Slavnost předání stříkačky
Sboru dobrovolných hasičů v Sedle proběhla zřejmě úspěšně. Domácí, hosté a hasiči se bavili. Z dochovaného
účtu slavnosti lze vyčíst, že za vstupné do zahrady se vybralo 1085,50 Kč, na pivu se vydělalo 1163 Kč, tombola
a bufet vynesly 763,40 Kč.
Vyúčtování slavnosti: Příjem 4200,- Kč, výdej 710,10 Kč.
Ten rozdíl mezi výdaji a příjmy?? Práce dobrovolníků!!
Naši předkové byli pečliví a zaznamenávali události pro paměť i pořádek. Další generace v tomto již polevují a
mám obavu, že ze současného dění se dochová jen málo zpráv.
Zpráva o průběhu slavnosti sepsána také byla a to v často protokolech uváděné „ pamětní knize“. Ta se zatím
nenašla.
Malé odbočení.
V rámci oslav 120. výročí založení SDH ve Střelských Hošticích byl vydán vkusný a vypracovaný almanach, kde zmiňuje
jeho autorka Eva Janochová i hasičské sbory v okolních obcích a SDH Sedlo je uveden pro nedostatek podkladů jen
stručně. A stal se zázrak. Při rekonstrukci usedlost i v Sedle se našlo množství archiválií se vztahem k sedleckým hasičům,
které jsou dnes uloženy v SOA Strakonice, ale zmiňované pamětní knihy nebo kroniky se nenašly a čas pracuje proti nim.
Podívejte se po půdách, prosím!!!

Sbor dobrovolných hasičů má v Sedle velmi bohatou historii co do čistě profesní hasičské práce, tak kulturní
činnosti, často přesahující rámec obce. Bude-li prostor, zmíníme se o pořádaných okrskových soutěžích, o řadě
nacvičených a uvedených divadelních představeních sedleckých ochotníků.
Sedlečtí hasiči se svými dnešními aktivitami soustřeďují na květen – červen, dobu konání sedlecké pouti. Ta
byla ustanovena výnosem MNV Sedlo 26.4. 1946:
Výnos zahrnuje povinnosti k údržbě kaple v Sedle, péči o kněze, kostelníka a ministranty a jejich odměny.
Kaple bude zasvěcena Panně Marii – pomocnici křesťanů na den 24.5. a poutní slavnost se bude konat v neděli
po tomto datu.
O aktivitách našich sedleckých předků zase někdy příště.
F.Z.
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