občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Stř. Lhota a Sedlo

2/2013

Připravované akce:
30.4.2013 od 18 hod pálení čarodějnic v kempu
8.5.2013 od 15 hod zábavné promítání o řece Otavě v obřadní síni v zámku
25.5.2013 otevření Muzea řeky Otavy a voroplavby
1.6.2013 Den dětí
8.6.2013 Tradiční putování podél řeky ze Střelských Hoštic do Katovic
12.7.2013 koncert skupiny Parkán
23.8.2013 koncert skupiny Plavci

Grantové žádosti o podporu v roce 2013
V současné době má obec Střelské Hoštice podáno několik žádostí o dotační podporu na připravované
akce.
Podané žádosti o dotaci z Jihočeského kraje v rámci Akčního plánu Programu rozvoje kraje pro rok 2013
- GP Podpora živé kultury
Žádost o finanční podporu na akci : „ Letní večer plný folku a country písniček v kempu ve Střelských
Hošticích s oblíbenou hudební skupinou – Rangers - Plavci“
/cílem je rozšíření kulturní nabídky v naší obci koncertem oblíbené skupiny „Rangers – Plavci“/
- GP Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje 1. výzva pro rok 2013. /investiční
dotace/
Pokračování dostavby podkroví stávající hasičské zbrojnice ve Střelských Hošticích
- GP Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje 1. výzva pro rok 2013. /neinvestiční
dotace/
Pořízení benzinové elektrocentrály pro jednotku JPO III Střelské Hoštice
- GP Úcta k předkům
Oprava hrobky na parc.č.st. 119 v k.ú. Střelské Hoštice v areálu hřbitova u kostela sv. Martina.
- Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2013
„Oprava společenského zařízení, parc.č. st. 27 v k.ú. Střelskohoštická Lhota, č.p. 22“
/výměna poškozené střešní krytiny a klempířských prvků, oprava krovu/

- Žádost o podporu ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt :
„Revitalizace tůně ve Střelskohoštické Lhotě“
/Předmětem projektu je odbahnění a rozšíření zazemněné tůně, vybudování napájecí stoky a provedení
vegetačních úprav po pravé straně Březového potoka/. Řešená lokalita se nachází na území obce Střelské
Hoštice na pozemcích parc.č. 51/1, 51/3, 51/4, 671/47 v k.ú. Střelskohoštická Lhota. Aktivity projektu povedou
ke zvýšení ekologické stability celého území, eliminace extrémních such, vodní eroze apod.
- Žádost o podporu z Ministerstva průmyslu a obchodu : „ PROGRAM EFEKT“
/Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie/
Záměrem projektu je kompletní výměna celkem 69 ks stávajících svítidel ve Střelských Hošticích za moderní
svítidla, která budou osazena vysokotlakými sodíkovými výbojkami se zlepšenými fotometrickými vlastnostmi
/ s vyšší světelnou účinností/ a prodlouženou životností.
- Žádost o podporu z Operačního programu životní prostředí na projekt : „ Kontejnery na tříděný odpad“.
Žádost byla předložena v rámci prioritní osy : „ Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých
ekologických zátěží“.
Předmětem projektu je pořízení kontejnerů na tříděný odpad za účelem zvýšení objemu separovaného odpadu
navýšením kapacity systému odděleného sběru. Konkrétně jde o pořízení 23 kontejnerů na papír, plasty a sklo,
které budou umístěny na 8 stanovištích v obci Střelské Hoštice, včetně místních částí Kozlov, Střelskohoštická
Lhota a Sedlo. Cílem projektu je zkvalitnění nakládání s odpady a snížení produkce komunálního odpadu
ukládaného na skládky.
Schválené žádosti o dotaci z Jihočeského kraje pro rok 2013
- Jihočeské krajské programy podpory sportu
Příspěvek na rekonstrukci a obnovu vybavení sportovišť
/nákup nového nářadí pro potřeby gymnastického oddílu a ZŠ a MŠ ve Střelských Hošticích/
- GP podpora muzeí a galerií – výzva pro rok 2013 – úpravy v expozicích
„ doplnění vybavení Muzea řeky Otavy a voroplavby s galerií samostatně stojícími drátěnými stojany,
skleněnou skříňkou a prodloužením stávajícího obslužného pultu“.
Věříme, že alespoň část našich žádostí bude úspěšná a že se nám podaří získat další finanční prostředky na
rozvoj naší obce.

Jak jsme třídili odpad v minulých letech
Na základě Vašich dotazů níže uvádím přehled produkce jednotlivých druhů separovaných odpadů a
komunálního odpadu v letech 2006 – 2012.
Produkce tříděného odpadu
Druh odpadu
Plasty - t/rok
Sklo - t/rok
Papír – t/rok

r. 2006
5,304
7,396
2,570

r. 2007
6,213
6,530
2,770

r. 2008
7,826
10,322
-

r. 2009
6,476
7,185
-

r. 2010
6,348
9,175
-

r. 2011
7,155
12,829
2,054

r. 2012
7,259
11,889
2,877
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Střípky ze Základní školy Střelské Hoštice
Po jarních prázdninách nás čekala celá řada akcí. V pondělí 18. 3. žáci vyráběli z drátků a korálků srdíčka pro
maminky. Všem se moc povedla.
V pátek 22.3. jsme společně s členkami sboru dobrovolných hasičů vynášeli Moranu a vítali jaro. Přestože
březen byl teplotně podprůměrný, nám krásně svítilo sluníčko a celá akce se vydařila.
V týdnu od 25. do 27. března jsme si připomněli velikonoční tradice. V pondělí přišly děti oblečeny do fialové
barvy, v úterý do černé a ve středu převládala zelená. 26. března žáci naší školy zdobili perníčky. Touto cestou
chceme poděkovat paní Jaroslavě Kubové, která je pro děti napekla. Pomohla jim i s jejich zdobením a zajistila
všechny potřebné suroviny.
O den později, tj. ve středu 27. 3. byla vyhodnocena soutěž „O nejkrásnější kraslici“. Malovaná vajíčka byla
moc pěkná, vyhodnocení provedly zaměstnankyně obecního úřadu.
Akce, které nás v blízké době čekají:
čištění studánky
Den matek
Policie České republiky – beseda o návykových látkách
Okresní soutěž hlídek mladých zdravotníků, „Dokaž, co umíš“
Mc Donald´s Cup
školní výlet do západních Čech
oslava dne dětí
Pohádkový les
výlet do Rakouska

exkurze do Vimperka
zájezd do Národního divadlo – představení „Čert a Káča“
kolektiv zaměstnanců ZŠ Střelské Hoštice
Děti z mateřské školy k nám do první třídy přichází perfektně připravené. Máme výhodu, s těmito dětmi se
setkáváme na zájmových kroužcích, které s našimi dětmi navštěvují už jako předškoláci. Děti z MŠ k nám často
chodí na návštěvu, a to i do výuky, chystáme pro ně speciální hodiny, při kterých spolupracují se školáky. Při
zápisu do první třídy se děti nestresují, protože nejdou do neznámého prostředí, znají všechny učitele, a tak s
námi bez problémů komunikují. Co se týče připravenosti dětí z naší MŠ, jsme velmi spokojeni s úrovní
předškolní přípravy. Děti mají dobře vybudované návyky, mají uvolněnou ruku, dobrou úroveň slovní zásoby a
komunikace, ve většině případů i dobrou sociální zralost. S přípravou dětí ze strany MŠ jsme už několik
let velmi spokojeni a učitelkám za jejich práci děkujeme.
I když v ZŠ máme spojené třídy, výuka v hodině je rozdělena na práci samostatnou a společnou. Samostatně
žáci pracují na jednoduchých zadání, které dovedou zvládat sami. Společně se řeší složité úkoly a probírá se
nová látka. Pokud je ve třídě žák, který má rychlejší tempo než ostatní, dostává náhradní práci v daném učivu.
Vyjádření kolektivu pedagogů ZŠ Střelské Hoštice
Co se děje ve školce...
Ráda bych se tentokrát pozastavila nad připraveností našich budoucích prvňáčků na vstup do Základní školy. V
našem případě je to ve většině případech pouze posun o jedno patro, ale v životě dítěte i jeho rodičů jde jistě o
zásadní a důležitý krok v životě.
Po lednových zápisech do škol se v médiích objevily zprávy o nepřipravenosti dětí na vstup do školy, bylo
dokonce uvedeno, že školky a školy mezi sebou vedou tichou válku. O tomto tvrzení v našem zařízení nemůže
být řeč. Se základní školou aktivně spolupracujeme, děti znají prostředí školy, jídelnu, předškoláci mohou v
odpoledních hodinách navštěvovat kroužky ve škole. Za staršími kamarády se chodí podívat do hodin, ale
pobaví se s nimi i při zábavných akcích, jako je maškarní nebo dětský den. Při zápisu nejsou nervózní, klidně
plní svoje úkoly, na které se je snažíme ve školce připravit, znají učitelky i pana ředitele.
Předškolní děti navštěvují třídu Medvědů, kde je výchovná práce a program přizpůsobený hlavně na to, co
budou děti ve škole potřebovat.
Denně procvičují grafomotoriku, což jim ulehčí počáteční psaní. Formou hry trénují počítání, základní
matematické operace, rozlišování znaků předmětů, myšlenkové operace - třídění a řazení předmětů, řeší
jednoduché problémy. Také se učí dokončit své úkoly a rozlišit hru od systematické práce. V mateřské škole

jsou vedeny k tomu, aby se děti uměly postarat samy o sebe, o své věci, dokázaly kontrolovat své chování.
Zvládly spolupracovat s vrstevníky a také se mezi nimi uplatnit. Děti se také naučí přizpůsobit autoritě někoho
jiného, než je rodič. Zpětnou vazbou jsou nám jak výsledky našich prvňáčků, tak i odezva učitelek ve škole.
Teplé léto a s ním i prázdniny se nám zase o kousek přiblížily a tak to nebude trvat dlouho a do školních lavic
zasedne další ročník odchovanců naší školky.
S přáním krásného vytouženého jara zdraví čtenáře Naďa Kučerová
UPOZORNĚNÍ!!!
Vážení spoluobčané, v sobotu 18.5.2013 provedou hasiči svoz železného šrotu v naší obci. Nepotřebný materiál
uložte před své domy ke komunikaci tak, aby nepřekážel provozu.
Při této akci zároveň svezeme veškeré vyřazené elektrospotřebiče.
Děkujeme SDH Střelské Hoštice
Řeka zase čistější (Eva Janochová)
Druhým rokem se hoštičtí mladí hasiči zapojili do čištění řeky Otavy. Protože se její tok vine celými Hošticemi,
nestačí jim jen jeden den. Tentokráte vyráželi v pátek 19.4. a neděli 21.4. Čistili úsek od vodárny u
kozlovského jezu až k 66. říčnímu kilometru.
Bylo znát, že na řece pracovali již loni, protože se letos setkali spíše s lehčím odpadem jako bylo oblečení, PET
lahve, igelity a skleněné lahve. V pátek do terénu vyrazilo 11 dětí s Evou Janochovou a Jindřiškou Královou a
v neděli šlo 13 dětí, ke kterým se přidal ještě Vašek Havránek. Sebráno bylo 17 stolitrových pytlů. Vyčištěn
nebyl jen samotný břeh řeky, ale také cyklostezka až k poříčské vyhlídce.
Děti pořádně vylekal jeden vychytralý slepýš křehký, který se schoval do starého škrpálu a vykoukl ve chvíli,
když ho děti nesly k pytli s odpadem.
Tuto krásnou jarní procházku jsme využili i k převyprávění pověsti, podle které se právě v Kubské skále na
hranici hoštického a poříčského katastru ukrývá české vojsko, které stejně jako to Blanické přijde na pomoc, až
bude v Čechách nejhůře.
Když už měli všichni dost sbírání nepořádku, odskočili si k malé studánce pod cyklostezkou a pomohli
pramínku, který vyvěrá ze skal, vyčistit jeho stružku.
Starší hasiči s Františkem Rejžkem se zase ten den věnovali úklidu cvičiště v Prčíně, aby bylo připraveno
k nácviku na jarní soutěže.
Vydáte-li se na procházku stejným směrem jako my, pod nohama vám teď pokvetou: křivatec žlutý, devětsil
lékařský, podbílek šupinatý, sasanka hajní, hluchavka nachová nebo blatouch bahenní.
AKCE MLADÝCH HASIČŮ 2013 (Eva Janochová, Jindřiška Králová, František Rejžek)
20.–21. 4.
Čištění řeky Otavy - úsek Střelské Hoštice
(od autoparku po pořičskou vyhlídku Na Škalách)
30. 4.

Pálení čarodějnic - Střelské Hoštice

4. 5. 2013
18. 5. 2013

Pohárová soutěž - Otavský plamínek - Strakonice
Okresní kolo Hry Plamen a dorostu - Malenice

25. 5. 2013

Pohárová soutěž – Sousedovice

1. 6. 2013

Pohárová soutěž – Volyně

1. 6. 2013

Den dětí s hasiči – Střelské Hoštice

15. 6. 2013

Pohárová soutěž – Dřešín

22. 6 .2013 O pohár starosty obce
Střelské Hoštice (a noční dohasná)

20.-27.7.2013 Letní tábor v Nespicích
31. 8. 2013 Pohárová soutěž - Memoriál J. Roučeho - Čestice

Hospoda Kozlov
Vážení hosté a příznivci hospůdky Kozlov,
po velmi vydařené akci s kapelou F&C Sešlost v dubnu pokračujeme v této výjimečné tradici a to
ve dnech:
11.května 2013, 15.června 2013
a pozor v létě dokonce 2x do měsíce:
6. a 27.července
10. a 24.srpna
vždy od 20°°hodin.
Dále jsme pro Vás připravili již tento pátek 26.4. koncert kapely Orchidea též od 20°°hod, vstup 50,-.
Přijďte posedět, zahrádka již v provozu, těšíme se na Vaši návštěvu.

Poděkování!
Poděkování Šárce Šilhanové za udržování tradic v Sedle.
Občané Sedla
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