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V polovině března letošního roku se naše škola zapojila se svým
návrhem na úpravu školní zahrady pod názvem VESMÍR JE
BÁJEČNÉ MÍSTO PRO ŽIVOT do projektu ZELENÉ ŠKOLY, který
vznikl ve spolupráci se Sdružením Tereza, jehož jsme členy
v programu Les ve škole a Nadačním fondem Tesco. Do tohoto
projektu se zapojilo celkem 52 různě velkých škol a 15 z nich, které
dostaly nejvíce hlasů prostřednictvím internetu, získalo 10 000,- Kč
na realizaci svého návrhu. Nepodcenili jsme propagaci a vy jste nás
nezklamali. Vy i Vaši známí nám poslali tolik hlasů, že jsme
v konkurenci i větších škol obstáli. Děkujeme Vám!
Získáním peněžité podpory však cesta za realizací našich nápadů
nekončí. Následovaly schůzky s rodiči našich žáků, kde jsme
jednotlivé prvky naplánovali a upřesnili, jaké materiály budeme potřebovat. S Petrou Honzíkovou a Hanou
Pašavovou jsme navozili kámen od a.s. Pošumaví a vytvořili bylinkovou spirálu. Pan Boukal nás zbavil
nejtěžších prací se svým bagrem – vyhrabal základ na pocitový chodníček a vrbový tunel a uložil dutý kmen
padlé lípy, který nám věnovalo město Horažďovice. Poděkování dlužíme i místnímu Obecnímu úřadu
respektive panu starostovi, který náš projekt od začátku podporoval a vycházel nám vstříc.
Vyvrcholením přeměny zahrady bude „akční den“, který proběhne v pondělí 27.4. 2015 od 15,30 hod na školní
zahradě. Máme v programu brigádu rodičů a přátel na dokončení všech prvků, zasazení keřů a rostlin, vytvoření
svatyně čtyř dohod a přivolání strážce zahrady – této příležitosti se můžete aktivně zúčastnit vložením vlastního
amuletu pro štěstí a tím posílíte energii zahrady. Děti ze školy si nacvičily divadelní představení o skřítcích
ztracených v lese a při této akci Vám v 17,30 hodin předvedou malou ochutnávku. I o Vaše chuťové pohárky
bude patřičně postaráno občerstvením v přírodním duchu připravené sdružením Zemědar za lidové ceny a
závěrečným opékáním buřtů nebo čehokoliv, co si přinesete.
Touto cestou Vás všechny srdečně zveme a těšíme se, že si toto odpoledne všichni společně užijeme.

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 2015 nemění. Místní poplatek je možno hradit na obecním úřadě od pondělí 2.3.2015. Poplatek je
splatný jednorázově nejpozději do 30.4.2015.
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 pro letošní rok
260,- Kč.
Od poplatku jsou osvobozeny osoby, které jsou držitelem průkazky ZTP (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 2015
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.

Nedoplatky, zvyšování a jejich vymáhání:
Pokud nezaplatíte poplatek ve lhůtě splatnosti, nebo jej zaplatíte v nesprávné výši, stáváte se dlužníkem a Vámi
včas nezaplacené poplatky může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek nedoplatku.
Vymáhat tyto nedoplatky může správce poplatku daňovou exekucí nebo může zabezpečit vymáhání nedoplatku
prostřednictvím soudu nebo soudního exekutora, popř. jej uplatnit v insolvenčním řízení nebo přihlásit jej do
veřejné dražby. Ve všech těchto případech však dlužník zaplatí mnohonásobek vymáhané částky.
Poplatníky místního poplatku za komunální odpad jsou všechny fyzické osoby s trvalým pobytem v obci
Střelské Hoštice bez ohledu na svůj věk nebo finanční soběstačnost. Pokud rodiče, kteří mají obecnou
vyživovací povinnost vůči svým dětem, poplatek neuhradí, dojde k jeho vyměření poplatníkovi - dítěti. Správce
poplatku v případě, že dítě nemá např. uzavřeno stavební spoření či vlastní majetek, vyčká zletilosti poplatníků
a následně nedoplatek vymůže. Pokud děti takto vzniklý nedoplatek zaplatí, mohou následně žádat náhradu na
svých rodičích, a to s ohledem na vyživovací povinnosti rodičů podle zákona o rodině.

Ze života ZŠ a MŠ
MŠ
Po mírné zimě, kdy jsme sníh zahlédli jen z rychlíku, se spolu s přírodou probouzíme k aktivitám jarním. Plně
nás zaměstnává pozorování jarních květin, rašících pupenů stromů, zvířat a jejich mláďátek. Velkou radost
máme z rodícího se ,,nového kabátu“ školní zahrady- pro Myšky je toto území celý svět. Děkujeme všem, kteří
přiložili-přiloží ruku k dílu. Třída Medvědů se už moc těší na dobrodružné batůžkové výlety do okolí. Díky
prožitkům z vycházek získáváme nové dovednosti a vědomosti. Pobyt venku inspiruje, motivuje děti
k vyhledávání informací, experimentování i zvídavým otázkám, rozhovorům při činnostech ve třídě. Máme na
paměti čínský přísloví: SLYŠÍM A ZAPOMÍNÁM. VIDÍM A PAMATUJI SI. DĚLÁM A ROZUMÍM. Co děti
zažijí, to si budou pamatovat.
Přijďte nás podpořit na jarní besídku nebo sdílet radost z tvoření na Hrátky s rodiči. Na viděnou s Vámi se těší
kolektiv MŠ.
ZŠ
Na počátku března navštívili prvňáčci místní hasičskou zbrojnici, pan Mašek jim povídal o práci dobrovolných
hasičů a ukazoval jim odbornou techniku, děti byly nadšené a každý si přál být alespoň na chvíli hrdinou
hasičem. V předvelikonočním čase se malé děti ještě vydaly do strakonického muzea na Velikonoční dílničku,
dozvěděly se o zvycích a tradicích našeho kraje a přivezly si vlastnoručně ozdobené vajíčko.
27. března proběhla v naší škole opět Noc s Andersenem na počet známého pohádkáře. Děti prožily zábavný
večer a noc ve škole pod vedením Lenky Kopelentové, která tradičně tuto akci zajišťuje. Pomáhali jí také naši
bývalí žáci a rodiče našich žáků současných, patří jim za to poděkování.
V týdnu před velikonočními svátky škola zavoněla perníčky a za vydatné pomoci paní Kubové jsme zdobili a
mlsali, snad se někomu z dětí podařilo donést nějaký nazdobený perníček také domů mamince a tatínkovi. Jak
už bývá v tomto čase zvykem, také letos jsme oslavili příchod jara barevnými dny, v pondělí jsme zářili ve
žluté, v úterý v oranžové a středa patřila barvě zelené, ve škole bylo hned veseleji. Také jsme zdobili a barvili
vajíčka, ve středu 1. dubna proběhla soutěž o nejkrásnější hoštickou kraslici.
Rozběhly se práce na školním pozemku, žáci 4. a 5. ročníku zrýpali a přichystali mladším záhony, zaseli jsme
semínka ředkviček, kedlubny, mrkve a hrášku, pečovali jsme o rybízy a ovocné stromy, seli jsme bylinky a

nový trávník a už se těšíme, jaké dobroty nám vyrostou a jak si na nich pochutnáme, děti z města nám mohou
jen závidět.
Všichni určitě mají ještě v živé paměti, jak nás letos na jaře pozlobilo počasí, důsledkem velké vichřice došlo
k vyvrácení letitého vzrostlého smrku na školní zahradě, zřítil se těsně vedle pískoviště pro školku. Léta našim
dětem poskytoval stín při stavění hradů a dělání báboviček, na jeho místo určitě vysadíme nějakého nástupce.
Na naší škole vedeme děti k ochraně přírodu a mnoho let oslavujeme Den Země. I letos jsme se vypravili po
roce znovu upravit prostor kolem studánky na škalách, podle prošlapaných cestiček jsme poznali, že lidé
studánku navštěvují, máme radost, že jsme přispěli k jejímu znovuobjevení. Za pěkného dne si s dětmi udělejte
vycházku a studánku navštivte, budete mile překvapeni.
Zapojili jsme se s dětmi do celostátní tělovýchovné soutěže Olympijský víceboj a s dětmi plníme při hodinách
tělocviku zadané disciplíny. Mladší kluci pojedou na okresní kolo soutěže Mac Donalds cup a starší na soutěž
hlídek mladých zdravotníků, na školní zahradě proběhne místní kolo soutěže Dokaž, že umíš, zaměřené na
civilní obranu, dopravní výchovu a chování člověka za mimořádných událostí.
Připravujeme také kulturní pásma k otevření nové sezony muzea, či osvobození republiky.

DÍLNIČKY V SEDLE
Dílnička březen
Na březnovou dílničku dorazilo 12 dětí, které si mohly uplést pomlázku, naplnit punčochu pilinami a osením,
aby jim do Velikonoc vyrostl krásný zelenovlasý "klučík". Také si mohly naplnit skořápky od vajíček vatou,
osením, vyrobit stojánek a pomalovat tak, jak se jim líbí. Dále měly připravené perníčky a ty s velkou chutí
moc pěkně nazdobily. Dětem se dařilo a bylo opravdu veselo.
I letos chodily děti v Sedle řehtat, chcete-li chřístat. Za jejich snahu byly velmi štědře odměněny v sobotu ráno
místními lidmi, kteří jim dali spoustu sladkostí, vajíček a nemálo peněz. Aby byly Velikonoce ještě pestřejší,
připravili jsme si pro ně na sobotní odpoledne hledání velikonočního pokladu. Jeden poklad byl ukryt V Luží,
kam je navedly indicie schované různě po vsi. Pro větší děti bylo i další pátrání po pokladu, který byl schován
na čtyřech různých místech a čtyři party děti je hledaly formou "sledovačky". I při tomto hledání se děti velmi
bavily.

HOSPODA KOZLOV
S příchodem jara a teplého počasí můžete při odpolední procházce posedět a občerstvit na našem venkovním
posezení.
Máme otevřeno:
Úterý- čtvrtek
Pátek, sobota, neděle

17°° - 22°° hodin
16°° - 22°° hodin

Také Vás zveme na posezení s country kapelou Sešlost 16.5.2015 od 20°° hodin.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Team Kozlovské hospody!

JAK UKLÍZELI TI NEJMLADŠÍ OD HASIČŮ NAŠI ŘEKU OTAVU
Eva Janochová
Teplé jarní sluníčko vytáhlo mladé hasiče ze Střelských Hoštic k řece, a to již čtvrtým rokem. Zdánlivě čisté
břehy skrývaly po loňské vodácké sezoně především spoustu bot, plastu a skleněných lahví. Každoročně mají
děti radost z nalezení neobvyklých kousků. Letos to byl jak jinak než zrezivělý ruční hasící přístroj.

Se svými vedoucími začali nad kozlovským jezem již v pátek 10. 4., a protože nebyl proud řeky tak
silný, podařilo se jim vyčistit také ostrov, kam jediná cesta vede na lodi. Na malém kousku břehu pod stromy u
jezu nasbírali během chvilky 6 plastových pytlů odpadu. V pátek se akce zúčastnili 3 vedoucí a 15 dětí.
V neděli 12. 4. odpoledne se všichni (tentokráte 9 dospělých a 26 dětí) věnovali úseku až k Poříčí, kudy
prochází Otavská cyklistická cesta. Zjistili, že největší nepořádek na ně čekal hned na začátku cesty pod
kostelem u mlýnského náhonu. Zde totiž někdo svému sklepu odlehčil od zavařenin, ač kontejnery na bioodpad
i sklo jsou nedaleko. Za oba dva dny nasbírali plných 25 stolitrových pytlů. Jejich odvoz uhradilo Povodí
Vltavy, neboť akce proběhla v rámci Čištění řeky Otavy.
Někteří nezaháleli ani v kempu, kde očistili od spadaného listí skutečnou vorovou tabuli, která připomíná již
téměř zapomenuté plavecké řemeslo.
Po příjemném a hlavně pro přírodu užitečném víkendové putování si stihli ještě popovídat při opékání vuřtů
v Prčíně.

ZUMBA - cvičení pro ženy i dívky
Pravidelně každou středu od 18:30 hodin probíhá v tělocvičně v zámku cvičení pod vedením katovické
tanečnice Elišky Bradáčové. Dospělí platí 50 Kč a děti 20 Kč. Každý, kdo má rád pohyb, je srdečně zván.

VÝZVA MUZEA STŘEDNÍHO POOTAVÍ STRAKONICE - 1. světová válka
Muzeum se již nyní připravuje na významné jubileum ukončení první světové války, které proběhne v roce
2018.
S prosbou se obrací na občany, kteří uchovávají v rodině jakékoliv vzpomínky na útrapy tohoto válečného
konfliktu i ví o aktivním zapojení blízkých příbuzných i známých. Hledají zmínky o památkách na tuto dobu,
denících nebo předmětech, které se přímo vztahují k válečným letům 1914-1918.
S důvěrou se můžete obrátit na odborné pracovníky muzea, kteří budou vděčni za jakýkoliv zájem z širší
veřejnosti. Využít můžete kontaktního telefonu: 380 422 609 nebo e-mailu: blanka.jirsova@muzeum-st.cz.
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PŘIPRAVOVANÉ AKCE
DIVADLO

ZIMA POD STOLEM - v pátek 19. 6. 2015 od 19 hodin v sále
v zámku
absurdní komedie Rolanda Topora v podání Volyňského divadelního
souboru Vodvas
KVĚTNOVÉ OSLAVY
Sbor dobrovolných hasičů a obec Střelské Hoštice Vás srdečně zvou na akce připravené u příležitosti 70. výročí
ukončení II. světové války. Připomenou dobu, kdy obec opouštěly německé jednotky a ve velkostatku, škole i
domech byli srdečně vítáni američtí vojáci, kteří pro nás tehdy byli symbolem navrácení svobody.

5. 5. 2015
v 16 hodin
pieta u pomníku padlých před základní školou
příjezd a prohlídka dobové techniky Přátel 4. obrněné divize Prácheňsko
vystoupení ZŠ Střelské Hoštice
v 17 hodin
promítání dokumentárního filmu Transport smrti v zámeckém sále
(vzpomínky na události z 20. dubna 1945, které zachytili členové spolku
Rally Fans Katovic.)
30.04.2015

od 17°° hodin v Kempu Střelské Hoštice – Pálení
čarodějnic s lampionovým průvodem
zakončené ohňostrojem

30.05.2015

od 10°° hodin v Muzeu Střelské Hoštice – Otevření muzea
s tradičním Putováním při řece Otavě

13.06.2015

od 21°° hodin v Kempu Střelské Hoštice – Koncert skupiny
Odyssea

26.06.2015

od 20,30 hodin v Kempu Střelské Hoštice – Koncert skupin
Riverside Project, Bags, Jaksi Taksi

