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Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní,
v přestupném roce má 29 dní. Třikrát v historii měl únor i 30 dní. Český
název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu
ponořují ledové kry na řekách (únor = nořiti se). V římském kalendáři
byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má
proměnlivý počet dnů a právě k němu se přidával v přestupném roce
jeden den. K únoru se váže řada pranostik:
Únor bílý — pole sílí. Únorová voda — pro pole škoda.
Když tě v únoru zašimrá komár za ušima, poběhneš jistě v březnu ke
kamnům s ušima.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
Co si únor zazelená — březen si hájí; co si duben zazelená — květen mu to spálí.
K únoru patří většinou i tradice zvaná Masopust. Masopust je třídenní svátek jakož i slavnostní období mezi
Vánocemi a Postní dobou. Zatímco jeho počátek, který nastává po svátku Tří králů (6. ledna) má pevné datum,
tak jeho konec je závislý na datu Velikonoc a končí tak v rozmezí od poloviny února do počátku března.
Masopust vychází především z římského náboženství, které s předjařím spojovalo vegetační a plodnostní
božstva jako je Bakchus.
Masopust představoval období hodování a veselí mezi dvěma postními dobami. Během něj probíhaly taneční
zábavy, zabijačky a také svatby. Vrcholí posledním čtvrtkem tohoto období, zvaným Tučný čtvrtek, spojeným
se zabijačkou a hostinou. Poslední tři dny, tedy masopustní neděle, pondělí a úterý jsou zvány končiny, ostatky,
fašank či přímo masopust, se konají různé rituální úkony, průvod masek, scénické výstupy a končí taneční
zábavou. Název karneval je synonymem masopustu (z italského carnevale, vlastně "maso pryč"). Masopust a
zvláště několik posledních dní tohoto období (fašank, fašanky, končiny, bláznivé dny, konec masopustu), byl
pro lidi v minulosti oficiálním svátkem hodování, během kterého bylo třeba se dosyta najíst. Pak následoval
dlouhý čtyřicetidenní půst. V době masopustu se na královském dvoře konaly hostiny, ve městech tancovačky,
na vesnici vepřové hody. Těm, kdo se slávy nezúčastnil, se posílala bohatá výslužka, kdysi na Moravě zvaná
„šperky“ a v Čechách „zabijačka“. Výslužka většinou obsahovala ostatky, huspeninu, klobásy, jelítka, jitrnice,
ovar, škvarky.
Masopust končil v noci před Popeleční středou, kdy ponocný zatroubil na roh a rychtář všechny vyzval k
rozchodu. Druhý den (na Popeleční středu) naposledy se konzumovaly mastné rohlíky s kávou nebo mlékem,
dopoledne ještě byla povolena kořalka. Oběd však už byl přísně postní, což většinou bývala čočka s vajíčkem,
sýr, chléb, vařená krupice, pečené brambory.

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.

Podané žádosti o dotaci z Jihočeského kraje v rámci
Grantů Jihočeského kraje v roce 2015
- GP Podpora muzeí a galerií
Žádost o finanční podporu projektu s názvem : „Doplnění Muzea řeky Otavy a voroplavby s galerií skříní se
skleněnými dvířky a prosklenými stojany“.
/Přínosem bude možnost vystavování většího množství exponátů, týkajících se starých řemesel/
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt :
- celkové náklady na realizaci projektu
–
45.375,- Kč včetně DPH
- výše požadované dotace
– 31.500,- Kč včetně DPH
- výše vlastního podílu obce
–
13.875,- Kč včetně DPH
- GP Podpora kultury
Účelem grantu je realizace projektu: „Tradiční koncert populární hudby při příležitosti zahájení turistické
sezony v obci Střelské Hoštice“. /finanční příspěvek na konání koncertu hudebních skupin : „BAGS“ a „JAKSI
TAKSI“/
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt :
- celkové náklady na realizaci projektu
– 58.750,- Kč včetně DPH

- výše požadované dotace
- výše vlastního podílu obce

–
–

41.000,- Kč včetně DPH
17.750,- Kč včetně DPH

- GP Podpora práce s dětmi a mládeží
Účelem grantu je realizace projektu: „Rozvoj výtvarných a ručních dovedností dětí a mládeže v obci Střelské
Hoštice“, /předmětem žádosti je nákup přenosného ozvučení, výtvarných a kancelářských potřeb, potřeb pro
modelování, lisu na papír pro tvoření s papírem, textilem, pěnovkou, kůží, plastovými fóliemi a jinými
materiály/
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt :
- celkové náklady na realizaci projektu
– 37.973,- Kč včetně DPH
- výše požadované dotace
– 30.000,- Kč včetně DPH
- výše vlastního podílu obce
–
7.973,- Kč včetně DPH

Podané žádosti na akce z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015
1. Výměna oken, vrat a vchodových dveří v hasičské zbrojnici v Sedle č.p.16
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt:
- celkové náklady na realizaci projektu
– 100.000,- Kč včetně DPH
- výše požadované dotace
– 50.000,- Kč včetně DPH
- výše vlastního podílu obce
–
50.000,- Kč včetně DPH
2. Oprava hasičské zbrojnice v Kozlově na pozemku parc.č.st. 78 – 2 etapa
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt:
- celkové náklady na realizaci projektu
– 200.000,- Kč včetně DPH
- výše požadované dotace
– 100.000,- Kč včetně DPH
- výše vlastního podílu obce
– 100.000,- Kč včetně DPH

Podaná žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI pro rok 2015 do programu na
zvýšení bezpečnosti dopravy
na projekt s názvem : „ Oprava chodníků Střelské Hoštice II. etapa – podél silnice I/22“
Jedná se o opravu stávajících chodníků po obou stranách silnice I. třídy ve směru na Katovice.
Délka opravovaného úseku po pravé straně ve směru na Katovice je 151 m. Zde bude napojení provedeno u
č.p. 10 (objekt ZŠ a MŠ Střelské Hoštice) na již opravený chodník. Délka opravovaného úseku po levé straně ve
směru na Katovice je 147,5 m. Zde je napojení provedeno u č.p. 147 (budova Motorestu). Předpokládané
celkové náklady budou činit 1 548 994,- Kč včetně DPH.

Podaná žádost v rámci - Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad
1) „Rekonstrukce místní komunikace parc.č. 151/3 v k.ú. Střelské Hoštice“
Záměrem projektu je rekonstrukce stávající místní komunikace v délce 268 m, včetně vybudování přilehlých
chodníků, v zastavěné východní části obce. (Kanada).
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt :
- celkové náklady na realizaci projektu
–
5.053.437,- Kč včetně DPH
- výše přiznané dotace
–
4.800.765,- Kč včetně DPH
- výše vlastního podílu obce
–
252.672,- Kč včetně DPH
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UPOZORNĚNÍ MAJITELŮM PSŮ
Vážení spoluobčané, žádáme všechny majitele psů, kteří venčí své oblíbence na veřejném prostranství
obce, aby brali ohled na své spoluobčany a dodržovali elementární zásady hygieny a uklízeli po svých
pejscích exkrementy. Neučiní-li tak, dopouští se přestupku proti veřejnému pořádku a může jim být uložena
bloková pokuta až do výše 1000,- Kč. Dále upozorňujeme, že na veřejném prostranství v obci se psi mohou
pohybovat pouze na vodítku v doprovodu osoby, která psa prokazatelně ovládá.

ŽÁDÁME OBČANY, ABY NEHÁZELI DO KONTEJNERU U KRAVÍNA VĚTVE.
KONTEJNER SE DÍKY OCHOTĚ POŠUMAVÍ, A.S. VYVÁŽÍ NA POLE. VĚTVE
ODLOŽTE VEDLE KONTEJNERU. DĚKUJEME.

STŘÍPKY ZE ŽIVOTA ŠKOLY
V novém roce jsme se ve škole soustředili na opakování učiva, děti čekaly pololetní prověrky a testování
znalostí, 29. ledna dostaly pololetní vysvědčení formou výpisu.
15. ledna proběhl zápis do I. ročníku pro příští školní rok. Zúčastnilo se jej čtrnáct budoucích prvňáčků z naší
MŠ.
Do naší školy zavítali studenti stomatologie z Plzně, pro děti připravili program na téma ústní hygiena, péče o
chrup, důležitost prevence, děti se učily správně čistit zuby.
Žáci prvního ročníku navštívili místní knihovnu s pí učitelkou Křešničkovou a také je navštívil novinář
a tak jsme měli naše prvňáčky opět ve strakonickém tisku.
Uzavřeli jsme soutěž ve sběru papíru, nejlepší sběrači byli opět odměněni, děkujeme všem rodičům, kteří nás
podporují a Lence Kopelentové za celkovou organizaci sběrové akce.
V týdnu po jarních prázdninách proběhne na škole Karneval, budou připraveny soutěže a oceněny nejhezčí
masky.
Připravujeme se na jarní aktivity, zaměříme se na prevenci patologických jevů a dopravní výchovu s Mgr.
Novákovou z Policie ČR, oslovíme ing. Šobra - pracovníka odboru životního prostředí při MěÚ Strakonice,
navštívíme knihovnu.
Před jarními prázdninami nám ve škole prudce stoupla nemocnost dětí z důvodu chřipkového onemocnění,
přejeme proto všem pevné zdraví.

PADÁ Z NEBE, TROCHU ZEBE?
O sněhových vločkách si letos zatím jenom vyprávíme…
Když jsme se všichni potěšili Besídkou pro rodiče a přátele naší školky (10.12.), podívali jsme se, jak
podobnou akci připravili školáci (16.12. v Konibaru). Čekání na Ježíška nám zkrátilo i vypouštění balonků
s přáníčky-díky příznivému větru se snad všechna přání k adresátovi dostala.
Shledání po prázdninách vonělo radostí a vzpomínkami na prožité svátky. Magické okamžiky jsme si prožili i
v lednu, kdy k nám do školky zavítala paní kouzelnice z Divadélka kouzel a soutěží - z dětí se staly její zdatní
asistenti. Tradičně jsme si užili svátek Tří králů - vyráběli koruny, zpívali písničky, vyprávěli, hráli příběh
z dávných časů, připomněli současnou tradici charitativní pomoci. „Zimní král“ v podání Divadélka Kašpárek
nám připomněl, jak vypadá pravá zima.
15. ledna proběhl ve zdejší ZŠ zápis dětí do první třídy. Našich 14 předškoláků směle předvedlo, co už umí. 9
z nich v září usedne do místních školních lavic. Jsme moc rádi, že je budeme dále vídat na zahradě, v jídelně,
společných prostorách. Kolektiv MŠ jim drží palce.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Eva Janochová
26. prosince 2014 proběhla výroční valná hromada, která zakončila velmi náročný rok, který se nesl především
v duchu příprav 130 let od založení sboru. Oslavy nám nadále bude trvale připomínat socha sv. Floriána,
patrona hasičů, před základní školou a informační deska na hasičské zbrojnici, která upozorňuje na rok 1884,
kdy byl náš sbor založen.
Proběhly nové volby výboru, který nyní bude pracovat ve složení:
Václav Boukal – starosta, Zdeněk Pechlát – náměstek, Vlastimil Král – velitel, Josef Šíp – jednatel, Jaroslava
Boukalová – hospodářka, Miroslav Faflík a Jaroslav Mašek – prevence, Michaela Lebedová – ženy, František
Rejžek, Jindřiška Králová, Eva Janochová – mladí hasiči, Josef Pyšek – výstroj, Václav Bouklal ml. – zástupce
velitele, Kropáček Martin a Jiří Lebeda - strojníci, Michal Zábranský – referent pro PS, Martin Pyšek –
dokumentarista.
V rozbíhajícím se roce bude sbor nadále pracovat s dětmi v kategoriích přípravka, mladší a starší. První soutěž
nás bude čekat 9. 5. 2015 ve Strakonicích. Ve hře Plamen postupují po podzimním kole mladší i starší z prvních
příček, tak uvidíme, jak si povedou v jarním kole, které se uskuteční 23. května na Pražáku.
Připravované akce 2015 u nás:
7. 3.
březen
duben
27. 6.
10. 10.

Setkání všech hasiček s diskotékou (připravuje SDH Kozlov)
Promítání historických filmů o SDH v muzeu
Čištění řeky Otavy a výlet
O pohár starosty obce Střelské Hoštice – soutěž mladých hasičů
Závod požární všestrannosti hry Plamen – podzimní kolo – Střelské Hoštice

SRAZ RODÁKŮ A PŘÁTEL STŘELSKOHOŠTICKÉ LHOTY
Historicky první sraz rodáků a přátel Lhoty připravují dobrovolníci z řad občanů na sobotu 16. 5. 2015.
V tomto roce zároveň uplyne 150 let od postavení kaple na návsi.
Přivítáme všechny, kdo by chtěli zapůjčit dobový materiál nebo se podílet na organizaci a realizaci celé akce na
přípravné schůzce v pátek 20. 3. od 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu ve Lhotě.

Dílnička Sedlo
Dne 21.12. jsme pro děti připravili dílničku formou vánočního posezení (party). Přišlo osm dětí a všechny se do
zábavy zapojily. Děti si donesly občerstvení a tak jsme všichni průběžně ochutnávali připravené dobroty. Děti
si zahrály kvarteto, lodě, hádaly pohádkové postavy a profese, které měly za úkol předvádět. Pak podle písniček
z pohádek hádaly jejich názvy. Taky došly dovyzdobit vánoční strom na návsi ozdobami a řetězem, které
vyrobily na listopadové dílničce. O zábavu nebyla nouze, a tak děti vydržely téměř do 18 hodiny.
I letošní rok se budeme snažit s dětmi v naší dílničce něco tvořit. Budeme rádi, když se k nám přidají i další
děti, které rády něco vyrábějí.
První letošní dílnička byla 25.1.. Děti si vyrobily škrabošky na maškarní a rámečky na fotky. Tvoření je opět
bavilo a bylo to vidět i na jejich výtvorech.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE LHOTĚ A ZADNÍCH HOŠTICÍCH
My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujem vám ...
S touto známou koledou na rtech jsme se vydali v sobotu 10.1.2015 za větrného dopoledne ve Lhotě a Zadních
Hošticích („Domkách“) na koledu.
Letos jsme koledovali již 5. rokem, a tak lze tříkrálovou sbírku považovat za pěknou místní tradici.
Stejně tradiční je vždy i vřelé přijetí většiny místních obyvatel, kteří nás už mnohdy vyhlížejí a s úsměvem
přispívají do zapečetěné kasy. Často naše malé tři krále odmění i sladkostmi.
Letos vykoledovaná částka činila 2836,-Kč. Za všechny dary srdečně děkujeme a za rok se těšíme na
shledanou.
Andrea Vachtová, Petr a Tomáš Martínkovi, Dana Martínková

PŘIPRAVOVANÉ AKCE:
14.03.2015

od 14°° hodin v Obřadní síni v zámku ve Střelských
Hošticích – Velikonoční aranžování

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
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