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POŘÁDANÉ AKCE
2.3. MDŽ
23.3. SDH Kozlov ples
28.3. MUZIKÁL Kvítek mandragory – Praha
30.3. Velikonoční aranžování
17.4. Velikonoční kraslice – zdobení stromu – ZŠ
30.4. Čarodějnice
18.5. DIVADLO – Sekretisimo – Praha
Podle zápisků ve zdejší kronice pochází první
zmínky o Střelských Hošticích z roku 1320. Z toho
vyplývá, že v příštím roce bude naší vesničce
krásných 700 let. Celé generace byly součástí
historie a budovaly tvář vsi i celého kraje kolem
zlatonosné řeky Otavy. V zápiscích v kronice
z 19. století se dočtete o občanech, jejichž potomci
spokojeně žijí v Hošticích dodnes. A právě k těmto
spoluobčanům bychom se chtěli obrátit s prosbou.
Na příští rok chystá obec oslavu k výročí založení
obce a při této příležitosti bychom chtěli uspořádat
výstavu starých i nových fotografií Střelských
Hoštic a okolí. Pokud byste doma našli historické fotografie či pohlednice naší obce, byli bychom rádi,
kdybyste nám je zapůjčili. Fotografie noste paní J. Bažatové. Všem předem moc děkujeme. Z programu
oslav samozřejmě ještě nic neprozradím, ale určitě se máte na co těšit. Těšit se ale můžete i na letošní
tradiční i zbrusu nové kulturní akce.

Informace občanům o třídění odpadů v minulých letech
Níže je uveden přehled produkce jednotlivých druhů separovaných odpadů a komunálního odpadu v letech
2007 – 2018.
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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 2019 nemění. Místní poplatek je možno hradit na obecním úřadě od pondělí 4.3.2019.
Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30.4.2019.
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 i pro letošní
rok 260,- Kč.

Od poplatku jsou osvobozeny osoby, které jsou držitelem průkazky ZTP a ZTP/P (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 2019
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.

UPOZORNĚNÍ - pro osoby a firmy podnikající v obci
Původci (osoby a firmy podnikající na katastrálním území obce), kteří produkují odpad zařazený podle
Katalogu odpadů jako odpad komunální, mají povinnost tento odpad předávat firmě, která má oprávnění
s komunálním odpadem nakládat. Doporučujeme všem původcům odpadů, podnikajících v katastrálním
území obce, kteří nemají zajištěn svoz tohoto odpadu kontaktovat f. Technické služby Blatná, která
zajišťuje svoz komunálního odpadu v obci.
( tel. kontakt 383 422 541 )

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

PROSÍME, UKLÍZEJTE PO SVÝCH PSECH
EXKREMENTY!!!
STŘELSKOHOŠTICKÁ LHOTA
100 let – 100 příběhů – 100 osudů
Tak se jmenovala výstava, kterou jsme připravili v rámci oslav 100. výročí vzniku Československé
republiky. Přáním bylo shromáždit sto svatebních fotografií lhoteckých obyvatel a jejich potomků,
na každý rok 1918 – 2018 alespoň jednu. To se nepodařilo. Podařilo se však něco jiného. Vystavili
jsme více než sto snímků. Sešlo se tak z některých rodin i pět generací, prarodiči počínaje a
pravnuky konče. Nejstarší foto bylo z roku 1910 a poslední z roku 2016. Výstava se setkala s živým
ohlasem a potěšila nejen stávající obyvatele. V kapličce na návsi se potkávali místní
s přespolními a mládí s pamětníky. Splnil se tak náš cíl, dát stoletému výročí konkrétní podobu
mikrosvěta naší vesnice.
O posvícení v neděli 11. listopadu a shodně v Den válečných veteránů jsme ve Lhotě ještě jednou
oslavili významná výročí připadající na rok 2018. Vysadili jsme lípu svobody, národní strom,
aby nám nejen v těchto dnech připomínal důležité mezníky novodobé historie naší země.
Poděkování za to patří Jarušce a Vendovi Chmielovým a jejich báječné rodině.
Za Lhotu krásnější – Věra Kontríková

Tříkrálová sbírka ve Lhotě a Zadních Hošticích
Letos jsme ve Lhotě a Zadních Hošticích koledovali v sobotu 5.ledna 2019.
Děkujeme všem, kteří do sbírky přispěli. Výtěžek místní sbírky činil 4643,- Kč, což je na
tak malou vesničku opravdu krásná a vysoká částka!!!
Přejeme Všem šťastný rok 2019 a těšíme se na viděnou!
Více informací naleznete zde:

www.katovice.charita.cz, www.trikralovasbirka.cz

DĚNÍ V SEDLE
Po delší době o sobě dáváme vědět i ze Sedla :-)
Konec roku 2018 byl celkem rušný. 1.12. jsme si rozsvítili na návsi stromek, čímž jsme oslavili začátek
adventu. 12.12. jsme se sešli v 18 hodin u stromečku na návsi a zazpívali koledy, které se zpívali v celém
Česku v rámci akce „Česko zpívá koledy s Deníkem“. Tradičně přišli mladí i ti starší, nejen ze Sedla, za
což jsem vždy velice ráda. 31.12. jsme se v místním hasičském klubu rozloučili s rokem starým a přivítali
ten nový.
V prosinci jsme také měli ještě jednu dílničku pro děti, kdy jsme ji celou provoněli při výrobě balzámů na
rty, koupelových šumivých koulí a koupelových solí.
6.1. se Anička K., Adriana K. a Justýna Š. převlékly za Tři krále. Doprovod jim dělala Julinka Š., která
nesla betlémskou hvězdu. Všechny společně zazvonily u všech vrat v Sedle, označily nápisem
K+M+B+2019 a zazpívali My tři králové jdeme k vám……. Za jejich snahu lidé přispěli do zapečetěné
kasičky, někteří přidali sladkou odměnu i pro Tři krále. V letošním roce se podařila v Sedle vybrat na
Tříkrálovou sbírku částka 3.322 Kč. Jen pro přehled roky předešlé: rok 2014 – 670 Kč, rok 2015 – 1.730
Kč, rok 2016 – 2.006 Kč, rok 2017 – 1.980 Kč, rok 2018 – 2.699 Kč. Za štědrost všem, kteří přispěli, ještě
jednou děkujeme.
Pro srovnání vybrané částky v roce 2019 v ostatních částech obce:
Lhota
4.643 Kč
Kozlov
4.540 Kč
Stř.Hoštice 14.318 Kč
Plánované akce v Sedle (případné změny, prosím, sledujte na webu či vývěskách):
3.3.2019 ve 13,30 hod – dílnička
7.4.2019 ve 13,30 hod – dílnička
21.4.2019 - velikonoční akce
30.4.2019 – stavění májky
Přesné termíny dílniček můžete sledovat na webu obce či na vývěskách a nezapomeňte se podívat i na
fotografie našich setkání.
Šárka Š.

ZIMNÍ RADOVÁNKY VE ŠKOLCE
Zima, zima, zima všude je veliká, koho smích nehřeje, ten to rýmou odpyká…, tak zpívá o zimě zpěvačka
Hana Zagorová. Nám letošní zima udělala ve školce opravdovou radost, díky mrazu i sněhové nadílce jsme
si užívali rozličné zimní kratochvíle a ani s tou rýmou to nebylo až tak zlé. Advent jsme prožili v poklidném
tempu, jako tradičně jsme navštívili s paní Čapkovou kostel v obci a aktivně se zapojili do příběhu sv.
Mikuláše. Brzy na to nás sama vzácná návštěva z nebe přišla zkontrolovat se svým čertovským doprovodem
až do školky. V první polovině prosince jsme si připravili pro rodiče, prarodiče a blízké našich dětí nejprve
vánoční besídku a poté i vánoční posezení při punči, s ochutnávkou domácího cukroví a krátkým pásmem
zábavného programu. A pak už jsme se s příjemným napětím nemohli dočkat příchodu Ježíška…
V lednu naši předškoláci pokračovali ve zvykání si na prostředí školy, třídy i v seznamování se s učiteli
na základní škole prostřednictvím pravidelného absolvování ukázkových vyučovacích hodin, tzv. Školy
nanečisto. Tato výuka probíhá vždy jednou týdně s některým z pedagogů ZŠ a naši budoucí prvňáčci si ji
velmi oblíbili. Samozřejmě, že ale do školky patří především hra a zábava. Tu nám zajistil např. Mgr. Pavel
Josef Macků, PH. D. se svou pohádkou Babička Chrochta vypráví, při které se děti měly možnost seznámit
s téměř padesáti současnými i historickými hudebními nástroji. V únoru nás pak navštívilo známé divadlo
Kašpárek s pohádkou Ledový král. Jelikož se v současné době procházíme „pohádkovým lesem“, tj.
zkoumáme pohádky ze všech stran, hledáme dobro i zlo, nepleteme si Popelku s Růženkou, jednoduše
prožíváme pohádkový svět všemi smysly, uspořádali jsme si ve třídě Medvědů v pátek 23. února královské
plesové povyražení. Hráli jsme hry, nechybělo ani rytířské karbaničení, tancovalo se, zpívalo a především
bylo veselo.
V předposledním únorovém týdnu náš tým učitelek MŠ posílila nová pedagogická pracovnice Jaroslava
Ježková, jež je financovaná z rozvojového programu MŠMT (přesněji se jedná o finanční zajištění
překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu MŠ). Paní učitelka Ježková bude
tedy vypomáhat v obou třídách a my se těšíme na vzájemnou spolupráci. Mimo jiné bychom touto cestou
chtěli poděkovat všem „sběračům“ plechovek, kteří milým způsobem pomáhají získat nemalé finanční
prostředky, které pak putují na dobročinné účely (např. do Nadace pro transplantaci kostní dřeně, do Klubu
Nemocných Cystickou Fibrózou, do plzeňské ZOO, aj.).
Rádi bychom vás informovali i o plánovaných akcích MŠ, které se budou konat v nejbližší době.
5. 3. Karneval ve školce.
19. 3. Jak pečovat o zoubky, program s paní zubařkou Hálkovou ve školce. Vstupné hrazeno z projektu EU.
21. 3. Divadlo Víti Marčíka, Sněhurka a sedm trpaslíků v KD Katovice.
Týká se třídy Medvědů, doprava i vstupné hrazeno z projektu EU
22. 3. Zdravověda pro děti s medvědem Zdravíkem, zábavný program o těle, zdraví, prevenci úrazů
i chování v případě úrazu.
3. 4. Divadélko Kašpárek s pohádkou Čarodějnice Elvíra.
5. 4. Naučně zábavný pořad s ekologickou tématikou a se zvířátky.
Kolektiv MŠ Střelské Hoštice.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Naše škola se tento rok opět zapojila do mnoha projektů, za všechny bychom mohli jmenovat projekt
s názvem Atletika pro děti do škol - zaměřený na rozvoj atletických schopností u dětí v rámci hodin TV
a sportovního kroužku a projekt AŠSK Sportuj ve škole, oba tyto projekty sytí potřebu poslední dobou tak
často zmiňovaného pohybu a sportování. Projekt Veselé zoubky společnosti DM - drogerie je zaměřen na
žáky prvních ročníků, na prevenci vzniku zubního kazu a správnou péči o zuby.
Pokračujeme také v projektu Planeta Země 3000 - letošní ročník byl věnován Myanmaru (divoká cesta do
barmské říše).
Sté výročí vzniku naší republiky jsme slavili mnoha aktivitami, jednou z nich je zapojení do celoročního
projektu školních jídelen s titulem 100 let společně, celý rok plníme zadané úkoly a děti se podílejí na
tvorbě jídel (pekly švestkový koláč s drobenkou, seznámily se s netradičními plodinami a vytvořily z nich
výtvarná díla). Více informací naleznete na webových stránkách.
Po mnoha letech se OÚ Střelské Hoštice podařilo zdárně ukončit dlouhodobou snahu o odkup druhé
poloviny školní zahrady, ta je základní a mateřskou školou hojně celoročně využívána.

V předvánočním a vánočním čase jsme chystali mnoho aktivit, začátkem adventu jsme zpívali u rozsvěcení
vánočního stromu, navštívil nás Mikuláš, připravili jsme vánoční vystoupení pro seniory a také školní
vánoční besídku pro rodiče.
Několik aktivit bylo realizováno ve spolupráci s MAP II. Jednou z nich byla předvánoční akce paní Mileny
Novotné z Katovic, která dětem povídala o vánočních zvycích a tradicích. Na vánoční prázdniny jsme
odcházeli ze školní vánoční party, pouštěli jsme lodičky z ořechů, krájeli jablíčka, házeli střevícem a rozdali
si dárky.
V novém kalendářním roce jsme rozdali pololetní vysvědčení, po jednodenních prázdninách jsme se opět
vrhli do práce. Na pondělí 18. února se všechny děti naší školy moc těšily, protože je v areálu zámku čekal
EDUbus. Tuto akci zorganizovala opět MAP II Strakonice, se kterou naše škola dlouhodobě spolupracuje.
Nikdo pořádně nevěděl, co konkrétního má očekávat, o to větší bylo těšení.
Pro 1. a 2. ročník byl připraven program Tlakohrátky, kde se děti dozvěděly více o vlastnostech vzduchu,
zejména atmosféry. Pokusem si ověřily, že vlivem tepla se vzduch rozpíná, vyrobily si vlastní nápojový
automat a viděly výsledek působení atmosférického tlaku na sklenici s vodou.
Starší žáci byli zasvěceni do tajů robotiky. Byli poučeni o původu slova robot, zamysleli se nad účelností
domácích přístrojů, které takovými roboty již vlastně jsou. Největší úspěch měly ale objevné pokusy
s malým robotem – Ozobotem. Uměl např. najít správnou cestu k cíli a zatočit podle barevných pokynů,
které děti napsaly.
Všechny úkoly byly nadšeně plněny a celý výukový program EDUbusu byl velmi dobře připraven. Jsme
rádi, že jsme mohli tímto způsobem obohatit výuku.
Na jaře se těšíme společně se školkou na Zábavnou první pomoc a návštěvu divadelního představení Víti
Marčíka také z projektu MAP II.
Podrobnější informace o projektech a všech akcích, včetně mnoha fotografii, naleznete na stránkách naší
školy.
Pedagogové ZŠ

ZE ŽIVOTA ŠKOLNÍ DRUŽINY BERUŠKA
Poslední říjnový den se otevřela školní zahrada pro naše děti a jejich blízké neobvykle v podvečer. Všechny
přítomné, z nichž většina přišla mnohdy ve strach nahánějících kostýmech, čekala zábavná večerní Dýňová
stezka. Nechybělo ani bohaté občerstvení, které bylo připraveno z velké části právě z dýní, vypěstovaných
na školním pozemku – polévka, džus, muffiny, pomazánky a další. Každý si přišel na své, bavili se nejen
účastníci, ale i všichni organizátoři. Kladné ohlasy rodičů a rozesmáté obličeje dětí byly tím největším
poděkováním. Koncem listopadu jsme s Beruškou navštívili hoštickou knihovnu. Paní knihovnice pro nás
připravila předvánoční tvoření z modelovací samotvrdnoucí hmoty, ze které jsme vyráběli vánoční ozdoby
a zápichy dozdobené korálky a flitry. Vykrajovátka stromečku, hvězdy, vločky nebo i prasátka nám šly z
ruky do ruky a za chvíli byly tácy plné ozdob. Po pilné práci jsme si zařádili ve skákacím hradu a v bazénku
s míčky. Když nastal čas čertů a Mikulášů, připravily paní vychovatelky pro děti „Čertovské sportovní
odpoledne“, kde si děti zasoutěžily v netradičních čertovských disciplínách - čertovská honička, hod
bramborou do kotle, nošení hříšníků do pekla, hra pekelných svalů nebo čertí bitva o dobré duše. Odměnou
jim byl originální vzpomínkový list a sladkosti od Mikuláše. V adventním čase jsme se v Berušce společně
s maminkou Petrou Honzíkovou pustili do pečení perníčků. Děti se dozvěděly, jaká koření patří do těsta,
jak tence ho vykrájet a z vykrojených postav si mohly sestavit "sladký Betlém". Bílou polevou z bílků jsme
perníčky ozdobili a došlo i na ochutnávání. Celou třídou se linula vůně skořice a hřebíčku, děti se moc
snažily a bylo vidět, že je to baví. Po dlouhém čekání jsme se dočkali i sněhové nadílky a mohli vyrazit na
kopec na školní zahradu bobovat. S úsměvem a červenými tvářemi jsme se vraceli zpět do Berušky.
Poslední lednový týden patřila Beruška celá čaji. Děti si vyhledaly na internetu informace: co to vlastně čaj
je, kde roste, jak dlouho ho známe a další zajímavosti. Povídali jsme si, z čeho můžeme čaj uvařit a jaký
máme nejraději. Při výtvarných činnostech jsme si vyrobili hrnek z papíru a dali si záležet na jeho dekoraci.
Hrnečkové téma jsme zachovali i při tvoření z modelíny. Na poslední čajový den přijala naše pozvání
Hana Koukalová, diecézní ředitelka Papežských misijních děl pro českobudějovickou diecézi, která se
spolu se svojí kolegyní Olgou Švecovou navštívila v únoru loňského roku Srí Lanku. Setkali se tam s
místními misionáři, kteří poskytují pomoc dětem bez domova a při té příležitosti zavítaly na čajové plantáže
a sledovaly výrobu čaje. Děti se rády pochlubily během besedy s nabytými vědomostmi z celého týdne

a paní ředitelku mile překvapily svou připraveností. Celé téma jsme uzavřeli ochutnávkou různých čajů, ke
kterým jsme si zakousli výbornou bábovku. V letošním roce jsme se rozhodli, že se přidáme ke všem
zamilovaným a oslavíme v Berušce svátek svatého Valentýna. Děti, když nakreslí srdíčko, téměř vždy je
věnované mamince, tatínkovi, sourozencům a dalším rodinným příslušníkům – a tak jsme je na naši
Valentýnskou pyžamovou párty všechny pozvali. A dobře jsme udělali. Užili jsme si podvečer plný zábavy,
soutěží, dobrého jídla a pití. Děkujeme všem, kteří přišli a přispěli tak k rodinnému duchu naší školy.

MLK STŘELSKÉ HOŠTICE
SČKN (Svaz českých knihkupců a nakladatelů) organizuje již 3. ročník kampaně Kniha ti sluší, která je
určena pro podporu čtení, knih, knihoven a knihkupectví po celé republice. Naše knihovna této možnosti
využila a do kampaně se též zapojila. V týdnu od 23.4. do 28.4. 2019 bude odměňovat své čtenáře
poukázkou na knihy v hodnotě 50,- Kč, kterou mohou čtenáři uplatnit při nákupu knih/knihy nad 300 Kč
ve vybraných knihkupectvích (Kanzelsberger a.s. Strakonice, Kanzelsberger a.s. Blatná, Kosmas s.r.o.
Sušice … více knihkupců na webu www.knihatislusi.cz. Tímto jste všichni srdečně zváni do knihovny.

SDH STŘELSKÉ HOŠTICE
(Eva Janochová)
V prosinci 2018 proběhla výroční valná hromada sboru za účasti hostů Ing. Josefa Kalbáče a plk. Ing. Oty
Šmejkala, ředitele Hasičského záchranného sboru JčK , ÚO Strakonice.
Nejvíce v paměti utkvěla všem členům sboru připomínka 100. výročí republiky, která proběhla 27. 10. 2018
na návsi a posléze v sále. U vysazení lípy REPUBLIKY a odhalení pamětního kamene se sešla asi stovka
obyvatel. Lípě přijel požehnat také P. Mgr. Jan Turek z naší farnosti. Velké poděkování patřilo především
žákům a učitelům základní školy, kteří statečně nesli nepřízeň počasí a přítomným s úsměvem předvedli
i kramářskou píseň. Výstavu Čeští vojáci a legionáři zapůjčenou ze strakonického muzea a příběhy
místních obyvatel již bylo možné zhlédnout v teple v přísálí. Krátká reportáž o akci byla ještě téhož dne
odvysílána ve večerních Televizních novinách.
Akce navázala na květnové oslavy, které sbor již poněkolikáté připravil rovněž se základní školou
u pomníku padlých na návsi.
Protože u sboru stále funguje kroužek pro mladé hasiče, je řada činností zaměřena právě na děti, kterých
máme více než 45. Ani loni nechybělo společné velikonoční řehtání, ekologický projekt - čištění řeky
Otavy, výlet do táborského Muzea čokolády nebo společné splutí řeky Otavy v počtu cca 80 dětí a
dospělých. Navíc proběhla poslední červnový pátek ukázka záchrany tonoucího přímo na řece Otavě a děti
si mohly vyzkoušet právě házení lana tonoucímu. Někteří mladí se společně s dospělými na podzim
zúčastnili závodů dračích lodí ve Strakonicích nebo vyrazili opět na výlet do Aquapalace Praha. Na práci
s mládeží sbor obdržel od MŠMT dotaci ve výši 57 500 Kč.
V soutěžní činnosti se děti zúčastnily asi 20 soutěží a nejlepšími výsledky byly:
1. místo dorostenek v okresním kole hry Plamen, 3. místo starších v krajském kole hry Plamen nebo
1. místo mladších v okresním kole hry Plamen (tato kategorie do krajského kola nepostupuje). Poprvé se
družstva též přihlásila do seriálu soutěží Šumavská dětská hasičská liga. Starší hasiči se stali „nečekaně“
MISTRY a mladší hasiči obsadili krásné 5. místo. Dospělí soutěží v kategoriích žen, mužů a veteránů.
POZVÁNÍ NA AKCE S HASIČI 2019
5.-7. duben 2019
18.-20.duben
duben

- výlet Krkonoše
- Velikonoce – řehtání
- čištění řeky Otavy

7.-8. 6. 2019

OSLAVY 135. VÝROČÍ SBORU
pátek – slavnostní VVH
sobota – odpolední a večerní zahradní slavnost
– zábavný a hudební program pro děti i dospělé

SDH KOZLOV
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