
  

                                     

 

 

       občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Stř. Lhota a Sedlo                                                            1/2014 

Další rok jednadvacátého století se rozbíhá, rodí se nová předsevzetí, nové 

plány do budoucna a nové sny o štěstí. Co je to ale štěstí? Myslím, že 

kdybych se na tuto otázku zeptala stovky lidí, měla bych sto odpovědí. 

Podle amerického výzkumu 69 procent lidí říká, že nejdůležitější v jejich 

životě je štěstí. Z vědeckého hlediska je pocit štěstí další chemická reakce a 

spojení určitých neuronů v našem mozku. Jak tedy dosáhnout na tuto 

„metu“?  

Rakouský psychiatr Viktor Frankl napsal: „Člověku můžete vzít všechno 

kromě jeho poslední svobody zvolit si za jakýchkoli okolností svůj vlastní 

postoj ke všemu, co život přináší.“ Tento názor určitě ovlivnil i fakt, že 

přežil utrpení holocaustu. Jak tedy ovlivňovat svou mysl, abychom se cítili 

šťastní? Všechno, co Vás za den potká (situace, událost, myšlenka) ve Vás vyvolá buď pocit radosti, 

vyrovnanosti a harmonie nebo naopak podrážděnosti, zlosti, neklidu. Je na Vás, jakou cestu si zvolíte. Štěstí je 

radost z každého malého okamžiku, příjemné myšlenky, milého setkání. Je to šňůrka malých štěstíček, tedy nic 

výjimečného jako snídaně v New Yorku, dovolená na Seychelách nebo nový „bavorák“. Štěstí vůbec není o 

penězích, naopak příliš mnoho peněz zabraňuje kýženým pocitům. Štěstí je stav duše. Šťastného člověka 

poznáte na první pohled. Vyzařuje ze sebe zvláštní fluidum a vy toužíte být s ním a hřát se z jeho „paprsků“. Je 

to jeho „spirituální bohatství“. 

 Nemějte utkvělou představu, že svět musí vypadat tak, jak vy chcete. Nesnažte se ho předělat, neboť je to 

vyčerpávající a nikdy toho nedosáhnete.  

V dávných dobách, vlastně ještě za časů našich babiček, věřili v kouzelnou moc rostlin. Notoricky známý je 

čtyřlístek pro štěstí - o této rostlině jsem se dočetla, že pokud chcete, aby se do Vás nějaký konkrétní muž 

zamiloval, najděte si čtyřlístek, půlku snězte a tu druhou mu vpravte do jídla. Láska pak na sebe nenechá 

dlouho čekat. Červené rajče má zase zabránit vstupu zla do domu. Pelyněk Vám přivolá věštecké sny. Jmelí 

Vás ochrání před vlkodlaky a přináší štěstí. Březové větvičky zajistí plodnost. Česnek si doma zavěšte na 

šňůrku a určitě budete celý rok zdraví. 

Východní kultury se hodně zaobírají duševními stavy a cestami, které k nim vedou. Podle jejich filozofie 

musíte především věřit sami v sebe. Až pak mají smysl amulety a talismany pro štěstí. V Thajsku se šeptají 

slonům do ucha tajná přání, přináší to prý štěstí. Pro Japonce je symbolem štěstí koi – kapr (inspirace pro ty, 

kteří vlastní zahradní jezírko). V Egyptě si kvůli štěstí určitě všichni přejí spatřit ve snu prasátko. 

Nakonec Vám prozradím tři základní klíče ke štěstí : LÁSKA  MOUDROST  PRAVDA  …..láska odemyká 

srdce, moudrost intelekt a pravda vůli! 

 

Informace k místním poplatkům v roce 2014 

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 2014 nemění.  Místní poplatek je možno hradit na obecním úřadě od pondělí 3.3.2014. Poplatek je 

splatný jednorázově nejpozději do 30.4.2014. 

 

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 2014 

 

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. 

 

UPOZORNĚNÍ  PRO  OBČANY 

Textil je možné nově odkládat do kontejneru společnosti REVENGE, umístěného na stanovišti 

kontejnerů u kostela. Obec uzavřela smlouvu se společností REVENGE, a.s. o umístění a provozování 

kontejneru na vyřazené šatstvo, obuv a další textil z domácností. Společnost REVENGE, a.s. bezplatně 

dodala kontejner a rovněž bezplatně zajistí veškerý další servis spojený s jejich vyprazdňováním, 

úklidem a odvozem sesbíraného materiálu.  

 

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. 

 
 

Upozornění 

Upozorňujeme občany, že u čp. 145 byl umístěn nový kontejner na plasty!!! 
 

 
 

Žádáme všechny občany, kteří mají nějaké podklady pro zápis do kroniky za rok 2013, doneste je na 

Obecní úřad Střelské Hoštice. 
 

 

 



Připravované akce 

15.3. 2014 Dětský maškarní bál 

Začátek dubna (upřesníme na plakátech) Velikonoční aranžování 

Polovina dubna ( upřesníme na plakátech) Velikonoční zvyky – Irena Novotná 

30. 4. 2014 Pálení čarodějnic + lampionový průvod + ohňostroj 

2. 5. 2014 Řezbáři 

31.5. 2014 Den dětí 

7.6. 2014 Otevření muzea + pochod 

25.7. 2014 Koncert skupiny Odyssea 

Změny hodin od 1.3.2014 pro veřejnost - POŠTA Střelské Hoštice 

Pondělí:   8°° -  10,30  13,30 - 16°°      hodin 

Úterý - pátek:  8°° -  10,30  13°°    - 15,30   hodin 

 

Za Českou poštu: Ivana Tušerová – Pošta Strakonice 

Ze života  Mateřské školy 

 Školní rok se nám přehoupl do druhé poloviny a ráda bych se s vámi podělila o dění ve školce v uplynulých 

měsících. Mimo činností, cvičení, zábavy, každodenních pobytů na vzduchu a v přírodě nás potěšila i spousta 

dalších akcí. Výborně jsme si užili plavecký výcvik v horažďovickém bazénu, kde se všechny děti skamarádily 

s plaváním  a dalším vodním dováděním. Pravidelně 1x za dva měsíce nás veselými a poučnými pohádkami 

potěší divadélko Kašpárek. Lásku a vztah k přírodě se snažíme u dětí prohlubovat při vzdělávacích programech 

společnosti Cassioppeia. Jde o aktivní zábavu, kdy poznáváme třeba život v mraveništi nebo jak se z malého 

semínka stane velká jabloňka. Společně s rodiči i babičkami jsme kreativně tvořili o tradičních 

Podzimních hrátkách. Po úspěšném vyrábění podzimních výrobků jsme společně opekli buřty, děti se vyřádily  

na zahradě a dospělí pohovořili u kávy a štrůdlu. S paní učitelkou Čapkovou z Katovic, která v naší školce vede 

Náboženství, jsme všichni navštívili náš kostel sv. Martina a dozvěděli se všechno o svatomartinské legendě. 

Také jsme se stali součástí projektu Evropské unie, jehož cílem je integrace dětí z praktických Mateřských škol, 

tedy dětí s určitým hendikepem, mezi děti z jiných školek. 5. prosince jsme netrpělivě očekávali Mikuláše se 

svým doprovodem a jako odměnu za pěknou písničku či básničku si děti vysloužily balíček s pomůckami pro 

zábavu. Čertovských básniček a písniček jsme uměli opravdu dost a po pilném nacvičování děti jistě rodičům a 

dalším blízkým  udělaly radost svým vystoupení na Čertovské  besídce. V prosinci si v našem muzeu  děti 

prohlédly výstavu Betlémů i stálou expozici o vorařství, rybářství a starých řemeslech. Po novém roce jsme se s 

předškoláky vrhli na přípravu k zápisu. Podívali se na naše kamarády v první třídě, poslechli si, jak umí číst a 

počítat a začali se těšit na to, až půjdeme do školy také. V lednu nás také mile překvapilo divadlo s krásnými 

maňásky a třemi klasickými pohádkami. Spolu se školáky se naše nejstarší děti rozjely na výlet do kina Oko ve 

Strakonicích, kde si užily pohádku o Šmoulech ve 3D promítání. Program pokračoval v domě dětí, kde se děti 

dozvěděly mnoho zajímavého a užitečného v oblasti zdravovědy, nebezpečí úrazů doma i v přírodě a na silnici. 

Za zmínku stojí určitě to, že jsme se 2x umístili ve výtvarných soutěžích pořádaných městem Strakonice. 

Takže v prvním pololetí školního roku jsme se skutečně nenudili a doufáme, že příští polovina  roku nám 

přinese další zajímavé a přínosné zážitky.                                                 Naďa Kučerová   

 

Střípky ze Základní školy Střelské Hoštice 

 

 V minulém čísle jsme se rozloučili s přáním hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce 2014. 

Chtěli bychom ještě připomenout akce, kterých jsme se zúčastnili v posledních dvou měsících loňského roku. 

 5. listopadu jsme společně s paní Hankou Čapkovou navštívili kostel sv. Martina. Téhož dne se 

v odpoledních hodinách uskutečnili třídní schůzky. O týden později proběhlo ve škole focení žáků (fotografie 

s vánoční tematikou). 13. listopadu jsme zhlédli film Madagaskar v kině v Horažďovicích a  navštívili jsme  

knihovnu. Děti nejvíce zaujala návštěva obchůdku Sluneční záře, téměř všichni si přivezli kamínky nebo 

náramky s léčivými účinky. 

 1. prosince naši žáci vystoupili s kulturním programem při rozsvěcování vánočního stromečku. 5. 

prosince nás poctil svou návštěvou Mikuláš se svými pomocníky – andělem a čerty. O pět dní později jsme si 

prohlédli výstavu betlémů v místním muzeu.  



 Naši žáci vystoupili i na vánoční besídce pro důchodce – 15. 12. 2013. Povedla se nám i  besídka, 

ozdoby, které vyrobily děti na vánoční jarmark, se všem moc líbily. A už je tu poslední  školní den v roce 

 2013. Děti dorazily do školy se spoustou dárků a občerstvení, aby si řádně užily vánoční párty. Žáci pátého 

ročníku jim zajistili velký výběr nealkoholických nápojů, každý žák si mohl vybrat dle svého a oni je s ochotou 

obsluhovali. Patří jim za to naše poděkování. 

 A nyní k lednovým akcím. 9. ledna jsme ve škole měli besedu o recyklaci odpadů. Při této příležitosti je 

třeba připomenout výsledky soutěže ve sběru papíru. Na prvním místě se umístil Tomáš Harazin, na druhém 

Josef Makovec, třetí místo obsadil Jakub Kubový, na čtvrtém místě Tereza Pašavová a páté místo obsadil Jiří 

Lebeda. 

 13. ledna se naše děti zúčastnily divadelního představení v mateřské škole – Paní Zima. 21. 1. proběhl 

na naší škole zápis do první třídy. Zúčastnilo se ho celkem 9 dětí, jedno by mělo mít odklad povinné školní 

docházky. 

 24. 1. jsme se zúčastnili maňáskového divadla v mateřské školce. 30. ledna jsme vyrazili do kina ve 

Strakonicích. Film Šmoulové se dětem moc líbil. Pak jsme navštívili Dům dětí a mládeže ve Strakonicích, kde 

pro nás byl připraven program s dopravní tematikou a zdravotní výchovou. 

 A co plánujeme v nejbližší době: 

přípravu maškarního karnevalu, vynášení Morany a nadále budeme pokračovat ve sběru papíru, víček od pet 

lahví a baterií. 

 

kolektiv zaměstnanců ZŠ Střelské Hoštice 

 

Tři králové 

  

Tři králové je lidové označení pro "mudrce z Východu", kteří podle novozákonního Matoušova evangelia (Mt 

2,1n.) navštívili krátce po narození Ježíše v Betlémě a přinesli mu zlato, kadidlo a myrhu. Bible však neříká, 

kolik jich bylo, i jména Kašpar, Melichar a Baltasar jim byla přisouzena až na základě středověké legendy. V 

západní liturgické tradici je svátek Tří králů ztotožněn se slavností Zjevení Páně a církev jej na Západě i 

Východě slaví 6. ledna. 

Tento svátek je svou podstatou totožný se slavností Narození Páně, je dvanáctým dnem Vánoc a fakticky jím 

Vánoce vrcholí a končí. Svátek Tří králů upomíná na okamžik, kdy se Kristus zjevuje nejen izraelskému 

národu, ale všem; dává se rozpoznat jako král všech, které zastupují mudrcové z daleka. 

  

V Sedle se na poslední chvíli rozhodly děti (Evička, Lucka a Jáchym Honzíkovi a Justýnka Šilhanová) 

přestrojit se za Tři krále. Obešly všechny domácnosti, a kde jim bylo otevřeno, zazpívaly tradiční písničku. Za 

odměnu dostaly nejen sladkosti, ale také peníze. I když se jednalo o "neoficiální" Tři krále, rozhodly se vybrané 

peníze dát na charitu - Tříkrálovou sbírku 2014.  

V ostatních obcích chodili "oficiální" Tři králové a povedlo se jim vybrat tyto částky: 

Střelskohoštická Lhota 3.259 Kč 

Střelské Hoštice 7.609 Kč 

Sedlo 670 Kč 

Kozlov 3.819 Kč 

  

V letošním roce se povedlo celkem vybrat v obcích, které spadají pod Farní charitu Katovice, 109.073 Kč. Z 

této částky jde část peněz do státní charity a zpět se vrátí 70.897,45 Kč, které budou přerozděleny takto: 

starým v dom.péči 35.448,725 Kč 

setkání starých 14.179,49 Kč 

volnočasové aktivity 21.269,235 Kč 

 

Střelskohoštický zpravodaj: Vydává Obec Střelské Hoštice, IČO 00251844. Redakce: Obecní úřad, Střelské 

Hoštice 83, PSČ 387 15. Telefon 383 399 748. E-mail: starosta@strelskehostice.cz. Redaktoři: Ing. Luboš 

Krupka, Lenka Kopelentová, Magdalena Kopáčková 

Registrováno u MK ČR pod registračním číslem MK ČR E 12989. Příspěvky a náměty posílejte poštou, 

předávejte osobně na obecním úřadě nebo dávejte do poštovní schránky umístěné na vchodových dveří 

obecního úřadu. Omluvte případné chyby v textu. 
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KoniCup 2013 

Skupina A      Skupina B 
 

HM Top - Mladíci    2:5  STS Chvojkovice Brod - Křeč   0:8 

SOU Blatná - Na konci s dechem  0:7  Železáři - JZD     1:3 

ČoBuBo - Robin Oil    4:0  Konibar - IQ Fighter     5:1 

HM Top - Robin Oil    1:5  STS Chvojkovice Brod - IQ Fighter   1:3 

SOU Blatná - Mladíci   1:6  Železáři - Křeč     0:9 

ČoBuBo - Na konci s dechem 4:1  Konibar - JZD     4:1 

HM Top - Na konci s deche  2:2  STS Chvojkovice Brod - JZD   1:6 

Robin Oil - Mladíci    2:1  IQ Fighter - Křeč     1:4 

ČoBuBo - SOU Blatná   11:1  Konibar - Železáři     7:2 

HM Top - SOU Blatná   3:0  STS Chvojkovice Brod - Železáři   2:2 

Na konci s dechem - Robin Oil  1:4  JZD - IQ Fighter     2:1 

ČoBuBo - Mladíci    4:3  Konibar - Křeč     3:1 

HM Top - ČoBuBo    3:6  STS Chvojkovice Brod - Konibar   4:10 

Na konci s dechem - Mladíci  1:6  JZD - Křeč      8:2 

SOU Blatná - Robin Oil   2:1  Železáři - IQ Fighter     1:3 

 

Tabulka:      Tabulka: 
 

1. ČoBuBo  29:8 15   1. Konibar   29:9 15 

2. Robin Oil  12:5 9   2. JZD    20:9 12 

3. Mladíci  21:10 9   3. Křeč    24:12 9 

4. Na konci s dechem 12:16 4   4. IQ Fighter   9:13 6 

5. HM Top  11:18 4   5. Železáři   6:24 1 

6. SOU Blatná  4:28 3   6. STS Chvojkovice Brod  8:29 1 

 

 

Čtvrtfinále      Semifinále 
 

Konibar - Na konci s dechem 6:0   JZD – Konibar  0:2 

JZD – Mladíci   3:0   IQ Fighter – Křeč  3:2 

Křeč - Robin Oil  7:2     

IQ Fighter – ČoBuBo  5:1    

 

o 3.místo      Finále 

 

JZD – Křeč   2:4   Konibar - IQ Fighter  3:4 

         

 

Konečné pořadí: 1. IQ Fighter, 2. Konibar, 3. Křeč, 4. JZD 

5. ČoBuBo, 6. Robil Oil, 7. Mladíci, 8. Na konci s dechem 

   9. HM Top, 10. SOU Blatná, 11. Železáři, 12. STS Chvojkovice Brod 

 

Střelci:  19 -  Strnad 

17 -  Rejšek 

16 - Diviš, Borovič R. 

 

Všem zúčastněným týmům děkujeme a budeme se těšit opět příští rok na pěkný futsal. 

Závěrem mi dovolte poděkovat všem sponzorům a lidem, kteří se podíleli na organizaci a přípravě turnaje. 

 

Do nového roku 2014 přejeme pevné zdraví a hodně sportovních i osobních úspěchů. 



 

SDH Kozlov 

 

Zve všechny 28.2.2014 do hospody Kozlov ve 20°° hodin na KOZLOVSKÝ MAŠKARNÍ BÁL 

Hrají: Bratři Ježkovi  Vstup: 80,- Kč 

Slosovatelné vstupenky o hodnotné ceny. 

Předprodej vstupenek u paní Maškové a Pivničkové v COOP Střelské Hoštice 

 

 

Akce hasičů Střelské Hoštice2014 
 

8. 3. 2014  Setkání všech hasiček s diskotékou (sál v zámku)  

22. 3. 2014 Výlet mladých hasičů – Plzeň – Techmánie   

4. 4. 2014 Vynášení Morany se ZŠ  

duben  Čištění řeky Otavy  - úsek Střelské Hoštice 

2.-4. 5. 2014  Víkendové školení hasičů – Strakonice  

3. 5. 2014   pohárová soutěž mladých hasičů – Strakonice  

24. 5. 2014   Okresní kolo Hry Plamen Střelské Hoštice  

14. 6. 2014 Slavnostní výroční valná hromada SDH  

21. 6 .2014   O pohár starosty obce Střelské Hoštice – soutěž mladých hasičů  

28. 6 .2014   Oslavy 130. výročí založení sboru Střelské Hoštice  

 

 

Sběr elektrospotřebičů  

Náš sbor je i nadále zapojen do akce Třídíme s hasiči, proto i v letošním roce můžete pro sběr elektrospotřebičů 

(velkých i drobných – žehličky, fény, rychlovarné konvice…) kontaktovat Jaroslava Maška  777 965 934. 

Elektrospotřebiče se sváží každou první středu v měsíci. 

 

Sběr železného šrotu 

Hromadí-li se Vám doma železný šrot, můžete využít akce hasičů, kteří plánují jeho sběr na 12. 4. 2014. Bližší 

informace budou zveřejněny začátkem dubna formou plakátků a na webových stránkách obce.  

 

Poděkování 

SDH Střelské Hoštice děkují panu Podroužkovi za sponzorský dar 5.000,- Kč. 

 

Výstava o historii SDH Střelské Hoštice  

V souvislosti s plánovaným 130. výročím sboru připraví hasiči výstavu v místním Muzeu řeky Otavy a 

voroplavby. V současné době již pracujeme na popisu dochovaných fotografií z oslav i hasičské činnosti. 

Máte-li doma jakékoliv zajímavé dobové materiály (fotografie, knihy s hasičskými signály, staré zápisy, 

staré oblečení nebo předměty) a zapůjčili byste je pro výstavu nebo např. k přefocení, kontaktujte, prosím, 

pí Evu Janochovou + 420 724 351 840, velitele sboru Vlastimila Krále +420 604 921 776 nebo starostu 

sboru Václava Boukala.   

Hospoda Kozlov  
15.2.2014 od 20°° hodin County a folk – Sešlost 

Těsíme se na Vaší návštěvu 

Úterý a čtvrtek    16°° - 22°° hodin 

Pátek až neděle    16°° - 22°° hodin 

      


