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Konec starého roku a hlavně začátek toho nového je často
ve znamení slibů, předsevzetí a přání. Protože každý z nás má
žebříček hodnot nastavený jinak, i to, co si přejeme, se bude lišit.
Někteří si pro jistotu nepředsevzali nic. Jedním z důvodů je
předpovídaný konec světa. Neumím si takový konec představit,
a proto v něj nevěřím, ale myslím, že každý normální člověk vidí
a cítí ten chaos kolem nás, tu neskutečnou brutalitu mnohdy malých dětí, neohleduplnost a nevšímavost k druhým,
absolutní absence pokory – a v tom všem marastu vyrůstají naše děti. Ukažme jim lepší svět, lepší cestu a lepší lidské
vlastnosti a svět zase bude takový, jaký má být.
Pokud se někdo zajímá o předpovědi Mayských astrologů, přidávám malý citát:
Carlos Barrios, potomek dnešních Mayů z Guatemaly, o novém cyklu mayského
kalendáře po roce 2012:"Svět neskončí. Bude transformován. Všechno se změní.
Změny se zrychlují již nyní, a budou se i nadále zrychlovat. Pokud lidé na Zemi
dokážou dojít k roku 2012 v dobrém stavu, aniž by přitom příliš zničili Zemi, budou
vedeni do nové, vyšší úrovně bytí. Ale abychom se tam mohli dostat, musíme
transformovat nesmírně mocné síly, které usilují o zablokování této cesty. Lidstvo
bude pokračovat dál, ale jiným způsobem. Struktura materiálu se změní. Díky tomu
budeme mít příležitost, abychom byli více lidští, plni humanity.”

Ještě jednou Vám všem přejeme do roku 2012 spoustu krásných zážitků,
nevšedních okamžiků, laskavých slov a hlavně žádné nemoci!!!!!
OZNÁMENÍ: Všechny kroniky Střelských Hoštic od r. 1860 jsou k nahlédnutí na adrese www.digi.ceskearchivy.cz

ZŠ Střelské Hoštice
Před Vánocemi jsme pro rodiče nachystali tradiční vánoční besídku a vánoční jarmark. Děkujeme všem, kteří přišli, zvlášť
těm, kteří si zakoupili nějakou drobnost vyrobenou dětmi ze ZŠ i MŠ.
I v novém roce nadále pokračujeme ve výuce plavání, každou středu až do února jezdíme do Aqvaparku v Horažďovicích.
11.1.2012 jsme měli ve škole Den otevřených dveří, rodiče mohli nahlédnout do výuky, a Ti, kteří ještě neznají
zrekonstruovanou budovu školy, si ji mohli prohlédnout.
V úterý 17.1.2012 se uskuteční zápis do 1. třídy pro školní rok 2012/2013, už se na všechny předškoláky těšíme a opět
sklízíme plody sloučeného zařízení, všechny děti už známe.
Ve středu se děti mohou těšit na přednášku s prezentací firmy Ekokom z Českých Budějovic na téma třídění odpadů. Na
konci přednášky odměníme 5 dětí, které byly nejúspěšnější ve školní soutěži ve sběru papíru. Tímto děkujeme také
rodičům za pomoc. Povedlo se nám opět nashromáždit téměř 2 400 kg starého papíru.
Na konci ledna žáci dostanou zhodnocení své práce za 1.pololetí, obdrží výpis vysvědčení.

MŠ Střelské Hoštice
Milí spoluobčané,
do roku 2012 Vám všichni zaměstnanci a děti Mateřské školy ve Střelských Hošticích přejí hodně štěstí a tolik
potřebného zdraví. Ať jsou Vaše životy plné klidu a pohody, vzájemného porozumění a dobrých zpráv. Kolektiv MŠ

Kultura ve Střelských Hošticích
21.1.2012 - Hasičský ples -v sále U Bláhů
18.2.2012 – Dětský maškarní bál – v sále v Konibaru – od 14 hodin
25.2.2012 – Masopustní průvod po vsi
Hospoda Kozlov
Vážení čtenáři Střelskohoštického zpravodaje,
rádi bychom touto cestou poděkovali všem hostům Hospody Kozlov za přízeň v uplynulém roce a popřáli všem stálé
zdraví, štěstí a spokojenost.
Zvláštní poděkování bychom chtěli věnovat členům a členkám SDH Kozlov, ať už za úpravu venkovního posezení, či za
realizaci Vánoční besídky a 1.Kozlovského hasičského bálu v lednu 2012.
I v novém roce jsme zde pro Vás vždy v pátek, sobotu a neděli od 16:00 hodin a těšíme se na Vaši návštěvu třeba právě
při plánovaných akcích. Rádi poskytneme zázemí i pro Vaše soukromé oslavy, firemní akce apod.
Připravujeme:

10.3.2012 - F&C Sešlost + kapela Z vršku, od 20:00 hodin
14.4.2012 - F&C Sešlost, od 20:00 hodin
12.5.2012 - F&C Sešlost, od 20:00 hodin
Za realizační team Hospody Kozlov
Petr Dřevo
Tel.: 607 886 032

Ochotnický spolek Prčín
Ochotnický spolek Prčín všechny srdečně zve na 4.ochotnický ples, který se koná v sobotu 11.2.2012 od 20:00 hodin
v sále U Bláhů. K tanci a poslechu zahraje skupina Fatima.
Předprodej vstupenek bude od 1.2.2012 u paní Kopáčkové v knihovně. Cena vstupenky v předprodeji: 80,- Kč, na místě
100,- Kč.

Evropský fond aktivního stárnutí
V naší obci máme dobře vybavenou školu. Je zde k dispozici 16 počítačů, interaktivní tabule – je tedy dokonale
připravená k výuce nejen dětí ale i dospělých. Vždyť moudrým lidem škola nikdy nekončí.
Virtuální univerzita třetího věku nám nabízí celoživotní vzdělávání. Hlavní cíle výuky jsou: mezigenerační dialog,
adaptace na měnící se životní a společenské podmínky. Účastníkem čtyřletého studia může být: senior – důchodce,
invalidní důchodce bez rozdílu věku a osoby kategorie 50+ (nezaměstnaní nebo čekající na statut důchodce).
Přednášky se promítají přes internet v počítačové učebně. Tento typ studia organizují univerzity (např. Česká
zemědělská univerzita Praha). Účastníci se dohodnou a vyberou ze čtyř témat. Pro získání diplomu o absolvování je
třeba 75% účasti. Nedělají se žádné zkoušky, jen pro oživení čerstvě nabytých informací se společně vyplňují krátké
testy.
Přednášky trvají 2 hodiny a konají se jednou za 14 dní. Den i hodinu si dohodnou účastnící sami. Zakončení semestru je
vždy slavnostní, jsou předány pamětní listy. Pokaždé se setkáte s některým autorem přednášky. Budete určitě spokojeni
a rádi vzpomínat na tyto příjemné zážitky.
Pokud by Vás nabídka oslovila, můžete se přihlásit na OÚ ve Střelských Hošticích nebo v knihovně v Kozlově- každé úterý
od 14 do 17 hodin.
Obecné informace je možné najít na adrese: www.e-senior.cz.
„ Přece chceme být sami sebou a teprve pak „ starými lidmi“. Je to jeden ze způsobů činorodého přístupu pro hledání
hodnot života.“

Mistrovství České republiky v přespolním běhu
Atletický klub Accc Horažďovice vyhrál výběrové řízení na pořadatelství Mistrovství ČR v přespolním běhu
pro rok 2012, organizované Českým atletickým svazem. Běh se uskuteční 24.března 2012 v areálu pana ing. Miloslava
Šeflera za Střelskými Hošticemi. Této celostátní sportovní akce se zúčastní 450 závodníků, jejich trenéři, celá řada VIP
hostů a očekávají cca 300 diváků.

Daň z nemovitosti na rok 2012
Pokud vznikla poplatníkovi povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitostí na zdaňovací
období roku 2012, je poplatník povinen daňové přiznání podat Finančnímu úřadu ve Strakonicích
nebo k poštovní přepravě nejpozději dne 31. ledna 2012.
Údaje potřebné pro vyplnění přiznání daně z nemovitostí včetně údajů o úředních hodinách pro podání přiznání a údajů
pro zaplacení daně z nemovitosti obsahuje informační leták zveřejněný na úřední desce a na webových stránkách
www.strelskehostice.cz .

Oznámení o záměru pronájmu bytových jednotek v č.p.1 / v zámku/
Jedná se o tři bytové jednotky pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel. Podmínky a formuláře pro zájemce jsou k
dispozici na Obecním úřadě ve Střelských Hošticích
 velikost (1 pokoj, kuchyň, předsíň, koupelna a WC), celková výměra 57,5 m2
byt je suterénní (pod 1 nadzemním podlažím
Uzávěrka příjmu žádostí je 20.1.2012
 velikost (2 pokoje, kuchyně, předsíň, koupelna a WC), celková výměra 54,70 m2
byt je v I. patře domu č.p.1.
Uzávěrka příjmu žádostí je 20.2.2012
 velikost (1 pokoj, kuchyň, předsíň, koupelna a WC), celková výměra 56,5 m2
byt je v I. patře domu č.p.1.
Uzávěrka příjmu žádostí je 20.2.2012

Informace o zahájení prodeje stavebních pozemků v
lokalitě: „Za Mateřskou školkou“
Ve fázi přípravy je prodej 20ti stavebních pozemků v severozápadní části obce v lokalitě „ Za mateřskou školkou“.
Vydané je stavební povolení na všechny inženýrské sítě včetně komunikace a veřejného osvětlení. Na hranici každé
stavební parcely bude přiveden plyn, voda a elektřina, dešťová a splašková kanalizace. Podmínky pro prodej stavebních
pozemků budou po schválení ZO zveřejněny.
Předpokládaný termín zveřejnění podmínek pro prodej stavebních pozemků je měsíc únor – březen 2012.
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TJ Sokol Střelské Hoštice
Tělovýchovná jednota Sokol Střelské Hoštice v letošním soutěžním ročníku kopané organizuje a zajišťuje přípravu a
mistrovská utkání družstva mužů v okresním přeboru,spojeného dorostu pod hlavičkou Katovic v krajské I.A třídě a
družstva žáků také v okresním přeboru.
Družstvo mužů obsadilo po podzimní části sezóny 7. místo se ziskem 19-ti bodů, kdy 4 x vyhrálo,7x remizovalo a 2x
odešlo ze hřiště poraženo.Celek v podzimní části vedl trenér Václav Palivec za pomoci asistenta Petra Janocha,
vedoucího mužstva Petra Pašavy a kustodů Karla Rejžka (mladší kustod) a Květoslava Maška ( starší kustod).Pro jarní
část sezóny se nepředpokládají změny v realizačním týmu.Z hráčského kádru bude pravděpodobně na jaře chybět Honza
Strnad, který odejde zkusit štěstí do Německa.Hostování skončilo Jiřímu Havránkovi z SK 1908 Strakonice, Štěpánovi
Podskalskému z Katovic a Michalovi Švihovcovi z Pracejovic.U dvou posledně jmenovaných výbor TJ projedná jeho
případné prodloužení do konce června 2012.Do celku by se měl po půlroční přestávce vrátit ze zahraniční mise Jarda
Boukal a věříme , že i Michal Kokrda. Další případné posily jsou ještě v jednání.Záměrem vedení oddílu je také zařazení
vlastních dorostenců do prvního mužstva.
Přípravu zahájí muži 4. února prvním tréninkem na hřišti ve Střelských Hošticích. Od 15. února je naplánováno společné
soustředění s družstvem dorostu v Soběšicích. V zimní přestávce se budeme účastnit turnaje v Blatné na umělé trávě a
sehrajeme i další přátelská utkání. První soutěžní vystoupení nás čeká 1.4.2012 v Sedlici.
Družstvo dorostu startuje v krajské I. třídě pod hlavičkou SK Otava Katovice. Drtivou část mužstva tvoří naši odchovanci,
kteří ještě v minulé sezóně hráli I. A třídu žáků. Dorostu patří zatím 14. příčka tabulky se ziskem 1 bodu.Důvodem tohoto
umístění je věkové složení mužstva, jehož kostra je složena převážně z hráčů ročníku 1996, kteří v dorostu začínají.
Celek absolvuje společné soustředění s družstvem mužů v Soběšicích a před zahájením jarní části sezóny sehraje také
několik přátelských utkání. Dorost v této sezóně vede trenérská dvojice Luděk Krušina a Václav Paroubek.
Družstvo žáků obsadilo v okresním přeboru 9. místo se ziskem 4 bodů. Ve výsledcích žáků se projevil odchod téměř
celého týmu z předchozího soutěžního ročníku do družstva dorostu. Hráči, kteří nastupují k mistrovským utkáním tak
teprve sbírají zkušenosti. Věkové složení mužstva je velmi nízké. Po ukončení letošní sezóny odejde do dorostu pouze
jeden hráč.
Žáci se v zimní přestávce příležitostně účastní halových turnajů.Družstvo vede trenérská dvojice Josef Pašava a Radek
Votava za pomoci kustoda Květoslava Maška.
Od podzimní části soutěže uvažujeme o zřízení starší přípravky pro nejmenší fotbalisty. Dosud se nám ale nepodařilo
zajistit dospělé osoby pro vedení a přípravu tohoto celku ( prostě největším problémem dětí jsou dospělí).
V sobotu 4. února 2012 od 15. hod. proběhne v jídelně motorestu Valná hromada TJ Sokol Střelské Hoštice, na kterou
zveme všechny naše členy.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem dobrovolným funkcionářům, kteří se starají o chod jednoty, obci Střelské Hoštice za
podporu její činnosti, sponzorům za finanční příspěvky a všem fanouškům za hojnou účast na našich utkáních.

Petr Janoch

OKÉNKO DO MINULOSTI – JAK SE ŽILO V SEDLE?
Sedlečtí školáci
První zmínka o školním vzdělání dětí v našem regionu je z roku 1781, kdy se píše o dřevěné budově školy ve Střelských
Hošticích. Ta však 1819 vyhořela a děti byly vyučovány až do roku 1829 v zámku, než byla vystavěna nová škola.
Obec Sedlo bylo „přiškoleno“ ke Střelským Hošticím, kam chodily děti z Dolního i Horního Poříčí, Kozlova a
Střelskohoštické Lhoty. Zajímavá je zmínka o nabídce obce Mnichov, aby se Sedlo připojilo k nové školní obci
Mnichovské. Sedlečtí však zůstali dále u Střelských Hoštic. To se psal rok 1877. O expozituru si sedlečtí žádali v roce
1901, zřízena byla až roku 1904, osamostatnění – zřízení samostatné školy si vymohli teprve roku 1920.
Školní vzdělání má v našem kraji zajímavou tradici, která je z dnešního pohledu až úsměvná.
Katovice měly školu dříve než roku 1779, kdy je zmínka o učiteli Josefu Husovi.
V Komušíně se roku 1820 usadil válečný vysloužilec Vojtěch Rabín. Vyučoval jenom v zimě. V létě dělal výnosnější
zaměstnání. Zedničil. Později si v Komušíně postavil domek farář Jára a v něm byla umístěna škola. V roce 1896 byla
rozšířena na dvoutřídní.
Mnichov patřil školou do Záboří. Počátkem 19.století začal děti v Mnichově vyučovat vysloužilý desátník Ondřej Vávra a
to po domech, kde mu dávali stravu. Roku 1821 zde byla zřízena škola a roku 1882 postavena školní budova (dvojtřídní).
Mnichov patřil až do roku 1882 školou do Katovic. Tehdy se osamostatnil a roku 1891 rozšířil školu na dvojtřídní.
Zde si dovolím doplnit pro orientaci v popisované době.
V roce 1910 měly Střelské Hoštice 103 domů a 680 obyvatel. Střelskohoštická Lhota měla 45 domů a 316 obyvatel, Sedlo
43 domů s 240 obyvateli.
Z předchozího textu je možné usuzovat, že představy o škole, o školní docházce i zájmy rodičů byly velmi, velmi rozdílné.
Vrátíme se zpět do Sedla, mezi sedlecké radní a občany.
Jednotřídní školní expozitura byla v Sedle zřízena roku 1904. Není známo, jak školní praxe fungovala, ale děti školu měly.
Expozitura byla „přiškolena“ ke školní obci Střelské Hoštice.
V lednu 1907 žádali Střelskohoštičtí obec Sedlo o zřízení samostatné školy v Sedle. Zastupitelstvo obce Sedlo však zřízení
samostatné školy odmítá s odůvodněním, že se bojí zvýšení obecních nákladů, že obec je chudá, chudými lidmi tuze
zatížená, v roce 1903 postižena kroupami a léta na to i neúrodou.
Radní prohlašují dosavadní stav školství v obci za dostačující.
Už v listopadu 1912, tedy před vypuknutím války, běžela čilá korespondence mezi sedleckým zastupitelstvem a Okresní
i Zemskou školní radou o možnosti úplného osamostatnění zdejší školy.
Ani jedna z těchto institucí nenabídla schůdné řešení.
Na samostatnou školu v Sedle byla „jednotřídní expozitura“ převedena až po 1.světové válce v roce 1918, a to jako
povýšení na samostatnou d r u h o u střelskohoštickou školu.
Světová válka změnila všechno.
Po čtyři roky ustaly mnohé aktivity lidí i obcí, prioritou se stala snaha o přežití v těžkých válečných časech.
Mnozí naši předci povolaní do armády se ze světových bojišť nevrátili, nastalo všeobecné stěhování obyvatelstva.
V poválečném roce 1918 se teprve mohlo pokračovat na před válkou započatých projektech, zkoumaly se možnosti
zabezpečení a zvládnutí projektů nových.
Výnosem Zemské školní rady ze dne 21.1.1919 je celoroční expozitura obecné školy Střelskohoštické v Sedle, zřízena
vynesením Zemské školní rady dne 6.11.1902 po č. 29.629 pro všechny děti v Sedle, byla navržena na samostatnou
jednotřídní obecnou školu s českým jazykem vyučovaným za současného vyškolení (osamostatnění) ze školní obce
střelskohoštické.
Školní obec Sedlo bude tvořit obec stejného jména. Při nové škole v Sedle se zřizuje místo učitele I.třídy.
Máme co jsme chtěli?
Kde že!!!
Obecní zastupitelstvo se usneslo protestovat proti tomuto výnosu, protože obec Sedlo je nemajetná a není schopná
stavět novou školu. Trvá na tom, aby škola v Sedle byla dále vydržována školní obcí střelskohoštickou a aby tato
postavila druhou školu v Sedle.
Tím by mohla školní anabáze skončit!?
Jsou tu však ty děti.
Sedlecká školní třída sídlila v usedlosti Josefa Veselého v čp.11, a ten dal obci z najaté místnosti výpověď. Stalo se tak
v roce 1921 a tehdy dozrála myšlenka na stavbu nové školní budovy.
Byly vytipovány i pozemky pro stavbu:
Na Zadničkách ( katastr. č. 252, 221), kde byla před nedávnem dokončena stavba okresní silnice, nebo ještě lépe na
Dražkách (katastr. č. 39) nad vsí.
Ale o tom někdy příště.
FZ

