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MASOPUST
Masopust není přímo svátkem církevního roku, ale velmi
těsně s ním souvisí. Je to krátké období před začátkem postní
doby, v němž se lidé radují, veselí, pořádají zábavy, hostiny
a maškarní průvody.
Jiné označení pro masopust je karneval – jedním z vysvětlení
tohoto slova je latinský původ a znamená to něco jako „dát
sbohem masu“, než začne půst (více v dalších sekcí postní
doby). Slavení masopustu může mít různé podoby, jinak ho
prožívají lidé na venkově a jinak ve městě.

Jak takový masopust probíhal dříve? (A někde třeba ještě probíhá.)
Někdy se udává, že masopustní období trvalo již od slavnosti Tří králů (Zjevení Páně) do popeleční středy.
Klasické masopustní období ale trvalo 3 dny před popeleční středou. Začínalo masopustní nedělí, kdy se rodina
sešla k bohatému obědu. Poté se všichni chystali k muzice, kde se hlavně tancovalo, někdy až do rána. Také
pondělí bývalo ve znamení tance, zábavy a veselí.
Vyvrcholením masopustního veselí bylo úterý. Na tento den si každý připravil nějakou masku do průvodu
maškar, někde se i hrála divadelní představení. Lidé v maskách obcházeli jednotlivá stavení a prováděli různé
taškařice. V žádném domě nechybělo malé pohoštění, dospělí často dostali i „něco pro zahřátí“, takže průvod
byl stále veselejší. Mezi nejčastější masky patřili: medvěd (s medvědářem), kůň, kozel, kominík, bába s nůší a
mnoho dalších.
Toto veselí všude končilo přesně o půlnoci. Ponocný zatroubil na roh a lidé byli vyzvání, aby se rozešli do
svých domovů. Začala totiž popeleční středa a s ní přísný předvelikonoční půst.
Dnes se již asi na většině míst neslaví masopust v takovém rozsahu, jako tomu bylo dříve. Ale asi většina z nás
se v této době zúčastní nějakého karnevalu nebo průvodu maškar. Pro ty, kdo si nevědí rady s maskou a
zároveň ji nechtějí koupit hotovou v obchodě, zde v nejbližší době nabídneme ke stažení několik tipů na výrobu
jednoduché karnevalové masky.

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
13.2.2016
20.2.2016
21.2.2016
12.3.2016
21.5.2016
3.6.2016
5.6.2016
1.7.2016

Masopustní průvod
Ples SDH Kozlov od 20°° v Obecním sále (u Bláhů), hraje skupina Receptor
Dětský maškarní bál od 14°°
Velikonoční aranžování od 14°°
Otevření muzea + tradiční pochod
Koncert skupiny Parkán
Dětský den
Koncert skupiny Odyssea

Informace občanům o třídění odpadů v minulých letech
Níže je uveden přehled produkce jednotlivých druhů separovaných odpadů a komunálního odpadu v letech
2006 – 2015.
Produkce tříděného odpadu
Druh
r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011
odpadu
Plasty 5,304
6,213
7,826
6,476
6,348
7,155
t/rok
Sklo - t/rok 7,396
6,530 10,322 7,185
9,175 12,829
Papír – t/rok

2,570

2,770

-

-

-

r. 2012

r.2013

r.2014 r.2015
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7,915

11,889

13,792 15,499 11,517
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2,054
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8,720
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Produkce tříděného odpadu - graf
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Produkce komunálního odpadu
Rok produkce
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Produkce komunálního odpadu - graf
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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 2016 nemění. Místní poplatek je možno hradit na obecním úřadě od pondělí 7.3.2016. Poplatek je
splatný jednorázově nejpozději do 30.4.2016.
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.
Správa místního poplatku se řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňovým řádem, ve znění pozdějších předpisů.
Poplatek ze psů za rok 2016
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.

V sobotu 19.3.2016 sběr železného šrotu – připravte šrot před své domy.
STŘÍPKY ZE ŽIVOTA ZŠ- únor 2016
V polovině ledna proběhl na základní škole zápis dětí do 1. ročníku na školní rok 2016 /17, dostavilo se 10
předškoláků. V týdnu před zápisem nás navštívili mateřáčči při výuce a podívali se, jak to ve škole vypadá při
vyučování a co je už příští rok také čeká.
První únorový pátek proběhl školní karneval v ZŠ i MŠ a tak se opět obě naše zařízení krásně propojila, děti
měly nápadité masky a bylo jako vždy těžké vybrat ty nejhezčí. Děti se také mohly zúčastnit losování ve školní
tombole, každý lístek u nás vyhrává.
Na polovinu března chystáme zájezd na divadelní představení Strakonický dudák do Národního divadla,
přednostně je pro žáky 5. a 4. ročníků a jejich rodiče.
Poslední květnový víkend připravujeme oslavy 190. výročí základní školy v naší budově a 70. výročí působení
mateřské školy v obci, v pátek 27.5.2016 bude ve škole Den otevřených dveří a výstava fotografií, na sobotu
28.5.2016 připravujeme bohatý kulturní program pro malé i velké na školní zahradě. Prosíme tímto veřejnost o
zapůjčení fotografií, či jiných dobových dokumentů k okopírování, obratem jim budou materiály vráceny. Také
bychom velmi uvítali ochotné pamětníky, kteří by se nebáli přijít povyprávět dětem, jak to dříve ve školách
chodívalo. Zájemci se mohou hlásit u pana ředitele.
Čerpáno z pamětní knihy Mateřské školy ve Střelských Hošticích.
První zmínky o péči a ošetřování dětí předškolního věku v době, kdy jsou jejich rodiče zaměstnáni, pochází z
roku 1942, 1943 a 1944, tedy z doby okupovaného Československa. Jednalo se o tzv. Žňové útulky, které byly
spravovány institutem Okresní péče o mládež v Horažďovicích. Útulek navštěvovalo asi 40 dětí.

Po válce, kdy se rozšiřovala síť mateřských škol, zažádala i obec Střelské Hoštice o zřízení MŠ. Stalo se tak
přičiněním Václava Čtvrtníka, který působil na Národní škole a předsedy Místního národního výboru, pana
Václava Berky. Žádost byla kladně vyřízena a provoz Mateřské školy začal 16. září 1946.
Školka byla pod správou Národní školy, umístěna v budově na návsi. Z kroniky se dozvídáme, že vnější
vybavení nebylo žádné. Škola tedy zapůjčila pět lavic, jeden stůl a jednu židli. Pro pořízení dalšího zařízení
věnovali rodiče peněžitou částku (vstupné z besídek a dětských plesů) a část zařízení bylo nakoupeno na
základě žádosti o státní subvenci.
V roce 1948 byla Mateřská škola osamostatněna.
Kronika zmiňuje, že v roce 1954 byla mateřská škola dočasně uzavřena pro nedostatek místa v Národní škole.V
roce 1955 byla proto školka přemístěna do bývalé budovy SNB při státní silnici (vyvlastněná vila Marca - tou
dobou budova MNV). K dispozici byly dány tři místnosti a část zahrady 20x20m.
Do budovy školy na návsi se Mateřská škola přemístila po velké rekonstrukci a stavebních úpravách v září
2009.
Milí hoštičtí,
dostala jsem nabídku financování projektu, který by přinesl užitek Vám občanům, dětem v naší škole a
v neposlední řadě i přírodě kolem nás. Měl by to být prostor nebo místo, kde byste se chtěli setkávat, cítili byste
se tam dobře a zároveň by nějakým způsobem přispěl k ochraně přírody. Pomozte mi prosím najít a spolu
s dětmi vytvořit tuto „oázu“. Zkuste zapřemýšlet a přijďte se svým nápadem za mnou, za panem starostou nebo
za panem ředitelem. Děkuji a těším se na Vaše návrhy.
Lenka Kopelentová

DÍLNIČKA V SEDLE
24.1. jsme měli letošní první dílničku. Přišlo 11 dětí a každé z nich si vyrobilo krásný obrázek. Pomocí mozaiky
dostal plastický nádech. Výtvory byly opravdu velmi povedené a vy je můžete vidět ve fotogalerii Obecního
úřadu na internetu.
Další dílničku plánujeme na 27.2.od 14 hod.
I letos jsme v Sedle odchodili Tříkrálovou sbírku pro Charitu a povedlo se, i v tak malé vsi, vybrat 2006 Kč.
Tímto děkuji Aničce, Ádě a Justýnce, že u každého domu, kde nám otevřeli, pěkně odzpívaly My tři králové
jdeme k vám........

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE LHOTĚ A ZADNÍCH HOŠTICÍCH
Na tříkrálovou koledu jsme se letos ve Lhotě a Zadních Hošticích vydali záhy po příchodu nového roku
v sobotu 2. ledna 2016.
Lehký poprašek sněhu a teplota mírně nad nulou nám připomínaly nadvládu „paní zimy“.Stejně jako v
předchozích letech jsme se i letos setkali u místních obyvatel s velmi vřelým přijetím.
Zazpívat typickou koledu „My tři králové jdeme k vám“, do zapečetěné kasy obdržet finanční příspěvek,
mnohdy i sladkou odměnu pro malé tři krále, označit domy domácím požehnáním K+M+B+2016 a popřát
šťastný nový rok... Tak vypadala tříkrálová koleda, při které se letos vybrala ve Lhotě a Zadních Hošticích za
6ti letou historii této místní novodobé tradice zatím nejvyšší částka 4044 Kč.
Celkem se ve farnostech Katovice, Střelské Hoštice a Volenice vykoledovalo 140 431 Kč.
Za všechny dary srdečně děkujeme a za rok se těšíme nashledanou.
Na naše tři krále se můžete podívat na internetových stránkách obce ve fotogalerii.
Petr, Tomáš, Vojtíšek a Dana Martínkovi
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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.
Místo, datum a číslo vydání: Střelské Hoštice, 9.2.2016, 1/2016

OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ROKEM – SDH Střelské Hoštice 2015
Eva Janochová
Na stránkách vás zpravidla informujeme o dění mezi mladými hasiči, ale tentokráte tomu bude jinak, protože
jednou ze základních činností je chránit vaše životy a váš majetek před požáry a jinými mimořádnými
událostmi (vichřice, povodně). Další nedílnou součástí „hasičiny“ je teprve pak prevence, práce s mladými
hasiči, společenské a kulturní aktivity i vlastní soutěžní činnost dospělých a mladých.
K 1. 1. 2015 měl sbor celkem 118 členů (63 mužů, 20 žen a 35 mladých hasičů).
Loňské extrémně suché léto přispělo k maximálnímu nasazení naší zásahové jednotky, která vyjížděla k 21
událostem. Jednalo se především o požáry a také technické zásahy při větrných kalamitách, kdy jsou odklízeny
z komunikací napadané stromy. Tato jednotka čítá dvacet dva členů, kteří jsou během roku neustále průběžně
proškolováni. Aby byla zachována jejich akceschopnost, byla v průběhu roku opravena cisterna na naší
historické Tatře a po letech jsme získali novou motorovou stříkačku (mašinu) – PMS 16. Práce na Tatře se
pochopitelně neobešla bez dobrovolnické činnosti samotných členů sboru.
S přispěním vás všech, kteří pro nás hlasovali, jsme získali 1. místo v kategorii Jih-západ Čech v Anketě
dobrovolní hasiči roku 2015. Jak jste se již v tisku mohli dočíst, od druhého místa nás skutečně dělil jen jeden
jediný hlas, proto pokud byl právě váš, ještě jednou děkujeme. Vítězství našemu sboru přineslo šek na 70 000
korun, které můžeme použít na technické vybavení a práci s mládeží.
Z ostatních aktivit, kterými jsme přispěli k oživení kulturního života v obci, můžeme připomenout: ples,
promítání dobových filmů, velikonoční řehtání, čištění řeky Otavy, uspořádání květnových oslav, představení
volyňského divadla Vodvaz, výlet pro mladé hasiče a fotbalisty do pražského aquaparku, spolupřípravu
hasičského dětského hasičského tábora s ORM, posvícenskou zábavu nebo peklo.
V soutěžní činnosti jsme pořádali soutěž pro mladé hasiče – Pohár starosty obce a na podzim okresní kolo hry
Plamen. Naše děti (přípravka, mladší a starší) se zúčastnily celkem 9 soutěží. Dospělí se zúčastnili dvou
soutěží.
Starosta sboru Václav Boukal je v současné době členem Ústřední odborné rady hasičských soutěží SHČMS za
Jihočeský kraj, naše členka Jaroslava Boukalová je členkou Výkonného výboru Krajského sdružení hasičů
Jihočeského kraje a náměstkyní starosty a nadále starostkou Okresního sdružení hasičů Strakonice. Jindřiška
Králová pracuje stále v Okresní radě mládeže Strakonice.
Na závěr bych ráda znovu za všechny, a tak jak zaznělo na výroční valné hromadě 26. prosince 2015,
poděkovala především našim aktivním členům zásahové jednotky za jejich připravenost v jakoukoliv denní či
noční hodinu vyrazit po obdržení zprávy SMS do terénu a pomáhat.
Připravované akce:
Setkání hasiček – 12. 3. (sál v zámku)
Čistění řeky Otavy – duben
Řehtání - termín 24.- 26. 3

