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PŘIPRAVOVANÉ AKCE
10.3.2018 od 14°° v obřadní síni v zámku - Velikonoční aranžování – Milenflora Horažďovice
30.4.2018 – Pálení čarodějnic
Velikonoce nám již klepou na dveře. Přestaňte tedy s jarním úklidem a pojďte se
s námi podívat na to, co je ve skutečnosti důležité učinit pro vítání svátků jara, i
když se zima s námi stále nechce rozloučit, a snad právě proto si jarní atmosféru
a pohodu vytvořme aspoň doma.
Ačkoliv si myslíme, že již vše, co máme připravit na Velikonoce, máme v
malíku, pojďme si to aspoň připomenout. Za připomenutí ovšem také stojí, že
jsou stále pro nás velikonoční zvyky a tradice méně známé jak vánoční, přitom
jsou to, zvláště pro věřící, mnohem významnější svátky.
Výzdoba - Málokde se dovídáme, že důležitou součástí svátků jara je také výzdoba, chceme s jarním
příchodem přivítat také znovuzrození sil a radostné očekávání, proto bychom rozhodně neměly zapomenout si
trochu ozdobit domov, ať už proutky vrby jívy alias kočičkami s mašlemi, kraslicemi nebo jarními kvítky, také
okna by měla symbolizovat jaro, například nálepkami s jarními motivy. Již v historii lidé vítali jaro výzdobou,
vysypávali ornamenty na zápraží pomocí hrnku či květináče a písku či vody, nebo zdobili okna květinovými
vzory.
Beránek a zajíček - Většinou se na Velikonoce peče beránek. V křesťanství je beránek symbolem Ježíše
Krista, protože byl jako beránek obětovaný za spásu světa. Proto je symbol beránka součástí velikonočních
oslav, z historických pramenů se ale jen stěží dozvídáme, zda šlo o maso nebo pečivo. Zajíčka už dnes již také
pečeme, anebo ho používáme jako dekoraci. Zajíček tzv. „ostrházi“ - pochází z Německa, je ovšem i symbolem
plodnosti, života a štěstí.
Vajíčka – kraslice - Vajíčko je prastarý symbol života, plodnosti a vděku. Zdobená vejce se užívala nejen při
jarních obřadech, ale také při narozeních, svatbách a pohřbech. Protože kultovní smysl nemělo darování, ale
požití jejich obsahu, zdobila se od nepaměti vařená. Zvyk jíst vajíčka na Velikonoce souvisí patrně s velkým
půstem, při němž se nesměla jíst ani vejce, a proto lidé nedočkavě čekali, až postní doba skončí.
Kraslice je prý slovo východočeské a znamená červené velikonoční vejce. Zvyk zdobení kraslic pochází teprve
z druhé poloviny 19. století.
Pomlázka - Pomlázka, (po)omlazení, vyrobená z mladých vrbových proutků, měla ženám předat mládí a sílu
těchto proutků. Pánové a chlapci by si měli plést z proutků pomlázku nebo tzv. žílu a ženy by se měly nechat
tímto proutkem vyšlehat, aby omládly a zkrásněly. Můžeme poučit muže, že správně se šlehá jen mašlemi a po
zádech nikoliv po hýždích, jak je u našich koledníků zvykem.
Mazanec - Je symbolem slunce, zadělává se na Bílou neděli, dělá se ze stejného těsta jako vánočka. Dříve to
však bývalo pečivo nesladké, připravoval se ze strouhaného sýra a většího množství vajec.
Sladká varianta tohoto obřadního pečiva si však ponechala původní okrouhlý tvar a znamení kříže. V jiných
koutech naší země se nesladkým mazancovým koláčům říkalo baba, babůvka, plecovník, šoldr, svěceník.
Jidášky - briošky, obojí je pečivo z bílé mouky a medu ve tvaru válečku, může být také slaná varianta,
symbolizují provaz, na němž se Jidáš oběsil - podle křesťanského výkladu. Prozaičtější lidový výklad praví, že
hospodyním bylo líto zbytků těsta a dětem pekly malé figurky a zvířátka pro potěšení.
Hledání pokladů - pokud jsme něco ztratily, na Velký pátek vše prý zaručeně najdeme a k tomu ještě mnohem
více. Poklad, který najdeme, by měl mít podobu něčeho drahého pro potěchu mysli i ducha nebo milého pro
radost nebo najdeme rodinný pečlivě uschovaný poklad, zkusme tedy hledat. Zjistily jste, že vás nepřitahuje
žádná velikonoční tradice? Nebaví vás uklízet ani nic zdobit či malovat, vejce nejíte a nerady pečete a už vůbec
se nechcete nechat od mužů tlouct proutkem? Tak především vy nezapomeňte na radost ze života, jelikož o tom
právě svátky jara jsou a řádně je oslavte, mají se slavit 50 dnů jako odměna, tak do toho a krásné Velikonoce!

Informace občanům o třídění odpadů v minulých letech
Níže je uveden přehled produkce jednotlivých druhů separovaných odpadů a komunálního odpadu v letech
2006 – 2017.
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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 2018 nemění. Místní poplatek je možno hradit na obecním úřadě od pondělí 5.3.2018. Poplatek je
splatný jednorázově nejpozději do 30.4.2018.
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 2018
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 )

STŘÍPKY ZE ŽIVOTA ŠKOLNÍ DRUŽINY VE STŘELSKÝCH HOŠTICÍCH
Přestože pomalu dobíhá druhý měsíc nového roku 2018, všechny děti a vychovatelky ze školní družiny Vám
všem přejí mnoho štěstí a zdraví po celý rok.
První měsíc tohoto roku jsme se zaměřili na téma VESMÍR. Některé děti se dozvěděly mnoho nového, pro
starší to bylo opakování z hodin vlastivědy. Vyrobili jsme si model sluneční soustavy, rakety i s kosmonauty,
ve kterých se kluci i holky vydaly ve své fantazii na školní výlet do Vesmíru.
Další téma ŠATY DĚLAJÍ ČLOVĚKA jsme zakončili módní přehlídkou. Modelky byly krásné a moderátor
Jáchym Honzík, který nás celou akcí provázel, téměř profesionální.
Před pololetními prázdninami jsme oslavili další keltský svátek - svátek předjaří IMBOLC. Všechny pohanské
svátky se týkají koloběhu života v přírodě. A právě na toto téma jsme sestavili "opičí dráhu" v tělocvičně, kde
jsme pocítili "na vlastní svaly" třeba JARNÍ ROVNODENNOST (přechod ve vzporu ležmo po dvou lavičkách)
nebo DOŽÍNKY (žabáky na gymnastickém koberci) či ZIMNÍ SLUNOVRAT (hod míčem o zeď a chyt). Život
Keltů byl plný symbolů, magie a božských bytostí. Podle jejich vzoru jsme si vyrobili Brighitiny ochranné
kříže. Těmi jsme pak ozdobili kruh s vyobrazenými třemi tvářemi bohyně Brighit, která je patronkou svátku
Imbolc. Dalším symbolem Imbolcu jsou svíce (křesťanské Hromnice) a první jarní květy.
Druhý únorový týden patřil maskám. Na školní Maškarní karneval jsme družinu vyzdobili veselými a
barevnými smajlíky . Období Masopustů je i obdobím půstů a jarní očisty těla, vyrobili jsme si proto nástěnku,
jak a které potraviny jsou pro naše tělo zdravé a potřebné.
14. února se všude na světě slaví svátek sv. Valentýna. Ani my jsme ve školní družině nezůstali pozadu a
takovou malou Valentýnskou párty jsme si uspořádali. Chtěly bychom děti vést k tomu, aby se nebály a
nestyděly vyjadřovat své postoje a pocity k ostatním, umět pochválit a říci, že někoho mají rády. Všechna
dětská přání "od srdce" teď máme vystavené ve třídě. K párty patří zábava, takže nechybělo ani pár soutěží a
tanec.
V březnu navštívíme knihovnu a zúčastníme se akce na podporu dětského čtenářství – Noc s Andersenem.
Nezapomeneme také přispět zvířátkům do krmelce a krmítek.
Fotografie z naší pestré činnosti můžete shlédnout na internetových stránkách školy.
Vychovatelky Irena Hoholková a Lenka Kopelentová
ZPRÁVY ZE ŠKOLKY
Školní rok se přehoupl do své druhé poloviny a čas vánočního těšení a radosti se nám zdá již v nedohlednu.
Přesto občas rádi zavzpomínáme, jak jsme si užívali adventního tvoření různých dekorací, přáníček a drobných
dárečků pro své nejbližší. Jak jsme nedočkavě vyhlíželi Ježíška a čekání na něho jsme si krátili poznáváním
tradičních vánočních zvyků, zpíváním koled a účastí na milých setkáních se svými kamarády. Ještě než jsme se
před zimními prázdninami na chvilku rozloučili, uspořádali jsme vánoční besídku pro své rodiče, sourozence,
babičky a dědečky, prostě pro všechny, které máme rádi. Tentokrát jsme se však rozhodli, že se své rodině
pochlubíme nejen tím, že jim ukážeme, co všechno jsme se dokázali naučit, ale že bychom s nimi také chtěli
strávit krátkou chvilku u cukroví a teplého čaje (kávy), u přátelského povídání či jednoduše jim poodkrýt
pohodovou atmosféru naší školky, kde trávíme svou „pracovní dobu“. Posezení se setkalo s úspěchem, až na
drobné komplikace s nedostatečnou kapacitou prostor, (popravdě tak velkou účast rodičů a přátel jsme
nečekali). A pak už konečně přišel Ježíšek a přinesl nám velkou kupu dárků (mimo jiné např. interaktivní
obrazovku), ze kterých se těšíme každý den.
V lednu nás překvapovalo spíše nezvyklé aprílové počasí, a tak jsme si tradiční zimní náladu připomněli
alespoň při návštěvě oblíbené divadélka Kašpárek s představením „Paní Zima“. Na závěr měsíce jsme
uspořádali pro rodiče zajímavou přednášku o školní zralosti, kterou vedla odbornice speciální pedagogiky, paní
Mgr. Jana Vavřincová, kterou řada dětí i rodičů zná díky její logopedické péči. Doufáme, že přednáška byla pro
všechny přínosná a chtěli bychom maminky i tatínky znovu pozvat na další akce spojené s představením
novinek v oblasti moderní výchovy a vzdělávání dětí předškolního věku. Klidný chod každodenních tvořivých

činností, pohybových aktivit, zábavy, pravidelných pobytů na vzduchu a v přírodě nám pak v únoru konečně
narušil první pořádný sníh. Sáňkovali jsme, bobovali, koulovali se, stavěli sněhuláky a nemohli se sněhové
nadílky nabažit. V pátek 9.2.2018 jsme se pak převlékli do nejrůznějších kostýmků či masek a zpestřili si
dopoledne malým karnevalem. Připravili jsme si různé soutěže, občerstvení a nechyběla ani tradiční diskotéka.
Masopustní období jsme zakončili, jak se patří, a užili jsme si při tom mnoho zábavy a veselí. Avšak teď nás
trochu trápí různé tělesné neduhy a nemoci, přesto doufáme, že se zase brzy setkáme u nás ve školce v plném
počtu. A také už se pomalu začínáme těšit na první sněženky a teplé sluneční paprsky …
(tým MŠ Střelské Hoštice)
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE LHOTĚ A ZADNÍCH HOŠTICÍCH
Již 8. rokem jsme se letos vydali v sobotu 6. 1. 2018 na Tříkrálovou sbírku. Letošní koledování
provázelo velmi teplé a slunečné počasí. Opět nás čekalo srdečné přijetí většiny místních
obyvatel. S úsměvem a štědrostí přispívali do zapečetěné kasy. Někteří sousedé nás dokonce už vyhlíželi.
Malým třem králům přilepšili dobrotami. Velmi rádi jsme všude zazpívali typickou koledu „My tři králové
jdeme k vám“, popřáli šťastný nový rok a křídou označili příbytky domácím požehnáním K+M+B+2018.
Výtěžek místní sbírky letos činil 3899,- Kč. Tato sbírka je z velké části určena na pomoc místním seniorům,
kteří žijí doma a potřebují pomoc svých blízkých. Celková suma vybraná v našich farnostech Střelské Hoštice,
Katovice a Volenice činí 173 619,Děkujeme všem, kteří do sbírky přispěli, přejeme vše dobré v roce 2018 a za rok se těšíme na viděnou!
Více informací naleznete zde: www.katovice.charita.cz, www.trikralovasbirka.cz
(Vojta, Tomáš, Petr a Dana Martínkovi)

HASIČI
(E. Janochová)
Od posledního vydání zpravodaje hasiči stačili zakončit rok 2017 výroční valnou hromadou a zahájit rok letošní
tradičním hasičským plesem 27. 1. 2018. Všem, kteří nás při jeho organizaci podpořili, velmi děkujeme.
V současné době má SDH Střelské Hoštice 123 členů (56 mužů, 25 žen a 42 dětí). V loňském roce zásahová
jednotka vyjížděla ke třem požárům a v říjnu zasahovala při úklidů stromů ze silnice po větrné smršti. Protože
vás průběžně informujeme o sportovních úspěších dětí, připomeneme jen, že dospělí se zúčastnili soutěží ve
Štěchovicích a v Novosedlech, navíc L. Krupka ml. vybojoval 5. místo v soutěži Fireman ve Volyni. Děti nás
reprezentovaly celkem na 17 soutěžích. Domů přivezly více než 20 medailí. Velkou radost máme pochopitelně
z 2. místa z krajského kola starších v celostátní hře Plamen. Tato hra slavila v loňském roce 45 let od svého
založení, a tak i my jsme se spolu s dětmi věnovali pátrání v historii. Podařilo se nám sepsat jména všech, kteří
prošli řadami mladých požárníků/hasičů a zjistili jsme, že se za tu dobu jednalo již o více než 200 dětí z naší
obce.
V těchto dnech se již děti začínají věnovat zimní přípravě, kdy budou vytvořena nová soutěžní družstva a
některé bude čekat složení odborných teoretických zkoušek. Nejbližší soutěž nás čeká v jednotlivcích již

koncem března v Jablonci a v požárním útoku 5. 5. ve Strakonicích. Do té doby ještě plánujeme jarní výlet do
Tábora a tradičně akci čištění břehů řeky Otavy s úklidem naší výcvikové základny u školy v přírodě.
Připravované akce pro veřejnost
9. 3.
jarní setkání s diskotékou (pro všechny přátele SDH)
29.-31.3.
řehtání

