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Svět se začíná zbavovat ledové krusty a zabarvovat se a lidé jsou víc vidět venku, na
ulicích i v přírodě. Setkávají se a povídají si spolu. Vzpomínají na to, co se přihodilo,
když se neviděli- když spěchali do svých domovů ukrýt se před zimou. Loví ve své
paměti jednotlivé zážitky a chtějí se s nimi podělit. Jak je to vlastně s naší pamětí?
Cicero kdysi vyslovil moudrost, že: "..paměť slábne, pokud ji necvičíš...". A další
velikán světové literatury Mark Twain se nechal slyšet, že: "Jsme tím, co si
pamatujeme. Bez paměti mizíme, přestáváme existovat, naše minulost je vymazána a
přeci věnujeme paměti jen málo pozornosti, kromě případů, kdy nás opustí. Děláme
strašně málo k jejímu procvičení, živení, posilování a ochraně."
Pojďte se setkávat, cvičit si paměť i tělo a povídat si.

Informace k místním poplatkům v roce 2012
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 2012 nemění. Místní poplatek je možno hradit na obecním úřadě od pondělí 19.3.2012. Poplatek je
splatný jednorázově nejpozději do 30.4.2012.
-

Poplatek pro fyzickou osobu, která má trvalý pobyt v obci, činí pro letošní rok 500,- Kč.
Poplatek pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci a v níž není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba, činí pro letošní rok 500,- Kč.
Poplatek pro fyzickou osobu mající trvalý pobyt v obci a vlastnící v obci další stavbu určenou k
individuální rekreaci a v níž není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba, činí pro letošní
rok 250,- Kč.

Od poplatku jsou osvobozeny osoby, které jsou držitelem průkazky ZTP (nutno předložit na Obecním úřadě).
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 2012
Vyhláška ani sazby poplatků ze psů se pro tento rok nemění.
Činí : 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.

Od 7.5.2012 bude svoz popelnic čtrnáctidenní.

Poplatky lze platit:


Hotově: na pokladně Obecního úřadu, Střelské Hoštice 83, v I. patře - v úředních hodinách:
PO - PÁ: 8:00 – 11:30 ; 12:30 - 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.

NECHTE DOMA AUTO A JEĎTE VLAKEM
UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Společnost JIKORD, s. r. o. ve spolupráci s KCOD České Budějovice zavede
nové vlaky ve zkušebním provozu. Pokud se tyto spoje v provozu osvědčí,
budou zavedeny od platné změny jízdního řádu v červnu 2012.

Nové vlakové spoje ve zkušebním provozu se týkají trasy (Plzeň-) Horažďovice Předměstí – Strakonice a zpět.
Jízdní řád je vyvěšen na informačních tabulích ve Střelských Hošticích, Kozlově, Zadních Hošticích,
Střelskohoštické Lhotě a v Sedle. O trvalém zavedení uvedených vlakových spojení bude rozhodnuto po
vyhodnocení zkušebního provozu.
Připravované akce:

Přijďte si vyzkoušet 5.4.2012 v 15,30 hodin do obřadní síně v zámku d r á t k o v á n í
podívat se, co jsou to f r i v o l i t k y.
Přineste si: slabý včelařský drát, vajíčka (pro začátek nejlépe umělohmotná)

a

Zprávy z naší školky
Do nového roku 2012 jsme si všichni společně popřáli hodně toho zdravíčka, bohužel netrvalo dlouho a
zachvátila nás epidemie v podobě neštovic. Postihla všechny, kteří s ní doposud neměli tu čest. A ještě teď proti
ní někteří bojují doma v posteli. Posunuli jsme proto i termín dětmi tak očekávaného karnevalu, aby to někomu
z nás nebylo líto. V měsíci lednu jsme tedy kromě vyrábění a kreslení sněhuláků všech podob a velikostí
zařadili mimo jiné i péči o své zdraví. Přispělo nám k tomu i divadélko Kašpárek, které přijelo 12.1. s pohádkou
Myška Rozumka. Děti se zde mohly zábavnou formou naučit, jak je důležitý zdravý styl života a také
sportování. Týden poté jsme shlédli další představení, tentokráte kouzelnické, v podobě her a soutěží. Pro
všechny to byl obrovský zážitek, opředený záhadami. Únor byl pak měsícem pohádkovým. Pohádky jsme si
společně četli, vyprávěli, hráli jako na divadle (stydlivější děti tvořily publikum) a poslouchali na CD. Vyrobili

jsme si spoustu krásných papírových loutek, kreslili obrázky postaviček hlavních hrdinů z jednotlivých
pohádek, příběhů, bajek apod. Některé tvoří dekoraci naší školky. 8.2. zakončila třída Medvědů úspěšně
plavecký výcvik v Horažďovicích. Všichni pak obdrželi mokré vysvědčení a sladkou odměnu za odvahu a
statečnost.
A co nás ještě čeká…?
13.3. proběhne zápis dětí do naší školky.
15.3. shlédneme pohádku Ferda Mravenec, kterou přijede zahrát oblíbené divadélko Kašpárek.
16.3. se všichni včetně paní učitelek převlékneme do masek a kostýmů a užijeme si slibovaný karneval. Chybět
nebude hudba, soutěže, hry a samozřejmě občerstvení.
18.2. čeká děti MŠ a ZŠ koncert Hrdlička + karaoke vystoupení
30.4. uvidíme další pohádku z divadélka Solařík.
Střípky ze života školy
V polovině ledna jsme uvítali naše předškoláčky, kteří museli zvládnout zápis do prvního ročníku, přišlo
celkem deset dětí, jednomu byl udělen odklad školní docházky.
Ve středu 18.ledna jsme ve spolupráci s firmou Ekokom zorganizovali besedu s prezentací na téma třídění
odpadu a ochrana životního prostředí, druhotné zpracování odpadu.
V polovině února jsme dodatečně zapsali jednoho budoucího prvňáčka Míšu Bělíka, který s rodiči cestoval po
světě. Poprosili jsme jeho maminku a ta nám v pátek 24. února přichystala zajímavé povídání s promítáním
fotek z Argentiny a Chile, dozvěděli jsme se zas hodně nového, mockrát děkujeme. Tímto připomínáme i
dalším rodičům nebo přátelům školy, že vítáme podobné aktivity a snažíme se o propojení života školy se širší
veřejností.
Únor jsme zakončili tradičně maškarním, děkujeme všem , kteří se podíleli na přípravě masek, tentokrát měli
úplně všechny děti kostým, nejoriginálnější jsme ocenili sladkostmi. Děti si také losovaly tombolu a účastnily
se soutěží.
Na březen chystáme besedu s mluvčí policie Mgr. Novákovou, žáci čtvrtých a pátých tříd pojedou do planetária
v Českých Budějovicích, také už máme naplánováno čištění studánky a návštěvu dětského dopravního hřiště ve
Strakonicích.
Jak „ne“zaháleli mladí hasiči v zimě
Eva Janochová, Jindřiška Králová
Ani nepřízeň zimního počasí neodradila mladé hasiče a od poslední soutěže, která se uskutečnila v říjnu, se
věnovali rozmanitějším činnostem. Kromě sportovních her v tělocvičně si připravovali svá díla do soutěže
Požární ochrana očima dětí. Při malování obrázků si vzpomněli i na zážitek ze zimní procházky, kdy 13. 2.
horaždovičtí hasiči vytahovali havarovanou cisternu z příkopu pod Hlubočicí.
Pro své kamarády a spolužáky vyzdobili zámecký sál na maškarní karneval a nezapomněli připravit jarní
výzdobu ani pro setkání všech hasiček, které se uskutečnilo 10. 3. 2012 rovněž v sále v zámku.
Nyní je s hřejivým sluníčkem čeká opět perný, ale velmi oblíbený, nácvik požárního útoku s vodou. Cvičit
budou kategorie přípravky (0-6 let), mladší do 11 let a starší do 15 let.
Uvažujete-li o zapojení svých dětí do družstev hasičů, můžete se přijít domluvit a nebo nechat svou
ratolest vyzkoušet si hasičské dovednosti zcela nezávazně. Schůzky se konají každý pátek od 16 hodin
před hasičskou zbrojnicí. Za kroužek není vybírán žádný poplatek.
Nejbližší konané soutěže, kam můžete přijít mladým hasičům držet palce:
5.5. – Otavský plamínek Strakonice
19.5. – Okresní kolo hry plamen a dorostu – Katovice
26.5. – Pohárová soutěž – Volyně
Základní škola Střelské Hoštice a Hoštičtí soptíci
letos společně vyprovodí zimu z naší obce.

Alois Jirásek ve Starých pověstech českých napsal: „Veselili se po všech dědinách. Za zpěvu brali se k vodám,
k volným teď potokům, řekám, házeli do nich obraz zimy a smrti a radostným hlaholem vítali Vesnu, líbeznou
bohyni jara.“
Tento svátek připadá na Smrtnou neděli před Velikonocemi, která se slaví 14 dnů před Velikonoční nedělí. My
poneseme Moranu z obce k řece Otavě tentokráte již v pátek. Zpět si přineseme Líto (letečko či májíček), které
bude symbolizovat příchod jara.

VYNÁŠENÍ MORANY
23. března 2012 sraz ve 13.00 hod. před Základní školou
Hospůdka Kozlov
Proběhlo - 10. března setkání dvou kapel, které se moc vydařilo: Sešlost a hosté – skupina Z vršku.
Plánujeme - 14. dubna sobota od 20:00 kapela Sešlost
- 12. května sobota od 20:00 kapela Sešlost
Také už se těšíte na hezké počasí? S příchodem slunečných dnů bude před Kozlovskou hospůdkou znovu
připraveno venkovní posezení a do prodeje se vrátí nanuky!!
Přejeme pěkné jarní dny.
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OKÉNKO DO MINULOSTI – JAK SE ŽILO V SEDLE
Jak se stavěla sedlecká škola.
Již dříve jsme se seznámili s uspořádáním školního vyučování našeho regionu. Školní obec
Střelské Hoštice se starala o školní vzdělání dětí také ze Střelskohoštické Lhoty, Horního i
Dolního Poříčí a Kozlova. V Sedle, které bylo rovněž přiškoleno ke Školní obci
střelskohoštické, byla zřízena školní expozitura (roku 1904). Děti ze Sedla chodily tedy v Sedle
do druhé školy Školní obce střelskohoštické.
Školní třída se nacházela v usedlosti Josefa Veselého čp. 11. Ze zápisů sedleckých obecních
zastupitelů vyplývá, že ani obec, ani majitel usedlosti nebyli s tímto stavem spokojeni.
A jednali!
6. listopadu 1912 odeslali radní dopis do Prahy:
Zastupitelstvo obce Sedla podává žádost na slavný c.k. zemský školní úřad v Praze o přeměnu
zdejší školní expozitury na samostatnou školu – jako druhou školu Školní obce střelskohoštické
z následujících důvodů:
1. Najatá učebna je malá a tmavá, podle zprávy c.k. okresního lékaře prostorově
nevyhovuje a podle zprávy pana učitele při pošmurnu není možno s dětmi počítat.
2. V učebně se v zimní době kouří (pozn. asi kamna), takže pan učitel je nucen děti ze školy
propustiti, což se děje několikrát každoročně, tak i letošního roku 15. – 17. října a učebnu
větrali. Při menších množstvích dýmu otevře pan učitel dveře nebo okno, protože
místnost nemá žádnou ventilaci. Tím je zdraví jak pana učitele, tak našich dětí ohroženo,
dostávají bolesti hlavy a kašlou.
3. Naše děti už po osmém roku věku v této nezpůsobilé a nezákonné místnosti tělesně i
duševně zakrňují a veškeré naše prosby jak c.k. okresní školní radě, tak i místní školní
radě o zaopatření náležité místnosti jsou bezvýsledné.
4. Ve zdejší expozituře působí každoročně jiný a jiný pan učitel, který sem musí
každodenně docházet. Jelikož je to přes 6 km, přijde do školy unavený, při deštivém
počasí umoklý a v zimní době umrzlý a mrzutý, takže kdyby zde působil pan učitel zde
ubytovaný, bude s láskou vyučovat a naše děti budou v učení prospívati.
21. ledna 1919 – po sedmi letech, po světové válce, dostali sedlečtí radní z Prahy odpověď:
Výnosem Zemské školní rady vznikla Školní obec Sedlo, ale o vyučovací místnosti zmínka
nebyla.
Sedlečtí radní tedy jednali.
30. ledna 1921 byla zvolena Místní školní rada ve složení:
F. Kačín čp. 8, V. Šilhan čp. 4, náhradníci V. Hrabák čp. 42 a V. Vodička čp. 36.
Bylo usneseno vyslání delegace k předsedovi Okresní školní rady k řešení stavby školy v Sedle
tak, aby obec nebyla finančně ohrožena.
13. února 1925 byl určen pozemek na stavbu školy – katastr. č. 39 na Dražkách na horním
konci vsi.
Už 25. května 1925 je zastupitelstvem obce jednohlasně usneseno, aby byla stavba školy
zadána za nejnižší cenu 135.000 Korun staviteli Aloisu Ouředníkovi.

Obecní zastupitelstvo rozhodlo, aby obec přistoupila za člena Rajfajzenky ve Střelských
Hošticích a aby podala žádost k okresu na povolení výpůjčky na stavbu školy. Zároveň
zastupitelstvo rozhodlo nevyplácet daň Okresní hospodářské záložně v Horažďovicích od
kontribučenského fondu, dokud nepovolí prodat les „Droužný“, aby obec získala na stavbu
školy finanční prostředky.
Škola byla v té době už ve výstavbě, protože obecní zastupitelstvo už žádalo 27. července 1925
o „úřední komisi“ na kontrolu.
Použitý písek nevyhovuje, na omítku je hlinitý a cihly jsou špatně pálené. Za dva dny 29.
července se pan Alois Ouředník, stavitel z Horažďovic zavazuje zastupitelstvu, že bude
veškerou omítku na stavbu školy zevnitř i zvenka nahazovat pískem od Machovce ze Lhoty. Za
to je odpovědný stavbyvedoucí Smitka a dělník, který maltu dělá. Když se zjistí a svědky
dokáže, že se dává na „p u c o v k u“ svrchu písek blátivý, budou stavbyvedoucí i dělník
okamžitě propuštěni a nahrazeni jinými. Dále je dohodnuto, že do stavby se budou dávat jen
dobře pálené cihly, bude opravena záklenka v okně a také záklenka z chodby do prádelny.
Staviteli se nepovolí prodloužení lhůty stavby školy a přes advokáta se zažádá o výměnu trámů
stropu v učitelském bytě.
29. srpna obecní zastupitelstvo souhlasí s prodloužením lhůty dokončení stavby školy do 20.
října 1925.
Datum prodeje lesa „Droužného“ je stanoven na 4. října 1925.
Bude provedena dražba (konkurz) na místo školníka. Ten musí nasekat dříví, přinést uhlí a
rozdělat oheň, zamést učebnu, čistit okna a záchody.
Obecní zastupitelé a zástupci Místní školní rady provedli závěrečnou kontrolu stavby školy a
vyčíslili si hodnotu závad a nedodělků na 1.077,25 Korun.
Za stavbu školy mají tedy za povinnost zaplatit 133.922,75 Korun.
Doslov.
Kolik generací školáků prošlo za více jak půlstoletí sedleckou školou, aby se rozptýlili po
světě? Zavítají-li občas „DOMŮ“, zaznamenají mnoho změn. Zmizely meze polí, zmizely i
cesty k nim. Na horním kopci vsi stojí stále impozantní budova, nejpěknější v Sedle, které se
bude ještě nějaký čas říkat Š K O L A.
F.Z.

