Číslo 68

Prosinec 2009

HOŠTICKÝ ZPRAVODAJ
STRUČNĚ
-

-

-

zastupitelstvo obce Střelské Hoštice zrušilo vyhlášku č. 2/2009, kterou se stanovil koeficient
pro výpočet daně z nemovitosti pro správní území obce Střelské Hoštice. V této vyhlášce
byl stanoven jednotný koeficient sazby daně 2. Důvodem zrušení této vyhlášky bylo
schválení Janotova úsporného balíčku, který od ledna 2010 zvyšuje pro všechny obce
základní sazby daně z pozemků a staveb na dvojnásobek. Kdyby zastupitelstvo obce tuto
vyhlášku nezrušilo, znamenalo by to čtyřnásobné navýšení daně.
zastupitelstvo obce Střelské Hoštice schválilo odprodej budovy bývalé mateřské školy č.p.
103 na stav. parc. č. 114 a části přilehlé zahrady parc.č. 463/2 v k.ú. Střelské Hoštice za
kupní cenu ve výši 2.900.000,-Kč. Zároveň schválilo podpis zprostředkovatelské smlouvy
na prodej této budovy se společností FPT s.r.o., Horažďovice na dobu do 30.6.2010.
prodej vánočních stromků(smrčků) proběhne v pondělí dne 21.12. od 8,00 do 15,00 ve
dvoře za obecním úřadem ve Střelských Hošticích.

knihovna Střelské Hoštice
„Vánoce jsou tady….“ udiveně odtuší děvče v reklamě na nejmenovaný nápoj. Jako
bychom to my všichni ostatní( kteří nikdy nehráli v reklamě, kteří už nakupujeme
dárky od srpna, protože najednou se to pak zvládnout nedá, kteří máme vymydlený byt
a nakoupené mouky, tuky, oříšky
a další ingredience do vánočního cukroví) nevěděli!!! Ladovská zima sice ještě není, ale
sněhové vločky už začaly svůj tanec a mráz nám barví nosy do červena. Je advent!
Krásný čas těšení se na Štědrý den. Nakupujeme dárky, protože chceme svým blízkým
udělat radost. Pečeme voňavé cukroví (letos fakt už jen pár druhů), setkáváme se
s přáteli a chodíme na besídky.
Mám upřímnou radost z toho setkávání. V podstatě je advent lepší než Vánocekaždopádně je určitě delší.
Chtěla bych Vám všem poděkovat, že jste se sešli v tak hojném počtu na rozsvícení
vánočního stromku. Musím přiznat, že jsem takový zájem nečekala a podle toho to i
vypadalo. Tímto se Vám omlouvám, že většina z Vás v podstatě z muziky neslyšela nic.
Příští „zahájení adventu“ už se bude konat na světle a hlavně nebude chybět ozvučení.
Další setkání- tentokrát hoštických a kozlovských seniorů dopadlo, myslím, dobře. Na
děti, které přišli s panem ředitelem a paní učitelkami navodit vánoční atmosféru

koledami a vánočními básněmi, mohli být všichni prarodiče pyšní. Pan Černý zase
dokázal, že pro každého zahraje
„ tu jeho“.

V pondělí nás čeká besídka. Celá škola včetně učitelského sboru už nejméně měsíc
pilně cvičí, takže se na to moc těším.

V příštím roce nás čeká 13. února MASOPUST. Kdo by se chtěl zúčastnit průvodu,
přijďte se domluvit do knihovny na masce. Zatím nám chybí muzikant, tak kdybyste
někdo o nějakém věděl, dejte mi, prosím, vědět.
Dětský maškarní bál by měl proběhnout 20.2.2010.
Desátá (v Hošticích druhá) „Noc s Andersenem“ byla vyhlášena již na 26. března 2010.
Tentokrát budeme mít vzácného hosta: spisovatelku paní Petru Braunovou. Svou
spoluúčast přislíbila katovická knihovna. Zatím jsou přípravy „v plenkách“, ale už teď
se moc těším. Jen doufám, že nám bude přát počasí. Chtěli bychom letos také zasadit
strom „pohádkovník“ a dát mu nějaké pěkné pohádkové jméno. Pokud byste
měli nápad, ráda si ho poslechnu.

užijte

Přeji Vám všem pokojné a radostné vánoční svátky a nový rok si
ve zdraví a lásce!
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