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Vánoční svátky se překulily, dárky od Ježíška už jsou rozbalené, zařazené do poliček a skříní a mnohdy možná i
zapomenuté někde v koutě. Vážení hoštičtí, chtěli bychom Vám popřát do nového roku, abyste dokázali žít
v pohodě, aby Vás bavilo a těšilo Vaše zaměstnání, abyste vydrželi nápor úkolů a práce, abyste se každé ráno
probudili s úsměvem a šli s ním i večer spát, aby Vás neopouštěli přátelé, aby Vaše rodina držela pohromadě,
abyste uměli přijímat i dávat, abyste našli „své místo na slunci“ a pokud ne, tak abyste vytrvali a byli šťastní i ve
stínu, neboť někdy není největším štěstím cíl ale právě ta cesta k němu.
Rok 2020 je rokem oslav 700. výročí od první zmínky o naší obci. Oslavy se budou konat v termínu od
12.6. do 14.6.2020. Program oslav bude zveřejněn v dalším vydání Střelskohoštického zpravodaje.
Upozorňujeme občany na možnost zakoupení kalendáře s fotografiemi Střelských Hoštic pro rok 2020 na
obecním úřadě.

Informace občanům o třídění odpadů v minulých letech
Níže je uveden přehled produkce jednotlivých druhů separovaných odpadů a komunálního odpadu.
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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 2020 nemění. Místní poplatek je možno hradit na obecním úřadě od pondělí 9.3.2020. Poplatek je splatný
jednorázově nejpozději do 30.4.2020. 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.

Místní poplatek ze psů za rok 2020
Zastupitelstvo obce Střelské Hoštice vydalo novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů
č. 4/2019 s platností od 01.01.2020. Změna této obecně závazné vyhlášky oproti předchozí spočívá jen v úpravě
podle nového zákona o místních poplatcích, nedotýká se sazby poplatku nebo v rozšíření osvobození. Od
poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na
pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP
nebo ZTP/P. Zákon rozšiřuje osvobození na provozování všech druhů útulků.
Sazby poplatku za kalendářní rok 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.
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 )
DĚNÍ V SEDLE
Podzim a konec roku 2019 byl dost rušný. 30.11. jsme si rozsvítili na návsi stromek, čímž jsme oslavili začátek
adventu. Nechybělo dobré jídlo a pití od místních lidiček.
11.12. jsme se sešli v 18 hodin u stromečku na návsi a zazpívali koledy, které se zpívali v celém Česku v rámci
akce „Česko zpívá koledy s Deníkem“. Tradičně přišli mladí i ti starší, nejen ze Sedla, za což jsem velice ráda.
31.12. jsme se v místním hasičském klubu rozloučili s rokem starým a přivítali ten nový, do kterého všem přeji
pevné zdraví, hodně štěstí a pohody ☺
4.1. se Anička K., Justýna Š. a Julie Š. převlékly za Tři krále. Všechny společně zazvonily u každého domu
v Sedle, označily nápisem K+M+B+2020 a zazpívaly My tři králové jdeme k vám……. Za jejich snahu lidé
přispěli do zapečetěné kasičky, někteří přidali sladkou odměnu i pro Tři krále. V letošním roce se podařila v Sedle
vybrat na Tříkrálovou sbírku částka 3.681 Kč. Za štědrost všem, kteří přispěli, ještě jednou děkujeme.
DÍLNIČKA V SEDLE
29.10. jsme podnikli výlet do porcelánky v Nové Roli a Karlových Varů, kde jsme se podívali po celém podniku
a v jejich dílničce si ozdobili hrnečky. V Karlových Varech jsme lanovkou vyjeli na rozhlednu a navštívili Motýlí
dům. Prošli jsme si část kolonády a skoro všichni si odváželi plné tašky karlovarských oplatek.
V říjnu si děti v dílničce vyrobily mlýny, které se jim opravdu hodně povedly. V listopadu následovala výroba
skřítků a v prosinci adventní svícny. Prosincovou dílničku jsme si užili vánočně. Pochutnali jsme si na dortu a
dětském šampáňu.
„Velké“ holky si v prosinci v dílničce udrátkovali krásné svícny.
Plánované akce v Sedle (případné změny, prosím, sledujte na webu či vývěskách):
od února bude opět dílnička pro děti
v březnu chystáme dílničku pro maminky – drátkování
Přesné termíny dílniček můžete sledovat na webu obce či na vývěskách a nezapomeňte se podívat i na fotografie
našich setkání.
Šárka Š.

SDH Střelské Hoštice – rok 2019
(Eva Janochová)
Na valné hromadě 26. 12. 2019 členové sboru dobrovolných hasičů nejen bilancovali, ale také volili. Starostou
sboru i nadále zůstává Václav Boukal st., jeho náměstkem Z. Pechlát, jednatelem J. Šíp a velitelem V. Král.
Počet aktivních členů zásahové jednotky obce je 18. V loňském roce jednotka zaznamenala na 20 výjezdů
k požárům nebo se jednalo o technické pomoci. Mezi nejnáročnější zásahy nejdříve patřil požár místní pily, ke
kterému došlo v březnu v brzkých ranních hodinách. V neděli 21. července však došlo k dalšímu velkému požáru,
tentokráte skladu s balíky slámy v Pošumaví, a.s. Při tomto požáru byl vyhlášen druhý stupeň požárního
poplachu. Na místě bylo 11 cisteren, neboť zasaženo bylo všech 1300 balíků slámy. Dlouhotrvající zásah byl
fyzicky náročný pro profesionální i dobrovolné hasiče. Pro naši jednotku se jednalo o nepřetržitých 25 hodin
hašení i celonočního dohašování. V pondělí nezůstalo po hale ani památky.
Naopak s vodou bojovali hasiči v neděli po dožínkách při bleskové povodni v Prčíně u čistírny odpadních vod,
kde voda a nanesený materiál zaplavily silnici.
Z uvedených případů vyplývá, že ani preventivní činnost s naší mládeží nelze brát na lehkou váhu, neboť červený
kohout nikdy nespí. Kromě soutěžní a tréninkové činnosti je část zimních tréninků vždy věnována přípravě na
odborné zkoušky právě v oblasti prevence. V roce 2019 bylo u sboru registrováno 55 dětí do 18 let. Mladí hasiči
startovali na 20 soutěžích v kategoriích přípravky (děti do 6 let), mladších, starších a dorostu.
Z úspěchů si nejvíce vážíme získání sousedovického putovního poháru, neboť jsme soutěž v kategorii starších
vyhráli 3x za sebou. Starší se také stali podruhé v řadě mistry Šumavské dětské hasičské ligy. Dorostenky
postoupily do krajského kola a 16. 6. 2019 přivezly z Tábora třetí místo a v jednotlivcích J. Lebeda 2. místo.
V celkovém hodnocení okresního kola hry Plamen se mladší umístili na 2. místě a starší na 3. místě, soutěž se
tentokráte konala 1. 6. 2019 ve Volyni. Poděkování patří i těm, kteří se poctivě připravovali na halové stovky a
šedesátky v Jablonci nad Nisou a Praze. Zde skvělého výsledku dosáhli R. Rejžek a K. Koudelková. Na činnost
dětí se vedoucím podařilo opět získat dotaci z MŠMT, tentokráte ve výši 65 450 Kč.
Kromě soutěží hasiči připravili lednový ples, výlet do Českého ráje, dvoudenní splouvání řeky Otavy, zájezd do
Aquapalace Praha, oslavy 135. výročí založení svého sboru a na červnovou dětskou soutěž v požárním útoku O
pohár starosty obce sem přijelo 40 soutěžních družstev, v říjnu ještě uspořádali taneční zábavu.
V současné chvíli jsme po zahájení hoštické plesové sezony 2020.
Dovolte, abychom poděkovali všem sponzorům, kteří nás podpořili v letošním i loňském roce, a občanům za
zakoupení vstupenky na ples. I tyto finanční prostředky jsou využity na aktivity sboru a přípravu mladé generace
nových hasičů.

Chcete-li dostávat informace e-mailem z Obce Střelské Hoštice,
zaregistrujte se stránkách www.strelskehostice.cz (na www
stránce vpravo nahoře)!!!

PROSÍME, UKLÍZEJTE PO SVÝCH PSECH
EXKREMENTY!!!
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OHLÉDNUTÍ ZA PROSINCEM 2019 V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Loňský rok je za námi, dovolte mi tedy ještě malé ohlédnutí za jeho závěrem. Od podzimu do prosince, než se
natěšení rozprchneme užívat vánočních prázdnin, to ve školce žije…. Sotva si užijeme Halloweena se všemi
strašidelnými kostýmy, pohádkami, výrobky a činnostmi, rodiče potěšíme podzimní besídkou, už se trochu
v obavách a také nervozitě připravujeme na další návštěvu. A letos přišly 5. prosince návštěvy hned dvě. Jednou
byl tradičně Mikuláš a Anděl, kteří dětem nadělili něco na zub a stádo čertíků s metličkami, kterým někteří malí
hříšníci naslibovali „hory-doly“. Druhá návštěva byla až z Německa. Podívat se na nás přijela skupina dětí
z německého Mariaposching a Niederwinkling v rámci projektu Jazykového kompetenčního centra pro češtinu a
němčinu. Program pro děti připravili hlavně v základní škole, ale i naši předškoláci předvedli to, co se naučili
v kroužku němčiny, který v MŠ probíhá 1x týdně od října 2019.
V polovině prosince vyrazili předškoláci na zimní výlet do Pohádkové vánoční kovárny v Selibově u
Písku. Prohlédli si pohádkový svět Vánoc se spoustou ozdobených živých stromečků, viděli ozdoby z různých
přírodních materiálů, betlémy i andělské scenérie a poznali české vánoční zvyky a tradice. V tvořivé dílničce
vyrobili hezké vánoční dekorace a dárečky pro své blízké nebo pro radost.
Jistě jste si všimli ozdobeného stromečku před školou vedle Betlému. Autory pěkných ozdob byli rodiče společně
s dětmi. Na vánočním posezení s rodiči, kde jsme předvedli i malé vystoupení se zpěvem a tancem, si děti s rodiči
po příjemně strávených chvílích při kávě, nealko punči a drobném občerstvení ozdobili stromek, připravený
panem Malým a Maškem. Každý den pak děti obdivovaly, co vyrobily, a my dospělí jsme obdivovali rodiče,
s jakými nápady se do výroby rodinné vánoční ozdoby pustili. Čas Adventu a Vánoc je vhodný pro posilování
mezilidských vztahů, pro rozhovory na téma rodina, pro vytváření povědomí o důležitých lidských hodnotách,
jako je úcta, pokora, sdílení, obdarování. A k tomu se ubírají i činnosti ve školce. Součástí příprav a čekání na
Ježíška jsou vánoční zvyky a tradice, poslech i zpěv koled a vánočních písniček i seznámení s biblickým příběhem
jeho narození. A úplně nejlepší je to těšení…..
S přáním šťastného vykročení do roku 2020 kolektiv MŠ Střelské Hoštice.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Pojďme se společně přenést na podzim minulého roku, projektový den s názvem Bramboriáda nezažívají naše
děti poprvé, vždy stejná je i radost ze společného vaření bramboračky na ohýnku, vzájemné pomáhání,
ochutnávání a diskuze nad tím, která polévka je letos nejchutnější.
Ani jsme se nenadáli a přišel listopad a s ním zařehtal pověstný Martinův kůň, letošní novinkou byl projektový
den věnovaný svátku svatého Martina, navštívila nás etnografka Irena Novotná, pod vedením paní učitelky
Martínkové se děti účastnily pestrých aktivit zaměřených na tuto slavnou historickou osobnost, která má vztah
k naší obci, dozvěděly se mnoho z historie, sestavovaly lidová přísloví, zdobily hnětynky, v jídelně si pak
pochutnaly na sváteční kachně se zelím a knedlíky.
Mnoho let také trvá naše spolupráce s projektem Planeta Země 3000, letos věnovaná Kolumbii.
Zapojili jsme se do několika soutěží, nejúspěšnější jsme byli v Čestickém bramboru, mezi 70 literárními pracemi
ocenili druhým místem práci Jáchyma Honzíka, naše školní družina obsadila s výtvarnou prací také druhé místo
a kolektiv 1. a 2. ročníku získal 3. místo.
Již tradičně jsme zahájili Advent hudebním pásmem na rozsvícení vánočního stromu, letos jsme zpívali ve
vánočním čase více než jiné roky, přijali jsme totiž pozvání muzea ve Strakonicích a tak jsme vystupovali na
adventních trzích, kde jsme sklidili velký aplaus od publika.
Přesně v den, kdy po Čechách chodí svatý Mikuláš, k nám na návštěvu přijeli žáci a mnozí pedagogové
z Německa. V rámci zapojení do projektu jazykového kompetenčního centra pro němčinu a češtinu jsme přivítali
děti z německých škol, den plný her a tvoření se natolik vyvedl, že německým dětem se odpoledne nechtělo od
nás odjet.
Poslední školní předvánoční den jsme si udělali vánoční párty, praktikovali jsme vánoční zvyky, dávali si
dárečky, jedli cukroví a těšili se na Ježíška. Po návratu z prázdnin jsme se vrhli do práce, neboť děti čekají
pololetní prověrky a vysvědčení, které završí půlroční vzdělávací úsilí.
V novém pololetí nás čeká škola Na nečisto pro naše budoucí prvňáčky, budeme se připravovat na Karneval a
těšit se na jaro.

ŠKOLNÍ DRUŽINA BERUŠKA
Letošní školní rok jsme spolu s rodiči odstartovali setkáním při „Jablkohraní aneb Cesta za zdravým bříškem“.
Prožili jsme čtvrteční odpoledne plné jablíčkových soutěží, smíchu a dobrého zdravého jídla. Ze strachu z rýmy
jsme se uchýlili do budovy školy, ale ani stísněné prostory nás neodradily od toho, abychom si to užili. Jablka a
jablečný mošt nám darovala akciová společnost Pošumaví a výborným štrůdlem přispěly paní kuchařky ze
školní jídelny. O dobrou náladu se staraly nejen děti, ale i rodiče a my – pedagogický sbor a paní školnice.
Začátkem října jsme využili dny, kdy bylo nebe téměř bez mráčku a příjemné teplo. Ideální podmínky pro naši
Drakiádu, kdy na oblohu vzlétli draci. Podlehli jsme kouzlu létání. Náramně jsme si to užili a příští rok budeme
pouštět zase. Při pohledu vzhůru bylo jasné, že zánik tradičního pouštění draků nehrozí. Vždyť když si vybavíte
obrázek podzimu od Josefa Lady, bude tam určitě pečení brambor u ohníčku na poli a pouštění draků. Koncem
měsíce října, kdy stromy už začaly shazovat svůj „zelený háv“ a malíř podzim obarvil přírodu do teplých barev,
užily si děti školní zahrady ke sportu, hře na nových herních prvcích a jiným pohybovým hrám. Děti také vědí,
jaké změny na podzim probíhají a proč a rádi využijeme „odložených šatů“ stromů k výtvarným pracím.
Letos jsme zkusili Land – art a moc se nám povedl.
Land-art (z anglického land - země, art - umění) - znamená v překladu zemní umění neboli umění země.
Umělcům, kteří vytvářejí tyto události v přírodě, říkáme land-artisté. Land-artisté pracují se zeminou, hlínou,
pískem, kamením, slámou, senem, se suchými větvemi, listím nebo s vodou v různých podobách - led, sníh,
déšť. Někteří z nich přinášejí do přírody i jiné prvky (lana, stuhy, plátna apod.).
Kdo by přišel 1. listopadu k nám do Berušky, potkal by se tam s upíry, „zombíky“, čarodějnicemi a jinými
strašidelnými bytostmi. Naštěstí neměly strašidelnou náladu, takže jsme si užili odpoledne plné smíchu, soutěží
a "halloweenských" dobrot. Ze zdí a oken nám fandili pavoučí domácí mazlíčci, šustiví ducháčci a netopýrci.
Rozhodně jsme si nadělili pořádnou dávku dobrých pocitů, aby na nás podzimní chřipka nemohla. V Berušce se
ani čertů nebojíme, klidně si s nimi zařádíme. I my se totiž rádi hýbeme a soutěžíme. O letošním čertovském
odpoledni nám to dokonce šlo tak dobře, že jsme všichni dostali Výuční čertovský list se samými jedničkami.
Nejlépe nám šly čertí škleby a blekotání, dobře jsme zvládli i přenášení hříšných duší přes hory a doly do Pekla,
do kotle se nakonec trefili všichni a obout čertovské kopyto byla pro nás hračka. Když se přiblížil Štědrý den,
vydali jsme se s dětmi do místní knihovny, kde pro nás paní knihovnice Kopáčková připravila vánoční
výtvarnou dílničku. Děti si mohly vyrobit voňavou gelovou svíčku a ozdobičku z plastové matrice a barev na
sklo. Provoněli jsme celou knihovnu a pak i školu. Děkujeme paní knihovnici a těšíme se na další setkání. A
teď v lednu čekáme, až přijde opravdová zima a napadne sníh, abychom si také užili jako každý rok zimní
radovánky na školní zahradě. Čekání si zkracujeme pracovními a výtvarnými činnostmi na téma ZIMA.

MASOPUSTNÍ PRŮVOD
DNE 15.2.2020 SE USKUTEČNÍ KAŽDOROČNÍ PRŮVOD MASEK.
JAKO V LOŇSKÉM ROCE SE VÝTĚŽEK VĚNUJE DĚTSKÉMU CENTRU STRAKONICE.
JELIKOŽ MASEK NENÍ NIKDY DOST, HLEDÁME DALŠÍ PARŤÁKY DO PRŮVODU.
V PŘÍPADĚ ZÁJMU ZAŠLETE SMS NA TEL. 723 917 458.
BUDEME SE TĚŠIT NA NOVÉ PŘÍRŮSTKY.

Sportovní ples 21. 2. 2020
- k tanci a poslechu hraje kapela SCÉNA
- připraven je welcome drink, bubenická show a bohatá tombola s hlavními cenami
- LED televizor, wellness pobyt a horkovzdušná trouba
- předprodej vstupenek bude zahájen 10. 2. 2020 na obecním úřadě
Všichni jste TJ Sokol srdečně zváni.

