
                               
 

 

HOSTECKÝ ZPRAVODAJ 

                                                                PŮLROČNÍ VYDÁNÍ 

 

______________________________________________ 

 

Vážení spoluobčané, 

loňský rok byly vynechány dvě čísla zpravodaje. Tímto číslem se pokusíme shrnout události 

loňského půlroku a informovat o akcích, které se plánují na rok 2017.  

 

▪ STAVBA ČOV 

Jak jste jistě zaznamenali začala stavba ČOV. Podařilo se nám úspěšně dotáhnout žádost o 

dotaci a dotace nám byla koncem loňského roku přidělena. Výběrové řízení bylo ukončeno a 

k realizaci akce byla vybrána nejlevnější nabídka firmy Š+H s.r.o. Bohunice.  Celkové náklady 

na čističku jsou 10 137 000,-. Zažádali jsme ještě u Krajského úřadu Jihočeského kraje o 

poskytnutí dotace ve výši 10% na kofinancování akce. Celkově budou dotace činit 80% 

z uznatelných N akce. Zbytek bude obec hradit ze svých prostředků. Pravděpodobně 

nebudeme muset využít ani úvěr. 

Stavba byla zahájena koncem loňského roku a dokončena by měla být nejpozději v listopadu 

r. 2017. Předpokládáme, že bude dokončena dříve. Během roku začneme vyřizovat 

kolaudaci kanalizace společně s ČOV, tak aby bylo do konce roku vystaveno Rozhodnutí o 

povolení zkušebního provozu. 

 

 

▪ ODPAD 

I pro letošní rok je domluveno s Kompostárnou Jarošovice, že kontejner na Bio odpad bude 

přistaven celoročně.  

 

ZNOVU ŽÁDÁME VŠECHNY OBČANY, ABY ODPAD UKLÁDALI DO KLECÍ V PYTLÍCH, 

NEHÁZELI MIMO KLECE NEBO KONTEJNERY VOLNĚ. DĚKUJEME 

 

▪ DOKONČENÉ HŘIŠTĚ NA MALOU KOPANOU 

 

Za místním hostincem bylo úspěšně dokončeno hřiště na malou kopanou. Díky sponzorským 

darům a velké pomoci občanů nepřekročily  náklady na jeho realizaci 65 000,-. Všem 

občanům i sponzorům za jejich přispění a pomoc děkujeme. Hřiště bylo koncem roku 

podrobeno zátěžové zkoušce v podobě utkání místních borců (Pivní peruť x Pivní skauti), ve 

které úspěšně obstálo.  

 

▪  



▪ KNIHOVNA  

Opět byl koncem roku 2016 obnoven knižní fond zapůjčených knih z Vědecké knihovny z Č. 

Budějovic. Kdo bude mít zájem číst, jistě si svůj žánr v knihovně najde. 

Osvědčily se  dopolední úterní sedánky důchodců v knihovně. Pokud jste ještě nevyzkoušeli 

posezení u kávičky, tak se přijďte podívat každé úterý od 9:00 do 10:00 hodin.   

 

▪ AUDIT NA OBCI 

      Dne 16. 2. 2017 proběhl na obci audit hospodaření. Audit dopadl dobře, nebyly zjištěny 

žádné závažné chyby. Zápis z auditu visí na úřední desce a internetových stránkách obce. Stejně 

tak je tam vyvěšen i závěrečný účet za rok 2016. Rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha jsou 

k nahlédnutí na obci. 

     

▪ ORANŽOVÝ ROK  

Znovu letos budeme žádat Jadernou elektrárnu ČEZ o finanční podporu obce. 

 

▪ PLÁNOVANÉ AKCE NA ROK 2017 

 
            4. března 2017 Dětský maškarní karneval 

11. března 2017 Oslavy Mezinárodního dne žen 

30. dubna 2017 Pálení čarodejnic a stavění máje 

3. června 2017 Dětské sportovní odpoledne 

5. července 2017 Rybářské posezení 

1. srpna 2017 Tradiční turnaj v nohejbale 

2. září 2017 Dětské rybářské závody 

16. září 2017 Setkání seniorů obce Hosty 

30. září 2017 Setkání historické vojenské techniky 

2O. října 2017 Posvícenská zabijačka, posvícenský fotbal 

18. listopadu 2017 Tradiční turnaj ve stolním tenise 

2. prosince2017 Myslivecká poslední leč 

9. prosince 2017 Výroční valná hromada SDH Hosty 

31. prosince 2017 Silvestrovské posezení 

 

 

 

 

 

 



▪ USKUTEČNĚNÉ AKCE 

Během  letošního roku proběhly již tyto dvě akce: 

 

 14. 1. – Tradiční hasičský bál 

 

Po delší odmlce opět k tanci a poslechu zahrála hudba Vouzband. 

Tombola byla bohatá. Na příště zveme více domácích účastníků. 

Pořadatelé děkují všem, kteří přispěli na tombolu a vstupné 

 

 18.2. – Masopustní průvod obcí 

 

Již pátým rokem v masopustní čas procházel naší obcí, Hladnou a Dobrným pestrobarevný 

průvod masek. Vše probíhalo za veselého doprovodu dvou heligonkářů a vozembouchu. 

Doufáme, že se v tak hojném počtu masek, se stejnou ochotou a pohostinností u všech 

navštívených i kolemjdoucích sejdeme i v letech příštích.  Děkujeme                                         

Šímová Hana 

 

                               

 

DĚKUJEME ZA POZORNOST         ZASTUPITELSTVO OBCE HOSTY 

 


