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Přístavba a stavební úPravy 
objektu Mateřské školy  
řádně zkolaudovány

Vážení občané, rádi bychom vás informovali, že projekt „Přístavba a sta-
vební úpravy objektu Mateřské školy v Hostomicích“ byl řádně zkolaudo-
ván a v novém školním roce 2021/2022 nastoupily děti již do nově zrekon-
struovaných prostor.

Celkové náklady akce byly: 24 256 980,- Kč vč. dPH. Celková výše obdrže-
né dotace je: 22 405 277,- Kč vč. dPH. Spoluúčast města Hostomice byla:  
1 851 703,- Kč vč. dPH. Projekt byl spolufinancován z Ministerstva pro místní 
rozvoj – program: Integrovaný regionální operační program.

Vít Šťáhlavský, starosta města

dokončení  
II. etapy akce  
revitalizace  
tyršova náměstí  
v Hostomicích
dne 16. září 2021 proběh-
lo za účasti zástupců města 
Hostomice, projektantů a do- 
tačního managementu jed-
nání na Úřadu vlády Čr za 
účelem získání doporučení 
záměru bezbariérové trasy 
města Hostomice, která za-
hrnuje úpravy radnice, kte-
ré budou splňovat bezbari- 
érové užívání 1NP a 2NP  
radnice. Tyto úpravy spočí- 
vají v rekonstrukci sociálních 
zařízení, vstupních dveří a zá-
roveň zpřístupnění 2NP pro 
invalidní návštěvníky Měst-
ského úřadu.

Pokud se nám podaří získat do-
poručení od Úřadu vlády na výše 
uvedený záměr, je velká pravdě-
podobnost, že uspějeme při po-
dání žádosti o dotaci na Státním 
fondu dopravní infrastruktury  
k dokončení celého náměstí.

Předpokládaná výše dotace  
z uznatelných nákladů ze SFDI 
je 85 %.

Vít Šťáhlavský, starosta města
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výzva Pro sPolky v našeM Městě 
Podání žádosti o finanční podporu mohou spolky na rok 2022 podat do podatelny  
MěÚ Hostomice nejpozději  do 31.10.2021.

odpadové hospodářství města 
Hostomice
Na základě častých dotazů od občanů vás informujeme v předstihu o „Svozu 

velkoobjemového odpadu“, který proběhne 4. prosince 2021. Žádáme občany, 

aby nenaváželi odpad dříve, než bude přistaven kontejner. V opačném případě 

firma tento odpad neodveze. Děkujeme za pochopení. 

Na začátku listopadu budou kontejnery na tříděný odpad z Tyršova nám. 

přesunuty do dvora v Nádražní ulici pod prodejnu COOP. 

Městský úřad Hostomice vyzývá všechny podnikatelské subjekty na území města 

Hostomice, Bezdědic, Radouše a Lštěně, aby si zřídily, pokud tak již neučinily, 

vlastní odpadové hospodářství včetně tříděného odpadu, jak vyplývá ze zákona 

o odpadech, se svozovou firmou. Od nového roku budou probíhat kontroly  

z MěÚ Hořovice - odbor životního prostředí. Sběrná místa v našem katastru 

nejsou určena pro odpad z podnikatelské činnosti, ale slouží našim občanům.

tradIční 
výšlaP na 
čtyřMezí
dne 28. října ve čtvrtek 

bude vypraven slavnostní 

pěší průvod z Hostomic, 

dobříše, rosovic a Bukové, 

ve kterém budou neseny 

městské prapory.  

V 10.00 hod. od MěÚ 

Hostomice půjdeme po žluté 

turistické značce až na místo 

(trasa je dlouhá 5 km v jednom 

směru). Pro fyzicky méně 

zdatné (seniory) bude vypraven 

autobus s odjezdem v 10.00 

hod. od MěÚ Hostomice, který 

dojede na rozcestí, odkud to 

bude již jen 150 - 200 m  pěší 

chůzí na místo. Po skončení 

slavnosti bude autobus opět na 

stejném místě čekat a dopraví 

vás zpět do Hostomic. V dnešní 

nelehké době je velmi důležité 

se setkávat na takovýchto 

společných akcích. Na místě 

bude zajištěno občerstvení  

a krátký kulturní program. 

Moc se na vás těšíme.

dne 19.9.2021 ve 12 hodin se naše jednotka připojila k uctění památky  
tragicky zesnulých hasičů z Koryčan minutou ticha.

uctění památky zesnulých hasičů
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V pátek 17. září odjela jednotka na místo parkoviště Koledník. Po příjezdu na 
místo se jednotka seznámila se situací na místě a postavila si své zázemí. Již 
během pátku jsme řešili několik požadavků ze strany pořadatelů. Byly pro-
řezány nálety u výjezdu, z důvodu lepší viditelnosti na hlavní silnici, a vyzna- 
čeno okolí parkoviště pomocí pásky, aby nedocházelo k parkování mimo  
parkoviště. 

Od sobotního rána jsme se střídali jako požární hlídka na parkovišti a zároveň 
jsme pomáhali s organizací celého parkoviště. Po dohodě s pořadateli jsme se  
v 18.00 hodin přesunuli na parkoviště u Bílého lomu, zde jsme  hlídali parkoviště 
i vjezd do Tetína. Jednotka se střídala ve dvoučlenných hlídkách po celou noc. 

V neděli v 8 ráno byla předána hlídaná místa pořadateli. Poté jsme se sešli na 
parkovišti Koledník, uklidili  jsme zázemí a po domluvě s pořadateli se vrátili zpět  
na základnu do Hostomic.

Za velmi profesionální přístup patří všem zúčastněným členům velký dík. Ne  
jenom mými ústy, ale i ústy pořadatelů, kteří pěli chválu na náš přístup. Ještě  
jednou velice děkuji všem.   Petr Nájemník 

národní svatoludMIlská Pouť v tetíně
Pouť proběhla ve dnech 17.-19.9.2021.  Někteří členové výjezdové jednotky ve složení Petr Šinágl, Petr 
Nájemník, Tomáš Černý, Michal Šinágl, Václav Vácha, jan Vinš a mladší členové adam Budil, Karel Grunt 
mladší a rosťa Cafourek se zúčastnili jako požární asistence a dohled nad parkovištěm Koledník. 

kroužek MladýcH HasIčů
Šestým rokem jsme zahájili  
činnost kroužku mladých hasi-
čů. Scházíme se každé pondělí  
od 17 hodin v hasičárně. Mladí 
hasiči se zdokonalují a osvojují 
si různé znalosti hasičské teorie,  
zdravovědy, topografie.

Dále se učí jak se zachovat v různých 
situacích, které mohou nastat v běž-
ném životě, jaké číslo zavolat a jak se 
zachovat do příjezdu profesionální po-
moci. Účastníme se hasičských soutěží 
v požárním útoku a dalších oblastech. 
Schůzky začínáme rozcvičkou a růz-

nými sportovními aktivitami. Mladí 
hasiči pomáhají a účastní se kulturních 
akcí v našem městě, které připravuje-
me pro naše spoluobčany.

V září naše řady posílilo několik no-
vých členů, kteří se s velkým nadšením 
zapojili do všech činností kroužku.
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V sobotu 25.9.2021 v krásném a pro-

sluněném dni, se na hostomickém ná-

městí před hasičskou zbrojnicí a před 

zraky desítek spokojených návštěv-

níků, za doprovodu  dechové hudby 

Strašická pohodovka, která navodi-

la opravdu tu správnou a pohodo-

vou atmosféru, konal první ročník  

degustační soutěže o nejchutnější 

kachnu. 

Pětičlenná porota složená jak z profe-

sionálů, tak z vybraných návštěvníků, 

měla opravdu nezáviděníhodnou prá-

ci vybrat z přihlášených pěti vzorků 

tu nejchutnější. Celá porota v čele se 

šéfem poroty panem Zdeňkem Mar-

cínem hodnotila opravdu poctivě a po 
více než půlhodině ochutnávání byl  
konečně znám vítěz. 

Titul o nejlépe připravenou kachnu 
s knedlíkem a se zelím nakonec zcela 
zaslouženě vyhrála Magdaléna Kopa-
lová z Jinec, takže historicky první titul 
v této soutěži nezůstal v Hostomicích, 
ale putoval do Jinec. Avšak o další mís-
ta se již podělili soutěžící z Hostomic. 
Na druhém místě se umístila Adélka 
Horáková, třetí místo brala Lucka Ná-
jemník Krubnerová  a se shodným po-
čtem bodů se na čtvrtém místě umístila 
Anděla Krubnerová s Klárou Waltero-
vou. Všem těmto soutěžícím patří jen  
a jen slova uznání za jejich vynikající  

a opravdu povedená kachní dílka.  
Doufejme, že na dalším ročníku se již 
sejde více voňavých a chutných kach-
niček a tato soutěž si již napevno najde 
své pevné místo v kalendáři kulturních 
akcí pořádaných Sborem dobrovol-
ných hasičů v Hostomicích.

 Velké poděkování za podporu a spolu-
práci patří také městu Hostomice, obci 
baráčnické a Dobrotám Kačena. Podě-
kování míří i za panem Marcelem Mer-
relem, pivovarem  Hostomice, měs-
tem Hostomice a za cukrárnou Hájek  
a Hájková, kteří věnovali do této soutě-
že opravdu krásné a hodnotné ceny. Za 
ozvučení děkujeme Václavu Váchovi. 

SDH Hostomice

HostoMIcká kacHna
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již se stalo tradicí hostomických a běštínských 
hasičů účastnit se tohoto náročného závodu.

Závod proběhl 11.9.2021, start byl v 10 hodin. 
Utkalo se zde 71 dvojic ve třech kategoriích. 

Z důvodu naplněné kapacity se zúčastnila jen část 
našich dobrovolných hasičů. Tomáš Černý s Vít-
kem Šináglem obsadili 18. místo s časem 5:42.30, 
Michal Šinágl s Janem Vinšem obsadili 30. mís-
to s časem 7:04.60, Adéla Horáková s Kristýnou 
Šebkovou obsadily 9. místo s časem 7:13.17, Iveta 
Králíková s Romanem Králíkem obsadili 15. mís-
to s časem 7:11.09. Všem patří velké poděkování 
a obdiv.

běh hasičů do svatohorských schodů

STP Hostomice a Městská knihovna Hostomice zvou 
všechny zájemce na besedu cestovatele a fotografa  
s handicapem jakuba Greschla. 

Beseda s názvem Americký sen, aneb Cesta za mé vlastní 
hranice se bude konat v pondělí 29.11.2021 od 15.00 hod. 

v obřadní síni MěÚ Hostomice. Americký sen je součástí 
projektu Cestování s handicapem, aneb Nic není nemožné! 
Jakub se s posluchači podělí o zážitky ze své třítýdenní cesty 
po západním pobřeží USA.

Vstup zdarma.

aMerIcký sen - Pozvánka na besedu
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V pátek 24. září 2021 se v podvečerních hodinách 
sešlo v Městské knihovně Hostomice 17 účastníků 
akce Noc s andersenem. děti si tentokrát do kni- 
hovny nepřišly vypůjčit knihy, ale prožít tam spo-
lečně neobvyklou noc, ve které nechybělo čtení, tvo- 
ření a dobrodružství. 

Projekt Noc s Andersenem vznikl v roce 2000 v knihovně 
v Uherském Hradišti a za 21 let své existence se rozšířil po 
celé České republice i za její hranice, zejména na Slovensko 
a do Polska.

Noc v Hostomicích začala povídáním o panu Andersenovi, 
vybarvováním a čtením jedné ze 156 Andersenových pohá-
dek. Poté jsme se odebrali s batůžky na zahradu MŠ, aby-
chom si tam na ohništi připravili večeři. Během pečení vuřtů 
se úplně setmělo, takže se mohla uskutečnit noční hra, při 
níž děti musely projevit odvahu a najít ukrytý poklad. Po ná-
vratu do knihovny nás čekal večerníčkovský kvíz a vyrábě-
ní papírových soviček. Pak už se děti zavrtaly do pelíšků ze 
spacáků a karimatek, které si předtím rozložily v prostorách 
knihovny. Usínaly při poslechu pohádek.

V sobotu ráno děti dostaly pamětní list a placku Noc  
s Andersenem. Na památku si odnesly také malého plyšo-
vého kamaráda z nočního pokladu. Akci jsme si všichni  
moc užili.

Ráda bych na tomto místě poděkovala všem, kteří se podíleli 
na přípravě akce svou pomocí, darováním nebo zapůjčením 
věcí či poskytnutím prostor.

Jiřina Šebková, knihovnice

noc s andersenem
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den otevřených dveří  
v nově zkolaudované  
mateřské škole
Nový školní rok jsme s dětmi zahájili v nové školce, kde nám při-
byl jeden pavilon a my - všechny tři třídy se mohly sestěhovat pod 
jednu střechu. 
Žlutý pavilon patří našim nejmenším dětem, v novém oranžovém  
pavilonu jsou prostředňáčci a modrý pavilon zůstal nejzkušenějším před-
školákům. Jak naše školka po rekonstrukci vypadá se mohli přijít oby-
vatelé Hostomic podívat ve středu 22.9.2021 od 16.00-18.00 h. Na nové  
prostory se přišli podívat školáci s rodinami, bývalé paní učitelky a obyvatelé  
Hostomic i přilehlých vesnic.

Doufáme, že se u nás všem líbilo a my se můžeme naplno vrhnout na nový 
školní rok.
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dne 19. září 2021 se konala 

velmi zajímavá, naučná i zábavná 

houbařská exkurze v lese nad 

Lštění. exkurzi vedl renomovaný 

mykolog, pan Oldřich jindřich, 

který je mimo jiné i autorem 

nové knihy o houbách v Brdech 

a na Berounsku. Křest této knihy 

proběhne v listopadu na starém 

zámku v Hořovicích.

Účastníci tříhodinové procházky se naučili poznávat nové druhy hub, 

dozvěděli se i zajímavosti o druzích jim již známých a nechybělo ani 

doporučení výborných houbových receptů.

Houbařská sezóna začala a všem přejeme „Muchomůrkám zdar!“

Jarmila Křížová, Lštěň

Na začátku letošního školního roku 

strávili žáci 6. tříd zŠ P. Lisého pří-

jemné chvíle na GO! kurzu – sezna-

movacím pobytu ve Žloukovicích  

u Nižbora.

V rekreačním areálu Jitřenka prožilo 

41 dětí z hostomické a osovské školy  

tři dny plné her, zábavy, sportu a jiných 

společných aktivit. Vyzdobily si trička,  

zúčastnily se noční bojové hry, absol-

vovaly slepeckou dráhu, prolézání pa-

vučiny z provazů, čekala je řada aktivit 

na stmelení kolektivu, budování dů-

věry, tolerance, respektování pravidel. 

Všichni žáci z Osova si našli kamarády 

mezi žáky z Hostomic. Kurz se dětem 

líbil.  Za ZŠ Mgr. D. Fatková

Go! kurz - seznaMovací Pobyt

Poznáváme nové druhy hub v hostomickém lese



10 HOSTOMICKÉ LISTY

POzVáNKa



11

SK HOSTOMICe

V neděli 12.9.2021 se odehrál první oficiální tur-

naj mladší přípravky skupiny d pod hlavičkou OFS  

Beroun, jehož pořadatelství připadlo našemu  

SK Hostomice. Mimo domácích se v naší skupině 

představily týmy FK Hořovicko, Tj Felbabka, Slovan 

Lochovice a Spartak Žebrák.

Poslední turnaj odehrály naše děti téměř před rokem a tak 
bylo mužstvo namotivované a chtělo předvést nejlepší vý-
kon. Tým pod vedením trenérů Klučiarovského a Kačírka 
začal trénovat již na začátku srpna a během nedělního tur-
naje bylo znát velké odhodlání a odpracované tréninkové 
hodiny.

V prvních třech zápasech jsme s velkou převahou zví- 
tězili nad celky Lochovic, Felbabky a Hořovicka. V posled-
ním zápase jsme hráli o celkové vítězství v turnaji a po vel-
kém boji jsme zdolali tým Spartaku Žebrák poměrem 2:1!!! 
V průběhu celého turnaje jsme předváděli kombinační  
fotbal a týmový výkon.

Výsledky našeho týmu:

Hostomice – Lochovice 6:1, Hostomice – Felbabka 6:1, Hos-
tomice – Hořovicko 12:1, Hostomice – Žebrák 2:1.

Po zásluze jsme tedy skončili na 1. místě a děti přebraly 
diplom, ceny a dětské šampaňské. Radost našich dětí byla 
obrovská a i trenéři byli velmi spokojení. Je vidět, že úsi-
lí trenérů a jejich práce s dětmi se vyplácí. Smekáme před 
nimi! Gratulujeme a přejeme stejné výkony i v následujících  
turnajích!!

Tabulka turnaj Hostomice: 

1. SK Hostomice, 2. Spartak Žebrák, 3. Slovan Lochovice,  
4. TJ Felbabka, 5. SK Hořovicko

Mladší PříPravka ovládla doMácí turnaj

školIčka PoPrvé na turnajI
Poprvé se v barvách SK Hostomice představila naše nejmenší kategorie 
a to fotbalová školička, která odehrála svůj vůbec první fotbalový turnaj 
pod hlavičkou OFS Beroun.

Společně jsme se sešli ve Všeradicích, které fotbalový turnaj pořádaly. Po celé  
dopoledne vládla bezvadná nálada a děti podávaly maximální výkony. Přestože 
děti hrály dvouturnaj, síly jim stačily na všechny zápasy. Vyzdvihnout musíme 
hru Matěje Hobzy a Davida Klučiarovského, kteří vytvořili mnoho parádních akcí  
a zařídili většinu našich gólů. Sportovní atmosféru si užili děti, trenéři i rodiče,  
a o to jde v této kategorii především.

SK Hostomice: Matěj Hobza, David Klučiarovský, Štěpán Grunt, Jáchym Zelinka, 
Filip Avramovič, Alex Veselý.

Bravo!!!

Přejeme celé školičce mnoho úspěchů a fotbalové radosti při dalších turnajích

Za SK Hostomice Luděk Báchor
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Mladší přípravka odehrála svůj 
druhý turnaj v neděli 19.9.2021  
v Žebráku. Stejně jako minulý 
týden jsme zvítězili ve všech zá-
pasech. Po skvělých výsledcích 
(viz. níže) jsme si odvezli 1. místo  

a potvrdili tak vynikající formu  
z minulého týdne.

Hostomice vs Lochovice 15:0, Hos-
tomice vs Felbabka 7:2, Hostomice  
vs Hořovice 9:0, Hostomice vs Že- 
brák 5:2.

Holky a kluci předvedli parádní ko-
lektivní výkon, krásné fotbalové akce, 
spoustu branek a po zásluze si odvezli 
diplom za první příčku. Gratulujeme 
celému mužstvu včetně trenérů a rodi-
čům za vytvoření skvělé fanouškovské 
atmosféry. Tleskáme, jste machři!!

Mladší PříPravka veze 1. Místo ze žebráku

Český svaz chovatelů ZO Hostomice vás zve

na 41. výstavu králíků, HOlubů a drůbeže,  
která se uskuteČní 16. října 2021

Sobota od 8.00 do 16.00 hodin v areálu ČSCH v Hostomicích. 
Výstava bude doplněna expozicí květin, ovoce a zeleniny. 

Český svaz chovatelů Hostomice
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písemně pí Hrdličkové na MěÚ 
nebo telefonicky na číslo 311 584 101 - ústředna, 
nejlépe však v elektronické podobě  
na e-mail: starosta@hostomice.cz  
nebo d.hrdlickova@hostomice.cz
Děkujeme za příspěvky.

zubní PoHotovost
Říjen 2021
■	 16. + 17. MUDr. Katarína Kurťáková 
 Beroun, Pod Haldou 64 
 tel: 777 742 971
■	 23. + 24. MUDr. Leonid Mynko 
 Beroun, Talichova 825 
 tel: 605 251 083
■	 28. MUDr. Miloslav Neužil 
 Cerhovice, Na Blížce 175 
 tel: 311 577 559
■	 30. + 31. MUDr. Jan Joukl 
 Králův Dvůr, Průmyslová 614 
 tel: 728 349 403
 Pohotovostní služba stomatologů  
 je v době od 8.00 do 11.00 hodin.

vzPoMínky

■ Možná smutné výročí zas máme, 
Už 5 let Tě tady postrádáme, 
Tak rádi vzpomínáme na Tebe, 
Je to 5 let, co anděl odvedl Tě do nebe.

Možná smutný den se s datem pojí, 
Rány, co se nikdy nezahojí, 
Však pořád více je let, co byli jsme spolu, 
Kdy radovali se a jedli u jednoho stolu. 

Co lásky, pochopení a něhy jsme měli, 
Když s Tebou čas trávit jsme směli.  
I když jen chvilku jsme s Tebou mohli být, 
Děkujeme Bohu, že dal nám možnost  
se k Tobě přitulit.

A tak s tichou vzpomínkou, 
Děkujeme, že jsi manželkou  
a milovanou maminkou 

Děkujeme všem, 
kteří dne 6. září 
2021 věnovali naší 
mamince tichou 
vzpomínku.

Dcera Lucka  s vnou- 

čaty Honzíkem a Toníkem, syn Lukáš  

s manželkou Danielou a vnučkou Aličkou, 

Tonda Mrázek.

■ Dne 26. listopadu si připome-
neme nedožité 90. narozeniny naší 
maminky a babičky paní anny Šosové 
z Hostomic 79. 

S láskou a úctou vzpomíná syn  
Václav s rodinou

Poděkování

■ Děkuji všem, kteří na poslední ces-
tě doprovodili mého manžela josefa 
zikána, za květinové dary a projevy 
soustrasti. 

Manželka a děti s rodinami

v listopadu vás stP Hostomice 
srdečně zve na:
1. Představení v divadle Žebrák
Zvolili jsme v neděli 7.11.2021 od 14 hodin představení Ztracená 
stezka aneb Veteráni na vandru – komedii s písničkami. Odjezd 
smluvním autobusem ve 13 hodin od základní školy. Přihlásit 
se můžete ve stánku u p. Turka, člen zaplatí 50 Kč, nečlen 100 Kč  
(v ceně cesta i vstupné).

2. Besedu Americký sen
STP Hostomice a Městská knihovna Hostomice zvou všechny 
zájemce na besedu cestovatele a fotografa s handicapem Jakuba 
Greschla. Beseda s názvem Americký sen, aneb Cesta za mé vlastní 
hranice se bude konat v pondělí 29.11.2021 od 15.00 hod. v obřadní 
síni MěÚ Hostomice.

3. Podzimní tvoření
Přijďte si v úterý 9.11.2021 ve 13.30 vytvořit drobné výrobky do 
cvičné kuchyně ZŠ Hostomice. Zhotovíme si např. andělíčka, 
zápich do květiny, nazdobíme si perníček, připravíme si sáček  
s vonnou solí do koupele, srdce k zavěšení aj. Při práci vám po- 
mohou žáci ZŠ. Posedíme u kávy.


