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Předání  
kontejnerového 
nosiče  
AVIA A 75-N
dne 9.6. 2021 byl jednotce SdH 

Hostomice -radouš předán ře-

ditelem ÚO Beroun plk. Ing. To- 

mášem Hradilem nákladní au-

tomobilový kontejnerový nosič 

aVIa a 75-N, který zde na- 

hradí stávající zastaralý nosič 

rOSS. 

Jedná se o nosič vyřazený, který 

původně sloužil u profesionální 

jednotky v Hořovicích, tam ho 

nahradil nový nosič zn. Merce-

des. Využíván bude především 

při údržbě obecních pozemků, 

odvozu posečené trávy a na pod-

zim při odvozu spadaného listí. 

Dále je zařazen do výjezdu při 

technických pomocích v průběhu 

živelných pohrom a technických 

pomocích pro IZS.

Předání proběhlo za přítomnosti 

velitele jednotky a starosty města 

Hostomice. 

Za JSDHO Hostomice 

velitel jednotky Petr Císař

Vážení občané,

rádi bychom vás informovali, že projekt „Přístavba a stavební úpravy  
objektu Mateřské školy v Hostomicích“ byl ukončen.

Kolaudace proběhne v červenci 2021. Od nového školního roku 2021/2022 
bude zrušeno oddělení mateřské školy v hasičské zbrojnici. Všechny děti bu-
dou již společně v nové MŠ v Bubenické ulici.

Celkové náklady akce byly 20.047.090,90 Kč bez DPH.

Celková kapacita mateřské školy bude navýšena o 19 dětí. Současná kapacita 
je 61 dětí.

Projekt byl spolufinancován z Ministerstva pro místní rozvoj – program: Inte-
grovaný regionální operační program.

V září 2021 proběhne den otevřených dveří, přesný termín bude uveden  
v Hostomických listech.       Vít Šťáhlavský, starosta města

PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY 
OBJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY  
V HOSTOMICÍCH

evropská unie
evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program
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Školní hřiště ZŠ Hostomice
dne 3.6.2021 bylo pře-
dáno školní hřiště u zá-
kladní školy Pavla Lisého  
v Hostomicích. Povrch škol-
ního hřiště byl kompletně  
zrekonstruován. jedná se  
o umělý trávník s křemičitým 
vsypem tl. 18 mm, povrch  
je vodopropustný (výrobce  
juTa a.s.).
Sportovní plochy jsou ve dvouba-
revném provedení. Plocha teniso-

vého hřiště je v barvě červené, zby-

tek plochy v barvě zelené. Na plo-

še hřiště bylo provedeno lajnování  

centrálně.

Vybavení sportoviště: 2 futsalové 

branky vč. sítě a kotevních prvků, 

volejbalové sloupky s příslušenstvím 

včetně sítě s lankem a sada teniso-

vých sloupků s příslušenstvím vč. sítě 

s lankem, doskočiště. Dodatečně na 

prání občanů bylo doplněno lajnová-

ní pro basketbal.

Město ve spolupráci se ZŠ Pavla Li-

sého v Hostomicích připravuje rezer-

vační systém také pro veřejnost. 

Celkové náklady akce byly 

1.032.605,16 Kč bez DPH. 

Projekt byl spolufinancován z Minis-

terstev pro místní rozvoj.

Vít Šťáhlavský, starosta města

Staré hřiště

Nové hřiště
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Velkoobjemový 
odpad
Na konci měsíce května proběhl 
svoz velkoobjemového odpadu.

Během dvou hodin došlo k naplnění 
veškerých svozových kapacit firmy. 
Lidé odpad dále naváželi na svozová 
místa hlavně v Bezdědicích a Radouši, 
kde pak nebylo možné odpad odvézt 
v den plánovaného svozu. Někteří 
občané vyklidili pozůstalosti z celých 
domů. Žádáme občany, aby při dalším 
svozu velkoobjemového odpadu 
vyčkali na přistavení kontejneru. 
Během roku je možné odpad odvézt 
bezplatně v rámci Mikroregionu, 
kterého jsou Hostomice součástí, do 
sběrného dvora v Hořovicích, viz. 
informace níže.
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Od 1.5.2021 platí rozšířená pro-
vozní doba sběrného dvora v Ho-
řovicích (a současně také upřesňu-
jeme omezení v množství zdarma  
odebraného odpadu na osobu  
a rok).

Po - zavřeno

Út - od 8:00 do 17:00 hodin

St - od 8:00 do 16:00 hodin

Čt - od 8:00 do 17:00 hodin

Pá - od 8:00 do 16:00 hodin

So - od 8:00 do 12:00 hodin

Obsluha Sběrného dvora: Pavlína 
Šmerhovská, František Budínský

Telefonní čísla:  
725 796 029, 601 594 888

V době provozu SD budou zdarma 
odebírány odpady pouze pro ob-
čany měst a obcí: Běštín, Březová, 
Bzová, Felbabka, Hořovice, Hosto-
mice, Hředle, Hvozdec, Chaloupky, 
Chlustina, Jivina, Komárov, Kotope-
ky, Lochovice, Malá Víska, Neumě-
tely, Osek, Osov, Otmíče, Podluhy, 
Praskolesy, Rpety, Stašov, Tlustice, 
Točník, Újezd, Vižina, Zaječov.

Omezení odběru: 
❚	 8 ks pneumatik na osobu/rok

❚	 1 500 kg na osobu/rok - staveb-
ních odpadů (cihly, beton, tašky, ke-
ramické výrobky, na bázi sádry, de-
moliční)

❚	 50 kg na osobu/rok odpad s az-
bestem: - zabalený v neprodyšném 
obalu a označený odpad s azbestem.

❚	 chladničky, pračky, myčky musí 
být kompletní - musí mít chladicí 
agregát, motory, ap.

❚	 do odvolání není na SD odebírá-
na zemina

Ing. Jaroslav Pelán (ředitel Městské 
správy bytového a nebytového fondu)

PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA OD 1.5.2021 
Sběrný dvůr v areálu bývalého Školního statku v Pražské ulici 

(při výjezdu z města směrem na Lochovice)
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Úterý 8. června 2021 bylo pro žáčky 

1. tříd zŠ P. Lisého Hostomice a zŠ 

Osov výjimečné, neboť byli ve svých 

třídách paní knihovnicí a paní spi-

sovatelkou slavnostně pasováni na 

rytíře Řádu čtenářského. 
Nejdříve jim paní spisovatelka Dan-
ka Šárková představila svoji knihu 
Alenka a Krakonoš. Děti jejím pro-
střednictvím navštívily Krkonoše,  
seznámily se s Krakonošem, holčič-
kou Alenkou a mnoha zvířátky, která 
se v příběhu objevují. Někteří si za-
hráli v krátkém divadelním předsta-
vení. Beseda byla zakončena malou 
autogramiádou.
Po besedě prvňáčci složili slib rytířů 
Řádu čtenářského a byli pasováni na 
čtenáře. V upomínku na tento den 
děti dostaly pamětní list a knížku 
Michaely Fišarové První školní vý-
let, která byla vydána speciálně pro 
tuto příležitost v rámci projektu Už 
jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. 
Projekt letos již po třinácté vyhlásilo 
Sdružení knihovníků a informačních 
pracovníků SKIP. V rámci tohoto 
projektu zakoupily základní školy 
knihy pro děti za symbolickou cenu.
Věřím, že si prvňáčci odnesou na ten-
to den hezkou vzpomínku a knížku  
s krásnými ilustracemi Anety Žab-
kové si s potěšením přečtou. Ráda je 
přivítám v naší knihovně jako stálé 
čtenáře a v příštím školním roce také 
jako účastníky školních besed. 
Přeji všem dětem hezké prázdniny  
a těším se na ně v Městské knihovně 
v Hostomicích.

Ing. Jiřina Šebková, knihovnice

PASOVáNÍ HOSTOMICKýCH A OSOVSKýCH 
PRVňáčKů NA čTENáŘE
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MŠ HOSTOMICe

SE ŠKOLKOU 
NA CESTáCH 
❚ Červen jsme ve školce zahájili 
oslavou dne dětí, na kterou jsme 
se všichni těšili. Na děti čekaly sou-
těže, závody, vyrábění a tombola  
o hezké ceny a samozřejmě jsme  
vše završili sladkou tečkou. 
❚ Tento týden si děti užily jako 
indiáni a začalo tím naše cestová-
ní po světě. Postupně děti pozná-
valy světadíly, cizí kultury, zvířata  



MŠ/zŠ HOSTOMICe
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Konec května byl ve znamení 
deštivých dnů, přesto jsme s žáky 
6. tříd absolvovali vycházku do 
okolí Hostomic.
Naše cesta vedla z Hostomic přes 
Bezdědičky do Běštína. Odtud jsme 
se po turistické cestě vrátili zpět do 
Hostomic. Cesta dlouhá 12 km nám 
velice rychle ubíhala, neboť jsme 
během ní plnili úkoly a hráli hry na 
stmelení kolektivu.
Přestože jsme se ke škole vraceli již 
za doprovodu deště, vycházka se nám 
líbila.

Mgr. D. Fatková, Mgr. K. Kroupová

a přírodní krásy. Vytvářely mapy světadílů různými technikami a teď už 
nás čeká jen vesmír, na který se děti moc těší. 

❚ Počasí nám přálo a tak se mohli Modráskové a Žluťáskové vypravit 
na celodenní výlet do Krkavčího údolí. Po cestě plné úkolů na nás če-
kalo krásné místo v lese, kde si děti opekly buřty a hledaly poklad. Třída  
Ohniváčků podniká výlety po okolí, aby si i nejmladší děti užily sluníčka 
a přírody. 

❚ Největší okamžik, na který čekají naši předškoláci, nás čeká příští  
týden. Ve školce proběhne pasování předškoláků na školáky a společné 
loučení se školkou. Kdo nás letos opustí a v září usedne do školních lavic se 
můžete podívat na tablu umístěném v Květince na náměstí. 

Tím pomalu ukončíme školní rok 2020/2021, který byl pro všechny trochu 
netradiční a od září už se budeme na všechny děti těšit v nové školce.

ZEMĚPISNĚ - HISTORICKá VYCHáZKA 6. TŘÍD
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Vydává: MěÚ Hostomice
Odpovědná osoba: Vít Šťáhlavský
Redakce: Ing. Vladimír Zachoval,  
Karel Grunt, Diana Hrdličková
Grafické zpracování a tisk: Ivan Křenek, Hořovice
Adresa redakce: MěÚ Hostomice, Tyršovo nám. 165,  
267 24 Hostomice, tel.: 311 584 101 - ústředna, 
e-mail: starosta@hostomice.cz, www.hostomice.cz
Evidováno MKČR pod č.: E11276
Právo omylu a tiskových chyb vyhrazeno.
Text je chráněn dle autorského zákona.
Za obsah a formu článku odpovídá jeho autor.
Uzávěrka HL je vždy 20. den v měsíci.
Do té doby můžete své příspěvky předávat  
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.

VZPOMÍNKY

■ Dne 28.6.2021 

uplyne již 10 let od 

úmrtí pana josefa 

Budila. Děkujeme 

všem, kteří na něj 

společně s námi vz-

pomenou.

Synové Standa a Josef s rodinami.

ZUBNÍ POHOTOVOST

Červen 2021

 ■	 26. a 27. Dr. Magdalena  

 Třesohlavá, Lochovice 308 

 tel: 723 556 474

Červenec 2021

■	 3. 7. Zubní ord. nemocnice 

 Hořovice, K nemocnici 1106 

 tel: 311 559 658

■	 5. a 6. Dr. Josef Aušteda 

 Broumy 73 

 tel: 311 585 165

■	 10. a 11. Dr. Jana Besserová 

 Beroun, Mládeže 1102 

 tel: 311 625 765

■	 17. a 18. Dr. Pavla Blechová 

 Karlštejn, zdravotní stř. 

 tel: 311 681 533

■	 24. a 25. Dr. Jiří Cajthaml 

 Drozdov 29 

 tel: 605 420 898 

■	 31. + 1. 8. Dr. Martin Fiala 

 Beroun, Holandská 123 

 tel: 728 961 496

 Pohotovostní služba stomatologů  
 je v době od 8.00 do 11.00 hodin.

UPOZORNĚNÍ 
PRO čTENáŘE:

V letních měsících 
bude knihovna  

uzavřena ve středu  
7.7. a 14.7.  

a po dobu dovolené  
9.8.–27.8.2021.

Děkujeme za pochopení.

Rozsah prostor: 1x provozovna se vstupem  
z Tyršova nám. + výloha, 1x sklad / kancelář  

vč. vestavěného sociálního zařízení

Možné využití: kancelářské prostory / prodejna drogerie / papírnictví / 
tabák / látky / hračky / domácí potřeby / optika / chovatelské po-

třeby / květinka / zdravá výživa / ordinace / knihkupectví / 
 servis - půjčovna strojů / cyklo point / lékárna  apod.

KONTAKT +420 721 125 120, +420 602 393 166 (MAJITEL)

NEBYTOVÉ PROSTORY 
TYRŠOVO NÁMĚSTÍ, HOSTOMICE, celkem cca 45 m2

K PRONáJMU OD 1.7.2021


