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Letní posezení v Bezdědicích
V úterý 14.7.2020 se sešlo 35 členů STP Hostomice k letnímu posezení 
na hřišti Marakana v Bezdědicích. 
Občerstvení pro ně připravily bezdědické ženy a paní Eva Budilová. Dobrou 
náladu podpořil Jiří Ryska svým zpěvem a hrou na kytaru.
Děkujeme spolku Marakana za poskytnutí příjemného prostředí, paní Valentinové  
a Zikánové za pomoc při obsluhování přítomných.  Výbor STP Hostomice

Kompenzační 
bonus pro obce
V souvislosti s výskytem korona-
viru SarS Cov-2 poskytlo Minis-
terstvo financí na základě zákona 
č. 159/2020 Sb. obcím prostřednic-
tvím kraje jednorázový nenávratný 
neúčelový příspěvek ze státního 
rozpočtu určený ke zmírnění dopa-
du poklesu daňových příjmů obcí.
Výše příspěvku pro každou obec  
vychází z částky 1.250,- Kč a počtu 
obyvatel obce podle bilance obyvatel 
České republiky zpracované Českým 
statistickým úřadem k 1. lednu 2020.
Město Hostomice obdrželo prostřed-
nictvím Středočeského kraje kompen-
zační bonus v souvislosti s krizovým 
opatřením ve výši 2.290.000,- Kč.

Blanka Kubrichtová, účetní 

pojeďte s námi 
do BotanicKé 

zahrady
STP v Hostomicích pořádá 
ve čtvrtek 24.9.2020 výpravu 
do skleníku Fata Morgana  
do Prahy Troji. 
Lze si prohlédnout i botanickou 
zahradu, případně trojský záme-
ček. Odjezd ve 12.00 hodin od 
Základní školy v Hostomicích, 
návrat do 18. hodiny. 
Závazné přihlášky v drogerii  
u paní Šebkové. Člen STP 50,- Kč,  
nečlen 120,- Kč.
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přístavba a stavební 
úpravy objektu mateřské 
školy v hostomicích
Vážení občané,

jak jste si již mnozí stačili všimnout, rekonstrukce  
a přístavba mateřské školy v Hostomicích je v plném  
proudu. Stavba probíhá dle aktuálního harmonogramu, 
který je vzhledem k obsáhlosti a grafice zveřejněn na  
webových stránkách města.
Pro představu, jak to nyní v areálu vypadá, přikládáme několik 
fotografií.

V novém školním roce 2020/2021 bude výuka dětí z ma-
teřské školy probíhat jak v budově hasičské zbrojnice na  
Tyršově náměstí, tak dočasně po dobu rekonstrukce v tělocvič-
ně základní školy. Tento provoz byl 20. srpna 2020 projednán 
na třídní schůzce za účasti rodičů, ředitelky MŠ a starosty města 
Hostomice. Provoz byl schválen Krajskou hygienickou stanicí  
a Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje.

Děkujeme tímto rodičům ještě jednou za jejich pochopení  
a vstřícnost.

O dalších krocích budete informováni prostřednictvím we- 
bových stránek města Hostomice a v Hostomických listech.

Vít Šťáhlavský, starosta města 
Jana Moravcová, projektový manažer
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na našem posledním setkání dne 29. 6. 2020 jsem dostal 
od vás za úkol (sám se k němu přihlásil) podat aktuální, 
tedy upřesněné informace o provozu sběrného dvora  
(a režimu v něm) v Hořovicích.

Pod delším administrování se situace vyjasnila a podle 
informací projektové manažerky Státního Fondu životního 
prostředí, který nám dotaci na sběrný dvůr poskytl, i dalších 
odborných konzultací je možno:

1. Rozšířit počet partnerských obcí tohoto projektu (tedy  
 nad původních deset) na všechny obce DSO Mikroregionu  
 Hořovicko, jejichž občané, popř. živnostníci, budou mít  
 odběr a uložení různých odpadů v hořovickém sběrném  
 dvoře zdarma.

2. Obec sama, tedy jako právnická osoba, není součástí  
 dotačního projektu, a za případné ukládání odpadů  
 v hořovickém sběrném dvoře platí poplatek dle  

 schváleného ceníku. Zdarma je to toliko pro občany, kteří  

 prokáží své trvalé bydliště v některé z partnerských obcí.

3. Po dobu nemoci odpovědné pracovnice sběrného dvora  

 paní Jany Vacherlohnové platí dočasně nouzový režim  

 s provozními hodinami úterý a čtvrtek od 8 do 16 hodin  

 a mírně omezený je také sortiment odebíraných ma- 

 teriálů. (Odhadem ještě do konce srpna.)

Pozn: O rozšíření provozních hodin dle provozního řádu vás 

včas uvědomíme, případně sledujte naše internetové stránky 

sběrného dvora v Hořovicích.

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Pelán 603 743 861 (popř. 

sběrný dvůr 606 107 695)

17. 8. 2020 Děkuji a zdravím vás!

Ondřej Vaculík (předseda DSO Hořovicko)

vážené starostky, vážení starostové, kolegyně, kolegové!
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prázdniny s hasiČi 
soUstŘedění hostomicKÝch hadic

1.8.2020 jsme již po čtvrté uspořádali 
soustředění pro mladé hasiče.
Tento rok naše týdenní soustředění  
a hlavně naši odolnost prověřilo i po-
časí, které si pro nás připravilo deštivé 
dny, ale i skoro tropické letní počasí. 
Tyto výkyvy nás nezaskočily a ukázalo 
se, že jsme opravdoví hasiči a užili jsme 
si společné chvíle, které jsme vyplnili 
soutěžemi a tvořením. 
Prohloubili jsme si znalosti v oblasti 
první pomoci, zdravovědy  a záchrany 
osoby i v terénu. Osvojili si práci s pří-
strojem pro první pomoc AED.
Další popis toho, co jsme stihli spo-
lu za ten týden prožít, popisují jed-
notlivé soutěžní týmy v následujících  
dopisech.
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hasiČi 
na vodě
V pátek 14. srpna naše parta 

dospělých doplněná o dorůstající 

generaci se opět jako každý rok 

vydala na řeku Berounku. 

Vyjeli jsme společně ráno autobusem 
od hasičské zbrojnice směr Chrást. 
Po převzetí lodí a potřebného mate-
riálu jsme vypluli na první úsek naší 
cesty. První úsek činil cca 25 říčních 
kilometrů do kempu Reggae Camp 
Liblín. 

Druhý den jsme spluli cca 16 km 
a s malými zastávkami nám další 
den opět utekl jako ta voda a my jsme 
dorazili do kempu u Potůčků. 

V neděli po snídani jsme se vydali 
na poslední úsek cca 6 km do kem-
pu Zvíkovec. Po obědě jsme se opět 
společně autobusem vrátili zpět. Celý 
víkend se velice vydařil a už se těší-
me na příští rok. Tak po vodácku 
ahóóóóój.
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18.7.2020 – poplach byl vyhlášen na 
požár osobního vozidla na Tyršově ná-
městí, požár byl zlikvidován pomocí D 
proudu vedeného z CAS 32T148.

19.7.2020 - poplach vyhlášen na odkli-
zení následků po přívalovém dešti do 
Nádražní ulice, odklízelo se naplavené 
kamení a štěrk z komunikace, během 
úklidu se řídila doprava.

10.8.2020 – byli jsme povoláni na  
odstranění ulomené větve po bouřce, 
ulomená větev zasahovala do komuni-
kace a chodníku v Luční ulici.

11.8.2020 – byli jsme povoláni na tech-
nickou pomoc do Neumětel, po příva-
lovém dešti se zde ucpala kanalizace  
a hrozilo vyplavení okolních domů.

18.8.2020 – poplach byl vyhlášen na 
začínající požár osobního vozu po ne-
hodě, nehoda se stala v lese směrem na 
Bukovou.

23.8.2020 – poplach byl vyhlášen 
na požár lesního porostu v těžce pří-
stupném terénu, mezi Hostomicemi  
a Bukovou.

V době letních prázdnin se v Hosto-
micích v centru HejbejmeSe konaly 
dva příměstské tábory. 

Na obou se sešla skvělá parta dětí  
a společně jsme si dny plné her, soutěží 
a zábavy užili. Všem účastníkům pře-
jeme krásný vstup do nového školního 
roku, plno úspěchů a těšíme se na další 
společné táborové chvíle.

Za táborový tým - Mrázková Daniela

příměstské tábory v hostomicích

vÝjezdová jednotKa a její práce Během prázdnin



InzerCe
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Fotbalového kempu se zúčastnily děti  
především z mladších fotbalových 
kategorií: počínaje hostomickou fot-
balovou školičkou přes naši mladší 
přípravku a konče dětmi věkově zapa- 
dajícími do kategorie starší přípravky.  
Děti byly rozděleny do tří věkových 
skupin a dle jejich věku jim byl na 
celý týden připraven program, a to 
nejen fotbalový. Každý den jsme ab-
solvovali dopolední a odpolední tré-
ninkovou fázi zaměřenou na pohyb 

a práci s míčem. Během poledního 
klidu pro nás byly připraveny lehčí 
odpočinkové aktivity jako přednáška 
o zdravovědě, hry typu jak žijí nevi-
domí, netradiční olympiáda, střelba 
z opravdické pistole, kterou zajistili 
a patří jim velké poděkování pánové 
Khýn a Holub. Na poslední den bylo 
připraveno přátelské utkání mezi  
našimi dětmi, které ukázaly svým  
rodičům, co se na kempu naučily  
z fotbalového umění. Celý týden  

panovalo krásné slunečné počasí.  
A protože sluníčko občas pálilo 
opravdu hodně, zařadili jsme do pro-
gramu opět i hit z loňského ročníku: 
vodní skluzavku. Děti se tak v tom-
to parném počasí mohly příjemně 
osvěžit a skluzavka tak rázem patřila  
k nejoblíbenějším aktivitám.
Během kempu panovala příjemná at-
mosféra. Všechny děti překvapovaly 
trenéry svým elánem a chutí do spor-
tovních aktivit. Touha po zlepšování 
a vítězství byla občas až k neuvěření. 
Všem trenérům a organizátorům byly 
největším zadostiučiněním usměvavé 
obličeje z řad dětí. Vynikající obědy 
nám připravovaly kuchařky z míst-
ní školní jídelny a my se jim vždy  
odměnili hurónským poděkováním. 
Dámy, ještě jednou děkujeme! 
Samozřejmostí byly také dopolední 
a odpolední svačiny, které zajištova-
ly maminky dětí jako pomocné dob-
rovolnice. Každé z dětí si na konci 
odneslo krásnou zlatou medaili  
a diplom za úspěšnou účast v fotba- 
lovém kempu.
Kemp se vydařil na výbornou a až 
na malé odřeniny či puchýře jsme 
neřešili žádný zdravotní problém. 
Všechny děti byly spokojené, a to je 
pro organizátory největší poděkování 
a také obrovská motivace do dalšího 
roku. Veškeré fotky z kempu naleznete 
na našem webu www.skhostomice.cz 
nebo na našem Facebook profilu.
Děkujeme všem dobrovolníkům z řad 
SK Hostomice za pomoc a těšíme na 
další ročník!
Využijte našeho náboru ve dnech 
15.9. a 18.9.2020 od 17 hod na míst-
ním fotbalovém hřišti a přijďte se po-
dívat se svými dětmi. Uvítáme každé 
dítě ročníku 2010–2015. 
Těšíme se na vás!

 Za SK Hostomice Luděk Báchor

příměstský fotbalový tábor 
opět v hostomicích
na předposlední srpnový týden připravil SK Hostomice příměstský 
fotbalový kemp, který navázal na historicky první ročník z loňského 
roku. Celá akce probíhala na hostomickém fotbalovém hřišti a pro její 
uskutečnění nám pomohla i podpora v podobě dotace z grantu MŠMT 
(Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), kterou zajistil výbor SK 
Hostomice v čele s předsedou klubu panem Štylerem. největší kus v or-
ganizaci celého kempu si vzali na starosti pánové róbert Klučiarovský  
a Luděk Báchor.
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Léto v Bezdědicích
Letošní rok všem přinesl nepří-
jemné překvapení v podobě ka-
rantény a ní spojeného odloučení 
od různých společenských aktivit. 
není tedy divu, že se po zklidně-
ní situace všichni s radostí vrátili 
k předchozímu způsobu trávení 
volného času. Lidé v Bezdědicích 
nebyli výjimkou. 
První větší akcí se stal červnový noční 
rybolov (20.6.), který se tradičně usku-
tečnil u rybníka na návsi a jehož se 
zúčastnil opravdu hojný počet rybářů 
i nerybářů.

V červenci (18.7.) se na hřišti za vsí 
konal oblíbený nohejbalový turnaj. Ten 
ovšem letos trochu narušilo počasí, 
a tak se finále muselo řešit losem.

Srpnové posvícenské posezení na náv-
si pod lípou patří k nejoblíbenějším 

a hojně navštěvovaným setkáním. 
Tentokrát vyšlo na sobotu 15.8. a stoly 
se pod dobrotami, které každý přinesl, 
jen prohýbaly.

V tomto měsíci jsme si (22.8.) také vy-
zkoušeli novinku, turnaj ve volejbale. 
Hrálo se šest na šest, ale body sbíraly 
přihlášené dvojice. Z kurtu nás nevy-
hnal ani déšť, byť vítr s ním spojený 
hru celkem komplikoval. Snad se i ten-
to turnaj stane tradicí. 

V září nás ještě čeká prakiáda, rozlou-
čení se sezónou, v říjnu drakiáda, v lis-
topadu lampionový průvod, v prosinci 
pak setkání u stromečku a společná 
oslava nového roku na návsi. Stále se 
také dvakrát týdně scházíme u hraní 
volejbalu či fotbalu a nohejbalu. Zkrát-
ka, v naší malé vesničce slovo „nuda“ 
neznáme. 

Za FC Marakana Jana Císařová. 
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zUBní pohotovost
září 2020 
 ■	 5.–6. Dr. Leonid Mynko 
 Beroun, Plzeňská 32/22 
 tel: 311 513 313
■	 12.–13. Dr. Jitka Karmazínová 
 Hořovice, Komenského 49 
 tel: 311 516 660
■	 19.–20. Dr. Katarína Kurťáková  
 Beroun, Pod Haldou 64 
 tel: 311 621 973
■	 26.–27. Dr. Anna Kovaříková  
 Beroun, Tř. Pol. Vězňů 40 
 tel: 311 746 418
 Pohotovostní služba stomatologů  
 je v době od 8.00 do 11.00 hodin.

poděKování
Děkuji STP za blahopřání  

k 75. narozeninám. Jiří Maleček

■ Iva Mrázková † 6.9.2016
Již čvrtým rokem 
tiše spíš, 
svůj věčný sen tu 
klidně sníš,  
v nebi domov svůj 
teď máš,  
každý mráček, 
slzu, lásku znáš.

V srdci lásku a vzpomínky máme,  
kytičku krásnou na Tvůj hrob dáme, 
Tvůj úsměv, láska a pohlazení, jsou 
kouzlem, které slzy v lásku změní.

Vzpomínky naše s láskou věčnou, 
plují k Tobě, k nebi, cestou nekonečnou, 
plují mráčky, které láskou malujeme, 
nesou zprávu, že Tě navždy milujeme.

Děkujeme všem, kteří věnují tichou 
vzpomínku naší milované babičce  
a mamince Ivě Mrázkové.

Dcera Lucka s dětmi  
a rodiny Mrázkových

vzpomínKy

■ Dne 5. 8. uplynulo již 20 let, kdy 
nás opustila milovaná maminka,  
babička a prababička, paní Božena  
Pecáková a 7.8. před 28 lety její man-
žel, pan Václav Pecák. 

Za tichou vzpomínku děkují  
děti s rodinami.

Výbor STP ve spolu-
práci s Městskou kni-
hovnou Hostomice 
srdečně zve své členy 
na besedu z cest po 
Asii (Thajsko, Laos, 
Kambodža a Malaj-
sie) se spisovatelkou 
Dankou Šárkovou, 
která se bude konat 
ve čtvrtek 17.9.2020 
od 13.30 v obřadní 
síni MěÚ Hostomice. 
Součástí bude pro-
mítání fotografií, vi-
deí a autorské čtení. 
Beseda se bude konat 
také od 17.00 hod.

Městská knihovna Hostomice
upozorňuje čtenáře, že z důvodu akce pro školu,  

besed se spisovatelkou a školení bude uzavřena ve dnech 
čtvrtek 17. 9. 2020, středa 30. 9. 2020

Jiřina Šebková, knihovnice


