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STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE  
MĚSTA HOSTOMICE - aktualizace 02/2019
Indikativní seznam projektů - akční plán pro období 2019-2022

Č. Opatření Projekt Realizace Celkové 
náklady (Kč)

Možný zdroj  
dotace

1. A1

Výstavba kanalizace a vodovodu 
v Bezdědicích a Radouši,  
zrušení stávající ČOV Hostomice  
a nová ČOV Radouš

zajištění udrži- 
telnosti projektu  
v letech 2019-2029

2. A2 Dokončení revitalizace  
Tyršova náměstí 2022  SFDI, IROP

3. A2 Revitalizace veřejných prostranství  
v místních částech Radouš a Bezdědice 2022  Středočeský kraj, 

OPŽP

4. A3 Postupná modernizace místních 
komunikací 2019-2020  MMR

5. A3 Bezbariérové chodníky  
v ul. Nádražní a Pivovarská 2020-2021 4 mil. Kč SFDI

6. A3 Cyklostezka Radouš - Bezdědice - 
Hostomice - Lštěň 2020-2021 18 mil. Kč SFDI

7. A4 Podzemní kontejnerová stání   OPŽP

8. B1 Podpora domova pro seniory Zátor průběžně   

9. B2 Rekonstrukce a navýšení kapacity MŠ 2019-2020 26 mil. Kč IROP

10. B3 Rekonstrukce budovy radnice 2020-2021 5 mil. Kč
využití stanovit  
na základě archi- 
tektonické soutěže

11. B3
Rekonstrukce budov v majetku  
města (pošta, hasiči Hostomice,  
bytový dům čp. 169)

2021  
využití stanovit  
na základě archi- 
tektonické soutěže

12. B3 Vybudování nové hasičské zbrojnice 2020-2021 15 mil. Kč Ministerstvo vnitra

13. B4 Úprava povrchu školního hřiště  
ZŠ Hostomice 2020-2021  Fondy Středo- 

českého kraje

14. B4 Sportovně kulturní areál v Hostomi- 
cích na bývalém výstavišti    
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Č. Opatření Projekt Realizace Celkové 
náklady (Kč)

Možný zdroj  
dotace

15. C1 Dokončení opravy hřbitova  
v Hostomicích 2020-2021 1,2 mil. Kč Fondy Středočes- 

kého kraje, MMR

16. C1 Rekonstrukce a údržba památek průběžně  Fondy Středo- 
českého kraje

17. C2 Revitalizace a úprava zeleně  
v lokalitě “Malé náměstí” 2022  Fondy Středočes- 

kého kraje, OPŽP

18. C4, (D2) Obnova polních cest Hostomicko 2020-2022   

19. C4 Odbahnění a rekonstrukce  
rybníka „Hražba“ 2020  Mze

20. C4 Vodní dílo Chumava ? 40,5 mil. Kč Mze ?

21. C4
Preventivní opatření  
v Hostomických lesích pro snížení 
rizika povodní a sucha

? 7,4 mil. Kč Částečně SZIF

22. D1, (A3) Obslužná komunikace pro 
průmyslovou zónu -bývalé (JZD) 2020-2022   

23. D2
Vytvoření turistického informačního 
systému v obci a označení turisticky 
zajímavých míst v okolí

2020-2022   

24. E1 Podpora programu protidrogové 
prevence (spolupráce se ZŠ) průběžně   

25. E2 Hospodaření v městských lesích průběžně

7,5 mil. Kč  
(investice  

do páteřních 
lesních cest)

 

26. E2 Hospodaření s pozemky města průběžně   

27. F1 Organizace trhů v Hostomicích průběžně   

29. F1, (B3) Podpora služeb občanům průběžně   

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE  
MĚSTA HOSTOMICE - aktualizace 02/2019
Indikativní seznam projektů - akční plán pro období 2019-2022

Celé znění aktualizovaného Strategického plánu pro období 2019-2022  
naleznete na stránkách města www.hostomice.cz.
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ZÁPIS ZE ZASEdÁNí  
ZASTuPITELSTVA MĚSTA HOSTOMICE č. 2/2019
KONANéHO dNE 27. úNORA 2019 Od 18.00 HOd. V HOSTOMICíCH

Přítomni zastupitelé: Šťáhlavský, Synek, Bomba, 
Příhoda, Zachoval, Šinágl, Kubrichtová, Kubišta, 
Mužíková

zastupitelé projednali následující body  
a v případě jejich schvalování je uvedeno  
pod bodem pro-proti-zdržel.

1. určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 
 Zapisovatel: Zachoval 
 Ověřovatel zápisu: Mužíková, Šinágl 
 Hlasování: 9-0-0

2. Schválení programu dle návrhu. 
 Hlasování: 9-0-0

3. zastupitelé schvalují člena kontrolního  
 výboru pana Petra nájemníka. 
 Hlasování: 5-3-1

4. zastupitelé schvalují navýšení ceny za odvoz  
 odpadu. Proto schvalují dodatek číslo 3  
 k rámcové smlouvě o komplexním zabezpečení  
 odstranění odpadu č. 10101093 z 1.2.2017. 
 Hlasování: 9-0-0

5. zastupitelé schvalují rozpočtové opatření  
 č. 2/2019. Toto opatření navazuje na navýšení  
 ceny za odvoz odpadu dle bodu 4.  
 tohoto usnesení. 
 Hlasování: 9-0-0

6. zastupitelé schvalují strategický plán  
 Města Hostomice na období 2018 - 2022. 
 Hlasování: 9-0-0

7. zastupitelé schvalují hospodářský výsledek  
 MŠ za rok 2018 +783,36 Kč a převedení tohoto  
 výsledku do rezervního fondu. 
 Hlasování: 9-0-0

8. zastupitelé schvalují hospodářský výsledek  

 Šj za rok 2018 -12.129,32 Kč. 

 Hlasování: 9-0-0

9. zastupitelé schvalují hospodářský výsledek  

 zŠ za rok 2018 ve výši -128.260,82 Kč. 

 Hlasování: 9-0-0

10. zastupitelé schvalují smlouvu o budoucí  

 smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu  

 o umístění stavby č. Ie-12-6006765-1. 

 Hlasování: 9-0-0

11. zastupitelé schvalují smlouvu o budoucí  

 smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti  

 a smlouvu o právu provést stavbu  

 č. IV-12-6023585, Hostomice č. parc. 1594/7  

 - smyčka knn. 

 Hlasování: 9-0-0

12. zastupitelé schvalují podání žaloby  

 na vymáhání pohledávky za odebrané dříví  

 firmou Lesy jedlička, s.r.o. z roku 2016  

 ve výši cca 268 tis.Kč. 

 Hlasování: 9-0-0

13. zastupitelé schvalují uzavření dohody  

 o provedení práce pro p. Petra Šinágla  

 na obsluhu vysokozdvižné plošiny. 

 Hlasování: 8-0-1

14. Proběhla diskuze o opravě hasičského  

 praporu, o postupu při zástavbě pozemků  

 při vjezdu do radouše od Bezdědic,  

 o dalším postupu při výstavbě hasičské  

 zbrojnice v radouši. 

15. Starosta ukončil veřejné zasedání v 19 hod.
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Vzhledem k tomu, že zimní soustředění je oprav- 
du dobrovolná akce a hráči si akci platí ze svého  
a k tomu si musejí brát dovolenou, aby se zimního 
soustředění mohli zúčastnit, byla účast vynikající  
a na akci odjelo více než 11 aktivních hráčů našeho 
A týmu + několik členů výboru klubu. 
Skoro kompletní A tým měl naplánované dvoufá- 
zové tréninkové jednotky při nichž se střídaly 
výběhy do místních lesů a poté klasické lyžování  
na běžkách. Hráči nabírali především fyzickou 
kondici, která bude v jarních bojích velice důležitá.
Pevně věříme, že tato akce pomůže našemu týmu 
dospělých v jarních bojích a k vylepšení současného 
postavení v tabulce!!! - ludek -

TÝM dOSPĚLÝCH SK HOSTOMICE  
- ZIMNí SOuSTřEdĚNí
V období 23.-26.1.2019 absolvovalo naše mužstvo dospělých zimní soustředění. akce, která je fyzicky  
velmi náročná, se uskutečnila na krásném místě v šumavské horské chatě Cihelny na zadově - Churáňově. 
Majitelům ubytování patří velký dík za skvělý komfort po celou dobu soustředění. 
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Mladší přípravka  
SK Hostomice  
– šest statečných
V sobotu 2.2. se naše ml. přípravka zúčastnila druhého 
kola turnajů ve zdicích. Přestalo mrznout a tak se hrá- 
lo již venku na uMT, bohužel ani nám se nevyhnula 
chřipka a tak jsme přijeli jen se šesti statečnými hráči: 
jiří Skála, Monika Sůrová, josef rychlý, Štepán Smetana, 
Kristian zbytovský a dominik Pecivál.
Všichni jsme věděli, že jde o hodně a hlavně jsme chtěli 
navázat na skvělý výsledek z prvního kola, kdy jsme obsa- 
dili konečnou 2. příčku. Bojovný výkon tomu nasvědčoval 
a opět jsme ani jednou neprohráli. Udělali jsme jen dvě 
hrubé chyby a nakonec vybojovali s Hostouní remízu 2:2. 
Fotbal je o chybách a my se ještě pořád učíme. I tak jsme 
podali naprosto skvělý výkon a všem za to moc děkujeme. 
Výsledky turnaje ve zdicích 2.2.2019:
Hostomice vs Všeradice 7:1, Hostomice vs Hostouň 2:2, 
Hostomice vs Zdice 3:1 a Hostomice vs Hořovice 9:1.
Konečně jsme hráli fotbal, který umíme a začali dávat 
góly. Podmínky byly drsné, ale pro všechny týmy stejné. 
Získali jsme konečných 10 bodů a bohužel jen o skóre  
2. místo. Poděkování patří všem šesti statečným za přístup 
a předvedený výkon, bylo to hodně super.
Střelci gólů: Josef Rychlý 6x, Monča Sůrová 6x, Jiří  
Skála 5x, Štěpán Smetana 2x, Kristian Zbytovský 2x.
Konečné pořadí turnaj zdice - uMT 2.2.2019:
1. Hostouň
2. SK Hostomice
3. Zdice
4. Všeradice
5. Hořovice

Mladší žáci SK Hostomice  
- stříbro z Jinec
V sobotu 16. února jsme se zúčastnili halového turnaje 
mladších žáků v jincích. Turnaje se účastnily čtyři týmy 
a to Felbabka, rpety, Žebrák a Hostomice. Hrálo se 
každý s každým 20 minut.
První utkání jsme sehráli s týmem Rpet, které jsme vcelku 
jednoznačně přehráli 3:1, kdy po jednom gólu vstřelili 
Petr Budil a Honza Bastl a jeden si dal soupeř sám.  
Zápas s Felbabkou jsme vedli už po 30 vteřinách zásluhou 
Petra Budila a skóre 1:0 nám vydrželo po většinu utkání, 
když jsme nedokázali využít několik opravdu pěkných 
šancí, které jsme měli. Možnost skórovat však využil 
naopak soupeř a vyrovnal na 1:1. I když jsme ještě šanci 
na vstřelení vítězné branky měli, stav utkání se nezměnil  
a utkání skončilo tak remízou.
Proti týmu ze Žebráku jsme se opět ujali vedení, tentokrát 
se střelecky prosadil Jakub Černý a zápas to byl opravdu  
k pokoukání, hrálo se nahoru dolů se spoustou šancí  
na obou stranách. Bohužel tři minuty před koncem  
soupeř vyrovnal a my už do konce zápasu zvýšit nedoká- 
zali. Rozešli jsme se opět smírně 1:1.
I na tomto turnaji musím vyzdvihnout výkon gólmana 
Emila Boukala, který opět kryl bezpočet soupeřových 
střel. Pochvala a díky patří ovšem všem hráčům za podané 
výkony. Naši žáci obsadili na turnaji krásné druhé místo, 
když první, druhý, i třetí tým měly stejný počet bodů i skóre 
a rozhodoval rozdíl mezi vstřelenými a obdrženými góly.
Sestava SK Hostomice:
Petr Budil, Jakub Černý, Terka Palivcová, Michal Hejduk, 
Jirka Parkán, Honza Bastl, Emil Boukal a Jakub Hnízdil.

AKTIVITy MLÁdEžNICKÝCH TÝMů  
SK HOSTOMICE V MĚSíCI LEdNu

SK Hostomice - mladší žáci turnaj Jince 16.2.2019.

SK Hostomice - mladší přípravka turnaj Zdice 2.2.2019.
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SK Hostomice z.s. oznamuje: 
Děkujeme našim kolegům z SDH Hostomice 
za obrovskou pomoc při kácení a ořezávání 
stromů v areálu SK Hostomice, které se 
uskutečnilo během víkendů v měsíci únoru.

Srdečně děkuje SK Hostomice z.s.

Šachový turnaj pro mládež
Opět po roce se 23. února 2019 v Hostomicích uskutečnil již 5. ročník 
šachového turnaje pro mládež - Otevřený přebor města Hostomice 
pod záštitou starosty Víta Šťáhlavského. akce se uskutečnila v pros- 
torách školy, turnaj byl zařazen do základního kola Krajského přeboru 
žáků pro region Příbram. Turnaje se zúčastnilo celkem 25 hráčů  
ze 4 šachových oddílů, největší zastoupení měli domácí hráči.

Celkovým vítězem se stal Vojtěch 
Kovářík, 2. místo obsadil Matěj 
Hrubý a na třetím místě skončila 
Eliška Kováříková. Všichni jme- 
novaní reprezentovali ŠK Baník 
Příbram.
Domácí barvy hájilo dohromady  
11 hráčů. Nejlépe se vedlo Janu  
Fatkovi, který se umístil na 4. místě. 
Hned za ním skončil Vít Parkán  
a osmé místo obsadil Petr Budil.
Poděkování patří sponzorům: 
MěÚ Hostomice, ZŠ P. Lisého  
Hostomice, Řeznictví Hostomice  
- Jana Soukupová.
Poděkování též patří všem, kteří 
se podíleli na zdárném průběhu 
celého turnaje, kteří pomohli s jeho 
přípravou a kteří se starali po celou 
dobu turnaje o občerstvení mladých 
hráčů. Mgr. D. Fatková a S. Budil
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HaSIČI

HASIčI V úNORu
dobrý den, hostomičtí občané, přinášíme vám zprávy z naší hasičárny  
a chceme vám sdělit, co se stalo v měsíci únoru. na začátku měsíce nám  
kroužek překřížily jarní prázdniny, kroužek odpadl. 
Další schůzku jsme strávili u rybníka Grajfáku, kde nám vedoucí názorně 
předvedli, jak se zachovat, když se pod námi propadne led - dozvěděli jsme se 
spoustu nových zajímavých informací. 
Druhou schůzku jsme začali procvičením a během, poté nám vedoucí ukázali 
záchranu osoby ve výšce, kdy se jeden z našich vedoucích slaňoval z vysunuté 
plošiny. Obě dvě zkušenosti byly velice přínosné a zajímavé. Děkujeme moc  
našim vedoucím za zajímavě strávené hodiny. Mladí hasiči

Sbor dobrovolných hasičů Hostomice  
děkuje všem občanům a sponzorům za poskytnuté dary k pořádání hasičského 

plesu a všem, kteří se na přípravě a organizaci této kulturní akce podíleli.
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MŠ HOSTOMICe

úNOR V MATEřSKé ŠKOLE
❚ 14.2.2019 jsme se s divadlem „Letadlo“ podívali až do austrálie.
❚ 21.2.2019 - děti v rámci „Klubu Předškoláka“ navštívily místní zŠ Pavla  
 Lisého, se kterou spolupracujeme. Seznamují se s prostředím a paní učitelka  
 J. Šebková je tento měsíc seznámila s předmětem „matematika“. Moc se nám  
 tam líbilo.
❚ 22.2.2019 - „zábavná první pomoc“ - každý z dětí si vyzkoušel, jak pomoci  
 svému plyšovému kamarádovi.
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MŠ HOSTOMICe
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InzerCe
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zŠ HOSTOMICe

žáci osmých tříd na bruslích
Ve středu 13.2. využili žáci osmých tříd možnosti zabruslit si na zimním 
stadioně v Hořovicích. Všichni žáci si to do sytosti užívali - někteří pilovali 
svůj styl, jiní si jen tak odpočinkově jezdili a někteří si zahráli hokej. 
V hokejovém zápase nechyběla ani děvčata, která v určitých chvílích značně 
přehrávala chlapce. Celé dopoledne se vydařilo, nikdo se nezranil. Žáci se vraceli  
do Hostomic příjemně unaveni. Za 8. třídy Mgr. D. Fatková

STAVbA 
VĚžE
Ve čtvrtek před pololetními 
prázdninami se žáci 9.A roz- 
hodli postavit co nejvyšší věž  
z modelů drátěných těles, které 
se ve škole nacházejí. 
Úkol to nebyl jednoduchý, neboť 
mezi pravidelnými tělesy jako 
krychle, kvádr, hranoly, byly  
i jehlany, kužele a komolá tělesa. 
Přesto se podařila postavit věž, 
na kterou si stavitelé museli vzít 
židli (viz foto). 
Hlavní stavitelé: Kuba Král, Filip 
Melichar a Standa Krotil.
Hlavní projektanti: Kuba Čaboun 
a Vašek Kadeřábek.

Mgr. D. Fatková
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SPOLeČenSKá ruBrIKa / InzerCe

VZPOMíNKA
■ Kdo s tebou žil,  
ten ví, co ztratil.
Už nepohladíš, 
neporadíš.
Pustý je domov,  
smutno v něm.
Vzpomínky zůstaly jen.
Dne 2. dubna uplynou 
2 smutné roky, kdy 
nás náhle, bez slůvka rozloučení, navždy 
opustil pan Vladimír Mottl z Hostomic. 

S láskou a úctou vzpomínají manželka  
Marie, děti s rodinami a ostatní příbuzní.

■ Dne 24. března 
uplyne 5 let od úmrtí 
paní Hedviky Kube- 
cové. Dne 4. srpna 
2019 by se dožila 100 
let. S láskou a úctou 
vzpomínají dcery Fanuš  

a Věra s rodinami
■ Dne 10. března uplyne 5 let od úmrtí 
pana antonína Kobylky. Kdo jste ho znali, 
věnujte mu s námi tichou vzpomínku. 

Děkují manželka Jitka, dcery a vnoučata
■ Dne 31. března 
2019 uplyne 5 smut- 
ných roků od chvíle, 
kdy nás ve věku 30 
let opustil milovaný 
syn a bratr radoslav 
Brožek z Hostomic. 
Kdo jste ho znali  
a měli rádi, vzpomeňte 
s námi.

Stále vzpomínají maminka a bratr Vítek.

ZubNí POHOTOVOST
Březen 2019 
■ 2. a 3. Dr. Martin Fiala  
 Beroun, Holandská 123  
 tel. 728 961 496 
■ 9. a 10. Dr. Jan Joukl  
 Králův Dvůr, Průmyslová 614  
 tel. 728 349 403 
■ 16. a 17. Dr. František Hentsch  
 Zdice, Palackého nám. 21 
 tel. 608 020 878 
■ 23. a 24. Dr. Josef Holman  
 Hořovice, Komenského 49 
 tel. 311 516 660 
■ 30. a 31. Dr. Jarmila Holmanová  
 Hořovice, Komenského 49 
 tel. 311 516 660

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.

POZVÁNKA
na výroční  

členskou schůzi STP  
v Hostomicích,  

která se koná ve čtvrtek  
21. března 2019  

od 14 hodin v přízemí  
restaurace U Frajerů.

Členské legitimace  
a dobrou náladu  

s sebou!


