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Přes všechny komplikace se podařilo 
realizovat projekty za téměř 55 
milionů korun. Vyčerpali jsme na ně 
více než 30 milionů dotací. 
Jednoznačně největší akcí byla 
kompletní rekonstrukce a rozšíření 
mateřské školy v Bubenické ulici. 
Akce se povedla a jejím důsledkem 
je nejen zajištění dostatečné kapacity 
školky, ale i uvolnění prostor  
v prvním patře hasičské zbrojnice,  
na což hlavně malé hasičky a malí 
hasiči v Hostomicích netrpělivě 
čekali. 
Z dalších akcí uvádíme jen rekon- 
strukci ulic U Hřiště s náhradou 
ostudné „panelky“, rekonstrukci Ryb- 
nic s okolními úpravami. Proběhla 
také oprava budovy radnice včetně 

nové střechy, oken a probíhá oprava 
venkovních omítek. Opravili jsme  
hřiště u školy, vybudovali část 
cyklostezky přes hostomické náměs- 
tí. Opravena byla kaplička ve Lštěni. 
Proběhla oprava hřbitovní zdi a már- 
nice v Hostomicích. Zde se kvalita 
moc nepovedla a vedeme reklamač- 
ní řízení. V Radouši, Bezdědicích  
a Lštěni byly realizovány venkovní 
fitness prvky.
Před zahájením realizace je rekon- 
strukce chodníku v Pivovarské, 
oprava kapličky v Radouši a výměna 
světel v základní škole.
Ještě je třeba jmenovat projekty, které 
jsou v různém stádiu rozpracované. 
Je to rekonstrukce Malého náměstí  
v Hostomicích (Kozí plácek), rozší- 

Výzva volební!
23. a 24. září jsou komunální volby. Není naší úlohou 
vám radit, koho volit. Je však naší povinností na vás 
všechny, kteří máte volební právo, apelovat, abyste 
k volbám šli a alespoň touto formou projevili svojí 
starost a zájem o věci obecní. Všichni máme právo  
do komunální politiky mluvit. Nejen o volbách. 
Samozřejmě i v průběhu volebního období může každý 

občan dorazit na veřejnou schůzi zastupitelstva, tam 
podávat návrhy, žádat vysvětlení, kritizovat (je-li  
důvod i pochválit). I mezi schůzemi je možné ze stej- 
ných důvodů kontaktovat vedení města i jednotlivé 
zastupitele. Ale přece jen jsou asi volby to nejdůležitější. 
Tentokrát budeme v Hostomicích volit i do Senátu 
Parlamentu ČR a i to je volba významná a důležitá.
Nenechme si tento vrcholný výdobytek demokracie vzít! 
Přijďte k volbám!

ření veřejného osvětlení v Bubenické, 
Zahradní a Bezdědické, rekonstrukce 
místních komunikací v Bezdědicích, 
ulic Školní a Pobřežní v Hostomicích, 
oprava budovy pošty. 
Největší akcí bude beze sporu 
dokončení revitalizace Tyršova ná- 
městí v Hostomicích s rozpočtovanou 
částkou lehce přes 38 milionů korun. 
Podmínkou pro získání dotace na 
revitalizaci náměstí bude realizace 
bezbariérových úprav radnice za cca 
2,5 milionu korun.
Přirozeně jsme se nevěnovali jen  
městským investicím. Město zajiš- 
ťovalo pro občany i běžný servis vč. 
starosti o parky a veřejný prostor 
vůbec, činnosti matriky i stavebního 
úřadu a mnoho dalšího. Na tomto  
poli nás čeká boj o zachování 
stavebního úřadu v Hostomicích. 
Zatím nás státní správa trápí s jeho 
možným zrušením a přesunem 
agendy do Hořovic.
Život se zkrátka s volbami a novým 
zastupitelstvem nezastaví. Ať už nás 
bude po volbách zastupovat kdo- 
koliv, přejeme mu mnoho úspěchů 
v řešení výzev dalšího volebního 
období 2022-2026. Za vedení města 

Vít Šťáhlavský, starosta  
a Vladimír Zachoval, místostarosta

Jak pracoVala radnice  
V práVě uplynulém 
Volebním období 2018-2022
Blíží se komunální volby a to je vždy čas, kdy vám předkládáme 
jakousi stručnou bilanci toho, co se za uplynulé období v Hostomicích 
a spravovaných obcích za tu dobu stalo. Všichni víme, že celá druhá 
polovina tohoto období byla výrazně poznamenána covidovou pandemií. 
Všichni jsme se museli zastavit a dělat ve veřejném prostoru opravdu jen 
to nejnutnější. Týká se to jak městských akcí, tak činnosti příspěvkových 
organizací. Náročné to bylo jak pro radnici, tak pro školu, školku i školní 
jídelnu. Všichni doufáme, že v té náročné podobě je to už definitivně  
za námi.
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koncesní smlouVa
Na základě „Koncesní smlouvy o provozování 
vodohospodářského majetku a zajištění jeho správy“ 
podepsané 1. srpna 2008 s Vodovody a kanalizace 
Beroun, a.s. město Hostomice získalo předplacený 
nájem k témuž dni 7.000.000,- Kč.
Navazující „Smlouva o nájmu a provozování vodovodů 
a kanalizací ve městě Hostomice“ z roku 2017, která 
navazuje na původní smlouvu město celkem obdrželo 
nájem 8.467.414,- Kč. 
Do konce letošního roku zbývá ještě dofakturovat  
509.989,- Kč k současné smlouvě. 
Celkový zisk z obou nájemních smluv včetně předplaceného 
nájmu činí 15.977.403,- Kč. 
V letošním roce bude uzavřena nová nájemní smlouva. 
Dle výběrového řízení bude provozovatel našeho vodo- 
hospodářského majetku firma Vodovody a kanalizace 
Beroun, a.s.

Blanka Kubrichtová, účetní města

konkrétní informace o finanční  
situaci města je následující: 
Stavy účtů v bankách jsou k 31.8.2022.
Stav základního běžného účtu v České Spořitelně je 
47.677.830,- Kč.
Stav účtu u České Spořitelny, kde jsou prostředky v soula- 
du s dotačními podmínkami určeny na opravy a investice 
do vodohospodářského majetku města je 6.676.103,96 Kč.
Stav účtu u ČNB je 24.716.965,57 Kč.
Celkem bylo k 31.8.2022 na bankovních účtech v majetku 
města 79.070.899,53 Kč.
Finanční situace města je velmi dobrá a při rozumném 
hospodaření umožní realizaci investičních akcí, které naše  
město dále zvelebí. O tom konkrétně na jiném místě  
těchto listů. 
Se zdražováním energií nastává období, kdy pro město 
bude finanční rezerva velmi důležitá. 

Za vedení města Vít Šťáhlavský, starosta  
a Ing. Vladimír Zachoval, místostarosta

Veřejné zasedání zastupitelstva města Hostomice  
se bude konat 12. září 2022 od 18.00 hodin v radouši.
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HaSIČI HOSTOMICe

co se dělo V HasiČárně
Po roce jsme se opět sešli na letním hasičském táboře v Mrtníku. Tématem 
bylo: „Kdo přežije, odjíždí domů“.
den 1. - V sobotu 30.7.2022 byl nástupní den. V odpoledních hodinách sem 
začali vozit rodiče své ratolesti. Děti se ubytovaly a nováčkům jsme ukázali, jak 
to u nás na táboře chodí. Vedoucí rozdali týmová trička a odznáčky podle barev 
týmů. Každý tým si vyrobil svoji vlajku a vymyslel pokřik. Děti jsme seznámili  
s táborovým řádem a následovala první společná večeře a večerní hygiena.
den 2. - Ráno nás probudil „poplach“ (budíček). Následovala první rozcvička, 
ranní hygiena a snídaně. 
Po snídani si děti zabalily batůžky se svačinou a vydaly se společně se svým  
týmem na „prověřovací trasu“. Prvním úkolem na trase bylo uhasit lesní požár. 
Děti si musely samy poradit a uhasit oheň. Po uhašení se vydaly dále. Druhým 
úkolem bylo poskytnout první pomoc (ošetření a ohlášení zdravotní službě) 
zraněnému turistovi (figurína). Třetím úkolem byla slepá mapa, kde děti musely 
určit, kde se nachází náš tábor. Čtvrtým úkolem byla záchrana topící se osoby 
pomocí lana nebo raftu. Pátým úkolem byl transport jedné osoby z týmu pomocí 
„židličky“. Posledním úkolem bylo sepsat zprávu o „zásahu“. 
Po obědě a poledním klidu děti hrály vodní hry (házení vodních míčků na terč, 
vodní skluzavka, bazének). Když se trochu setmělo, zahrály si děti světelnou 
přehazovanou. 
den 3. - Po snídani šly děti uklidit do lesa a nanosily dřevo, které později využily 
na zatopení pod kotlíkem. Na kotlíku si musely uvařit čaj z darů přírody, vajíčko 
natvrdo a nakonec guláš k večeři. Při vaření guláše nás od kotlíků vyhnala bouřka, 
takže jsme se museli všichni přesunout dovnitř a dovařit své guláše v kuchyni. 
den 4. - Celodennímu programu jasně vládla lesní lanovka a prohlídka s pro- 
jížďkou požární cisterny z Tetína. Děti se mohly projet v hasičské cisterně, 
vyzkoušet si hašení a prolézání překážek. Než se všechny týmy prostřídaly, tak 
si děti vyráběly své látkové tašky a korálkové náramky. Do programu jsme kvůli 
teplému počasí zapojili vodní hry, aby se děti trochu osvěžily. 
Večer je čekala zajímavá hra, malování světlem obrázky ve tmě.
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berounka
Jako každý rok víkend po táboře část členů SDH Hostomice zdolává 
úskalí řeky Berounky. I přes nedostatek vody v řece jsme všichni dopluli 
až do Zvíkovce.

VÁNOČNÍ STROMEK
Vážení spoluobčané, prosíme,  

pomozte nám najít strom pro naše náměstí.  
Pokud víte o někom z okolí, kdo by mohl  

poskytnout vánoční strom, kontaktujte, prosím,  
Petra Šinágla - tel. 606 135 709. Děkujeme.

SDH Hostomice

den 5. - Hned po snídani jsme si 
zabalili svačiny a vyrazili autobusem 
do hasičského muzea ve Zbiroze. Zde  
si děti prohlédly, jak se vyvíjela ha- 
sičská technika až skoro doposud. 
Cestou zpět jsme se zastavili na 
osvěžující točenou zmrzlinu.
Odpoledne jsme se vydali na Zá- 
skalskou přehradu. Děti se zde mohly 
vykoupat, ale také se projet ve člunu 
nebo na paddleboardech.
den 6. - Dopoledne si děti musely 
na kotlíku uvařit svojí bramborovou 
polévku. Během vaření se děti 
osvěžovaly stříkající hadicí. Na polední 
klid jsme se opět vydali k vodě, kde 
si děti samy vyzkoušely jízdu na 
paddleboardech. 
Na večer si každý tým připravil své 
vystoupení, které následně předvedl.
den 7. - Už od rána bylo velké teplo, 
proto děti hrály vodní hry a jiné vodní 
aktivity. Dále si vyzkoušely transport 
raněného pomocí vakuových nosítek. 
Večer nás čekala diskotéka s foto 
koutkem.
den odjezdu - Děti si po snídani 
zabalily věci, uklidily si po sobě své 
stany a kolem deváté hodiny společně 
odjížděly autobusem do Hostomic,  
kde na ně čekali rodiče.
Všichni jsme přežili a odjeli v pořádku 
domů.
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MěSTSKá KNIHOVNa / SK HOSTOMICe z.s.

FotbaloVé soustředění  
pro neJmladší kategorie
Na třetí srpnový týden připravil SK Hostomice příměstské fotbalové 
soustředění pro naše nejmladší kategorie, a to fotbalovou školičku a mladší 
přípravku. Celá akce probíhala na hostomickém fotbalovém hřišti. Největší 
díl na organizaci celého kempu si vzali na starosti jiřinka Kačírková a róbert 
Klučiarovský.

Děti byly rozděleny do věkových sku- 
pin a dle jejich věku jim byl na celý 
týden připraven program, a to nejen 
fotbalový. Každý den děti absolvovaly 
dopolední a odpolední tréninkovou fázi 
zaměřenou na pohyb a práci s míčem. 
Děti čekalo ale i mnoho nefotbalových 
aktivit: návštěva hokejového brankáře 
české reprezentace a HC Sparty Praha 
pana Jakuba Kováře. Děti si mohly 
vyzkoušet Jakubovo brankářské umění 
při střelbě nazvané „hokej na trávě“. 

Děti si také mohly zajezdit na koni. 
Kurz zdravovědy proběhl na zastřešené 
tribuně. Děti podnikly také výlet do 
osady Zubrín, kde si opekly špekáčky 
a soutěžily v netradičních disciplí- 
nách. Vyzkoušely si také, jak se střílí 
ze vzduchovky a shlédly výcvik psů. 
Na předposlední den soustředění bylo 
připraveno přátelské utkání s týmem  
FK Komárov pro mladší a starší 
přípravku, které již nyní hrají pod 
spojeným týmem SK Hostomice /  

SK Chlumec. Ještě před tím nás 
ale navštívil bývalý ligový hráč FK 
Jablonec pan Vladimír Horáček. 
Celý týden panovalo krásné slunečné 
počasí. A protože sluníčko občas 
pálilo opravdu hodně, zařadili jsme 
do programu i hit z předloňských 
ročníků: vodní skluzavku. Děti se tak  
v tomto parném počasí mohly příjem- 
ně osvěžit a skluzavka tak opět patřila k 
nejoblíbenějším aktivitám.
Během soustředění panovala příjem- 
ná atmosféra. Všechny děti překva- 
povaly trenéry svým elánem a chutí 
do sportovních aktivit. Touha po 
zlepšování a vítězství byla občas 
až k neuvěření. Všem trenérům  
a organizátorům byly největším za- 
dostiučiněním usměvavé obličeje z řad  
dětí. Vynikající obědy všem připravo- 
valy kuchařky z místní školní jídelny  
a děti se jim vždy odměnily hurónským 
poděkováním. Dámy, ještě jednou 
děkujeme! Samozřejmostí byly také 
dopolední a odpolední svačiny, které  
zajištovaly maminky dětí jako pomocné  
dobrovolnice. Každé z dětí si na konci 
odneslo krásné zážitky a mnoho 
hezkých vzpomínek.
Soustředění se vydařilo 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 naší FB stránce

Za SK Hostomice / SK Chlumec  
Luděk Báchor

Pozvánka na přednášku
Městská knihovna Hostomice a výbor STP srdečně 
zvou členy STP a všechny ostatní zájemce na 
přednášku mykologa Oldřicha Jindřicha Houby 
Brd, která se uskuteční v úterý 20.9.2022 od 15 
hodin v obřadní síni Městského úřadu Hostomice. 
Kromě informací o jednotlivých druzích hub a jejich 
výskytu v okolních lesích získáte i tipy na jejich 
zpracování v kuchyni. Přednáška bude doplněna 
mnoha fotografiemi. Vstup zdarma.

NabÍdKa KNih 
Knihy vyřazené z fondu 

Městské knihovny Hostomice 
v rámci aktualizace jsou  

volně k rozebrání na chodbě 
před knihovnou. 

Zájemci si mohou přijít vybrat 
v otevírací době knihovny 
(pondělí, středa, čtvrtek).
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spojení mládeže mezi  
sk Hostomice a sk chlumec
S velkou radostí můžeme oznámit, že se povedla dohoda o spojení 
mládežnických týmů mezi celky SK Hostomice a SK Chlumec. Tato myš- 
lenka byla v našich hlavách již několik let a po neúspěšných jednáních  
s několika týmy z okolí Hostomic konečně dostala jasnou podobu.  
Spojení mládeže je v dnešní době pro celky jako náš téměř nezbytné. 
dětí rapidně ubývá - ať už z důvodu celkového nezájmu o sport nebo 
kvůli upřednostnění jiných aktivit. Spojení a spolupráce dvou týmů 
pomůže zajistit pro děti sportovní aktivitu jako takovou, umožní dělat ji 
se střednědobým plánem směrem do budoucna až do kategorie dorostu  
a pracovat s odchovanci případně i v dospělé kategorii.
SK Hostomice/ SK Chlumec si však klade i vyšší cíle, a to je výchova dětí  
a mládeže po lidské stránce. Chceme vychovávat z dětí spravedlivé, upřímné  
a vytrvalé muže a ženy. Samozřejmě chceme děti naučit hrát co nejlépe  
fotbal a vést je ke kladnému vztahu ke sportu jako takovému. Pracovat 
systematicky po ročnících a zajistit v budoucnu všechny kategorie od školičky 
až do dorostu. Ano, je toho hodně, ale opravdu v tom vidíme budoucnost.
Pevně věříme, že když se nám vše podaří, můžeme vychovat i ligového hráče.

Výhodou celého spojení je, že za- 
jistíme adekvátní podmínky pro mlá- 
dež, budeme sdílet sportovní areály 
a zajistíme kvalifikované trenéry. 
Pokud bude tento projekt dobře fun- 
govat - a my pevně věříme, že bude 
- bude se vzájemná spolupráce mezi  
našimi kluby dále rozvíjet a prohlu- 
bovat. Aktuálně kluby připravují 
sportovní filozofii, která by měla 
určit jasný směr, jak pracovat s dětmi 
v každé kategorii.
V srpnu byla dohoda o spojení 
potvrzena předsedy obou klubů: 
Václavem Štylerem za SK Hostomice 
a Radkem Vostárkem za SK Chlumec. 
V průběhu měsíce září bude zorga- 
nizován nábor fotbalových nadějí. 

Nyní vám představujeme naše týmy 
a trenéry:
FOTBaLOVá šKOLIČKa  
(pro děti ročníku 2017)  
trenér Jiřina Kačírková 
asistent: Terka Palivcová
MLadší PříPraVKa  
(pro děti ročníku 2014, 2015) 
trenér: Róbert Klučiarovský 
asistent: Milan Jedlička
STarší PříPraVKa  
(pro děti ročníku 2012, 2013) 
trenér: Radek Vostárek 
asistenti: Václav Bláha, Petr Veselý st.
MLadší žáCI  
(pro děti ročníku 2010, 2011) 
trenér: Radek Vostárek 
asistenti: Michal Eiselt, Jindřich 
Sobotka
Na koordinátora mládeže byl nomi- 
nován Luděk Báchor.
Kdokoliv má zájem o bližší infor- 
mace, nalezne je na stránkách 
skhostomice.cz, kde jsou i všechny 
kontakty na trenéry. Neváhejte k nám 
poslat vaši ratolest!
Tak nám držte palce!

Za SK Hostomice / SK Chlumec  
Josef Holub
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Vzpomínky
■	 Dne 24. srpna 
2022 uplynulo již 
10 let od úmrtí na- 
šeho tatínka pana 
Karla Kadeřábka  
z Hostomic. 
V letošním roce si 
také připomínáme 
125. výročí narození 
našeho dědy pana 
jana Kadeřábka. 

Stále vzpomínají 
synové Karel a Jan  

s rodinami
■	 To, že čas rány 
hojí, je jen pouhé 
zdání, stále je v srdci 
bolest a vzpomínání. 
Dne 1. září 2022  
uplynul smutný rok,  
kdy nám navždy 
odešel milovaný 
manžel, tatínek a dědeček pan josef 
zikán z Bezdědic. 

S láskou vzpomínají a za vzpomínku 
děkují manželka Dobruš, dcera Lenka s 

manželem, syn Pepa s manželkou  
a vnoučata Terezka, Tomášek, Péťa a Páťa

zubní poHotoVost
září 2022
■	 10. a 11. Dr. Blechová Pavla 
 Karlštejn 322 
 tel. 311 681 533
■	 17. a 18. Dr. Brotánková Helena 
 Hořovice, Komenského 1245 
 tel. 311 513 453
■	 24. a 25. Dr. Cajthaml Jiří 
 Drozdov 29 
 tel. 605 420 898
■	 28. Dr. Csölle Zdenka 
 Králův Dvůr, Průmyslová 614 
 tel. 722 532 538
Pohotovostní služba je v době  
od 8.00 do 11.00 hodin.

KOMiNicKé Služby  
při přihlášení na úřadě v hostomicích  

(tel. 311 584 101)  
dne 2.10.2022 cenově zvýhodněné:

kontrola spalinové cesty vč. protokolu - 500 Kč
čištění komínového průduchu - 180 Kč

Kominictví Wimík, Praskolesy 43

poděkoVání
22. srpna 2022 se sešli členové 
STP Hostomice k prohlídce bez- 
dědického kostela. 
Následovalo posezení na místním 
hřišti. I přes nepříznivé počasí se 
zúčastnilo akce 35 seniorů.
Rádi bychom poděkovali panu 
starostovi Šťáhlavskému za vyčer- 
pávající vyprávění o historii kostela 
a sdružení Marakana Bezdědice  
za poskytnutí příjemného zázemí 
pro setkání seniorů.

Děkuje výbor STP Hostomice


