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Dětské rybářské závody 2021
Dne 29.5.2021 se konaly dětské rybářské závody v Malém Chlumci na
sportovním revíru Loužek. Závody pořádala MO ČRS Hořovice, skupina
Hostomice. Naštěstí byla vládní opatření rozvolněna, a tak se mohly závody
konat jako každý rok. Soutěž započala v 7.30 a skončila v 11.00. Letošní rok
byl velmi vydařený.

REKONSTRUKCE
FASÁDY RADNICE
V HOSTOMICÍCH
Město Hostomice obdrželo dotaci
na rekonstrukci fasády radnice.
V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele.
Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele. Pro představu přikládáme

Pro každého účastníka závodů bylo

délkou ulovených ryb 435 cm. Nejdelší

připraveno občerstvení, ani přítom-

rybu letos chytil Kuba Frühauf, candá-

ní rodiče nebyli o hladu. Na každého

ta s délkou 49 cm. A nejmladším rybá-

mladého rybáře čekala odměna. Počasí

řem byl Toník Hejduk ze Lhotky.

bylo letos velmi krásné a počet ulove-

Děkujeme organizátorům a sponzo-

ných ryb nebyl vůbec špatný. Všechny

rům akce: Vzduchotechnika František

ryby byly navráceny zpět do revíru.

Anděl, Royal Diamond s.r.o., Alte-

O vítězství rozhoduje součet velikos-

ko s.r.o., MěÚ Hostomice, Vlastimil

tí ulovených ryb. Na třetím místě se

Mandík, Spektra Beroun, Zednic-

umístil Vojta Šebek s délkou ulove-

tví Jaroslav Králík, MO ČRS Hořo-

ných ryb 159,5 cm. Na druhém místě

vice, BATPRO napájecí systémy s.r.o.,

obcí na Moravě ničivým tornádem.

EnerSys s.r.o.

Proto zaslalo na sbírkový účet Die-

byl Daniel Holeček s celkovou délkou
chycených ryb 202 cm. Letošním vítě-

Foto: Michaela Brůžková

zem se stal Tomáš Holeček s celkovou

text: Anna Walterová

situaci z projektové dokumentace.
Vít Šťáhlavský, starosta města

POMOC
PRO MORAVU
Zastupitelstvo města Hostomice se
dohodlo na poskytnutí finančního
daru pro obyvatele poškozených

cézní charitě v Brně částku ve výši
50.000,- Kč.

co se u nás děje

zápis ze zasedání
zastupitelstva města Hostomice č. 4/2021
konaného dne 21. ČERVNA 2021 od 18.00 hodin v hostomicích
Přítomni zastupitelé: Šťáhlavský, Zachoval, Bomba,
Kubrichtová, Synek, Kubišta, Mužíková
Omluveni: Příhoda, Šinágl
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: Kubrichtová, Kubišta
Hlasování: 7-0-0
2. Schválení programu dle návrhu s doplněním
o zadání opravy fasády radnice.
Hlasování: 7-0-0
3.	Zastupitelé projednali a schválili zadávací
dokumentaci k opravě fasády radnice.
Hlasování: 7-0-0
4.	Zastupitelé projednali a schválili závěrečný účet
Města Hostomice za rok 2020.
Hlasování: 7-0-0
5.	Zastupitelé projednali a schválili účetní závěrku
za rok 2020.
Hlasování: 7-0-0
6.	Zastupitelé projednali a schválili prodej pozemků
paní X pozemek parc.č. 564/1 o výměře 144 m2 za cenu
14 400,- Kč a paní Y pozemek par. č. 564/5 o výměře
17 m2 za cenu 1 700,-Kč a pozemek par. č. 564/8
o výměře 27 m2 za cenu 2 700,-Kč v KÚ Běštín.
Hlasování: 7-0-0
7.	Zastupitelé projednali a schválili otevřenou změnu
územního plánu Města Hostomice. Podání budou
možná od 1.9.2021 do 31.12.2021. Podrobnosti
budou upřesněny na veřejném zasedání v září.
Hlasování: 7-0-0
8.	Zastupitelstvo obce Hostomice schválilo (opakovaně)
na veřejném zasedání dne 21.6.2021 pořízení změny
č. 2 Územního plánu obce Hostomice
❚ zastupitelé města Hostomice schválili pořízení
změny ÚP Hostomice,
❚ zastupitelé města Hostomice schválili, aby
pořizovatelem této změny byl MěÚ Hořovice
❚ zastupitelé města Hostomice schválili zastupitele
p. Synka pro spolupráci s pořizovatelem
9.	Zastupitelé města Hostomice schválili, že se změna
č. 2 ÚP Hostomice bude pořizovat zkráceným
způsobem podle § 55a stavebního zákona
Hlasování: 7-0-0
10.	Zastupitelé schválili Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohodu
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o umístění stavby č. IV-12-6027376/016, Běštín,
NN pro parc. č. 684/1
Hlasování: 7-0-0
11.	Zastupitelé schválili Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby IV-126027376/ SoBS VB/ 0012
Hlasování: 7-0-0
12.	Zastupitelé schválili Smlouvu smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IV-12-6028004/001, Hostomice,
Bubenická, kNN čp. 105
Hlasování: 7-0-0
13.	Zastupitelé projednali a berou na vědomí přijetí
dotace a rozpočtové opatření č. 3.
Hlasování: 7-0-0
Různé:
14.	Zastupitelé projednali a schválili plánované opravy
v ZŠ v souhrnné výši 585.117 Kč bez DPH.
Hlasování: 7-0-0
15.	Zastupitelé projednali návrh VaK Beroun na
dovybavení úpravny vody (ze strany města) ve
výši 130.000 bez DPH a 150.000 na ověření
vydatnosti zdroje a 190.000 na optimalizaci
technologie ČSOV pod pekárnou (80 tis.)
a optimalizaci řídicího systému ČSOV (110 tis.).
16.	Zastupitelé projednali výběr projektanta na
komunikace Školní a Pobřežní ulice a místní
komunikaci v Bezdědicích. Zastupitelé odsouhlasili
výběr projektanta, kterým bude fa FaniT s.r.o.
za nabídnutou cenu 453.000 Kč.
Hlasování: 7-0-0
17. Informace o požadavku České pošty na úpravy
jejich provozních prostor.
18. Byla předána rekonstruovaná MŠ v Bubenické
od dodavatele. Probíhá příprava kolaudace
a vybavování nábytkem.
19. Proběhla podrobná diskuze o dalším přístupu
města k domu čp. 169. Byl souhlas na zorganizování
architektonické soutěže na využití městských budov
v Hostomicích.
20.	Diskutovány byly podmínky pro veřejné využití
opraveného hřiště u školy.
21.	Zastupitelé diskutovali o pořízení a umístění
elektronické úřední desky. Na jejím pořízení
se neshodli.
Ve 20 hod. pan starosta všem přítomným poděkoval
a veřejnou schůzi ukončil.
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VENKOVNÍ
POSILOVNA
V polovině července byly nainstalovány venkovní fitness prvky v obcích
Bezdědice, Radouš a Lštěň v celkové
hodnotě 266 302,- Kč vč. DPH.
Prosíme občany, aby dodržovali provozní řád, který je nainstalován u fitness
prvků. Sportu zdar!!!

INFO PRO OBČANY
V Hostomicích na Tyršově náměstí došlo už poněko-

Celkové náklady za opravy se již vyšplhaly na částku pře-

likáté k poškození vstupní branky a plotových polí dět-

vyšující 30 000,- Kč.

ského hřiště.

Proto bych chtěl požádat občany a zvláště rodiče, aby na

Náklady na nové oplocení dětského hřiště, které bylo

své děti dohlédli, co ve svém volném čase dělají. Vanda-

provedeno v roce 2017 byly cca 113 000, -Kč.

lismus tu opravdu nechceme, hřiště má sloužit především

Bohužel od této doby téměř každý rok dochází k opravě

dětem.

oplocení vč. vstupní branky.

Vít Šťáhlavský, starosta města
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Předání
kontejnerového
nosiče
AVIA A 75-N
V minulém čísle HL jsme vás informovali o předání kontejnerového
nosiče jednotce SDH Hostomice
- Radouš, nyní zveřejňujeme jeho
fotografii.

Svatojánský průvod v Bezdědicích
V naší malé vesničce každým rokem pořádáme pod-

drobné občerstvení pro ně i dospělé. Posezení se protáhlo do

zimní lampiónový průvod. Situace kolem pandemie

nočních hodin a všichni si pěkný letní večer příjemně užili.

nám toto v roce 2020 neumožnila, a tak jsme se roz-

Během průvodu se také vybíraly finanční prostředky na

hodli vyzkoušet novou, letní verzi. Pátek 25.6. přímo
vybízel k tomu, abychom průvod propojili se svátkem svatého Jana.
V podvečer se děti sešly u dětského hřiště a vybavily se na
cestu tykadélky a lucerničkou s bezpečnou svíčkou na baterie. Na hřišti FC Marakana na ně čekalo několik úkolů, po
jejichž splnění pokračovaly na náves, kde bylo připraveno

podporu moravských obcí zasažených tornádem. Na to, že
jsme jen malá vesnička, se za přispění FC Marakana podařilo shromáždit krásných 15.100 Kč.
Věříme, že situace nám všem bude přát a budeme se moci
setkat u dalších plánovaných akcí během léta.
Za FC Marakana z.s. Jana Císařová
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COOP HOŘOVICE pokračuje
v přestavbách - tentokrát
přišla na řadu prodejna
TIP v Hostomicích
Ve středu 30. června 2021 pro-

Historie:

běhlo slavnostní otevření rekon-

V roce 1909 vzniklo „Konzumní

struované prodejny COOP TIP

a výrobní družstvo pro Hořovice

v Hostomicích.

a okolí“. V roce 1922 se spojují be-

Letos se jedná o druhou prodejnu

rounský a hořovický spolek, sou-

COOP HOŘOVICE, na které pro-

časně se tvoří samostatný konzum-

běhla rozsáhlá rekonstrukce, s cí-

ní spolek na Jinecku, čenkovský

lem zatraktivnit prezentaci čerstvé-

konzum, který rozšiřuje působení

ho sortimentu.
Novinkou na prodejně je například
široká nabídka jídel v teplém pultě
zaměřená na zákazníky, kteří oceňují čerstvost, ale jsou lákáni vůní,
servisem a hlavně ušetřením svého
času. Dále je nově na prodejně chlazená vitrína na ovoce a zeleninu
a automatický kráječ chleba.
Samozřejmostí je nabídka služeb:
platba platební kartou a stravenkami, výběr hotovosti, platba složenek
a INKASA, terminál SAZKA, prodej dárkových poukazů a losů a dárková služba.

na Jince, Lochovice, Ohrazenici
a Hostomice. V roce 1926 dochází
ke sloučení všech tří těchto družstev s pražskou Včelou. V okrese
Hořovice byla dne 28.10.1956 konána ustavující Valná hromada Jednoty, okresního lidového spotřebního družstva v Hořovicích, která
v té době sloučila Jednoty Cerhovice, Hořovice, Hostomice, Kublov,
Lochovice, Osov, Praskolesy, Zaječov a okresní správu spotřebních
družstev.
Nákupní středisko v Hostomicích,
kterého je prodejna součástí bylo
zkolaudováno 22.12.1989 a násled-

Ke zvýšení komfortu nákupů byla

ně otevřeno. Od té doby prošlo

rozšířena prodejní doba na 7 dnů v

několika menšími rekonstrukcemi

týdnu.

a inovacemi.

Realizaci zajistila „na klíč“ – kom-

Doufáme, že „nová“ prodejna bude

pletní obměna regálů, chladicích

i nadále dobře sloužit občanům

a mrazicích vitrín, nové podlahy,

a přejeme jí do dalších let hodně

osvětlení - společnost RN servis EU.

úspěchů.
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První ročník memoriálu Václava Průchy
vyhrál tým FA Bohemians Velvary
Již před 6 měsíci přišlo vedení SK Hostomice s myšlenkou vzdát hold

Během přestávky mezi boji ve skupi-

panu Václavu Průchovi za jeho práci a obrovské úsilí, které věnoval

nách a posléze vyřazovacích bojích

nejen hostomickému fotbalu. Myšlenku jsme nakonec přetavili ve sku-

byla možnost udělat týmovou fotku

tek a na počest pana Průchy jsme uspořádali fotbalový turnaj pro jednu

každého týmu. Po celou dobu byl záro-

z nejmladších kategorií: ročník 2013 a mladší. Počet týmů na turnaji se

veň na akci přítomen fotograf a rodiče

nakonec rozrostl na neskutečných 16 týmů, a to nejen z okresu Beroun.

měli možnost koupit si vytištěnou fotografii přímo z daného zápasu.

Navštívilo nás několik pražských týmů

posíláme velké díky. Na poslední chví-

v čele s Bohemians Praha 1905, dále

li se řešila absence jednoho z domlu-

týmy z celých středních Čech a jeden

vených rozhodčích, kterého musela

tým přijel dokonce až z Českých Budě-

nahradit místní rozhodcovská legen-

jovic. Právem se tato sportovní událost

da - pan Zdeněk Mezek, který se i ve

dá nazvat jako největší sportovní tur-

svých 82 letech popasoval s rolí sudího

vidět i penaltové rozstřely. V jednom

naj v celé historii obce Hostomice. Po-

naprosto skvěle. Zdeňku, i Tobě patří

zápase však na penalty doplatily bo-

řádání akce zabralo 20 dobrovolníkům

velký dík!

hužel i naše děti, kdy po penaltách byl

z řad SK dva dny práce, kterým samo-

Základní boje ve skupinách probíhaly

šťastnější soupeř, ale i tak holky a klu-

zřejmě předcházely hodiny a hodiny

ve smyslu fair play a až na malé drob-

ci odešli se vztyčenou hlavou. Během

přípravných prací. Cílem bylo prezen-

nosti se neřešily žádné problémy. Padla

turnaje sledoval organizační výbor nej-

tovat Hostomice v tom nejlepším svět-

spousta krásných branek a diváci moh-

lepšího střelce, hráče a brankáře turna-

le, a to se dle všech ohlasů podařilo na

li vidět několik nádherných kombinací.

je. Byla to opravdu nelehká role, určit

Po přestávce následovaly již boje v play
off a o konečné umístění. V některých
zápasech se nerozhodlo v normální
hrací době a tak měli diváci možnost

výbornou.
V sobotu 26.6.2021 nastal den D pro
celý hostomický klub. V ranních hodinách byl areál SK během chvilky
celý zaplněný. Pro návštěvníky bylo
připraveno občerstvení, které zajistila
místní firma Dobroty Kačena a celou
akci vedl moderátor. Mimo klasických fotbalových zápasů byly připravené doplňkové soutěže typu rychlost
střelby, přesnost střelby nebo dribling s
fotbalovým míčem. Organizátorům se
také povedlo zajistit 3 rozhodčí z OFS
Beroun: pány Špicla, Ehla a France.
Fotbalovému svazu a všem rozhodčím
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v tak velké konkurenci nejlepší hráče

kompletní umístění prvního ročníku

8.

SK Kostelec u Křížků

turnaje. Bohužel vyhrát mohli opravdu

Memoriálu Václava Průchy:

9.

FK Meteor Praha VIII bílá

jen ti nejlepší, kteří pak obdrželi pohár

1.

FA Bohemians Velvary

10. Felbabka/Hostomice

a drobné ceny.

2.

AFK Loděnice

11. Cembrit Beroun

Celý turnaj nakonec opanovala Fotba-

3.

JFA České Budějovice

12. TJ Daleké Dušníky

lová Akademie Bohemians Velvary se

4.

TJ Sokol Stodůlky

13. Tatran Sedlčany

skóre 32:2. Tento tým předváděl hlavně

5.

FK Meteor Praha VIII červená

14. FK Viktoria Žižkov

ve finále proti AFK Loděnice krásnou

6.

Bohemians Praha 1905

15. SK Hostomice

fotbalovou podívanou. Níže naleznete

7.

FK Králův Dvůr

16. TJ Felbabka
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Nejlepším hráčem turnaje se stal teprve 7letý Albert Macků

la. Chceme touto cestou poděkovat České unii sportu, dále

z týmu Bohemians Praha. Nejlepším střelcem se stal On-

firmě K-Term a panu Kubištovi, firmám Stav mi to a také

dřej Slepička ze Sokola Stodůlky, který vstřelil úctyhodných

městu Hostomice. Obrovský dík patří všem dobrovolníkům

16 branek. Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen do-

z řad SK Hostomice, kteří ve svém volném čase pomáhali

mácí Adam Klučiarovský z SK Hostomice. Vítězi dopro-

turnaj připravit.

vodných soutěží se stali v nožičkách Jakub Hrubý ze Sokola

Fotogalerii z celé akce naleznete na www.skhostomice.cz.

Stodůlky, v nejrychlejší střelbě Martin Letovský z JFA Čes-

Příští rok na viděnou. Veďme naše děti k pohybu, ať žije

ké Budějovice a nejpřesnější střelbě pak Jakub Tenzer z FK

sport!

Meteor Praha.

Za SK Hostomice Luděk Báchor

Na konci turnaje po vyhlášení všech umístění a vítězů individuálních cen byla vytvořena společná fotka všech zúčastněných týmů jako památka na tento turnaj. Ne vždy se sjede
do Hostomic cca 200 dětí, aby zápolily ve sportovním klání.
Organizátoři obdrželi velmi kladnou zpětnou vazbu téměř
od všech trenérů, a to byla ta nejlepší odměna, kterou jsme
mohli dostat. Všichni si turnaj moc chválili a chtějí přijet na
další ročník.
V neposlední řadě je nutné poděkovat všem sponzorům, bez
nichž by se takto finančně náročná akce vůbec neuskutečni-
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ZŠ Hostomice

ŠERPOVÁNÍ
ŽÁKŮ
9. TŘÍD
V úterý 29.6.2021 se žáci 9. tříd
ZŠ P. Lisého slavnostně rozloučili s povinnou školní docházkou.
Slavnostní projev k vystupujícím
žákům a jejich rodičům pronesl starosta Vít Šťáhlavský, ředitel
ZŠ Ing. Eduard Polách, třídní
učitelé Ing. Miroslav Adámek,
Mgr. Aneta Šimonová a Mgr. Lucie
Chylíková.
Absolventům byly předány šerpy
a květiny. Přejeme jim, aby jejich
vykročení do života bylo úspěšné.
Hodně štěstí!
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INZERCE / společenská rubrika
BLAHOPŘÁNÍ
■ Dne

5.9.2021

oslaví životní jubileum 80 let paní
Hana Kymlová.

NEBYTOVÉ PROSTORY
TYRŠOVO NÁMĚSTÍ, HOSTOMICE, celkem cca 45 m2

K PRONÁJMU od 1.7.2021

Naší milované prababičce, babičce a mamince přejí ze srdce hodně zdraví
a pohody dcery Hana a Katka, vnoučata
Míša, Gábi, Tomáš a Iveta, pravnouček
Pavlík s rodinami – Jínovi, Kymlovi,
Velkovi a Benešovi.

ZUBNÍ POHOTOVOST
Červenec 2021
■ 24. a 25. Dr. Jiří Cajthaml
Drozdov 29
tel: 605 420 898
Srpen 2021
■ 31. 7. a 1. 8. Dr. Martin Fiala
Beroun, Holandská 123
tel: 728 961 496
■ 7. a 8. Dr. Daniel Fanta

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

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

Beroun, Holandská 123
tel: 728 961 496
■ 14. + 15. Dr. Petra Davidová
Beroun, Tř. Pol. vězňů 40
tel: 775 595 704

POUTNÍ MŠE
V BEZDĚDICÍCH

■ 21. + 22. Dr. Anita Hanáčková

Dne 15.8.2021

Komárov, Buzulucká 480

od 17 hodin

tel: 734 583 076
■ 28. + 29. Dr. Jan Joukl
Králův Dvůr, Průmyslová 614
tel: 728 349 403
Pohotovostní služba stomatologů
je v době od 8.00 do 11.00 hodin.
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bude sloužena

678. poutní mše
svatá v kostele
v Bezdědicích
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