Hostomice
Kraj: Středočeský

Okres: Beroun

Správní obvod: Hořovice

GPS souřadnice: 49.825259N, 14.045604E

Nadmořská výška: 361 m n. m.

První pís. zmínka: 1343 (679 let)

Počet obyvatel: 1 686

PSČ: 267 24

Adresa URL: www.hostomice.cz

Památky a zajímavosti Hostomice
Dominantou Hostomic je kostel Nastolení sv. Petra v Antiochii, dále je zde Mariánský sloup na náměstí,
výklenková kaple, socha sv. Jana Nepomuckého, pomník padlým v 1. světové válce, pomník partyzánům
a další památky.
Kostel Nastolení sv. Petra v Antiochii
Zasvěcení kostela V letech 35-42 byl sv. Petr biskupem v Antiochii, odkud v roce 42 odešel do Říma. Svátek
Nastolení sv. Petra v Antiochii (na biskupský stolec) se slavil 22. února.
Dějiny Kostel se připomíná roku 1343. Dřevěná zvonice stála zřejmě už při tomto středověkém
kostele. Bezpečně je doložena při novém jednolodním barokním kostele jehož presbytář vznikl r. 1743 a
loď r. 1762. Kostel byl znovu obnoven r. 1781. Po požáru v roce 1836 již zvonice nebyla obnovena a místo ní
byla v roce 1855 ze západní strany přistavěna věž.
Popis Jednolodní, s nepatrně rozšířeným západním průčelím, obdélný, s obdélným
presbytářem ukončeným polokruhovou apsidou, s obdélnou sakristií. Západní průčelí s plochým
středním rizalitem, převýšeným věží, členěno portálem a dvěma nikami po stranách, které jsou
vyplněny sochami sv. Petra a Pavla signovány „Platzer". Průčelí je ukončeno římsou a vyvrcholeno
stoupavým štítem, přiléhajícím k věži, prolomené půlkruhově ukončenými okny. Stěny dalších
fasád hladké, prolomené pouze okny, na jižní straně portál. Loď je plochostropá s fabionem, ve štukových
rámech nástěnné malby ze života sv. Petra a v medailonech světci a mimo to nápis o obnově kostela v r. 1781.
Podvěží, kruchta a podkruchtí klenuty valené. Presbytář, členěný v rozích pilastry, sklenut plackou,
apsida konchou, sakristie valené s lunetami. Zařízení: hlavní oltář z 1. čtvrti 18. stol., barok., se sloupky
po stranách, s obrazem uprostřed, plastikou Nejsvětější Trojice v nástavci a se sochami nad postranními
brankami. Kazatelna na severní straně, rokoková, s malovaným obrazem Krista Rozsévače na řečništi a
plastickou alegorií na stříšce. V lodi po stranách vítězného oblouku pseudogotický a pseudorenesanční
oltář sv. Kříže a sv. Antonína Paduánského. Na oltáři sv. Kříže obraz Ukřižovaného, mylně
považovaný za dílo Brandlovo, přemalovaný Čermákem, podobně jako obraz sv. Antonína
Paduánského. Oltář P. Marie Lurdské pod kruchtou podle návrhu arch. Čermáka. Nástropní fresky v
presbytáři: Korunování P. Marie a postavy 4 otců; v lodi: Kristus kráči po jezeře, vysvobození sv. Petra ze
žaláře, postavy sv. Václava, Matěje, Floriána, Vavřince a Cecílie. Lavice z doby kolem r. 1800. Křtitelnice
na jižní straně lodi z 19. stol. Největší cenností kostela je stříbrná monstrance pocházející z gotické
doby (byla vystavena na Jubilejní výstavě v Praze r. 1891).
Základní škola Pavla Lisého
Původní škola v Hostomicích pocházela z roku 1822. Švabachem psaný nápis na této škole je dnes zazděn
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na schodišti nové školy a hlásá:Co bohu, co sobě a bližním,co králi a vlasti povinen je člověkučí se v
domě tomto,který dítkám svým vystavělo městoHostomice 1822
Novou školu projektoval stavitel ing. Josef Srb ze Smíchova a realizoval František Eliášek z Hostomic. Základní
kámen (dnes zazděn v jihozápadním rohu školy) byl položen v roce 1899, škola pak byla slavnostně otevřena
27.9.1900. Slohově jde o směs neorenesance a neobaroka. Budova původně pojmula obecnou školu,
průmyslovou školu a trojtřídní měšťanské školy pro chlapce a dívky. V roce 2002 proběhla generální
oprava budovy a byla přistavěna jídelna. Autor přístavby: ing. Pilka, atelier SAP.
Dnes má škola kolem 300 žáků v 9. ročnících a 18 pedagogů. Do Hostomic přijíždějí žáci z 12
obcí. Od 7. ročníku si může žák vybrat mezi několika volitelnými předměty - informatika, šití,
vaření, příroda či konverzace v cizím jazyce. Od roku 2002 má škola nově upravenou počítačovou
učebnu s připojením na internet, kde mohou pod vedením učitele pracovat i v době mimo vyučování. V
roce 1992 byla škola pojmenována podle hostomického rodáka malíře Pavla Lisého.
Socha sv. Jana Nepomuckého
Jan Nepomucký Sv. Jan Nepomucký polychromovaná socha na náměstí pochází z roku 1871. Autorem je B.
Schejbal. Socha před opravou 2004 byla dost poškozená. Málem by skončila jako její předchůdkyně.
Vlevo od vchodu na hřbitově v Hostomicích v prvním hrobě je pochován "Jan Nepomucký". Stalo se to tak,
že socha sv. Jana Nepomuckého, která stávala na náměstí, už byla tak sešlá, že nešla opravit. Přesto k
ní hostomičtí zachovávali úctu a aby nebyla znesvěcena, tak ji uložili do hrobu na zdejším hřbitově.
Mariánský sloup
Mariánský sloup na náměstí - barokní z roku 1714, obnoven 1924. Socha P. Marie je kopie, originál byl na
faře.
Památník obětem I. světové války
Památník obětem I. světové války byl postaven v roce 1923 na hostomickém náměstí. Autorem
figurálního pomníku je Emanuel Kodet.
Ostatní významné objekty:
Bývalý pivovar

Barokní dům čp. 64-65 má mansardovou střechu a pochází z roku 1810

Sokolovna, dnes Squash Centrum (3 SQ kurty)

Bývalá fara čp. 1.

Hostinec "Záložna"

Dům čp. 71 - rodný dům prof. Treitze
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Městský Úřad

Rozhledna Studený vrch v Brdech
Kamenná sedmiboká věž byla postavena v roce 1942 a dlouhá léta sloužila geodetickým účelům. Koncem
minulého století začala funkce věže upadat, byla opuštěna a její stav se postupně zhoršoval. Za této
situace začalo o záchraně věže jednat „Sdružení za ekologický rozvoj krajiny" (SERK) a spolek
„Turisté severních svahů Brd" (TSSB). Hlavním cílem bylo zpřístupnění věže pro turisty v podobě
rozhledny.
Jednání o převodu věže od státu (Českého zeměměřičského ústavu) do majetku nedaleké obce
Velký Chlumec bylo zahájeno v roce 2003. V květnu 2004 se Sdružení stalo správcem věže. Během léta a
podzimu byly učiněny nejnutnější opravy, a dne 11. prosince 2004 mohla být rozhledna alespoň na jeden den
otevřena. Postupné budování turistického zázemí a další opravy rozhledny probíhají do současné
doby. Od 7. května 2005, kdy na věž vystoupalo cca 350 lidí, je rozhledna v turistické sezóně otevřena
pravidelně a to vždy o víkendech. Velký zájem o rozhlednu překvapil. Během sobot a nedělí sem totiž
zavítají stovky návštěvníků. Kromě možnosti výhledu tu funguje občerstvení a prodej drobných
dárkových předmětů.
Věž na Studeném vrchu je vysoká 17,5 m a v jejím sklepě jsou umístěny měřící body. Výhled z
rozhledny, kam vede 81 dřevěných schodů, v současné době částečně překrývají vrcholky
okolních stromů (pozemky na Studeném vrchu jsou v majetku rodu Colloredo-Mansfeldů.). Předpokládá se
však jejich vykácení, neboť jsou napadeny kůrovcem.
Studený vrch se nachází v severovýchodní části Brd (oblast označovaná jako Hřebeny) nedaleko osady
Malý Chlum, asi 5 km sz. od Dobříše a 2 km jv. od Hostomic. Své jméno si získal díky studeným
větrům, které jsou zde časté. Někdy je vrchol nazýván Baba.
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