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Kronika města Hostivice – zápis za rok 2002
Pro město Hostivice zpracoval Antonín Štětka
Graficky upravil, titulní obrázek doplnil a se souhlasem autora na webu Hostivické historie
zveřejnil Jiří Kučera
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Skončil druhý rok třetího tisíciletí, do něhož jsme vkládali předsevzetí o budování
lepší společnosti. Doufali jsme, že nastoupí plné právo, úcta pro komunikaci mezi lidmi,
mezi národy. Bohužel musíme konstatovat, že změn k tomu lepšímu mnoho nebylo.

ROK 2002 VE SVĚTĚ
Pokračuje vláda násilí, na Středním východě bojuje Izrael a Palestina, množí se
sebevražedné atentáty Palestinců na izraelská území, trvale se válčí na území Gazy.
V Afghánistánu se nepodařilo zlikvidovat moc Usámy bin Ládina. V Africe i v Indonézii
dochází k vyvražďování bílých majitelů farem domorodými kmeny. V srpnu skončila
neúspěšná mise zbrojních inspektorů OSN v Iráku, v září napadlo asi 100 amerických
a anglických letounů protiletadlové baterie u Bagdádu. Tento útok veřejně odsoudili
zástupci Francie a Německa.
Bývalý srbský prezident Miloševič se vydal Mezinárodnímu soudnímu tribunálu
v Haagu, kde jsou souzeni zločinci „jugoslávských pogromů“. Obdobně tak dopadla
i bývalá bosenskosrbská prezidentka Plavčičová, která přiznala osobní odpovědnost za
zmaření života stovek občanů. Srbský parlament schválil vytvoření nového státu Srbsko –
Černá Hora, který se stal nástupcem bývalé svazové republiky Jugoslávie.
V září se stalo Švýcarsko 190. členem OSN, USA se usmířily a vstoupily zpět do
společenství UNESCO. Prezident Bush vyzval svět k potrestání iráckého vůdce Saddáma
Husajna, který neplnil rezoluce Rady bezpečnosti. Množí se podezření, že Irák dosud
nezlikvidoval zbraně hromadného ničení a ukrývá je pro případný útok proti jinověrcům.
Palestinští fanatici pokračovali v sebevražedných útocích v Izraeli.
Porevoluční Rusko zaznamenalo v říjnu těžkosti v Čečensku, kde trvá vojenský
národnostní konflikt. Tento boj se přenesl až do Moskvy, kde čečenští dobrovolníci přepadli
divadlo Na Dubrovce a zajali přes tisíc rukojmí. Po neúspěšném vyjednávání došlo
k ozbrojenému osvobozování, o život přišlo přes 120 moskevských občanů.
Opakovaly se sebevražedné útoky v Izraeli, Pákistánu, Afghánistánu, Indii i Mexiku.
Severní Korea ignorovala rezoluci Rady bezpečnosti, pokračovala v atomovém výzkumu
a stupňovala nebezpečí ohrožení sousedních zemí. Slovenská policie zatkla bývalého
ředitele Slovenské informační služby Ivana Lexu, který je podezřelý z likvidace několika
vlivných osob a únosu syna bývalého prezidenta Kováče. V prosinci převzal bývalý
prezident USA Jimmy Carter Nobelovu cena za mír, při děkovném projevu vyzval lidstvo
k zastavení válek, toho odporného zla a žádal o řešení odstraňování rozdílů mezi bohatými
a chudými.
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ROK 2002 U NÁS
Již 1. ledna čekalo naše občany zdražení elektřiny o 9,9 %, plynu o 5,1 %. Hned
druhý lednový den postihla naši republiku sněhová kalamita provázená velkou vichřicí.
Škody byly na lesních porostech, silnicích i nemovitém majetku. Do komunikačních potíží
se dostala téměř jedna třetina našeho území, museli pomáhat vojáci, hasiči i dobrovolníci
při zprůjezdnění silnic a železničních tratí. Český Telecom přispěchal se zvýšením cen
o 3,7 %. V Temelíně byl uveden atomový reaktor na plný výkon, dosahoval až 1002
megawatty.
Dne 19. 3. 2002 schválila Sněmovna ČR zákon o obcích, od roku 2003 budou
převedeny pravomoci 78 zaniklých okresních úřadů na 194 pověřených měst a obcí. Jde
o klíčový akt druhé etapy reformy veřejné správy. Občanům mnohé zajistí Městský úřad
Hostivice, ale některé záležitosti bude řešit Městský úřad Černošice, pověřený úřad,
Praha 2, Podskalská 19. Ekonomové se hrozí nárůstu úřednického aparátu, naopak
předkladatelé zdůrazňují finanční úspory a především přiblížení úřadů k občanovi, tento
spor vyřeší až budoucnost. Dne 21. 3. vyhlásil Český statistický úřad nárůst domácího
produktu v roce 2001 o 3,6 %, což jest nejvyšší nárůst od roku 1996. Ve dnech 10.–12. 4.
navštívil Prahu komisař Evropské Unie Günter Verheugen a spolu s premiérem Milošem
Zemanem stvrdili, že mezníkem pro majetkové restituce zůstává 25. únor 1948. Dne
24. dubna schválila naše sněmovna usnesení, že tzv. Benešovy dekrety jsou nezpochybnitelné, nedotknutelné a neměnné. Bývalý Sovětský svaz, nyní Rusko, bude splácet
svůj dluh ČR dodávkami vojenské techniky, jaderného paliva a dodávkami lodí. Automobilka Škoda otevřela nový modernizovaný závod ve Kvasinách, náklady převýšily
6 miliard korun. Do Afghánistánu odletěli naši vojáci 6. polní nemocnice, kde bude
pracovat 150 českých lékařů a zdravotnického personálu.
Republikových voleb 14.–15. 6. 2002 do Poslanecké
zúčastnilo 4 768 006 občanů a výsledky byly následující:
1.
ČSSD
1 027 944 hlasů
2.
ODS
……………..
3.
KSČM
882 653
4.
Koalice
680 671
5.
Sdružení nezávislých
132 699
6.
Strana zelených
112 929

sněmovny a Parlamentu ČR se
30,21 %
24,48
18,51
14,28
2,78
2,37

70 křesel
58
41
31
-

Zbývající strany a seskupení získaly hluboko pod 50 tisíc odevzdaných hlasů.
Dne 27. 6. zpevnila naše koruna na rekordních: 1 Euro = 29,40 Kč, 1 USD = 29,85 Kč.
Prezident Václav Havel pak jmenoval novou koaliční vládu (ČSSD + Koalice) v čele
s premiérem Vladimírem Špidlou. Vláda má 16 ministrů a křesla si rozdělili sociální
demokraté, lidovci a unionisté. Bývalý ministr zahraničních věcí Jan Kavan byl zvolen dne
8. 7. předsedou 57. Valného shromáždění OSN. Dne 15. 7. byl zvolen novým pražským
primátorem Igor Němec (ODS). Policie ČR zveřejnila 22. 7. informaci, že hospodářské
podsvětí připravovalo vraždu novinářky Mladé fronty Dnes Sabiny Slonkové, která
zveřejnila fakta o zvláštních jednáních jednotlivců a o cause topných olejů. Byli obviněni
zatím 4 lidé, řetězec podezřelých se silně natahuje, stopy vedou údajně až mezi vládní
a politické špičky.
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V červenci začalo silně pršet, nejprve byly povodně na Moravě – Žďár, Blansko, kde
došlo k utonutí 2 občanů, a od 21. 7. byly přívalové deště v jižních Čechách a v Orlických
horách. Od 5. 8. byly srážky tak mohutné, že došlo k záplavám v Českých Budějovicích,
v jižních Čechách došlo i k protržení hrází rybníků. Voda se valila v rozvodněné Vltavě,
Sázavě i labském povodí. Dne 12. 8. vyhlásilo 12 okresů Čech stav nouze. V Praze se
hovořilo o tisícileté vodě, došlo k zatopení Lahovic, Chuchle, kam přinesla velké množství
vody divoká Berounka, voda vnikla do metra, byla zatopena většina stanic, způsobená
škoda činila 7 miliard korun. Zatopena byla Kampa, Holešovice, Karlín, zoologická zahrada
v Troji a další pobřežní lokality. Vltavská kaskáda – Lipno, Orlík, Slapy, Vrané – na tak
ohromné množství vody nestačila, voda se valila přes koruny přehrad. V našem okrese
byly postiženy Štěchovice, Davle, Vrané, Roztoky, Úholičky, Libčice, Dolany a voda
kulminovala u Mělníka, v severních Čechách a v celém labském povodí v Německu.
Celkové ztráty na majetku byly vyčísleny v desítkách miliard korun, navíc došlo ke ztrátám
na životech 15 občanů. Naši hasiči byli pomáhat v boji s vodním živlem v Roztokách.
Dne 16. září 2002 došlo v Praze – Dejvicích k loupeži století. Ozbrojenci přepadli na
Evropské třídě u City bank vozidlo převážející 150 milionů korun, s lupem zmizeli kamsi
na Berounsko, pachatelé ještě dodnes nebyli zjištěni. Dne 18.9. podepsali vládní koaliční
partneři dodatek garanční smlouvy (ČSSD, KDU-ČSL, Unie Svobody a DEU). V noci z 22. 9.
došlo k celostátnímu přečíslování všech pevných telefonních stanic v celé ČR. Nová čísla
mají devítimístný číselný kód. Tato akce se dotkla téměř 12 milionů stanic. Den před
sv. Václavem, 27.9. bylo opět zavěšeno srdce největšího zvonu pražské katedrály sv. Víta
– Zikmunda. Původní srdce prasklo 15. 6. a někteří lidé hovoří o jakémsi varování, neboť
v srpnu přišly ničivé povodně. Dne 30. 9. bylo ukončeno 52-leté české vysílání Rádia
Svobodná Evropa. Dne 21. 10. schválila vláda ČR návrh státního rozpočtu na rok 2003.
Opět je plánován hrozivý schodek ve výši 111,3 miliardy korun. Ve dnech 1. a 2. 11. byly
volby do jedné třetiny Senátu ČR. V okrsku Hostivice se nevolilo. V rámci republiky má
v Senátu zastoupení ODS – 26 křesel, KDU-ČSL – 14, ČSSD – 11, US-DEU – 9, KSČM – 3
a ostatní 18 křesel.
Konaly se komunální volby do zastupitelstva našeho města. Účast voličů byla velmi
nízká, volit přišlo jen 46,38 % oprávněných voličů.
Ve dnech 21. a 22. 11. se uskutečnil v Praze summit Severoatlantické aliance,
zúčastnili se ho zástupci 46 zemí a nejvyšší představitelé 19 států. Dne 28. 11. zvolila
Praha svého primátora, stal se jím MUDr. Pavel Bém (ODS). Byla schválena valorizace
minimální mzdy z 5 600 Kč na 6 200 Kč, rovněž byly valorizovány starobní důchody. Dne
4. 12. byl již potřetí zvolen předsedou Senátu ČR JUDr. Petr Pithart (KDU-ČSL).
V dánské Kodani proběhly 12. a 13. 12. 2002 závěrečné přístupové pohovory do EU
s deseti kandidátskými zeměmi včetně ČR. Skupiny odborníků i opozice vytýkají našim
vyjednavačům, že byli při pohovorech velice mírní, dokonce i neobratní, a na témata
některých odvětví nedostatečně připraveni. Zvláště pak v otázkách zemědělství a pohybu
pracovních sil v rámci EU. Na mimořádném kongresu ODS byl zvolen předsedou senátor
Mirek Topolánek, který vystřídal Václava Klause, jenž vedl ODS 12 let. Dne 17. 12.
schválila sněmovna zákon o státním rozpočtu na rok 2003, schodek 111,3 miliardy korun
se nepodařilo snížit. Těsně před Vánocemi – 21. 12. začalo opět jezdit metro na trase A,
která byla nejvíce poškozena při srpnových záplavách.
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Základní ekonomické ukazatele:

1990

1995

1999

2000

2001

2002

počet obyvatel (mil.)
přirozený přírůstek %
hrubý domácí produkt (% roku 1990)
průmyslová výroba (% roku 1990)
stavební výroba (% roku 1990)
zemědělská produkce (% roku 1990)
nezaměstnaní v tis.
reálná mzda (% roku 1990)
poměr důchodu k hrubé mzdě %
výstavba bytů v tis.

10,36
0,1
100,0
100,0
100,0
100,0
–
100,0
52,0
44,6

10,33
-2,1
95,2
76,0
93,4
77,3
185,0
99,1
44,0
12,7

10,28
-2,0
98,0
80,0
82,0
73,3
488,0
115,1
45,0
23,7

10,27
-1,8
101,2
83,7
86,4
70,0
457,0
118,0
46,0
25,2

10,22
-1,7
104,5
91,7
94,7
71,7
461,0
122,3
46,0
24,8

10,17
-1,7
106,3
96,0
98,5
69,6
500,0
128,2
45,0
27,7

Tak probíhal rok 2002 ve světovém a státním pohledu, jaký byl v našem městě, o to
se pokusí tento kronikářský zápis.
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Rok 2002 v Hostivici
Zastupitelstvo města
Zastupitelstvo města pracovalo do listopadových voleb ve stejném složení jako v roce
minulém, 17 členů se pravidelně scházelo na veřejných zasedáních, kde se řešily problémy
nad rámec činnosti rady města a veškeré potřebné záležitosti života ve městě.
Prvé zasedání bylo 21. 3., na kterém byl projednán rozbor hospodaření za rok 2001,
konečné schválení bude až po úředním auditu Okresním úřadem Praha západ. Byl schválen
postup při odkupování pozemků podél Litovického potoka, cena za 1 m2 byla stanovena
50 Kč. Město získalo darem pozemky od p. Plecháče, Vladimíra Kuny, pana Dufka, paní
Chaloupkové, Drahomíry Černé a rodiny Šafaříkových. Byla vydána obecně závazná
vyhláška č. 1/2002 o změně č. 4 územního plánu města Hostivice. Byla vyhlášena nabídka
prodeje domu č. 170 u Technických služeb za vyvolávací cenu 1,5 milionu korun českých.
Zastupitelstvo 2. 5. projednalo finanční zajištění výstavby čistírny odpadních vod. Na
základě připomínek zastupitelů bude vypracován přehled půjček a splátkový kalendář
na oddlužení města. Pro volby 11/2002 bylo dohodnuto, že pro další volební období bude
mít Zastupitelstvo města Hostivice 17 členů. Město má čtyři nové ulice s názvy Olivová,
Habrová, Topolová a Ořechová nacházející se v lokalitě „V Čekale“.
Zasedání 23. 5. schválilo prodej městských pozemků mezi firmou Central Group
a městem Hostivice (kupující). Byl předložen návrh na změnu názvů parků – Mičurinovy
sady na Ziklův park (dle dárce pozemků), park v Litovicích na park T. G. Masaryka (návrat
k původnímu názvu), park Dukelských hrdinů na park Nouzov (dle městské lokality), nově
park Chobot, park v Jenečku na park Malý Jenč (historický název). V diskusi byl podroben
kritice stav příkopů podél ulice Komenského. Pochvalně zazněla zpráva břevských občanů,
poděkování za realizaci inženýrských sítí i v této městské čtvrti. Nutno podotknout, že
bývalo dříve běžným zvykem, že majitelé i uživatelé nemovitostí dbali o pořádek i čistotu
v přilehlých prostorách sami, bez požadavků … město udělej, město zařiď…
Zasedání 19. 6. projednávalo majetkové záležitost, prodej akcií, převody pozemků
dotčených stavební činností, snížení ceny domu čp. 170 na 1 mil. Kč. Připomínky našeho
města k výstavbě Letiště Praha Ruzyně nejsou investory řešeny, město vystoupilo ze
Sdružení obcí postižených provozem letiště, ale trvá na stanovisku, že nedalo souhlas
s výstavbou BIS dráhy. S firmou Central Group byla uzavřena smlouva o sdružení
finančních prostředků k získání dotace na infrastrukturu V Čekale. Dále bylo schváleno,
aby byly zahájeny práce na novém územním plánu města.
Podzimní zasedání 30. 9. v obšírném programu projednalo a schválilo rozbor
hospodaření za rok 2001 – bez připomínek. Naše finanční výpomoc občanům postiženým
srpnovými povodněmi byla ve veřejné sbírce 117 500 Kč, dar města 100 000 Kč a účast
našeho hasičského sboru zdarma. Městský úřad Roztoky u Prahy zaslal děkovný dopis
s uznáním za pomoc a podporu v těžkých dobách povodní a záplav. Byl schválen název
nové ulice – Polní – v oblasti bývalé cihelny, budeme dodávat pitnou vodu do Chýně, byl
souhlas s návrhem výstavby marketu LIDL v areálu bývalé mlékárny, dále je souhlas
s privatizací bytového domu č. 126. K 31.12. 2002 byl zrušen Okresní úřad Praha západ
a nové úkoly přebírá Městský úřad Černošice, pověřený úřad, se sídlem Praha 2,
Podskalská 19.
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Rozpočet města: skutečnost 2002
Příjmy
Daňové
Nedaňové
Kapitálové
Dotace
Financování
Fond oprav
Přebytek hospodaření
Zůstatek fondu oprav, modernizace
Cizí peníze BD Zahrada
Celkem
Výdaje
Komunikace, dopravní obslužnost
Voda, kanalizace, ČOV
Školy
Kultura, knihovna
Fond oprav, byt. hosp., osvětlení
Hřbitov
Plynofikace
Územní plán
Technické služby
Skládky
Sociální dávky
Vzhled obce
Hasiči, civilní obrana, povodně
Úřad, zastupitelé, volby
Příspěvky, vratky ÚP, zůstatek z mezd
Pozemky
Daně a poplatky
Celkem

8

30 218 303 Kč
6 964 371
4 538 940
87 813 998
31 526 240
1 543 688
6 794 684
4 259 703
970 538
174 630 285 Kč
1 960 211 Kč
41 389 418
44 148 737
853 638
18 214 925
88 589
3 062 777
218 880
4 476 900
2 193 286
4 442 978
62 300
447 966
13 677 241
978 440
512 050
420 920
161 089 257 Kč

V roce 2002 byly příjmy vyšší o 13,541 milionu korun než výdaje. Zastupitelstvo
i vedení města mělo za úkol dodržovat hospodaření s maximální šetrností, trvale pracovat
na získávání podpor, dotací a sponzorských darů tak, aby byl prostor pro potřebné nové
investiční akce i pro splácení dlouhodobých úvěrů, které v minulosti přispěly k výstavbě
inženýrských sítí v našem městě.
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Dluhy města:
úvěr na kanalizaci
18 700 000 Kč
úrok 7,4 %
termín splatnosti 20. 3. 2006
zbývá splatit 8 086 000 Kč
půjčka na plynofikaci
11 901 295 Kč
bezúročná
termín splatnosti 20. 3. 2006
zbývá splatit 7 351 295 Kč
půjčka na opravy a modernizaci bytového fondu 2 200 000 Kč
bezúročná
termín splatnosti 14. 7. 2010
bude uhrazena jednorázově
úvěr na komunikace
30 000 000 Kč
úrok 6,5 %
termín splatnosti 20. 3. 2011
dosud nespláceno
úvěr na rekonstrukci ČOV
8 400 000 Kč
úrok 2 %
termín splatnosti 20. 3. 2012
dosud nespláceno
Celkové zadlužení ke dni 28. 5. 2002 činí 42 mil. korun, splácení dluhů a úroků je pro
město bezproblémové.

Rada města
Rada města projednávala na svých pravidelných zasedáních všechny aktuální otázky
týkající se života hostivických občanů. Na počátku roku bylo potvrzeno výběrové řízení na
stavbu čistírny odpadních vod. Byla vybrána firma MAO Kladno, cena díla představuje
41 717 200 Kč. Firma Central Group předá do 30. 6. 2002 sponzorský příspěvek na
výstavbu ČOV ve výši 2 milionů korun. Stížnosti občanů na přerostlé stromy ohrožující stav
hrobů na litovicko-jenečském hřbitově budou vyřešeny smýcením 13 označených stromů.
Námětem pro jednání byla opětovná žádost komise životního prostředí na zaměření nové
cesty od smíchovské dráhy k Peterkovu mlýnu. 1. vodohospodářská společnost, s.r.o.
Roztoky potvrdila výši ročního nájemného za používání rozvodu městské vody v celkovém
objemu 630 000 Kč. Občané našeho města, především ze čtvrti Břve, podali petiční
stížnost na chování romských občanů v objektu bývalé restaurace U Kokrdů. Městský úřad
vyzval k jednání pana Ladislava Bodyho, který zastupuje romské menšiny v parlamentu.
Naše policejní služebna má nového velitele, je jím kpt. Bc. Modlík, který městským
představitelům slíbil aktivnější přístupy všech příslušníků útvaru ve věci ochrany majetku a
dodržování norem občanského soužití. Rada města na své schůzi dne 8. 4. nepřijala
sdělení náměstka ministra vnitra RNDr. Josefa Postráneckého v záležitostech reformy
veřejné správy.
V rámci významných výročí byla 7. 5. u pomníku padlých uctěna památka bojovníků
za svobodu, dne 15. 6. bylo v Lidicích pietní shromáždění občanů k 60. výročí lidické
tragédie. Rada obdržela sdělení Občanského sdružení Romů a národnostních menšin v ČR
k situaci Břve, kde se nabízí snaha o další vzdělávací činnost, komerční činnost, kulturní
a zájmové programy. Lze si tedy jen přát, aby se tato skupina se zapojovala do žádoucí
spolupráce s ostatními občany.
Červnové zasedání hodnotilo výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR. Z celkového počtu 3 687 voličů odevzdalo své hlasy 2 203 občanů, tj. 59,75 %. Nejvíce sympatizantů bylo pro ODS – 712, tj. 32,32 %, dále ČSSD – 539, tj. 25,47 %, koalice
KDU-ČSL – US-DEU – 372, tj. 16,89 %, KSČM – 354, tj. 16,07 %. Nad 1 % obdržela
seskupení Strana zelených, Sdružení nezávislých a Strana za životní jistoty. Ostatní volební
sdružení získala méně než 1 % hlasů.
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Rada města uvolnila příspěvek 5 000 Kč na vymalování vnitřních prostor fary s tím,
že bude otevřena farní zahrada pro občany, zejména obyvatele domova důchodců a domu
s pečovatelskou službou. Pro větší informovanost občanů byla zřízena nová vývěsní tabule
na křižovatce ulic Sportovců a Litovické. Město pronajalo své pozemky k právu honitby
nově vznikajícímu Honebnímu společenství Hostivice a Zličín. Intenzivní jednání probíhala
se společenstvím firmy LIDL-ČR v.o.s. k výstavbě marketu rychlého nákupu v lokalitě
bývalé mlékárny. Sdružení nezávislých kandidátů Hostivice 2006 podalo k tomuto záměru
negativní připomínky, které však nebyly ekonomicky přijatelné, neboť vlastní objekt je
zatížen úvěrovým závazkem a město nemá potřebné finanční prostředky. Letité stížnosti
občanů na provoz pošty v č. 59 v objektu bývalého MNV vyřešila Česká pošta pronájmem
objektu vedle bývalé provozovny firmy Šťastný. Opodstatněné jsou připomínky občanů na
provoz České spořitelny. Městu se přihlásil další mecenáš, Ing. Alena Filípková, CSc., ze
Břvů pronajala velkou parcelu bývalé Mičurinovy sady za symbolické nájemné 1 Kč ročně,
lokalita má nový název Ziklův park. Byl schválen prodej domu č. 170 (u Technických
služeb) předkladateli nejvyšší nabídky za vyvolávací cenu 1 000 001 Kč prodejem
obálkovou metodou. Město schválilo projektovou dokumentaci k přeložce rychlostní
komunikace R6 Pavlov – Řepy s tím, že nebudou při výstavbě používány komunikace
města. Dne 19. 8. vyhlásil městský úřad veřejnou peněžní sbírku na podporu postižených
povodněmi, druhou sbírku uspořádala ZŠ – Centrum drogové prevence a třetí sbírku SNK
Hostivice 2006 ve spolupráci s farním úřadem. V sobotu 31. 8. byl pořádán den otevřených
dveří nového areálu základní školy. Tak se naplňují tužby několika generací, současní
školáci budou mít luxusní podmínky pro vzdělávání i využití volného času. Mnoho
hostivických občanů vzpomnělo historie, kdy místo stavby nové školy na „panském poli“
v Hostivici se stavělo v Ruzyni, pak ve Stodůlkách a Radotíně.
Na zářijovém zasedání Rady 16. 9. byla opětovně projednávána další petice občanů
městské čtvrti Břve ke způsobu života a pořádku obyvatel bydlících v bývalém hostinci
U Kokrdů, stížnost byla předána i místní policii. Včelařský spolek oslaví v příštím roce
70. výročí svého založení, členové chtějí ve městě zasadit českou lípu a požádali o určení
místa pro výsadbu. Rada doporučuje zastupitelstvu prodat bytový dům č. 126, ulice Čsl.
armády. Město souhlasí s výstavbou dalšího bytového družstva Zahrada – Hostivice. Rada
vyhlásila konkurz na funkce ředitelů Speciálních škol Hostivice a Základní školy Hostivice.
Městský úřad obdržel děkovný dopis MěÚ Roztoky za příkladnou pomoc při srpnových
záplavách. Naši hasiči pomáhali v úrovni praktické i materiální.
Dne 18. 11. zasedala nově zvolená rada města, starosta Ing. Jiří Pelc, místostarostka
Iva Koptová, členové RNDr. Josef Datel, Ing. Pavel Hosenseidl a Ing. Jiří Kučera. Všech
jednání rady se zúčastňoval tajemník Jaromír Kratochvíl a předseda kontrolního výboru
Mgr. Václav Pasák.
Ing. Slamják podal rezignaci na funkci architekta města. Rada zrušila vyhlášení
konkurzů na ředitele škol v Hostivici. Jako důvod byl uvedeno, že školu čeká náročné
stěhování, a to může zvládnout jen současné vedení školy. Rada nedala souhlas
k hostování cirkusu v jižní části Husova náměstí. Byl projednán návrh jednacího řádu
zastupitelstva města, dále návrh obecně závazné vyhlášky o poplatcích za odstraňování
komunálního odpadu. Pro výkon funkcí budou uvolněni starosta a místostarostka.
Zastupitelstvu byl předložen návrh výpovědní smlouvy s 1. vodohospodářskou společností
Roztoky o provozování vodovodu v Hostivici. Rada stanovila pravidla pro zveřejňování
zápisů ze svých jednání na úřední desce, digitální verze bude na internetu. Obdobná
pravidla jsou navržena pro zveřejňování zápisu z jednání Zastupitelstva města Hostivice.
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Na základě informací podaných ředitelem základní školy Mgr. Šollem je vypracován plán
stěhování a využívání nové školy. Proběhla volba nové rady školy, kde jsou zástupci
rodičů, učitelů a města.
Prosincové zasedání projednalo stav příprav Řádu veřejného pohřebiště města
Hostivice. Rada ustanovila nové komise včetně náplně jejich činnosti, jmenovala předsedy
a jejich členy, další členy pak dostupně doplňovala. Ředitelka mateřské školy podala
informaci o stavu provozu tohoto zařízení. Současná kapacita nepostačuje poptávce,
projekt počítal se 120 dětmi, nedaří se umístit kolem 15 dětí ročně. Rada jmenovala členy
dalších komisí, dále schválila, aby problematika zadání nového územního plánu byla včas
předložena veřejnosti k vyjádření. Rada požádala o prodloužení lhůty k podání stanoviska
k připravovanému stavebního záměru výstavby marketu LIDL v areálu bývalé mlékárny.
Město a Bytové družstvo Zahrada připravují výstavbu dalších 6 bytových domů v Jenečku a
1 dům u Jagy. Ředitelka Technických služeb Hana Chalušová podala informaci o činnosti
podniku. Město vlastní a TS spravují 93 nájemních bytů, nejsou zde zahrnuty byty v DPS,
koncem roku budou předané privatizované byty v Kmochově ulici č. 1156, 1157 a 1158.
Stálým problémem jsou neplatiči, pohledávky již přesáhly 200 tisíc Kč. TS pečují o městské
komunikace, v jednání je další jejich převod od některých investorů. Pracovníci TS zajišťují
svoz odpadů, provoz kanalizace včetně ČOV a veřejně prospěšné práce, jako je údržba
zeleně, osvětlení apod. Město bude pro rok 2003 usilovat o financování 2. etapy
k dostavbě nové školy. Stupňují se stížnosti občanů z Jiráskovy ulice, kterou denně jezdí
desítky nákladních aut se zeminou a provozovatel této činnosti vytváří na „Válově“
ohromnou horu skládkového materiálu. Redakční rada HM byla doplněna o Ing. Karla
Malíka a Soňu Křemenovou. Poslední jednání rady města bylo 17. 12. a především
projednávalo stavební záměr výstavby prodejny LIDL. Velmi závažné připomínky byly
k dopravní obslužnosti marketu a vzniklé situaci na křižovatce Čsl. armády – Litovická –
Cihlářská. Od 1. 1. 2003 získá právní subjektivitu Zvláštní škola Hostivice, součástí školy je
i pracoviště Čičovice se 20 žáky a 2 pedagogy, v Hostivici je kapacita 24 míst, v současné
době dochází 19 dětí, pedagogický sbor tvoří 3 učitelé. Česká pošta požádala o prodloužení termínu k otevření nového objektu proti bývalé mlékárně, kolaudace proběhne
18. 1. 2003 a otevřeny budou 3 přepážky, a to pondělí – pátek 8–11 a 13–18 hod., sobota
8–10 hodin. Rada města nedoporučila prodej nebo pronájem pozemků u budoucí silnice
R6 v prostoru nad Jenečkem a sjezd k rybníku Strnad z karlovarské silnice.
Na mimořádném zasedání 20. 12. schválila rada města žádost firmy LIDL k napojení
splaškové a dešťové kanalizace a umístění vodovodu. Investor splní podmínky o odprodeji
pozemků městu o výměře 2 000 m2, a to za cenu nejvýše 500,- Kč/m2, a převezme věcné
břemeno na vedení inženýrských sítí na pozemcích města a bude komplexně řešena
dopravní situace na karlovarské silnici.
Investiční činnost města za volební období 11/1998–11/2002
V roce 1999 bylo vynaloženo celkem 98 291 821 Kč, z toho na výstavbu plynovodu
4,8 mil. Kč, na vodovod 5,4 mil. Kč, na kanalizaci 12,7 mil. Kč, DPS 4,4 mil. Kč a na
družstevní bytovou výstavbu 70,5 mil. Kč.
V roce 2000 bylo vydáno na vodovod 2,3 mil. Kč, na kanalizaci 3,2 mil. Kč, na
plynofikaci 1 mil. Kč, na komunikace 700 tis. Kč, družstevní bytová výstavba 23,9 mil. Kč,
DPS 18,6 mil. Kč, výstavba nové základní školy 11,9 mil. Kč. Celkem náklady
62 660 861 Kč.
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V roce 2001 – výstavba plynovodu 1,2 mil. Kč, vodovod 2,9 mil. Kč,kanalizace
9,8 mil. Kč, komunikace, jejich rekonstrukce 12,7 mil. Kč, hasičský vůz 1,3 mil. Kč,
družstevní bytová výstavba 18,5 mil. Kč, oprava budovy zdravotního střediska 400 tisíc Kč,
výstavba nové základní školy 76 mil. Kč, domov důchodců 98 mil. Kč, koupě domu TS –
1 za 1,5 mil. Kč. Celkový náklad 222 331 570 Kč.
V roce 2002 – komunikace – rekonstrukce 19,1 mil. Kč, vodovod a kanalizace
Palouky 1,7 mil. Kč, plynofikace – Břve 1,1 mil. Kč, výstavba nové základní školy 30 mil.
Kč, výstavba nové čistírny odpadních vod 45 mil. Kč, družstevní bytová výstavba 82,8 mil.
Kč, kanalizace – oprava 800 tisíc Kč, koupě domu TS – 2 za 1,5 mil. Kč. Celkový roční
náklad činil 182 009 034 Kč.
Celkový součet vynaložených finančních prostředků činí 565 293 286 Kč, z městského
rozpočtu na tyto akce ročně zbývá 8 milionů korun. Zbývající potřeba byla kryta z různých
státních dotací, 50% spoluúčastí družstevníků na bytové výstavbě, nezanedbatelné jsou
sponzorské příspěvky firem působících na katastru města.
Za volební období bylo vybudováno a opraveno v našem městě 30 ulic, v celkovém
nákladu 28 935 558 Kč
Listopadové volby změnily poměr místních politických sil, ustavující schůze
zastupitelstva byla v místní Sokolovně 15. 11. 2002. Dle výsledků voleb byly rozděleny
křesla v místním zastupitelském orgánu. U kandidátů 2 politických stran došlo k posunu na
přední místa za odstoupené zastupitele. Starostou byl jednomyslně zvolen Ing. Jiří Pelc,
místostarostkou Iva Koptová, členy Rady města RNDr. Josef Datel, Ing. Pavel Hosenseidl a
Ing. Jiří Kučera. Předsedou finančního výboru byl zvolen Ing. Hosenseidl, předsedou
kontrolního výboru Mgr. Václav Pasák. V diskusi byla vysvětlena nutnost druhého
uvolněného zastupitele, a to místostarostky Ivy Koptové. Z řad občanů zaznělo poděkování
odstupujícímu vedení města s tím, že noví zastupitelé povedou město k dalšímu
zvelebování a rozkvětu. Pan starosta požádal občany o 100 dní shovívavosti při posuzování
činnosti nového vedení.
Poslední schůze zastupitelstva 28. 11. byla již tradičně v zasedací místnosti na zámku
a byl projednáván návrh jednacího řádu zastupitelstva města. Ukázalo se, že předložený
návrh byl neúplný, a tak poslanci rozhodli, že po nezbytném doplnění a provedení úprav
bude projednán v pozdějším termínu roku 2003. Zatím platí současné znění. Zastupitelstvo
zvolilo členy finančního a kontrolního výboru a občané byli vyzváni k předložení návrhů pro
práci v komisích MěÚ.
Živá diskuse byla při projednávání obecně závazné vyhlášky č. 2/2002 o místních
poplatcích za odstraňování odpadů. Tuto činnost budou provádět za stanovenou úplatu
občanů TS Hostivice. Město vypovědělo 1. vodohospodářské společnosti, s.r.o. Roztoky
pronájem městského vodovodu, tuto činnost převezmou TS Hostivice. Byli jmenováni
oddávající pro město Hostivice, a to Iva Koptová, RNDr. Josef Datel, Jana Kozlová
a Mgr. Magdalena Karasová. Byla stanovena pravidla pro zveřejňování zápisů ze schůzí
zastupitelstva, a to: 1) zápisy budou po schválení vyvěšeny na úřední desce MěÚ nejméně
15 dní, 2) digitální verze bude po schválení zveřejněna na internetu, na stránkách města
www.hostivice-mesto.cz.
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POLITICKÝ ŽIVOT
Politické strany působily v nezměněném seskupení, v období příprav voleb, zvláště
komunálních vystupovaly spíše skupiny vyznavačů volebních programů. Stalo se, že
členové některé strany se nechali zapsat raději u sousedů, jen aby byli zařazeni na
volitelném místě. Velmi silné se ukázalo Sdružení nezávislých kandidátů Hostivice 2006.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 14.–15. 6. 2002 proběhly v tradičních
volebních okrscích, a to areál ČSCH – Litovice, Břve, Mateřská škola – Hostivice, Jeneček,
Sokolovna – Hostivice, Palouky. Z celkového počtu 3 734 zapsaných voličů převzalo obálky
2 234 občanů, tj. 59,83 %, odevzdáno bylo 2 217 platných hlasů, tj. 99,33 %.
Volební
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

výsledky – dle odevzdaných hlasů pro politická seskupení:
Strana – seskupení
odevzdaných hlasů
ODS
712
ČSSD
539
Koalice KDU-ČSL, US, DEU
372
KSČM
354
Strana zelených
35
Sdružení nezávislých
32
Strana pro životní jistoty
29
Balbínova poetická strana
21
Naděje
21
ODA
13
Republikáni Miroslava Sládka
13
Strana venkova
13
Pravý blok
11

%
32,32
24,47
16,89
16,07
1,59
1,45
1,32
0,95
0,95
0,59
0,59
0,59
0,50

Další seskupení Národně demokratická strana, Demokratická liga, Volba pro
budoucnost, Humanistická aliance, Cesta změny, ČSNS, Strana zdravého rozumu, Česká
pravice a Republikáni obdržely méně než 10 hlasů, což bylo pod 0,50 % .
Volby do Zastupitelstva města Hostivice 1.–2. 11. 2002
Volbám předcházela široká agitace, strany seskupení prezentovaly své volební
programy. Mnoho slibů bylo předloženo v oblasti veřejného pořádku, životního prostředí,
bydlení, obchodů a služeb,dopravy a spojů, školství, sociálních věcí a tělovýchovy. Voleb
se zúčastnilo 1 776 občanů, celkový počet registrovaných možných voličů byl 3 829 a to
znamená volební účast 46,38 %.
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Výsledky voleb
Pořadí Strana – seskupení
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sdružení nezávislých kandidátů Hostivice 2006
Nejvíce hlasů … 634 … Ing. Jiří Pelc
KDU – ČSL
Nejvíce hlasů … 556 … Jaroslav Kratochvíl
KSČM
Nejvíce hlasů … 394 … MVDr. Luboš Kudrna
ODS
Nejvíce hlasů … 401 … Iva Koptová
Unie svobody – demokratická unie
Nejvíce hlasů … 293 … RNDr. Josef Datel
ČSSD
Nejvíce hlasů … 209 … Věra Ferbasová-Kopová

Do Zastupitelstva města Hostivice byli pak zvoleni:
1. Ing. Jiří Pelc (48)
SNK H2006
2. Mgr. Magdalena Karasová (35)
SNK H2006
3. Jaroslav Kratochvíl (53)
KDU-ČSL
4. Mgr. Ivo Mravinac (41)
SNK H2006
5. Ing. Jiří Kučera (27)
SNK H2006
6. Jana Kozlová (53)
KDU-ČSL
7. MUDr. Iva Balíková (46)
KDU-ČSL
8. Roman Rozumek (38)
SNK H2006
9. Iva Koptová (41)
ODS
10. MVDr. Luboš Kudrna (41)
KSČM
11. Ing. Aleš Šulc (50)
KDU-ČSL
12. Mgr. Václav Pasák (61)
KSČM
13. Ing. Pavel Hosenseidl (30)
ODS
14. Mgr. Markéta Mayerová (30)
ODS
15. Jitka Najmanová (62)
KSČM
16. RNDr. Josef Datel (39)
US-DEU
17. Jiří Pasák (59)
ČSSD

odevzdaných hlasů
7 650
6 511
4 572
4 511
2 928
2 110

634
568
556
544
534
527
517
460
401
394
365
348
344
341
331
293
181

Věra Kopová-Ferbasová – ČSSD (209 hlasů) se vzdala svého mandátu ve prospěch
Jiřího Pasáka. Rovněž tak MVDr. František Chalupa – KDU-ČSL (497 hlasů) postoupil svůj
mandát Ing. Aleši Šulcovi.
Nové zastupitelstvo znatelně omládlo, nastala generační obměna, průměrný věk je
44 let a lze si jen přát, aby vedení našeho města pracovalo vždy se zájmem o zlepšování
prostředí našeho bydlení, kde prožíváme podstatnou část svého života. Chceme nabýt
přesvědčení, že jejich kroky budou vždy rovné s cílem vytváření trvalého blaha pro
všechny občany. Zvoleni zastupitelé jistě naváží na úspěšné počínání svých předchůdců.
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SPOLKY – SDRUŽENÍ
V průběhu roku měly naše společenské organizace významná spolková jubilea. Hasiči
slavili 110 let svého založení (1891), chovatelé 70 let (1932), kteří uspořádali již 18.
Chovatelský ples, v červnu Jubilejní výstavu drobného zvířectva se známým Psím korzem a
v říjnu pak Okresní soutěžní výstavu, kde naši chovatelé získali absolutní vítězství v odboru
holubů a drůbeže, u králíků to bylo 2. místo. Za trvalou činnost obdrželi chovatelé od
města čestné uznání, předsedou organizace je MVDr. Luboš Kudrna, jednatelem již 34 let
Ing. Antonín Štětka, CSc. Velmi záslužnou činnost vyvíjí Sdružení zdravotně postižených,
v průběhu roku uspořádali několik posezení při hudbě v restauraci U kaštanu. Svaz včelařů
se připravuje na 70. výročí založení (1933) a členové chtějí vysadit ve města Jubilejní lípu.
Červený kříž v souladu se svými zásadami pomoci potřebným a trpícím uspořádal sbírky
pro zahraniční občany postižených válkou. Český svaz bojovníků za svobodu organizuje
památná setkání u pomníků padlých, v červnu se pak zúčastnil pamětního dne k 60. výročí
lidické tragedie. Byla vydána krásná publikace „Českoslovenští legionáři okresu Praha
západ 1914–1921“, je zde vzpomenuto i 32 našich občanů. Sportovci a sokolové vyvíjejí
činnost v sokolovně, na stadionu, na tenisových a volejbalových kurtech. Velmi dobrá je
činnost zvláště u školní mládeže. Svaz ochránců přírody, oddíl Kajky pomáhají v úklidu
Bažantnice, okolí našich rybníků. Stálou práci si vyžaduje poutní cesta do Hájku, nově se
plánuje i cyklostezka Řepy – Peterkův mlýn – Čekal – Hostivice – Litovická tvrz – Hájek.

DOPRAVA
Trvalým problémem zůstává provoz na karlovarské silnici. Otevřením dálniční spojky
Řepy – Letiště – Slánská se na naše město valí kolony aut. Radnice několikráte
intervenovala na odpovědných institucích v Praze, aby byla urychleně řešena dálniční
spojka I/6 Řepy – Pavlov a tím se odlehčilo provozu v ulici Československé armády, kde
zvláště kamiony a těžká nákladní vozidla zhoršují životní prostředí. Dopravu do Prahy
zajišťují autobusy MHD č. 306, 347, 357 a autobusy ČSAD a vlaky Českých drah. Nedaří se
uspokojivě řešit provoz v Litovické ulici, kde řidiči vozidel nerespektují omezení rychlosti
a pro některé nákladní automobily značka zákazu vjezdu vůbec neplatí. Je škodou, že tito
provinilci tak jezdí beztrestně pod okny naší Policie. Rovněž tak se nedaří zabránit průjezdu
nákladních aut se zeminou ulicí Jiráskovou, k nádraží, kůlnám a na skládku Válov. S radostí
lze konstatovat, že se podařilo vybudovat další metry ulic, chodníků.

KANALIZACE – VODA – PLYN
V našem městě nastává spokojenost, celá lokalita Hostivice vyjma čtvrti Palouky má
již všude základní inženýrské sítě. Úspěšně pokračuje výstavba ČOV firmou MAO, práce
jsou v souladu s termínovým kalendářem. Na sklonku roku rozhodlo zastupitelstvo města
o ukončení smlouvy o dodávce vody 1. vodohospodářskou společností Roztoky a provoz
převezmou naše Technické služby.
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NOVÁ VÝSTAVBA
Pokračuje v lokalitě bývalá cihelna, v Čekale staví Central Group, dokončují se stavby
pod traktorkou, u Stromečků. Stavební bytové družstvo Zahrada připravuje stavby u Jagy,
v malojenečské zahradě. V tomto roce bylo stavebně ukončeno a k obývání kolaudováno
15 rodinných domů ve městě, 55 rodinných domů v lokalitě Čekal – Central Group
a bytový dům E – Nová cihlářka s 27 bytovými jednotkami. Další stavby budou realizovány
dle záměrů změny č. 4 územního plánu. Největší stavbou města je areál základní školy,
kde práce velmi čile pokračují. Dne 31. 8. byl den otevřených dveří, novou školu si přišlo
prohlédnout na 400 občanů. Mnoho z nich vyslovilo poděkování starostovi města
MVDr. Chalupovi a celému zastupitelstvu za uskutečnění dávných přání občanů, aby byla
v Hostivici odpovídající škola pro všechny děti. Předvedené dílo svědčí o dobré kvalitě a
zatímní vybavení tříd i kabinetů svědčí o moderním pojetí školní výchovy naší mládeže. Lze
si jen přát, aby současní žáci si celého díla vážili a uchovali vše v pořádku pro generace
následující. Pro příští rok stojí před námi ještě dostavba východního křídla, především úkol
obstarání potřebných finančních prostředků. Těch se vzhledem k nešťastným povodním
v srpnu a i neuspokojivému hospodaření státního rozpočtu stále nedostává. Další stavbou
je plánované obchodní středisko LIDL v prostorách bývalé mlékárny, která vinou špatné
privatizace skončila svůj provoz a dodnes je dokladem devastace bývalé chlouby
potravinářského průmyslu. Zadlužení celého areálu, zástava u banky bylo pro koupi
městem nepřijatelné a snad je tedy i dobré, že se nalezl zájemce, který je ochoten tuto
situaci řešit. Nadějné je i to, že zde bude obchodní středisko pro potřeby našich občanů.
Starosti však dělá dopravní obslužnost karlovarské silnice, křižovatka do Litovic, ulice
Cihlářská a nově upravovaná budova pošty.
V oblasti Hostivice-Palouky se silně staví. Podniky zde budují sklady, největší z nich
Maersk Logistics reprezentuje dánskou mezinárodní společnost. Zatím je skladištní plocha
10 000 m2 a ve stavbě se stále pokračuje. Lokalita je blízko Prahy, letiště Ruzyně a v těsné
blízkosti bude dálniční spojka Řepy – Pavlov. Otevření 1. terminálu letiště Ruzyně bylo
17. 5., zúčastnil se ministr dopravy a spojů Jaromír Schling, zahraniční hosté i představitelé našeho města.

VEŘEJNÝ A KULTURNÍ ŽIVOT
Nový rok 2002 byl zahájen tradiční plesovou sezónou. Zábavy se pořádají
v sokolovně, Klub seniorů nalezl pěkné prostředí U kaštanu. Dělnický dům stále chátrá
a asi již nikdy nebude opraven a nebude sloužit kulturním potřebám města. Dne 26. 1. byl
Sokolský ples, 27. 1. byl Dětský karneval, 8. 2. byl 4. školní ples, 16. 3. byl 18. chovatelský
ples. V průběhu roku byla 19. 10. tradiční posvícenská zábava a 20. 4., 11. 5. a 30. 11.
přátelské posezení seniorů U kaštanu. V místním kostele byly pořádány koncerty Fondem
Aloise Saifrta, v aule místního zámku byly odborem kultury MěÚ pořádány koncerty
předních umělců. Dne 30. 11. bylo před zámkem slavnostní rozsvícení vánočního stromu
a zahájení adventních akcí v Hostivici. Byl vánoční bazar ve škole, 15. 12. adventní
odpoledne školních dětí 3.A a 5.A třídy. Zajímavá byla v zámku výstava fotografií
k 25. výročí Prázdninové školy Lipnice a k 10. výročí založení společnosti České cesty. Před
ukončením školního roku přijal starosta města MVDr. Chalupa nejúspěšnější žáky,
gratuloval všem vítězům a předal jim čestná uznání za vzornou reprezentaci školy a města.
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Veliké pozornosti dětí se těšila soutěž „Pátrejte s námi“, kde děti musely prokázat znalosti
z dějepisu, zeměpisu, přírodopisu i o historii našeho města. Chovatelé uspořádali v rámci
oslav 70. výročí svého založení ve svém areálu U litovické tvrze 8. a 9. 6. 2002
a 19. 10. 2002 výstavy domácího zvířectva.

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK
Významným pomocníkem v informovanosti hostivických občanů je Hostivický
měsíčník. Pravidelné informace o jednání rady města, zastupitelstva podávaly občanům
přehled o dění ve městě, o kulturních i sportovních akcích. Vychází v nákladu 1 100
výtisků, každým rokem je nákladem 3 000 výtisků publikováno zvláštní vydání s jízdními
řády MHD, ČSAD, ČD, telefony a inzercí. Někteří občané by chtěli svými náměty docílit
bulvarizaci tohoto časopisu. Tyto snahy především obsahovaly tisky Zpravodaje
Ing. Z. Jelena. Občasníky Sdružení nezávislých kandidátů Hostivice 2006 kritizovaly
některá rozhodnutí vedení města. Třeba dodat, že myšlenky a nabídky činnosti aktivistů
tohoto sdružení byly pro občany natolik přesvědčivé a poutavé, že při komunálních volbách
toto sdružení v Hostivici jasně vyhrálo. V průběhu roku byl publikován zajímavý seriál
„Hostivické pohlednice“ Ing. Jiřího Kučery, dále zajímavé pojednání o historii nejstaršího
podniku ve městě – mlékárně. Její osud je tristní, byla privatizována 26. 6. 1991, provoz
byl pro dluhy ukončen v roce 1996, objekt byl zastaven bance na nesmyslný úvěr, majitel
spáchal ve vězení sebevraždu, technologie byla postupně rozkrádána a nakonec celý
objekt i s nemalým finančním závazkem koupila společnost LIDL, která zde hodlá
vybudovat obchodní středisko. Úsměvné byly reportáže Ing. Kopejtka z cesty do Finska,
poučné bylo pojednání o svátku sv. Mikuláše a k velikému zamyšlení vedl rozhovor
redakce s panem starostou MVDr. Chalupou o situaci ve městě v končícím volebním
období. Velice adresná byla kritika Ing. Piskoře nad nedobrým stavem pořádku ve městě,
kde majitelé vůbec nedbají základních pravidel bydlení. Hostivice a Litovice byly vesnice a
tak bylo samozřejmostí, že každý majitel domu si pravidelně uklidil příslušný prostor i před
svým domem. Lidé najednou na to zapomněli, říci – město starej se – je lehké, kde však
na to brát peníze. Nespokojenost je s činností policie, porušovatelé zákonných norem
nejsou patřičně trestání, chybí prevence, kontroly z auta toho vyřeší málo. Při trzích na
náměstí chybí základní hygiena prodeje, kontrolní orgány to nevidí, snad i nechtějí vidět?
Pro poctivé občany řádky k zamyšlení, pro ty škůdce snad výstraha.

KNIHOVNA
V českých zemích se velice málo čte a to platí i o našem městě. Vypůjčeno bylo
celkem 19 966 svazků, tj. zhruba necelých 5 knih na občana našeho města. Televize či
video čtení literatury nenahradí, zvláště u dětí. Nově bylo do knihovny zakoupeno
174 nových knih (dar od čtenáře, z Moravské knihovny). Na půjčovném bylo vybráno
26 858 Kč, od roku 2003 se uvažuje o výpůjčkách dětí zdarma. O chod knihovny se stará
E. Dubská.
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ŽIVOT DĚTÍ A ŠKOLA
Pro základní školu začal nový školní rok 2002/3 zatím ve staré školní budově a
školičce, je otevřeno 18 tříd a školu navštěvuje jen 428 žáků, což svědčí o tom, že mnozí
rodiče posílají své děti do pražských škol. Pracuje zde 46 zaměstnanců, z toho je
33 pedagogů. Posílena byla výuka anglického jazyka, škola má své webové stránky na
internetu zs.hostivice.cz. Nově se připravuje mezinárodní spolupráce se školou ve
Slovinsku, první návštěva byla 22. 11. 2002 v městečku Idrija, do školy tam chodí
700 dětí, mají spolupráci s partnery ve Švédsku a v Portugalsku. Jednací jazyk je angličtina
a v pohledu naší republiky ke vstupu do EU jsou tyto začátky velmi nadějné. Škole
významně pomáhá finanční fond školy, aktivní je sdružení Důvěra překonává hranice.
Začínají starosti – co se starou školou, co se školičkou? Zatím jen úvahy, v roce 2003 to
bude již reálná skutečnost. Naše škola nemá jen přítomnost, ale i hrdou minulost. Jistě
příjemně působí na bývalé žáky, jak se naše město rozšiřuje, jak roste do krásy. Dne
18. 5. bylo setkání žáků ročníku 1943–1952, absolventský ročník učitelek Aleny Novotné a
Růženy Kožušníkové. Několik jich již nenávratně chybělo, přítomní vyjádřili pochvalné
uznání nad tím, co je v Hostivici nového včetně krásné nové školy – zatím jen její části.
Mateřská škola – má naplněny 4 třídy po 25 dětech, nový zápis nepostačil zájmu
rodičů o umístnění dětí do předškolní výchovy. Již 16. 2. byl v restauraci U kaštanu Dětský
karneval, děti se aktivně účastnily vítání občánků 14. 3., 9. 4. a 15. 10. V červnu mělo
26 dětí jeden týden pobytu v přírodě. V červenci dostala škola sponzorský dar od rodičů
Maršíkových a Skálových – auto na dovoz nákupů, manželé Čížkovi věnovali dětem
židličky. V prosinci – 18. 12. bylo vánoční odpoledne u stromu na náměstí a program
v Domově důchodců.
Kajky působí v našem městě již od roku 1993, Český svaz ochránců přírody
vyvíjí aktivity od roku 1994, hostivická základní organizace ČSOP vznikla před 5 lety. Jejich
činnost je velmi zřetelná. Jednak je to starostlivost o naučnou stezku Hostivické rybníky,
výpomocné brigády 16. 3. na čištění Motolského potoka ve Zličíně, obnova polní cesty
z Hostivice do Řep. Dne 19. 1. sčítání netopýrů v Českém krasu, 10. 2. horolezení na
umělé stěně Ruzyně. Pražské regionální kole Zlatého listu 11. a 12. 5. v Prokopském údolí,
kde naše obě družstva postoupila do národního kola. Náročné lezení 24.–26. 5. v Českém
ráji, vodácký víkend 15. a 16. 6. na řece Ohři. Při soutěžích Národního kola 30. ročníku
Zelená stezka – Zlatý list 17.–23. 6., naše mladší družstvo obsadilo 7. místo, starší Kajky
skončily 12. V srpnu byl putovní tábor na Slovensku – Malá Fatra 9.–18. 8. Dne 14. 9. byl
tradiční pořad Pohádkový les u rybníka Kala. Děti viděly postavy Ohnivého mužíčka,
Křemílka a Vochomůrku, čmeláka Žumbardu. Pak následovala výprava za zkamenělinami
v Českém krase, expedice za bažinami v Polabí a nakonec 12. 10. jednodenní výprava na
Záplavy u Kamenných Žehrovic. V zimních měsících byly v klubovně ukázky starých
lidových řemesel, výroba svícnů, věšáků a dalších vánočních dárků. Velmi sledovaná byla
dětská soutěž Pátrejte s námi, kde se poznávaly přírodní a historické památky z našeho
města a okolí. Bohužel naše děti již nevědí, kdo to byl Pelz, Študent, Čížek, Hakl či národní
osobnosti B. Němcová, Komenský, Smetana… Dne 2. 11. byla brigáda polní cesta Peterkův
mlýn – Řepy – Hostivice. Lze si přát, aby tato stavba měla podstatně více pracovitých
příznivců, než zatím měla poutní cesta do Hájku.
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Centrum drogové prevence působí především u školních dětí a některé zkušenosti
potvrzují, že tato činnost musí být stále podporována a již u dětí sledována. Podařilo se
zaplatit škole keramickou pec (52 000 Kč). Pro zájemce a jejich volný čas je nabídka
sportovních akcí, navštěvovaný je Klub šikovných maminek a vedení stále hledá formy, jak
získat další zájemce, aby naše děti a mládež prožívaly své mládí v tvůrčí atmosféře a
vzdělávací činnosti.
Junák – konečně nalezl širší členskou základnu a jejich akce jsou velmi zajímavé
a dětmi vyhledávané. Na sv. Jiří 24. 4. bylo vzpomenuto 90. výročí založení organizace
v ČR, v Hostivici 65. výročí. Dne 15. 6. byla cyklistická výprava do Lidic k uctění 60. výročí
vyhlazení obce, v létě budování junácké základny Čísovice-Bojov. Dne 5. 10. tradiční
vodácká soutěž o Skochovickou kachnu ve Vraném na Vltavě, 9. 11., dálkový pochod na
Karlštejn. Nelze přehlédnout účast našich krojovaných skautů při pietních vzpomínkách na
naše národní hrdiny.

ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE
V našem městě se podařilo otevřít ordinace dalších lékařů a naši občané tak již
nemusí jezdit na speciální vyšetření do Prahy. Je zde Centrum pro psychiatrii –
MUDr. Markovič, imunologie – alergologie MUDr. Průcha, rehabilitace N. Šmídková. Všichni
v objektech DPS – Pelzova ulice. V Domově důchodců oslavila 16. 2. své 98. narozeniny
paní Muzikantová, v duchu svého příjmení veselá po celý život i v současné době.
Dne 2. 4. navštívili ministři Kužvart a Gross Domov důchodců. Na sociálních dávkách bylo
v regionu našeho města vyplaceno 4 442 978 Kč.

TĚLOVÝCHOVA A SPORT
Základním článkem tělovýchovy a péče o tělo je TJ Sokol. Cvičenci denně využívají
prostor staré tělocvičny – pondělí až pátek od 16,15 do 21,30. Nové zájemce si získává
rehabilitační kurs odborné asistentky Nadi Šmídkové. Nejvíce cvičí děti, pak ženy. Oddíl
žen taneční gymnastiky letos oslavil 10. výročí svého založení. Od září byla obnovena
činnost ženského oddílu odbíjené. Muži jen cvičí velice ojediněle, menší skupiny působí
v kolektivních sportech. Šachový oddíl zvítězil v regionální soutěži družstev a postoupil do
celostátní divize. Permanentní vstupenka pro dítě na 12 cvičebních hodin stojí 300 Kč.
V prosinci – 8. 12. – uspořádal Sokol Mikulášskou besídku pro děti, přišlo jich více jak 150.
Zájem mužů je zaměřen na soutěže v kopané. Oddíl A v létě postoupil do okresního
přeboru, zatím je na 10. místě se ztrátou 20 bodů na prvního. Dorost je na 2. místě a je
jen 1 bod za vedoucími Tuchoměřicemi. Žáci vedou okresní soutěž, dosud neokusili žádnou
porážku. Ti nejmladší v přípravce A, B dosahují střídavých úspěchů, ale o nové podhoubí
hostivické kopané je dobře postaráno.
Další sporty jsou v programech činnosti Junáka, především turistické pochody,
sjíždění vodních toků. Sportovní soutěže jsou i v základní škole a oddíle Kajek.
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NOVINKY V OBCHODECH A SLUŽBÁCH
Velice příznivě působí u Bažantnice podnik Arnika, občané zde mohou koupit vše
k zahradě, nelze přehlédnout ani informační články v Hostivickém měsíčníku. Své zájemce
si získává Lazebnictví, rozšiřují služby pro ženy i muže. Během roku byla zrušena prodejna
masa na Husově náměstí, těsně před vánočními svátky oblíbené potraviny Lenka
v Litovicích. Nespokojenost vyvolaly úpravy provozní doby v České spořitelně. Nově mají
2 dny v týdnu zavřeno, 2 dny otevřeno jen dopoledne, 1 den otevřeno až do 17 hodin.
Lidé musí často čekat mimo provozovnu, v dešti, sněhu. K nabídkám vydávání peněz
v bankomatu zatím nemají klienti důvěru. Nespokojenost s provozem České pošty stále
trvá, koncem roku došlo k rozšíření provozní doby, ale fronty až před budovu bývalého
národního výboru stále trvají. Snad to vyřeší nová provozovna proti mlékárně, má být
otevřena v lednu 2003.

KALENDÁRIUM
Porodnost v našem městě, ale i státě stále klesá. Narodilo jen 38 dětí, sňatků bylo
uzavřeno 70. Zemřelo 51 občanů, z toho 14 v Domově důchodců. Dne 19. 4. 2002 zemřela
ředitelka mateřské školy paní Jindřiška Pelcová, bylo jí 74 let. Do města se přistěhovalo
249 osob, odstěhovalo se 141 osob. Počet obyvatel k 31. 12. 2002 …. Ve skutečnosti je
toto číslo ještě vyšší, neboť mnoho uživatelů nových staveb a bytů se ještě nepřihlásilo
k trvalému pobytu v našem městě. Počet popisných čísel ve městě ….

ZEMĚDĚLSTVÍ
Nářky minulých let nad nezájmem státu o toto základní odvětví hospodářství se
stupňovaly v celém průběhu roku, především pak realita podmínek vstupu naší republiky
do Evropské unie to vše umocnila. Zemědělci stále dostávají za některé komodity
podstatně méně, než jsou výrobní náklady, mnoho podniků proto svoji činnost končí.
Státem vypisované dotace na záplavy, přívalové deště jsou pouze malou záplatou do
finančního rozpočtu. Politický smír ve státě je vykupován levnými potravinami a dalším
zadlužováním zemědělců. V katastrech našeho města hospodaří dva zemědělské podniky,
družstvo se sídlem v Chýni a Státní statek v Jenči. V pohnutých létech 1989–90 patřily
k nejlepším v okrese, pak došlo k majetkovým změnám, z družstva se utvořila akciová
společnost, majetek se převáděl, měnil majitele a odvážná investice do hotelu Atol
vytvořila hluboce prodělkový podnik. Statek Jeneč si rozebralo několik zájemců a ti
většinou hospodaří tak, že je nikdo nemůže za to chválit. Ti lidé však asi již jinak
nemohou, nelze do výroby dávat více, než se utrží. V Chýni Agras – Jan Hrnčíř nestačil
sklidit obilí, na poli zůstalo přes 10 hektarů nesklizené cukrovky, nepodařilo se vše zorat,
ani dle potřeby podniku i zasít. To vše zbylo až na jaro 2003, včetně sklizně slámy. Firma
Litos bojuje o své přežití, nepořádek na dvoře, rozbité střechy, nezorané pole jsou
smutnými svědky pořádku a péče na bývalém vzorovém hospodářství statku Litovice. Pro
hodnocení historiků – za 100 kg pšenice se dnes platí 220–300 Kč , asi tolik bylo i před
20 léty, dnes však stojí litr nafty 22,50 Kč, před dvěmi desítkami let to byly 2,80 Kč.
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POLICEJNÍ KRONIKA
Neuspokojivá situace v chování českých občanů setrvává. Stále jsou porušovány
základní normy života, stoupají počty krádeží, zpronevěr, násilných trestných činů.
V Hostivici máme od 1. 1. 2002 nového vedoucího Obvodního oddělení Policie ČR
kpt. Bc. Jaroslava Modlíka. Tento obvod zahrnuje celkem 22 obcí včetně Hostivice. Kéž by
se mu dařilo lépe než jeho předchůdcům, kteří překypovali sliby a přáními, které bohužel
nestačili splnit. Od nového roku si chodíme pro řidičské průkazy a evidenci motorových
vozidel na Okresní úřad Praha západ, Podskalská. 19. 1. v zimě se u nás kradlo, 18. 2.
v ulici Za Zahradami a V Uličce neznámý poberta odcizil z rodinných domků věci za více jak
100 tisíc korun. Policistů je stále málo, služba je velice náročná, a tak při jarním náboru
nových příslušníků byl zájem o osoby starší, státní občany ČR, bezúhonné, ukončená
vojenská služba, dobrý zdravotní stav, ukončené střední vzdělání s maturitou. Je již téměř
60 let po 2. světové válce, na poli Na Švihlově (za mlýnem) byla nalezena nevybuchlá
munice. Dne 15. 4. došlo k loupeži ve zdravotním středisku, byly uloupeny dvě sanitární
brašny v ceně 44 000 Kč, 24. 4. byl odcizen osobní automobil Opel v ceně 763 000 Kč,
v červnu byl odcizen Renault v Haklově ulici za 500 tisíc, krátce na to Octavia v Zimní ulici
za 660 000 Kč. V nově budovaném skladu Maersk logistics v Paloukách bylo vloupání do
kanceláří a odcizeny počítače za 250 tisíc korun a v listopadu opět zde došlo k poškození
stavebních mechanismů za čtvrt milionu korun. Těsně před Vánocemi ukradli zloději
automobil Volvo v ulici Za Zahradami za 418 000 Kč. Měsíčně je vyšetřováno 10 až 15
případů trestné činnosti v Hostivici. K tomuto výčtu by patřil přehled i drobných krádeží
v desítkách tisíc, občané se o svůj majetek bojí, bojí se však i o své zdraví a životy. Denní
hrůzostrašné zprávy jsou tomu dokladem.

POČASÍ
Leden byl ve znamení nižších teplot, 2. 1. se uvedl katastrofální sněhovou vichřicí,
koncem měsíce – 28. 1. bylo však rekordních +13,0 °C, na Hromnice 2. 2. dokonce
+14,7 °C. Dne 28. 2. byla první bouřka – blesky. Koncem března, 24. 3. napadlo 3 cm
sněhu, 28. 3. teploměr ukázal -6 °C. Dne 31. 3. jsem přešli na letní čas, hodiny o +1 hod.
dopředu. Na konci dubna i počátkem května byly silné poryvy větrů, 8. 5. vichřice
napáchala škody na elektrickém vedení a střechách budov. Květen byl mírně deštivý, ale
pořekadlo o bačovi a holi se nenaplnilo. Červen se přihlásil s vysokými teplotami, dokonce
20. 6. bylo +34,2 °C a den na to bouřka, krupobití s velikými škodami na porostech obilí
a cukrovce. V červenci a srpnu postihly naše město přívalové deště, k větším škodám na
majetku ani na přírodě nedošlo. V září se začalo silně ochlazovat, začalo se 22. 9. již topit.
V říjnu byla 27.–28. 10. silná vichřice s následkem škod na elektrickém vedení, stavbách.
V listopadu mrzlo, před Vánocemi se oteplilo, koncem roku napadl sníh. Rok byl celkově
nepříznivý, záplavy způsobily ohromné škody, zemědělci nestačili sklidit někde obilí,
cukrovku a pak pro veliké mokro nemohli ani orat.
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RŮZNÉ
Nemístná aktivita občanů může být škodlivá. Tak jako jedna občanka z Litovic
zabraňovala smýcení přerostlých stromů na litovicko-jenečském hřbitově. Staré stromy
svými kořeny ohrožovaly stabilitu pomníků, škodily na jednotlivých hrobech. Odborná četa
lesáků musela ustoupit aktivu několika osob, které navíc nesmyslně povolaly dne 16. 3.
televizi Nova. Než se vše vysvětlilo, došlo k narašení a již z dříve zamluveného materiálu
na speciální truhlářské využití, zbyly kmeny palivového dřeva.
V roce 2002 opět podražila pitná voda, a to až 20,09 Kč za kubík. Dne 8. 1. byl
v našem katastru odchycen uprchlý orel skalní „Bony“ z hejna chovanců sokolnického
oddílu na ruzyňském letišti. Dne 3. 2. byla u nás opět televize TV 2, kde redaktoři se
zástupci městského úřadu řešili stížnosti romské rodiny paní Puškové. Ta byla delší čas
v Holandsku, odkud byla vyhoštěna pro porušování tamních zákonů, a u nás požadovala
byt a především finanční dávky i za období strávené mimo ČR. Tito lidé pak využívají
nedostatečné mantinely našich zákonů a přímo parasitují na naší společnosti.
Od 14. 12. 2002 nastala netradiční změna jízdních řádů.
Trvalým problémem jsou odpady z našich domácností. TS zajišťují týdenní odvoz
komunálního odpadu, přistavování speciálních kontejnerů. Bohužel stále vidíme kolem
hranic našeho města rozházené igelitové pytle s nepořádkem. Výzvy k třídění odpadu,
k udržování čistoty v našem městě i v zelených plochách mají stále málo svých vyznavačů.
Město osvětově působí na občany k soustřeďování pevného odpadu firmě Recyklační
středisko Hájek, sběr surovin Recycling Jeneček a Tačner Litovické nádraží, bioodpad
u letiště – u kůlen a silážní žlab Litovice – Litos.
Dne 25. 3. to bylo 60 let, co fašisté odvezli naše zvony – sv. Jakuba, sv. Vavřince,
Pannu Marii včetně malých zvonků z kapliček Sobín, Břve, Litovice a Jeneček. Na hlavním
kostele byl ponechán jen malý umíráček sv. Vojtěch, ten byl navíc v květnové revoluci
zničen leteckou střelou. Nový zvon sv. Václav byl zavěšen až 24. 11. 1946. Dne 28. 7. –
o hostivické pouti – se opět rozezněly kostelní varhany. Děkovnou mši sloužil Otec biskup
Jaroslav Škarvada. Generální opravu provedla kutnohorská firma Organa za celkových
560 000 Kč. Valnou většinu získal Fond Aloise Saifrta, přesto stále chybí ještě částka na
vyrovnání celé faktury. Město již citelně přidalo, snad se přidá i církev. Oprava varhan
splnila dávný sen regenschoriho Aloise Saifrta st., faráře Václava Hájka, kteří podstatnou
částku na opravu již dali dohromady po II. světové válce, ale tzv. vázané vklady peníze
znehodnotily a potom politické poměry nebyly vůbec této činnosti příznivé. Až v posledním
desítiletí pokračoval v této myšlence Alois Saifrt mladší, ač nemocen založil fond na opravu
varhan. Díky paní Chourové, rodině p. Saifrta a především dárcům, sponzorům a umělcům,
kteří zdarma vystupovali na dobročinných koncertech v kostele, se podařilo realizovat
opravu andělského nástroje. Chybí stále ještě 110 tisíc korun, snad se v příštím roce
podaří tuto částku ještě vybrat.
Bytovou výstavbu podporuje změna č. 4 územního plánu. Naši občané mají stále
možnost čerpat půjčky na rozvoj bydlení, 50 000 Kč, úrok 4 %, doba splatnosti 4 roky. Je
mnoho zájemců o novu výstavbu Central Group v lokalitě U Panské zahrady – nad
litovickou tvrzí, o domy v Čekale, o aktivity firmy Habitera. Zde se často jedná o několika-
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milionové částky, ale i tak drahé nemovitosti mají své kupce. Pro příští rok se připravuje
nový územní plán, který bude podporovat i výstavbu uvnitř zástavby našeho města.
Vedení města konzultuje záměry Územního plánu pražského regionu, kde nás především
zajímá situace letiště, rychlodráhy Praha – letiště – Hostivice – Kladno. Dne 11. 6. byla
neúspěšná dražba domu čp. 170 v Jiráskově ul., vyvolávací cena 1,5 milionu nenalezla
zájemce. Až další sleva přivedla kupce za 1 000 001 Kč. Dům byl prodán, město čeká na
zaplacení.

Dokument o životě našeho města v roce 2002 končí. S uspokojením můžeme říci, že
se podařilo postoupit o velký kus ve spokojenosti a radosti života našich občanů. V rámci
budování infrastruktury města došlo k dalším fázím bytové výstavby, přibyly další kilometry
upravených silnic, chodníků, potrubních řádů vody, plynu a kanalizace. K plné spokojenosti
však ještě mnoho chybí. Zde však platí, město může realizovat jen to, na co má hmotné
síly a peníze. Na sklonku uplynulého roku došlo k znatelnému omlazení mužstva na
vlajkové lodi Hostivice. Odstupující tým zasluhuje poděkování za práci ve prospěch města,
nastupujícím pak přejeme mnoho sil, výborných nápadů a dobrých rozhodnutí ve prospěch
radostného a spokojeného života všech občanů města Hostivice.

V Hostivici dne 30. 6. 2003
Ing. Antonín Štětka, CSc.
kronikář

