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Uzavřeli jsme již třetí rok třetího tisíciletí, do něhož jsme vstupovali s velikým 
očekáváním. Doufali jsme, že se upevní občanské právo, že bude nadřazena poctivost a 
čestnost veškerému jednání. Bohužel jsme stále svědky jen jakýchsi záchvěvů o zlepšování 
klima ve společnosti. Právo je porušováno, často i s požehnáním zákonné moci, ve 
společnosti získávají priority lidé vychytralí, nikoliv pracovití a šikovní. Prohlubují se rozdíly 
mezi jednotlivými společenskými seskupeními a politická neochota řešit tyto skutečnosti 
připravuje podhoubí k pochybným rozhodnutím a závěrům.  
 
 

ROK 2003 VE SVĚTĚ 

Uplynulý rok probíhal ve znamení soupeření bohatých států a chudobné Afriky a Asie. 
Stupňovala se nespokojenost chudých, přetrvávalo zištné soutěžení světových mocností 
o nadvládu nad zbytkem světa. V Izraeli narůstaly sebevražedné útoky palestinských 
extremistů, 28. ledna zde vyhrála volby pravice representovaná Arielem Šaronem. Dne 
1. 3. zatkla pakistánská policie vůdčí osobnost útoku na USA z 11. září 2001 
Ch. Muhammeda. Nastal úprk Evropanů z Iráku a Kuvajtu, neboť válka se neodvratně 
blížila a 20. 3. zaútočily USA a Velká Britanie na Irák, 9. 4. Američané dobyli Bagdád, 
22. 7. usmrtili dva syny bývalého vládce Saddáma Husajna. Iráčtí fanatičtí povstalci 
provedli 19. 8. útok na misi OSN, kde zahynul představitel OSN Brazilec Sergio Viera 
a dalších 20 lidí. 

Vedle stále se šířící choroby AIDS se v Asii objevila ptačí chřipka – SARS a rázem se 
stala celosvětovou hrozbou. Dne 16.–17. 5. vyvrcholily v Maroku protižidovské útoky, 
zabito bylo 41 osob. Přetrvává nenávistné napětí mezi Ruskem a Čečenskem, dvě 
sebevražedné atentátnice usmrtily 5. 7. v Moskvě 14 lidí. Prvé září se stalo v Holandsku 
dnem, kdy je možné legálně kupovat pro léčebné účely marihuanu. V říjnu pokračovaly 
ničivé nálety v Iráku, v izraelské Haifě zahynulo 19 lidí, Izrael zaútočil na domnělý tábor 
teroristů v Sýrii. V Turecku při teroristickém útoku na židovskou synagogu zahynulo 
50 obyvatel. 

Dne 2. 12. v belgických Antverpách vyloupili neznámí pachatelé uměleckou výstavu, 
kam zapůjčila ČR velmi hodnotné šperky v hodnotách desítek milionů korun. Policie 
zachytila stopu pachatelů, ale zatím bez pozitivního výsledku. V Rusku pokračovaly 
teroristické útoky – většinou občanů bývalých kavkazských republik, dne 5. 12. ve 
Stavropolském kraji byl teroristy přepaden vlak, zahynulo 40 cestujících. Na sklonku roku – 
13. 12. zadrželi Američané v Iráku Saddáma Husajna, jeho podzemní úkryt byl vyzrazen 
blízkým příbuzným, který byl pak odměněn vládou USA vysokou finanční částkou. 
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ROK 2003 U NÁS  

Dnem 1. 1. 2003 byla uvedena v život reforma veřejné správy, 79 pověřených měst 
a obcí s rozšířenou pravomocí nahradilo bývalé okresní úřady. Pro nás je to Městský úřad 
Černošice, jeho detašované pracoviště působí v Praze v Podskalské ulici, část pravomocí 
nahrazuje náš Městský úřad Hostivice. Vládní činitelé prohlašovali, že dojde k bližšímu 
kontaktu občana a úřadu, především pak že se podstatně sníží počet úředníků. Toto 
tvrzení se zdá problematické, neboť narůstá byrokracie a zákonitě i počet státních 
úředníků.  

Dne 11. 1. pochodovali neonacisté Prahou se zapálenými pochodněmi, policisté této 
nebezpečné demonstraci pouze přihlíželi. V průzkumu veřejného mínění k naší účasti ve 
válce v Iráku se záporně vyjádřily dvě třetiny dotázaných, pouze jedna třetina souhlasila 
s naší účastí. Dne 2. 2. skončil prezidentský mandát Václava Havla. Ten za svá volební 
období získal větší uznání i popularitu ve světě než doma. Od svého prvního zvolení 
29. 12. 1989 se významně zasadil o uznání naší republiky ve světě, ale učinil též několik 
negativních rozhodnutí. Jednak 1. 1. 1990 vyhlásil amnestii pro téměř 15 000 vězňů, 
otevřel tzv. sudetoněmeckou otázku s Benešovými dekrety, obklopil se sborem poradců, 
jejichž rady nebyly vždy ty nejlepší. Přesto jeho 15-leté působení na hradě lze hodnotit 
jako pozitivní. Dne 28. 2. byl napotřetí prof. Václav Klaus zvolen 2. českým prezidentem. 

Dne 14. 3. prohrála ČR mezinárodní arbitráž s televizní společností CME a museli 
jsme zaplatit 10,4 miliardy korun jako odškodnění za neochránění zahraničních investic 
v TV Nova, její ředitel Dr. Vladimír Železný dostal 14. 5. výpověď.  

Varující jsou informace Světové zdravotnické organizace o situaci v ČR. V Evropě 
nejlepší Německo vynaložilo na zdraví obyvatel 10,6 % hrubého domácího produktu, naše 
republika jen 7,2 % a jsme tak na 12. místě. V počtu lékařů na 100 tisíc obyvatel jsme na 
4. místě s 342 lékaři, ale střední délka života v ČR je u mužů 71,7 roku, u žen 78,4, 
zatímco průměr v zemích EU činí 74,9, resp. 81,2 roku. V roce 2002 každý občan ČR vypil 
161 litrů piva, na 2. místě je Irsko s průměrem 125 litrů na osobu a 3. jsou Němci se 
122 litry piva. 

V březnu nastoupila informační kampaň o vstupu ČR do EU. Naší společnost tato 
akce stála 200 milionů korun. Vládnoucí strany tuto propagaci pochválily, na druhé straně 
opozice ODS i KSČM litovala utracených peněz. Voleb 13.–14. 6. se zúčastnilo jen 55 % 
voličů, pro vstup se vyjádřilo 77 %. Negativní hodnocení se snesla i na adresu našich 
bruselských vyjednavačů, neboť pro ČR se nepodařilo prosadit požadavky zemědělského 
programu, časově je oddálena možnost vstupu našich pracovních sil do většiny zemí EU, 
jsou omezené dotace z fondu EU pro přistupující země, jsou jednostranně tvrdé předpisy 
pro životní prostředí a další činnost. 

Naše společnost překonává demokratizační změny, dochází k uvolňování podni-
katelské činnosti a ne všichni občané jednají podle základních právních norem společnosti. 
Turisté jsou šizeni v automobilech taxislužby, v restauracích. S násilím se setkáváme ve 
městech i na našem venkově. Dne 14. 4. byl odsouzen policista Jindřich Mládek za to, že 
uplácel své kolegy, aby zastavili vyšetřování daňových úniků. Agentura GFK zveřejnila 
výsledky průzkumu – 40 % Čechů dalo nebo dává úplatky. Česká policie zadržela 29. 5. 
dva kyanidové vyděrače, kteří požadovali 330 milionů korun, jinak otráví jídlo v nemoc-
nicích. Dne 30. 6. byl bývalý sekretář ministerstva zahraničí Karel Srba odsouzen na 8 let 
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žaláře za přípravu vraždy novinářky, která zveřejňovala přestupky a nezákonné machinace 
jeho úřadu. 

Vláda zveřejnila prohlášení, že český stát musel zaplatit za špatné hospodaření bank 
a peněžních ústavů. Většinou se jednalo o poskytování nekrytých úvěrů, dále o vlastní 
nehospodárnost, kdy zaměstnanci bank pobírali několikanásobně vyšší měsíční příjmy než 
ostatní občané naší republiky. Do České spořitelny musel náš stát vložit 46,1 miliardy 
korun, do Komerční banky to bylo 76,5 miliard korun, u Investiční a poštovní banky 
(případ zatím není ukončen) je odhad ztráty 100 miliard a do Agrobanky to bylo 50 miliard 
korun. Běžný občan pak těžko chápe, proč generální guvernér České národní banky má 
měsíční plat 225 000 Kč, generální ředitel Českých drah 208 tisíc (tento podnik trvale 
prodělává a čerpá vysoké státní dotace). Prezident republiky obsadil s měsíčním platem 
167 tisíc až 6. místo. Na druhé straně lékaři se zápočtem přesčasových hodin dostávají 
33 324 Kč měsíčně, učitelé jen 16 961 korun, zemědělci a lesníci 11 596 a na posledním 
místě žebříčku – uklízečky 8 894 Kč, průměrný starobní důchod činil 7 070 Kč. Těžko 
představitelné jsou pak platy našich předních sportovců, kteří pobírají od svých klubů 
a reklamních agentur milionové částky měsíčně. Sice existuje různá pracovní výkonnost, 
odpovědnost, ale den má pouze 24 hodin a mzdové rozdíly jsou ohromné. Je též pravdou, 
že obdobné pracovní profese v EU mají odměny vyšší, ale naše národní hospodářství 
dosahuje úrovně jiné a tedy i platy by měly být odpovídající reálným možnostem naší 
společnosti. 

V létě byli zatčeni manželé Stodolovi z Kutnohorska. Po původních nedostatečných 
šetřeních Policií ČR jim bylo pak dodatečně prokázáno 8 loupežných vražd, většinou 
starších občanů. 

Dne 21. 8. bylo 35. výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy – Sovětského svazu, 
Polska, Maďarska, Bulharska a Rumunska na výsostné území naší republiky. Dosud nebyli 
straničtí funkcionáři KSČ za zradu na národu potrestáni. Jediným odsouzeným byl Karel 
Hofman, který jako ředitel správy spojů ČSSR nechal v osudné noci vypnout česko-
slovenských rozhlas a zamezil tím možnost informovanosti občanů o obsazení českosloven-
ského území cizími vojsky. Dne 13. 10. byl odsouzen k šesti létům odnětí svobody. 

Nový školní rok 1. září 2003 začal stávkou 70 tisíc českých učitelů i pracovníků ve 
školství. Důvodem byla nespokojenost se mzdovými i pracovními podmínkami. 

V denním tisku se v říjnu objevovaly inzeráty obchodní realitní firmy Central Group 
o možnostech získání rodinných domů v Hostivici, v oblasti Za Tvrzí v ceně od 
2,4 milionu Kč, stavební pozemky byly nabízeny za 1 795–1 895 Kč/m2. 

Při 85. výročí vzniku samostatného československého státu byly v mediích uveřejňo-
vány různé úvahy o tehdejší situaci. Například Masarykova tvrdohlavost a Benešova 
diplomacie vedla k uznání nového evropského státu Československé republiky. Nejasné 
zůstaly okolnosti smrti Milana Rastislava Štefánika. Nezastupitelná byla činnost pozdějšího 
předsedy vlády, původního zemědělce Antonína Švehly z Hostivaře u Prahy, finančníka 
Aloise Rašína, dále Jiřího Stříbrného, Františka Soukupa a zástupce Slováků Vavro Šrobára. 
Tenkráte se rakousko-uherský slepenec rozdělil, v současné době vstupujeme do velké 
Evropy. 

 Problematická privatizace např. Poldi Kladno, ostravských dolů, útlum zemědělství 
prodejem zpracovatelského průmyslu a dalších podniků prosperujícího národního hospo-
dářství byla vykoupena narůstáním dluhů nových podnikatelů, kteří získali oporu v zákoně: 
„… nebyl prokázán úmysl obohacení, pouze se nepovedl podnikatelský záměr.“ Známý 
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podvodník Viktor Kožený přelstil naše privatizační úředníky, s mnoha milionovým 
majetkem odcestoval na Bahamské ostrovy, kde ho od 16. 10. 2003 stíhá mezinárodním 
zatykačem naše justice, byl však též obviněn i vládou USA z podvodů a zpronevěry ve výši 
182 milionů dolarů.  

V listopadu se uskutečnila změna ve vedení KDU-ČSL, předsedu Cyrila Svobodu 
vystřídal Miroslav Kalousek. V sociální demokracii došlo k překvapení, předseda zahra-
ničního výboru sněmovny Vladimír Laštůvka byl zveřejněn v seznamech ministerstva vnitra 
jako bývalý spolupracovník StB. 

Cenový úřad ČR vydal materiál o průměrných cenách potravin: mouka pšeničná 
7,28 Kč/kg, brambory tuzemské 9,73 Kč/kg, mléko polotučné 10,94 Kč/l, máslo 
96,13 Kč/kg, maso hovězí zadní 129,17 Kč/kg, vepřová pečeně 93, 11 Kč/kg, šunkový 
salám 95,05 Kč/kg, kuře kuchané 46,72 Kč/kg. 

Čeští občané prosázeli v roce 2003 přes 78 miliard korun, výhercům bylo vyplaceno 
59 miliard. Stále více se ukazuje, že mnoho občanů hledá více méně nahodilé štěstí než 
stálou poctivou práci. Nejvíce peněz spolykají výherní automaty, kde „ gambleři“ prosázejí 
byty, domy, práci a nakonec i vlastní osobnost. Nově se rozšiřují sázky na sportovní utkání, 
stoupá podezření na dohodnuté výsledky některých utkání, hovoří se o korupci klubů, 
rozhodčích. 

V roce 2003 bylo spácháno v republice 357 740 trestných činů, objasněnost dosáhla 
pouhých 37,9 %. Vražd bylo 232 – objasnění 85,8 %, loupeží 5 443 – 42,4 %, znásilnění 
646 – 76,5 %, 13 928 kapesních krádeží – 9,1 %, 65 877 krádeží aut – 10,0 %, vloupání 
do bytů 6 565 – 21,5 %, 1 319 mrtvých při dopravních nehodách. Narůstají i trestné činy 
pracovníků policie. 

Zahraniční obchod vykázal záporné saldo 71,2 miliardy korun, HDP měl nárůst 
+2,9 %. Průmysl je ve stále depresi, nedosáhl úrovně před rokem 1990. Jeho výkonnost 
byla z konkurenčních obav západními partnery uměle snižována. Stavebnictví vykázalo 
nárůst +8,9 %, meziroční pak +8,6 %, bylo postaveno 27 127 nových bytů, moderni-
zováno 12 761 bytových jednotek. Zemědělství vykázalo mírný pokles výroby masa, stále 
klesá i společenská spotřeba, vlivem sucha byla sklizeň obilovin nižší o 1 075 tun – 
tj. 15,9 %. Nezaměstnanost dosáhla k 31. 12. 2003 – 414 400 osob. V ČR bylo uzavřeno 
méně než 50 tisíc sňatků, což je nejnižší počet od roku 1914, významně však stoupá 
rozvodovost uzavřených manželství. Narodilo se 93 685 dětí, což je o 2 000 více než v roce 
předešlém, zemřelo 111 288 občanů. V ČR žije 10,211 milionů obyvatel, průměrná mzda 
dosáhla 16 917 Kč. 

Rok 2003 zaznamenal mírné zvýšení HDP, ovšem došlo k dalšímu zadlužení naší 
republiky. Stání dluh se odhaduje ve výši 600–700 miliard korun. Narůstá rozdělování 
společnosti. Boháči – to jsou většinou zbohatlíci, kteří byli v porevoluční době velmi dobře 
informováni, investovali v privatizaci a nebo využívali k obohacování mezery v zákonech. 
Tak získali majetek ne svou prací, ale různými machinacemi a podvody. Na druhé straně 
se vytvořila chudnoucí vrstva. Vlastní hodnocení si vyžaduje nezaměstnanost. Mnoho 
pracovních míst bylo zrušeno, podstatně se zvýšila produktivita práce, především 
v zemědělství. Zavedením nových technologií a automatizací i v průmyslu. Přesto jsou 
volná pracovní místa, která však obsazují zahraniční dělníci pracující za nižší mzdu a naši 
nezaměstnaní se spokojují s finanční podporou, případně s vykonáváním daňově 
nehlášené příležitostné práce. Problém číslo jedna – špatná funkce rodiny. Děti jsou 
vychovávány televizí, špatnými filmy, kde vévodí násilí, hrubost, zločinnost, chybí výchova 
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k úctě k hodnotám, ochraně přírody. Společnost žije na dluh, na dluh se pořizují byty, 
domy, auta, na dluh se kupují vánoční dárky, na dovolenou se jezdí též na dluh. 

Přední politologové sestavili tabulku, co se stalo – 14 vítězství a proher ČR po roce 
1989: 
  1. Svobodná – demokratická zem   1. Nevyrovnali jsme se s komunistickou minulostí 
  2. Zlepšení životního prostředí   2. Část majetku z privatizace byla rozkradena 
  3. Volné cestování, studium   3. Nepodařilo se soužití s Romy 
  4. Vznik soukromých firem a institucí   4. Prudce se zvýšila kriminalita 
  5. Dne 12. 3. 1999 vstoupila ČR do NATO   5. Obtížné domáhání práva, pomalost soudů 
  6. Dne 1. 5. 2004 vstoupí ČR do EU   6. Rozmohla se korupce 
  7. Mladší generace – svobodomyslní lidé   7. Malá ochrana dětí a žen 
  8. Dobré vztahy se sousedy   8. Neochota úřadů vůči občanům 
  9. Česká kultura   9. Existuje rasismus, xenofobie 
10. Objev nových perspektivních lidí 10. Oslabena rodina, rodí se méně dětí 
11. Uznávání občanů ČR ve světě 11. Mizí tradiční česká kuchyně 
12. Ekonomika po pádu komunismu se zhroutila 12. Jazyk se zjednodušuje, vulgarizuje 
13. Češi a Slováci nemají společný stát 13. Nedostatečná ochrana památek 
14. Máme nejlepší pivo, krásné ženy 14.Chybí národní hrdost 
 

Uplynulý rok 2003 lze pro naši republiku hodnotit jako dobrý. Přes všechny výhrady 
k odchylkám některých občanů můžeme naši společnost hodnotit jako soubor lidí, kteří 
mají svoji vlast, svůj domov rádi a vytvářejí podmínky klidného a spokojeného života. 
Bohužel sociálně-politické uspořádání druhé poloviny minulého století ovlivnilo myšlení 
občanů a narušilo základní společenské principy. Dnes se snažíme o naplňování smyslu pro 
poctivost, odpovědnost a tvůrčí činnost. Zlepšuje se občanské vybavení, rostou nová 
sídliště rodinných domů, zlepšuje se stav budov, buduje se infrastruktura měst i venkova. 
Zatím je k těmto činům úspěšně nakročeno, nyní je třeba v této práci pokračovat a vytvá-
řet tak pro budoucí generace podmínky k spokojenému životu.  
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JAKÝ BYL ROK 2003 V NAŠEM MĚSTĚ ? 

Zastupitelstvo města 

Zastupitelstvo města pracovalo ve stejném složení jako v roce minulém. Účast 
občanů na veřejných zasedáních mírně ochabovala. Větší zájem byl zaznamenán jen 
tehdy, když se jednalo o lokalitě jejich bydliště. 

Dne 27. 3. 2003 byl projednáván výsledek hospodaření města za rok 2002 a bylo 
konstatováno, že je lepší o 6 500 000 Kč, celkově však předchozí vedení předalo svým 
nástupcům dluh ve výši 56 milionů korun, který město nyní splácí. Navrhovaný rozpočet na 
rok 2003 vycházel z potřeby získání finančních prostředků na pokračování dostavby druhé 
etapy nové školy. Pro průhlednost hospodaření organizací řízených městem byl vyžádán 
řádný audit. Došlo ke zrušení živnostenského úřadu, jeho činnost byla převedena na MěÚ 
Černošice do Prahy. Stavebním dozorem na dostavbu II. etapy základní školy byl pověřen 
Ing. Sochůrek, který dozoroval i I. etapu. Problémem se staly žádosti o dodatečné 
vodovodní a kanalizační přípojky v řadové zástavbě města. Bylo rozhodnuto, že další 
podobné žádosti budou řešeny nákladem vlastníka nemovitosti. Provozovatel vodovodu 
ujistil město, že kvalita pitné vody plně vyhovuje. Město však skutečný stav zjistilo až 
z rozhodnutí Krajské hygienické stanice, která vydala časově omezenou výjimku 
z ukazatele dusičnany. Tuto velice závažnou skutečnost musí město urychleně řešit. Trvá 
nepříznivá dopravní zátěž v Litovické ulici. Mnoho občanů vzrušila úvaha o sjezdu 
z rychlostní komunikace R6 v prostoru Jeneček – autobazar – karlovarská silnice.  

Další zasedání bylo 29. 4. s hlavním programem – zadání územního plánu sídelního 
útvaru města Hostivice. Přepokládá se, že Hostivice by se mělo stát město s kvalitním 
bydlením, převážně v rodinných domech a dobrým zázemím pro sportovní a rekreační 
aktivity. Počet obyvatel by k roku 2015 neměl překročit 8 000. Rozvoj města by se měl 
spíše soustřeďovat na využívání stávající zástavby a transformaci výrobních areálů 
umístněných uvnitř obytných zón. Územní plán by měl navrhnout plochy pro zeleň 
a sportovní a rekreační aktivity, a to v návaznosti na oblast hostivických rybníků. 
Průmyslové a komerční aktivity bude vhodné soustředit kolem připravované silnice R6, jak 
již přepokládal současný územní plán. Nový územní plán musí dále vyřešit dopravní vazby, 
zejména napojení města na nadřazenou dálniční síť, protože již vybudovaná křižovatka 
Řepy na silničním okruhu bude po svém dokončení pro vozidla z Hostivice nepřístupná. 
Řešením bude nejspíše samostatný sjezd na nové karlovarské silnici. Územní plán bude 
dále muset zahrnout širší záměry, zejména projekt rychlodráhy Praha – Kladno a záměr 
výstavby nové letištní dráhy, která bude mít na Hostivici nepříznivý vliv, zejména nárůstem 
hluku. Pro občany z Jenečka vznikají obavy ze svodu dešťových vod rychlostní komunikace 
R6 do Jenečského potoka. Od 29. 4. 2003 má platnost zřizovací listina Základní školy 
Hostivice, okres Praha-západ. Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o bezúplatný převod 
majetku Ministerstva obrany ČR a pozemků k. ú. Hostivice a Litovice. Rozhodnutí, zda 
město tento majetek získá, závisí na vývoji koncepce Armády ČR. Nemovitost čp. 170, 
k. ú. Hostivice, část areálu Technických služeb byla prodána panu Veselému.  
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Veřejné projednávání návrhu zadání územního plánu obce Hostivice bylo 22. 5. 2003 
v jídelně ZŠ Hostivice za velké účasti občanů, především z Jenečka a povodí Jenečského 
potoka. Došlo k ostré výměně názorů mezi zadavateli, zpracovateli a dotčenými majiteli 
nemovitostí v povodí potoka. Následné jednání zastupitelstva dne 26. 6. bylo opět pro 
velikou účast občanů v jídelně školy. Zástupce investora podal vysvětlení k technickým 
opatřením svodu dešťových vod z komunikace zatrubněným kanálem s regulací do 
Jenečského potoka. Potvrdil spolehlivost tohoto zařízení a vyloučil jakýkoliv povodňový 
stav na potoce i zahradách zde bydlících občanů. Rada města byla pověřena k podání 
stížnosti správci povodí Jenečského potoka, aby neprodleně provedl vyčištění celého toku 
od Jenče až k jeho napojení na Litovický potok na Husově náměstí, rovněž tak 
i zabezpečení přilehlých retenčních nádrží. Zastupitelstvo dále vyhodnotilo architektonické 
studie na řešení Husova náměstí. Byly předloženy 2 návrhy: ing. arch. Lacka s komplexním 
pojetím celého náměstí a přilehlých staveb s odhadnutým nákladem 20–30 milionů Kč 
a dále ing. arch. Fanty s dostavbou jižní části a spojení funkčnosti celého náměstí s nákla-
dy podstatně nižšími. Hlasování zastupitelů bylo velice napjaté, nakonec byl schválen 
návrh č. 2 – arch. Fanty s příslušnou odměnou, byl odměněn i návrh, který se umístnil až 
na 2. místě. Zastupitelstvo schválilo úpravu zřizovací listiny pro mateřské školy, kterou se 
zvyšuje její kapacita na 110 dětí. Na základě podpisové akce občanů byla zřízena zastávka 
autobusů MHD směr do Prahy v ulici Litovické u hotelu Fort Roxy. Další připomínky občanů 
byly k očekávanému nárůstu provozu v ulicích Školská, 28. října, Ke Stromečkům 
spojenému s výstavbou rodinných domů firmou Habitera.  

Zasedání 25. 9. 2003 po opadnutí emocí občanů z Jenečka bylo již jen v komorním 
ladění v zámecké zasedací síni. Občané ani nezaplnili připravené židle, navíc byl hostem 
starosta Fingerhut z Chýně. Jeho poselství představovalo záměr obce, která chce vyměnit 
část svého katastrální území za litovické pozemky u vojenského prostoru v Hájku, kde 
obec Chýně plánuje soustředěnou ekologickou stavbu na zpracování odpadů. Členové 
zastupitelstva vyslovili k této směně souhlas. Byl projednán výsledek auditu hospodaření 
za rok 2002, připomínky auditora byly respektovány a provedeny opatření k nápravě. Byl 
zrušen již nevyhovující tržní řád města a nahrazen nařízením města o tržním řádu. Na 
vědomí byla přijata informace o převodu státních pozemků na město. Zastupitelstvo 
schválilo 25. 9. 2003 názvy nových komunikací v oblasti výstavby Central Group nad 
Litovickou tvrzí – nám. Jana IV. z Dražic, ulice Bohuslavova, Chrtínská, Jenštejnova, 
Kutnauerova, Prunarova, Řehníkova, Vodňanského, Zachařova Žďárského. V lokalitě 
Ke Stromečkům jsou nové ulice Fialková, Kopretinová, Kosatcová, Leknínová, Levandulová, 
Liliová a Slunečnicová, dále v ostatních lokalitách města ulice Ke skále, Javorová, původní 
ulice Polní byla přejmenována na pokračování ulice Za Mlýnem. Pro oblast Palouky byl 
ponechán původní název, v nové výstavbě je ulice Průmyslová.  

V oblasti Stromečky jsou ulice – Růžová (název již v osmdesátých letech), nově pak 
Tejnorova, K Lesu, V Háji (1996). Nová zástavba v bývalé cihelně má od roku 1998 nové 
ulice Jarní, Letní, Podzimní a Zimní. V lokalitě pod STS jsou od roku 1998 nové ulice Na 
Výhledu, Za Zahradami. U nové školy – ulice U Zámecké zdi, U Potoka (1998), U Stadionu 
(2001), Pod Stadionem (2002). V Čekale – ulice Habrová, Olivová, Ořechová, Topolová 
(2002). 
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Listopadové zasedání zastupitelstva projednalo podněty uplatněné k návrhu zadání 
územního plánu města Hostivice a rozhodlo o nich. Oproti původnímu návrhu bude 
v územním plánu navíc navržena obytná výstavba na Břvích a na více místech v Jenečku. 
V okolí zástavby budou na konkrétních pozemcích navrženy plochy pro sport a rekreaci. 
Návrh zadání bude předložen zastupitelstvu až v příštím roce, po získání souhlasu od všech 
dotčených orgánů státní správy.  
 
Rozpočet města: skutečnost 2003  
Příjmy 

Daňové        36 465 476 Kč 
Nedaňové         9 072 632 
Kapitálové         9 488 270 
Dotace        91 120 107 
Půjčka za ČOV         1 971 281 
Fond oprav a modernizace       1 543 688 
Přebytek hospodaření       6 794 684 
Zůstatek fondu oprav, modernizace        783 859 
Mimorozpočtové příjmy, převody         362 192 
C e l k e m     149 263 817 Kč  

Přebytek hospodaření na ZBÚ    +8 238 086 
Přebytek hospodaření na FOaM     +5 302 941 

P ř í j m y   c e l k e m   162 804 845 Kč 
 
Výdaje 

Komunikace         4 214 581 Kč 
Dopravní obslužnost           240 853 
Vodní hospodářství           195 012 
Kanalizace        15 050 358 
Mateřská škola         4 471 700 
Základní škola       14 905 716 
Výstavba nové ZŠ                     0 
Zvláštní škola         2 301 848 
Knihovna            448 415 
Dům dětí               4 674 
Bytové hospodářství      61 516 089 
Fond oprav a modernizace       2 777 335 
Veřejné osvětlení            15 836 
Pohřebnictví            118 779 
Plynofikace         1 880 000 
Územní plánování           655 406 
Technické služby        3 121 255 
Skládky          2 279 940 
Povodňový plán                     0 
Péče o vzhled města           452 362 
Sociální dávky         4 254 846 
Odměna skladní CO               7 400 
Hasiči             188 748 
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Zastupitelé         1 632 502 
Referendum              68 754 
Poskytnuté příspěvky           218 247 
Úřad        15 144 434 
Pozemky            250 000 
C e l k e m     136 818 159 Kč  

Převod do FRR           440 797 
Vratka ÚP sociálka           326 931 

V ý d a j e   c e l k e m    137 585 887 Kč 

Zůstatky na účtech     +25 218 958 Kč  
 
 

Rada města 

Rada města řešila v průběhu roku všechny důležité otázky života a činnosti města. 
Nutno podotknout, že většina těchto jednání byla náročná a časově velmi dlouhá. Byly 
projednány připomínky občanů k nedostatečným službám Čs. spořitelny, harmonogram 
stěhování 4.–9. ročníku do nové školy, 1.–3. třída zůstanou ve staré škole v Komenského 
ulici. Pro využití „školičky“ bude hledán nájemce. Byla řešena otázka využívání sokolovny, 
splácení dluhu za opravu topení. Komise životního prostředí připravuje výsadbu alejí 
k Peterkovu mlýnu, dosadbu u poutní cesty do Hájku, úpravu údolí Litovického potoka od 
rybníka až na náměstí. Kriticky byl hodnocen stav Dělnického domu, který vyhořel 
6. června 1994, nájemcem byla a. s. Agras Chýně, došlo k dalším majetkovým přesunům, 
v současné době trčí ohořelé zdi a je nebezpečí dalšího zřícení stavby, která je ostudou 
města. Další jednání rady připravilo stanovení kriterií pro výběr zájemců o Dům 
pečovatelské služby Hostivice. Rada města schválila Řád veřejného pohřebiště města 
Hostivice, vzorovou smlouvu na nájem hrobového místa na hřbitově hostivickém a 
litovicko-jenečském. Nájemné na 10 let, činí u hrobky 1 200–1 400 Kč, rodinného hrobu 
400 Kč, urnového hrobu 300–400 Kč. Rada dále projednala knihovní řád Městské knihovny 
Hostivice. Městský úřad převzal přestupkovou agendu pro obce Jeneč, Chýni, Červený 
Újezd. Rada dále řešila smlouvu na provoz a užívání tělocvičny Základní školy Hostivice, 
pan tajemník J. Kratochvíl byl pověřen vypracováním pracovních náplní jednotlivých 
referentů města, zřízením informačních tabulí v Jenečku a na Břvech. Řešil se stav 
změkčování vody v městském vodovodu a stížnosti občanů na znečišťování ovzduší 
u provozovny DFI Europe v bývalé cihelně. Lednové mimořádné zasedání schválilo 
navýšení rozpočtu na stěhování 4.–9. třídy do nové školy. 

Únorové zasedání rady řešilo žádosti občanů o dodatečné vybudování přípojek 
v bývalých domech STS na městský vodovodní řad, bylo přijato zamítavé stanovisko. 
Všechny další stavby budou hrazeny nákladem majitele. Bylo vypracováno stanovisko 
města k řešení stavby přeložky R6 Pavlov – Řepy a modernizaci železniční trati Praha – 
Kladno. Byl vydán souhlas s pořádáním koncertů Fondu Aloise Saifrta v aule zámku. 
Komise posoudila návrh Ing. Večeři k parkovacím stáním na Husově náměstí.  
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Dne 5. 3. schválila Rada návrh žádosti o kolaudaci ČOV, konzultaci na PČR – DI 
Praha západ ve věci křižovatky Čsl. armády a napojení parkoviště obchodního centra LIDL. 
Dne 29. 3. pořádala komise životního prostředí úklid poutní cesty do Hájku a 5. 4. úklid 
kolem hostivických rybníků. Firma TOP Umwelt požádala o zřízení polního kompostoviště 
na vlastním pozemku za sušičkou u litovického nádraží na dobu 3 let, byl vydán souhlas. 
Byla podána žádost firmě Ropid o prodloužení autobusové linky MHD 347 v době 
dopravních špiček až do stanice metra Hradčanská. TS zakoupily kontejnery na ukládání 
velkoobjemového odpadu. Město nesouhlasí s deponií výkopové zeminy nad hostivickým 
nádražím, po usilovných jednáních bylo 29. 4. dosaženo s provozovatelem nepovolené 
deponie panem Štolcbartem dohody, že skládkování bude ukončeno v červnu. Kam jednou 
zmizí ta ohromná hora zeminy u letiště, se dosud nepodařilo zjistit. Byla připravena žádost 
o bezúplatný převod vojenského objektu a příslušných pozemků u Hájku na město 
Hostivice. Další jednání se uskutečnilo s firmou LIDL, kdy se upřesňovala výši finančního 
příspěvku na úpravu Husova náměstí. Dne 24. 3. jmenovala rada letopiseckou komisi ve 
složení: pan starosta Ing. Pelc, členové Jiří Pasák a Tomáš Fabián. Rada připravila pro 
jednání zastupitelstva zásady k prodeji bytů a bytových domů ve vlastnictví města.  

Dubnové zasedání Rady projednalo smlouvy o pronájmu 8 informačních tabulí na 
Husově náměstí. Bude řešena dopravní obslužnost u nové školy. Ke dni 28. 4. skončil 
pronájem pošty v domě č. 59, město nabízí k pronájmu prostory po bývalé poště a budovu 
bývalé školičky. Provoz v Litovické ulici má být řešen převodem komunikace do kategorie 
městské komunikace, navrhovatelé byli upozorněni na majetkové povinnosti vyplývající 
z tohoto převodu. U hotelu Fort Roxy bude zřízena zastávka MHD směrem do Prahy. Dne 
6. 5. vypsalo město výběrové řízení na vedoucího investičního odboru, jmenován byl 
Ing. Bohumír Machek. Byla vydána směrnice pro vypracování studie na úpravy Husova 
náměstí. Byl aktualizován povodňový plán města a opětovně byla řešena otázka 
přístupových cest ke staveništi firmy Habitera v oblasti Ke Stromečkům. Na výtvarné 
sympozium „U rybníka“ ve dnech 8.–10. 8. byl schválen finanční příspěvek 2 000 Kč. Bylo 
vydáno rozhodnutí k odstranění stavby bývalé mlékárny. Dne 2. 7. bylo schválena odměna 
na vypracování projektu Husova náměstí od arch. Fanty v maximální výši 180 000 Kč.  

Rada dne 9. 7. vypsala výzvu na obsazení funkce asistenta tajemníka městského 
úřadu. Dne 30. 7. byl projednán zápis o kontrole čerpání a použití finančních prostředků ze 
státního rozpočtu.  

Dne 27. 8. byla jmenována vedoucí odboru životního prostředí paní Jarmila 
Foltánová. Do nové funkce asistenta tajemníka nastoupila paní PaedDr. Jitka Procházková, 
která však skončila pracovní poměr ve zkušební době. Bylo odsouhlaseno vybudování 
přístřešků u autobusových zastávek MHD, instalace doručovacích poštovních schránek a 
střešní nástavba domů Na Pískách č. 516 a 517.  

Dne 17. 9. bylo schváleno nařízení města č. 2/2003, tržní řád, dále územní 
rozhodnutí Sadová II – Central Group. Úklid Sádek se uskutečnil 11. 10. pod patronací 
organizace ČSOP. Bylo vydáno povolení k provozování dětských atrakcí při posvícení ve 
městě. Občané s radostí přivítali opravu železničního přejezdu k hostivickému hřbitovu, 
město přispělo finanční částkou. Město hledá další zdroje kvalitní pitné vody. Došlo 
k propojení databáze VISMO s internetovými stránkami města. Ještě před zimou byly 
opraveny některé vozovky, pro oblast Jenečka je připravován plán rekonstrukce 
komunikací a svodů dešťové vody.  
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V listopadu Rada doporučila ke schválení Jednací řád Rady města Hostivice, 
doporučila podněty k zadání územního plánu. O vánočních prázdninách byla u nové školy 
provedena oprava kanalizačního řadu. Dále bude propojen vodovodní řad města a Vodáren 
Kladno – Mělník. O provoz městského vodovodu se budou od nového roku starat 
Technické služby Hostivice. Ještě před koncem roku začala rekonstrukce přístupové 
vozovky k zámku. Byla odsouhlasena vyhláška č. 5/2003 o půjčkách z Fondu rozvoje 
bydlení a byla schválena Pravidla pro prodej domů a bytů ve vlastnictví města. Rada 
souhlasila s pronájmem pozemku u vodárny pod Chrášťanskými vrchy, se změnou 
územního rozhodnutí na výstavbu obytného souboru Ke Stromečkům firmou Habitera, 
bude jednat o finančním příspěvku na infrastrukturu města.  

 
 

Komise města 

Rada města již na svém prosincovém zasedání v roce 2002 zřídila jako své poradní a 
iniciativní orgány tyto komise: komise investiční – předseda Karel Malík, komise stavební – 
předseda Milan Körner, komise životního prostředí – předseda Jiří Kučera, komise sociální 
a zdravotní – předsedkyně Jitka Najmanová, komise dětí a mládeže – předsedkyně 
Magdalena Karasová, komise kultury a sportu – předseda Josef Datel, komise dopravní – 
předseda Miroslav Petřík, komise přestupková – předsedkyně Eva Kusáková, komise 
povodňová – předseda Jiří Pelc, komise letopisecká – předseda Jiří Pelc, komise informační 
– předseda Roman Rozumek. Současně požádala veřejnost, aby podávala další návrhy na 
občany, kteří chtějí v těchto komisích pracovat. Konečné jejich složení jmenovala rada na 
svém lednovém zasedání. Za práci každé komise je zodpovědný vždy příslušný člen rady. 

V průběhu roku řešily komise připomínky občanů, petiční sdělení. Některým situacím 
by se předešlo, kdyby stěžovatelé řádně četli informace radnice v Hostivickém měsíčníku, 
oznámení na vývěsních tabulích ve městě, navíc jsou podrobné informace o dění ve městě 
na stránkách internetu. Pan starosta reagoval na některé připomínky formou slova starosty 
v HM – kde hodnotil záměry roku 2003 – snížení zadluženosti města – podařilo se snížit 
dluh o 8 mil. Kč, zlepšení podmínek MHD – jsou budovány v jednotlivých zastávkách 
přístřešky pro cestující, od 14. 12. 2003 jezdí v pracovní dny další linka 336 Metro Zličín – 
Palouky – Hostivice. Neuspokojivý stav na karlovarské silnici se i přes osobní intervence 
zatím nepodařilo vyřešit. Úprava Husova náměstí začala se stavbou přístupové komunikace 
k zámku, další práce budou dokončeny v roce 2004. V oblasti legislativy byly zrušeny již 
nevyhovující vyhlášky a jsou nahrazovány novými, odpovídajícími současným potřebám 
města. Pro další rozvoj města bude využíváno strukturálních fondů EU, připravují se akce 
na úseku životního prostředí, dopravy, komunikací a služeb pro občany.  
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INVESTIČNÍ ČINNOST  

Investiční činnost spočívala především v dokončovacích pracích na výstavbě nové 
školy, nová jednání směřovala k dostavbě II. etapy, především v zajištění potřebných 
85 milionů korun. Město se podílelo na stavbě šesti bytových domů družstva Zahrada 
v malojenecké zahradě. Dne 27. 2. 2003 se uskutečnilo předání ČOV do zkušebního 
provozu. Veškerá činnost však směřovala přípravě a zajištění větších akcí – zateplení 
mateřské školy, rekonstrukce stadionu Václava Pšeničky, rekonstrukce cest na hřbitově, 
inženýrské sítě Palouky, oprava kanalizačního řadu Husovo náměstí – Litovice, úprava 
prostor mateřské školy, dětské hřiště u nové školy, zadání územního plánu. 

 
 

KANALIZACE A MĚSTSKÝ VODOVOD 

Kanalizace a městský vodovod – byly dokončeny přípojky kanalizace na Břvech, 
kolaudace osmidomí Palouky – voda, plyn a kanalizace a přípojky trojdomí Palouky. 
Náročná rekonstrukce kanalizačního řadu na Husově náměstí bude až v roce 2004. 
Od 1. 1. 2004 bude správcem vodovodního řadu TS Hostivice, dosavadní provozovatel 
1. vodohospodářská Roztoky neplnil zásady dobrého hospodáře pronajatého systému, 
zanedbával základní údržbu, neřešil nedostatky v kvalitě dodávané vody. Před koncem 
roku propojil městský řad na hlavní vedení Kladno – Mělník, kde kvalita vody je podstatně 
lepší, bohužel také dražší. Vlastní vodní zdroj Hostivice – Chrášťanské vrchy bude sloužit 
jen k dodávce vody do Chýně za úplatu.  

 
 

NOVÁ VÝSTAVBA 

Trvá kauza Habitera v lokalitě Ke Stromečkům, zde se plánuje výstavba 100 
rodinných domů, 2 obytných domů a 75 parcel pro výstavbu rodinných domů. Jedná se 
o podmínkách přístupových cest na staveniště. Investor má vybudovat most přes Litovický 
potok pod stadionem, má převést část pozemků v koridoru Litovického potoka na město 
a zajistit finanční podporu na infrastrukturu města. V plné výstavbě je vilová čtvrť za 
litovickou tvrzí. Plánuje se zde 260 rodinných domů a 100 stavebních parcel pro 
individuální výstavbu. Pro obyvatele této lokality i pro občany města bude vybudováno 
obratiště autobusů MHD u litovicko-jenečského hřbitova. Připravovaná výstavba rodinných 
domů Sadová II zahrnuje 106 domů v prostoru nad Litovickým potokem a před 
smíchovskou železniční tratí. Investor Central Group vybuduje most přes potok do 
Podskalí, cyklostezku, bude se podílet na nákladech na rozšíření kapacity ČOV. V lokalitě 
před STS je nový investor AZA TRADE s.r.o., který zde plánuje výstavbu 40 rodinných 
domů. Pro město zdarma upraví prostory u silnice Sportovců včetně nových chodníků 
a stanice autobusů. Obchodní společnost LIDL staví prodejnu po bývalé mlékárně, prodá 
městu za dohodnutou cenu pozemky u Litovické ulice, vybuduje přístupovou komunikaci 
a chodníky včetně křižovatky Čsl. armády, Cihlářské a Litovické ulice. Skladový komplex 
Tulipán park vybuduje v Paloukách přiváděcí spojku R6 na karlovarskou silnici. Je 
dodržována zásada názvů ulic – Za litovickou tvrzí dle majitelů tvrze, Sadová dle stromů, 
za stadionem dle květin, v Paloukách dle průmyslu. 



Kronika města Hostivice 
Rok 2003  15 
 

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

Životní prostředí si vyžaduje trvalou pozornost všech občanů, jeho ochranu 
a uchování podmínek pro život dalších generací. Již několik let skupiny mladých ochránců 
přírody a členů oddílu Kajek provádějí úklid kolem rybníků, v Bažantnici a další zeleně. 
Mnoho našich občanů si velmi dobře uklidí doma, méně již před svým domem. Pozornost 
je věnována památným stromům, v našem městě je to lípa v Jiráskově ulici, její výsadba 
se datuje kolem roku 1870, dále další 2 lípy u vchodu do kostela. Pamětník Václav Čížek 
uvedl na stránkách HM, že po roce 1918 byly vysazovány též „lípy svobody“, a to na 
cvičišti Sokola, na Husově náměstí vedle mariánského sloupu, v Litovicích před restaurací 
pana Prchala a vedle hostince Bezovka. I přes nepříznivé suché počasí se dařilo udržovat 
lipovou alej k Hájku, pracovalo se na cestě k Peterkovu mlýnu, kde byly vysazeny duby, 
pro příští rok se připravuje výsadba zeleně podél Litovického potoka. Město je neúměrně 
zatěžováno provozem automobilů po karlovarské silnici, uspokojivé řešení bude až po 
zprovoznění komunikace R6 Pavlov – Praha. Rozšiřuje se nešvar, kdy neukáznění řidiči 
parkují svá vozidla na zelených plochách. Řešení si vyžaduje i činnost jezdeckých oddílů, 
kdy koníci ničí cesty a svými exkrementy znečišťují město. Ornitologové posoudili stav 
hnízdícího ptactva, byly zaznamenány významné biotopy, i několik vzácných ptačích druhů. 
Trvalou pozornost vyžaduje ochrana vodního zdroje pod Chrášťanskými vrchy. Voda 
bohužel vykazuje vyšší tvrdost a především hraniční hodnoty obsahu dusičnanů. Město 
vytváří vhodné podmínky pro odstraňování pevných odpadů. Jsou pravidelné svozy 
domácího komunálního odpadu, dále jsou přistavovány kontejnery pro velkoobjemový 
odpad. V provozu jsou dvě složiště pro biologický odpad a je několik stanovišť pro 
shromaždování tříděného technického odpadu (sklo, plasty, papír, textil), takže občané 
nemusí tyto suroviny pohazovat v pytlích kolem silnic, cest a různých zákoutí. Divoké 
skládky jsou stále problémem a hrozbou pro majitele devastovaných pozemků. Obecně 
závazná vyhláška č. 4/2003 řeší poplatky za likvidaci komunálního odpadu. V roce 1998 
bylo z našeho města odvezeno 868 tun komunálního odpadu, v roce 2002 to bylo již 
1 685 tun.  

 
 

DOPRAVA 

V našem městě je neúměrně zatěžována karlovarská silnice, především narůstajícím 
počtem vozů nákladní přepravy. V pátek odpoledne a v neděli navečer je pro chodce 
problémem přejít tuto silnici. Je podporována městská hromadná doprava, zlepšuje se 
prostředí zastávek, jsou budovány kryté přístřešky, byly instalovány prodejní automaty pro 
výdej jízdenek. Na železniční trase Kladno – Praha je Pražský integrovaný systém dopravy, 
kde občan zaplatí jednorázové jízdné 18 Kč až na Masarykovo nádraží a 60 minut mu tato 
jízdenka umožňuje využívat metro, tramvaje, autobusy MHD a do 90 minut jízdenka platí 
zpět vlakem do Hostivice. ČD uvažují o zřízení nové zastávky Hostivice-Jeneček. MHD má 
novou zastávku před hotelem Fort Roxy. Pro rekreační dopravu se buduje rekreační 
koridor Praha – Křivoklát, zatím cyklostezka Řepy – Peterkův mlýn – Hostivice – Hájek. 
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OBCHODY A SLUŽBY  

Nepodařilo se dořešit nevyhovující prostory místní pošty na Husově náměstí. Nový 
objekt pro poštu u křižovatky karlovarská silnice – Litovická má stavební zpoždění a bude 
otevřen až v příštím roce. V Pelzově ulici byla otevřena nová čajovna, své zákazníky si 
získává zahrádkářská prodejna Arnika – zahradní centrum u Bažantnice. Prodej mimo 
zděné objekty řeší nový tržní řád ze dne 17. 9. 2003, který jasným způsobem stanovil 
systém pro prodej, služby a základní hygienické předpisy. V prostorách bývalé mlékárny se 
připravuje staveniště pro supermarket LIDL. 

 
 

ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 

Zdravotnictví a sociální péče je zabezpečováno praktickými i speciálními lékaři. 
V Domě s pečovatelskou službou se podařilo zřídit ordinace speciálních lékařů, občané 
nemusí jezdit na některá vyšetření až do Prahy. Velmi vyhledávaná je rehabilitace v DPS, 
v tělocvičně jsou pořádány různé kurzy nápravného tělocviku, od 15. 4. jsou zdravotnická 
cvičení v tělocvičně nové školy. Na sklonku roku byla velice omezena okresní lékařská 
pohotovostní služba, občané museli volat přes dispečink ČR 155 záchrannou službu. Na 
sociálních dávkách bylo vyplaceno pro naše občany 4 254 846 Kč.  

 
 

POLITICKÝ ŽIVOT 

Politický život se odbývá v rámci činnosti jednotlivých stran. V našem městě působí 
tyto politické strany a seskupení: 

ODS    – předseda Petřík Miroslav 
KDU – ČSL  – Chalupa František MVDr. 
KSČM   – Kudrna Luboš MVDr. 
US – DEU  – Datel Josef RNDr. 
ČSSD   – Pasák Jiří 
Hostivice 2006  – Pelc Jiří Ing. 

 

Ve dnech 13.–14. 6. 2003 bylo celostátní referendum ke vstupu ČR do Evropské 
Unie. Na základní otázku: „Souhlasíte s tím, aby se Česká republika stala podle smlouvy 
o přistoupení České republiky k Evropské unii členským státem Evropské unie?“ občané 
měli odpovědět ANO – NE. V Hostivici se referendum konalo ve třech volebních okrscích 
s těmito volebními místnostmi: Svaz chovatelů – mateřská škola – sokolovna. Voleb se 
mohlo zúčastnit 3 879 oprávněných voličů, volební obálky převzalo 2 313 voličů, tj. 60 %, 
odevzdaných obálek 2 308, počet odevzdaných hlasů 2 270, pro vstup bylo 1 801 hlasů, tj. 
79 %, proti 469, tj. 21 %. 

V řízení města, v činnosti zastupitelstva je prioritní zájem o co nejlepší zajišťování 
potřeb občanů, politické tendence se ukazují až jako druhořadé. 
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ZÁJMOVÉ ORGANIZACE (SPOLKY A SDRUŽENÍ) 

V našem městě jich je 20 (23) spolků a sdružení a významně se podílejí na zájmové 
činnosti našich občanů.  
  1. Baráčnická rychta Litovice  předseda Slámová Anna 
  2. Centrum drogové prevence Háková Jitka 
  3. Církev čsl. husitská – Sbor dr. A. Schweitzera Vaníčková  
  4. Český červený kříž Kunstová Eva 
  5. Český rybářský svaz Turský Jan ak. sochař 
  6. Český svaz chovatelů Kudrna Luboš MVDr. 
  7. Český svaz ochránců přírody Kučera Jiří Ing. 
  8. Český svaz žen Kadlecová Marie 
  9. Junák Orda Vladimír 
10. Kajky Kučera Jiří Ing. 
11. Myslivecké sdružení Prokop Josef 
12. Pionýr Pasáková Ladislava 
13. Sbor dobrovolných hasičů Studnička Václav 
14. Sdružení Hostivít Pergl Jiří Ing. 
15. Svaz bojovníků za svobodu Mrskoč Miroslav 
16. Svaz postižených civilizačními chorobami Popelková Jiřina 
17. Svaz včelařů Krchov Pavel Mgr. 
18. Svaz zahrádkářů Kulhánek Albín 
19. Římsko-katolická farnost Janáček Daniel P. 
20. TJ Sokol Švihálek Jiří 
21. TJ Sokol - Fotbalový klub Hostivice Šíma Jiří 
22. Městská knihovna Dubská Eliška 
23. Tenisový oddíl Hostivice Burger Vladimír 

 

Sdružení zdravotně postižených v březnu změnilo svůj název na Svaz 
postižených civilizačními chorobami. Tato organizace je velmi aktivní, pro své členy pořádá 
pravidelná posezení v restauraci U Kaštanu, autokarové zájezdy, rekondiční pobyty 
v tuzemsku i zahraničí. Naposledy to byla cesta do Itálie s prohlídkou Říma a Vatikánu. 
Dne 25. března organizace oslavila 20. výročí svého založení. Tehdy se v roce 1983 sešli 
Věra Staňková, Arnošt Popelka z Hostivice, Jaroslav Volf z Chýně a Josef Malčánek 
z Dobrovíze, aby utvořili organizaci pro osoby, ke kterým nebyl osud nakloněn a žijí svůj 
život s různými zdravotními problémy. Dnes má v současné době má tento svaz 242 členů 
a patří k neaktivnějším organizacím ve městě. Myslivci provozují svojí zájmovou činnost 
podle nového zákona o myslivosti, pronajímají si právo honitby od majitelů příslušných 
pozemků, postupně si obnovují své středisko v Chýni, které před léty vyhořelo. Svaz 
bojovníků za svobodu organizuje pietní akce k významným výročím, pořádá besedy 
s mládeží, kde pamětníci vysvětlují historii našich národně osvobozeneckých bojů 
a pomáhají odstraňovat bílá místa ve vědomostech mladé generace. Chovatelé podstatně 
vylepšili svůj areál o vybudování nových výstavních ploch, ve dnech 21.–22. 6. 2003 byla 
tradiční červnová výstava za účasti dalších chovatelů širokého okolí. Svaz včelařů slavil 
70. výročí svého založení, spolek byl založen 5. 2. 1933, letos vzpomněli všech členů a na 
památku tohoto výročí zasadili 14. 6. včelařskou lípu v Potoční ulici, proti hotelu Chmelový 
keř. Bohužel zde zasáhla ruka neznámého vandala, koruna lípy byla surově rozlámána, 
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krásný mladý stromek byl zničen. Pracovníci Technických služeb provedli náhradní výsadbu 
s nadějí, že strom bude trvalou vzpomínkou na činorodou práci hostivických včelařů. Za 
zmínku stojí činnost Baráčníků, kteří se alespoň chodí v krojích i s historickým praporem 
rozloučit se svými členy na jejich poslední cestě. Nově se rozvíjí Svaz rybářů. 

 
 

KULTURNÍ ŽIVOT  

Kulturní život se v zimních měsících odbýval pořádáním společenských plesů – 
myslivci, škola, sportovci, podnikatelé, chovatelé, TJ Sokol a hasiči. Pro děti byl 9. 3. 2003 
hojně navštívený Dětský karneval.  

Odbor kultury pořádal tak jako každoročně v zámecké aule koncerty vážné hudby. 
V dubnu to bylo vystoupení komorního kvarteta Thuri ensemble s hudbou období 
romantismu a baroka, v květnu hudební skladatel a vynikající klavírista Jiří Pazour uchvátil 
posluchače improvizací na českou lidovou píseň v různých hudebních stylech, dne 16. 10. 
se opět s velkým ohlasem a nadšením posluchačů setkal koncert houslového virtuosa 
Jaroslava Svěceného a koncertní sezónu pak 18. 12. uzavřel vánoční koncert v podání 
komorního souboru Verner Collegium se zpěvačkou Hanou Blažíkovou. Fond Aloise Saifrta 
zajistil vystoupení posluchaček Pražské konzervatoře.  

Dne 24. 5. byla úspěšná prohlídka litovické tvrze s téměř 300 návštěvníky, kde 
vystoupil dětský soubor Chorus Angelus z Dobřichovic. Odborný výklad k historii 
a architektuře tvrze podali Ing. Jiří Pergl a Ing. Jiří Kučera. V srpnu se konalo Sympozium 
u rybníků, dne 9. 8. bylo opět vystoupení posluchaček Pražské konzervatoře. Staré Litovice 
byly cílem 9. závodu automobilových a motocyklových veteránů s trasou Hájek – Sv. Jan 
pod Skalou – Beroun – Nižbor – Chýňava – Litovická tvrz. Ve výstavních prostorách zámku 
bylo uspořádáno několik výstav, zajímavá byla v závěru roku výstava k 10. výročí založení 
oddílu Kajek, která svým pojetím dokumentovala širokou paletu svých činností. 

 

Hostivický měsíčník 

Významným stále zůstává pravidelné vydávání časopisu Hostivický měsíčník. Jeho 
prvé číslo vyšlo v roce 1973, v redakci tehdy působili PhDr. Slavomír Plicka, JUDr. Miroslav 
Zvára, PhDr. Antonín Tejnor, Ing. Karel Šícha, v 80. letech pak přibyli Anna Křižková, 
PhDr. Bernard Polívka, Eliška Hrbková, v průběhu let v ní působili i Mgr. Pavel Krchov, 
ilustrátor Vladimír Stanislav, Čeněk Macháček a Ing. Jiří Pergl. 

V současné době pracuje v redakční radě Ing. Karel Šícha, Ing. Oldřich Frank, 
Jaroslav Stejspal, Ing. Antonín Štětka, Ing. Karel Malík a Soňa Křemenová. Redakci 
a grafické zpracování časopisu zajišťuje již po celou řadu let Anna Křižková. Vedle zpráv a 
informací o zasedáních zastupitelstva, rady města a důležitých jednáních komisí se 
těší zájmu občanů seriály „Hostivické pohlednice“ Ing. Jiřího Kučery, zajímavosti o chovu 
psů Ing. Jana Findejse, zprávy o zahraničních cestách Ing. Kopejtka a vzpomínky na 
bývalé hostivické závody a podniky Ing. Štětky. V časopise jsou zaznamenávána nejen 
historická výročí a významná místa v našem městě, ale především je zde dokumentován 
současný život, vývoj a stavební rozvoj města a veškerá společenské dění, často nejenom 
slovem, ale i četnými fotografiemi. Samozřejmě, že časopis zachycuje i život ve všech 
hostivických školách, dětských oddílech, zájmových spolcích a sdruženích občanů. Velmi 
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čtenou se stala též rubrika „Z policejních deníků“. V předvánočním výtisku HM poděkoval 
pan starosta Ing. Jiří Pelc i paní místostarostka Iva Koptová všem občanům na důvěru a 
práci v roce 2003, zvláště pak učitelům a školským pracovníkům, oddílům Kajek a 
ochránců přírody, skautům za práci s mladou generací. Vedoucí oddílu Kajek paní Laďce 
Pasákové za dlouholetou a obětavou práci s dětmi. Hostivický měsíčník je občany vždy 
očekáván a čten, někdy bývá i kritizován pro „větší“ počet inzerátů. Lidé si však 
neuvědomují, že v současném tržním prostředí si musí i časopis na sebe vydělat a co 
nejvíce snížit finanční ztrátu jeho vydáváním. Vždy je pro čtenáře připraveno nejméně 12, 
často i 16 a více stránek zpráv a informací a teprve jako doplněk jsou zařazovány inzeráty. 
Cena 1 výtisku je 7 Kč, měsíční náklad je 1 100 ks. Nepostradatelným se stalo pro 
hostivickou veřejnost zvláštní číslo s jízdními řády, které je vydáváno v nákladu 3 000 ks. 
Jsou zde všechny aktualizované vlakové a autobusové jízdní řády, důležitá telefonní čísla 
a inzerce místních podnikatelů a služeb. 

 
 

KNIHOVNA  

Knihovna má zaregistrováno 378 čtenářů, z toho 71 dětí do 15 let. Celkem bylo 
vypůjčeno 19 244 knih. Vybráno bylo 27 177 Kč, z toho zápisné 23 000 Kč. Zakoupeno 
bylo 222 knih, vyřazeno 277 knih. Nový knižní zákon patrně zapříčinil snížení počtu 
registrovaných dospělých čtenářů, současně tak došlo ke zvýšení zápisného – 
jednorázového poplatku. U dětí do 15 let stoupl počet o 22 registrovaných čtenářů. Služby 
knihovny využívají občané z DD, kteří v HM č. 6 a 9 vyslovili poděkování za služby naší 
městské knihovny.  

 
 

DĚTI A ŠKOLA 

Pro žáky Základní školy byl 3. březen velikým svátkem. Konečně se začalo učit v nové 
škole U Zámecké zdi 1704. Slavnostního otevření – přestřižení pásky – se zúčastnil 
projektant, stavební firma, za Krajský úřad Středočeského kraje Mgr. Radek Coufal, 
náměstek ministryně školství PaedDr. Jaroslav Müllner, starosta města Ing. Jiří Pelc, 
místostarostka Iva Koptová, člen Rady města Ing. Jiří Kučera a ředitel ZŠ Mgr. Vít Šolle. 
Zatím se zde učí 4.–9. ročník, v provozu je i školní knihovna a dvě tělocvičny. Ve staré 
škole v Komenského ulici je 1.–4. třída, jídelna, 4 oddělení družiny, Centrum drogové 
prevence, Mateřské centrum, Základní umělecká škola Libčice nad Vltavou, pobočka 
Hostivice s výukou hry na hudební nástroje a dále se zde scházejí členové různých 
zájmových kroužků. Škola již deset let spolupracuje s německou školou ve 
Windischeschenbachu, podařilo se uskutečnit setkání se žáky školy ve Slovinsku. Zápis do 
1. tříd byl 15. a 16. ledna, zapsáno bylo 42 dětí. V zimě byl uspořádán lyžařský výcvik pro 
děti 4. a 7. tříd, pro děti 2. a 3. třídy byl plavecký kurz Medúza. Byla zvolena Rada školy, 
předsedkyní je Soňa Křemenová. Velmi úspěšně pracuje školní dramatický kroužek, kde 
děti s „Pohádkou pro uplakanou Muchomůrku“ postoupily až na celostátní přehlídku. Velká 
péče je věnována výuce jazyků. Pro děti s výukou němčiny se uskutečnil 14.–24. 7. 
výměnný zájezd německých dětí do Nekoře v Orlických horách. Pro zájemce o angličtinu 
byl květnový zájezd našich dětí do Anglie s ubytováním v anglických rodinách. V červnu 
byla škola v přírodě ve Slovinsku pro děti 3. a 5. třídy s pobytem u moře. Centrum 
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drogové prevence připravuje vhodné náměty pro využití mimoškolního volna dětí, zájmu 
se těší diskotéky. Stává se již tradicí, že starosta města v červnu přijímá na zámku při 
slavnostním ukončení školního roku nejúspěšnější žáky naší školy. Letos to byli Ondřej 
Habrman – získal v okresním kole olympiády 1. místo v anglickém jazyce, 2. místo v jazyce 
německém Petr Jahnel a v chemické kategorii Monika Solarová. Ve vědomostní soutěži 
naší školy obsadili 1. místo mladší žáci – Jan Drážďanský a starší žáci – Martin Doubek. Za 
učební výsledky a sportovní reprezentaci školy získalo čestná uznání města dalších 39 
chlapců a děvčat. Naše škola úspěšně boduje ve Sportovní lize okresu Praha-západ, 
v soutěži Hostivická laťka byly zapsány první rekordy – skok vysoký, žáci Ondřej Hartman 
– 161 cm, žákyně Veronika Fišerová 130 cm. Nový školní rok začal 1. září celostátní 
stávkou učitelů, kteří se brání nízkému odměňování jejich náročné práce. Učilo se až od 
2. září, občané to vzali jako nutné zlo. K zamyšlení nás však musí vést, proč se zvyšují 
počty dětí dojíždějících za základním vzdělávání mimo hostivickou školu. Školička sloužila 
od roku 1959 nejmenším žáčkům, po přestavbě 8. 2. 1993 k výuce I. stupně, nyní 
s provozem nové školy nemá využití. Proto Rada města v červenci pronajala celou budovu 
„Fondu ohrožených dětí – Klokánek“. 

 

Mateřská škola 

Mateřská škola rozšířila svoji kapacitu na 110 dětí, je to již 18 let, co bylo toto 
zařízení uvedeno do provozu. Děti chodí do 4 tříd, letos bylo přijato 28 nejmenších 
ratolestí. Pro děti je pořádáno každý měsíc divadelní představení, je nabídka výuky 
angličtiny, hudební výchovy, práce ve výtvarném kroužku a pro všechny děti jsou 
organizovány plavecké kurzy. Úspěšně se rozvíjí spolupráce s občanským sdružením 
Klokánek, které stavebně upravuje budovu bývalé školičky pro život nejmenších dětí bez 
rodičů. Děti se úspěšně podílejí na slavnostech vítání nových občánků, vystupují na akcích 
pro důchodce, velice úspěšný byl 17. 12. Vánoční večer s vůní purpury v sokolovně 
s prodejem vánočních ozdob a výrobků zhotovenými dětmi. 

 

Zvláštní škola 

Zvláštní škola má 2 třídy s 32 žáky v Hostivici a dvě třídy v obci Čičovice. Posláním 
těchto školských zařízení je připravit žáky pro další vzdělávání v učebních oborech s cílem 
získání výučních listů pro každé dítě. 

 

Kajky 

Kajky oslavily 10. výročí svého založení, oddíl vznikl na přelomu let 1991 a 1992 a do 
listopadu 1993 fungoval jako bezejmenný. Jeho oficielní pojmenování bylo 17. listopadu 
1993. Prvními vedoucími byli Laďka Pasáková, Jana Vodolánová, Jiří Kučera. Základní 
náplní jejich činnosti bylo: Hostivice – její příroda, historie a památky. V lednu vyčistily 
přes 70 hnízdních budek pro ptáky, pak sčítaly netopýry ve štolách Českého krasu, 
pomáhaly při úklidu kolem hostivických rybníků. Dne 13. 4. uspořádaly místní kolo soutěže 
Zelená stezka – Zlatý list, pak v krajském kole této soutěže ve Vraném nad Vltavou 
obsadila družstva mladších 3. místo, starších 4. místo. Den dětí 7. 6. na Husově náměstí 
měl tématickou náplň Děti a vláčky. Své vyžití měly děti na táboře v Mrtníku u Rokycan. 
Pořádaly výlety do zajímavých míst naší vlasti. Letního tábora v Radvanci u Nového Boru 
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se zúčastnilo 64 dětí. Tradiční Pohádkový les na hrázi rybníka Kala 6. 9. byl na motivy 
Šípkové Růženky. Veřejnosti se Kajky představily 15. 11 výstavou zámecké kapli. Na závěr 
roku byl 6. 12. tradiční den lidových řemesel a 20.12. vánoční schůzka v Bažantnici při 
krmení ptáčků a zvířat.  

 

Český svaz ochránců přírody 

Český svaz ochránců přírody úzce spolupracuje s oddílem Kajek, dne 29. 3. se podílel 
na úpravě poutní cesty do Hájku. Jarního úklidu kolem rybníků se zúčastnilo na 50 členů 
Kajek, ČSOP, skautů a pracovníků TS, kteří odváželi plné kontejnery sebraného odpadu. 
V říjnu se uskutečnilo sčítání ptactva kolem hostivických rybníků, bylo zaznamenáno na 18 
ptačích druhů, téměř 300 ptáků.  

 

Skauti 

Skauti uspořádali 6. 4. již 6. koloběžkiádu pro děti u dětského domu a na bývalém 
hřišti pod hrází Litovického rybníka. Zájmu se těšila koloběžkiáda v Roztokách u Prahy, 
návštěva pražské ZOO. O prázdninách byl hojně obsazen letní tábor Čísovice s prohlídkou 
zámku Dobříš, Vojenského muzea Lešany a jezera Slapy. V září a říjnu to byl Lov na bizona 
v berounské přírodě, pak vodácká soutěž Skochovická kachna, prvé utkání v koloběž–
kopané. Na závěr roku to byl Dračí rej s vypouštění papírových draků a již XI. zimní 30km 
pochod z Prahy-Hlubočep na Karlštejn.  

 
 

TĚLOVÝCHOVA A SPORT  

S otevřením nové školy přibyly další kapacity pro cvičení. Nové tělocvičny jsou plně 
využívány pro školní děti a večer pro cvičení a sportování dospělých. K aktivní činnosti se 
přihlásil oddíl odbíjené žen. V sokolovně se též denně cvičí, mnoho vyznavaček má ženský 
aerobic a nedávno založený oddíl nápravného rehabilitačního cvičení. Dne 12. 4. byla velmi 
úspěšná Okresní tělovýchovná akademie s účastí cvičenců ze sousedních organizací. Oddíl 
kopané mužstvo A bojuje v okresním přeboru, zatím na neuspokojivém 10. místě, mužstvo 
B vede okresní soutěž na 1. příčce, naše naděje dorostenci i žáci jsou na 2. a 1. místě 
v okresních soutěžích. Dne 22. 10. 2003 tomu byla již 40 let, kdy byl otevřen nový 
fotbalový stadion Václava Pšeničky (bývalý funkcionář města a sportovního oddílu). 
Šachový oddíl Hostivice je již úspěšně zapsán v kruzích odborníků této královské hry, naše 
družstvo A zvítězilo v krajské soutěži bez ztráty jediného bodu. Byla však i smutná událost, 
zemřel hostivický šachista, funkcionář, mezinárodní rozhodčí pan Karel Řezníček. Šachisté 
spolupracují s Klubem Klubko, kde dětem nabízejí využití volného času s výchovou ke 
vzdělávání a důslednosti. 
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POLICEJNÍ KRONIKA  

Policejní kronika je v počtu krádeží, násilností a přestupků proti normám občanského 
života v našem městě velice nelichotivá. Stránky Hostivického měsíčníku udivují pravidelně 
naše občany tím, co se v minulém období stalo, čeho jsou lidé schopni. Vedou krádeže 
osobních automobilů, dnes je veliké riziko zaparkovat na ulici auto a stává se, že majitel 
jej pak vůbec nenajde. Velice podivná byla krádež železničních kolejí na odstavné trati: 
výhybka Jeneček – Středokluky, škoda 150 000 Kč, odcizení zahraničního auta před 
restaurací Pravěk, škoda 470 000 Kč, 24. 8. vloupání do rodinného domu, škoda 
389 150 Kč a 11. 11. vznikla majiteli v Sadové ulici nejvyšší škoda, tj. 1 318 000 Kč, kde 
pachatel odcizil vybavení domu a navíc si odvezl i osobní automobil. Policejní oddělení 
našeho města má opět nového velitele a opět jsme ubezpečováni, že se zvýší denní i noční 
kontroly a že bude důrazně zakročováno proti porušovatelům zákonů.  

 
 

KALENDÁRIUM 

V našem městě se narodilo 40 dětí, což je o 2 více než v roce předešlém, sňatek 
uzavřelo 38 manželských párů, 31 manželství bylo rozvedeno, zemřelo 45 občanů. Do 
města se přistěhovalo 199 občanů, odstěhovalo se 94. K novému užívání bylo kolaudováno 
16 domů, 31 bytů. Ve městě je 1 863 popisných čísel, i když funkčních staveb s popisným 
číslem je o několik desítek méně, číselná řada se u zrušených nemovitostí nedoplňuje.  

 
 

ZEMĚDĚLSTVÍ  

Zemědělství v tomto roce nemělo optimální přírodní podmínky, byly podstatně nižší 
srážky, které negativně ovlivnily hektarové výnosy všech plodin. Bohužel i nadále trvá 
nezájem naší společnosti na řešení tohoto významného odvětví národního hospodářství. 
Dnes se ukazuje, že odvážná prohlášení z let 1990–92, že to, co budeme potřebovat, si 
dovezeme z ciziny, mají veliké trhliny. Ceny dováženého zboží nenápadně rostou, nikdo 
neví, jak řešit vlastní zemědělství, které bylo záměrně utlumováno. To neplní jen 
zabezpečení výživy národa levnými potravinami, ale velmi významná je i krajinotvorná 
činnost. Zatím sociální smír společnosti byl vykupován ústupky v dumpingových cenách 
domácích potravin, beztrestně se přihlíží k porušování platební kázně. Současný stav trpí 
za neuvážlivou privatizaci potravinářského průmyslu a zemědělských služeb. Naše 
mlékárny i další podniky zpracovatelského průmyslu a hospodářská družstva, vybudované 
v minulosti našimi předky, byly privatizovány různými dobrodruhy a následně rozkradeny. 
Místní mlékárna i Hospodářské družstvo Jeneč jsou toho smutným svědectvím. Špatná 
státní politika ve výkupu obilovin, bezcelní dovozy cukru, masa a dalších potravin zahra-
ničními obchodními společnostmi, to vše znamenalo pro naše zemědělce nepřekonatelné 
obtíže s hromaděním vlastních vyprodukovaných potravin. V našich katastrech stále ubývá 
zemědělská půda, v Paloukách rostou nové sklady, za litovickou tvrzí a v prostoru za 
Sadovou ulicí vyrostla nová sídliště. Naplňuje se tak odevzdanost naší republiky k snižování 
zemědělské výroby, která byla potvrzena neprofesionálními postupy našich zástupců při 
přístupových jednáních v Bruselu. Na akciovou společnost Agras Chýně byl vypsán konkurz 
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pro platební neschopnost a veliké zadlužení. V naší oblasti hospodaří její dceřiná 
společnost Agrosa s vedoucím Janem Hrnčířem, která se se závazkem úhrady příslušných 
dluhů oddělila a podniká samostatně. Současná její činnost svědčí o zájmu a péči dobrých 
hospodářů. Trvalé napětí je ve firmě Litos, kde objekty bývalého státního statku volají po 
opravě nebo nějakém vhodném využití. Nový majitel obtížně hospodaří na polích, na 
vlastní údržbu hospodářských budov již nemá sílu a asi ani potřebné finanční prostředky . 

 
 

POČASÍ  

Rok byl teplotně nadprůměrný, sice únorové mrazy -21 °C s průměrem -5,9 °C daly 
vzpomenout na zimy minulého století, ale pak již bylo více tepla. Srážky byly velice 
skromné, sněhu napadlo málo. Květen přinesl první bouřky, dokonce 9. 5. s teplotou 
+21,3 °C jsme zažili prvé krupobití, 12. 6. byl zaznamenán teplotní rekord Klementina (od 
r. 1877) +32,6 °C. Žně začaly již 11. 7. sklizní ozimých ječmenů, řepky, dne 3. 8. dosáhla 
teplota 33,6 °C, s bouřkou 18. 8. a září bez srážek s teplotou 31 °C. V říjnu – 14.10. byl 
první mrazík -2 °C, v listopadu oteplení, v prosinci nastoupila zima – 16. 12. sněhová 
kalamita a po oteplení na Silvestra opět sníh – napadlo přes 8 cm. Celkový úhrn ročních 
srážek činil pouhých 308 mm, rok 2003 byl třetím nejteplejším v historii měření pražského 
Klementina. 

 
Rok Průměrná teplota Rok Průměrná teplota 
1864 -0,5 °C 1900 -0,5 °C 
1940 +0,1 °C 1960 -0,2 °C 
1980 +0,2 °C 1988 +0,55 °C 
2000 +0,4 °C 2002 +0,50 °C 
2003 +0,45 °C   

 
 

RŮZNÉ 

Život v našem městě byl hektický. Lidé nemají dostatek času, mnoho denní činnosti 
se odbývá ve spěchu, rodiny často nestačí na výchovu a na dozor svých dětí. Množí se 
poškozování společenského majetku, nezřízeně řádí tzv. sprejeři. To jsou většinou mladí 
lidé, kteří barvami ničí fasády domů, dopravní prostředky a další prostranství.  

Dne 19. 4. 2003 bylo uspořádáno v zasedací síni zámku setkání občanů u kroniky, 
bylo vystaveno 8 svazků kronik obce Hostivice, obcí Litovice – Břve a Jeneček a od roku 
1950 kroniky sloučených obcí, od roku 1978 města Hostivice. 

Dne 31. 8. 2003 zvítězil hostivický kůň Radbec v klasickém dostihu St. Leger v Praze 
Chuchli. Koník je v majetku hostivického stavebního podnikatele Vladimíra Volka.  

Dne 1. září šly dcery hostivického občana, trojnásobného mistra světa v atletice 
Tomáše Dvořáka poprvé do školy marně. Byla stávka učitelů a tak jejich i ostatních 
prvňáčků bylo prvé seznámení se školou odloženo až na 2. září. 

Dne 24. 10. 2003 byl bývalý žák hostivické školy Prof. Jiří Witzany, DrSc., již podruhé 
zvolen rektorem ČVUT Praha. 
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O „Havelském posvícení“ 26. 10. byly opět na náměstí kolotoče a lunaparkové 
atrakce pro děti.  

Parta sportovních nadšenců uspořádala dne 8. 11. 2003 tzv. „Sousedský běh“ na 
hrázi Litovického rybníka. 

Před 140 lety – dne 4. 11. 1863 byla na bývalé koněspřežné trati od Bruské brány 
(nyní stanice Dejvice) do Lán zahájena parní železniční doprava.  

Dne 10. 11. 2003 začala demolice hostivické mlékárny, fotografie z bourání komínu 
byly pak uveřejněny na stránkách HM, bude zde stát nové obchodní středisko firmy LIDL.  

 

 

 

Záznam o životě našich občanů v roce 2003 končí. Mnoho úkolů se podařilo splnit, 
mnohé však ještě čeká. Uplynulý rok však můžeme hodnotit jako dobrý. Město se stále 
rozvíjí, každým dnem rostou nové stavby, opravují se silnice, chodníky a celkově se 
zlepšuje vzhled našich obydlí. Mnoho lidí nalezlo v Hostivici nový domov. Naplnění všech 
plánů však závisí na finační síle investorů, v akcích města pak na stavu městské pokladny.  
 
 
 
 
V Hostivici dne 15. srpna 2004  
 
 

Ing. Antonín Štětka, CSc. 
kronikář 
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