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Uzavřeli jsme již čtvrtý rok nového tisíciletí a ohlížíme se za tím, co jsme vykonali, 
prožili a jak se nám podařilo svá předsevzetí a plány naplnit. Ke spokojenosti chybí ještě 
mnoho, lze však konstatovat, že rok 2004 patří k těm lepším, neboť naše republika stále 
získává více uznání na mezinárodním soutěžení a v domácím hodnocení se daří zvyšovat 
úroveň hospodářství i společenského dění. 

 
 

ROK 2004 VE SVĚTĚ 

Světové spolužití silně poznamenává terorismus, stále trvá boj v Afghánistánu 
a zvláště pak v Iráku, kde sebevražední dobrovolníci s náložemi trhavin ničí významné 
instituce, zabíjejí nevinné občany. Ani spojenecká vojska nejsou bez viny. Veřejnost získala 
obrazové informace o mučení zajatců hnutí Al-Kajdy, a tak vidina mírového uspořádání na 
Blízkém východě se stále vzdaluje. Dne 28. 6. předali Američané a spojenecká vojska 
samosprávní vládu iráckým civilistům, proběhly mírové volby, ale pumové útoky 
islámských fanatiků pokračují. Terorismus je již i v Evropě. Dne 11. března byly pumové 
atentáty na vlak v Madridu, zemřelo zde 191 cestujících, 1 500 osob bylo zraněno. Ve 
státech bývalého Sovětského svazu pokračují boje o vlastní sebeurčení, čečenské útoky 
vedou až do Moskvy. Atentátníci způsobili havárie ruských dopravních letadel se stovkami 
civilních obětí. Na nový školní rok, 1. září zahynulo ve škole v severoosetském Beslanu 
rukou teroristů na 400 osob, valná část obětí byly děti. 

Dne 6. června vzpomněl celý svět 60. výročí invaze spojeneckých vojsk v Normandii, 
kdy otevřením 2. fronty došlo k obratu německého expanzivního tažení Evropou. Akce se 
zúčastnili vojáci USA, Anglie, Austrálie. Významný podíl byl i Čechů, Slováků a Poláků 
bojujících v obrněné tankové divizi generála Špačka. 

Od 1. 5. je Česká republika řádným členem Evropské unie, kde je nyní 25 evropských 
států se 455 miliony obyvatel. 

V průběhu roku došlo k řádným volbám několika prezidentů. V USA byl opětovně 
zvolen republikán George Bush, v Rusku Vladimír Putin a na Slovensku zaujal nejvyšší 
místo Ivan Gašparovič. Dne 11. listopadu zemřel prezident palestinské samosprávy Jásir 
Arafat. Svět se rozloučil s bývalým prezidentem USA Ronaldem Reaganem, který měl 
diplomaticky lví podíl na ukončení tzv. studené války. 

Na sklonku roku postihly svět přírodní živly. Vedle tradičních hurikánů v karibské 
oblasti zaútočila větrná smršť i nad střední Evropou. Dne 19. listopadu vichřice zničila na 
Slovensku stovky hektarů tatranských lesů. V naší republice bylo vyvráceno mnoho 
stromů, byly poškozeny střechy budov, ale celkové škody byly mírné. Světovou tragedií se 
stalo 25. prosince podmořské zemětřesení s vlnami tsunami, kde v Asii došlo k ohromných 
majetkovým škodám, ale především o život přišlo téměř 1 milion lidí, další tisíce osob je 
zatím nezvěstných. Z českých občanů přišlo o život 6 turistů, další 3 se stále pohřešují. 
Naše republika okamžité zahájila humanitární pomoc obětem zemětřesní v Thajsku, 
v Indonésii a dalších postižených ostrovech. Ve Srí Lance vybudovala česká charitativní 
organizace polní nemocnici. 
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Svět se sešel v srpnu při sportovních soutěžích na 28. letních olympijských hrách 
v řeckých Athénách, kde mládí světa prezentovalo snahy o porozumění mezi národy. 
A když už byl boj, tak jen na poli sportovním, kdo dál, kdo výš, kdo rychleji a kdo více. Kéž 
by tyto myšlenky nalezly pochopení u lidstva celého světa. 

Světoví hospodáři se pokusili o hodnocení členských zemí EU z řad postkomu-
nistických států. Měřítka různých rozborů ukázaly, že na příklad hluboce zaostáváme 
v průměrných výdělcích ve srovnání s našimi evropskými sousedy. Nejpříznivější hodnocení 
mají Maďaři s průměrným měsíčním platem 725 USD, na 2. místě je Česká republika 
s 695 dolary, 3. jsou Poláci se 600 a poslední Slováci se 467 USD. Prognózy uvádějí, že 
k vyrovnání se západoevropskými státy dojde až za 25 let. 
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ROK 2004 U NÁS 

Řízení našeho státu zaznamenalo již druhý rok od zrušení okresních úřadů a ustavení 
obcí s rozšířenou pravomocí. Lidé si zvykají na možnosti využívání služeb úřadů v místě 
bydliště, již nemusí se vším jezdit na vrchnost krajů a okresů. Nepříjemná je však 
neochota, arogance a korupční jednání některých státních úředníků, to ztrpčuje prostým 
lidem život. 

V průběhu roku jsme zaznamenali významná výročí. Dne 15. března to bylo 65 let, 
kdy došlo k násilnému obsazení Čech, Moravy a Slezska německými vojsky. Před 35 léty, 
v srpnu 1969 došlo k demonstracím občanů, kteří vyjadřovali nesouhlas s pobytem cizích 
vojsk na našem území. Státní složky použily k jejich potlačení ozbrojených sil, vodních děl, 
došlo i k následnému zatýkání a věznění některých osob. Dne 17. listopadu uplynulo 15 let 
od ukončení komunistické vlády a moskevského teroru. 

Dne 12. a 13. června se u nás konaly první historické volby do Evropského 
parlamentu, kam jsme vyslali 24 zástupců, tyto volby s přehledem vyhrála ODS. Vedle již 
působících dotací předvstupních fondů Phare a Sapard dostali na podzim naši zemědělci 
z Bruselu prvé citelné dotace na vyrovnání dosavadních dumpingových cen za potravi-
nářské produkty a údržbu krajiny.  

V červnových volbách do Evropského parlamentu zřetelně prohrála vládnoucí ČSSD. 
Dne 26. června byl jmenován novým českým premiérem Stanislav Gross, který vystřídal 
sociálního demokrata Vladimíra Špidlu, jemuž byl přiřčen volební neúspěch České sociálně 
demokratické strany. Voleb do krajských zastupitelstev a doplňujících voleb do Senátu 5. 
až 6. listopadu se zúčastnila necelá třetina oprávněných voličů, ODS získala 36,4 % hlasů, 
KSČM – 19,7, ČSSD – 14,0 a KDU-ČSL 10,7 % hlasů.  

Občané projevili nespokojenost s rozdělováním finančních prostředků. Ředitelé 
podniků, vedoucí institucí a politici ve vysokých funkcích se domáhají rychlého přiblížení 
úrovně platů svých evropských vrstevníků. Zapomínají však, že mzdy běžně pracujících 
občanů u nás jsou na velmi nízké úrovni. V minulosti při problematické privatizaci 
finančních ústavů musel stát, tedy celá společnost vyrovnávat pasiva nedobytných úvěrů. 
Dnes tyto banky vykazují miliardové zisky s překvapujícím rozdělováním odměn svým 
zaměstnancům. Prostý občan se nestačí divit narůstajícím poplatkům za služby těchto 
ústavů. 

Česká policie se snaží bojovat proti nepravostem počínání některých osob, 
mafiánských skupin. Po pumovém atentátu 1. srpna v Praze Na Příkopech byl 13. 9. 
zatčen viník až v Izraeli, šlo o vyřizování osobních účtů v hazardních hrách. Díky médiím 
byl opět otevřen případ lehkých topných olejů, kde vedle ohromnému poškození státu na 
daňových podvodech, v celé cause je již několik mrtvých, většinou nepohodlných svědků. 
Policie odhalila a předala soudu vrahy podnikatele ze Džbánova, kteří vylákali na rodině 
uneseného výkupné ve výši 2,5 miliónů korun, přesto však oběť násilně usmrtili. Bohužel 
roste i kriminalita dětí. Dne 1. června byl zavražděn svým žákem 60letý učitel odborného 
učiliště, čtrnáctiletý žák základní školy zavraždil 1. ledna svoji třináctiletou spolužačku 
v Kmetiněvsi u Slaného, 25. října ubodaly školní děti v Hanušovicích na Moravě svého 
spolužáka. Známí vrazi starých lidí, manželé Stodolovi, byli v srpnu definitivně posláni do 
vězení s doživotním trestem. 
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Mladá generace propadla televizní soutěži Česko hledá SuperStar, kde stovky adeptů 
zpěvu postupně soutěžily o mety nejvyšší. Zvítězila 17letá Aneta Langerová. V celostátní 
soutěži o nejlepšího zpěváka „Českého slavíka“, vyhrál již po třicáté Karel Gott. Starší 
generaci stále oslovuje vzdělanost, šarm a vystupování televizního moderátora Marka 
Ebena. Ten v celostátní televizní soutěži Tý-Tý obsadil zlaté medailové místo. 

Dne 19. září oslavil své 90. narozeniny zlínský rodák a světový továrník Tomáš Baťa, 
o něm se traduje, že obouval celý svět. Systém jeho vedení tak gigantického podniku 
a spolupráce se zaměstnanci je i dnes vzorem pro podnikatelskou činnost.  

Na sklonku roku, 22. 12. odešel do civilu poslední voják základní prezenční služby, od 
té doby je u nás jen profesionální armáda. 

Česká společnost se snaží vnímat nezbytnou ochranu životního prostředí, tyto snahy 
se odráží v ochranných opatřeních v přírodě, provozech továren a celkovém způsobu 
života. Problémem se stává zdravotní stav celé lidské populace. Trvá hrozba rakoviny 
dýchacích orgánů, rakovina tlustého střeva a kardiovaskulární onemocnění. Nedaří se ani 
zlepšovat základní zdravotnickou péči. Nezbytné operace jsou překládány na pozdější 
termíny. Dokonce jsou pacienti vyzýváni, aby se významně finančně podíleli na svém 
léčení. Lékařská péče je stále rok od roku dražší, začarovaný kruh jejího financování se 
nedaří řešit ani již 12. ministrovi – v současné době ministryni – zdravotnictví. Rozpory 
v požadavcích lékařské komory, finančních zdrojích zdravotních pojišťoven, potřebách 
lékařů a zdravotnických zařízení stále trvají. 

Zajímavá jsou čísla zdravotnického průzkumu o dětech v naší republice: 
Rok tělesná výška 10letých chlapců dívek 
1895 127 cm 125,9 cm 
1951 136,1 cm 138,4 cm 
1971 138,6 cm 138,4 cm 
2001 141,5 cm 141,6 cm 

V roce 2004 se průměrného věku dožili muži 72,5 a ženy 79,0 let. Zemřelo 107 177 
lidí, z toho 54 % na onemocnění srdce a cév, 26,2 % na onemocnění zhoubnými nádory, 
6,6 % na následky úrazů, 4,7 % na nemoci dýchací soustavy, 4,1 % na nemoci trávicí 
soustavy, 1,8 % na poruchy nervového systému a 0,3 % na infekční onemocnění. 
U onemocnění srdce a cév bylo 15 % infarktů, u zhoubných nádorů bylo téměř 20 % 
rakoviny plic a 18 % rakoviny tlustého střeva. 

K 31.12. 2004 nás bylo již 10 206 923 obyvatel, narodilo se 97 664 dětí, což jest 
druhý nejvyšší počet za posledních 50 let, zemřelo 107 177 obyvatel. Přesto nárůst 
celkového počtu obyvatelstva v naší republice je díky stále zvyšujícímu se počtu imigrantů. 

V Česku je spotřeba masa na hlavu ročně 80 kg. Z jídelníčku razantně mizí drahé 
hovězí, spotřebuje se ho necelých 11 kg, vepřového se zkonzumuje 41 kg, prudce stoupá 
spotřeba drůbežího masa až na 27 kg ročně, což je velmi pozitivní. Králíků se sní téměř 
3 kg, zvěřiny 0,3 kg a obdobné množství masa koňského, kozího a skopového. Zde 
nepůsobí snad ani tak osvěta správné výživy, rozhodující je cena na trhu.  

Ohromila nás zpráva, že v uplynulém roce čeští občané prosázeli téměř 85 miliard 
korun, což jest 8 460 Kč na jednoho občana republiky včetně nemluvňat. Sice sázející 
dostali zpět svých 64 miliard, ale je na pováženou zjištění, že občané hledají východiska 
v riskantním utrácení peněz, než by své finanční zázemí budovali na poctivé každodenní 
práci. 



Kronika města Hostivice 
Rok 2004  7 
 

 
Poslanci ještě v prosinci si stačili odhlasovat navýšení svých měsíčních mezd na 

základ 46 500 Kč a navíc si schválili výplatu 14. platu. Jistě veliká neomalenost, když jsou 
občané vyzývání k maximálního šetření. Při hodnocení ekonomiky za uplynulých 15 let, 
vzrostla cena základních potravin až čtyřikrát, průměrná mzda se za tu dobu zvýšila téměř 
pětinásobně. Tiskový zdroj však uvádí, že úroveň průměrné mzdy je silně ovlivněna 
finančními odměnami horních desetitisíců. Z veřejných rozpočtů je nejlépe placeným 
českým politikem neúspěšný exministr Ivan Pilip, který jako viceprezident Evropské banky 
pobírá po přepočtu měsíčně 530 000 Kč, zatím co prezident Václav Klaus je až na 6. místě 
se 167 000 Kč.  

V sousedství naší obce si v Červeném Újezdě postavil kladenský podnikatel Pavel 
Orna stylový hrad se sbírkou zemědělského nářadí a ukázkou chovu zvířat. Areál byl 
otevřen veřejnosti 21. května, vstupné činí do hradu 120 Kč a do skanzenu 60 Kč, děti, 
studenti a zdravotně postižení polovic. 

České národní fotbalové mužstvo postoupilo do červnových závěrečných evropských 
bojů v Portugalsku, obsadilo úspěšné 3. místo a hráči získali bronzové medaile. V pondělí 
16. 8. tragicky zahynul při jízdě autem český hokejový trenér Ivan Hlinka, vedl naše 
národní mužstvo, které získalo na olympiádě v japonském Naganu zlaté medaile. Policie 
ČR obvinila několik českých ligových fotbalových rozhodčích z přijímání úplatků za 
ovlivnění výsledků fotbalových utkání. Toto veřejné tajemství nakonec našlo světlo 
spravedlnosti. Asi tato nepoctivost nebude jenom ve fotbale. Naši olympionici se v srpnu 
na 28. letní olympiádě v řeckých Athénách činili. Lehký atlet Roman Šebrle získal 
v desetiboji zlatou medaili, hostivický občan Tomáš Dvořák, bývalý mistr světa v této 
disciplině, musel z této soutěže z důvodu zranění odstoupit. Škoda – ve dvou by se jim 
jistě závodilo lépe. I další naši sportovci dali o sobě vědět, zisk 8 medailí a řada pěkných 
umístnění je pro naši malou zemi velikým úspěchem. Ihned po skončení her se začalo 
v naší republice vážně uvažovat o tom, že budeme usilovat o pořadatelství letních 
olympijských her v roce 2016. Zatím se národ rozdělil na příznivce a odpůrce této 
myšlenky, vše bude asi závislé na finanční stabilitě naší republiky.  

 

Tolik ve stručnosti o dění ve světě a v naší republice. Jak to bylo v našem městě, to 
se pokusí postihnout tento kronikářský zápis. 
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ROK 2004 V HOSTIVICI 

Zastupitelstvo města 

Zastupitelstvo města pracovalo ve stejném složení jako v roce předešlém. Veřejná 
zasedání tohoto orgánu byla navštěvována dle aktuálnosti projednávaných problémů. 
Některá zasedání, především ta v zasedací místnosti zámku měla velmi nízkou účast 
občanů, počet přítomných by se dal často spočítat na prstech obou rukou. To však nedává 
reálný obraz veřejného vědomí občanů, někteří se stáhli do pasivity, vyčkávají, co bude 
nového, lepšího. Žijí však v hluboké mýlce, oni musí sami napomáhat vedení města 
v řešení problémů, ve zlepšování organizačního řízení a realizaci přijatých opatření, aby 
občané Hostivice měli své město rádi a cítili se v něm spokojeni. 

Město k 1. 1. 2004 převedlo provozování vodovodu z 1. VH Roztoky na Technické 
služby Hostivice. Občané i organizace platí za 1 m3 pitné vody 20 Kč, stočné za 1 m3 činí 
14 Kč. Dnem 1. 1. 2004 nabyla účinnosti obecně závazná vyhláška č. 4/2003 o místním 
poplatku za provoz systému a shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálního odpadu. Roční poplatek za jednu osobu činí 480 Kč. 
Zastupitelstvo na základě obecně závazné vyhlášky č. 5/2003 poskytlo občanům půjčky 
z Fondu rozvoje bydlení na území města Hostivice. Zájemci se museli přihlásit do 
výběrového řízení. Ve zprávě o hospodaření bylo konstatováno, že došlo proti minulému 
roku se snížení zadluženosti města o 8 milionů korun, za rok 2003 vznikl přebytek ve výši 
+21 milionů korun českých. 

Zastupitelstvo schválilo na svém zasedání 25. 3. 2004 rozpočet města na rok 2004, je 
koncipován jako vyrovnaný. 

 
Příjmy města: skutečnost 2003 plán 2004 v tis. Kč  

Daňové příjmy   36 465 31 905  
Nedaňové příjmy     9 072   3 554 
Kapitálové příjmy     9 488   6 387 
Dotace    91 120   8 706 
Přebytek hospodaření      8 238 21 000 
P ř í j m y  c e l k e m  162 804 71 552 
 

Výdaje města: 
Komunikace     4 214   9 385 
Dopravní obslužnost        241      352 
Vodní hospodářství         195      397 
Kanalizace a ČOV   15 050 14 972 
Školství    21 678   5 555 
Knihovna        448      551 
Kultura        403   2 995 
Fond oprav     2 777          - 
Bytové hospodářství   61 516          - 
Veřejné osvětlení          16      100 
Hřbitovy        119      792 
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Plynofikace     1 880   1 880 
Územní plán         655      835 
Technické služby     3 121   6 537 
Skládky     2 279   2 285 
Sociální dávky     4 245   4 580 
Péče o vzhled obce        452      500 
Hasiči         188      425 
Zastupitelé     1 632   1 406 
Úřad   13 875 14 348 
Příspěvky        218      233 
Vratka, převod do FRR         767          - 
Pozemky        250   1 500 
Daně a poplatky     1 269      390 
V ý d a j e  c e l k e m  167 586 71 552 

 

Při jednání Zastupitelstva města 30. června 2005 byl schválen závěrečný účet za rok 
2004 včetně zprávy auditora, kde nebyly shledány žádné nedostatky. 

Příjmy celkem 193 410 449 Kč, výdaje celkem 178 282 136 Kč, 
p ř e b y t e k  po finančním vypořádání +11 000 000 Kč. 

 

Zastupitelstva města na svém zasedání 1. 4. 2004 schválilo zadání územního plánu 
města, kde se uvažuje především o stavební činnosti ve stávajícím obydleném území 
města. Nové stavební lokality budou v oblasti západní Břve, Jeneček, Sadová. Rozhodující 
pro konečné řešení staveb v severní části katastrů města budou podmínky negativních 
vlivů z provozu nové letištní dráhy RWY 06R/24 L. 

Červnové zasedání – 24. 6. schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 3/2004, která nově 
upravuje místní poplatky – poplatek z držení psů, poplatek za odpad, za užívání veřejného 
prostranství, poplatky ze vstupného, poplatek z ubytovací kapacity, za provozování 
výherního hracího přístroje. Zastupitelstvo města schválilo vlajku města, z pěti variant 
navržených heraldikem a vexikologem Mgr. Tejkalem vybralo variantu, která doslovně 
opakuje znak města. V základní škole byla navýšena kapacita na 75 dětí ve školním klubu, 
v družině 125 dětí. Z důvodů nestandardní pitné vody ze zdroje Chrášťanské vrchy bude 
odběr utlumován. Naše město znovu vstoupilo do Zájmového sdružení právnických osob 
postižených provozem letiště Praha-Ruzyně. Zastupitelstvo neodsouhlasilo na tomto 
zasedání prodej pozemku u karlovarské silnice firmě Central Group pro navrženou nízkou 
cenu. 

Zastupitelstva města schválilo na podzimním zasedání 30. září obecně závaznou 
vyhlášku č. 5/2004, požární řád města Hostivice. Červnový audit – kontrola hospodaření 
v ZŠ, MŠ a TS nezjistil zásadní nedostatky, ale dle ústního komentáře auditor vyjádřil jisté 
výhrady k systému hospodaření v základní škole. Proto zastupitelstvo města rozhodlo, aby 
po ukončení kalendářního roku zde provedl kontrolní výbor a finanční výbor města 
kontrolu stavu hospodaření. Při nařízené demolici stavebních zbytků Dělnického domu 
došlo k narušení městského vodovodního řadu a do kanalizace pak uniklo nekontrolované 
množství pitné vody. Vedení TS bylo uloženo, aby neprodleně zpracovalo plán kontrol 
těsnosti vodovodního rozvodu v celém městě, aby vypracovalo plán oprav tak, aby se 
množství neúměrných ztrát pitné vody snížilo na minimum. 
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Starosta města byl pověřen, aby připravil a předložil zodpovědným orgánům 
a hejtmanovi Středočeského kraje deklaraci o stavu provozu na karlovarské silnici a žádal 
o neodkladné pokračování ve výstavbě rychlostní komunikace R6 z Pavlova až do Řep. 
Zastupitelstvo rozhodlo o způsobu řešení sporu s firmou Starlife, která dosud neuhradila 
finanční úhradu za pravou stranu západní části zámeckého traktu, aby byla podána řádná 
žaloba na pohledávku u dlužníka. Byl schválen prodej domu č. 126 včetně pozemků 
s použitím koeficientu 1. Město bude i nadále usilovat o získání vojenských objektů 
v lokalitě u Hájku opětovným podáním žádosti na Ministerstvo obrany ČR. Stavební 
společnost Habitera pozastavila svoji činnost v oblasti Ke Stromečkům, nepokračuje ve 
výstavbě přístupových cest pro stavební mechanismy a materiálovou obslužnost, 
především ve stavbě mostu přes Litovický potok v oblasti ulice V Lukách. 

Dne 2. 9. bylo veřejné projednání konceptu územního plánu. Na tomto jednání 
zpracovatel ÚP (firma IKP CE) vysvětlil principy celého řešení a zodpověděl dotazy 
přítomných a 18. listopadu přijalo zastupitelstvo města souborné stanovisko ke konceptu, 
kterým vypořádalo všechna stanoviska dotčených orgánů veřejné správy a uplatněné 
námitky a připomínky. Ze stanovisek státních orgánů vyplynulo zejména to, že byly 
vyřazeny některé uvažované rozvojové plochy, obytné území na Břvích, komerční zóny 
u litovického nádraží, u Jenče a severně od silnice R6. Musel být respektován vliv nové 
letištní dráhy RWY 06R/24L. Pro účely obrany státu musely být v ÚP zachovány všechny 
vojenské areály, včetně opuštěných. ZM přijalo např. námitku STS, aby jejich areál byl 
zařazen mezi plochy nerušící komerce a nikoliv mezi navrhovaná smíšená obytná území, 
jak bylo zakresleno v konceptu. Celkový koncept ÚP předpokládá, že dojde k dalšímu 
záboru zemědělské půdy v katastrech Hostivice i Litovice. 

Poslední zastupitelstvo města 14. prosince se zabývalo s nezbytnou úpravou rozpočtu 
a uvolněním finančních prostředků pro TS k řešení stavu vodovodního řadu města. Na 
revizi sítě bylo uvolněno 200 tisíc korun, náklady na odstranění havárie vodovodního řadu 
na Husově náměstí byly 100 tisíc korun a nově vznikla potřeba 20 000 Kč na úklid 
prostranství u zastávek MHD a linkových autobusů.  

Starosta města Ing. Jiří Pelc podal zprávu o činnosti za polovinu volebního období. 
Novému vedení města se nezačínalo lehce. Nestandardní předání funkce starosty, 
neznalost dílčích dohod a závazků města a partnerů vyvolávalo obtíže. Zásadním úkolem 
nového zastupitelstva města bylo další oddlužování a proto byla v prvopočátku silně 
omezena investiční činnost, v důsledku nedostatku finančních zdrojů se nepodařilo 
pokračovat v II. etapě výstavby nové školy. Vedení města vypracovalo a podalo několik 
žádostí o dotační tituly EU i naší republiky s cílem získat prostředky na zlepšování 
infrastruktury. Někteří členové zastupitelstva města, kteří působili ve stejném orgánu i ve 
volebních obdobích v létech předešlých, připomněli, že sice došlo k zadlužení města na 
58 milionů korun, ale byla realizována investiční činnost, která představuje 920 až 
930 miliónů Kč. Finanční prostředky jsou stále více a více omezované a tak jejich 
dostupnost bude záležet na cílené strategii každého sjednávání podmínek s investory 
o finančních podporách na rozvoj města. Bude velice důležité, aby noví partneři přispívali 
na úpravy ulic, hygienu, školství, služby a další. V závěru jednání schválilo zastupitelstvo 
zvýšení ceny vodného z 20 na 21 Kč za 1 m3 a obecně závaznou vyhlášku č. 7/2004 
o poplatku za provoz, systém,shromažďování a odstraňování komunálního odpadu v roce 
2005, za jednu osobu bude poplatek 500 Kč. 
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Rada města 

Rada města se scházela pravidelně dle plánu a řešila všechny důležité záležitosti 
života našeho města. Udržovala kontinuitu správy úřadu a jednání ZM. K 31. lednu 
rezignoval ze zdravotních důvodů na funkci tajemníka města Jaromír Kratochvíl. Do doby 
jmenování nového tajemníka byl výkonem této funkce pověřen asistent tajemníka, bývalý 
místostarosta Stanislav Nedbal. V prostorách MěÚ Hostivice byl vydán zákaz kouření 
v úředních dnech. Město obohatilo internetové stránky o novou, graficky lepší a obsahově 
bohatší prezentaci. Internet je veřejnosti přístupný v městské knihovně. Občané byli 
vyzváni, aby na základě nového zákona o pohřebnictví uzavřeli smlouvy o nájmu 
hrobového místa na hřbitově v Hostivici a v Litovicích. Od 1. 1. 2004 platí nařízení města 
o změně a doplnění tržního řádu.  

Na zasedání rady v únoru – 18. 2. byla vybrána na projektové práce pro dostavbu 
ČOV II. a III. etapy firma Milota Kladno. Rada vyslovila souhlas s přípravnými 
projektovými pracemi na komerční zóně Nádražní Hostivice. Schválila záměr k vypracování 
studie rozvojových ploch a veškerých dopravních vazeb v centru města mezi Husovým 
náměstím a stadionem s využitím pozemků u nové školy, u prodejny Lidl, mlékárenské 
zahrady a u Litovického potoka. Zpracováním projektu byl pověřen arch. Sedlák. 

Na schůzi 3. 3. byl jmenován členem letopisecké komise Ing. Karel Šícha, nové je 
složení přestupkové komise – Mgr. Klusáková, V. Eiselt, R. Kuda. Byly zadány úpravy parku 
u MŠ, kde budou vysazeny již vzrostlé stromy. Dnem 1. května se stane naše republika 
řádným členem EU, oslavy v našem městě byly 1. 5. od 14 hodin na Husově náměstí. Naše 
město bude zajišťovat dodávku pitné vody do Chýně, cena 17 Kč za 1 m3, s touto cenou 
byl srozuměn starosta obce Chýně pan Fingerhut.  

Na květnovém jednání rady bylo opět řešeno neuspokojivé počínání romské komunity 
na Břvech. Veliký nepořádek je bývalého kempu Kristýna a v bývalém hostinci U Kokrdů. 
Nárůst počtu obyvatel města vyvolává problémy v kanalizačním sběrači na Husově náměstí 
– Litovice. Zvýšená produkce odpadních vod způsobuje zahlcování celého vedení, výměnu 
řadu provede firma RISL s.r.o. V budově zámku jsou patrné stavební i technické 
nedostatky. Generální údržba stavby zámku v 80. letech minulého století, dnes vykazuje 
závady. Rada schválila postup prací na jejich odstraňování. Bude opraven celý střešní plášť 
včetně klempířských prací, provede se dodatečná izolace některých zdí. Havarijní stav 
rozvodu elektřiny si vyžádá generální výměnu v celé budově zámku. Navíc je třeba 
započíst s opravami vnitřních maleb. Rada projednala stížnosti občanů na neudržovaný 
stav Jenečského potoka. Bylo dohodnuto, že vyvolané nákladné meliorační práce budou 
řešeny komplexně až s odvodňováním rychlostní komunikace R6, kdy dešťové vody budou 
odváděny do koryta tohoto potoka. Stav Litovického potoka bude odvislý dle výsledků 
jednání s možnou revitalizací celého toku.  

Zasedání rady 18. 8. vzalo na vědomí rezignaci 2 členů stavební komise, která se 
tímto prakticky celá rozpadla. Její činnost bude zatím zajišťovat Ing. Jiří Kučera. K 1. září 
byl jmenován do funkce tajemníka městského úřadu Ing. Stanislav Fečo. Na jednání rady 
10. listopadu bylo doporučeno ZM ke schválení souborné stanovisko ke konceptu 
územního plánu. TS musí opětovně vyzvat občany, kteří mají neuhrazené faktury za 
odebranou vodu a za stočné, aby si své závazky vůči městu urychleně vyřídili.  
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Rada 24. 11. schválila nařízení města č. 6/2004 o sjízdnosti a schůdnosti místních 
komunikací. Majitelka pozemku Ziklova parku paní Ing. Alena Filípková, CSc., podepsala 
smlouvu o dalším pronájmu na dobu neurčitou za roční nájem 1 Kč. Protože činnost 
místního oddělení Policie ČR nezajišťuje dostatečnou bezpečnost ve městě, hledala rada 
města možnosti, jak tuto situaci řešit. Zprvu nadějná možnost zahájit spolupráci 
s Městskou policií hlavního města Prahy však narazila na zákonnou překážku, že činnost 
městské policie nesmí překračovat hranici kraje. Velmi pozitivně bylo přijato oznámení 
o prominutí penalizačního odvodu dotace za akci „Dokončená plynofikace v obci Hostivice“. 
Pro rok 2005 bylo připraveno rozhodnutí o zrušení funkce asistenta tajemníka 
k 15. 1. 2005. Dále byl zpracován plán údržby městské zeleně a údržby veřejného 
osvětlení. Trvalá pozornost je věnována výstavbě rychlostní komunikace R6 se sjezdem na 
karlovarskou silnici v oblasti skladových areálů Palouky.  

 
 

Komise města 

Jejich činnost zajišťují příslušní členové zastupitelstva, dále členové z řad občanů. 
Kontrolní činnost zajišťuje pověřený člen rady města. V roce 2005 by měla rada města 
zhodnotit činnost všech komisí, u některých uvažovat i o případném jejich zrušení. 

 
 

INVESTIČNÍ ČINNOST 

Investiční činnost byla v roce 2004 utlumena na dokončovací a drobné práce. Na 
hřbitově v Hostivice je nová zámková dlažba na hlavních cestách. Ve městě jsou nové 
pěkné kryté zastávky MHD, bohužel vandalové řádí i zde. Od 1. 1. zajišťují TS dodávku 
vody do všech domácností a provozů ve městě. Kvalita vody z vlastních vrtů pod 
Chrášťanskými vrchy nesplňovala podmínky příslušné vyhlášky, a tak bylo celé město 
napojeno na dálkový přivaděč Vodárny Kladno – Mělník. Únorové kontrolní vzorky z řadu 
VKM vykázaly odpovídající kvalitu pitné vody pro veřejné zásobování. V průběhu roku 
provedl Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka Praha, odborná příspěvková 
organizace ministerstva životního prostředí, měření a hodnocení průtoků splaškové 
kanalizace. Největší množství protéká v rozmezí od 9 do 11 hodin a pak večer od 19 do 01 
hodin. Zřetelný průběh průtoků je i o sobotách, kdy kopíruje dobu praní, odjezdy na chaty, 
víkendové pobyty. 

V lokalitě Habitera pod STS byla v době výstavby domů porušena technologická 
kázeň, množí se reklamace na špatnou kvalitu zednických prací a nefunkční izolaci zdiva.  

V létě bylo otevřeno nové dětské hřiště pod školou, další přibylo v Jenečku. Opravu 
kapličky sv. Jana Nepomuckého v Litovické ulici stavebně provedl akademický sochař Jan 
Turský a odborné sochařské práce provedla paní Marcela Kačerová. 

V oblasti malojenečské zahrady bylo kolaudováno 6 nových bytových domů se 180 
byty, které jsou o výměře 32–90 m2, z toho 12 jich je bezbariérových pro tělesně 
postižené občany a dále 1 bytový dům v ulici ČSA vedle Jagy. Celkový náklad na stavbu 
dosáhl 175 miliónů Kč, členský podíl občanů činil na 1 m2 za solidních 13 000 Kč. Domy 
stavělo Bytové družstvo Zahrada. 
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Dne 6. 10. byl zprovozněn nový most přes Litovický potok z ulice V Podskalí. 
Vybudovala ho firma Central Group, aby mohla stavebně obsluhovat lokalitu Sadová I, kde 
bude 106 nových rodinných domů. Most bude občanům města zpřístupněn až po 
dokončení výstavby, spojí oblast nové výstavby s karlovarskou silnici v Nouzově. 

Město vypracovalo plán oprav komunikací a chodníků, podalo žádosti na finanční 
podporu EU na dotační programy Sapard a Phare. 

K 31. 12. 2004 bylo ve městě 1 940 popisných čísel, přibylo dalších 240 nových 
domů. V tisku byla uvedena statistická zpráva, že Hostivice je na 4. místě celostátního 
hodnocení ve výstavbě nových bytů za období let 1997 až 2004, bylo jich u nás dokončeno 
celkem 981. Dle hlášení evidence obyvatelstva k 31. 12. 2004 u nás trvale bydlí 5 127 
občanů. Pro úplnost by bylo správné připočítat další desítky těch, kteří se k pobytu u nás 
dosud nepřihlásili a prokazatelně zde bydlí. To, že tímto počínáním škodí městu a tedy 
i sobě při rozdělování státních dotací dle trvale hlášených občanů, to jim zatím nedošlo. 

 
 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

Životní prostředí je stále více limitujícím článkem pro život lidské společnosti. 
V našem městě působí nepříznivé vlivy, a to jak provoz letiště, tak i stále ucpaná 
karlovarská silnice. Útěchou je skutečnost, že máme krásnou lokalitu Hostivické rybníky 
a přilehlé lesní kultury. Komise životního prostředí působí osvětově na vědomí našich 
občanů o nutnosti ochrany životních podmínek, organizuje akce k jejich zlepšování. U těch 
nenapravitelných využívá i pravomocí odboru ŽP MěÚ k udělování pokut a sankcí. Již 
3. dubna byla tradiční jarní akce na úklid kolem Hostivických rybníků, ta se opakovala i na 
podzim 3. 10. Téměř padesát dobrovolníků z řad oddílu Kajek, ochránců přírody, Pionýra, 
skautů, myslivců a dalších občanů odstranilo odpad, který někteří naši neukáznění 
spoluobčané během roku hanebně odhazují mimo vykázaná sběrová místa. Květnová 
ornitologická vycházka potvrdila, že v našem území žijí vzácní ptáci. Svoji pěknou tvář 
začíná prezentovat poutní cesta do Hájku, letos bylo lesnicky ošetřeno pěkné stromořadí 
lip, cyklistická stezka k Peterkovu mlýnu má několik desítek nových dubů. V zahradě 
mateřské školy byly vysazeny nové, již vzrostlé stromy, 7 olší přibylo na břehu Jenečského 
potoka u mlýna. Procházkou po našem městě bychom našli další pozornosti o zeleň, 
památné lípy u kostela sv. Jakuba, v Jiráskově ulici, zdravou alej lip k hostivickému 
hřbitovu, nové stromy na hřbitově, na Husově náměstí, v mateřské škole a další. Tyto akce 
vyžadují lidskou práci a především stromky ani keře nejsou zadarmo. Proto zní apel pro 
všechny občany, chraňme veřejnou zeleň, uchovejme pro další generace pěkné životní 
prostředí. Na podzim 17. 10. byl Světový festival ptactva. V oblasti našich rybníků bylo 
zaznamenáno 24 ptačích druhů v četnosti 409 kusů. Na internetu – www.dendrochro-
nologie.cz byl zveřejněn údaj, že při zakládání nových staveb ve skladištním areálu Palouky 
byly archeologickým výzkumem odkryty studny pocházející z doby římské a mlado-
hradištní. Dokonce se podařilo zjistit, že výdřeva těchto studní pochází z let 271–272 
našeho letopočtu. Stáří stromů bylo datováno podle německé dendrochronologické řady. 
V tisku byly uveřejněny výsledky práce Zdeňka Pouzara a Františka Kotlaby, kteří padesát 
let sledovali nálezy hub v oblasti Hostivických rybníků. Jejich zjištění jsou pro sledování 
životního prostředí v naší lokalitě velice významné. V našem regionu, v blízkosti našich 
domovů rostou i vzácné houby. 
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Dalším problémem životního prostředí jsou životní podmínky v nových zástavbách 
katastrů našeho města. Stížnosti uživatelů těchto nových domů jsou směrovány na vedení 
města, ale asi by je měli vysvětlovat a řešit investoři, kteří jim tyto nemovitosti prodali. 
V bývalé cihelně je předmětem sporů provoz výrobní firmy DFI Europe. Nabízí se otázka – 
co bylo dříve továrna, a nebo nová zástavba nalepená až ke karlovarské silnici a železniční 
trati s blízkým provozem letiště? Řešení dodatečných stížností uživatelů, majitelů 
nemovitostí je mimo možnosti správy města. Při vydávání stavebních povolení musí být 
nekompromisně vymezené případné zátěže životního prostředí ze stávajících provozů. 
Především případní zájemci o koupi nemovitosti by se měli předem přesvědčit i o prostředí, 
kde jejich nový dům či byt bude stát. 

Komunální odpady v popelnicích řeší v dostatečné míře pravidelnými svozy TS, dále 
jsou 2× v měsíci přistavovány kontejnery na velkoobjemový odpad ve dvoře TS, 
v Jiráskově ulici. Tříděný odpad, sklo, plasty, papír, hadry pravidelně odváží smluvně 
specializovaná firma. Kovy vykupují dvě provozovny v Jenečku a u litovického nádraží. 
Bioodpad je možno ukládat na plato nad nádražím Hostivice a do silážního žlabu Litovice. 
Ostatní odpad, stavební sutě, vybouraný beton, kamenivo, asfalt z demolic vozovek a 
i část výkopové zeminy zpracovává firma Recyklační středisko Hájek v objektech bývalého 
vojenského palpostu. Nebezpečné odpady do občanů odebírá společnost TOP Umwelt 
vedle provozovny Selekta u litovického nádraží.  

Pochvalu zaslouží komise životního prostředí za nekompromisní postup při jednání 
s odborem životního prostředí Krajského úřadu Středočeského kraje, který navrhnul 
dodatečné zmenšení hranic chráněné oblasti Hostivické rybníky v bývalé lokalitě Herdova 
stráň. Město podalo námitku a trvá na platnosti původního zadání.  

 
 

DOPRAVA  

Doprava je v našem městě ovlivňována provozem na karlovarské silnici, v ulici Čsl. 
armády. V oblasti náměstí je problematický nájezd ve směru od Sobína, uspokojivě se 
podařilo vyřešit křižovatku Lidl – Cihlářská. Zde došlo k mírného zpomalení provozu na 
hlavním tahu městem. Někteří řidiči znalí provozu v Hostivici si to řeší po svém. Při cestě 
do Prahy sjíždějí z karlovarské u litovického hřbitova do ulice Za Tvrzí nebo do ulice 
Sportovců a 17. listopadu a pak vytvářejí závodní autostrádu v Litovické ulici, kde se 
u Lidlu snaží vtěsnat opět do provozu na karlovarské silnici. Nebezpečné je to, že zde 
mnoho školních dětí přechází při cestě do nové školy, malé děti se do mateřské školky 
nedostanou jinak než přes Litovickou ulici. Deník MF Dnes kritizoval špatný stav silničního 
provozu v našem městě. Pan starosta tlumočil nespokojenost občanů města a dle příslibu 
hejtmana Středočeského kraje Ing. Petr Bendla bude od 1. 3. 2005 ve stavbě rychlostní 
komunikace pokračováno. Jiné řešení zatím není a tak lze jedině doufat, že se stavba 
rychlostní komunikace R6 nikde nezpozdí a bude co nejdříve uvedena do provozu. Trvá 
však i apel na kontrolní činnost Policie a ukázněnost řidičů. 

Od 1. 7. se podařilo zlepšit provoz autobusů MHD. Občanům již slouží obratiště 
u litovického hřbitova, jezdí nový školní spoj až do Chýně, linka 347 končí až u motolské 
nemocnice. Od 12. 12. došlo k rozšíření provozu Pražské integrované dopravy, zkrátily se 
intervaly, a tak do města jezdí linky 306, 319, 336, 347 a 357. Další linka 358 jede od 
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metra Zličín přes Břve do Chýně. Navíc jsou v provozu linky bývalé ČSAD a samozřejmě 
i doprava Českých drah. 

Občané mají kritické připomínky ke špatnému stavu některých ulic a chodníků. Část 
již byla opravena, další záleží na finančních možnostech města. 

 
 

OBCHODY A SLUŽBY 

Obchody a služby jsou nedílnou částí životního zázemí našich občanů. Jejich úroveň 
má vzestupnou tendenci. Spokojenost je s provozem nové pošty. Česká spořitelna rozšířila 
služby pro veřejnost, nabízí hypoteční úvěry na koupi nemovitostí a pozemků, na 
rekonstrukci bytového fondu. Na druhé straně musí dělat starost naším národo-
hospodářům vysoká zadluženost společnosti. Na úvěr se bydlí, kupují se auta, vánoční 
dárky, jezdí se na dovolenou. Těžko lze odhadnout, kdy tyto způsoby skončí a především 
jak a kdo tyto finanční půjčky uhradí. 

Pozitivním přínosem bylo otevření nového marketu Lidl 24. 6. 2004, kde je velmi 
solidní nabídka potravinářského i spotřebního zboží v cenově příznivých hladinách. Obchod 
stojí na místě bývalé mlékárny. 

Restaurační posezení včetně solidního stravování je zabezpečeno v dostatečné míře. 
Klientela se postupně vrací do Fort Roxy, vysoký standard služeb si drží čínská restaurace 
u bývalé Koruny. 

O čistotu a pořádek na veřejných prostranstvích pečují TS Hostivice, zajišťují 
dodávku pitné vody v celém městě i do sousední Chýně, starají o provoz kanalizace, 
zabezpečují čištění ulic, sekání trávy, zimní úklid sněhu, pravidelný odvoz komunálního 
odpadu, organizují kontejnerový sběr skla, plastů, papírů a starého textilu.  

Pro občany je dostatečná nabídka služeb soukromých řemesel, pravidelné měsíční 
trhy na Husově náměstí se těší velikému zájmu našich občanů i dalších lidí ze širokého 
okolí. 

 
 

ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 

Zdravotnictví a sociální péče zaznamenaly v uplynulém roce další zlepšení. V Domě 
pečovatelské služby přibyly další ordinace odborných lékařů, rehabilitace organizuje 
i léčební tělocvik v nové škole. Dne 30. 12. 2003 byl otevřen Penzion Roxy a denní 
stacionář pro seniory v hotelu Fort Roxy. Provoz zde není levný, jeden pobytu dle ceníku 
zde činí 700 Kč, ve stacionáři od 7 do 18 hodin to je 30 Kč za 1 hodinu. O klienty je velmi 
dobře postaráno, dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, strava, televize, 
telefon, strava 4× denně – snídaně, oběd, svačina a večeře, zahrada s venkovním 
posezením, pravidelné procházky za dozoru kvalifikovaných zdravotních sester, denně je 
vizita odborného lékaře. Obdobné služby nabízí i Domov sv. Karla Boromejského 
v bývalém klášteře, naposledy věznici v Praze-Řepích. 
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Od 5. 8. je v provozu v budově bývalé „školičky“ sociální zařízení Klokánek, které se 
stará o výchovu malých, opuštěných dětí. Zatím zde našlo domov 17 dětí. Občané i někteří 
podnikatelé našeho města finančně i hmotně přispívají na provoz tohoto zařízení.  

Na sociálních dávkách bylo naším úřadem vyplaceno v minulém roce 4 205 086 Kč.  

Trvalou hrozbou naší společnosti je stále narůstající počet osob, které mají kontakt 
s příjmem a užíváním návykových látek. U mladistvích mohou již jen 2 piva denně 
způsobovat dispozice k návyku na alkohol, k tomu se druží kouření a v nejhorším případě 
drogy. To není problém jenom u nás, ale v celém světě. A proto chválíme osvětovou 
činnost Klubka, které pracuje při naší škole. Vytvářet podmínky pro zdravý život mladých 
lidí musí především rodina, pak teprve škola a společnost. 

 
 

POLITICKÝ ŽIVOT 

Politický život v našem městě zahrnuje politické strany i seskupení jako v roce 
předešlém. Dne 1. května vstoupila naše republika do Evropské unie a vytvořila spolu 
s dalšími 25 státy silné evropské společenství se 454,6 milióny obyvatel, ČR je 
s 10,2 miliony na 10. místě. V sokolovně byla 27. května beseda o Evropském parlamentu, 
úvodní slovo měl hostivický občan Doc. JUDr. Pavel Svoboda, D.E.A., docent Katedry 
evropského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kandidát do Evropského 
parlamentu za KDU-ČSL. Dne 11. a 12.6 se v našem městě uskutečnily volby do Evrop-
ského parlamentu, naší republiku bude zastupovat 24 poslanců. Dne 21. 9. oslovila občany 
místní odbočka ODS, kdy v sokolovně uspořádala besedu „Co vás zajímá? – rozhovory 
a odpovědi“. Celostátní volby do Senátu a krajských zastupitelstev byly 5.–6. 11 a 12. až 
13. 11. V našem obvodě jsme volili senátora, byl zvolen až ve 2. kole, stal se jím člen ODS 
Jiří Oberpfalzer. Do Zastupitelstva Středočeského kraje odevzdalo hlasy 1 290 našich 
občanů, což představuje volební účast 31,85 %. Příznivci ODS získali 608 hlasů, tj. 
49,19 %, dále KSČM – 239 hlasů – 19,39 %, Strana nezávislých kandidátů a Evropští 
demokraté 110 hlasů s 8,89, ČSSD 106 hlasů s 8,57 % a Koalice pro Středočeský kraj 
83 hlasů se 6,17 %. Náš občan MVDr. Luboš Kudrna kandidoval za KSČM, byl zvolen do 
Zastupitelstva Středočeského kraje.  

 
 

ZÁJMOVÉ ORGANIZACE 

Zájmové organizace vytvářejí pro hostivické občany prostředí k uspokojování jejich 
osobních zájmů.  

Velice aktivní je činnost Svazu postižených civilizačními chorobami, kde více jak 250 
členů nachází porozumění a cit v jejich obtížném životním údělu. Dovedou se bezvadně 
bavit při svých sobotních odpoledních posezeních v restauraci U kaštanu, kde tanec, 
soutěže a besedy si získávají zájem i dalších občanů našeho města. Hojně využívané jsou 
autokarové zájezdy po krásách naší vlasti, dokonce pořádají dle zájmu svých členů krátké 
cesty do zahraničí. Pro potřebné členy jsou ozdravné rekondiční pobytové programy 
v lázních, zotavovnách a také u moře. Činnost hostivické pobočky je velmi kladně 
hodnocena. 



Kronika města Hostivice 
Rok 2004  17 
 

 
Členové Českého červeného kříže pořádají ve spolupráci s místní římsko-katolickou 

farou jarní 24. dubna a podzimní 23. října sběry šatstva, prádla, obuvi, hraček, školních 
a sportovních potřeb, ložního prádla, elektroniky, čisticích prostředků a dalších věcí pro 
sociálně potřebné občany v Diakonii Broumov a Úpice, nově i pro potřeby našeho místního 
Klokánku. 

Chovatelé opět uspořádali 19.–20. června tradiční výstavu drobného zvířectva 
s populární přehlídkou psů – Psí korzo. V rámci speciální činnosti to byly celostátní 
přehlídky psů Československého vlčáka a Českého bílého vlčáka, v září to byl již VII. 
Nákupní trh plemenných beranů. 

Sbor dobrovolných hasičů patří mezi velice aktivní organizace. Jeho členové se starají 
o stálou funkční pohotovost veškerého hasebního vybavení, preventivně kontrolují 
možnosti vzniku požárů. Družstva mužů a nově i žen úspěšně soutěžila v okresních 
přeborech zdatnosti členstva požární ochrany. Velice citelně podporují činnost Klokánku, 
kde finančně přispívají na vybavení domova opuštěných dětí.  

Činné jsou i organizace Českého svazu žen, Českého rybářského svazu, Českého 
svazu zahrádkářů, Českého svazu včelařů, Mysliveckého sdružení, většinou však 
zabezpečují uspokojování zájmů svých členů.  

 
 

KULTURNÍ ŽIVOT 

Kulturní život má v našem městě dlouholetou tradici. Spolky Hostivít, Havlíček, 
Hlahol, J. K. Tyl, především Sokol a Bendl přinášely do našich vesnic kulturu. Byla to 
ochotnická divadelní představení, tělocvičné akademie, hudební a pěvecké koncerty. 
Dnešní doba žije v převaze televize, videoprogramů a o původní žánry již není zájem.  

Trvalý zájem našich občanů je o koncerty vážné hudby, a to jak v aule zámku, tak i 
v kostele sv. Jakuba. Vystoupení houslového virtuosa Jaroslava Svěceného se stala již 
tradicí, Mistr svým uměním a nezapomenutelným šarmem přesvědčuje, že do Hostivice 
jezdí velice rád. 

K pořádání různých výstav jsou využívány plochy kaple a vstupní chodby do zámku. 
Další kulturní akce se mohou konat jen v sokolovně, případně malých klubovnách 
společenských organizací. Pod patronací členů Sokola, Kajek, Svazu ochránců přírody, 
Pionýra, Skautů pořádané dětské akademie i sportovní soutěže mají vždy dostatek 
nadšených účastníků. Vstup naší republiky do EU byl oslaven 1. května na Husově 
náměstí, kde byl od 14 hodin velmi pěkný kulturní program. V zimní plesové sezóně 
pořádají v místní sokolovně společenské organizace své reprezentační plesy, které jsou 
tradičně hojně navštěvovány jak mladší, tak i starší generací. Jinak mají naší občané 
širokou nabídku kulturních akcí v Praze. 
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HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK 

Hostivický měsíčník se těší trvalému zájmu občanů, vychází již 31 let. Zprávy 
z radnice podávají informace občanům o dění ve městě, o plánech ke zlepšování 
infrastruktury města a zkvalitňování úrovně bydlení a služeb. Zajímavé byly otištěné články 
z korespondence spisovatele Františka Nepila a hostivického rodáka PhDr. Antonína 
Tejnora. Na stránkách Hostivického měsíčníku bylo vzpomenuto významu světově 
uznávaného znalce barokního sochařského umění, hostivického rodáka pana Václava 
Vančury (28. 10. 1948–25. 7. 2003). Byl synem Ing. Václava Vančury, dlouholetého 
technologa hostivické mlékárny a všestranné divadelního ochotníka. Seriál Ing. Jiřího 
Kučery „Hostivické pohlednice“ nás vrací do dob minulých, pamětníci vzpomínají, jak to 
tenkrát všechno bylo. Zvláštní číslo s jízdními řády, s důležitými telefonními čísly, s adresou 
a nabídkou prací a služeb našich podnikatelů se stalo výbornou pomůckou pro naše 
občany. Na listech HM mají možnost všichni občané i organizace sdělovat své názory na 
různé problémy života ve městě, předat své postřehy a náměty ke zlepšování celkové 
úrovně v Hostivici a jejím okolí. 

 
 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 

Městská knihovna je nedílnou součástí nositele kultury ve městě. V současné době je 
zájem o četbu rozdílný. Jsou občané, kteří rádi čtou, pravidelně chodí do knihovny, kde si 
půjčují svazky historické i soudobé literatury. Cena nově vydávaných knih často limituje 
kupní možnosti čtenářů, a tak je trvalý zájem o půjčování knih. V dostatečném zájmu je 
knihovna základní školy, kde žáci využívají její nabídky k rozšiřování vlastního poznání 
i k vypracovávání zadaných úkolů. V městské knihovně byl nově byl instalován internet, 
který je přístupný všem občanům.  

 
 

DĚTI A ŠKOLA 

Stavební rozmach našeho města přináší i starosti se zajišťováním podmínek pro život 
většího počtu lidí. Najednou jsou zde silné ročníky dětí a ptáme se, co nimi? 

V loňském roce bylo dvojí vítání nových občánků, celkem jsme do naší společnosti 
přijali 60 dětí. Zajímavá jsou jména, která jim rodičové vybrali. U holčiček vedou Kateřiny 
a Kláry, u chlapců to jsou Matějové. 

 
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA  

Mateřská škola byla původně projekčně stavěna pro 120 dětí, postupně došlo 
z důvodů předpisů o počtu dětí v jednotlivých třídách ke snížení její kapacity na 80 dětí, 
dnes je po přehodnocení ukazatelů maximální kapacita pro 110 dětí. To však nestačí, 
zájemců je o 20 více a jejich počty budou s rozvojem města přibývat. Vzniká problém, kam 
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s dětmi předškolního věku. Úvahy o přístavbě stávající budovy mateřské školy o 2 třídy 
jsou dokonce i nahrazovány myšlenkou o výstavbě nové školky, ale v jiné lokalitě města. 
Tedy úkol pro řešení vedení radnice a architekta města. Vedení školky zabezpečuje pro 
děti pravidelná divadelní představení, v létě byl uspořádán 12-denní zájezd k italskému 
moři. Občané mohou vidět malířské a ruční práce našich nejmenších při výstavách 
v zámku a již dnes školka žije v přípravách na 60. výročí organizované předškolní péče 
o děti v Hostivici. Tehdy 2. května 1946 byla v hostinci U Neradů, otevřena první mateřská 
školka. V sousední spojené obci Litovice, Jeneček, Břve první školka, útulek pro děti 
zemědělských dělníků byl uveden do provozu v září 1947. Byla to montovaná dřevěná 
budova postavená brigádní činností občanů pod současnou STS a dětem sloužila až do 80. 
let minulého století. Na stránkách Hostivického měsíčníku proběhla i polemika o způsobu 
péče o děti ze strany pedagogického dozoru. Kontroly nadřízených orgánů nezjistily žádné 
závady v provozu školky, a tak stížnost, vzájemné nepochopení bylo vyřešeno především 
k dalšímu zlepšování úrovně výuky a ve prospěch spokojenosti všech dětí. 

Svoji tvář na slunci si postupně dobývá Mateřské centrum, které působí v budově 
základní školy. Zde maminky s dětmi do 6 let seznamují své ratolesti se základy malování, 
s prací v keramické dílně, dále děti poznávají základy hudebního vzdělání, seznamují se 
s výukou cizích jazyků. Pro úspěšnou výchovu dětí jsou pořádány odborné přednášky, 
především lékařů. V tomto mateřském centru „Klubíčko“ je uváděno v život heslo italské 
Marie Montesori: „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“ 

 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

Žáci i učitelský sbor oslavili 1. výročí výuky v nové škole, bylo to 3. 3. 2004 . Dětem 
se zde velice líbí, ale k celkové spokojenosti ještě chybí dostavba druhého křídla školy. 
Přebíhání do jídelny ve staré škole je dětem nepříjemné, zatím však jiné řešení není. Do 
školy bylo do 1. tříd zapsáno 64 dětí, pouze u 12 dětí jejich rodiče požádali o odklad 
povinné školní docházky. Do naší základní školy již chodí 463 žáků, což jest o 40 více než 
v roce minulém. Nárůst je zapříčiněn zvýšeným počtem rodin s malými dětmi v nové 
bytové výstavbě města. Přibyly další 2 třídy, celkem se učí ve 20 třídách 1.–9. ročníku. 
Velká pozornost je věnována výuce jazyků, učí se angličtina, němčina, ruština, 
francouzština. Naše škola spolupracuje se školami v Portugalsku, Slovinsku, Polsku, 
Rumunsku a pokračuje úspěšná letitá spolupráce se školou v německém Windischeschen-
bachu. Matematický projekt Socrates měl úspěšné setkání v Polsku, pro rok 2005 bude 
hostitelem naše hostivická škola. Děti absolvují pravidelné plavecké kurzy Medúza, letos to 
bylo 70 dětí ze 2. a 3. tříd. 

Pro děti 4. tříd byl zimní lyžařský výcvik v Krkonoších. Žáci naší školy úspěšně 
reprezentují na znalostních soutěžích olympiád. Výborná umístnění získali ve sportovním 
zápolení v atletice, přespolním běhu a v soutěžích ve stolním tenise. V březnu bylo velmi 
přínosné setkání dětí s výukou angličtiny s rodilými občany USA. Desetidenní setkání 
našich děti s německými kamarády z windischeschenbašské školy 14.–24. června 
v bavorském Gleissenbergu pomohlo úspěšně navázat nová přátelství a především 
u našich dětí zlepšit znalosti německého jazyka. Vědomostní soutěže pro žáky 2.–5. tříd se 
zúčastnilo 63 dětí. V kategorii mladších obsadil 1. místo Václav Moldan, u starších zvítězil 
Miroslav Metemisch. Dne 7. 12. byl uskutečněn projektový systém vyučování – společné 
řešení zadaných úkolů, kde žáci získávali zkušenosti s činností v týmové práci. V krajské 
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soutěži Dětská scéna 2004 – 3.–4. dubna zvítězili žáci hostivického školního dramatického 
kroužku a postoupili až do celostátního kola v Turnově. V oblastní soutěži v Jílovém 
u Prahy obsadili v oboru individuální recitace 1. místa Vladimír Konývka a Ludmila Junová. 

Pro zabezpečení provozu školní kuchyně byl zakoupen speciální konvektomat v ceně 
316 760 Kč. Toto zařízení zabezpečí udržování kvality pokrmů v souladu s náročnými 
předpisy EU o provozu veřejných stravoven. 

 
 

ZVLÁŠTNÍ ŠKOLA 

Zvláštní škola začala letos školní rok až 9. září, kdy byla ukončena letní rekonstrukce 
celé budovy. Dne 14. 10. byl „ Den otevřených dveří“, kdy měli návštěvníci si prohlédnout 
pěkné prostředí pro výuku žáků. 

 
 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 

Školní družina se stala v poslední době nezbytným článkem výchovy školní mládeže. 
Pracovní zatížení rodičů nedovoluje, aby děti opustily po obědě školu a odpoledne byly bez 
dozoru. Toto zajišťuje provoz školní družiny, kde děti tráví pod vedením zkušených 
pedagogů odpolední čas, než si je v podvečer převezmou jejich rodiče, kteří vrací ze svého 
zaměstnání. Družina má své zázemí v prostorách staré školy, kde jsou 4 oddělení. Činnost 
zde není jenom hlídání dětí, ale je to starostlivost o odborný program. Děti se zde 
připravují na výuku příštího dne, pracují v zájmových kroužcích. V rámci činnosti školního 
klubu je hudební přípravka a kroužek dramatiky. Velmi navštěvovaná je výuka místní 
pobočky Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou. Zde se děti učí hře na hudební 
nástroje, zpěvu a základům tance.  

Významná je i činnost Centra drogové prevence – KLUBKA, kde dětí pracují 
s výpočetní technikou, hojně navštěvované jsou kroužky výtvarné výchovy a keramický. 
Každou středu odpoledne je volný program. Děti jsou seznamované se zásadami 
správného života, s prevencí proti drogám. Dne 24. 1. byl pro školní děti uspořádán 
4. Disko-program v místní sokolovně, s návyky správného společenského chování, přišlo 
120 nadšených zájemců. 

 

V říjnu byla v sousední Chýni úspěšná výstava – 140. výročí založení základní školy. 
Promítání filmových záznamů ze života této školy, historické zápisy, sešity žáků daly 
vzpomenout na více jak stoletou činnost. Chýnští žáci po ukončení 4. a 5. třídy, pak 
pokračují v základním vzdělávání na naší hostivické škole.  

 

V Hostivickém měsíčníku bylo otištěno staré Komenského desatero ke šťastnému 
životu vydané v pro potřeby obecných škol léta Páně 1907 a lze jen potvrdit, že téměř po 
100 letech jejich zveřejnění mají tyto zásady co říci mládeži i dospělým. 
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KAJKY, ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY A PIONÝR 

Tyto organizace jsou si svojí náplní tak blízké, že lze velice obtížně jejich činnost od 
sebe vzájemně oddělovat. Již několik let vedou naše děti k pracovitosti, poctivosti, 
kamarádství, k lásce k přírodě. Oddíl Kajek letos oslavil již 11. výročí svého založení. Na 
tuto počest navštívili všichni členové dne 17. listopadu památné místo, kde uchovávají 
zakopanou tajnou oddílovou smlouvu. Kajky i ochránci přírody organizují pravidelné jarní 
a podzimní akce k úklidu kolem Hostivických rybníků. V lednu kontrolovaly stav ptačích 
budek, první jarní den 21. 3. vítaly jaro upalováním Morany. V Českém krasu v Malé 
Americe sčítaly zimující netopýry. Velikonoce prožili členové Kajek pobytem na Šumavě. 
V pražském kole přírodovědné soutěže Zelená stezka Zlatý list obsadil oddíl 4. místo. 
Ve dnech 8. - 9. května se uskutečnilo u nás v Hostivici středočeské krajské kolo této 
soutěže, kterého se zúčastnily oddíly a školy hlavně z Kladenska a Rakovnicka. Dne 
21. a 22. 5. bylo Vítání ptačího zpěvu u Hostivických rybníků s přednáškou Pavla 
Bergmanna. Oslavy dětského dne byly 5. 6. na Husově náměstí s námětem Den dětí 
a zvířete. Pořadatelem byly Kajky, Pionýr, Sokol, Centrum drogové prevence a Farní úřad. 
Sice špatné počasí zahnalo děti do sokolovny, ale jejich radost byla i při náhradním 
programu ohromná. Vybraných 5 000 Kč bylo hostivickou podporou pro chov nosála 
červeného. Ještě před prázdninami byly víkendové akce v Ostrově u Tisé (horolezecká 
akce) a v Blatné. Letní tábor Kajek a Pionýrů byl v šumavské vesnici Pec pod Čerchovem, 
kde děti žily zálesáckým životem, imitovaly životní zvyklosti ve všech světadílech naší 
planety. Na dno sil si sáhli závodníci 11. září ve Vraném nad Vltavou, kde byla soutěž „Až 
na dno“. Soutěžilo se o překonání maximální vzdálenosti za 24 hodin. Rekord Kajek utvořil 
Vašek, který zvládl vzdálenost 101,06 km. Téhož dne, v sobotu 11. září bylo pod patronací 
Pionýra tradiční setkání dětí na hrázi rybníka Kala – Pohádkový les. Letos to byly soutěže 
„Veselé hrátky se zvířátky“, zúčastnilo se na 140 nadšených dětí. Zdařilá byla zářijová 
víkendovka s návštěvou pražské zoo a podzimní prázdniny v Mrtníku. Světový festival 
ptactva 17. 10. byl oslaven ornitologickou vycházkou k Hostivickým rybníkům. Na sklonku 
roku to byly práce v klubovně s tradiční výrobou vánočních dárků, dovednosti lidových 
řemesel a nakonec vánoční krmení zvířátek. 

 
 

SKAUTI 

Skauti se vedle krojované účasti na významných státních výročích starají o výchovu 
mladé generace v ideách zakladatele Antonína Benjamina Svojsíka a oblíbeného dětského 
spisovatele Jaroslava Foglara. Myšlenky výchovy mladé generace k čestnosti, poctivosti, 
pracovitosti, kamarádství, tělesné zdatnosti a k lásce k přírodě platí i dnes. Jaro přivítali 
21. 3. utopením Morany, hned na to 25. 4. byla již velmi sledovaná VII. koloběžkiáda, 
které se zúčastnilo 35 závodníků. Červnová výprava po staré řece Berounce se sjetím 
z Roztok pod Křivoklátem do Zbečna a pak až do Nižbora byla velmi úspěšná. Lidických 
obětí vzpomněl oddíl svým cyklistickým výletem až k památníku v Lidicích. Čtrnáctidenní 
letní tábor byl v Čísovicích, kde zálesácký život v přírodě a sportovní soutěže naplnily 
dětem 14 dní pěkných prázdnin. V sobotu 1. září byly úspěšné vodní hrátky na Litovickém 
rybníce, kde vedle základních prvků ovládání lodí byl i výcvik v záchraně tonoucích. 
Významně pomohlo Vodácké a turistické centrum Honza pod vedením pana Jandy, které 
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zapůjčilo veškerý potřebný vodácký materiál. Dne 19. listopadu to byla výprava do 
severních Čech, do Úštěku a před Vánocemi to bylo přinesení betlémského světla. 

 
 

KLOKÁNEK 

Zařízení Fondu ohrožených dětí Klokánek je organizací, která se stará o výchovu 
opuštěných dětí. Od 1. 7. 2004 zahájil v našem městě provoz v nově upravené budově 
bývalé školičky. Zde vzniklo 12 bytů pro tety a jejich děti. Jedná se o děti, které neměly to 
základní štěstí, narodily se nehodným rodičům, kteří se o ně nestarali, ba dokonce je již 
i týrali. V naší republice je světově vysoký počet dětí, které vyrůstají mimo rodinu. Žádosti 
o adopci dětí jsou vyřizovány zdlouhavě, legislativní předpisy staví zájem dětí až na druhé 
místo. Výstava v zámku – projekt Klokánek – názorně ukázala naším občanům, jak je 
možno těmto dětem pomáhat. Dne 15. 5. uspořádali žáci základní školy Školní jarmark, 
výtěžek z prodeje ve výši 8 000 Kč byl předán opuštěným dětem v Klokánku. Vedle státní 
podpory je patrná i účast našeho města, dary hostivických podnikatelů, podpory 
společenských organizací, hasičů, Svazu žen a dalších potvrzují, že našim občanům není 
lhostejný život těchto dětí. Mnoho z nich již pochopilo, že vedle finančních podpor jsou 
možné i dary materiální. A tak sezónní ovoce a zelenina nalezne vždy své upotřebení, za 
což vedení Klokánku rádo děkuje. Vedoucí PhDr. Koutenská svojí aktivitou vytváří obecné 
povědomí o této činnosti, spolupracuje se zahraničními organizacemi podobného zaměření. 
Byl uspořádán Africký den s předváděním domorodých zvyků podáváním jídel. Hostivický 
Klokánek potřebuje další tety, aby čekající děti co nejdříve nalezly milující lidskou náruč. 

 
 

TĚLOVÝCHOVA A SPORT 

Heslo „V zdravém těle, zdravý duch“ zakladatele Sokola dr. Miroslava Tyrše platí 
i dnes. Lékařské průzkumy u mladé generace vykazují varující výsledky tělesné zdatnosti. 
Mnoho osmnáctiletých – dvacetiletých chlapců nezvládlo při odvodech na vojenskou 
prezenční službu jednoduché základní pohybové prvky, o síle ani nemluvě. Dvě hodiny 
tělesné výchovy v základní škole je pro rostoucí organismus dětí velice málo. Zde je výzva 
rodičům, ano, podporujte vzdělávání svých dětí, ale důsledně dbejte i o jejich rozvoj 
v pohybové a tělesné zdatnosti. 

V našem městě je tradičně aktivní tělovýchovná jednota Sokol, kde mají sportovního 
vyžití děti, ženy i muži. Stařičká sokolovna je v plném provozu po celý týden, cvičí se 
i v neděli. Navíc je nová kapacita tělocvičen v nové škole. Lehká atletika na místním 
stadionu je zatím ve stínu kopané, v plném provozu jsou tenisové kurty u stadionu a 
u bývalého hřiště pod hrází. Pro malé caparty jsou dětská hřiště u sokolovny, pod novou 
školou, v Sadové, v mateřské škole, u Litovického rybníka, v Jenečku a nové oázy pro hry 
dětí jistě přibudou v další výstavbě našeho města. Sokolský taneční gymnastický soubor 
„Marešky“ obsadil na celostátní soutěži 5. června se skladbami „Člověk“ a „Alkoholik a jeho 
běsy“ 2. a 3. místo. Dne 2. října byly v sokolovně velice úspěšné Olympijské hrátky pro 
děti od 2 do 99 let, soutěžilo se v 17 netradičních disciplinách. Radostné odpoledne bylo 
pokaženo nešťastným úrazem jednoho z organizátorů, pana Romana Rozumka, který 
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utrpěl těžké poranění nohy. Na hrázi Litovického rybníka byl již 3. ročník Sousedského 
běhu s účastí dětí i dospělých.  

Hostivičtí sportovci reprezentují naše město i v dalších odvětvích. Loňské úspěchy 
šachistů pokračují, úspěšná je činnost i fotbalového oddílu. A mužstvo dospělých úspěšně 
útočí na 1. místo okresní soutěže a na dosah je postup do I.B třídy Středočeského kraje, 
kde kdysi fotbalové kluby SK Hostivice či Meteor Litovice vždy hrávaly. Zázemí mladých 
nadějných hráčů je v B mužstvu, které v okresní soutěži obsazuje vždy medailová místa. 
Radost vedení oddílu dělá mužstvo dorostu a další dvě družstva žáků, zde pod odborným 
vedením zkušených trenérů vyrůstá nová fotbalová generace. 

V Hostivickém měsíčníku byl otištěn rozhovor starost města Ing. Jiřího Pelce 
s někdejším československým representantem v tenise s Liborem Pimkem. On je rodák 
z Litvínova, žije a podniká v Belgii a při návštěvě našeho města projevil zájem o obchodní 
aktivity. Samozřejmě se zajímal i o sport, který by v Hostivici i osobně podporoval. 

 
 

POLICEJNÍ KRONIKA 

Tato pasáž patří mezi místa, kde je zápis plný smutku a zklamání. Po sametové 
revoluci udělil pan prezident Havel udělil velkorysou amnestii, došlo k razantnímu uvolnění, 
liberální nové zákony změkčily posuzování přestupků některých našich občanů. I samotná 
policie se dostala v rámci organizačních změn do problémů s poctivostí některých svých 
příslušníků. Ztratila uznání a respekt společnosti. V běžných obchodních jednáních má 
dnes skoro větší oporu spíše dlužník než věřitel. Podvody a krádeže jsou vysvětlovány 
neúspěšným podnikatelským záměrem. Policie si sice školí své nové adepty, ale současný 
stav nemůže uspokojovat občany. 

V našem městě bylo spácháno mnoho desítek přestupků a trestných činů. Několik 
významnějších uvádíme pro historická srovnání mravní čistoty naší společnosti. Dne 
22. 2. 2004 neznámý pachatel odmontoval a odcizil kompletní výdejní automat na prodej 
jízdenek MHD Na Pískách, škoda 256 000 Kč. V ulici Čsl. armády bylo 7. března odcizeno 
osobní auto Renault, škoda 300 000 Kč. V měsíci květnu byla zaznamenána krádež 
litinových krytů vodojemu pod Chrášťanskými vrchy, škoda činila 40 000 Kč, navíc pak 
vzniklo další nebezpečí těžkých úrazů občanů, kteří by případně spadli do odkrytých 
vodovodních vpustí. V noci 23. 5. neznámí škůdci poničili lavičky na Husově náměstí. Ráno 
17. srpna se občané divili „výzdobě“ mariánského sloupu, kdy v noci neznámí vandalové 
odcizili soupravu nákupních vozíků marketu Lidl a tyto navěsili na sloup a sochy. Před 
prodejnou Lidl byl na parkovišti odcizen Renault Megane, škoda 400 000 Kč, v ulici 
17. listopadu byl ukraden osobní automobil Škoda Octavia v hodnotě 610 000 Kč. Před 
samoobsluhou Na Pískách byl znovu odcizen výdejní automat na jízdenky MHD v ceně 
250 000 Kč. Silně narůstá počet vloupání a krádeže v rodinných domcích, v bytech 
a výrobních zařízeních podniků. Varující jsou případy krádeže kabelek a nákupních tašek 
pěších občanů. Tyto jim násilným způsobem odcizují zloději, kteří projíždějí motorovými 
vozidly v ulicích našeho města. Naše společnost trpí dlouholetým zpochybňováním 
soukromého vlastnictví, nenechavci vidí zdroj lehké obživy a nezastaví se ani před vlastním 
svědomím, natož pak před základními společenskými normami. Mírně se stav zlepšuje, 
mnoho podstatného stále ještě čeká. 
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KALENDÁRIUM 

Dne 16. února 2004 oslavila v Domově důchodců své 100. narozeniny paní Marie 
Muzikantová, která skutečně svoje příjmení nezapře, vše v životě brala s humorem a 
muzikou. Blahopřát jí přišlo mnoho lidí, za město to byl pan starosta Ing. Jiří Pelc, 
místostarostka Iva Koptová a předsedkyně komise sociální a zdravotní paní Jitka 
Najmanová. Vedle oslav jsme poznali i stránky našeho žalova. Dne 5. ledna zemřela ve 
věku 77 let dětmi oblíbená učitelka a ředitelka mateřské školy, paní Eva Saifrtová a 13. 1. 
se Sokolové rozloučili s dlouholetou cvičitelkou a náčelnicí jednoty paní Věrou Pavlovou. 

V uplynulém roce se u nás narodilo 49 dětí, zemřelo 58 osob včetně obyvatel 
Domova důchodců. 

Na stránkách Hostivického měsíčníku bylo vzpomenuto osob, které byly v minulosti 
jmenovány za čestné občany města. Jejich činy a práce pro město si toto uznání jistě 
zasloužily. Domníváme se, že bychom našli i další, kteří byli opomenuti a nebo tehdejší 
společenské zřízení jejich osobám nebylo nakloněno. Zatím to jsou: 

František Horešovský, Jeneček č. 11, dnes Družstevní 954. Rolník, který od roku 
1871 působil v obecním zastupitelstvu obcí Litovice, Břve a Jeneček. V obecní správě byl 
nepřetržitě činný 32 let, čestným občanem byl jmenován 22. 3. 1903. 

Páter Josef Sirůček, působil na hostivické farnosti od 24. 5. 1888. Byl znám jako 
skutečný lidumil, pomáhal všem potřebným. V širokém okolí i v zahraničním světě byl 
znám jako výborný včelařský odborník. Čestným občanem spojených obcí Litovice, Břve a 
Jeneček byl jmenován při příležitosti 50-letého kněžského jubilea 31. 7. 1904. Zemřel 
v Liboci v roce 1909, kde trávil poslední léta svého odpočinku. 

Alexander Jermilovič Korobejnikov, narozen 9.5.1910, plukovník tankových vojsk 
Rudé armády. Podílel se na činnosti sovětských vojsk při osvobozování Prahy, byl velitelem 
skupiny vojsk v Hostivici. MNV Hostivice ho 27. 7. 1945 jmenovala čestným občanem 
města. 

 
 

ZEMĚDĚLSTVÍ 

Uplynulý hospodářský rok byl velice příznivý, možno říci nadprůměrný. Konečně 
mohli zemědělci vyslovit spokojenost s dary přírody. Teplotní i srážkové poměry byly 
optimální pro potřeby rostlinné výroby. S počasím byli spokojeni i naši zahrádkáři a lesníci. 
Chýňská akciová společnost Agrosa, která hospodaří na pozemcích bývalých rolníků 
v Hostivici a Jenečku, dosahovala rekordních výnosů obilí, u pšenice až 7 tun/ha, 
u ječmene to bylo 6 tun. Urodila se i cukrová řepa, výnos byl přes 50 tun na hektar. 
Podobné výsledky, i když trochu nižší, byly na pozemcích bývalého státního statku, dnešní 
firmy Litos. V minulosti to bylo vzorové hospodářství, v současné době hrozí havarijní stav 
bývalých stájí, stodol a kolen, které nemají již zemědělské využití, staly se ohromnou 
přítěží. Živočišnou výrobu v naší oblasti neprovozuje nikdo, její rentabilita zatím vychází 
v záporných číslech. Varující pro budoucnost je však rapidní úbytek velmi úrodné půdy. 
Naši předkové se plahočili, aby získali každý metr, ar, hektar zemědělské půdy, dnes mizí 
stovky hektarů pod zástavbou nových domů, ulic a dalších staveb. U nás se tato hrozba 
zvýší záborem pro výstavbu rychlostní komunikace R6 a novou letištní dráhou 
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RWY 06R/24L. Bude i v budoucnu ten současný optimismus – co si nevyrobíme, to si 
dovezeme. Ano, ale za kolik to bude? 

 
 

POČASÍ 

Na Nový rok napadlo 10 cm sněhu, mrzlo -9 °C, noční teploty poklesly na -17 °C, 
přes den bylo -10 °C. Po několika létech zamrzla v Praze i Vltava, šumavská Kvilda 
zaznamenala rekordních -38,6 °C. Koncem měsíce ledna – 29. 1. silně padal sníh a došlo 
ke každoročnímu zavátí silnice do Chýně a železniční trati do Rudné. Uvolnění bylo až za 
dva dny, kdy muselo vypomoci i vojsko s těžkou technikou. Únor byl s mírným sněžením, 
noční teploty kolem -5 °C, jarní obleva přišla 25. 3., kdy pršelo a denní teplota se 
vyšplhala na +21,6 °C. Teplý byl i duben, srážkově průměrný. První jarní bouřka se silným 
deštěm přišla 10. 5., napršelo 15 mm. Červen potěšil zahrádkáře i zemědělce, teploty 
v noci byly nad 10 °C, přes den 30–32 °C. Dne 8. července bylo veliké teplo, naši oblast 
zastihla silná bouřka s přívalovým deštěm, napršelo 40 mm. Voda však odtekla bez větších 
škod na majetku a zemědělských porostech. Srpen byl teplý, srážky přiměřené, občas vždy 
dobře zalilo, 19. 8. padl rekord Klementina +34,9 °C. To již bylo skoro po žních, zemědělci 
sklízeli zbytky pšenic a ovsa. Úroda byla velice pěkná, rekordní výnosy uspokojily. Podzim 
byl velice teplý, srážkově mírně nadprůměrný, ještě 24. 10. byly denní teploty +21,3 °C. 
Zima se ohlásila prvním mrazíkem 9. 11., kdy překvapil i první poprašek sněhu. Ve dnech 
18.–19. listopadu zasáhl celou střední Evropu silný větrný poryv, byla vichřice až orkán. 
V naší republice došlo k poškození domů, staveb továren, byly zaznamenány i mnohé 
vývraty stromů. V sousedním Slovensku nastala v Tatrách ničivá kalamita, katastrofa 
poznamenala stovky hektarů krásných lesů Tatranského národního parku. Koncem měsíce 
napadl další sníh, i přes den mrzlo a tento ráz počasí se udržel i v prosinci. Rok se rozloučil 
mírným deštíkem, o Silvestra bylo přes den +8 °C. 

 
 

RŮZNÉ 

Na stránkách HM zazněla kritika našich občanů na žalostný stav zbořeniska bývalého 
Dělnického domu. Jeho majitel Agras, a. s., Chýně prakticky zanikl a nový nástupce 
Agrotel, a. s., Chrášťany z důvodu finanční nedostatečnosti současný stav vůbec neřeší, 
a tak bývalý stánek kultury se stává ostudou našeho města.  

Hostivická občanka Anna Mlinariková získala 23. března na Hudební univerzitě 
v americkém Bostonu cenu děkana za hru na housle. 

Členové fotbalového klubu sbírají pravidelně na jaře v našem městě železný šrot, 
letos se 17. dubna objevila nekalá konkurence. Cizí chytráci je chtěli předběhnout 
a připravený sběr si odvézt sami. Občané však podpořili místní fotbalový klub, staré železo 
si tak odvezli hostivičtí fotbalisté.  

V květnu začal Český Telecom, a. s., odstraňovat staré telefonní sloupy, rozvod 
telefonního signálu je nyní veden v zemi po celém území města. 
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V Hostivickém měsíčníku bylo otištěno „Zamyšlení po 25 létech“, tenkrát byla v roce 
1979 vypsána anketa o představách Hostivice po roce 2000. Co se podařilo naplnit? 
Zlepšení dopravního spojení s Prahou, je funkční městská kanalizace, v provozu je městský 
vodovod a navíc je i plynofikace. Došlo ke zlepšení stavu městských komunikací. Byla 
postavena nová mateřská škola pro 120 dětí. V roce 2000 začala vedle stadionu výstavba 
nové školy pro 720 žáků a I. etapa je již ukončena, vyučování začalo 3. 3. 2003. Podstatně 
se zlepšila účastnická telefonní síť, provoz zajišťuje Český Telecom, a. s., navíc je veliká 
nabídka mobilních telefonů. Kvapem přibývá bytová výstavba, staví se rodinné domy, jsou 
další nové družstevní byty. Po listopadu 1989 nastal rozmach soukromého podnikání, jsou 
nové obchody, služby, řemeslné dílny, firmy s činností finální práce až klíč. Ve městě je 
nová velkoprodejna potravina zboží Lidl, v sousedním Zličínu či Kladnu jsou supermarkety 
Plus, Globus, Tesco, Penny Market, Billa, Metropole, Carrefour a další. Před dokončením je 
úprava Husova náměstí, kde chybí již jen kosmetické dodělávky, dlážděné chodníky, 
bezprašné vozovky a ozelenění volných ploch. Klidová oáza cesty z náměstí až k hrázi 
Litovického rybníka se zpožďuje z důvodů několikaletých jednání o vlastnických právech 
dotčených pozemků. Zlepšila se zdravotnická péče o občana, mnoho speciálních ordinací je 
v našem městě a lidé již nemusí cestovat do Prahy, do Klimentské. Starším občanům slouží 
Dům s pečovatelskou službou, dále je v provozu Domov důchodců a nový Penzion Roxy 
a denní stacionář v hotelu Fort Roxy. Přání mladých v rozšíření o 2–3 vinárny s možností 
posezení bylo dokonce překročeno, ve městě jich máme 6. A co se nesplnilo? Tehdejší 
mladá generace si přála vybudování lyžařského svahu, zimního a plaveckého stadionu. Zde 
jejich přání byly skutečně velmi nadčasové. 

V nejbližší době nás čeká - dokončení II. etapy stavby základní školy, navýšení míst 
mateřské školy, zvýšení kapacity ČOV, pokračování ve výstavbě dlážděných chodníků 
a úpravě ulic, zlepšení dopravního zabezpečení čtvrti Břve. Velmi aktuální je výstavba 
objektu s kapacitním společenským sálem, stařičká sokolovna věčně nevydrží. Město se 
bude dále rozvíjet, snad 8 tisíc obyvatel bude konečná a k tomu bude nutné další sociálně 
společenské zázemí. Zde čeká zástupce našeho města, aby při všech jednáních s investory 
nekompromisně vyžadovali i řešení těchto významných podmínek pro spokojený život 
všech občanů.  

 
 

Rok 2004 skončil, jako každý hospodář na konci roku hodnotí svoje počínání, tak 
i u nás je možné pohlédnout na uplynulý rok. Byl to rok dobrý, i přes hrozby různých 
teroristických útoků se tyto naší republice vyhnuly, žijeme v míru a učíme se demokracii. 
Mnoho našich občanů stále ještě nepochopilo, že blahobytu lze dosáhnout i poctivou prací. 
Vznosná přání se musí mírnit realitou vlastního kapitálu a možností. V našem městě 
každým dnem vidíme nová zlepšení, lidem se daří lépe. Není však vše k úplné 
spokojenosti, mnohé ještě chybí. Městský orchestr zatím ladil, má již dobře naladěno a tak 
se očekává, že bude i úspěšný koncert. To je i velké přání i pro budoucnost. 
 
 
 
V Hostivici dne 15. srpna 2005  
 

Ing. Antonín Štětka, CSc. 
kronikář 
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