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Skončilo prvé pětiletí třetího tisíciletí v němž jsme očekávali další prohlubování 
občanské společnosti s respektováním osobnosti člověka a jednání v duchu poctivosti. 
K lítosti musíme poznamenat, že současný svět je plný násilí a intrik, kdy prostý občan jen 
s obavami očekává dny příští. Přesto se však v naší republice daří zvyšovat hospodářskou 
úroveň a stáváme se významným článkem evropského společenství.  

 
 

ROK 2005 VE SVĚTĚ 

Byl významný tím, že i přes dílčí šarvátky se podařilo uchovat všeobecný mír. Stále 
přetrvává rozpor mezi státy světových velmocí a chudých národů Afriky, Asie a Latinské 
Ameriky. Podpory od Spojených států, Evropské unie jsou stále nepostačující, drtivá 
většina obyvatelstva rozvojových zemí žije v hladu a bídě.  

Dne 19. 1. představili ve Francii nové dopravní letadlo Airbus 380, které je největší 
na světě. Některé konstrukční součásti tohoto mamuta se vyráběly i v zemích Evropské 
unie a tedy i Česka. Maximální dolet je 15 tisíc km, kapacita až 850 cestujících. O Airbus je 
velký zájem, objednávky světových firem již překročily 140 strojů. 

Bývalý irácký vůdce Saddám Husajn byl postaven před řádný soud, zodpovídá se 
ze zločinů proti lidskosti a masakru nevinných iráckých a kurdských občanů.  

Ve Francii a Nizozemsku odmítli v referendu občané ústavu Evropské unie. 

Dne 2. 4. 2005 zemřel ve Vatikánu ve věku 86 let polský kněz – kardinál Karol 
Wojtyla, papež Jan Pavel II. Truchlil celý křesťanský svět, který uznal celoživotní snažení 
hlavy římsko-katolické církve pro spolupráci s národy, pro podporu hladovějících 
a utlačovaných osob. Byl označován za jednu z největších postav posledního čtvrtstoletí, 
jemu je připisován i podíl na pádu komunismu v Evropě. Jeho nástupcem byl zvolen 
německý katolický kardinál Joseph Ratzinger, který přijal jméno Benedikt XVI.  

Truchlilo i monacké knížectví, dne 6. 4. zemřel služebně nejstarší evropský monarcha 
kníže Rainier III., bylo mu 81 let. Za dobu své vlády přeměnil malý evropský stát 
v prosperující a  vyhledávanou středomořskou oblast. Jeho následovníkem se stal jeho syn 
Albert II. 

Při příležitosti 60. výročí ukončení 2. světové války byla znovu hodnocena osoba 
ruského generála Vlasova. Ten v počátečních bojích Velké vlastenecké války se svým 
plukem padl do zajetí, se svými vojsky přešel na stranu německých okupantů a teprve na 
sklonku války se zpět přidal na stranu sovětské armády a západních velmocí. Jeho 
jednotky se významně zasloužily v květnových dnech bojích 1945 o záchranu a osvobození 
Prahy. Vojáci pak usilovali o přechod do zajetí v americkém pásmu Německa. Avšak 
generál Vlasov i jeho armáda byla Američany předána do Sovětského svazu, kde pak byli 
všichni za vlastizradu popraveni.  
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Den 2. 7. byl hrozivý pro občany Londýna. Pakistánští teroristé, napojeni na 
zločineckou organizaci Al Kajdu, provedli pumové atentáty na londýnské metro a autobus 
pouliční dopravy. Akci provedli utajeně, exploze byly časovány radiomagnetickým 
signálem. Vedle stovky raněných bylo i 52 obětí cestujících Londýňanů, včetně dětí.  

V důsledku velikého sucha v jižní Evropě zuřily v Portugalsku a Španělsku veliké 
požáry, na druhé straně vlivem přívalových dešťů byly záplavy v Rakousku, Německu 
i v jižní části naší republiky.  

V Německu byly parlamentní volby, s mírnou převahou vyhrála bývalá občanka NDR 
Angela Merkelová z konzervativní Křesťansko-demokratické unie CDU/CSU. Ta později 
vytvořila velkou vládní koalici se sociálními demokraty SPD. 

Konec srpna a začátek září byl tragický pro jižní oblasti Spojených států amerických. 
Tato území postihl hurikán Katrina, zvláště pak město New Orleans. O život přišly tisíce 
občanů, celé město muselo být evakuováno a škody se odhadovaly v miliardách dolarů. 

Neklid přetrvával i v Iráku, kde byla již zvolena domácí vláda, ale extremisté 
sebevražednými atentáty vytvářeli nepokoje a napětí v celé zemi. 

V srpnu museli izraelští osadníci pod velikým tlakem vyklidit pásmo Gazy a celé území 
předali palestinskému státu. 

Hrozby ptačí chřipky – viru H5N1 se po výskytu v Asii začala bát již i Evropa. Lékaři 
ohlašovali pandemii. Uvážliví hospodáři však upozorňovali na obchodní lobování 
v lékárenském odvětví. Dosud nebyla vyvinuta vakcína proti této chorobě, riziko 
onemocnění údajně zmenšuje ochranné očkování přípravkem Tamiflu, jehož zásob se 
lékárenská lobby tak elegantně zbavila.  
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ROK 2005 U NÁS 

Zaznamenal další zlepšování hospodářské úrovně. Bylo dosaženo nárůstu hrubého 
hospodářského produktu o 5,1 %, což je nejlepší výsledek od roku 1996. Stálým 
problémem je nezaměstnanost, která dosahuje úrovně až 10 %. Varující jsou výsledky 
průzkumu ministerstva zdravotnictví o nemocnosti v české společnosti. Přibývá lidí 
s onemocněním cukrovkou a Alzheimerovou chorobou. Za rok 2005 u nás zemřelo 
110 tisíc lidí, ze všech úmrtí představuje 54 % nemoci srdce a cév, zhoubné nádory 
26,2 %, úrazy 6,58 %, nemoci dýchací soustavy 4,7 %, nemoci trávicí soustavy 4,14 % 
a infekce 0,27 %. 

V březnu odmítl prezident Václav Klaus jmenování 32 soudních čekatelů, neboť byli 
mladší 30 let. Ke konci roku udělal výjimku a dvě mladší čekatelky jmenoval. 

Dne 25. 4. podal premiér Gross demisi z důvodů problematického financování 
vlastního luxusního bytu na Barrandově. Novým premiérem se stal Jiří Paroubek, člen 
ČSSD, jehož vláda dostala parlamentní důvěru 13. 5. 2005. 

Ze své vily v Černošicích 18. 6. 2005 utekl policií zatčený miliardář Radovan Krejčíř, 
podezřelý z podvodů, celních úniků a přípravy vraždy celníka. Za toto selhání policie ČR byl 
odvolán policejní prezident Jiří Kolář. 

Na Bahamách byl zatčen český podvodník a makléř privatizačních Harvardských 
fondů Viktor Kožený. O jeho vydání usiluje česká vláda i vláda USA, která ho žaluje ze 
zpronevěry peněz na privatizaci ázerbájdžánských podniků.  

V červnu 2005 byla vyhlášena anketa České televize o největší postavu českých 
dějin. Zvítězil císař Karel IV., za ním se umístnili prezidenti T. G. Masaryk a Václav Havel. 
Mezi desítku nejlepších Čechů se ještě dostali Jan Amos Komenský, Jan Žižka, Jan Werich, 
Jan Hus, Antonín Dvořák, Karel Čapek a Božena Němcová. Současný prezident Václav 
Klaus obsadil 18. místo. 

Dne 24. 7. zemřel ve věku 62 let ministr kultury Pavel Dostál, podlehl onemocnění 
rakovinou. Byl experty označován za nejúspěšnějšího ministra kultury po roce 1989. 
V ministerském křesle ho nahradil herec Vítězslav Jandák. 

Večerník Praha otiskl 27. 7. obsáhlou reportáž o životě v městě Hostivice. Starosta 
Ing. Jiří Pelc vidí jako pozitivum pro naše občany možnost klidného bydlení.  

Poslední červencový víkend byl ve znamení střetu vyznavačů techna na festivalu 
CzechTeku v Mlýnci na Tachovsku s policejními těžkooděnci. Na obou stranách byli 
zranění, média označila zákrok policie za nepřiměřený až brutální. 

Ředitel kabinetu premiéra Zdeněk Doležel musel 29. 8. opustit funkci kvůli podezření 
z korupce. V televizi Nova byl odvysílán záznam jeho jednání s polským lobystou Jackem 
Spyrou, kde požadoval za pomoc při privatizaci Unipetrolu polským PKN Orlen úplatek 
5 milionů korun českých.  

Dne 21. 9. schválila sněmovna nový zákon o provozu na pozemních komunikacích, 
který zavádí tzv. bodový systém. Každý přestupek má stanovenou sazbu srážených 
trestných bodů. Při dosažení 12 bodů za jednotlivé přestupky pak ztratí provinilec řidičské 
oprávnění k řízení motorových vozidel a bude muset nově absolvovat kurs a zkoušku ze 
znalosti dopravních předpisů. Účinnost zákona bude až od 1. 7. 2006. 
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Dlouhodobé problémy v českém zdravotnictví vedly 12. 10. premiéra Paroubka 
k odvolání ministryně zdravotnictví Milady Emmerové. Po dalším jednání jmenoval pan 
prezident Klaus novým ministrem nestraníka Davida Ratha, který v prvém rozhodnutí uvalil 
nucenou správu na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu. MUDr. Rath je občanem našeho 
města. 

Ministr spravedlnosti Pavel Němec odvolal v září z funkce nejvyšší státní zástupkyně 
Marii Benešovou. Hlavním důvodem byl spor v případu katarského prince Hámida bin 
Abdal Sáního, obžalovaného kvůli sexu s nezletilými dívkami.  

Podzimní výprodeje v supermaketech vyvolaly u občanů smíšené pocity. Kontroloři 
zjistili, že obchodní řetězce Julius Meinl, Albert a Hypernova prodávaly zkažené a prošlé 
zboží s pozměněným datem spotřeby. 

Českou veřejnost znepokojily praktiky Pozemkového fondu ČR, který za korupčních 
jednání vydával lukrativní pozemky v okolí Prahy. Ačkoliv noví nabyvatelé na zemědělské 
půdě nikdy nehospodařili, byli upřednostněni před původními žadateli o náhradní pozemky. 
Obdobná situace byla i při změně vlastníků v ústecké Setuze. Mimo dalších odpovědných 
osob byl za tyto praktiky odvolán i ministr zemědělství Ing. Petr Zgarba. 

Dnem 22. 10. byla vyhlášena veterinárně ochranná opatření proti výskytu ptačí 
chřipky v Evropě. V naší republice byly zakázány veškeré výstavy, přesuny a trhy 
opeřenců. 

Do roku 2005 vyrazila televize k novým úspěchům s programy reality show. Komerční 
televize Prima s projektem VyVolení předstihla Novu, která vysílala obdobnou show Velký 
bratr. 

Naši sportovci se v roce 2005 činili. Hokejisté získali na světovém šampionátu ve 
Vídni i se zlomeným malíčkem Jaroslava Jágra pohár vítězů a zlaté medaile. Zářili i lyžaři 
na mistrovství světa. Běžkyně Kateřina Neumannová získala zlatou medaili, skokan Jakub 
Janda si odvezl stříbrnou a bronzovou medaili, Kateřina Záhrobská získala bronz v alpských 
disciplinách a Nikola Sudová přivezla stříbrnou medaili za jízdu na boulích. Světové 
prvenství korunoval titulem skikrosař Tomáš Kraus. Fotbalisté po 16 létech postoupili na 
světový šampionát, závěrečné zápasy se uskuteční v červnu 2006 v sousedním Německu. 

K hlubokému zamyšlení nás vedla zpráva o účasti našich občanů v sázkové a loterijní 
činnosti. Jen za rok 2005 bylo vsazeno 90,7 miliardy korun, z toho 50,1 miliardy do hracích 
přístrojů – automatů. Varující je především ta skutečnost, že účastníci těchto sázek jsou 
většinou mladí lidé. Je patrné, že stále více našich spoluobčanů vidí úspěch v nahodilém 
štěstí než v poctivé práci. 

 



Kronika města Hostivice 
Rok 2005  7 
 

 

ROK 2005 V HOSTIVICI 

Zastupitelstvo města 

Zastupitelstvo města řešilo v průběhu roku všechny úkoly potřebné pro řízení veškeré 
činnosti v našem městě. Proti roku 2004 nedošlo v jeho složení k žádné změně. 

Únorové zasedání projednalo postup v záležitosti úhrady firmy Starlife pana Změlíka, 
který dosud neuhradil dlužnou částku za část zámeckého dvora. Došlo k dohodě s tím, že 
poslední splátka bude uhrazena v termínu dle kupní smlouvy. Firma doma, a. s., předložila 
návrh výstavby 7 bytových domů v Jenečku, v lokalitě prodloužení ulic B. Němcové a Za 
Mlýnem. Vznikne bytová zástavba s malým náměstím, s prostory pro služby a obchod. Byl 
vydán souhlas k územnímu rozhodnutí s tím, že investor provede závěrečnou rekonstrukci 
ulice B. Němcové a parkově upraví pozemek p. č. 512 sousedící vedle požární nádrže 
Jeneček. Zastupitelstvo schválilo Zásady pro jmenování a odvolávání statutárních zástupců 
příspěvkových organizací zřizovaných městem Hostivice. Bylo schváleno rozpočtové 
opatření pro nezbytné akce – rekonstrukce elektroinstalace zámku, propojení vodovodních 
řadů ve vodojemu pod Chrášťanskými vrchy a výdaje na opravu pamětních pomníků 
obětem válek. 

Zastupitelstvo 31. 3. 2005 schválilo rozpočet města na rok 2005, který je zpracován 
jako vyrovnaný, výdaje i příjmy činí 72 300 500 Kč. V investičních akcích bude pokračovat 
úprava Husova náměstí, nový dlážděný chodník v ulici Komenského, opravy ulic v celém 
území města. Vodovodní sítě budou rozšiřovány o chybějící doplňky řadů a vymění se 
nefunkční šoupata k uzavření jednotlivých větví celé sítě. Na úseku kanalizace bude 
pokračováno v opravě hlavního sběrače na Husově náměstí. Zásadním úkolem je řešení 
kapacity čistírny odpadních vod, která nestačí narůstajícímu počtu občanů. Její realizace 
závisí na finančních prostředcích ze státní dotace. Při ochraně památek a kulturního 
dědictví budou práce směřovány na opravy hostivického zámku a pomníků obětem 1. a 2. 
světové války. V domě dětí budou práce na rekonstrukci rozvodů vody a elektroinstalace. 
Na litovicko-jenečském hřbitově budou ve spolupráci s obcí Jeneč vybudovány dlážděné 
chodníky a rozvod vody. 

Město uvolnilo v tomto roce dosud nejvyšší finanční částku na podporu činnosti 
společenských organizací, bylo to 227 000 Kč. 

Rozpočet města na rok 2005 : 

Příjmy města: 
daňové příjmy  34 873 tis. Kč 
nedaňové příjmy   4 363 
kapitálové příjmy 13 540 
dotace    8 524,5 
přebytek hospodaření roku 2004 11 000 
p ř í j m y  c e l k e m  72 300,5 tis. Kč 
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Výdaje města : 
komunikace  10 889,5 tis. Kč 
dopravní obslužnost      710 
vodní hospodářství   1 110 
kanalizace   7 353 
ČOV II. etapa 13 700 
úprava drobných vodních toků       150 
mateřská škola   1 360 
základní škola   3 125 
zvláštní škola       430 
knihovna      650 
kultura      400 
obnova kulturních památek      140 
ochrana a péče o kulturní dědictví   1 512   
dům dětí      170 
veřejné osvětlení        90 
hřbitov      374 
skládky    3 160 
technické služby   3 000 
sociální dávky   3 920 
péče o vzhled města      500 
hasiči      573 
zastupitelé   1 453 
příspěvky      723 
pozemky      560 
daně a poplatky      318 
sportovní zařízení v majetku města        50 
územní plán      710 
městský úřad 15 180  
v ý d a j e  c e l k e m  72 300,5 tis. Kč 

 

Konečný hospodářský výsledek za rok 2005 činí +20 500 000 Kč. 

 

Při rozvoji města bude třeba prodat některé pozemky pro záměry investorů, na 
straně druhé zastupitelstvo požádalo Pozemkový fond o bezúplatný převod pozemků 
v Jenečku pro připravovanou výstavbu bytových domů Zahrada II. Zastupitelstvo schválilo 
nové úplné znění zřizovací listiny Technických služeb. Vydalo obecně závaznou vyhlášku 
č. 2/2005 o zajištění veřejného pořádku a udržování čistoty veřejných prostranství při 
chovu zvířat.  

Město vyhlásilo zahájení zjišťovacího řízení Modernizace železniční tratě Praha – 
Kladno s připojením na letiště Praha Ruzyně (projekt PraK – II. etapa). Občané byli 
vyzváni k podávání případných připomínek a písemných vyjádření na MŽP Praha. Byl 
vydán dodatek návrhu ÚP, jedná se o rozšíření ploch v prostoru nádraží Hostivice a nové 
stanice v Jenečku. Dále byl návrh doplněn o nové řešení křižovatky s rychlostní komunikací 
R6 v Paloukách. Termín k podání připomínek k dodatku byl stanoven na pátek 6. 5. 2005. 
Město projednalo Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 4 zákona 



Kronika města Hostivice 
Rok 2005  9 
 

 
č. 100/2001 Sb. – Paralelní RWY 06R/24L letiště Praha Ruzyně. Celý soubor údajů zvaný 
EIA byl podroben rozboru pracovníků úřadu a přizvaných odborníků, naskýtá se možnost 
i podávání připomínek a dotazů hostivických občanů. 

Záměry stavby rychlodráhy Praha – Kladno se dotkly majitelů přilehlých nemovitostí 
v Jenečku. Provoz předpokládá dvojkolejnou elektrifikovanou trať s cestovní rychlostí až 
120 km/hod. Zákonitě musí dojít k úpravě traťového svršku mezi Ruzyní a Hostivicí, nově 
vzniknou podchody a peróny ve stanici Hostivice, výstavba zastávky Hostivice – Jeneček 
vyžaduje nároky na výkup pozemků. 

Květnové zastupitelstvo města 31. 5. schválilo rozhodnutí rady o odvolání ředitele 
základní školy Mgr. Víta Šolleho ke dni 6. 5. 2005. Výsledky kontroly vyžádané 
zastupitelstvem ze dne 30. 9. 2004 zjistily, že došlo k závažným pochybením v řízení 
a správě školy. Zastupitelstvo uložilo radě města zjistit a vymáhat škodu vzniklou 
odcizením školní zvukové aparatury a uložilo starostovi města, aby podal trestní oznámení 
na hospodářské vedení ZŠ pro podezření porušování pravidel při správě svěřeného 
majetku. Tajemníkovi MěÚ uložilo, aby stanovil opatření, kterými se sníží míra rizik úniku 
citlivých informací z počítačové techniky. 

Kontrolní výbor přešetřil stížnost na vydání územního rozhodnutí v lokalitě 
u smíchovské tratě, kde Central Group zastavěl novými domy část plochy vymezené 
izolační zeleni. Stížnost byla oprávněná. 

Zastupitelstvo schválilo zhotovení vlajky města v ceně cca 60 000 Kč, dále nové 
názvy ulic v lokalitě Sadová I – Akátová, Cedrová, Jasanová, Jedlová a Jilmová, v Sado-
vé II – K Hradištku, Modřínová a Platanová. V nové výstavbě proti STS budou nové ulice 
U Lindbetonky, Unhošťská a Valovská. 

Město schválilo nesouhlasné stanovisko k poslaneckému návrhu o výstavbě vzletové 
a přistávací dráhy 06R/24L letiště Praha Ruzyně.  

Zastupitelstvo 30. 6. schválilo územní plán města Hostivice podle projednaného 
návrhu vypracovaného firmou IKP Consulting Engineers s.r.o. v únoru 2005 a dodatku 
vypracovaného firmou IKP CE v březnu 2005 s úpravou podle požadavků dotčených 
orgánů státní správy, s úpravami podle přijatých námitek a připomínek a s úpravami podle 
zjištěných nedostatků a aktuálních potřeb pořizovatele. Všechny tyto přijaté úpravy byly 
zahrnuty do dokumentace návrhu ke schválení zpracované firmou IKP CE v červnu 2005. 
Dále schválilo vypořádání nesouhlasů s vyřízením námitek ke konceptu územního plánu, 
námitek k návrhu územního plánu a připomínek k návrhu územního plánu. Ukončilo 
platnost územního plánu sídelního útvaru Hostivice schváleného v roce 1994, ve znění 
změn 1, 2, 3 a 4 a ukončilo platnost územního plánu zóny Palouky schváleného v roce 
2000. Město Hostivice vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 5/2005, kterou se vyhlašuje 
závazná část územního plánu města Hostivice, podle předloženého návrhu. 

Zastupitelstvo schválilo volební řád školských rad pro základní školy zřizované 
městem Hostivice, 1/3 členů je jmenovaná zřizovatelem, 1/3 je volená učiteli a 1/3 je 
volená rodiči žáků. Byla schválena úprava ceny vody – včetně DPH je 24 Kč/m3. Bývalá 
zvláštní škola změnila název na Základní školu, Pionýrů 79, Hostivice. Zastupitelstvo 
schválilo úpravu rozpočtu, který zahrnuje příjem za prodej některých pozemků a darů. 
Výdaje byly vyvolány výstavbou nového vodovodního přivaděče vody do Jenečka, 
nákupem nádobí do školní jídelny, dále nákupem zahradního domku pro ZŠ v ulici Pionýrů 
79 a úhradou za provedené projektové práce. 
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Zastupitelstvo města 25. 8. projednalo požadavek Středočeského kraje, aby město 
Hostivice zaujalo stanovisko k zajišťování pečovatelské služby od 1. 1. 2006. Pečovatelská 
služba je v Hostivici pro 89 občanů, v Jenči pro 6 občanů a v Dobrovízi pro 14 občanů. 
Zastupitelstvo souhlasilo s převzetím služby od Středočeského kraje. Byla schválena 
úprava rozpočtu města. Jednalo o úhradu provozu na byty zvláštního určení. Jedná se 
o osoby zdravotně postižené v bytových domech Zahrada. Dále na zpevnění ploch 
u hasičské zbrojnice, na stavební práce jižní části Husova náměstí a vodovodní přípojku do 
Sokolovny. Město usiluje o získání dotace na přístavbu mateřské školy a o dotaci na 
rekonstrukci ČOV II. etapa. Byl schválen záměr prodeje dalších obecních bytových domů. 
Rada města navrhla, aby bytové hospodářství města bylo provozováno jen v nezbytném 
rozsahu. Nová obecně závazná vyhláška č. 6/2005 ze dne 25. 8. 2005 doplnila Požární řád 
města o článek 7, bod 2), kde opravila změněná telefonní čísla k ohlašování požáru. 

Zastupitelstvo města dne 4. 10. schválilo vyjádření města k oznámení hodnocení vlivu 
stavby nové vzletové a přistávací dráhy 06R/24L letiště Praha Ruzyně na životní prostředí. 
Vyjádření vychází z toho, že této veřejné stavbě není možno zabránit, ale město může 
ovlivnit způsob výstavby a provozování dráhy tak, aby její negativní dopady byly na 
Hostivici co nejmenší a byly získány co největší kompenzace za tyto dopady. Dokument 
má délku 4 stran hustého textu a vyjadřuje 1) nesouhlas s rozsahem oznámení a požaduje 
dopracování zejména o vlivu hluku, 2) byla odmítnuta varianta přepravy materiálu 
Cihlářskou ulicí a odvodnění části dráhy do Jenečského potoka, 3) byl podán návrh na 
rozsah ochranného pásma a jeho režim, 4) bylo upozorněno na drobné nedostatky 
v oznámení a 5) byly podány připomínky k chybějící koordinaci záměru letištní dráhy 
a modernizaci železniční tratě Praha – Kladno. Zastupitelstvo uložilo radě města projednat 
požadavky firmy MCA, a. s., o záměru dalšího rozvoje městské části Břve. Bylo zrušeno 
výběrové řízení na správu veřejného osvětlení v Hostivici a zastupitelstvo uložilo radě 
města vypsat nové výběrové řízení. Ve smyslu nového územního plánu má město možnost 
požádat Pozemkový fond ČR o bezúplatný převod ploch na veřejnou zeleň a budování 
pásů izolační zeleně. Zastupitelstvo schválilo prodej domu čp. 126 ulice Čsl. armády. Nový 
majitel zaplatí 2 590 878 Kč. Na uvolněné místo člena rady města, po Ing. Jiřím Kučerovi, 
zvolilo zastupitelstvo Mgr. Magdalenu Karasovou, která byla do zastupitelstva zvolena za 
Sdružení nezávislých kandidátů Hostivice 2006. 

Zastupitelstvo města 8. prosince schválilo prodej bytových domů v majetku města. 
Předmětem prodeje byly domy Cihlářská čp. 377, 378, Školská čp. 449, 450, Komenského 
čp. 495 a Čsl. armády čp. 189. Na nemovitosti byly vypracovány znalecké posudky, 
vzhledem k horší údržbě těchto nemovitostí i bytů byl v souladu s pravidly města o prodeji 
nemovitostí použit nejnižší koeficient 0,5. Město převezme od Středočeského kraje 
provozování pečovatelské služby. Byla zřízena organizační složka města s názvem 
Pečovatelská služba Hostivice. Při kontrole obecně závazných vyhlášek a nařízení města 
Hostivice provedené ministerstvem vnitra bylo zjištěno, že některé předpisy již 
nedopovídají platným zněním zákonů. Zastupitelstvo proto obecně závaznou vyhláškou 
č. 8/2005 tyto předpisy zrušilo. Zároveň schválilo Pravidla vytváření a používání účelových 
prostředků Fondu rozvoje bydlení města Hostivice, která nahradila pravidla stanovená 
rušenou vyhláškou. Město Hostivice vystoupilo ze svazku měst a obcí PraK. Město odkoupí 
inženýrské sítě od firmy Central Group za schválenou cenu 1 000 Kč. 
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Rada města 

Rada města zaznamenala změnu ve svém složení. V září odstoupil na vlastní žádost 
Ing. Jiří Kučera, na jeho místo byla v říjnu zvolena Mgr. Magdalena Karasová. Rada měla 
svá jednání většinou dvakrát v měsíci, pracovala vždy dle plánu a průběžně řešila důležité 
otázky chodu města. 

Jednání v lednu projednalo úpravu provozu autobusových linek PID. Opět byla 
projednávána otázka revitalizace Litovického potoka. Město podalo podnět k převodu 
vojenského areálu u Hájku. 

V únoru projednávala rada výsledné kontrolní zjištění stavu hospodaření základní 
školy v roce 2004. Dále rada projednala novou variantu řešení hostivické křižovatky se 
silnicí R6 vypracovanou firmou ETC. Výjezdy ze skladů Tulipán park bude v budoucnu řešit 
přivaděč k připravované křižovatce Palouky. Nespokojenost je se stavem nízké bezpečnosti 
na území města, záměr spolupráce s Městskou policií Praha nelze realizovat, pokračuje 
tedy hledání vhodného řešení, jak zvýšit bezpečnost ve městě. Letiště Praha Ruzyně 
oznámilo, že bude v roce 2005 provádět opravy a údržbu, jednotlivé dráhy budou 
nestandardním způsobem využívány s možným negativním vlivem na životní prostředí 
severní a západní části města Hostivice. Město uzavřelo smlouvu o pronájmu kotce na 
zatoulané psy v útulku Bouchalka Buštěhrad. 

Březnové zasedání rady města zrušilo informační komisi, která splnila své poslání 
v přípravě a zavedení informovanosti občanů přes internet a vývěskové tabule ve všech 
čtvrtích města. Rada stanovila dle zákona o obcích počet zaměstnanců městského úřadu 
na 23 pracovníků, posílen bude stavební úřad a správní odbor. Rada schválila pravidla 
o přidělování bytů pro zdravotně postižené občany v domech bytového družstva Zahrada. 
Stavební úřad již vyčerpal všechny možnosti k nařízení úklidu spáleniště Dělnického domu 
majitelem Agros Chýně, a. s. Podvýbor pro heraldiku doporučil vlajku města Hostivice 
předsedovi PSP ČR ke schválení. Rada souhlasila s vydáním stavebních povolení na další 
stavby rodinných domů v lokalitě Vilová čtvrť, Sadová II a dále 2. etapu výstavby 
7 bytových domů mezi ulicemi Za Mlýnem a B. Němcové. Pokračovalo jednání 
o podmínkách komerční výstavby v lokalitě bývalého Belpraxu v Jenečku (za benzinovou 
čerpací stanicí až ke „20“). Občané předpokládají, že noví investoři se účinně budou 
podílet příspěvky na zvýšení kapacity ČOV, zlepšení stavu komunikací a dalším zlepšování 
infrastruktury města. 

Dubnové jednání rady města schválilo vyhlášení výběrového řízení na zajišťování 
provozu a údržby veřejného osvětlení. Dále schválila návrh smlouvy o zhotovení digitální 
katastrální mapy. Firma Geodézie Engeneering s.r.o. zpracuje zaměření vodovodní sítě na 
území města a Středočeská vodárenská, a. s., následně provede výpočty tlakových 
a průtokových poměrů v síti. Rada souhlasila se žádostí ředitele základní školy 
s vybudováním bezprašného hřiště v areálu staré školy. Pro jarní výsadbu zeleně byly 
schváleny akce na Husově náměstí, v Komenského ulici u bývalého Plynostavu, na 
hostivickém hřbitově a v areálu mateřské školy. Dále budou ošetřeny stromy v Ziklově 
parku, v parku Nouzov, další zeleň po obvodu hostivického hřbitova, v Družstevní ulici 
a v ulici 17. listopadu. 
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Na květnovém zasedání 4. 5. 2005 Rada města odvolala ke dni 6. 5. 2005 z funkce 
ředitele ZŠ Hostivice Mgr. Víta Šolleho. Vedením školy byla pověřena dosavadní 
zástupkyně ředitele Ing. Vlasta Lišková. Toto opatření rozdělilo hostivickou veřejnost na 
dva nepřátelské tábory. Důvodem odvolání byly nedostatky v hospodaření a správě školy. 
Na schůzi rady města 20. 5. byl vyhlášen konkurz na ředitele Základní školy Hostivice, 
uzávěrka přihlášek byla stanovena na 20. 6. 2005. Tajemník města vydal tři interní 
směrnice upravující vnitřní kontrolu na úřadě, provádění inventarizace hospodářských 
prostředků a vyřazování movitého majetku. Rada města dostala informace od projektanta 
rychlodráhy Praha – Kladno s vizuálním řešením nádraží Hostivice a nové zastávky 
Hostivice-Jeneček. 

Červnové jednání rady města stanovilo maximální výši živých plotů a jiných keřů 
u veřejných komunikací. V místech, kde to vyžadují podmínky silniční dopravy, je povolena 
výše na 75 cm nad vozovkou. Rada jednala se zástupci Policie ČR o neuspokojivé 
bezpečnostní situaci ve městě. 

Dne 3. 8. 2006 jmenovala rada města na základě výběrového řízení ředitelem 
Základní školy Hostivice Mgr Josefa Mareše. Opětovně byla řešena neuspokojivá situace 
kolem břevského kempu Kristýna. Město bude ve spolupráci s firmou Central Group řešit 
nový vodovodní řad od přivaděče Praha – Kladno do oblasti ve Vilové čtvrti. Krajský úřad 
zamítl námitky města proti zmenšení ochranného pásma přírodní památky Hostivické 
rybníky. Město bylo pověřeno, aby podalo proti tomuto rozhodnutí odvolání. Členové rady 
města byli pověřeni sledováním dlouhodobých úkolů: Ing. Pelc – Husovo náměstí, Břve, 
Dělnický dům a sportovní areál, Iva Koptová – vojenský areál Hostivice, školy v Hostivici 
a ČOV, RNDr. Datel – propagace města, Ing. Hosenseidl – DFI, Ing. Kučera – TS Hostivice. 
V Jenečku je plánována oprava stavby historicky zajímavé studánky, bohužel k opravě 
zatím nedošlo. Byla uzavřena smlouva s firmou SENCOSTAR na dokončení dlažeb v akci 
„Chodníky v parku Hostivice“, schody k nádraží opraví firma Zadák – Stav s.r.o. Opravy 
výtluků vozovek budou provedeny v ulicích 28. října, V Čekale, Jabloňová a prostoru 
u nádraží. Rada města vyjádřila obavy ze zatěžování prostředí stavbou Logistického centra 
v Chýni, jedná se především o vliv dopravy. V celém městě bude koncepčně řešeno 
sjednocování dopravních značek. Na zastávkách městských autobusů byly doplněny 
informační tabule. 

Rada města dne 7. 9. schválila, že bude vydán souhlas města Hostivice k modernizaci 
tratě Praha – Kladno II. etapa až po předložení úplné dokumentace a smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě. Rada města souhlasila s tím, že firma MCA, a. s., vypracuje na vlastní 
náklady koncepci a úvodní urbanistickou studii obnovy a rozvoje městské části Břve. 
Městský úřad zakoupí 1 000 identifikačních známek pro psy. 

Říjnové jednání rady města řešilo situaci o stanovisku Ministerstva obrany o možném 
převodu vojenského areálu v Jiráskově ulici. Jednala s investorem o komerční zóně 
Hostivice-Jeneček (Belprax), kde vedle obchodních staveb se počítá ve 2. etapě 
i s obchody s nabídkou služeb v Jenečku, prodejnou potravin a zahradnického sortimentu. 
Rada schválila vypracování investičního záměru na výstavbu sportoviště pod hrází 
Litovického rybníka. Tato akce je připravována společně se ZŠ a TJ Sokol. Kontrola 
hospodaření města za 1. pololetí 2005 skončila posudkem – bez výhrad. Dne 26. září 2005 
rezignoval Ing. Jiří Kučera na funkci radního města. 

Na listopadových jednáních vzala rada města na vědomí prezentaci firmy MCA, a. s., 
s programem „Oživené Břve“. Schválila vyjádření města Hostivice k dokumentaci 
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modernizace železniční tratě Praha – Kladno II. etapa. Schválila rozpočtové opatření na 
úhradu obratiště autobusů MHD Břve ve výši 600 000 Kč. Rovněž byl schválen text zápisu 
do kroniky za rok 2004. Výstavba obytného souboru Zahrada II vyvolala nutná dopravní 
opatření. Vjezd a výjezd s nákladem bude z ulice Čsl. armády, do ulice Ke Skále a Za 
Mlýnem a vjezd nebo výjezd bez nákladu ulicemi B. Němcové a Čsl. armády. Rada města 
schválila smlouvu s Central Groupem o úhradě přivaděče vody v Jenečku. Město bylo 
pověřeno k podání žádosti o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 
pro projekt kanalizace a čistírna odpadních vod (ČOV) Hostivice II. etapa. Město se 
připojilo k podnětu k zahájení trestního stíhání proti neznámému pachateli v areálu 
Kristýna podle návrhu společnosti SPONAM s.r.o. Firma SVIP byla pověřena vypracováním 
investičního záměru na revitalizační úpravu Litovického potoka a vegetační úpravy jeho 
okolí. Město poděkovalo panu Františkovi Procházkovi z Litovic za darování obrazů 
z pozůstalosti rodiny. 

Rada města neschválila na svém jednání 14. 12. 2005 prodloužení užívání stavby 
ocelové skladovací kolny v Hostivici, nám. 1. máje čp. 631. Stavba musí být odstraněna do 
31. 12. 2005. 

 
 

Městský úřad  

Městský úřad pracoval ve složení – starosta Ing. Jiří Pelc, místostarostka Iva 
Koptová, sekretariát J. Tomková, tajemník Ing. Stanislav Fečo, dále finační odbor – 
vedoucí A. Lešáková, správní odbor – Ing. I. Staňková, investiční odbor – Ing. B. Machek, 
sociální odbor – J. Himlová, odbor vnitřních věcí – O. Srbová, odbor životního prostředí – 
J. Foltánová a stavební úřad – Ing. V. Gabaš.  

 V roce 2005 žilo v Hostivici 5 428 obyvatel, ve městě bylo 2 202 domů s popisným 
číslem.  

Dne 26. 1. 2005 přijal starosta města Ing. Jiří Pelc nejlepší žáky místních škol 
a předal jim vyznamenání za rok 2004. Čestná uznání získali: za úspěchy ve sportu – David 
Cikánek, Tereza Černá, za odborné vědomosti – Tereza Jarošová, v oblasti kultury – 
Ludmila Junová, Vladimír Konývka, Michaela Potocsková, za prospěšný čin v oblasti 
mezilidských vztahů – Michaela Potocsková, Ondřej Matějka, za činnost – Dramatický 
kroužek při ZŠ Hostivice, čestné uznání – Mgr. Jana Konývková, za činnost taneční skupina 
Marešky při TJ Sokol Hostivice. Děkovný dopis starosty města za nezištnou pomoc 
kamarádům z Klokánku obdržela Michaela Potocsková, Jitka Hořánková, Zuzana Franková, 
Tereza Arnoldová, Michaela Šmídová, Kateřina Mičuchová, Petra Innemanová, Jana 
Pokorná a Lucie Dvořáková. 

Dne 27. 1. 2005 vydalo město veřejnou vyhlášku o vystavení návrhu územního plánu 
města Hostivice (ÚP) k veřejnému nahlédnutí. Pro připomínky k výsledné podobě ÚP byl 
stanoven termín 30. 3. 2005. 

Atelier Ing.arch. Martina Sedláka předložil pracovní verzi urbanisticko-architektonické 
studie centrálního prostoru města Hostivice. Po jejím vystavení v zámku a zveřejnění 
v Hostivickém měsíčníku č. 2 se mohli občané k návrhu vyjádřit. Pro nezájem se v projektu 
dále nepokračovalo. 
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Dne 25. března 2005 udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Lubomír 
Zaorálek městu Hostivice vlajku. Slavnostní předání dekretu o udělení vlajky se uskutečnilo 
9. června 2005 v Poslanecké sněmovně.  

Město vyhlásilo konkurs na funkci ředitele právnické osoby vykonávající činnost 
Základní školy v Hostivici, termín k podání přihlášky byl stanoven do 20. 6. 2005. 

Na stránkách Hostivického měsíčníku, číslo 8–9 oslovil občany města Hostivice 
starosta Ing. Jiří Pelc. Oznámil, že 3. 8. 2005 rozhodla Rada města Hostivice o jmenování 
nového ředitele ZŠ, kterým se stal na základě výběrového řízení Mgr. Josef Mareš. Tímto 
sdělením chce ukončit negativní kampaň vedenou příznivci bývalého ředitele. Z této mezní 
situace vyvodil pan starosta i osobní rozhodnutí, že vystoupí ze Sdružení nezávislých 
kandidátů Hostivice 2006 a do konce volebního období bude působit jako nezařazený 
nezávislý zastupitel. 

Město nadále hledá koncepční řešení oblasti Břve. Podařilo se od listopadu zřídit 
autobusové obratiště linky č. 347 u bývalého koupaliště. Problémem zůstává komunita 
v bývalém hostinci U Kokrdů a v kempu Kristýna, likvidace odpadů a celkový pořádek 
v těchto lokalitách. 

Územní plán byl schválen Zastupitelstvem města a podle něho bude další rozvoj 
území: napojení města na dálniční síť, vyčlenění plochy pro novou letištní dráhu, oddělení 
obytných částí města a komerčních areálů u silnice R6, zajištění souvislého pásu izolační 
zeleně severně od železniční tratě Praha – Kladno, pro bydlení byly schváleny nad rámec 
dosavadního ÚP pouze dvě významnější rozvojové plochy, a to na Břvech a západně od 
litovické tvrze, rozsáhlé plochy rekreační zeleně hlavně v návaznosti na oblast Hostivických 
rybníků, budou záviset na ochotě majitelů, jako veřejně prospěšné stavby, tzn. stavby, 
kvůli kterým lze v jistém případě vyvlastnit potřebné pozemky, jsou vymezeny hlavně 
dopravní stavby a trasy uvažovaných inženýrských sítí. 

Obecně závazná vyhláška č. 5/2005 ze dne 30. 6. 2005, kterou se vyhlásila závazná 
část územního plánu města Hostivice, nabyla účinnosti 20. 7. 2005. 

Městský úřad uzavřel k 1. 10. 2005 skládku biologického odpadu v bývalém silážním 
žlabu nad litovickou tvrzí. 

Na stránkách Hostivického měsíčníku vyjádřil vánoční přání a trochu bilancování 
starosta Ing. Jiří Pelc. Zastupitelé hodnotili dílčí výsledky naplňování volebního programu, 
který vycházel z maximálního uspokojování potřeb občanů města. Pozitivních skutků je 
více, celkové hodnocení bude až při volbách na podzim 2006. Přesto pana starostu rmoutí 
nárůst vandalských projevů některých občanů. Poškozené zastávky MHD a krádeže 
automatu na jízdenky jsou toho důkazem. Obvodní oddělení Policie ČR se potýká 
s nedostatečným obsazením. Občané vnímají činnost služebny jako nedostatečnou pro 
zajištění bezpečnosti ve městě. Starosta vyjádřil přání, aby HM přinášel informace o dění 
ve městě a odmítl způsoby vzájemného napadání zastupitelů města. Do takových diskusí 
nechce být více zatahován. Občanům dále vysvětlil důvody změn tras linek č. 357 a 347 a 
zrušení č. 358. Pro dopravní obslužnost pro občany celého města není jiné řešení. 
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Paní místostarostka Iva Koptová se zabývala situací v městské čtvrti Břve. Proběhlo 
několik jednání se společností SPONAM s.r.o., která je majitelem kempu Kristýna, dále se 
zástupci Lesů České republiky. Situaci již řeší i Okresní státní zastupitelství Praha západ. 
Proběhlo i jednání se společností MCA, a. s., která vlastní v oblasti Břvů významné 
pozemky. Společnost MCA zastoupená JUDr. Milošem Červenkou nabídla přednesení svých 
záměrů všem občanům města. 

Dne 27. 11. 2005 byl o 1. adventní neděli za přítomnosti starosty a místostarostky 
města před zámkem rozsvícen vánoční strom. Příjemné bylo vystoupení souboru Slavíček 
z MŠ a pásmo písní a vánočních koled připravených Janou Svobodovou. 

 
 

Komise města  

Komise města v průběhu roku připravovaly náměty a plány činnosti k rozvoji celého 
území.  

Komise životního prostředí projednávala otázky stavebních záměrů ve městě, péče 
o zeleň a zlepšování podmínek života ve městě. 

Komise sociálně zdravotní sledovala podmínky zdravotní péče o občany města, 
kontrolovala činnost sociálních zařízení, dohlížela na rozdělování sociálních dávek pro 
potřebné občany.  

Investiční komise sledovala akce – úprava Husova náměstí, opravy silnic, budování 
nových chodníků, stav nedokončené stavby základní školy U Zámecké zdi.  

Informační komise iniciovala vydání vkusné orientační mapy města s leteckým 
snímkem celé oblasti. Občané již dokáží užívat internetové informace, v únoru 2005 
navštívilo internetové stránky města 3 312 uživatelů, kteří si prohlédli 112 tisíc různých 
míst prezentace. V březnu rada města činnost této komise zrušila. 

Předseda stavební komise Ing. arch. Milan Körner rezignoval na svoji funkci. 
K přípravě stanovisek ke stavebním řízením byl pověřen Ing. Jiří Kučera, jinak komise 
zanikla.  

Přestupková komise ve složení – předsedkyně Mgr. Eva Kusáková, dále členové 
Václav Eiselt a Rudolf Kuda řešila přestupky občanů Hostivice, Červeného Újezda, 
Dobrovíze, Drahelčic, Chýně, Chýnice, Jenče, Středokluk, Úhonic a Zbuzan. Za rok 2004 
komise projednala 83 přestupků, na pokutách bylo uloženo 6 000 Kč.  

Komise kultury a sportu uspořádala 18. 6. 2005 vycházku přírodní památkou 
Hostivické rybníky a 6. 8. 2005 byla prohlídka litovické tvrze.  

 
 

INVESTIČNÍ ČINNOST 

V roce 2005 pokračovala v budově zámku generální oprava elektroinstalace. Při 
těchto pracích probíhala přípravná činnost na zprovoznění zadního vchodu ze dvora. Firma 
Risl s.r.o. pracovala na opravě kanalizačního sběrače na Husově náměstí. V květnu 
provedla firma Zadák výstavbu parkoviště před východním křídlem zámeckého dvora. 
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Ke květnovým výročím byla opravena všechna pamětní místa k událostem 1. a 2. světové 
války. Pokračovala výstavba bytových domů dle projektu společnosti doma, a. s., – 
Zahrada II. Sedm nových domů bude postaveno v oblasti prodloužení ulic Za Mlýnem 
a B. Němcové. Tento stavební komplex zahrnuje vedle ploch zeleně i výstavbu malého 
náměstíčka, dětského hřiště a v jednom z domů budou i obchody. Nabídka bytů je dle 
kategorie 1+kk až po velikost mezonetových bytů 4+kk. Nejpočetnější je nabídka bytů 
2+kk s výměrou 43,80–51,30 m2, cena včetně DPH je od 1 268 870 Kč. Pro čtenáře HM je 
nabízena sleva 2 % z celkové ceny bytu. V létě byla ukončena nová výstavba chodníku 
v Komenského ulici. Nová vydlážděná plocha vznikla u hasičské zbrojnice. V září byla 
položena nová zámková dlažba chodníku v Litovické ulici. Na litovicko-jenečském hřbitově 
byly dokončeny chodníky se zámkovou dlažbou, navíc byl instalován rozvod vody v oblasti 
celého hřbitova. Nezbytné opravy asfaltových výtluků byly provedeny v ulici Jabloňové, 
Břevské, Železničářů, Dlouhé a V Čekale. Občané Břvů přijali v říjnu s nadšením nové 
obratiště se zastávkou autobusů MHD u bývalého koupaliště. Ještě na podzim byly 
započaty práce na chodnících v jižní části Husova náměstí. 

 
 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Komise ŽP pokračovala v inventarizaci zeleně v parcích a zelených plochách na území 
města. Z velké většiny je špatný zdravotní stav starších bříz, stálou péči vyžadují vrby. Byl 
proveden výchovný řez stromů na hostivickém hřbitově. Nová výsadba se realizovala na 
hostivickém hřbitově, v parku u MŠ a na Husově náměstí. 

V nové zástavbě byly instalovány barevné kontejnery na sběr tříděného odpadu na 
sklo a plasty. V objektech bývalého vojenského útvaru Hájek je recyklační středisko, kde 
mohou občané i podniky za úplatu ukládat různý odpad, který po zpracování je nabízen 
jako stavební materiál, meliorační zemina a hmoty k dalšímu využití. Od 1. 9. 2005 snížil 
majitel střediska pro hostivické občany ceny o 20 %. 

 
 

DOPRAVA 

Nespokojenost občanů se stavem automobilové dopravy přes město narůstá. 
Stavební povolení na stavbu komunikace R6 bylo vydáno v únoru 2003, ale ministerstvo 
nepočítalo s financováním této stavby. Hrozilo propadnutí platnosti stavebního povolení. 
Stížnosti vedení města nalezly i podporu u krajského hejtmana. Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže rozhodl, že těsně před koncem platnosti povolení byla stavba 
zahájena. Dne 1. 3. 2005 došlo k předání staveniště rychlostní komunikace R6 Praha – 
Pavlov generálnímu dodavateli celé výstavby a předpokládá se, že v roce 2009 bude 
zprůjezdněna polovina komunikace, v březnu 2010 má být úplné dokončení stavby. Dne 
21. 7. 2005 byl symbolicky položen základní kámen stavby rychlostní komunikace R6 
v úseku Pavlov – Praha. Cena díla je rozpočtována na 2,87 miliardy korun, délka propojení 
mezi Prahou a Pavlovem je 10,4 km,v úseku bude 11 mostů, vytěženo a převezeno musí 
být 1 300 000 m3 zeminy. 

V rámci města byly dle finančních prostředků upravovány vozovky, dopravní značení. 
Trvá nedůslednost kontroly zákazu vjezdu nákladních vozidel na Litovickou ulici. 
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OBCHODY A SLUŽBY 

V roce 2005 opět stoupl poplatek za vodné z 21 na 24 Kč za m3. 

V červnu byla otevřena nová velkoprodejna LIDL. Občané si postupně zvykají, že je 
třeba kupovat jen potřebné věci a dle toho si upravují své rodinné rozpočty. Lze 
konstatovat, že zatím s tímto obchodem panuje spokojenost. Pro velké a speciální nákupy 
je využíváno obchodní centrum Zličín. 

TS zajišťují pro občany sběrové dny na kontejnery velkoobjemového odpadu, jsou 
stanoveny 2 dny v měsíci, dále jsou periodické uliční svozy papíru a starého textilu. 
Jedenkrát ročně pořádají hostivičtí fotbalisté v celém městě sběr starého železa.  

 
 

ZDRAVOTNICTVÍ 

Zdravotnictví opět rozšířilo služby občanům o ordinace specialistů – interna 
a poradna pro diabetiky. V Domově důchodců byla úspěšná výstava malířky Hany 
Bártíkové – Ticho plné slov, která oslovila jak mladou generaci, tak i seniory. 

Sociální odbor MěÚ Hostivice zajišťuje výplatu sociálních dávek pro občany 20 obcí – 
Červený Újezd, Dobříč, Dobrovíz, Drahelčice, Hostivice, Chrášťany, Chýně, Chýnice, Jeneč, 
Jinočany, Kněževes, Nučice, Ořech, Ptice, Rudná, Středokluky, Tachlovice, Tuchoměřice, 
Úhonice a Zbuzany. Na dávkách bylo v roce 2005 vyplaceno celkem 4 723 078 Kč. 

 
 

POLITICKÝ ŽIVOT  

Politický život probíhal ve městě standardním způsobem, do voleb schází ještě jeden 
rok. Téměř po celý půl roku nezaznamenala veřejnost žádné zvláštní projevy. Až po 
odvolání ředitele Mgr. V. Šolleho z funkce ředitele ZŠ Hostivice se projevily názory 
příznivců a kritiků činnosti pana ředitele. Členové Sdružení nezávislých kandidátů Hostivice 
2006 Roman Rozumek a Mgr. Ivo Mravinac vyjádřili panu starostovi svůj názor na jeho 
článek, kde byli jím osloveni. Následně pan starosta vysvětlil odvolání ředitele 
Mgr. Šolleho, reagoval na článek pomluvy a bajky otištěný v Reflexu. Do diskuse se zapojil 
i minulý starosta MVDr. Chalupa, který reagoval na různá prohlášení svého stávajícího 
nástupce. Připojil se i současný zastupitel Jaroslav Kratochvíl, který vyjádřil nesouhlas 
s postupem města při schvalování výstavby firmě Central Group Sadová I, II, obratištěm 
autobusů u litovicko-jenečského hřbitova a zvyšujícími se nároky na zásobování nově 
vzniklých obytných území pitnou vodou. Listopadové číslo HM pokračovalo v polemice 
MVDr. Chalupy a Ing. Pelce k dostavbě nové školy. Současný starosta vyjádřil veliké obavy 
z předchozího zadlužení města. Hostivická veřejnost se tak rozdělila na dva protichůdné 
tábory. Příznivci minulého vedení města hodnotili výši získaných dotací, budování 
infrastruktury města v hodnotě téměř 3/4 miliardy korun, druhý tábor znovu připomínal 
zadlužení města a nedostatek finančních zdrojů od nadřízených orgánů. Velice citlivě 
vyjádřila v HM názor občanů na celou situaci občanka Vladimíra Soudková. Na základě 
vzniklé situace přijala redakce HM rozhodnutí, že na dané téma bude mít možnost 
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odpovědět v zásadních otázkách protistrana a více nebude již problém řešen přes tiskový 
materiál měsíčníku. Rozhodnutí jistě ne nejlepší, ale v zájmu ochrany hostivických novin 
před tendencemi bulváru se zdá tento postup jako nejvhodnější. 

Dne 17. 10. se v Domě s pečovatelskou službou uskutečnilo setkání ODS 
s poslancem Evropského parlamentu Mgr. Hynkem Fajmonem, senátorem ODS Jiřím 
Oberpfalzerem, vedením města a starostou obce Horoměřice Václavem Káškem. 
Besedovalo se o zdravotnictví, důchodovém zabezpečení a dalším problémech občanského 
života. 

V předvánoční čas vzpomněl předseda MO KDU-ČSL Ing. Miroslav Pavliš na 
17. listopad, na Den boje za svobodu a demokracii. 

 
 

ZÁJMOVÉ ORGANIZACE  

Zájmové organizace pomáhají vyplňovat volný čas našich občanů. V nich se sdružují 
občané stejných zájmů, kteří zde nacházejí rady, pomoc a porozumění.  

Velmi významným pro město je Sbor dobrovolných hasičů, který 19. 11. 2005 oslavil 
115. výročí svého založení. Členská základna má 61 členů, rozšířila se o 6 žen, zásahová 
jednotka působí v počtu 14 mužů. Vedle svého poslání chránit před požáry se členové 
podílejí na kulturní činnosti ve městě. Pořádají taneční zábavy, podporují děti v Klokánku, 
účastní se společných akcí – Čarodějnice, Den dětí a další.  

Svaz postižených civilizačními chorobami sdružuje více jak 250 členů, kteří jsou 
z Hostivice, Chýně a Dobrovíze. Pomáhá jim řešit zdravotní problémy, zajišťuje léčebné 
pobyty, pořádá kulturní sedánky v restauraci U Kaštanu. Pro seniory je v sokolovně 
dvakrát v měsíci „Sešlost hostivických občanů“. Velmi úspěšné bylo vystoupení souboru 
zpěvaček pod vedením Prof. Edity Danielové 21. 4. 2005 v místní sokolovně. Hodinový 
pořad „Zpíváme pro radost“ měl veliký ohlas u všech návštěvníků zaplněného sálu. Svaz 
během roku uspořádal pro své členy 11 autokarových zájezdů, 52 rekondičních pobytů a 
50 členů se zúčastnilo rekondičního pobytu u moře v Itálii.  

Organizace Českého červeného kříže uspořádala dvakrát v roce sběr šatstva pro 
charitativní potřeby Diakonie Broumov.  

Český svaz bojovníků za svobodu účinně pomáhal v zajišťování pietních oslav 
60. výročí osvobození naší republiky od německého fašismu. Bohužel v organizaci byly 
i ztráty. Dne 23. 3. 2005 zemřel dlouholetý předseda organizace Miroslav Mrskoč, v dubnu 
pak Josef Sloup. 

Chovatelé drobného zvířectva se opět činili. Ve dnech 18.–19. 6. 2005 uspořádali 
Tradiční výstavu králíků – holubů – drůbeže – okrasného ptactva. Zájmu se těšilo i Psí 
korzo, kde majitelé psů, především pak děti, předváděli své miláčky. V říjnu – 22. 10. 2005 
byla připravena Okresní soutěžní výstava, kde bylo vystaveno téměř tisíc zvířat. Zasáhla 
však vyšší moc – v pátek 21. 10. 2005 v předvečer otevření výstavy byla celá akce pro 
veřejnost z důvodů veterinárních opatření před ptačí chřipkou zrušena a tím veškerá práce 
s přípravou a organizací výstavy místních chovatelů byla zmarněna. Útěchou hostivickým 
chovatelům pouze zůstalo, že na základě již provedeného posouzení všech vystavených 
zvířat získali prvá místa na ocenění králíků, holubů a drůbeže, včetně vítězných pohárů. 
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Český svaz ochránců přírody je zřizovatelem oddílu Kajky a úzce spolupracuje 
i s organizací Pionýra. Významné však bylo vydání informačních brožurek – Procházky 
dávnými časy, Hostivické památky tvoří soubor 16 tiskovin z pera Ing. Jiřího Kučery. Tyto 
materiály jsou jedinečným doplňkem o historie našeho města.  

Na jaře a na podzim spolupořádal úklidové brigády v přírodní památce Hostivické 
rybníky. Členové doplnili značení v chráněných územích Hostivice rybníky a Pazderna. 
Obnovili značení trasy naučné stezky Hostivické rybníky. V programu obnovy polních cest 
pokračovala péče o vysazené lípy na poutní cestě do Hájku, byla zpřístupněna polní cesta 
do Řep. Na jaře ČSOP zajistil kácení označených stromů v Ziklově parku, na podzim pak 
smýcení nemocných stromů, převážně bříz na Husově náměstí. ZO ČSOP Hostivice se 
vyjadřuje k zahajovaným řízením u MěÚ Hostivice, MěÚ Černošice a Krajského úřadu 
Středočeského kraje. Členové a zájemci z řad občanů se zúčastnili ve spolupráci s Českou 
společností ornitologickou 14. května již 2. vítání ptačího zpěvu. Vedoucí akce, ornitolog 
Ota Vorel, poutavým způsobem seznamoval děti s jednotlivými druhy ptactva. Děti viděly 
49 ptačích druhů, z nich je 9 zákonem chráněno jako ohrožené a dokonce byl spatřen 
exemplář pisíka, který je uváděn jako silně ohrožený. Podzimní Ptačí festival u Hostivických 
rybníků 22. 10. zaujal 47 osob, z nichž bylo 17 dětí. Za odborného vedení Oty Vorla a 
kroužkovatele Martina Brejška bylo spatřeno 39 ptačích druhů, několik jedinců bylo 
odchyceno a označeno kroužky s následným vypuštěním zpět do volné přírody. Byl spatřen 
i kriticky ohrožený polák malý.  

Fond Aloise Saifrta pokračoval ve své činnosti, pořádal koncerty v kostele, setkání na 
faře, podílel se na charitativních akcích.  

Činnost prokazuje i Myslivecké sdružení, kde se daří jejich řady omladit. Podařilo se 
založit kroužek mladých přátel myslivosti a přírody, zájem dětí je obdivuhodný. Obdobná 
situace je ve Svazu rybářů. Dále působí Svaz zahrádkářů a Svaz včelařů, kde jejich členové 
nachází odborné vyžití ve svých zájmech. Lze si však přát, aby řady členů ve všech 
zájmových organizací doplňovali naši mladí občané. 

 
 

KULTURA  

Kultura představuje neodmyslitelnou složku života v obci.  

Již dlouhá léta jsou pořádány koncerty vážné hudby v zámecké aule, v průběhu 
posledních let jsou hojně navštěvovány i koncerty v místním kostele sv. Jakuba. 

17. 4.  koncert  kostel  Vokální skupina Cantio 
21. 4.  aula  Soubor in modo camerale 
26. 5.  aula  Arco collegium 
23. 6.  aula Koncert Evy Čechové a jejich žáků 
29. 6.  kostel Čas bychom se radovali 
  6. 10.  aula Recital dvou generací 
23. 10.  kostel  Vivat Comenius 
15. 12.  aula Vánoční koncert – České trio 
18. 12.  kostel  Sváteční podvečer s renesační hudbou  
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Společenské organizace pořádají reprezentační plesy, dále jsou taneční zábavy při 
významných obdobích poutě, posvícení a Mikuláše. Pro děti byl tradiční karneval 
a mikulášská besídka. 

V zámeckých výstavních prostorách byly tématické výstavy fotografií, obrazů, prací 
dětí. 

Dne 8. 5. 2005 byla na zámku otevřena výstava „60. výročí osvobození v Hostivici“. 
Této zdařilé akci předcházel v HM seriál článků o květnových bojích roku 1945, velmi 
cenné byly vzpomínky žijících účastníků těchto dnů. Pod záštitou starosty města, za 
spolupráce s vojenským útvarem Hostivice – zdravotní středisko, byly slavnostně položeny 
květiny u všech významných míst hostivického odboje. Přátelské posezení a beseda 
s přímými účastníky i pozůstalými hrdinů odboje proti německým okupantům bylo 
důstojnou vzpomínkou, poděkováním a vyjádřením úcty. 

Jedinečná byla výstava 14.–16. 10. 2005 „Hostivičtí občané v jednotkách britského 
královského letectva 1939–45“ pořádaná občanským sdružením Pražský letecký archiv 
v hale zámku. Vedle cenných fotografických dokumentů byla vzácná účast českoslo-
venských leteckých veteránů. Vernisáž výstavy navštívili generál František Fajtl 
s manželkou, generál Peřina s chotí a další bývalí členové britského královského letectva 
ROYAL AIR FORCE. Mezi vzpomínanými byli hostivičtí hrdinové Václav Študent, Rudolf 
Protiva a Václav Švec. Nedopatřením nebyl uveden i další hostivický občan Vladimír Pára. 

Oblíbeným informátorem o dění ve městě je Hostivický měsíčník. Ten vychází 
pravidelně každý měsíc, v době prázdnin je vydáváno dvojčíslo. Je však škoda, že stále 
není plně využíván k podávání informací široké veřejnosti. Stále chybí články o činnosti 
jednotlivých komisí města. Částečně toto supluje provoz internetových stránek města. Lze 
odhadovat, že více jak polovina hostivických domácností zatím k tomuto informačnímu 
zdroji nemá přístup. Měsíčník se bránil tendencím bulváru. Několik občanů i zastupitelů 
města v polemických vystoupeních využívalo jeho stránek řešení osobních zájmů. 
Do redakční rady byla 14. prosince jmenována Anna Křižková. 

Významným kulturním zařízením je místní knihovna. Za rok 2005 jejich služeb využilo 
3 224 čtenářů, registrováno je 390 zájemců o četbu. Celkem se uskutečnilo 21 272 
výpůjček a byl zaznamenán nárůst zájmu dětí i dospělých čtenářů. Nově bylo zakoupeno, 
darováno 814 knih, dále knihovna odebírá 10 druhů periodik. Jako služba občanům byla 
v prostorách knihovny zřízena veřejná stanice internetu. 

 
 

NAŠE DĚTI  

O výchovu mladé generace se vedle rodiny stará několik dalších zařízení. 
 

Mateřské centrum Hostík 

Pro nejmladší založila skupina nadšených maminek Mateřské centrum – Klubíčko, 
v roce 2005 přejmenované na Hostík. Rodiče s dětmi se scházeli dvakrát týdně v místní 
staré škole s programem her dětí, maminky zdolávaly základy výuky angličtiny a němčiny, 
byly hodiny tanečků pro děti, práce ve výtvarné dílně, malování, hudební výchova a 
odborné lékařské přednášky. Hostík se podílel na slavnostním vítání občánků, 9. 6. – 
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35 dětí a 27. 9. – 35 dětí. Aktivní účast byla při akcích v květnu a červnu v marketu Tesco 
– Charita roku, při Vánoční besídce pro děti 22. 12. 2005. 

 

Klokánek 

Klokánek – zařízení Fondu ohrožených dětí – Hostivice stále rozšiřoval svoji činnost. 
V naší společnosti přibývá dětí, které neměly to štěstí se narodit do funkční rodiny. Vedení 
Klokánku se snažilo zpříjemňovat pobyt všech dětí, maximálně jim nahrazovat chybějící 
rodiče. Byl uspořádán zimní karneval, jarní prázdninový pobyt v horském penziónu 
v Krkonoších. Zajímavá byla výstava prací dětí v prostorách zámku 21. 3.–29. 4. Velmi 
dobrá je spolupráce s místním římsko-katolickým farním úřadem. Po koncertu 28. 5. 2005 
Páter Daniel Janáček a iniciátorka celé akce paní Dana Carnicella předali ze sbírky dětem 
10 979,50 Kč. Obdobně přispíval i místní Sbor dobrovolných hasičů a Český svaz žen. Dne 
31. 5. 2005 bylo v prostorách Klokánku za účasti členů poslanců Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR, zástupců města a dalších hostů otevřeno nové dětské hřiště. Pro občany 
byl uspořádán 22. 9. „Den otevřených dveří“. Za dobu činnosti více jak jednoho roku 
podalo vedení hostivického Klokánku pomocnou ruku 153 dětem, 2 těhotným maminkám a 
jedné mamince, která se neuměla o své dítě řádně starat. Předáno bylo 95 dětí, 5 do 
pěstounské péče, 2 do adopce. Průměrně je ve výchově 55 dětí. Dokonce dvě mladé dívky 
studují v gymnáziu Open Gate v Babicích u Říčan. Plánů další činnosti je dost, čeká úprava 
půdního prostoru, oprava oken, zateplení celé budovy, oprava oplocení. Ve výchově dětí 
se zkouší tzv. „canis-terapie“ – návyk dětí na přítomnost psa. V době vánoční dostaly dětí 
bezpočet dárků od známých i neznámých dárců. Nutno však podotknout, že některá přání 
dětí byla až nad rámec možností. 

 

Mateřská škola 

Mateřská škola řešila stálé požadavky rodičů o umístnění svých dětí. Kapacita školky 
již nepostačuje potřebám rozrůstajícího města. Pro děti byl v únoru uspořádán karneval. 
V květnu připravily děti pro své maminky k jejich Svátku matek den básniček a pečení 
perníčků. V červnu pak slavily svůj Den dětí. Oblíbená Letní škola v přírodě byla 
v Orlických horách v Nekoři. Podzimní návštěva ZOO v Plzni s doplňkem ukázky 
prehistorických zvířat se líbila všem dětem. Setkání při Mikulášské nadílce obohatil dětský 
soubor Slavíček, který pod vedením Jany Svobodové přednesl krásné koledy a vánoční 
písně. Rok uzavřel zájezd na výstavu vánočních tradic do Příbrami, kde se dětem líbila 
projížďka ve vláčku hornického muzea na Březových Horách. Následovala definitivní tečka, 
16. 12. slavnostní vánoční besídka, která navodila dětem atmosféru čekání na 
štědrovečerní dárky. Do důchodu odešly dlouholetá učitelka Eva Fršlínková a vedoucí 
kuchyně Eva Vidlařová. 

 

Základní škola 

Základní škola již zvládla provoz nové školy, i když k lítosti všech občanů se zatím 
nepodařilo pokračovat ve druhé etapě dostavby celého školního komplexu. Zimní lyžařský 
kurs byl pro žáky 4. a 7. tříd v Horních Mísečkách v Krkonoších, kde děti úspěšně zvládaly 
základy lyžařské techniky. Pro děti byl poučný tématický den „Ochrana člověka za 
mimořádných situací“. V krajské soutěži o „Helpíkův pohár“ zvítězili žáci 5. A – Matěj 
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Svadba a Erik Pistorius. Žákyně Julie Svobodová zvítězila 23. 4. v krajském kole recitační 
soutěže. Zástupkyně ředitele ZŠ Ing. Lišková se zúčastnila ve švédském Örebro 
mezinárodního setkání pedagogů z ČR, Bulharska, Dánska, Velké Britanie, Francie, Řecka, 
Polska a Belgie. Témata jednání byla velmi pestrá – způsoby řízení škol, rozpočet činnosti 
dalšího vzdělávání, systémy ve Švédsku, hodnocení práce pedagogů a provozních 
zaměstnanců. Jarní škola v přírodě se uskutečnila v Nekoři, u přehradní nádrže Pastviny.  

Děti plně využívaly pobyt v Orlických horách, vedle turistických procházek v okolí, 
navštívily Betlém v Třebechovicích, zámky v Častolovicích a v Opočně. V květnu se 25 žáků 
školy vydalo za zdokonalováním angličtiny do Anglie. Jejich ubytování bylo v anglických 
rodinách. Vedle zlepšování se v jazyce svých hostitelů navštívili Londýn, Tower Bridge, 
Greenwich, přímořské letovisko Brighton, akvária Sea-life, Portsmouth, Stonehenge 
a Avebury. Před koncem školního roku byla úspěšná výstava výtvarných prací dětí v zámku 
„Legendy zítřka“.  

Druhý rok společného mezinárodního projektu Socrates Comenius 1 s tématikou 
matematika v našem životě vedl děti ke zpracování projektů k užití matematiky 
v každodenní činnosti. Byla to příprava pokrmů, nakupování v obchodech, vyrábění 
modelových staveb, historie města, odborné školní pokusy. Naše město bylo i hostitelem 
partnerských škol z Polska, Portugalska, Rumunska a Slovinska. Přijetí v prostorách 
zámku, ve škole i osobní setkání s občany města bylo s nadšením hodnoceno všemi hosty. 

Další setkání účastníků programu Socrates Comenius 1 – matematika v našem životě 
byla v Polsku ve městě Bydgoszcz. Žáci 8. tříd připravili údaje o tvarech budov, 
prohlubovali znalosti o partnerských vztazích, zaměřili se na pořekadla a přísloví. Úspěšné 
práce prezentovaly žákyně Lucie Červená, Renata Picková a Nicola Šimáčková. 

Od 1 .9. 2005 nastoupil nový ředitel školy Mgr. Josef Mareš. Ve školství působí 25 let, 
je absolventem FTVS (obor tělovýchova a geografie). Bydlí v Praze, je ženatý a 
s manželkou vychovává 3 děti.  

S pohnutím a velikým rozčarováním si čtenáři HM přečetli článek učitelky Doušové 
o jednání žáků 9. tříd, kteří opouštěli hostivickou školu. Ani se nechce věřit, že by ve škole 
se něco takového mohlo dít. Vandalské činy prováděly ne všechny děti, ale i tak přišlo 
veliké varování především pro rodiče i pro pedagogy naší školy, že výchova dětí není na 
požadované úrovni.  

Nový školní rok zahájilo 480 žáků, z toho 256 žáků ve staré školní budově 1.–4. 
ročník a 224 dětí 5.–9. ročníku v nové škole. K poklesu dětí ve vyšších třídách došlo 
z důvodů odchodu žáků na jazykové školy v Praze a negativně zapůsobil i faktor – 
neumístnění mladšího sourozence do místní mateřské školy. 

Zastupitelstvo schválilo 4. 10. navýšení kapacity školní družiny ZŠ U Zámecké zdi na 
160 dětí. Dále odsouhlasilo změnu Volebního řádu školských rad pro ZŠ zřizované městem 
ze dne 30. 6. 2005. Změna se týká počtu členů. Školská rada ZŠ Hostivice - U Zámecké zdi 
má 9 členů, členové jmenovaní zřizovatelem: I. Koptová, M. Mayerová a P. Bělohlávková, 
zástupci rodičů žáků školy: Ing. R. Šafaříková, J. Soukupová a S. Křemenová a za 
pedagogický sbor: Mgr. V. Koulová, Mgr. I. Kováliková a Mgr. S. Chmelíková. Ve škole 
působí i žákovský parlament, kde jsou zástupci žáků z 5. až 9. třídy. Školská rada ZŠ – 
ulice Pionýrů má 3 členy, za zřizovatele byla jmenovaná I. Koptová, za rodiče žáků 
K. Ložková, za pedagogický sbor I. Trefná. Škola prodloužila dohodu o spolupráci s CDP 
(Centrum drogové prevence) Hostivice. 
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V předvánočním čase se děti nižších tříd účastnily akce „Darujte hračku s Českým 
rozhlasem“. Z Hostivice následně putovalo do Prahy ve velkých 19 taškách – 155 
plyšových zvířátek, 29 panenek, 24 stavebnic a 58 autíček.  

Škola spolu s CDP uskutečnila 10. 12. „Hostivické světélkování“, kde účastníci 
s lampiony u vánočního stromu oslavily adventní dobu. Překvapila i velká účast dospělých. 
Na konto adventních koncertů České televize přibylo 1 200 Kč. Průvod dětí došel až do 
Domova důchodců, kde předaly starouškům drobné dárky. Následovalo setkání v kostele, 
kde zpěv, hudba i slovo pana faráře Janáčka navodilo příjemnou vánoční atmosféru. Úplný 
závěr vánočních příprav byl 21. 12. ve velkém sále nové školy, kde děti uspořádaly vánoční 
koncert se zpěvem koled. 

 

Školní družina 

Školní družina pečuje o 134 dětí 1.–4. třídy, zájem dětí je opět vyšší, než je její 
kapacita. 

 

Zvláštní škola 

Zvláštní škola – základní škola praktická podle nového školního zákona zajišťovala 
výuku pro děti se zdravotním postižením, vývojovými vadami učení a problémy chování. 
Nový školní rok byl zahájen 5. 9. v nově nazvané Základní škole, Pionýrů 79, Hostivice. 
Školu navštěvuje 32 dětí. Během prázdnin pokračovaly práce na úpravě školní budovy. 
V učebnách je nové osvětlení dle norem EU, nová dlažba a nátěry zdobí všechny chodby, 
nově byla upravena přístupová cesta. Dosavadní sklad byl upraven na učebnu dílen, 
z dřívějších dílen vznikla další třída a pro uskladnění materiálu slouží nový zahradní domek. 
Do školy nastoupilo o 12 dětí více, než byl předpoklad, protože i menší komunita naší 
společnosti pochopila, že zlepšování její úrovně spočívá ve vzdělávání a přijímaní návyků 
ostatních občanů. 

Žáci této školy úspěšně reprezentovali naše město ve sportovních hrách v Mníšku 
pod Brdy. Ve skoku do dálky, hodu kriketovým míčkem, běhu na 60 a 1 500 m naše 
družstvo chlapců obsadilo 2. místo, dívky byly 4. V jednotlivcích se umístnil Tomáš Fiedler 
na 2. místě, Dalibor Denk byl 3. V dopravní soutěži cyklistů byl na 1. místě Dalibor Denk, 
jeho bratr Lukáš byl 3. 

 

Kajky 

Kajky mají svoji činnost úzce propojenou s organizací Pionýra a Svazu ochránců 
přírody. Děti se zde učí činnosti k ochraně přírody, jsou vedeny k úctě k lidským 
hodnotám.  

V lednu oddíl absolvoval horolezecké dopoledne na cvičné horolezecké stěně 
v Ruzyni, další činnost byla směrována k čištění a opravě ptačích budek. Školní pololetní 
prázdniny strávily děti na lyžích na Klínovci, který byl velice štědrý na sněhovou přikrývku 
celé krajiny. Poslední únorová sobota patřila již popáté sčítání netopýrů ve štolách Malé 
Ameriky v Českém krasu.  
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V sobotu 19. 3. se sice jarní počasí neohlásilo, ale děti vítaly jaro upálením Morany. 

Dubnová „Výprava za pražskými pověstmi“ do staré Prahy ukázala dětem budovy 
Magistrátu hlavního města Prahy a Klementina. Mladší děti plnily zkoušky „Už nejsem 
zelenáč“. V sobotu 23. 4. se uskutečnilo u rybníka Kala místní kolo přírodovědné soutěže 
„Zelená stezka – Zlatý list“. Soutěže se zúčastnily děti hostivické školy a oddílu Kajky. 
V krajském kole 6.–8. 5. ve Vraném nad Vltavou se naši soutěžící umístnili na 6. místě. 
Víkend na vodě 10.–12. 6. byl naplněn vodáckým sjetím Sázavy ze Lštění do Týnce nad 
Sázavou a z Týnce do Pikovic. Společná akce s Českým svazem ochránců přírody, skautů, 
myslivců a dalších hostivických občanů směřovala 9. dubna a 28. září k tradičnímu úklidu 
okolí Hostivických rybníků. Letní tábor byl v Peci pod Čerchovem. Děti pořádaly různé 
zálesácké hry, navštívily zámek v Horšovském Týně, muzeum v Kolovči a vystoupily na 
rozhlednu Volfánek u Chudenic. Druhý zářijový víkend byl věnován poučné návštěvě 
Stanice ochrany fauny v Pavlově u Ledče nad Sázavou. Děti pomohly při čištění voliér, 
nahlédly do systému záchrany ptáků a drobných zvířat. Ve spolupráci s Pionýrem bylo 
17. 9. další pokračování seriálu Pohádkový les na hrázi rybníka Kala. Celé okolí se změnilo 
v les Řáholec. Rumcajsové, Manky a Cipískové poutavě pobavili děti po celé odpoledne. 
V říjnu byla výprava do Černolických skal, podzimní prázdniny byly ve znamení pobytu 
v Neškeradicích u Kutné Hory s návštěvou chrámu sv. Barbory, Vlašského dvora a 
zemědělského muzea v Kačině. V sobotu 12. 11. byly oslavy 12. výročí založení oddílu 
Kajek, následovala výprava za pražskými pověstmi a strašidly na Vyšehradě a v okolí 
Karlova náměstí. Vánoční schůzka 17. 12. důstojně uzavřela bohatou činnost celého roku. 

 

Junák 

Místní skauti připravují pro mládež zájmovou činnost ve sportování a životě v přírodě. 
Významná je i výchovná stránka vedoucí k přátelství, poctivosti a nezištnému kamarádství.  

VIII. závod v koloběžkování měl 24. 4. velký počet zájemců. Přišlo jich přes šedesát, 
závodilo se v pěti kategoriích, školní děti, předškoláci a byla i volná třída „U konce 
s dechem“, závodit v ní mohl každý, kdo již devítiletou školní docházku ukončil. V květnu 
byla výprava na vodácké soutěže na Sázavě se sjetím od Čerčan, kempem v Týnci nad 
Sázavou a pokračováním až do Pikovic. Prázdninový tábor byl od 9. července v krásném 
prostředí potoka Kocáby. Václavský den 28. 9. „Vodních hrádek“ na Litovickém rybníce 
zaujal více jak padesát dětí, které se zde učily zvládat základní vedení lodí, záchranu 
tonoucího. Říjnová soutěž „Skochovická kachna“ ve Vraném nad Vltavou přinesla úspěchy 
hostivickým skautkám Erice Čížkové, Věře Maršíkové a Magdě Pelichové, které obsadily 
medailové stupně. Podzimní cesta do Frenštátu pod Radhoštěm a Moravskoslezských 
Beskyd byla iniciována knihou Afrika snů a skutečností známých cestovatelů Hanzelky 
a Zikmunda. Vzpomínky umocnila i návštěva muzea Tatry v Kopřivnici, kde jsou vystaveny 
automobily, s nimiž cestovatelé projeli celou Afriku. Dále byla prohlídka Štramberka, 
výstup na Radegast byl již na sněhu. Mikulášské vzpomínání bylo 6. prosince, těsně před 
Vánoci donesli hostivičtí skauti do našeho města „betlémské světlo“.  
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TĚLOVÝCHOVA A SPORT 

Tyršovo heslo „V zdravém těle zdravý duch“ naplňují v našem městě sportovní 
oddíly. V TJ Sokol pravidelně cvičí školní mládež, mají zde tréninky sportovní oddíly 
volejbalu, košíkové, pro ženy jsou zajímavé hodiny sportovní gymnastiky, nově Poweryoga 
se zdravotním cvičením. Cvičební prostory jsou využívány prakticky po celý týden. Navíc je 
sportování i v tělocvičně nové školy. Sportovně-taneční soubor Marešky pravidelně získává 
vavříny v okresních i krajských soutěžích. 

Fotbalový oddíl uspořádal jubilejní pohárové zápasy k 75. výročí založení 
SK Hostivice, k 30. výročí postupu I. mužstva do Pražského přeboru za účasti jedenáctek 
FC Zličín, SK Hostouň, TJ Tuchoměřice a domácí Hostivice. V penaltovém rozstřelu zvítězil 
SK Hostivice. Výborné jsou výsledky i dorosteneckých i žákovských družstev, nadějí pro 
budoucnost jsou oddíly fotbalové přípravky. A mužstvo skončilo v okresním přeboru na 
krásném 1. místě a reálný je letní postup 2006 do krajského přeboru.  

Před 20 léty byla obnovena činnost Tenisového oddílu TJ Sokol Hostivice. Jeho areál 
pod hrází Litovického rybníka má již v provozu 4 tenisové antukové kurty, rodí se i nová 
klubovna. Oddíl má přes sto členů, jsou dva týmy dospělých a dvě družstva žáků. Pro 
zájemce je možnost i rekreačního využití kurtu, poplatek za jednu hodinu činí 100 Kč. 
Mužstvo dospělých obsadilo ve III. třídě 4. místo, dobře bodovalo i B mužstvo, nadějí jsou 
žáčkové. Možná, že nikdo z nich nebude Kodešem či Lendlem, ale výchova pro zdraví a 
smysl „ Fair play “ zůstane pro celý život.  

Na Břvech vyrostlo nové sportoviště – Sportovní areál Břve s.r.o. Zde má zázemí 
úspěšné družstvo nohejbalu. Postup mužstva NC Břve do I. celostátní ligy je ohromným 
úspěchem a jedenáctka pod vedením trenéra Víta Kopeckého a vedoucího mužstva Zdeňka 
Fišera dokázala zázrak. Neznámý, vesnický klub, porážel renomovaná mužstva z velkých 
měst a dosáhl až mety I. ligy ČR. Dobře si vedlo i B družstvo, které postoupilo do III. třídy. 

Na podzim 8. 10. uspořádal TJ Sokol běžecké závody v orientačním běhu v okolí 
rybníku Kala a 15. 10. to byl již 4. ročník Sousedského běhu na hrázi Litovického rybníka. 
Soutěžily kategorie dětí, žen, mužů do 39 let a veteránů.  

 
 

POLICEJNÍ KRONIKA  

Policejní kronika – opět řádky smutku a zklamání nad projevy naší občanské 
společnosti. Pravidelně je v HM naplněna téměř jedna stránka oznámení o přestupcích 
a trestných činech některých našich občanů.  

Dne 27. 1. 2005 neznámý pachatel odcizil okna z novostavby v Chrtínské ulici, 
majetková škoda přes sto tisíc Kč. Dne 30. 1. byl nalezen na hrázi rybníka Kala 
pětadvacetiletý mrtvý muž, p. M. ze Břvů, který byl dle lékařské zprávy zastřelen. Dne 
4. 2. došlo ke vloupání do podniku Jaga, škoda činila 100 000 Kč. V březnu upozornilo 
obvodní oddělení Policie ČR občany na nebezpečnou romskou dvojici, která pod záminkou 
kontroly elektřiny vstupuje do domů a bytů starších občanů a zde odcizují obyvatelům 
cenné věci a peníze. Jedné rodině v Krátké ulici tak vznikla škoda 51 000 Kč. Na parkovišti 
před marketem Lidl byla v červnu vykrádána auta. Dne 22. 7. byl v Kmochově ulici odcizen 
zaparkovaný motocykl Honda, škoda 120 000 Kč. Téhož dne v noci neznámý pachatel 
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odcizil ze stavebního stroje bourací kladivo v hodnotě 166 000 Kč. V ulici Čsl. armády bylo 
18. 8. odcizeno nákladní auto Tatra 148, majiteli vznikla škoda 400 000 Kč. V září a říjnu 
bylo vloupání do restaurace U Kaštanu, do prodejny potravin F + F s celkovou škodou přes 
75 tisíc korun. Zloději se nezastavili ani před majetkem dětí v Klokánku. Vloupáním do 
zahradního domku a garáže odcizili elektrické sekačky a další zahradní nářadí za 
125 000 Kč. V předvánočním čase – 15. 12. odcizil neznámý pachatel z novostavby 
v Kutnauerově ulici elektrické přístroje, nářadí a stavební materiál v hodnotě 165 tisíc 
korun. 

 
 

ZEMĚDĚLSTVÍ  

Rok 2005 byl celkem úspěšný, i když začíná se stále více projevovat systém 
otevřeného evropského trhu. Ceny zemědělských produktů stále klesají, na straně druhé 
rostou vstupy do výroby. Ceny energií, pohonných hmot vzrostly až čtyřnásobně, zatímco 
ceny obilí jsou na úrovni let 1965–70. Dobře si vedla společnost Agrosa Chýně pana 
Hrnčíře, snaží se i Litos s.r.o. Úhonice, jednatele Ing. Václava Bubna. Ten k potěše 
milovníků historických památek nechal za přispění památkové péče opravit alespoň střechu 
nad litovickou tvrzí. 

Zemědělská půda stále mizí pod záborem nové výstavby rodinných domů, Sadová II 
Central Group u karlovarské silnice, pole proti Traktorce u karlovarské silnice a další. Veliký 
zábor je za mlýnem pro rychlostní komunikaci R6 a novou letištní dráhu RWY 06R/24L. 

Celkově lze hostivické zemědělství zařadit do systému zbytkového hospodaření, kde 
bude několik málo jedinců obhospodařovat okrajové pozemky a čekat, až silná ruka trhu 
skoupí i tyto lokality a navždy se zlikviduje snažení našich předků, kteří po celá století 
vytvářeli úrodná políčka pro zabezpečování výživy lidstva. 

 
 

POČASÍ 

Rok byl celkem dobrý, průměrná roční teplota dosáhla 8,5 °C, srážky byly mírně 
podprůměrné – 499 mm, avšak s velmi dobrým rozdělením dle vegetační doby.  

Nový rok začal mírnými mrazy -6 °C, rychle se oteplilo, dokonce 2. 1. již pršelo, na 
konci první lednové dekády byly denní teploty až 13,7 °C. Koncem měsíce napadl sníh, 
pokrývka byla nad 5 cm, teploty kolem -8 až -10 °C. Dne 16. 2. přišla náhle sněhová 
kalamita, napadlo přes 30 cm, dokonce letiště Ruzyně bylo jeden den pro veškerý provoz 
uzavřeno. Nadílka sněhu se opakovala ještě 22. 2., kdy byla tradičně neprůjezdná silnice 
Břve – Chýně, trať do Rudné. Sněhová pokrývka vydržela až do 16. 3., kdy nastoupily 
teploty +15 °C a sníh rychle zmizel bez doprovodných záplav a povodní. V dubnu a květnu 
stoupaly teploty na +10 až 14 °C, přiměřené byly i srážky, dokonce v květnu 
nadprůměrné, napršelo 85 mm, koncem měsíce vystoupaly teploty až na 31,8 °C. Prvá 
bouřka s vichřicí a kroupami byla v pondělí 30. 5. odpoledne, kdy prudký déšť zapříčinil 
vyplavení kanalizace na jižní části Husova náměstí. Na silnici k Sobínu, před domy čp. 6, 7 
a 8 došlo k vytvoření vodního jezera. Červen byl ve znamení vyšších teplot s přechodnými 
srážkami. V červenci bylo letní příznivé počasí, srážky byly rozdělené, avšak nadnormální, 
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celkem 125 mm. Silná bouřka byla 10. 7., teplota dosáhla 22 °C, odpoledne přišla průtrž 
mračen s přívalovým deštěm. Koncem měsíce denní teploty dosáhly až 36,4 °C, byly 
občasné bouřky s deštěm. Srpen zaznamenal mírné snížení teplot s častými dešťovými 
přeháňkami. Září bylo teplé, koncem měsíce stabilizované denní teploty kolem +15 až 
20 °C, srážky podnormální, v měsíci pouze 29 mm. Říjen byl příznivý, rovněž i začátek 
listopadu. První mrazík -2 °C a sněhový poprašek byl zaznamenán 17. 11. Do konce 
měsíce pokračovaly přeháňky deště se sněhem, noční teploty -2 až -6 °C. V prosinci 
přeháňky, teploty -6 °C, 16. 12. silná vichřice se škodami na střechách staveb. O Vánocích 
oteplení, sníh roztál, teploty +6 až 7 °C, 29. 12. napadlo 18 cm nového sněhu, teploty  
-6 °C a mrazivé počasí vydrželo až do Silvestra 2005. 

 
 

KALENDÁRIUM 

V květnu 2005 oslavili životní jubilea 60. let praktický lékař MUDr. Karel Fára 
a koncem června zdravotní sestra, obětavá paní Vlasta Kulhánková. 

V polovině srpna utonula v zahradním bazénu maličká Adélka M. ze Starých Litovic. 

Dne 19. 8. odešla dobrovolně ze života, těžká otrava léky, z důvodů vážné choroby 
paní Jiřina D. a 21. 8. na to spáchala sebevraždu stejným způsobem její dcera Jitka D., 
která nezvládla vzniklou životní situaci náhlým úmrtím své matky. 

Dne 26. 8. 2005 zemřel dlouholetý člen finančního výboru městského úřadu 
Ing. Václav Chalupa. 

V našem městě se narodilo 67 dětí, zemřelo 69 občanů včetně klientů Domova 
důchodců. 

 
 

RŮZNÉ 

Výborná služba pro občany, kteří již nemusí za výměnou občanských průkazů 
a cestovních pasů jezdit do Prahy, vše zajistí a vyřídí Městský úřad Hostivice.  

Český statistický úřad provedl demografické šetření s cílem získat údaje o českých 
rodinách, o vztazích mezi generacemi, soužití mezi partnery a manželskými páry, 
o předpokladech a souvislostech změn v porodnosti a rodičovství i zabezpečení života ve 
stáří. 

Při tříkrálové sbírce se v našem městě vybralo 9 550 Kč, které byly předány na účet 
české katolické charity.  
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Rok 2005 je již historií, jeho hodnocení nás vede k zamyšlení. S upřímným pohledem 
můžeme prohlásit, že to byl rok celkem dobrý. Mnohé se podařilo, mnohé nás ještě čeká. 
K úplné spokojenosti však ještě cosi chybí, především je to zlepšování mezilidských vztahů. 
Dovoluji si citát jednoho hostivického radního z třicátých let minulého století - „Skutky 
našich předků – buďtež nám vzorem a také výstrahou!“ 

To je jistě poučné i pro naši současnost. 

 

 

 
V Hostivici dne 15. června 2006  
 
 

Ing. Antonín Štětka, CSc. 
kronikář 
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