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Rok 2006 zaznamenal další upevňování českého státu, který se učí životu 
v Evropském společenství. Naše republika ležící uprostřed Evropy si zvyká na svébytné 
rozhodování. Tyto snahy však často narušují osobní i politická přání, vytváří se tím 
v mnoha lidech pocit nejistoty a narůstající obavy z budoucnosti. Proklamací k nutným 
ekonomickým reformám bylo podáno již dost. Po roce 1990 došlo k ohromnému přesunu 
majetku, byly uvedeny v život restituce soukromého vlastnictví, uskutečnily se dvě vlny 
privatizace státního majetku. Skutečnost potvrzuje, že tyto akce nebyly vždy právnicky ani 
společensky čisté, republika přišla o ohromné jmění, noví nabyvatelé získali tak 
nezaslouženě nepředstavitelné majetkové hodnoty. 

V kronikářském záznamu bude zaznamenáno, co dobrého či méně dobrého nám 
tento rok přinesl, jak jsme pokročili v budování svého domova, co se nám podařilo a v čem 
jsme zůstali na poloviční cestě.  

 
 

ROK 2006 VE SVĚTĚ 

Předností bylo, že podařilo uchovat světový mír. K životnímu klidu však stále cosi 
chybí. Trvá napjatá situace v soužití národů Asie, Afriky, Jižní Ameriky. Tamní obyvatelé 
žijí často na hranici bídy, jejich nespokojenost vytváří podmínky k různým mocenským 
šarvátkám a často i bratrovražedným bojům.  

V lednu došlo při návratu slovenského vojenského kontingentu KFOR z Kosova 
k letecké havárii na maďarsko-slovenském pomezí. Zahynulo 42 pasažérů, zachránil se 
pouze jeden voják. Ptačí chřipka hrozila už v Turecku, v únoru se vyskytla již v Itálii, 
Řecku, Slovinsku a Rakousku. Podnikatel Petr Kellner byl označen 10. 3. prvním Čechem, 
kterého americký časopis zařadil mezi nejbohatší lidi světa. Ve vězení v Haagu zemřel 
11. 3. bývalý srbský prezident Slobodan Miloševič. Dne 24. 4. vraždili teroristé v Egyptě. 
V letovisku Dahab zabili 24 osob a dalších 60 bylo zraněno. Světové velmoci začínají mít 
strach z „Osy zla“ – Irák, Írán, severní Korea (KLDR). Íránský prezident Ahmadínežád 
vyhlásil: „… můžeme vyrobit atomovou bombu“. Při volbách v Itálii prohrál premiér Silvio 
Berlusconi a na svůj post rezignoval. Ve svém projevu 10. 5. prohlásil ruský prezident 
Putin, že silně vyzbrojená armáda je pro Rusko životně důležitá, „závody ve zbrojení 
nesmíme prohrát“. Dnem 22. 5. se odtrhla od Srbska republika Černá Hora. Dne 8. 6. USA 
dopadly a zabily hledaného teroristu č. 2 Abú Músu Zárkavího, který vedl Al-Kajdu v Iráku. 
Multimilionář a šéf Microsoftu Bill Gates opustil 16. 6. po třiceti létech vedení své firmy 
a chce se věnovat charitě. Po osmi létech vlády pravice na Slovensku vyhrála 18. 6. 
parlamentní volby levice, vládu sestavil sociální demokrat Robert Fico. Bahamský soud 
23. 6. rozhodl, že podnikatele Viktora Koženého vydá vládě USA. Severní Korea 
demonstrovala světu svoji sílu, 7. 7. odpálila sedm raket, které mohou nést jaderné 
nálože. Dne 13. 7. zaútočila vojska Izraele na sousední Libanon, nálety měly za cíl 
i mezinárodní letiště v Bejrútu. Britové odhalili teroristy, kteří hrozili pumovými útoky na 
letadla Londýn – USA, bylo zatčeno 24 osob. Vůdce kubánských komunistů Fidel Castro 
neslavil svoje 81. narozeniny z důvodu zhoršení zdravotního stavu. V Maďarsku se 17. 9. 
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rozpoutaly bouře proti premiérovi Ferenci Gyurcsanymu, který přiznal, že svými činy 
klamal veřejnost. Pouliční boje a demonstrace pokračovaly i v říjnu. Dne 7. 10. nájemný 
vrah zabil ruskou novinářku Annu Politkovskou, která psala o korupci ve vládě a kritizovala 
proruskou čečenskou vládu. V USA začaly 7. 11. volby do amerického Kongresu. O den 
později, po prohře republikánů odstoupil ministr obrany USA Donald Rumsfeld 
a demokraté získali většinu v Senátu, po dvanácti létech ovládli i Sněmovnu reprezentantů. 
V Londýně 23. 11. zemřel za podivných okolností bývalý ruský agent Alexandr Litviněnko, 
v těle měl velké množství radioaktivního polonia. Dlouhodobé vyšetřování 14. 12. v Anglii 
prokázalo, že princezna Diana, narozena 1961, zemřela v roce 1997 na následky dopravní 
nehody, kdy řidič nepřizpůsobil rychlost jízdy vozidla. Prezident USA Bush přiznal, že válka 
v Iráku se dostává do spletitých situací, Spojené státy nevyhrávají a ani neprohrávají. Čas 
až později ukáže, jak to tedy bylo.  

Ani ve sportu se naše Česká republika ve světě neztratila. Již v lednu byly v italském 
Turínu zimní olympijské hry, kde naši lyžaři získali zlaté, stříbrné a bronzové medaile. 
Bronzovou medaili získali i hokejisté, kteří porazili Rusko. V sousedním Německu začal 
8. 6. svátek všech příznivců fotbalu, turnaj mistrovství světa. Po olympijských medailích 
získala navíc 8. 3. Kateřina Neumanová stříbrný světový pohár za soutěže v ženském 
lyžování a 19. 3. se stal náš skokan Jakub Janda vítězem Světového poháru. Čeští 
hokejisté získali na květnovém mistrovství světa v lotyšské Rize stříbrné medaile, prohráli 
až ve finále se Švédy 0:4. V Německu začaly v červnu závěrečné boje světového 
mistrovství v kopané. Po 16 létech se do těchto zápolení probojoval i český tým. Tomu se 
však již nedařilo a ze skupiny nepostoupil. Světovým vítězem se stalo mužstvo Itálie. 
Česká plavkyně Yvetta Hlaváčová překonala 5. 8. kanál La Manche v novém světovém 
rekordu za 7 hodin 25 minut. Vynikající český oštěpař Jan Železný se rozloučil se svojí 
sportovní kariérou na mistrovství Evropy 9. 8., získal bronzovou medaili. V sobotu 14. 10. 
byl při utkání v Anglii těžce zraněn český fotbalový brankář Petr Čech. Po náročné operaci 
a svědomité rekonvalescenci se po půl roce vrátil do branky, zatím chytá se specielní 
ochrannou maskou zraněné hlavy. 
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ROK 2006 U NÁS 

Na Letné bylo v lednu zprovozněno pro bezdomovce 5 vytápěných stanů, do kterých 
se vejde až 100 lidí. Nájemný vrah zastřelil 25. 1. u svého bydliště miliardáře Františka 
Mrázka (47 let). Dne 1. února začal v Praze proces s tzv. Berdychovým gangem, na lavici 
obžalovaných usedlo 36 osob a bude vyslechnuto přes 100 svědků. Dne 15. 2. došla 
českým úřadům trpělivost či snad přestala jejich nečinnost. Začaly řešit nezákonný dovoz 
odpadových materiálů ze sousedního Německa. Babybox zachránil 20. 2. již třetího 
novorozence. Dne 24. 2. se v Praze konala demonstrace lékařů, zdravotníků a pacientů 
proti řízení českého zdravotnictví ministrem Davidem Rathem. Dne 2. 3. se společnosti 
Eurotel a Telecom se sloučily v jedinou firmu Telefónica O2 Czech Republic. Dne 12. 3. 
napadlo veliké množství sněhu, ten dokonce zablokoval na 10 hodin provoz letiště Praha 
Ruzyně. Koncem měsíce, 27. 3. udeřila u nás ptačí chřipka. Uhynulou labuť našli veterináři 
na rybníce v Hluboké nad Vltavou. Odvolací soud 22. 3. rozhodl, že český stát musí vrátit 
hrad Kokořín původním majitelům. Poslanecká sněmovna o jediný hlas schválila zákon 
o registrovaném partnerství osob stejného pohlaví, které parlamentu vrátil 16. února 
prezident Klaus. Od 1. 4. dostane každá rodina za každé narozené dítě vyšší porodné, a to 
ve výši 17 500 Kč. Dne 3. 4. vrcholily povodně v Čechách. Na Moravě Vranovská přehrada 
neudržela veliké množství vody a následky byly katastrofální. Záplavy byly i v jihočeské 
Bechyni, Veselí nad Lužnicí. V Praze nové protipovodňové stěny udržely Kampu 
v přípustných mezích. Vláda vyhlásila stav nouze, o život přišlo 7 osob. V okolí Kladenska 
řádil lesní vrah Kalivoda, který zabil 3 lidi a 12. 4. byl odsouzen na odnětí svobody na 
doživotí. Dnem 21. 4. skončila emise papírových padesátikorunových bankovek, postupně 
je nahrazují kovové mince. Při prvomájové demonstraci v Praze za nejasných okolností 
tělesně ublížila policie vládní ochránkyni lidských práv a kandidátce za Stranu zelených 
Kateřině Jacques. Dne 13. 5. byl Jiří Paroubek opět zvolen předsedou ČSSD. Šéf zvláštního 
policejního Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Jan Kubice zveřejnil zprávu, že 
organizovaný zločin přerostl do státní správy a politiky. Na lékařském sjezdu v Praze 20. 5. 
uštědřil Miroslav Macek záhlavec Davidu Rathovi, údajně za urážku jeho manželky. 
Červnové volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 3. 6. vyhrála ODS – získala 
81 mandátů, ČSSD – 74 mandátů, KSČM – 26, KDU-ČSL – 13 a SZ – 6 mandátů. Přesto se 
nepodařilo sestavit pravicovou vládu s nadpoloviční většinou, souboj pravice a levice 
skončil remízou. Zakladatel projektu levné bydlení H-systém Petr Smetka byl odsouzen za 
zpronevěru k 12 létům vězení. Dnem 15. 6. nastoupila několikadenní tropická vedra. Soud 
16. 6. rozhodl, že chrám sv. Víta dostane církev. Paroubkova vláda podala 28. 6. demisi. 
Populární zpěvák Karel Gott otevřel 30. 6. muzeum Gottland v Jevanech u Prahy. Řidiči si 
musí zvykat na nový silniční zákon, který vstoupil v platnost 1. 7. Za přestupky se platí 
a dokonce se udělují trestné body. Při součtu dvanácti bodů přijde řidič o řidičský průkaz. 
Dne 3. 7. vstoupil do řešení vládní krize prezident Václav Klaus, začal jednání 
s představiteli jednotlivých politických stran. V dopravě došlo k haváriím autobusů. Na 
dálnici u Prahy 16. 7. zemřelo 6 lidí, týž den bylo zraněno 21 Čechů při kolizi autobusu 
u německého Freistadtu. V Praze se zřítil opravovaný dům ve Vodičkově ulici. Dne 17. 7. 
začal velmi sledovaný proces se sbormistrem souboru Bambini di Praga Bohumilem 
Kulínským. Je obžalován ze sexuálního zneužívání mladistvých sboristek. Občanskou 
veřejnost zaujala zpráva, že soud zrušil pro formální pochybení zastupitelstva hl.m. Prahy 
změnu pražského územního plánu, která měla umožnit výstavbu nové letové dráhy 
06R/24L letiště Praha Ruzyně. Zastupitelstvo nedlouho poté změnu opět odhlasovalo a nic 
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nebránilo opětovnému schválení změny. Koncem měsíce července bylo v Čechách tepleji 
než na chorvatském pobřeží. Meteorologové se shodli, že to byl nejteplejší červenec za 
posledních 45 let, v Evropě vedra zabila přes 100 lidí. Od 1. 8. nevyjely autobusy 
Dopravního podniku Ústeckého kraje, který nedostal zaplaceno za ztrátové linky. Dne 9. 8. 
falešní policisté provedli u Slavkova rekordní loupež, uloupili z dodávky bezpečnostní 
agentury 80 milionů korun. Premiérem České republiky byl 16. 8. jmenován Mirek 
Topolánek. Šéf lidovců Miroslav Kalousek se 24. 8. pokoušel jednat s vedením ČSSD 
o nové vládě s podporou komunistů. Lidovci kvůli tomu donutili Kalouska rezignovat na 
funkci předsedy strany. V Praze zasedalo 24. 8. valné shromáždění Mezinárodní astro-
nomické unie a rozhodlo, že Pluto není planeta. Dne 4. 9. byla jmenována nová vláda 
Mirka Topolánka, avšak 11. 10. musela podat demisi, protože nezískala důvěru Poslanecké 
sněmovny. Doba jejího trvání byla rekordně krátkých 38 dnů. V Praze a důležitých 
objektech bylo vyhlášeno od 11. 9. zvýšené bezpečnostní opatření. Jako důvod se uvádělo, 
že hrozí teroristické útoky na významné objekty ČR. V Havířově došlo 18. 9. k tragédii. 
Ředitel Technických služeb Pavel Slíva zastřelil advokátku, náměstka primátora Martina 
Belšána a nakonec i sebe. Dne 2. 9. přinesl denní tisk zprávy o odposleších funkcionářů 
ODS ministra vnitra Ivana Langra, poslance Jana Vidima a náměstka ministra obrany 
Martina Bartáka. Bývalý šéf kabinetu Paroubkovy vlády Jan Doležel byl 10. 10. zatčen. Je 
podezřelý z podvodů při čerpání peněz z EU a ze státního rozpočtu. ODS vyhrála říjnové 
komunální volby, Topolánkova strana uspěla i v senátních volbách, získala 41 křesel a tím 
většinu v horní komoře. Dne 12. 10. bylo znovuotevřeno opravené karlínské Hudební 
divadlo, které bylo poškozeno hrozivými povodněmi před čtyřmi léty. Zákazníci potravních 
řetězců byli ohromeni novinovým článkem ze 16. 10., kde hostivický občan Jaroslav Strnad 
předal tisku prohlášení o nepřípustných praktikách v „ošetřování“ masa a uzenin s prošlou 
lhůtou spotřeby v podniku Hypernova v Nových Butovicích. Jeho sdělení potvrdily i video-
záznamy vysílané v TV. Závady u nabízených potravin se našly i u dalších firem a tak se 
zdá, že majitelé těchto podniků si pletou Českou republiku s Dálným východem či Afrikou. 
Obchodní společnost Delvita vyhlásila 9. 11. ukončení své činnosti v ČR, novým majitelem 
se stane německá společnost Billa. Dne 10. 11. vybíral prestižní časopis Time hrdiny 
posledních šedesáti let. Do klubu se vešli i dva Češi – exprezident Václav Havel a tenistka 
Martina Navrátilová. V televizním vystoupení 12. 11. prohlásil Václav Klaus, že bude v roce 
2008 opět kandidovat na post prezidenta České republiky. Dne 14. 11. byl zatčen 
policejním komandem podnikatel Jaroslav Starka, známý „Boss“ z Příbrami a majitel fotba-
lového klubu Marila Příbram. Den 1. 12. se stal černou kaňkou v českém zdravotnictví. 
V nemocnici v Havlíčkově Brodě byl zatčen vrah, třicetiletý zdravotní bratr Zelenka, který 
má na svědomí zatím smrt 7 pacientů. Usmrcoval je podáváním nebezpečných léků, kdy 
nemocní pak prostě vykrváceli. Z klubu ČSSD odešli 7. 12. dva poslanci, a to Miloš Melčák 
a Michal Pohanka. Oba se přihlásili se k podpoře vládní politiky, tj. ODS, lidovců a Strany 
zelených. Na sjezdu KDU-ČSL 9. 12. byl zvolen předsedou strany starosta Vsetína a 
senátor Jiří Čunek. Ten si získal všeobecné sympatie za řešení problémů života 
národnostních menšin. Poslanci 13. 12 schválili státní rozpočet na rok 2007, bude bohužel 
s vyšším schodkem než ten předešlý, činí 91 miliard korun. Pro město Hostivice je 
povzbudivé, že díky poslanci ČSSD bylo přiděleno na zeleň 7 milionů korun. Potřebných 
143 miliónů na dostavbu základní školy se zatím nenašlo. Povzbudivá byla zpráva ze 
16. 12., že děti dětských domovů budou dostávat zdarma oděvy a obuv zabavené celní 
službou nezákonným dovozcům. Dne 21. 12. se přiostřilo jednání prezidenta Klause 
a premiéra Topolánka, stále hrozilo neustavení nové vlády a napětí rostlo ve vnitřní 
a zahraniční politice. Nová vláda s premiérem Topolánkem byla jmenována až 8. 1. 2007. 
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ROK 2006 V HOSTIVICI 

Zastupitelstvo města 

Zastupitelstvo města pracovalo v průběhu roku až do říjnových voleb v nezměněném 
složení.  

Lednové zasedání 26. 1. projednávalo aktuální situaci v mateřské škole, kde byla její 
kapacita navýšena na 135 dětí, u výdeje jídel na 150. Přesto zůstal velký počet 
neumístněných dětí. Velkou hrozbou života se stává provoz na silnici č. 6 – Karlovarská. 
Město usiluje o urychlené pokračování stavebních prací k napojení na rychlostní 
komunikaci R6 v prostoru skladového areálu v Paloukách. V červnu 2005 byl schválen 
územní plán města a již se přihlásili další žadatelé o provedení doplňků a úprav. Město na 
žádost okresního soudu schválilo návrh třech přísedících k tomuto soudu. 

Zasedání 23. 3. projednávalo situaci MŠ a schválilo výběrové řízení na zateplení a 
nástavbu MŠ s podmínkou, že financování akce bude s odloženou čtvrtinou dohodnuté 
ceny. Byla projednána informace o přijatých opatřeních k výskytu ptačí chřipky v naší 
republice. Dosavadní ochranná opatření skýtají záruky, že i v našem městě nedojde 
k záchytu nemocných jedinců. Nebezpečí trvá v ohrožení důsledky migrace ptáků z jižních 
krajů do severních hnízdišť. Problémem se stávají dlouhodobé dluhy některých občanů za 
služby, platby za vodu, za odpady, nájemné za hrobová místa a neposlední řadě i nájemné 
za bydlení. Oprávněnou se stala výzva, aby dlužníci urychleně veškeré pohledávky 
vyrovnali. Město převzalo za symbolickou cenu 1 000 Kč inženýrské sítě v Sadové od firmy 
Central Group. Je nutno při těchto akcích důsledně kontrolovat stav předávaných objektů 
a vyžadovat jejich bezchybnou funkčnost. Postoupila privatizace bytových domů. Panu 
Kopovi byla prodán dům Cihlářská čp. 377 za 2 350 740 Kč. Zastupitelstvo schválilo 
závěrečný záměr změny katastrální hranice mezi obcí Chýně a městem Hostivice k. ú. 
Litovice dle návrhu zpracovaného Pozemkovým úřadem Praha-západ. 

Rozpočet města na rok 2006 byl jednomyslně schválen přítomnými členy 
zastupitelstva: 
Příjmy tisíce Kč 

Daňové 41 900 
Nedaňové   8 481 
Kapitálové      395 
Dotace 10 590,5 
Přebytek hospodaření r. 2005 20 500 
C e l k e m 81 866,5 
 

Výdaje tisíce Kč 
Komunikace  12 014,5 
Dopravní obslužnost   2 730 
Vodní hospodářství       430 
Kanalizace   3 526 
ČOV II. etapa   3 000 
Úprava vodních toků      160 
MŠ   1 892 



Kronika města Hostivice 
Rok 2006  8 
 

 
ZŠ   3 718 
Zvláštní škola      450 
Knihovna      621 
Kultura      492 
Ochrana a péče o kulturní dědictví   1 260 
Dům dětí      170 
Veřejné osvětlení   1 035 
Hřbitov        35  
Skládky   3 583 
Technické služby   3 513 
Sociální dávky   5 150 
Péče o vzhled města      750 
Hasiči      445 
Zastupitelé    1 456 
Příspěvky      442 
Daně a poplatky      450 
Sportovní zařízení v majetku města        80 
Územní plán        75 
Úřad 32 136 
Bezpečnost a pořádek      300 
Pečovatelská služba      533      
C e l k e m  81 866,5 

 

 Červnové zastupitelstvo – 1. 6. projednalo audit k závěrečnému účtu města za rok 
2005, výrok bez připomínek. Čestnými občany města byli jmenováni zahraniční vojáci, 
příslušníci R.A.F. – Václav Pařez, dále in memoriam: Václav Študent, Rudolf Protiva, 
František Radina, Vladimír Pára a Václav Švec. Byla vydána nová zřizovací listina Jednotky 
sboru dobrovolných hasičů. Firma American Chance Casinos věnovala na sociální 
a ekologické účely sponzorský dar ve výši 250 000 Kč. V rámci přípravy voleb bude mít 
zastupitelstvo města i nadále 17 členů. Zastupitelstvo schválilo podněty ke změně 
územního plánu města, a to: a) podnět Ing. Zadákové k propojení ulice Nádražní 
a komunikace průmyslové zóny, b) podnět Ing. Jarolímka a spol. k využití prostoru 
vojenský areál Hájek na průmyslovou výrobu a sklady, c) podnět Ing. Jarolímka na využití 
pozemku k. ú. Litovice na čistě obytnou a izolační zeleň, d) podnět R. Růžičky k využití 
lokality východní Břve na čistě obytnou a izolační zeleň, e) podnět K. Dlouhého k využití 
lokality východní Břve na čistě obytnou a izolační zeleň a f) podnět společnosti MCA, a. s., 
k využití lokality východní Břve na čistě obytnou a izolační zeleň. Nechválilo a) podnět na 
změnu pozemku u smíchovské trati na čistě obytnou a izolační zeleň, b) podnět 
O. Pokorného na lokalitu u Jenečského hřbitova na průmyslovou výrobu a sklady, 
c) podnět společnosti PRO-SIN na využití bývalé skládky u DFI na funkční plochy nerušící 
komerce, parkovou a izolační zeleň. Náklady na zadání těchto změn budou uhrazeny 
žadateli předaných podnětů. Kontrolní výbor vypracoval přehled o účasti členů 
zastupitelstva na jednotlivých jednáních od počátku volebního období do konce června. 
Stoprocentní účast mají Ing. Pavel Hosenseidl, Iva Koptová, Jaroslav Kratochvíl, Ing. Jiří 
Kučera, MVDr. Luboš Kudrna a starosta Ing. Jiří Pelc. 
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Podzimní zasedání zastupitelstva 3. 10. schválilo členy školských rad ZŠ Pionýrů 79 
a ZŠ U Zámecké zdi 1704. Za povšimnutí stojí připomínka k chybnému zápisu 
ze zastupitelstva dne 1. 6. Nabízí se myšlenka s možností nahrávání celého průběhu 
jednání na magnetický pásek. Čestné občanství města byla uděleno Peteru Koválikovi, 
který jako slovenský občan se účastnil osvobozeneckých bojů 2. světové války ve 
Svobodově armádě. Byl schválen prodej dalších bytových domů, opět s použitím 
koeficientu 0,5 – Školská čp. 449 za 2 544 623 Kč, Komenského čp. 495 za 6 448 415 Kč, 
Školská čp. 450 za 2 635 645 Kč a jednotlivých bytů v domě čp. 378 podle bodu B 
privatizačních pravidel a schváleného koeficientu. Nebyl schválen prodej jednotlivých bytů 
v domě čp. 189. Zastupitelstvo uložilo starostovi Ing. Pelcovi pozastavit úhradu faktur za 
rekonstrukci mateřské školy nad souhrnnou částku 15,8 milionu korun do doby schválení 
konečné ceny a náplně víceprací zastupitelstvem. Pověřilo ho vyvolat jednání s firmou 
Energie stavební a báňská a. s. o konkrétních vícenákladech a konečné ceně stavby. Městu 
bylo uloženo, aby dojednalo podmínky kupní smlouvy s Letištěm Praha na pozemky k.ú. 
Hostivice, před podpisem smlouvy s těmito podmínkami seznámit zastupitelstvo. 

 Ustavující zasedání nového zastupitelstva města se konalo 3. 11., všech jeho 17 
členů složilo předepsaný slib. Zastupiteli se stali Iva Koptová, Ing. Milena Kratochvílová, 
Ing. Pavel Kocián, Adéla Kolací, Jana Kozlová, Jaromír Kratochvíl, Jaroslav Kratochvíl, 
Ing. Jiří Kučera, MVDr. Luboš Kudrna, Vlasta Kulhánková, Jitka Najmanová, Ing. Jiří Pelc, 
Miroslav Petřík, MUDr. David Rath, Dalibor Smažinka, Michal Vávra a Zdeňka Vávrová. 
Starostkou města byla zvolena Iva Koptová, místostarostkou Ing. Milena Kratochvílová, 
členy rady města Jana Kozlová, Adéla Kolací a Miroslav Petřík. Předsedou kontrolního 
výboru byl zvolen MVDr. Luboš Kudrna a předsedkyní finančního výboru Adéla Kolací. 

 Poslední zasedání 12. 12. schválilo dodatek č. 2 zřizovací listiny pro ZŠ Pionýrů 79, 
Hostivice pro obor studia základní škola s kapacitou 48 žáků a obecná pomocná škola 
s kapacitou 12 žáků. V nové výstavbě u BH reality byly pojmenovány ulice Floriánova, 
podél karlovarské silnice vilová čtvrť Central Group ulice Toskánská. Byla schválena 
obecně závazná vyhláška 1/2006 ke stanovení sazby místního poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů pro rok 
2007. Město zadá vypracování znaleckého posudku na vícepráce a dodržení časového 
harmonogramu akce Zateplení a nástavba MŠ. Pro svatební obřady byli schváleni 
oddávající Jana Kozlová, Ing. Milena Kratochvílová, MUDr. David Rath a Dalibor Smažinka. 
Zastupitelstvo rozhodlo o dalším jednání s Letištěm Praha o podmínkách kupní smlouvy na 
pozemky k. ú. Hostivice. Firma Central Group bude upozorněna, aby řešila houkání vlaků 
na přejezdu v Sadové, podmínky provozu staveb, ochraně proti hluku v lokalitě Sadová. 

Člen místního zastupitelstva MUDr. David Rath je poslancem Parlamentu ČR, další 
člen MVDr. Luboš Kudrna je v Zastupitelstvu Středočeského kraje. Jedním z problémů 
hospodaření kraje je financování nemocnic. Uvažuje se o jejich privatizaci, kraj musí čerpat 
úvěr ve výši 4 miliard korun na rozvoj infrastruktury, dopravu a další. Finanční prostředky 
limitují potřebnou činnost, je však i otázkou, zdali krajský orgán plně čerpá přidělené 
prostředky ze státního rozpočtu.  

 
 



Kronika města Hostivice 
Rok 2006  10 
 

 

Rada města 

Rada města měla své pravidelné schůze se čtrnáctidenním intervalem.  

Při lednových jednáních byla schválena cena vody 26 Kč/m3 včetně DPH. TS bylo 
uloženo, aby neprodleně pokračovaly v revizi vodovodní sítě a snížil se tak nekontrolovaný 
únik vody. Komise ŽP sdělila, že bude dále pokračovat v posuzování vlivu letové dráhy 
06R/24L z hlediska vlivu na životní prostředí města. Potřebná dokumentace nebyla však 
dosud připravena. Město pokračovalo v jednání o uzavření smlouvy s firmou EKO-KOM na 
zpětný odběr a využití obalů z odpadu. Skončila ostraha objektů města firmou Golem, 
nově nastoupila MH Security. Rada schválila smlouvu o převodu pečovatelské služby 
Středočeského kraje na Pečovatelskou službu Hostivice. Bylo doporučeno další jednání 
o investičním záměru sportovního areálu pod hrází Litovického rybníka. Při jeho 
projednávání v zastupitelstvu bylo schváleno jeho vypuštění z plánovaných akcí. 

Na únorových jednáních rady bylo řešeno zprovoznění přivaděče vody do Vilové čtvrti 
v Jenečku a Za Tvrzí. Příprava staveniště MŠ si vyžádá úpravy sálu ZŠ pro oddělení MŠ. 
Pro kruhový objezd Karlovarská – litovicko-jenečský hřbitov musí být smýceno 6 javorů. 
Výstavbu vodovodu a kanalizace zajistí na své náklady do své stavební lokality BH Invest. 
Město zakoupilo starostovský řetěz s medailí a státním znakem za 7 050 Kč. 

Březnová jednání rady schválila přijetí daru Letiště Praha Ruzyně pro zlepšení 
životního prostředí, který je určen na dokončení úpravy Husova náměstí. S Klokánkem 
město uzavřelo dohodu na finanční spolupráci při výměně oken a zateplení fasády. Dne 
10. 3. byl propojen vodovodní řad v Jenečku z přivaděče Vodárny Kladno – Mělník. Rada 
města schválila vypsání výběrového řízení na akci Zateplení a nástavba MŠ Hostivice. 
Město zadalo zpracování projektu na přemostění R6 v ceně 600 000 Kč. Byla schválena 
akce rekonstrukce sociálního zařízení v budově zámku. 

V dubnu projednávala rada zajištění výluky Sobín v dopravní cestě na metro Zličín, 
smyčka bude na dvoře Plynostavu. TS byly vyzvány k vypracování zprávy o situaci úniku 
a ztrátách vody v řadech města. S firmou Central Group byla uzavřena smlouva na 
odkoupení obratiště autobusů Ve Vilkách za 1 000 Kč. Rada pověřila investiční odbor ke 
kontrole stavebních prací na jižní části Husova náměstí prováděných firmou A. Zadák –
STAV. Město pokračuje v přípravách investičního záměru revitalizaci Litovického potoka, 
předpokládá se získání příslibu státní dotace na celou akci.  

Květnové jednání rady vydalo nesouhlas firmě Central Group s rozšiřováním zahrad 
v lokalitě Sadová, možný postup je jen ve smyslu schváleného územního plánu. Město 
vyzvalo firmu SPONAM, aby jako majitel staveb řešila neutěšený stav bývalého kempu na 
Břvích. Firma PRO-SIN uzavřela smlouvu o spolupráci a budoucí kupní smlouvě 
k pozemkům v bývalém hliništi cihelna Hostivice. Při výběrovém řízení k zateplení a 
nástavbě MŠ byla vybrána firma Energie - stavební a báňská a. s. Kladno. Technický dozor 
zajistí firma Prodelta s.r.o. za 184 000 Kč. Rada nesouhlasila se záměrem Central Group 
postavit dalších 21 rodinných domů v oblasti Obora III, ale později, ještě před volbami, 
souhlas s vydáním územního rozhodnutí schválila. 

Letních pět jednání rady se zabývalo situací uzavírky silnice Hostivice – Sobín od 
13. 6. do konce listopadu 2006. V břevském kempu nebyly strženy všechny chatky, 
některé zůstávají. Skupina nepřizpůsobivých občanů násilně okupuje prostory bývalých 
chatek u koupaliště, vytváří skládky a zhoršuje úroveň životního prostředí celé této 
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rekreační zóny. Nedaří se řešit zvýšení bezpečnosti ve městě. Město jednalo s městskou 
policií Unhošť o možné spolupráci. Veřejnosti se však naskýtá otázka, proč nečiní státní 
policie, která má sídlo v našem městě? Rada vyslovila nespokojenost s postupem prací na 
výstavbě MŠ. Firmě Prodelta byla smluvně zvýšena částka za stavební dozor na akci MŠ. 
Rada vyzvala odvolaného ředitele ZŠ Mgr. Šolleho, aby v souladu s platným rozsudkem 
přestal se šířením nepravdivých informací na internetu. Byla schválena akce rekonstrukce 
křižovatky Komenského – Čsl. armády. Generální opravu sociálního zařízení zámku 
provede firma Pentas. Rada neschválila převod silnice III. třídy Za Tvrzí na místní 
obslužnou komunikaci. Rovněž neschválila požadovanou rekonstrukci v provozech DFI a 
záměr vybudování prodejního skladu uhlí na jižní části nádraží Hostivice. Firmě 
Simmons s.r.o. nebyl vydán souhlas ke stavebnímu povolení k výstavbě 4 bytových domů 
k. ú. Litovice z důvodů naplnění kapacity ČOV Hostivice. 

Zářijové jednání rady přijalo sdělení města Unhošť o ukončení jednání o možné 
spolupráci při zřízení městské policie. Byl likvidován břevský kemp Kristýna, došlo ke 
stržení všech chatek. Firma Četrans podala připomínky k výběrovému řízení na správu 
veřejného osvětlení, které vyhrála firma Eltodo-Citellum z Prahy. Výběrové řízení však 
proběhlo v souladu se zákonem. Rada souhlasila s prezentací volebních stran a sdružení 
na stránkách Hostivického měsíčníku. Při odkrytí střešního věnce mateřské školy vznikly 
vícenáklady ve výši 3 miliony Kč, rada souhlasí s jejich zápočtem na vrub stavebních prací.  

V říjnu rada vzala na vědomí předběžné projednávání investičního záměru revitalizace 
Litovického potoka, na který byl získán příslib státní dotace, a uložila, aby bylo dále 
postupováno v přípravných pracích k vydání územního rozhodnutí a následného 
stavebního povolení. Technickým službám bylo uloženo, aby zajistily aktualizaci výpočtu 
možného napojení městské kanalizace na stávající ČOV. Schválilo postup prací na vyčištění 
potoka U Sádek a úpravu pěšiny na Břve. Rada schválila spolupráci s firmou Central Group 
na zástavbě lokality Obora III za předpokladu, že firma přispěje městu na ČOV částkou 
500 000 Kč. Nebyl vydán souhlas s navrženými úpravami zámeckého dvora, došlo by 
k narušení vzhledu objektu a záboru zeleně na pozemku města. Není souhlas 
s předloženou studií DFI na zásadní rekonstrukci závodu, rozšíření skladových ploch, 
rozšíření areálu je v rozporu s územním plánem, neřeší problematiku zápachu v celé 
lokalitě. Souhlas nebyl vydán na projekt Obytný soubor Hostivice – jih firmy Europotraviny, 
bývalá drůbežárna Chýně s připojením na vodovodní řad a odvod přečištěné vody z ČOV. 

Listopadová jednání rady se zabývala možnou spoluprací s policií Kladno. Přes volené 
zástupce probíhá intenzivní jednání v Parlamentu ČR o získání finančních prostředků na 
dostavbu školy. Nová Rada města Hostivice schválila, že její jednání budou každé druhé 
pondělí od 17 hodin v kanceláři paní starostky. V přípravě rozpočtu na rok 2007 musí být 
odděleny náklady na ochranu zeleně. Restaurátoři předali 20. 11. opravené fresky zámku, 
provedli úpravy proti vnikání vlhkosti do zdiva, opravy galerie a nový systém osvětlení. 
Všechny práce jsou provedeny v dobré kvalitě. Při čištění rybníka Strnad si prováděcí firma 
pronajala pozemek města na dočasnou deponii vyklizeného sedimentu. Rada vyjádřila 
souhlas k záměru o zřízení soukromé školy SOU-OPTIMA-DUO s.r.o. Hostivice, U Zámecké 
zdi 1704. Náplní bude čtyřleté maturitní studium, obor obchodní akademie. Škola má již 
zajištěnou učebnu v budově ZŠ, zahájení výuky se předpokládá v roce 2007. Město musí 
uhradit náklady na likvidací skládky biologického odpadu v silážním žlabu firmy Litos. Pro 
rok 2007 se místní poplatky nemění, platí dřívější vyhláška zastupitelstva – poplatky: za 
likvidaci odpadků 500 Kč za osobu, za 1 psa 300 Kč, za každého dalšího 400 Kč, za psa 
u poživatele jakéhokoliv důchodu 100 Kč. 
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Jednání rady v prosinci řešilo právní otázky spolupráce s firmou Ingos, která vyhrála 
v roce 2004 výběrové řízení na rekonstrukci čistírny odpadních vod. Při kontrolním dni na 
R6 Pavlov město podalo rozpor na požadavek investora stavby o finanční příspěvek. Město 
zaplatilo potřebné projekty z vlastních zdrojů a další financování stavby je výhradně věcí 
investora. Platnost nového stavebního zákona od 1. 1. 2007 si vyžádá navýšení počtu 
pracovníků stavebního úřadu. Rada doporučila další úpravu rozpočtu města. Vyjádřila 
souhlas s dokumentací pro územní řízení na výstavbu diskontní prodejny potravin PLUS 
v komerčním areálu Jeneček. 

Po volbách od 15. 11. 2006, pracuje rada města ve složení – starostka Iva Koptová, 
místostarostka Ing. Milena Kratochvílová, členové Adéla Kolací, Jana Kozlová a Miroslav 
Petřík. 

 
 

Městský úřad  

Městský úřad upozornil občany na platnost zákona o zabezpečování a udržování 
schůdnosti na pozemních komunikacích. Dne 9. 2. přijal pan starosta v zámecké síni 
nejúspěšnější žáky místní ZŠ. Ocenění obdrželi věcné dary za vynikající výkony ve sportu, 
v soutěžích projektu Socrates a v recitaci. Město muselo souhlasit s omezeným průjezdem 
nákladních aut stavby R6 přes Hostivici – Jiráskova, K Višňovce, Nádražní, část Cihlářské 
a Družstevní. Sociální odbor MěÚ nabídl v rámci pečovatelské služby pro veřejnost praní 
prádla, dovoz obědů, manikúru P-shine, pedikúru a parafinové zábaly. Od 1. 6. převzala 
firma Eltodo–Citellum dozor a správu městského osvětlení, jedná se o 805 svítidel. 
Provozovatel bude obnovovat funkčnost všech svítidel, jejich lepší provozní podmínky a na 
jejich modernizaci bude investovat 3,5 mil. Kč včetně DPH. Od 19. 9. začaly v budově 
zámku práce na rekonstrukcích nástěnných fresek, zabezpečení proti vnikání vlhkosti do 
zdiva a nového systému osvětlení. Město jedná s Lesy ČR, s. p., o získání pozemku po 
bývalém kempu Kristýna Břve. Vánoční slovo paní starostky navodilo chvíle k zamyšlení 
o životě společnosti, o životě v našem městě.  

 
 

Výbory a komise města 

Výbory a komise města pracovaly dle plánu činnosti a přidělovaných úkolů z rady 
města. Po volbách do zastupitelstva byly nově schválené komise, a to: 
kontrolní výbor – předseda MVDr. L. Kudrna, členové M. Vávra, J. Kuklíková, 

Ing. Z. Vajshapl, P. Fousek ml. 
finanční výbor – předsedkyně A. Kolací, členové Z. Vávrová, R. Nedbalová, 

Ing. J. Motyčka, P. Hosenseidl 
komise rozvoje – M. Petřík, Ing. P. Kocián, F. Kratochvíl, Ing. arch. I.  Kohelová, 

Ing. J. Kučera, Ing. P. Hosenseidl, Ing. K. Malík, E. Kmeťková, Ing. M. Češpiva 
komise bezpečnosti – D. Smažinka, F. Kratochvíl, J. Kopta 
komise pro informace a komunikace – Ing. P. Kocián, F. Kratochvíl, D. Smažinka 
komise pro životní prostředí – Ing. J. Kučera, H. Kmošková, Mgr. M. Mayerová, 

Ing. Z. Hostounský, K. Petříková, Ing. A. Šulc, J. Valeček, J. Kratochvíl, Z. Vávrová 
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komise dětí a mládeže – Mgr. M. Karasová, JUDr. V. Marešová, Ing. I. Trefná, V. Orda, 
V. Havlíček, L. Pasáková, J. Svobodová, L. Bednářová, J. Kozlová 

komise kulturní – RNDr. J. Datel, J. Háková, Mgr. V. Šprunk, I. Chourová, M. Nedvědová 
komise letopisecká – I. Koptová, R. Nedbalová, A. Křižková, kronikář Ing. A. Štětka 
komise povodňová- I. Koptová, Ing. M. Kratochvílová, M. Petřík, A. Kolací, J. Kozlová.  

 
 

VOLBY 

Volby se uskutečnily v průběhu roku dvakrát. 

Při celostátních volbách 2. a 3. 6. 2006 zástupců do Parlamentu ČR se v našem 
městě se volilo ve 3 volebních okrscích, a to č. 1 – Český svaz chovatelů – Litovice U 
Sádek, č. 2 – Mateřská škola Litovická, č. 3 – Sokolovna, Jiráskova ulice. Volební účast 
občanů byla 70,65 %, bylo odevzdáno 3 125 hlasů. Z toho pro ODS – 1 553, ČSSD – 635, 
KSČM – 345, Strana zelených – 232, KDU-ČSL – 195 a dále 12 stran a seskupení s 80 až 
1 hlasem. 

V říjnových volbách 20. a 21.10. 2006 jsme volili zastupitele v obcích. Opět byly ve 
3 volebních okrscích, volební účast byla pouze 49,97 %. Ze 4 557 oprávněných voličů 
přišlo k volebním urnám jen 2 277 voličů. Do Zastupitelstva města Hostivice byli zvoleni: 
  1. Iva Koptová 45 let ODS 963 hlasů 
  2. Filip Kratochvíl 27 ODS 802 
  3. Miroslav Petřík 55 ODS 794 
  4. Adéla Kolací 27 ODS 792 
  5. Ing. Pavel Kocián 27 ODS 792 
  6. Michal Vávra 30 ODS 776 
  7. Zdeňka Vávrová 65 ODS 741 
  8. Vlasta Kulhánková 61 Iniciativa občanů 472 
  9. Jana Kozlová 56 Iniciativa občanů 461 
10. Jaroslav Kratochvíl 57 Iniciativa občanů 435 
11. Ing. Jiří Kučera 31 Hostivice 2006 426 
12. MVDr. Luboš Kudrna 45 KSČM 405 
13. Mgr. Ivo Mravinac 45 Hostivice 2006 354 
14. Jitka Najmanová 66 KSČM 322 
15. MUDr. David Rath 40 ČSSD 307 
16. Jaromír Kratochvíl 61 SZ 298 
17. Ing. Jiří Pelc 52 SNK-ED 275 
 
 
ODS – Občanská demokratická strana získala 34,60 % hlasů 
Sdružení nezávislých kandidátů Iniciativa občanů   14,84 
Sdružení nezávislých kandidátů Hostivice 2006   13,81 
KSČM – Komunistická strana Čech a Moravy   11,26 
ČSSD – Česká strana sociálně demokratická    8,15 
SZ – Strana zelených     7,98 
SNK-ED – Sdružení nezávislých kandidátů a Evropští demokraté    2,83 
KDU-ČSL – Křesťanská demokratická unie – Čsl. strana lidová méně než 5 % 
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Nejúspěšnější kandidát KDU-ČSL Ing. Miroslav Pavliš získal pouhých 100 hlasů a do 
zastupitelstva se nedostal. Mandátu se vzdal Filip Kratochvíl (ODS) a Mgr. Ivo Mravinac 
(Hostivice 2006). Místo nich postoupili do Zastupitelstva města Hostivice Ing. Milena 
Kratochvílová a Dalibor Smažinka.  

 
 

POLEMIKA  

Polemika se dostala na stránky Hostivického měsíčníku. U řady občanů se 
projevovala nespokojenost s některými postupy v řízení města. Rok 2006 byl též rokem 
volebním, a tak gradovala snad i snaha o zviditelňování se některých seskupení či osob. 
Zastupiteli J. Kratochvílovi se nelíbilo pokácení 29 javorů podél karlovarské silnice. Tato 
akce byla zdůvodněna stavebním záměrem kruhového objezdu a odbočovacího pruhu do 
bytových domů Central Group u litovicko-jenečského hřbitova, investor zajistil náhradní 
výsadbu. Člen Strany zelených Josef Kuthan vyjadřoval nespokojenost s malou aktivitou 
města při dostavbě ZŠ, s řešením dostavby ČOV II. etapa a především s mimořádnou 
vstřícností města při zařazení letištní dráhy 06R/24L do nového územního plánu. Mgr. Šolle 
se vyjadřoval ke svému odvolání z funkce ředitele ZŠ. Řada mladých maminek nedokázala 
vyřešit umístnění svého dítěte do MŠ. Na všechny připomínky, dotazy, stížnosti odpověděl 
starosta města – letištní dráha byla základní podmínkou schválení nového územního plánu, 
silniční kruhový objezd je nezbytný pro řešení dopravní obslužnosti v Jenečku, Ve Vilkách 
a do Chýně. Causu Mgr. Šolleho uzavřel soud, který jeho námitky zamítl a jeho odvolání 
nebylo žádným pochybením ze strany města. Bývalý starosta MVDr. Chalupa připomněl, že 
za předchozího vedení města se podařilo získat dotace ve výši 320 milionů korun. Postavil 
se Dům s pečovatelskou službou, Domov důchodců, polovina základní školy, ČOV, nové 
byty pro mladé rodiny, dokončil se rozvod vody, plynu a kanalizace ve městě. Vyslovil 
podiv nad vysokou rozpočtovou částkou za přístavbu MŠ ve výši 20 milionů korun. Nové 
vedení poukazovalo na to, že došlo k vysokému zadlužení města. Při skutečnosti, že nastal 
nárůst DPH z 5 % na současných 19 % se ukazuje dřívější postup byl velmi prozíravý 
a pro město úsporný. K přestavbě MŠ byla vybrána firma s nejnižší cenovou nabídkou 
18,6 mil. Kč včetně DPH. Stavební práce se prodlužovaly, 4. září začalo školní vyučování 
s provizorními opatřeními, dokonce 4. třída byla zprovozněna až 13. 9., nespokojenost 
maminek dětí byla oprávněná. Penále za každý den zpoždění bylo smluvně stanoveno na 
150 000 Kč, dozor za město mělo investiční oddělení, firma Prodelta a autorizovaní 
projektanti Ing. Sochůrek a Ing. Kozáková. Nepřesné znění smlouvy s firmou Energie, 
následné dodatky na vícepráce zaviněné lajdáckou prací při první výstavbě MŠ postavilo 
město do pozice plátce vyšších nákladů a nebylo možno uplatňovat penále za opožděné 
ukončení stavby. Iniciativa občanů kritizovala jednání města s Central Groupem 
v povolovacím řízení Sadová. Stavební kolos CG svými akcemi v našem městě již 
v minulosti získal ohromný finanční kapitál, doposud pro infrastrukturu města poskytl jen 
nepatrnou částku. Nespokojenost byla vyslovena i v nepokračování stavby II. etapy nové 
školy. Výtky směřovaly k přednostními vybavování městského úřadu, nový nábytek, 
počítače, telefony, služební auto. Nepokročila výstavba II. etapy ČOV, neřeší se následky 
rozšiřování letiště, železnice v Jenečku, nepokračuje se v budování pěší zóny u Litovického 
potoka a není patrná snaha o získávání finančních prostředků z evropských fondů. Autoři 
kritiky chtějí věci řešit. Priority města by měly směřovat – dostavba nové školy, řešit 
kapacitu ČOV, pokračovat v budování zpevněných povrchů ulic města a dořešit financování 
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dostavby MŠ. Starosta odpověděl, že se podařilo rekonstruovat křižovatku Čsl. armády – 
Komenského – Sobín, Čsl. armády – Litovická, Karlovarská – Chýňská, město získalo dotaci 
80 miliónů Kč za výstavbu malometrážních bytů v Jenečku. Odmítl reagovat na snůšku 
nepravd. Občan Novotný oslovil v HM č. 11 zastupitele města, že v Hostivici bylo řeznictví, 
prodej oděvů, zeleniny. Ty dnes vystřídaly megasekáče, Lidl. Chybí Dělnický dům, 
hromadná doprava do Prahy je přeplněná, jsou dlouhé intervaly. Nový občan města pan 
Kolibár pochválil rozvoj města, ale kriticky se vyslovil k vandalské činnosti na autobusových 
zastávkách, bezohlednosti kuřáků a postrádal větší ohleduplnost mezi občany. Zde je třeba 
doplnit, vedení města prokázalo snahu o řešení situace a zlepšování celkového prostředí 
našeho bydlení. Nelze však jen čekat, že to vše udělá někdo jiný. Je třeba, aby každý 
občan začal u sebe a třeba jen tím, že bude pravidelně udržovat pořádek u svého domu, 
že majitelé pejsků po svých miláčcích ihned uklidí zbytky jejich trávení, že občané nebudou 
nečinně přihlížet, jak skupiny vandalů ničí majetek, že nebudou tolerovat náznaky šikany, 
rvačky malých dětí, a jistě každý chápe, co ještě chybí ke spokojenému životu. 

 
 

INVESTIČNÍ ČINNOST 

Ještě v zimě, dle počasí se pokračovalo v úpravách Husova náměstí. Podařilo se 
vyřešit vlhkost základového zdiva zámku, uplatněná metoda odvětrání zaručuje vysoušení 
celé části stavby. Očekávání zatím neplní specielní dlažba příčných chodníků přes jižní část 
Husova náměstí. Dodavatelská firma Sencostar hledá další vylepšení, jsou prokázané 
stížnosti k nízké trvanlivosti povrchu. Revitalizace Litovického potoka bude závislá na 
vykoupení přilehlých pozemků a především na plné finanční dotaci všech prací ze státních 
fondů. Již je v provozu prvá polovina kruhového objezdu Karlovarská – Chýně. Město 
obdrželo finanční příspěvek 5,5 milionu korun na infrastrukturu, urychleně pokračují 
projekční práce na přemostění komunikace R6 ve skladovém centru Palouky.  

V Jenečku se pokračuje ve výstavbě komerčního areálu – Ingersol-Rand školicí 
středisko, skladů Papirius, dále vzniknou další stavby. Bude to nerušivý provoz tiskárny 
a prodejna potravin. V květnu byla vyhlášena nabídka mezonetových bytů v nástavbě 
domů Kmochova ulice, 2+kk až 4+kk, v ceně 27 000 Kč za m2. Central Group v proluce 
Karlovarská – sídliště Ve Vilkách natěsnal další řadové bytové domy a pokračuje ve 
výstavbě dalších domů v Oboře III. Majitel východního traktu zámeckého dvora, firma Risl 
s.r.o., ukončila generální přestavbu objektů. Vznikla zde nová cukrárna, ordinace 
odborných lékařů, expozitury finančních a právních služeb. 

 
 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Životní prostředí se stává základním ukazatelem vyspělosti každé společnosti. 
I v Hostivici je významným prvkem likvidace odpadů. Nově schválený plán odpadového 
hospodářství stanoví budoucí kroky města ke zlepšení systému nakládání s odpadem. 
Velký úkol čeká v rozpracování osvětové činnosti mezi občany. Podařilo se rozšířit počty 
sběrných míst na tříděný odpad s určením speciálních provozů na nebezpečný, biologický 
a stavební odpad. Neopomenutelným systémem musí být výchova dětí v rodině, škole 
k ochraně životního prostředí. Od nového roku se změnil sběr papíru, je shromažďován do 
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modrých kontejnerů na sběrných místech ve městě. Sběr starého textilu bude ve čtyřech 
sběrných dnech v roce odvážen od domů občanů. V centru zájmu je i péče zeleň, 
budování bezprašných vozovek a chodníků. Zvláštní pozornost si žádá i chov psů. Mnoho 
občanů si mylně myslí, že zaplacením stanoveného poplatku jim končí povinnost 
bezpečného pohybu na volném prostranství a úklid exkrementů svých miláčků. 

 
 

OBCHODY A SLUŽBY 

Obchody a služby jsou nedílnou součástí života v našem městě. Hotel Fort Roxy 
nabídl restaurační i ubytovací služby, od dubna byl otevřen v ulici Na Výhledu další penzion 
Villa Andy se servisem nadstandardního ubytování. Fyzioterapeutické centrum Yvetty Holé, 
Husovo náměstí 14 nabízí speciální masáže, zábaly, užití laseru a vyhledávání patogenních 
zón. V prodejně papírnictví Bostr byl otevřen bazar pro komisionální prodej použitého zboží 
– kočárků, židličky na krmení dětí, ohrádky, sedačky do auta, kola, tříkolky, koloběžky 
a jiné. V obchodním středisku „Vše pro útulný domov“, Potoční čp. 103 byl rozšířen prodej 
o galanterii a látky. Pro veřejnost byla otevřena nová pobočka pojišťovny Allianz, a. s., 
Husovo náměstí čp. 19, dále Česká pojišťovna zřídila kontaktní místo ve Školské čp. 447 a 
Komerční banka otevřela v prosinci novou pobočku Husovo náměstí čp. 191. TS přijaly od 
Českomoravské stavební společnosti s.r.o. sponzorský dar 7 odpadkových košů 
z vymývaného betonu, tyto slouží již na Husově náměstí a u autobusových zastávek. Od 
1. 6. o provoz veřejného osvětlení pečuje pražská společnost Eltodo-Citellum s.r.o., servis 
na bezplatné lince 800 101 109. 

 
 

ZDRAVOTNICTVÍ 

Zdravotnictví zaznamenalo další pozitivní rozvoj služeb pro pacienty. MUDr. Mgr. Jana 
Kopačková otevřela ordinaci interny a revmatologie ve východním křídle zámeckého dvora. 
Pro děti i dospělé je nová poradna kineziologie – psychické zdraví, zdraví celého těla Aleny 
Pelunkové, Komenského ulice. Nově od 1. 1. 2007 bude otevřena lékařská interní služba 
MUDr. Evy Rathové v Jarní ulici. Na sociálních dávkách bylo v obvodu Hostivice vyplaceno 
za rok 2006 celkem 6 246 885 Kč. Bohužel objevily se i stížnosti občanů na neochotu či 
nedostatečnou lékařskou péči. Občan Piskoř v době letních vysokých denních teplot velice 
obtížně sháněl první pomoc při vážných zdravotních potížích. Nešetrný přístup k mladé 
mamince se stal na místním oddělení gynekologické lékařky. Stresovaná pacientka celou 
záležitost řešila tím, že nalezla útočiště v jiném zdravotním zařízení. Jistě škoda, neboť 
lékařka se těší velké oblibě místních pacientek.  
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POLITICKÝ ŽIVOT 

Politický život se odvíjel většinou v zájmových setkáních členů jednotlivých stran či 
seskupení. Od poloviny roku narůstala činnost k získávání hlasů do říjnových voleb do 
místního zastupitelstva. KDU-ČSL uspořádala pro své členy i další hostivické zájemce 
návštěvu Ministerstva zahraničních věcí v Černínském paláci, kde více jak 100 účastníků 
provedl celým areálem ministr Cyril Svoboda, včetně prohlídky pracovny Jana Masaryka. 
V říjnu opět KDU-ČSL uspořádala v místní sokolovně setkání s televizním komentátorem 
Václavem Moravcem a zpěvačkou Naďou Urbánkovou. Sdružení nezávislých kandidátů 
Hostivice 2006 uspořádalo 17. 9. předvolební setkání s voliči s prohlídkou litovické tvrze. 
Všechny volební strany představily své volební plány v Hostivickém měsíčníku i v samo-
statných tiskovinách. 

 
 

ZÁJMOVÉ ORGANIZACE  

Zájmové organizace se v průběhu roku projevovaly jako vhodný doplněk občanského 
života. Jejich členové zde nacházeli přátelství, pochopení případných životních problémů 
a naplňování svých osobních zájmů.  

Velice aktivní je Svaz postižených civilizačními chorobami. Jeho členská základna 
s více jak 250 občany z Hostivice, Dobrovíze, Jenče a Chýně představuje skupinu lidí, kteří, 
ač někdy mají vážné zdravotní problémy, se zapojují do denního života a dovedou se 
patřičně i radovat. Pravidelné posezení v restauraci U Kaštanu s tancem, s hudbou pana 
Jiřího Melena se zpěvačkami Boženkou Váňovou a Jaroslavou Pilnou, zajímavou tombolou 
se těší velikému zájmu. Vystoupení oblíbeného zpěváka „lidovek“ Pepíčka Zímy vyvolalo 
u starší generace silně emotivní pocity vzpomínek na své mládí. Pro potřebné členy 
zajišťují rekondiční pobyty v odborných lékařských zařízeních, organizují autokarové 
zájezdy v rámci ČR i v zahraniční.  

K aktivitě se hlásil i Český svaz žen. V organizaci je evidováno 65 žen, její chod řídí 
desítičlenný výbor pod vedením Blaženy Schmidové, jednatelky Kadlecové a pokladní 
Brožkové. Úspěšné byly dva autokarové zájezdy do Polska, návštěva skanzenu v Praze 
Řeporyjích, pražských zámeckých schodů a Domu hraček na Pražském hradě. Členky 
nezapomínají ani na děti. Na Den dětí a dětem z Klokánku věnovaly finanční dary. 
Jubilantky od 50 let věku dostávají od organizace gratulaci, od 80 let navíc i malý dárek.  

Neopomenutelnou organizací ve městě je Sbor dobrovolných hasičů. Jeho členové se 
starají protipožární ochranu veřejného i soukromého majetku. Pomáhají, kde je třeba. Při 
náhlé povodni 17. 2. úspěšně ochránili dům manželů Hájkových v Potoční ulici. Členové 
zásahového družstva se vzorně starají o veškerou techniku. Navíc sbor prokazuje i pomoc 
bližním. Dětem z Klokánku pravidelně věnují finanční částky na nákup hraček a potřebných 
věcí, podporují akce dětského dne, sportovních setkání dětí v sokolovně.  

Organizace Českého červeného kříže opět uspořádala jarní a podzimní sběr šatstva, 
hraček, sportovních potřeb a knih pro Diakonii v Broumově. Poděkování za darované věci 
bylo velice milé a příjemné. Akce se uskutečnily na místní římskokatolické faře.  
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Český svaz chovatelů pořádal svoji tradiční červnovou výstavu v areálu U litovické 
tvrze 17.–18. 6. s početnou ukázkou králíků, holubů, drůbeže a okrasného ptactva. 
Pozornosti, především dětí se těšilo Psí korzo s předváděním psů ušlechtilých plemen, ale i 
voříšků. 

Český svaz zahrádkářů Hostivice oslavil 75. výročí založení Spolku zahrádkářů 
Preissler (zahrádkářský odborník se jmenoval Praizler). Členská základna představuje 
61 členů, největší aktivity jsou především v zahrádkářských koloniích v Jenečku, u 
Jahodáře a v Paloukách.  

Český rybářský svaz umožňuje svým členům zájmové chytání ryb v upraveném 
rybníku ve Skále, aktivní je skupina mladých. 

Myslivecké sdružení zápasí s velikostí revíru, neboť občanská zástavba likviduje pole, 
kde se v minulosti lovila zvěř. 

Český svaz ochránců přírody požádal o informování o zahajovacích řízeních, které by 
mohly ovlivnit ochranu přírody, vedených u Městského úřadu Hostivice, Městského úřadu 
Černošice a Krajského úřadu Středočeského kraje. Do několika takto oznámených řízeních 
se zapojil a uplatnil své stanovisko. Pro potřebu města zpracoval biologické hodnocení 
záměru revitalizace Litovického potoka. Svoji činnost má též úzce spjatou s dětskými 
organizacemi Kajky a Pionýr. Základní organizace Českého svazu ochránců přírody 11/02 
měla ke konci roku 2006 celkem 8 dospělých členů a 25 členů registrovaných v oddílu 
mladých ochránců přírody Kajky Hostivice. Činnost začala již v zimě, děti opravily a 
vyvěsily nové ptačí budky. Tradicí se stává jarní vítání ptačího zpěvu – 13. 5., jarní a 
podzimní úklidy kolem Hostivických rybníků. Akce Světového festivalu ptactva 2006 byla 
8. října ve spolupráci s Českou společností ornitologickou, setkání se zúčastnilo 31 
dospělých a 15 dětí. Svaz ochránců přírody za vůdčí činnosti Ing. Jiřího Kučery vydal 
zdařilou publikaci „Přírodní památka Hostivické rybníky“. Jedná se o prvé souborné 
pojednání o našich rybnících a přilehlých lesních lokalitách. V hale zámku byla výstava 
fotografií na stejné téma, její vernisáže se zúčastnila řada hostivických občanů a hostů. 
Dne 19. 6. uspořádal ČSOP spolu s Centrem drogové prevence Hostivice v modlitebně 
husitské církve přednášku Ing. Jiřího Kučery o jeho cestě do Nepálu do oblasti Everestu. 

Církev československá husitská vedle eucharistického poslání zajišťuje pro zájemce 
výstavy, přednášky ve svém Sboru v ulici K Nádraží. Došlo k navázání spolupráce s farností 
Tuchoměřice. Od 1. 3. byl ustanoven nový farář Dr. Jiří Svoboda, který v našem městě již 
i bydlí.  

Církev římsko-katolická se aktivně zúčastňuje charitativních akcí v našem městě. Po 
dlouhé době byla slavnostní Půlnoční mše, kde vedle zpěváků vystoupil i soubor hudebníků 
s Rybovou Českou mší. Vůdčím organizátorem i dirigentem souboru byl Pavel Svoboda a 
téměř 40 účinkujících si zasloužilo ovace. Slavnostní vánoční čas silně narušovala nekázeň 
podroušených ani ne osmnáctiletých mladíků, kteří navíc zničili osvětlení kostelních 
schodů. Škoda, snad se nad svým zlým chováním po vystřízlivění zamysleli a uznali, že 
konali vysloveně špatně, a to nejen o Vánocích.   
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KULTURA 

Kultura je nedílnou součástí lidského života. V našem městě se většina kulturních 
vystoupení, estrád a tanečních zábav konala v Dělnickém domě. Po jeho požáru v roce 
1994 již nebyl obnoven, a tak kulturním potřebám slouží stařičká sokolovna, zámecká aula, 
kostel sv. Jakuba, modlitebna Církve československé, sál U Kaštanu a nově i sál základní 
školní školy U Zámecké zdi. 

V uplynulém roce se uskutečnily koncerty – v zámecké aule 25. 5. Trio Amadeus, 
27. 6. Vokální soubor sester Havelkových, 14. 12. Vánoční koncert Jana Páleníčka. Koncert 
5. 10. se uskutečnil náhradně v kostele sv. Jakuba, neboť na zámku se opravovaly fresky. 
Vystoupil oblíbený houslový virtuos Jaroslav Svěcený a varhaník Michal Novenko. Oba 
umělci svými výkony potvrdili parafrázi „Moji hostivičtí mi rozumějí“. V kostele sv. Jakuba 
byl 16. 4. k poctě výročí sv. Vojtěcha koncert ženského tria. 

Občany stále více zajímají výstavy předních umělců. Ve dnech 11. a 12. 6. předvedl 
Pražský letecký archiv ojedinělou výstavu v zámeckém přízemí „Z Hostivice do Royal Air 
Force“. Účast žijících bojovníků z řad válečného anglického letectva podpořila významnost 
akce. Město Hostivice po létech splatilo dluh svým bývalým občanům, letcům 2. světové 
války a jmenovalo Václava Študenta, Václava Švece, Františka Radinu, Rudolfa Protivu, 
Josefa Pařeze a Vladimíra Páru čestnými občany. V kostele sv. Jakuba byla za ně sloužena 
zádušní mše. V rámci vydání publikace Hostivické rybníky byla otevřena i výstava 
doprovodných fotografií Jiřího Hasmana a dalších autorů. Po té od 23. 10. navazovala 
výstava fotografií Jiřího Hasmana, Jaroslava Kořána a Jiřího Šimáčka „Toulky českou 
krajinou“. 

O Vánocích se uskutečnilo na Křivoklátu úspěšné vystoupení hostivického tanečního 
kroužku. Děti pod vedením Dr. Lisnerové i v neznámém prostředí předvedly výborný 
výkon. Do Hostivice se vrátily taneční, a to jak pro mládež, tak i pro ty starší. 

Na internetových stránkách „Hostivická knihovna“ připravil Ing. Jiří Kučera informaci 
o 9 knihách týkajících se našeho města. Především Hostivice 700 let života a práce, Ptáček 
J.: Paměti farní osady Hostivické (1915), Melichar F.: Paměti okresu Unhošťského (1890), 
Wirth Z.: Soupis památek okresu Kladenského (1907), Sedláček A.: Hrady, zámky, a tvrze 
Království českého VIII (1891), Podlaha A.: Posvátná místa Království českého (1911–
1913), Bertel J.: Poznámka k výletu dne 15. května 1874 do dvorů Hostivice, Litovice a 
Jeneč (1874), Škorpil F.: Popis okresního hejtmanství Kladenského (1895) a Švejda J.: 
Místopis politického okresu Kladenského (1941). 

 
 

KNIHOVNA  

Knihovna rozšířila svoji nabídku, vedle půjčování knih a časopisů mohou občané 
používat internet a kopírku. V dubnu byla vyhlášena amnestie na bezpokutové vrácení 
vypůjčených knih. 
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HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK 

Hostivický měsíčník se stal pravidelným informátorem o dění v našem městě. Přináší 
pravidelně zprávy o jednáních rady města, o zasedáních zastupitelstva města. K občanům 
se tak dostávají informace a články o historii Českých zemí, právnické porady 
JUDr. Stanislavy Vohradské, finanční poradenství Ing. Mileny Kysilkové. Pravidelné 
informace byly o dění v mateřské škole, základní škole, Hostíku a společenských 
organizacích města. Na jeho stránkách se též odehrávala polemická utkání osob veřejného 
dění našeho života. Čtenář si jistě udělal svůj úsudek sám, redakce se vždy snažila, aby 
jeho obsah nespadl na úroveň bulváru. 

 
 

NAŠE DĚTI 

Naše děti jsou generací budoucnosti. Je na všech dospělých, aby vytvářeli podmínky 
pro ně jen ty nejlepší. Výchova musí být směrována k pravdomluvnosti, pracovitosti a 
poctivosti. V našem městě bylo ve třech setkáních 11. 5., 19. 10. a 16. 11. přivítáno do 
života celkem 68 dětí, 34 chlapců a stejný počet děvčátek. 

 

Hostík 

Pro nejmladší generaci chystá program Hostík. Toto sdružení již má za sebou 3 roky 
úspěšné činnosti. Pro děti i maminky jsou pořádány jazykové kursy, hudební výchova, 
kroužky ručních prací a sportovní činnosti. Nově byl otevřen dětský koutek „Opičky“ 
v Hostivici, U Potoka 1286. O děti od 2 do 7 let věku je postaráno denně od 8 do 17 hodin 
s dopolední svačinou, obědem, odpolední svačinou, pitným režimem. Zajištěny jsou denní 
vycházky, pískoviště na zahradě, houpačka, bazének. Dále jsou hodiny výtvarné, hudební 
a sportovní výchovy. Měsíční paušál za jedno dítě činí 5 000 Kč, týdenní 3 000 Kč a denní 
400 Kč.  

 

Klokánek 

Klokánek získal z vánoční pokladničky Fondu ohrožených dětí 9 984,50 Kč a výtěžek 
z koncertu v kostele sv. Jakuba umožnil nákup darů dětem za 20 000 Kč. O Velikonocích 
uspořádaly děti prodejní výstavu, o prázdninách byly děti s organizací Skauta v táboře Bílá 
podkova v Čísovicích, dále v táboře Hubenov v Kocelovicích u Blatné a starší školáci měli 
prázdninový pobyt v táboře ve Sloupu v Severních Čechách. Další děti byly v penzionech 
v Jižních Čechách a na agrofarmě v Hořovicích. Dne 3. 8. byla veliká sláva, místnímu 
Klokánku byl předán nový reklamní automobil s pronájmem na 6 let za cenu 1 Kč ročně. 
Dne 3. 11. bylo otevřeno nové terapeutické centrum a další dvě místnosti adaptované 
v půdním prostoru stavby. Náklad činil celkem 700 tisíc, 400 tisíc bylo z grantu a 300 
z finančních darů. Město podpořilo výměnu plastových oken ve výši 200 tisíc korun. Do 
Klokánku přijela až Brna herečka Alena Antalová, která patří mezi štědré dárkyně. Vedení 
Klokánku se stále potýká s dlouhavým rozhodováním soudů o možném umístnění dětí do 
náhradní péče. Úspěchem bylo umístnění 4 sourozenců, které opustila matka, otec 
nezvládal jejich výchovu. Do Hostivice je přivezla „sociálka“ v těžce zbědovaném stavu. 



Kronika města Hostivice 
Rok 2006  21 
 

 
Posléze nalezly nový společný domov na jižní Moravě. Závěr roku byl ve znamení příprav 
na Vánoce. Děti se svými tetami zveřejnily svá přáníčka k Ježíškovi. Za povšimnutí stojí, že 
některá projevená přání osazenstva 12 bytů byla dětskému chápání a uznávání hodnot 
nepřiměřená. I tak byla díky štědrosti sponzorů všechna přáníčka splněna. V hotelu Fort 
Roxy byla uspořádána dobročinná akce pro děti. Milá byla účast paní starostky Koptové, 
místostarostky Ing. Kratochvílové. Přítomen byl i herec Ondřej Havelka se svojí rodinou, 
vedle předaných dárků s radostí přislíbil funkci kmotra a patrona. Přítomní popřáli dětem 
radostné Vánoce a vyslovili přání, aby děti našly co nejdříve nové rodiny, kde na ně čekají 
maminky a tatínkové. Letos se to podařilo 22 dětem, které odešly do adopce nebo do 
pěstounské péče. 

 

Mateřská škola 

Mateřská škola se potýkala i v tomto roce s vyšší zájmem o umístnění dětí. Město se 
velice rychle rozrůstá, stoupají počty obyvatel a přibývají mladší rodiny s dětmi. Situace se 
dostala do vážných obtíží, a tak zastupitelstvo města pozměnilo původní záměry, rozhodlo 
o přednostním řešení situace ve výchově předškolních dětí. Zvítězil návrh na zvýšení 
kapacity školy, a to minimálně o polovinu. Stavebně byla akce nazvána Zateplení 
a nástavba školy. Urychleně se začalo pracovat na projekčních plánech, hledaly se finance 
a především i vhodný stavební podnik, který celou akci zvládne během letních prázdnin. 
Bohužel i pečlivě připravené záměry se nepodařilo plnit. V průběhu roku děti navštívily 
divadlo na Kladně, aktivně se podílely na všech významných událostech probíhajícího roku. 
Dne 29. 4. se uskutečnily oslavy 60. výročí založení prvé mateřské školy v Hostivici. 
Slavnostní program s vystoupením dětí s básničkami, zpěvem, tanečky a scének navodilo 
velmi milou atmosféru oslav tohoto výročí. Projev ředitelky Jany Kozlové byl příjemným 
vyznáním všech pracovníků školky, kteří se po léta starali o nejmladší hostivické generace. 
Poděkování pana starosty Ing. Jiřího Pelce bylo velice upřímné, jeho maminka byla dlouhá 
léta ředitelkou školky v Hostivici. Historii prvé hostivické školky, která byla otevřena 
2. 5. 1946 na sále hostince U Neradů a litovické školky, ta byla otevřena 28. 9. 1947 
v dnešní ulici Sportovců, přiblížil přítomným v projevu a později i na stránkách HM Antonín 
Štětka. Následující prohlídka pečlivě připravené výstavy o historii a současnosti mateřské 
školy umocnily krásné dojmy radostného dne našich nejmladších. Po velké radosti nastaly 
dny nepředvídaných starostí. Provoz školky předčasně skončil 26. 5., část dětí odjela na 
školu v přírodě a dle dohody všechny objekty předány stavební firmě již 4. června s tím, že 
nové vyučování začne 4. 9. Plán velice pěkný, ale jeho realizace měla již od počátku velké 
trhliny. Po mírném otálení se stavebními pracemi se zjistilo, že nová nástavba nemůže být 
ukotvena ve stávajícím zdivu původní stavby. Čekalo se na nové projekty, pak bylo veliké 
teplo a řada nasazených dělníků raději využívala stínu přilehlého parku. Čas rychle plynul a 
4. září začalo vyučování dětí v provizoriu, v původních 4 třídách. Postupně byla otevřena 
pátá i šestá třída. Prosincový Den otevřených dveří spojený s otevřením 2 nových tříd byl 
konečnou tečkou za dny napětí a nervozity, škola byla předána městu. Pro příští rok 2007 
zbývá dořešit odpovědnost jednotlivých účastníků a především uzavřít financování celé 
stavby včetně možného vymáhání pokut od stavební firmy za opožděné ukončení prací. 
Pozitivní zůstává ta skutečnost, že konečně bude MŠ Hostivice s kapacitou 150 dětí bude 
moci přijímat další děti.  
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Základní škola 

Již v lednu odjeli žáci 4. ročníků na lyžařský výcvik do Krkonoš. Ve dnech 1. a 2. 
února proběhl zápis dětí do 1. tříd, zapsáno bylo 73 dětí, 17 dětem byl povolen roční 
odklad. Dětem se líbil tématický den Ochrana člověka za mimořádných situací. Poznaly 
zásady prvé pomoci při úrazech, činnost při požáru a krizové jednání při radiační 
a chemické havárii. Žáci 9. tříd si vyzkoušeli i evakuaci školní budovy. Poučná byla 11. 5. 
přednáška poslance MUDr. Janečka o škodlivosti kouření. V sobotu 10. 3. byl v místní 
Sokolovně 8. školní ples. Nosnou melodií předtančení žáků taneční školy manželů 
Lisnerových a hostivických Marešek bylo Vivaldiho Čtvero ročních období. Od 3. dubna si 
školní strávníci mohou vybírat ze dvou hlavních jídel. Nebezpečným fenoménem se stává 
šikana mezi žáky. Dlouhou dobu se některé jevy přecházely, ale 11. 4. 2006 se situace 
vyhrotila již tak, že muselo ředitelství školy řešit konflikty mezi žáky a romskou komunitou 
za pomoci České policie. Již před tím muselo být již několik dětí nemocničně ošetřováno. 
Do rumunského Cluj-Napoca odjeli 4. května na týdenní jednání projektu Socrates 3 žáci 
školy a 2 členové doprovodu. Koncem května odjely děti na týdenní pobyt do Anglie. 
Úspěšná byla účast žáků v okresní jazykové soutěži, kde bodoval Jan Mravinac, v chemické 
olympiádě Martin Kletečka. Dětský soubor Hostidiv se hrou Střepinky, pod režií Mgr. Jany 
Konývkové byl nominován na celostátní přehlídku divadla a recitálů. Ve sportovních 
soutěžích se uskutečnil přebor ve skoku do výšky. Prvňáčci zdolali výšku – chlapci 95 cm, 
děvčata 85 cm, nejúspěšnější z celé školy byl z 9.A Jan Procházka se 155 cm a Daniela 
Bílková se 140 cm, kteří tak utvořili rekordy školy. Dne 9. 6. byla slavnostní akademie ke 
100. výročí otevření školy v Komenského ulici. Akce se konaly na zahradě i v budově školy, 
poutavá byla výstavka školních kronik, promítání fotografií, ukázky prací žáků školy. 
Kulturní vystoupení bylo uzavřeno „šerpováním“ žáků 9. tříd. Byla vydána velmi zdařilá 
publikace o historii škol v Hostivici z rukopisu Ing. Jiřího Kučery. Slavnostní předání 
vysvědčení žákům 9. tříd bylo na hostivickém zámku. Letos opustilo školu 49 dětí. Všem se 
podařilo dosáhnout možností dalšího vzdělávání na odborných školách i učilištích dle 
vlastního přání. Ještě před ukončením školního roku, 20. 6. odjelo 41 žáků na poznávací 
zájezd do Itálie. Nový školní rok zahájil projevem ředitel školy Mgr. Josef Mareš s přáním 
zvládnutí nových systémů vyučovacího procesu s cílem podněcovat a rozvíjet u žáků 
získané dovednosti, zkušenosti, talent a úsilí. Škola chce děti naučit novým vědomostem 
a návykům, aby se mohli lépe zapojit, orientovat a přizpůsobovat se v neustále se 
rozvíjející společnosti. Podařilo se navázat upřímnou spolupráci v pedagogickém sboru, 
daří se naplňovat úkoly ve vzdělávání všech žáků. Do 1. tříd nastoupilo 52 žáků, kteří 
obsadili dvě třídy. Škola úspěšně podporuje další vzdělávání dětí. Hudební výchovu řídí 
paní Svobodová, dramatická kroužek vede Mgr. Konývková, výuku angličtiny učitelka 
Macháčková, němčinu učí učitelka Dammerová a informatiku učitel Šereš. Dále zde působí 
Taneční a hudební škola manželů Liznerových a ZUŠ Libčice. Žáci 2.–4. ročníků se 
zúčastnili soutěže Poznej Havlíčkův kraj, pracovali na projektu Hostivické rybníky. Dne 
16. 11. žáci 8. tříd navštívili čistírnu odpadních vod. Zpracovali náměty na téma „Ochrana 
životní životního prostředí v Hostivici a okolí“. Nový systém projektového vyučování si 
vyzkoušeli žáci 3. tříd s rozborem podzimního období. Ředitel školy poděkoval 
odstupujícímu vedení města v čele se starostou Ing. Jiřím Pelcem za spolupráci a pomoc. 
Vyslovil přesvědčení, že i nové vedení bude jistě spolehlivým partnerem pro vedení školy. 
Slova díků patřila i starostlivosti o školní děti lékařům MUDr. Fárových, materiální podpoře 
sponzorům a všem přátelům školy. Na prosinec připravili prvňáčci hru o Zlatovlásce 
a 5. prosince přišel do školy Mikuláš, anděl a čerti. Sladké dobroty, hezké dárky byly 
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odměnou za přednes básniček, předsevzetí pilného učení a poslouchání ve škole. Ředitel 
školy vyslovil do nového roku přání, aby školská rada podporovala realizaci nové koncepce 
rozvoje školy.  

 

Zvláštní škola 

Základní škola Pionýrů 79 během roku zaznamenala změnu, původní název Zvláštní 
škola byl přejmenován na Základní škola. O prázdninách se podařilo opět vylepšit stav 
budovy, realizovat opravy tříd a topení. Do školy chodí 32 žáků, vyučování probíhá v pěti 
učebnách. Učitelé připravují vlastní školní vzdělávací program, ředitelem školy je 
Mgr. František Flemr. 

 

Centrum drogové prevence 

Centrum drogové prevence spolupracuje se školou. Dětem jsou nabízeny aktivity 
sportovních her, florbalu, práce ve výtvarném a keramickém kroužku, v kroužku výpočetní 
techniky. Vše pro zaměstnání dětí ve volném čase. Den dětí 27. 5. byl uspořádán na téma 
Den dětí a odvahy. Spolupořadatelem byl oddíl Kajky, TJ Sokol, ZŠ, Farnost, Sbor hasičů. 
Zúčastnilo se přes 240 dětí, které zdolávaly úskalí tajemného hradu, skoky na trampolíně, 
horolezení na umělé stěně, cestu po opičí dráze, skoky do plachty, jízdu na lanové dráze a 
stavění bedniček. Pro nejmenší byla loutková pohádka. Ostatním dětem se líbil koncert 
živé hudby, občerstvení a závěrečná diskotéka udělala pěknou tečku za příjemným dnem. 
Tradiční bylo Hostivické světélkování 9. 12., kde děti ve staré školní budově nejprve 
vyráběly svíčky, přáníčka a obraz jako dárek pro Domov důchodců s vánočním motivem. 
Pěkné vystoupení Marešek s přítomností anděla navodilo tajemný vánoční čas 
s procházkou tajemným bludištěm ve staré škole. Plánovaný lampionový průvod se pro 
nepříznivé počasí nekonal, ale i tak mnoho účastníků došlo na konečné setkání v kostele 
sv. Jakuba. Zde pak zazněly básničky, písně a flétnový koncert přípravky Jany Svobodové. 
V podání Pražského katedrálního sboru zazněla chrámové hudba, přednes básně Jaroslava 
Vrchlického v podání Ing. Jiřiny Bendelmayerové z místního domova důchodců byl 
úspěšným završením pěkného večera. 

 

Školní družina 

Školní družina pracovala ve 4 odděleních, kde děti mají možnost navštěvovat kroužky 
sportovní, výtvarný, keramický. Dále zájmové Klubko nabízí činnost i pro děti, které přímo 
nenavštěvují družinu. V družině jsou pořádány kurzy anglického jazyka, taneční a hudební 
výchova. Pohybovou výchovu zabezpečovala skupina Rytmik. Podařilo se navázat 
spolupráci s cestovní agenturou Kosmos. Dne 6. 10. děti navštívily statek Zmzlík u Ořecha, 
kde strávily krásné odpoledne s chovateli huculských koní. Zkusily si jízdu na osedlaných 
koních, dovednost zacházení s lasem, házení podkovou a další. Druhý výlet byl 23. 11. do 
„příbramského pekla“. Děti se podívaly do šachty hluboko pod zem, kde na ně čekali čerti 
s Luciferem. Všechny pak velice rády cestovaly zpět napovrch – „do nebe“, kde je uvítal 
Mikuláš s dárky. 
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KAJKY – PIONÝR 

Rok začal již akcí 6. 2. sčítáním netopýrů v Českém krasu, kde děti ve štolách Velké 
a Malé Ameriky zaznamenaly 204 exemplářů. V březnu oddíl navštívil Český hydrometeoro-
logický ústav v Praze-Komořanech, hvězdárnu ve Vlašimi a jarní probouzení života děti 
sledovaly v Prokopském údolí. Před Velikonocemi se učily plést pomlázky a košíky 
z vrbového proutí. První květnový víkend patřil návštěvě Velikonočního ostrova u Starého 
Plzence, 13. 5. bylo Vítání ptačího zpěvu, 14. 5. jarní úklidová brigáda u Hostivických 
rybníků. Ve dnech 20. a 21. 5. uspořádal ČSOP v Hostivici středočeské krajské kolo 
soutěže Zelená stezka – Zlatý list, kterého se zúčastnily oddíly z Prahy, Kladna, Kolína 
a Rakovníka. V kategorii mladších zvítězilo družstvo hostivických Kajek ve složení J. a D. 
Hatschbachová, A. Nedbalová, B. Nedvědová, M. Češpivová a T. Majerová. Postoupily do 
národního kola, které se uskutečnilo u šumavské Lenory. Naše děvčata obsadila krásné 
3. místo. Dne 27. 5. byl v místní sokolovně Den dětí a odvahy. Pořadatelskou záštitu 
převzaly organizace CDP, TJ Sokol, ZŠ, Sbor hasičů, Pionýr – Kajky a město Hostivice. 
Prázdninový osmidenní tábor byl v Rakousích v Českém ráji. Tradiční Pohádkový les byl 
8. září opět v Bažantnici. Přišlo téměř 150 dětí, námět setkání byla pohádka o Sněhurce 
a sedmi trpaslících. O druhý zářijový víkend si děti sáhly až na dno svých sil. Usilovný 24-
hodinový pochod absolvovaly jen Maruška a Lucka, které naběhaly, došly přes 60 
kilometrů. Úklid u Hostivických rybníků byl 23. 9., do Čapkovy Strže byl výlet 28. 9. 
Podzimní prázdniny strávily děti v Lomnici nad Popelkou. V říjnu se uskutečnila vycházková 
expedice do Šárky. Plánované drakiádě 21. 10. nepřálo počasí, na odložený termín 4. 11. 
se dostavily pouze 3 děti. Den 11. 11. byl ve znamení oslav 13. výročí založení oddílu 
Kajky. Koncem měsíce, o prodloužený víkend 17. až 19. 11. navštívily děti Mšenské 
Pokličky a hrad Kokořín. Od prosince má od města oddíl pronájem klubovny včetně 
zahrady – Kajky, Pionýrů 54. Poslední setkání v roce bylo v klubovně, kde se děti věnovaly 
pracím s využíváním dovedností lidových řemesel.  

 

Junák 

Pravidelný program měsíční činnosti všech družstev byl dne 9. 4. podřazen již 
9. koloběžkování dětí 1.–9. třídy. Na šedesát závodníků soutěžilo ve slalomu, australském 
bumerangu (jízda pozpátku), koloboji, jízdě na velbloudím hrbu, orientační jízdě labyrint, 
ploché dráze, krasokoloběžkování, krkolomném sjezdu. Vítězové obdrželi medaile, další 
závodníci diplomy a věcné ceny. Den 20. 5. proběhl ve znamení „L“. Skauti navštívili město 
Lovosice, vylezli na vrchol Lovoše, pak šli cestou k Labi a domů cestovali vlakem ze stanice 
Malé Žernoseky. Pro zájemce založili internetové stránky na adrese – www.bilapodkova.cz. 
Letní 14 denní tábor byl od 2.7 s tématickým pobytem na „pustém ostrově“. Počátkem září 
bylo skálolezení na brdské skály s cílem rozhledny u Velkého Chlumce a ze druhé světové 
války významné kóty Kuchyňka. Dne 22. a 24. 9. se uskutečnila výprava na povodí Vltavy 
až k Českému Krumlovu. O sv. Václava – 28. 9. bylo tradiční „cákání“ na Litovickém 
rybníku, kde se přes 60 dětí zdokonalovalo v umění vodáckého sportu. Skochovická 
kachna byla 7. 10. a 21. 10. následoval již 14. výšlap na Karlštejn. Mladší děti překonaly 
15 kilometrovou vzdálenost, ti starší si vybrali trasu 35 km. Starší skauti si o prodlouženém 
víkendu 28. 10.–1. 11. zkusili přechod Beskyd. Pokořili Lysou horu, navštívili mohylu 
Ivanka s nakouknutím do Polska a na Slovensko, kde byla cílem čiernohronská železnice. 
Dušiček bylo vzpomenuto 2. 11. na vyšehradském Slavíně. Sváteční víkend byl vyhrazen 
návštěvě moravskoslezských Beskyd s výstupem k Radegastovi, prohlídkou Radhoště, 
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Pusteven a tatrováckého muzea v Kopřivnici. Novinkou cestou domů byla přeprava 
„Pendolinem“ až do Prahy. Čas Vánoc přiblížilo předávání betlémského světla, návštěva 
pražských betlémů a posezení v klubovně ukončilo úspěšný rok 2006. 

 
 

TĚLOVÝCHOVA A SPORT 

Sportovní oddíly zaznamenaly nárůst zájemců o rekreační sport. Lidé poznávají, že 
stávající způsob života si vyžaduje i koordinovaný pohyb, pravidelné cvičení. 

TJ Sokol plně využívá místní stařičkou sokolovnu i v neděli, kde pravidelně cvičí 
několik oddílů základní tělovýchovy i speciálních sportů. Pro děti i dospělé jsou pořádány 
plesy, maškarní bály a taneční zábavy. Velice aktivní je gymnastický oddíl Marešky, dále 
mladší ženské ročníky se věnují aerobiku, sportovnímu pohybu. Sokol nabízí svým členům 
sportovně relaxační pobyty v ČR i v zahraničí. Vystoupení Marešek se scénkou Alkohol a 
běs dokonce zahajovalo 28. 1. pražský 4. ples psychoterapeutů. Dubnové Hostivické 
olympijské hrátky pro děti od 2 do 99 let si opět přivedly velký počet sportujících dětí. 
Velice odvážný projekt Zimní olympijské hrátky 16. 9. na hřišti sokolovny zaujal všechny 
kategorie. Soutěžilo se v disciplinách sice na suchu, ale lyžovalo se, zkoušel se slalom, 
střílelo se při biatlonu, rychlobruslilo se na kolečkových bruslích, hrál se hokej a soutěžilo 
se v trestném střílení na branku. Marešky se 12. 11. zúčastnily 13. festivalu pohybových 
skladeb v Plzni s programem Alkohol a jeho běsi a skladbou Citroni. Umístnily mezi třemi 
nejlepšími, získaly uznání za originalitu a ztvárnění námětu skladby. V prosinci – 2. 12. na 
pražském festivalu pódiových skladeb – Open 2006 – byla skladba Citroni zařazena mezi 
6 nejlepších z 35 soutěžících souborů. 

Výrazných úspěchů dosahuje oddíl Nohejbal – NC Břve. Vybojoval účast v 1. lize ČR, 
což je ojedinělý úspěch „vesnického klubu“. Dvanáctičlenné družstvo se stalo postrachem 
renomovaných mužstev z Budějovic, Pankráce, Českého Brodu a dalších. 

Oddíl kopané dosáhl po 18 létech velkého snažení – I.A mužstvo postoupilo do 
krajské soutěže I.B třídy. Podařila se zúročit práce 140 registrovaných hráčů, dětských 
přípravek a spolupráce se ZŠ. V oddíle jsou činná družstva – mladší přípravka 6–8 let, 
starší přípravka 8–10 let, žáci, dorost, B-tým, A-tým a stará garda nad 35 let. Ukazuje se, 
že pro další rozvoj nestačí hrací plocha. Záměr obnovení hřiště pod hrází, zastupitelstvo 
zatím neschválilo částku na přípravu investičního záměru. Pro zlepšení finanční situace 
oddílu uspořádali místní fotbalisté 18. 3. jarní sběr železného šrotu. 

Oddíl tenisu stále vylepšuje svůj stánek pod hrází Litovického rybníka. Přibyly další 
kurty, zvětšila se klubovna se sociálním zázemím. Nejúspěšnějším mužstvem bylo smíšené 
družstvo mladších žáků. Celou soutěž absolvovalo bez ztráty bodu a postoupilo opět do 
vyšší soutěže. Starší žáci obsadili místo uprostřed tabulky. Nedařilo se A mužstvu, které 
nezopakovalo loňské výsledky a sestoupilo. Naděje B – mužstva, které své soupeře často 
přehrávalo, skončily před branami na 3. místě od postupového místa. I přes dílčí 
neúspěchy zůstává dobrá pracovitá parta, přátelství a smysl pro sportovní čestný boj. 
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Atleti si dali sraz 14. 10. již na 5. ročníku Sousedského běhu, který přivedl na hráz 
Litovického rybníka rekordních 54 závodníků. Hlavní závod, běh na 5 000 metrů, vyhrál 
s převahou v čase 16:34 minuty Robert Čapek z pražského Olympu, v kategorii dětí do 10 
let na 1 100 metrů byl první Pražák M. Vostřák, čas 4:02 min., 2. byl hostivický David 
Dvořák a v soutěži dětí nad 10 let získal 1. místo D. Ondračka z USK Praha, čas 3:27 min. 
a 2. místo obsadil Johan Alemu, Hostivice, v čase 3:32 minut. Pořadatelem této zdařilé 
akce byl TK Novis Praha a SNK Hostivice 2006. 

 
 

POLICEJNÍ KRONIKA 

Stále více se objevují zprávy o různých domovních krádežích, o odcizování 
automobilů a stavebního zařízení. Dne 23. 1. zmizela informační tabule Města Hostivice na 
křižovatce Sportovců – Litovická, škoda 16 000 Kč. Dne 14. 3. byly odcizeny z garáže 
v Jarní ulici dvě osobní auta, škoda 800 000 Kč. Neuspokojivá situace v našem městě 
vyvolala další jednání o spoluúčasti v ochraně majetku a bezpečnosti občanů s policií 
města Unhošť. Zůstalo jen u dohadování, ze spolupráce sešlo. V květnu se v našem městě 
objevili prodejci různého zboží, kteří pod záminkou nabídky vnikali do domů a bytů, které 
následně vykradli. Další krádeže osobních automobilů byly v ulici Čsl.armády – Opel astra, 
škoda 310 000 Kč, v Zachařově ulici BMW 730, škoda 450 000 Kč, v ulici Čsl. armády VW 
Sharon, škoda 400 000 Kč, V Uličce BMW, škoda 600 000 Kč. Pokračovalo další vykrádání 
a ničení zaparkovaných automobilů, odcizování zahradního nářadí. Veřejnost pobouřilo 
dopolední přepadení občanky B. V. dne 11. 11. ve Školské ulici. Lupiči jí z jedoucího 
žigulíka vytrhli z ruky nákupní tašku. Odcizili jí nákup a především veškeré osobní doklady. 
Díky rychlému jednání poškozené se podařilo zablokovat finanční kartu, tak vyjma shánění 
náhradních dokladů byla škoda 1 500 Kč. Dne 6. 12. došlo ke krádeži elektrických kabelů, 
poškození elektrického rozvaděče, škoda 50 000 Kč a vysoké ohrožení lidských životů. Při 
nákupu v Lidlu byla 2. 12. odcizena z nákupního vozíku pánská taška, škoda na hotovosti 
činila přes 8 000 Kč, nepříjemné bylo odcizení veškerých osobních dokladů.  

 
 

ZEMĚDĚLSTVÍ 

Zemědělství vstupovalo do hospodářského roku s očekáváním dotací od Evropské 
unie. V současné době u mnohých výrobků nákupní ceny ani nepokryjí vstupní náklady. 
Slíbené dotace byly řádně vyplaceny a zachránily tak mnohé zemědělské provozy od 
předčasného ukončení činnosti a vyhlášení konkursu. V Hostivici se o pozemky místních 
majitelů starají na základě uzavřených nájemních smluv podniky Agrosa a. s. Chýně, Litos 
s. r. o. Úhonice – Litovice, AGRIVEP a. s.Velké Přílepy a Dohoda s. r. o. Velké Přítočno 
a o menší plochy Ing. Cyril Krejčí z Dobrovíze, bratři Novotní z Hostouně a Ing. Václav 
Chlupatý z Chýně. V drobných chovech drůbeže a ptactva našeho města doznívala 
opatření v ochraně proti ptačí chřipce. Potvrzuje se, že naše republika je a bude trvale 
ohrožována možností výskytu této asijské choroby. Plochy našich rybníků se stávají 
dočasným stanovištěm tažných ptáků. Tato hrozba se bude stupňovat vždy na jaře a na 
podzim. V celé této kampani získalo nejvíce farmaceutické loby, kdy občané překotně 
sháněli ochranné očkování. Nekompletní vakcína tamiflu rychle zmizela ze skladů 
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a především se velmi dobře zpeněžila. Jako účinné opatření se jeví pravidelné očkování 
psů a koček proti vzteklině. V posledních létech nebyl v našem městě zaznamenán výskyt 
této nebezpečné nákazy. Zemědělské provozy s výhradním zaměřením na rostlinnou 
výrobu sice sklízely méně než byly dlouhodobé hektarové výnosy, obilí bylo mírně nad 
50 q, cukrovky kolem 500 q, ale nižší výnosy nahradila dobrá kvalita. Bohužel adekvátně 
nepůsobily privatizované výkupní podniky. Většinou byl prvovýrobce odkázán na blahovůli 
kupujícího subjektu. Trvale dobrých výsledků dosahují společnosti Agrosa a. s. Chýně 
s předsedou představenstva Janem Hrnčířem, Agrivep a. s. Velké Přílepy s předsedou 
představenstva Jiřím Štěrbou i Dohoda s. r. o. s jednatelem Josefem Bartošem. Litovické 
farmě Litos s. r. o. s jednatelem Ing. Václavem Bubnem se daří v polní výrobě. Břemeno 
nepotřebných staveb litovického dvora negativně působí na ekonomiku a úroveň 
hospodaření. Nepříznivě působí rozbité střechy, rozpadající se budovy stále hledají vhodné 
komerční využití. 

Vlastní zemědělství v našich katastrech bylo dotčeno dalším záborem zemědělské 
půdy. Staveniště Sadová II, U Obory III, bytové domy podél Karlovarské odčerpaly další 
hektary úrodné půdy. Expanzi zaznamenala výstavba rychlostní komunikace R6 Praha – 
Pavlov, očekává se další zábor zemědělské půdy pro výstavbu letecké dráhy RWY 
06R/24L. Stupňuje se i tlak nových majitelů pozemků východních a západních Břví, kteří 
získali tuto zemědělskou půdu v restitučních náhradách a chtějí své záměry protlačit do 
cílové výstavby dalších rodinných a bytových domů. 

Varující je zjištění pivovarníků, kteří apelovali na zvýšení produkce sladovnického 
ječmene, kterého zásoby jsou nejnižší za posledních 50 let. Tato naše tradiční komodita 
byla v minulosti hledaným zbožím na zahraničních trzích. A tak zemědělci těžko chápou, 
proč leží Čechách tolik půdy ladem?  

 

POČASÍ 

Počasí bylo celkově příznivé, průměrná roční teplota činila +9,1 °C, úhrn ročních 
srážek dosáhl 470 mm, což je 50 mm pod dlouhodobým průměrem. Rok začal mírnou 
oblevou, sněhová pokrývka se vytratila. Až 8. 1. nastoupily mrazy -14 °C, zamrzly rybníky 
a děti mohly bruslit. V únoru napadl nový sníh (10 cm), pak bylo celkem mírné počasí. 
V březnu nastoupily opět mrazy a sněžilo, dne 12. 3. napadlo 22 cm sněhu a ten vydržel 
až do 30. 3., kdy se prudce oteplilo a některé oblasti naší republiky postihly těžké 
povodně. První bouřka se přihlásila 3. 4., dokonce 10. 4. napadl opět nový sníh, koncem 
měsíce již nastoupilo teplé počasí a to s mírnými výkyvy vydrželo do května. Až 25. 5. 
nastoupilo prudké ochlazení, pršelo a muselo se v domácnostech dokonce i topit. Bylo 
deštivé počasí, spadlo 108 mm srážek. Červen byl celkově teplý, dne 17. 6. rtuť teploměru 
vyšplhala na 34 °C, byl i mírně srážkami uspokojivý (62 mm). V červenci bylo sucho, 
teploty se pohybovaly na 32–36 °C, spadlo pouze 27 mm srážek. Až 6. 8. přišel déšť – 
32 mm, přepršky pokračovaly až do konce měsíce. Září bylo teplé, chudé na srážky – 
pouze 10 mm, říjen byl teplý, na stanici v Libuši naměřili 26. 10. rekordní teplotu 
+21,6 °C. Dne 28. 10. postihla naší oblast vichřice a prudký déšť. První sníh napadl 2. 11., 
dne 9. 11. spadlo 7 mm dešťových srážek a 23. 11. svítilo slunce, ohlásil se mírný mrazík  
-2 °C. V prosinci nastoupily dešťové přeháňky, v noci klesaly teploty mírně pod bod mrazu, 
27. 12. napadly 3 cm sněhu, který na Silvestra roztál, přes den teplot dosáhla +6 °C. 
Výsledková data jsou ze stanice Praha Ruzyně, průběh denních srážek byl zjišťován na 
stanovišti Litovice čp. 744. 
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RŮZNÉ  

Město Hostivice mělo k 31. 12. 2006 celkem 2 106 popisných čísel, žije zde 5 127 
obyvatel. Nutno poznamenat, že skutečný počet je podstatně vyšší, neboť mnoho obyvatel 
v nových zástavbách není dosud přihlášeno k trvalému pobytu. Tato skutečnost silně 
poškozuje daňové a dotační možnosti města. Bohužel platné zákony i předpisy tuto 
nespravedlnost umožňují. V našem městě se v průběhu roku narodilo 81 dětí, zemřelo 54 
osob, z toho 9 v domově důchodců. Na městském úřadě bylo uzavřeno 54 manželských 
svazků.  

 Dne 1. 2. 2006 zemřel ve věku 72 let v Radotíně Páter Evžen Hlaváček. Pro město se 
zapsal úsilím při generální opravě střech a věže kostela. Měl pozitivní vliv na křesťanskou 
výchovu mládeže, v roce 1971 byl státními orgány z hostivické farnosti odvolán.  

 Ve vlastivědném sborníku č. 23, vydaném Středočeským muzeem v Roztokách 
uPrahy, byly popsány archeologické výzkumy z roku 2004. V Hostivici byly významné 
nálezy na staveništi firmy AZA Trade, proti STS šestnáct zahloubených objektů z pozdní 
doby kamenné – eneolitu. V lokalitách Sadová I a II byly nálezy z mladší doby kamenné –
neolitu, kultury řivnáčské. Podobné nálezy byly i v prostoru staveniště Central Group ve 
Vilové čtvrti.  

Ve dnech 21. 8. a 28. 8. se uskutečnil bezplatný počítačový kurz pořádaný firmou 
Mipecom a MěÚ Hostivice. Řada účastníků kurzu od nejmladších až po seniory se 
seznámila s prací na počítači s programem Word, s internetem a elektronickou poštou.  

 Hrobník hostivického hřbitova zadržel vandala – zloděje, který ničil a vykrádal hroby. 

 Digitalizované mapy stabilního katastru z roku 1840 byly zveřejněny na 
internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Vojenská 
mapování byla zveřejněna na stránkách Univerzity J. E. Purkyně z Ústí nad Labem. Lze 
tam nalézt staré vedení koněspřežné dráhy Praha Bruska – Hostivice – Kladno Vejhybka, 
dále dnes již neexitující rybníky Starý Chýňský, u Kaly, Nekejcov. 

 Dne 15. srpna 2006 zemřel náhle ve věku 79 let Ing. Jan Findejs, občanským 
povoláním chemik. Veřejnosti byl však znám jako odborník na chov psů, mezinárodní 
rozhodčí a autor několika odborných knih.   

 Občané si oblíbili nový čtrnáctideník Náš region, který podává informace z 55 měst, 
obcí, osad a městských čtvrtí právy ze severní části okresu Praha západ, východní části 
okresu Kladno a západní části Prahy 6. Prvé číslo vyšlo dne 14. září 2006.  
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Skončil rok 2006. V jeho průběhu došlo ke změnám ve vedení města. Po říjnových 
volbách nastoupilo nové zastupitelstvo. To staré předalo pochodeň mladým aktivním 
občanům, kteří chtějí svojí prací přispívat k dalšímu rozvoji společnosti. Nutno 
poznamenat, že volební program byl téměř splněn. Nadále však trvá starost o provoz ČOV, 
o dostavbu II. etapy základní školy, o řešení dopravy na ulici Čsl. armády, o bezpečnost 
občanů ve městě. Nepodařilo se dořešit finanční otázku zúčtování nákladů za nástavbu 
a zateplení mateřské školy, svoji aktualizaci potřebuje dopracování plánu dalšího 
stavebního rozvoje města. Potvrdila se dávná zkušenost našich předků, že velice snadné je 
kritizovat, ale nesmírně obtížné je budovat a vytvářet nové hodnoty. Snad tato životní 
zkušenost se stane vůdčím mementem v každodenní činnosti nového Zastupitelstva a 
Rady města Hostivice.  

 

 
V Hostivici dne 2. července 2007 
 

Ing. Antonín Štětka, CSc. 
kronikář 
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