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Rok 2007 přinesl naší společnosti další pozitivní prvky soužití lidské společnosti. 
Evropa se postupně spojuje ve svazek států, lidí, kteří jsou ochotni vytvářet další nové 
hodnoty pro hodnotnější a spokojenější život v těchto zemích. Stále však přetrvávají velké 
hospodářské rozdíly mezi jednotlivými státy, uvnitř států se lidská společnost stále více 
rozděluje na bohaté a chudé.  
 
 

UDÁLOSTI VE SVĚTĚ 

V celosvětovém měřítku se stále více vymezuje bohatá Severní Amerika, Evropa, 
nastupuje progresivní Čína a Rusko. Bývalý Sovětský svaz po rozpadu Svazu sovětských 
socialistických republik nachází novou tvář, dosud však poznamenanou ideami komunismu. 
Jeho pozice jsou podpořeny stále neodhaleným nerostným bohatstvím. Problémem je 
chudá Afrika, Jižní Amerika, kde převážná většina tamního obyvatelstva žije v hluboké 
bídě. Arabské země s vědomím bohatých zásob ropy zvyšují neúměrně její cenu. 
Nepřátelské dlouholeté napětí mezi Izraelem a Palestinou trvá. Irák, Írán, Afghánistán 
i Pákistán hrozí útoky příslušníky Talibanu, Hisballahu a Al-Kaidy kulturnímu světu. Pro 
svoji „svatou válku“ užívají k pumovým atentátům i malé děti. Terorismus je stálou 
hrozbou kulturnímu světu. V Africe se stupňuje bída mezi obyvatelstvem, v Súdánu 
a Etiopii jsou nepokoje a hladoví lidé se bouří proti vládě.  

Konference klimatologů v Paříži dne 2. 2. 2007 varovala společnost, že za globální 
oteplování může z 90 % samo lidstvo. Odstartovala tak kampaň za záchranu Země. 

V symbolický den 7. 7. 2007 byly zveřejněny výsledky celosvětového hlasování  
o dalších sedmi nejpodivuhodnějších místech naší planety: Socha Krista Spasitele – Rio 
de Janeiro – Brazílie, Velká čínská zeď – Čína, Město Mayů Chichén Itzá – Mexiko, Petra, 
skalní město – Jordánsko, Posvátná pevnost Inků Machu Pichu – Peru, Tádž Mahál – Indie, 
Koloseum – Řím – Itálie. Mezi navrženými byl i Pražský hrad a Karlův most.  

V řadách mladistvých stoupá násilí. Velice liberální povolení k získání střelných zbraní 
a nevhodné televizní programy se stávají hrozbou. Osamělý zabiják, třiadvacetiletý student 
z Jižní Koreje zastřelil 16. dubna 2007 na univerzitě ve Virginii 32 lidí. Podobný incident se 
stal tamtéž v říjnu na střední škole, při kterém o život přišlo 9 lidí. Násilí a šikana mezi 
mladistvými se stává předmětem výzkumu sociologů.  

Dne 6. 9. 2007 zemřel v rodné Modeně ve věku 72 let italský zpěvák, světově 
proslulý tenor, Luciano Pavarotti. 
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UDÁLOSTI V ČESKÉ REPUBLICE 

Premiérovi Mirku Topolánkovi se podařilo sestavit vládu ze zástupců strany ODS, 
KDU-ČSL a Strany zelených. Sněmovní projednávání zákonů, zdravotní a sociální reformy 
prochází často s převahou pouze 1–2 hlasů předkladatele. Opozici tvoří poslanci ČSSD 
a KSČM, sociální demokraté vyslovili vládní koalici nulovou toleranci. A tak ke škodě celé 
společnosti dochází v mnoha případech k zamítnutí návrhů i opatřeních pro zemi 
pozitivních a nezbytných. 

Za rok 2007 se podařilo zvýšit hospodářský výsledek, země dosahuje ekonomického 
růstu, poklesla nezaměstnanost na 5,8 %, což je nejméně za posledních devět let. Nadále 
se však ukazuje, že mezi námi žijí lidé, kteří nechtějí pracovat. Statistika zaměstnanosti 
vykázala, že v ČR legálně pracuje přes 250 tisíc zahraničních pracovníků a k tomu je 
možno připočítat dalších 100 tisíc pracovníků bez zákonného povolení. Tedy pracovní místa 
v zemi jsou a nabídka zaměstnání trvá. Dosavadní zákony umožňují některým občanům 
vůbec nepracovat a chodit si pro podporu a sociální dávky vyplácené státem. 

Povzbuzující je zvýšená porodnost. Za posledních devět let se v roce 2007 narodilo 
nejvíce dětí – 114 632. Zákonitě ale tento nárůst vyvolává starosti. V nejbližší budoucnosti 
budou potřeba pro děti další školky a školy. V minulosti ukvapené prodeje a privatizace 
školních objektů se jeví jako netaktické a neprozíravé. 

V roce 2007 zemřelo 104 636 osob. Dle údajů statistického úřadu měla naše 
republika k 31. 12. 2007 celkem 10 381 130 obyvatel. 

Od 8. 1. 2007 přestala přitékat do ČR ropa z Ruska, neboť se prodejce nedohodl 
o poplatcích s Běloruskem, a tak jednoduše kohouty na tři dny uzavřel. Dne 19. 1. 2007 
oficielně požádala naši republiku vláda USA o umístění radaru na našem území. K této 
otázce se zvedla jak vlna nesouhlasu, tak i kladných vyjádření. Tato otázka byla již 
projednávána zástupci předešlé vlády, nakonec byl pro umístění radaru vybrán prostor 
v Brdech. 

Dne 14. 2. 2007 byly zavřeny ordinace lékařů, kteří tak vyjádřili svůj nesouhlas 
s postupem úhrad za provedenou péči od zdravotních pojišťoven. Ministr zdravotnictví 
Tomáš Julínek představil návrhy zdravotnické reformy pro nejbližší roky. Vlnu smíšených 
vyjádření přinesl návrh architekta Jana Kaplického na výstavbu nové budovy Národní 
knihovny v Praze. Pro umístění velice potřebné stavby byl navržen prostor v západní části 
Letenské pláně, národ se zřetelně rozdělil na příznivce stavby a na skupinu se zamítavým 
názorem. 

Dne 25. 5. 2007 bylo Brno hostitelem summitu patnácti prezidentů střední 
a jihovýchodní Evropy. Pro nesouhlas s politickými postupy Strany zelených se vzdala 
funkce ministryně školství její členka Dana Kuchtová.  

Od října se velmi razantně zvýšila cena mléka a mléčných výrobků, cena kostky 
másla 250 g byla za 40 Kč.  

V listopadu byla zveřejněna jména kandidátů na prezidenta ČR. Za ODS byl navržen 
současný prezident Václav Klaus. ČSSD podpořilo kandidaturu ekonoma Jana Švejnara, 
který 14. 12. 2007 potvrdil, že má o tuto funkci zájem.  
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Dne 1. 12. 2007 došlo k velké peněžní loupeži. Zaměstnanec bezpečnostní agentury 
a dále hlavní účastník loupeže František Procházka uloupili 564 milionů korun v bankov-
kách, pytle s penězi naložili do auta a odjeli. Další stopy policie zatím nevypátrala. 

Naši sportovci se ve světě neztratili. Šárka Záhrobská získala na mistrovství světa 
zlatou medaili ve sjezdovém lyžování, Martina Sáblíková se stala mistryní světa v rychlo-
bruslení, desetibojař Roman Šebrle a oštěpařka Barbora Špotáková se stali mistry světa. 
Mladí fotbalisté do 20 let získali na mistrovství světa v Kanadě stříbrné medaile, náš 
národní fotbalový tým vyhrál kvalifikační skupinu a postoupil na mistrovství Evropy 2008 
v Rakousku a ve Švýcarsku. Petr Čech byl vyhlášen nejlepším brankářem světa za rok 
2007, lyžařská štafeta mužů Jakš, Bauer, Šperl a Koukal vyhrála závody ve Světovém 
poháru. Dne 16. 5. vystoupila na vrchol nejvyšší hory světa Mount Everest první Češka 
Klára Poláčková, krátce po ní 18. 5. stejné mety dosáhl pražský primátor Pavel Bém. Město 
Praha se přihlásilo 4. 9. ke kandidatuře na uspořádání olympijských her v roce 2016. 

O státním svátku 28. října 2007 vyznamenal prezident Václav Klaus 24 osobností. 

Veřejnost byla pobouřena nepořádky v třebíčské porodnici, kde došlo k záměně dvou 
novorozených holčiček. Na záměnu se přišlo až téměř po roce, kdy si jeden z otců nechal 
udělat testy DNA. Nakonec se děvčátka vrátila ke svým biologickým rodičům, vyčkává se 
na soudní verdikty k potrestání viníků a odškodnění rodičů.  

V květnu propukla aféra v Kuřimi s týráním dětí. Jejich matka, Klára Mauerová, asi 
členka náboženské sekty, tělesnými tresty a držením jednoho z malých synů ve sklepní 
místnosti, chtěla u dětí vytvořit poslušnost k Poselství Grálu. Celá záležitost měla další 
vazby i mimo hranice naší republiky, ve vyšetřování tohoto případu se nadále pokračuje.  

Dne 28. 1. 2007 se ve věku 68 let zastřelil ve své vile v Jevanech vynikající hudebník 
a skladatel Karel Svoboda.  

Vánoční nákupy opět zaznamenaly rekord. Lidé utratili téměř 300 miliard korun za 
potraviny a dárky. Předpokládá se, že valná část těchto peněžních zdrojů pochází 
z nevýhodných půjček, které budou dlužníci splácet s vysokým úrokem.  
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UDÁLOSTI V HOSTIVICI 

Zastupitelstvo města 

Zastupitelstvo města pracovalo ve stejném složení, v jakém bylo ustaveno po volbách 
v roce 2006. 

Dne 15. 2. 2007 byl předmětem jednání problém čistírny odpadních vod (ČOV), 
která svoji kapacitou nestačí rozvoji městské zástavby. Její rozšíření – II. etapa vyžaduje 
zvýšené náklady, které se zatím nedaří pokrýt. Projevuje se další zátěž ČOV, kdy dešťové 
a balastní vody zvyšují množství splaškových vod. Spolupráce s Central Group, a. s., 
zaznamenala vážné trhliny. Tato společnost vykázala za rok 2007 tržby ve výši 5,80 miliard 
korun, čistý zisk představoval 526,0 milionů korun. Její majetek byl ohodnocen na výši 
10 miliard korun. Tito investoři uvádějí své klienty v omyl, slibují klidné prostředí, zajištění 
školky, dopravy a další servis moderního bydlení. Město však kapacitně nestačí 
neúměrným nárokům nových občanů. Jenom za prodeje pozemků k výstavbě v našem 
městě, v prostoru za litovickou tvrzí, získala tato firma velké zisky. Zástupci firmy porušují 
podmínky územního plánu města (ÚPM), v oblasti bytové výstavby „Sadová“ 
a u Litovického potoka prodali neoprávněně vlastníkům nemovitostí i ochranný pás zeleně. 
Zastupitelstvo města (ZM) rozhodlo zlepšení informovanosti všech občanů. Zápisy ze 
schůzí rady města jsou pravidelně zveřejňovány na internetu a vývěsních tabulích města. 
Trvalým problémem jsou tzv. nepřizpůsobiví občané. Čtyřicet takovýchto rodin se 
neoprávněně nastěhovalo do objektů bývalého vojenského palpostu u Hájku. ZM schválilo 
úpravu ÚPM č. 2 – řešení mimoúrovňové křižovatky s přivaděčem na R6 v Paloukách. Pro 
provoz mateřské školy v Litovické ulici chybí parkoviště osobních automobilů. 

Dne 29. 3. 2007 se projednával rozpočet města na rok 2007, který je navržen jako 
vyrovnaný, a byl schválen. Prioritou je ČOV, komunikace ve městě, veřejné osvětlení, 
dořešení nákladů na přestavbu mateřské školy. Připomínky byly vzneseny k nákladům na 
konzultační a poradensko-právní pomoc při řízení města. Byla schválena obecně závazná 
vyhláška o nakládání s komunálním a stavebním odpadem, zásady pro poskytování 
příspěvků občanům z městského fondu rozvoje bydlení. Byla schválena III. etapa výstavby 
kanalizace ve čtvrti Nouzov. 
 
Rozpočet města na rok 2007: 
 v tisících Kč 
Příjmy  daňové 44 966,00  
 nedaňové    3 391,00  
 kapitálové 15 695,00  
 dotace  11 398,00  
 přebytek z roku 2006  15 000,00  
Celkem k použití na výdaje 90 450,00  
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Výdaje komunikace   8 900,00  
 dopravní obslužnost   1 221,00  
 vodní hospodářství      400,00  
 kanalizace a ČOV   8 329,00  
 ČOV II etapa 18 157,50 
 mateřská škola   2 000,00  
 základní škola U Zámecké zdi   3 500,00  
 základní škola Pionýrů   1 010,00  
 knihovna      664,00  
 kultura      490,00  
 ochrana a péče o kulturní dědictví        60,00  
 sportovní zařízení obce        50,00  
 dům dětí      260,00  
 veřejné osvětlení   2 500,00  
 hřbitov        83,00  
 technické služby   2 850,00  
 skládky   3 520,00  
 péče o vzhled města      800,00  
 sociální dávky    5 100,00  
 pečovatelská služba      555,00  
 hasiči      465,50 
 zastupitelé   1 689,00  
 příspěvky      465,00  
 úřad 26 120,30 
 nový úvazek pro SÚ      195,70 
 daně a poplatky      975,00  
Celkem výdaje  90 450,00  
Hospodaření za rok 2007 skončilo přebytkem ve výši 31 500 tisíc korun. 
 

Dne 24. 4. 2007 – právní zástupce města JUDr. Vohradská vypracovala rozklad 
vícenákladů na stavební úpravy mateřské školy, z něhož vyplynulo, že bylo porušeno 
ustanovení o správě cizího majetku. Žádost firmy Pro-Sin ke změně ÚPM na pozemcích 
bývalé zavážky hliniště – cihelna nebyla schválena, město se stalo již před tím majitelem 
celé lokality a ta je vyčleněna jako území pro veřejnou zeleň, budoucí městský park. 
Zastupitelstvo zavázalo radu města, aby smlouvy se zájemci o další stavební využití 
pozemků nepodepisovala bez jeho vyjádření. 

Dne 14. 6. 2007 byla hlavním bodem jednání zastupitelstva situace v čistírně 
odpadních vod. Město se musí rozhodnout jak postupovat: 1) výstavba nové ČOV II.etapa, 
2) podat žádost o napojení splaškové kanalizace na hlavní řad města Prahy. Při druhé 
alternativě vzniká problém ukončení spolupráce na projektové dokumentaci zpracované 
firmou INGOS, která navíc požaduje úhradu již vynaložených nákladů a odškodnění za 
nepokračování ve stavbě. Byla schválena 2. alternativa – napojení na Prahu. 

Nebyla schválena opětovná žádost společnosti Central Group o odkoupení a převzetí 
komunikací a zeleně v nové výstavbě rodinných domů. Důvodem byly některé 
nedokončené práce. Ze státního rozpočtu získalo město Hostivice dotaci na zeleň ve výši 
7 milionů Kč. Bylo zadáno vypracování projektů na parky v majetku města tak, aby ještě 
do konce roku byly všechny akce realizovány. Pro zpracování změn ÚPM byli přijati garanti 
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Ing. Vích a Ing. arch. Kindl. ZM přijalo zásadu, aby při každé investiční akci byl stanoven 
stavební dozor, který bude za celou akci odpovídat až do jejího předání k užívání městem.  

Dne 20.9.2007 – v ZŠ proběhla kontrola hygieniků ve školní jídelně, přijatá opatření 
by měla překlenout období do výstavby nové školní kuchyně a jídelny v areálu ZŠ 
U Zámecké zdi. Ředitel školy v otázkách a odpovědích občanům stanovil jako nejslabší 
článek školního provozu problém vyučování ve dvou školních budovách a stravování žáků 
v zastaralé kuchyni. Jako největší pozitivum hodnotil činnost svých obětavých spolupra-
covníků ve škole. 

ZM stanovilo program investiční činnosti pro volební období. V roce 2008 to bude 
výstavba nového pavilonu školní jídelny U Zámecké zdi, v roce 2009 dostavba celého 
školního areálu U Zámecké zdi a v roce 2010 úprava nových chodníků a komunikací. 
Z rozpočtu města bylo uvolněno 650 000 Kč na vypracování procesního a personálního 
auditu městského úřadu a 1 700 000 Kč na zpracování zásobníku projektů, rozbor 
dotačních možností, zpracování žádostí a nastavení obchodních podmínek s tím, že do 
konce roku 2010 budou celkem vynaloženy za tuto práci 4 miliony korun. Zastupitelstvo 
řešilo problém ukončení smlouvy na zpracování projektu ČOV II firmou INGOS. Stav 
budovy čp. 59 na Husově náměstí, kde je též umístěna městská knihovna, si vyžaduje 
generální opravu včetně revize nosných prvků. Město podalo podnět k jednání o získání 
místní sokolovny a přilehlého hřiště od České obce sokolské.  

Dne 24.10.2007 – město získalo souhlas Magistrátu hlavního města Prahy 
k napojení splaškové kanalizace na pražskou čistírnu odpadních vod. Město obdrželo dar 
od společnosti Entspricht – 1 500 000 Kč na ČOV a infrastrukturu, od firmy Segro 
400 000 Kč na zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Bylo schváleno, aby se zvýšil 
regulativ na podíl zeleně.  

Samostatnou kapitolou bylo projednání změny č. 2 ÚPM. Bylo podáno 36 návrhů, 
doporučeno jich bylo 16, 19 návrhů nebylo doporučeno a 1 byl vzat na vědomí. Jako 
problematické se jeví doporučení č. 5, 14, a 16, ve kterých jde o lokalitu 9,2295 ha ležící 
mimo původně zamýšlené hranice města. Jde o pozemky za rudenskou tratí v prostoru za 
litovicko-jenečským hřbitovem. Tyto jsou bez jakýchkoliv inženýrských sítí a v případě 
realizace by byly pro město vyvolány následné velké výdaje. Dále bylo diskutováno 
doporučení č. 23 pro firmu Deloc, která plánuje komerční zástavbu 2,2239 ha 
nedotknutelného městského jádra poblíž farní zahrady. 

 
 

Rada města 

Rada města zasedala ve čtrnáctidenním režimu, za účasti svých členů a předsedy 
kontrolního výboru, případně přizvaných osob k vysvětlení či doplněných projednávaných 
úkolů. 

Leden – rada projednala a doporučila stavební záměr v oblasti BH Reality. Povolila 
používání místních komunikací firmou Imos Brno při výstavbě rychlostní komunikace R6 
v období leden – duben 2007. Stavební povolení na nové objekty bude vydáváno až po 
vyřešení ČOV II pro celé město. Příslušné komise vypracují návrh řešení parkoviště 
u mateřské školy na Litovické ulici. Město podalo žádost o dotaci na dostavbu školy 
U Zámecké zdi. Rada podala připomínky ke kolaudacím kanalizace, komunikace, veřejná 
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zeleň a veřejné osvětlení U Panské zahrady – Central Group. Technické služby řeší 
odstraňování balastních vod ze splaškové kanalizace ve větvích A a C. 

Únor – Mateřská škola i po přístavbě nestačí požadavkům rodičů na umístění dětí, 
nebylo zapsáno 6 dětí. Město musí vynakládat další finanční prostředky ve výši 687 500 Kč 
na zaměření kanalizační sítě. Pro dům s pečovatelskou službou byl stanoven systém pro 
přijímání nových obyvatel tohoto zařízení. Členem redakční rady HM byl jmenován 
Ing. Miroslav Pavliš. Novým nájemcem správy hostivického hřbitova se stala firma Šlajs. 

Březen – rada schválila výstavbu kanalizace v ulici Ke Stromečkům. Bylo vydáno 
územní rozhodnutí pro Europotraviny „Bytový soubor jih“. Jiráskovou ulicí budou opět 
projíždět nákladní auta, v období od 16. 3. do 6. 4. se bude odvážet výkopová zemina 
z výstavby rychlostní silnice R6. Rada jednala s firmou CWE, a. s., o poradenské službě 
v otázce řešení kanalizace ve městě a dále s firmou Geodet pro zaměření kanalizačních 
řadů. Rada neodsouhlasila hostování lunaparků v dubnu a říjnu na území našeho města. 

Duben – rada města schválila poskytnutí sponzorského daru pro Léčebnu 
dlouhodobě nemocných v Praze-Motole ve výši 10 000 Kč. Na území města probíhá 
mobilní měření hluku, které provádí Letiště Praha-Ruzyně. Město zadalo výběrové řízení 
pro personální a organizační audit městského úřadu a Technických služeb. Při výstavbě 
skladového areálu bude u Litovického potoka zřízena retenční nádrž. V rámci veřejného 
pořádku bude posílena síť sběrných kontejnerů na tříděný odpad. 

Květen – městu byla potvrzena dotace na zeleň ve výši 7 milionů Kč, práce budou 
provedeny v parku Nouzov, dále v parku T. G. Masaryka – Litovice a v parku Jeneček – 
ulice Družstevní. Občané Jenečka nejsou spokojeni se současnou péčí města o tuto 
lokalitu. Postrádají autobusové spojení, obchod, úpravy komunikací a bezpečný přechod 
karlovarské silnice. Město připravuje komplexní řešení po ukončení stavby rychlostní 
komunikace R6. Trvalým problémem je soužití občanů s příslušníky romské komunity, 
především jejich dětí. Dalším projednávaným námětem bylo hospodaření města, platba 
paušálu právní zástupkyni města, dále obnovení pamětní desky na domu manželů 
Langových, Prostřední čp. 694. Firma Tandem 2000 předložila žádost o změnu územního 
plánu města k výstavbě rodinných domů Břve, firma T.O.P. Umwelt, s. r. o., požaduje 
povolení k další výstavbě provozovny sběrny nebezpečného odpadu. Technické služby 
potřebují k zajištění údržby města nákup další mechanizace. Ředitelka TS byla ve 
své kanceláři napadena a zraněna neurvalou romskou občankou. Město se podílelo na 
vydání knihy Selská historie aneb zemědělství v Hostivici od autora Ing. Antonína Štětky, 
CSc. Veškeré náklady na její tisk byly vedeny na samostatném podúčtu tak, že městu 
nevznikly žádné finanční náklady. 

Červen – za účasti zástupců dotčených obcí byla projednávána otázka železničních 
zastávek na trati Hostivice – Chýně – Rudná s cílem zvýšení dopravní obslužnosti 
západopražského regionu. Rada pozastavila proplácení faktur firmě Energie, a. s., za 
dodatek ke smlouvě č. 1 – Zateplení a nástavba mateřské školy. Město uhradí příspěvek ve 
výši 1 Kč za každého občana do Sdružení obcí postižených provozem letiště. Pro 
zpracování „Čištění odpadních vod aglomerace Hostivice“ byla vybrána výběrovým řízením 
firma Eko-eko, pro “Zpracování zásobníku projektů, rozbor dotačních možností, zpracování 
žádostí a nastavení obchodních podmínek“ firma CWE, a. s. Vedení společnosti Telefónica 
02 Czech Republic, a. s., bylo vyzváno, aby urychleně odstranilo dosud stojící nefunkční 
dřevěné telefonní sloupy v ulicích města. V rámci budování městských pásů izolační zeleně 
byl vypracován projekt „Rekonstrukce Třešňového sadu“ (občanům známá Višňovka nad 
hostivickým nádražím). 
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Srpen – pro občany bylo zajištěno nové sběrné místo biologického odpadu 
v bývalém vojenském areálu v Hájku, firma BaP. Od 1. 8. 2007 bude zvýšeno nájemné 
v obecních bytech dle vyhlášky. V ulici Litovické, Čsl. armády se trvale projevují nedostatky 
sloupového rozvodu elektrické sítě. Firma ČEZ provede generální rekonstrukci všech 
rozvodů, sítě uloží do země a následně uvede vše do původního stavu, neboť v minulém 
roce zde byly vybudovány chodníky ze zámkové dlažby. 

Září – dům č.p. 59 na Husově náměstí (bývalé sídlo Městského národního výboru 
a pošty) vykazuje stavební závady. Město požádá o vyjádření památkářů a stavebních 
odborníků k případné přestavbě celé budovy. Česká spořitelna během letních měsíců 
prováděla rekonstrukci své hostivické pobočky. V době prázdnin se však pracovalo velmi 
nedostatečně a úpravy se tak protáhly. Občané museli hledat služby svého finančního 
partnera až na Kladně, v Unhošti a v Rudné. Pro vypracování procesního auditu městského 
úřadu a Technických služeb byla vybrána firma BNV Consulting s. r. o. Rada města 
nedoporučila další zlevňování obecních bytů nad rámec privatizačních pravidel. Občané 
Jenečka opětovně vyjádřili nespokojenost s péčí města o tuto lokalitu. Nelíbí se jim 
dlouhotrvající špatný stav Družstevní ulice, stav parků, zahnívající rybník, neudržované 
zelené plochy a chybějící dopravní obslužnost. Spor s firmou INGOS o zajištění projektu 
ČOV II se nakonec řešil u soudu, dosavadní rozhodnutí není pravomocné, město se necítí 
být vázáno žádnou smlouvou a požadavek na úhradu nákladů s projekcí a ušlého 
podnikatelského zisku odmítá. 

Říjen – při pravidelném účetním auditu města za rok 2006 nebyly shledány žádné 
nedostatky. Velké zklamání nastalo v mateřské škole, když po větším dešti do přistavěné 
a zrekonstruované budovy firmou Energie, a. s., zatékalo. Až 11. října dostalo město 
slíbenou částku 7 miliónů korun na zeleň a úpravu městských parků. Firma Risl, s. r. o., 
byla vybrána k provedení prací na kanalizačním řadu v oblasti Ke Stromečkům. Větší 
informovanost všech občanů města má zajistit změna struktury Hostivického měsíčníku. 
Sponzor zajistí náklady na jeho vydávání a distribuci zdarma do každé domácnosti, do 
každé domovní schránky. Po zahájení nového školního roku se opětovně projevila potřeba 
urychlené dostavby II. etapy základní školy, neboť ve městě přibývá občanů, a tím 
i vzrůstá počet žáků základní školy. Společnost Entspricht předala finanční dar na výstavbu 
čistírny odpadních vod a firma Segro, a. s., dar 750 000 Kč na zvýšení bezpečnosti 
silničního provozu ve městě. Pro sociálně potřebné občany bude pokračováno v jednání 
s Centrem sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o případném zřízení pobočky 
v našem městě. Od 1. 1. 2008 bude přestupková komise projednávat i prohřešky občanů 
z Chrášťan. 

Listopad – i nově přistavěná mateřská škola s kapacitou 150 dětí nestačí zájmu 
rodičů dětí předškolního věku. Byla stanovena nová kritéria pro přijetí dětí do školky. Firma 
ČEZ plánuje vybudování kabelového rozvodu elektřiny i v horní části Jenečka. Firma 
Nextira One Czech, s. r. o., ukončila procesní audit a navrhla aplikaci výsledků pro další 
činnost městského úřadu. Byl předložen návrh, aby v proluce mezi Lidlem a 
„mlékárenskou“ zahradou byl postaven vícefunkční objekt s budovou lékárny a dalšími 
službami. Město věnovalo dar občanskému sdružení Klokánek, formou odpuštění 
nájemného za IV. čtvrtletí 2007, neboť uživatel provedl stavební úpravy ploché střechy 
budovy. Za 1 000 Kč byly odkoupeny nemovitosti společnosti „doma Zahrada II“ s. r. o. – 
dešťová kanalizace, splašková kanalizace, vodovodní řad, veřejné osvětlení, místní 
komunikace, veřejná zeleň v oblasti Jenečka, v ul. B. Němcové a Za Mlýnem. Správní 
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odbor městského úřadu, resp. tajemník úřadu byl pověřen, aby zjistil možnosti stavebních 
řešení půdních prostor pro městský archiv a úprav kanceláří v přízemí zámku.  

Prosinec – při zpracování územního plánu města bylo stanoveno, že každý projekt 
musí obsahovat minimálně dvě parkovací místa na jednu bytovou jednotku. Vydávání 
Hostivického měsíčníku bude zajišťovat agentura Press Publishing Group, s. r. o., Praha. 
Dnem 31. 12. 2007 odstoupil z funkce tajemníka Ing. Stanislav Fečo, od 1. 1. 2008 bude 
vykonávat funkci tajemníka Ing. Vladimír Šantrůček. Do 31. 5. 2008 bude v omezeném 
rozsahu povolen průjezd nákladních automobilů ulicí Cihlářskou, tato dopravní obslužnost 
je nutná při výstavbě rychlostní komunikace R6. Od 1.1.2008 zaplatí občané za 1 m3 vody 
31 Kč a za stočné 17 Kč/m3. 
 
 

Městský úřad 

Městský úřad se v průběhu roku potýkal s rozšiřující se agendou a vyřizováním 
záležitostí narůstajícího počtu občanů. Dne 14. 2. 2007 starostka přijala nejlepší žáky 
základní školy, za jejich úspěchy v učení a reprezentaci školy jim v obřadní síni předala 
děkovné listy. Děkovný list obdržela též mistryně světa ve sportovním aerobiku Gabriela 
Trefná, dále členky tanečního souboru Marešky, dramatický kroužek ZŠ a úspěšné děti 
z oddílu Kajky. 

Zástupci měst Hostivice a Rudná a obce Chýně se 21.6.2007 sešli k projednání 
záměru zlepšení dopravní obslužnosti, a to aktivací železniční tratě Hostivice – Rudná, 
která by v plném provozu zlepšila dopravu do Prahy. S ohledem na obslužnost rozšiřující 
se výstavby rodinných domů je třeba vybudovat i nové železniční zastávky v Jenečku a 
Chýni. 

Městský úřad hledá další formy prohloubení spolupráce s občany města. Dne 
12. 10. 2007 se konala na zámku neformální beseda s občany, tentokráte nazvaná „Ke 
starostce na koláče“. Během setkání byli na městském úřadě přítomni i úředníci, se 
kterými mohli návštěvníci hovořit o svých problémech a přáních či stížnostech. Občané 
tedy ochutnali nejen výborné koláče, ale zároveň diskutovali o problémech bydlení, 
dopravy, škol, služeb a dalších podmínek života v našem městě. 

Tradiční rozsvěcení vánočního stromu se konalo 2.12.2007 před zámkem. Vedení 
města se snaží o další spolupráci s investory a developery k získávání jejich příspěvků pro 
další investiční akce, dostavbu školy, dobudování vodovodu, kanalizace, komunikací 
a chodníků. Předmětem jednání zůstává nadále i potřeba odpovídajícího společenského 
sálu. Zatímní uzavřené dohody představují objem 18 657 960 Kč. 

Sociální odbor městského úřadu rozděluje peněžité dávky pro občany Hostivice, 
Dobrovíze, Chrášťan, Chýně, Jenče, Jinočan, Dobříče, Červeného Újezdu, Drahelčic, 
Chýnice, Kněževse, Nučic, Ořechu, Ptic, Rudné, Středokluk, Tachlovic, Tuchoměřic, Úhonic 
a Zbuzan – celkem tedy pro 20 obcí. Bylo vydáno 1 425 396 Kč, což je podstatně méně 
než v roce předešlém. 

Pro zlepšení celkové činnosti městského úřadu i Technických služeb byl vypracován 
společností Nextira One Czech, s. r. o., procesní audit. Za posledních 5 let se zvýšil počet 
občanů o více jak 2 000, na městském úřadě však zůstal původní počet pracovníků. 
Vyřizování potřebných záležitostí města i občanů se dostává často na hranu termínů. 



Kronika města Hostivice 
Rok 2007  12 
 

 

V roce 2007 přibylo v našem městě 578 obyvatel, což je nejvíce v celé pražské 
aglomeraci. K 31. 12. 2007 bylo v Hostivici přihlášeno k pobytu 6 752 obyvatel.  
 
 

Komise města 

Komise pracují podle svých plánů, v průběhu roku projednávají potřebné záležitosti 
týkající se života ve městě. Stálým problémem je provoz na silnici č. 6 – karlovarská, po 
které projíždí velký počet motorových vozidel. Řidiči kamionů si našli přes naše město 
zkratku z karlovarské silnice na dálniční přivaděč Barrandov a plzeňskou dálnici č. 5. Navíc 
je zejména v ranních špičkách silně zatěžována Litovická ulice včetně přilehlých ulic a její 
vyústění na křižovatku s karlovarskou silnicí. Všichni občané netrpělivě čekají na otevření 
rychlostní komunikace R6, která postupuje rychlými kroky na severní a východní části 
našeho města a očekává se její zprovoznění do konce prosince 2008. V ranních 
a večerních hodinách již nestačí cestujícím Pražská integrovaná doprava. 

Přestupková komise má stále mnoho případů k projednávání. Někteří občané jsou ve 
svém jednání nenapravitelní, někteří zkouší, co jim v jejich nezákonném počínání projde. 
Občané se nejvíce dopouštějí porušování zásad občanského soužití a přestupků proti 
majetku. 
 
 

POLEMIKA 

Strana zelených a další obyvatelé města nesouhlasí s výstavbou letištní dráhy  
06R/24L, neboť se obávají, že by její provoz velice zhoršil životní prostředí města. 
Současná výstavba rychlostní komunikace R6 zatěžuje provoz v ulicích Jiráskova, 
Družstevní, Cihlářská a Nádražní. V původním zadání bylo uvedeno, že veškerá přeprava 
všech materiálů bude vedena po tělese budované komunikace. Pro urychlení celé stavby 
byla s investorem uzavřena dohoda, že v nezbytných stavebních procesech bude povolen 
vjezd nákladních aut do vyjmenovaných ulic a že po ukončení všech prací budou ulice 
včetně cesty ke hostivickému hřbitovu uvedeny do původního stavu. 

Dva podepsaní občané spolu se 14 signatáři předložili materiál s názvem „Naše 
město nevzkvétá“. Hostivice není městem, výhody vesnice se postupně ztrácejí, Husovo 
náměstí je nefunkční, ve městě je nedostatek vhodných míst pro drobné provozovny, není 
jednotný názor na provedené úpravy parku na Husově náměstí, nevhodné je umístění 
pošty a velkoprodejny Lidl, působí tlak velkých investorů, nedostatečná je kapacita školy, 
školky, čistírny odpadních vod, občané postrádají údržbu komunikací a navýšení kapacity 
městské hromadné dopravy (MHD). Velkým problémem je bezpečnost ve městě, činnost 
státní policie je pro město nedostatečná. Předkladatelé ve snaze problémy řešit navrhovali 
následné postupné kroky – komplexní řešení centra města, přeměnu karlovarské silnice 
(ulice Čsl. armády) na hlavní městskou třídu, vytipování lokálních center k architektonicko-
urbanistickým studiím, soustředění pozornosti na tzv. „hluchá“ místa a vypracování 
regulativů pro rozvojová území. 
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Dalším nedostatkem je malá účast občanů na pravidelných zasedáních městského 
zastupitelstva. Občané se zasedání zúčastňují jen, když jde o jejich zájmy, o lokality jejich 
bydlení. Rozvoj města a ostatní život v Hostivici je nezajímá. Rozpaky trvají nad výší 
nákladů při realizaci přístavby mateřské školy, nelíbí se dlouholetý stav prostoru po 
vyhořelém Dělnickém domě. Trvá neuspokojivá dopravní situace v ulici 17. listopadu, 
kterou využívají motoristé jako zkratku při jízdě do Prahy. Velikým problémem je 
vandalismus ve městě. Vandalové ničí parkové lavičky, odpadkové koše, kontejnery na 
tříděný odpad, dopravní značky, značení naučné stezky Hostivické rybníky, ničí – likvidují 
vysázené stromy a zeleň. 

Sdružení Hostivice 2006 vyjádřilo nesouhlas se změnami územního plánu města 
v oblasti Hostivických rybníků, město nemá potřebnou kapacitu čistírny odpadních vod, 
služeb a škol. Investoři nových staveb mylně informují potencionální zájemce o bydlení 
v nových lokalitách města. Obyvatelé domů sousedících s firmou DFI Europe s. r. o. mají 
problémy s jejím provozem. Tento provoz dle sdělení investora výstavby rodinných domů 
v celé lokalitě „Cihelna“ měl být údajně před dokončením výstavby ukončen. Obdobná 
situace vznikla v zástavbě u bývalé STS a u železniční trati Hostivice – Smíchov. Novým 
občanům vadí hluk z provozu železnice a letiště. Zde investoři uváděli budoucí občany 
Hostivice v omyl s tím, že činnost těchto zátěží by měla být jen dočasná.  

Skladové velkokapacitní haly v prostoru Tulipán Park v Paloukách podstatně změnily 
východní pohled na město. Investoři jásají a chlubí se, jak úspěšně budují skladový areál, 
občané se však nestačí těm obludným stavbám divit. 

Velice problematický pro město byl příděl státních peněz na budování zeleně 
ve městě. Finanční prostředky došly na účet až 10. 10. 2007 s termínem dokončení prací 
do 31. 12. 2007. Tak nastal hektický stav na provedení stavebních úprav, jen díky 
příznivému podzimnímu počasí se podařilo park v Nouzově, park T. G. Masaryka 
v Litovicích a park v Jenečku upravit a téměř celou dotaci vyčerpat. 

Zastupitelstvo města všechny tyto připomínky řádně projednává a vyvíjí maximální 
snahu o jejich řešení tak, aby občané byli co nejméně omezování a nebyl jim 
znepříjemňován život. 
 
 

INVESTIČNÍ ČINNOST 

Investiční činnost byla v tomto roce především zaměřena na stav čistírny odpadních 
vod, dokončení kanalizace ve městě, především v lokalitě Nouzov. Problémem se stalo 
odvádění dešťových vod z rodinných domů, u kterých není položena oddílná dešťová 
a splašková kanalizace. Byly upraveny povrchy komunikací v ulici B. Němcové, Tyršově 
a Žižkově, došlo ke zmírnění zátěží automobilové dopravy v ulicích Litovické 
a Komenského. Ve městě bylo nově osazeno 136 dopravních značek. Nová značení jsou 
v ulicích Prostřední, České, 17. listopadu, B. Němcové, Jenečské, Družstevní a Lidické. 
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

V průběhu roku se dařilo řešit svoz domácího odpadu, navíc většina domácností již 
odpad třídí. Dobrou službu poskytují sběrna biologického odpadu Recyklační středisko BaP 
Hájek, sběrna nebezpečného odpadu T.O.P. Umwelt s. r. o. a nově se přihlásila sběrna 
odpadů Regios a. s. Úholičky. Město Praha provedlo zimní odbahnění rybníka Strnad. 
Technické služby pravidelně pečují o úklid kolem autobusových zastávek, je prováděn 
pravidelný odvoz kontejnerů s domácím odpadem. Technické služby nabízejí obsazení 
místa městského zahradníka. Dále rozšířily nabídku zemních prací s nakladačem a odvoz 
odpadů. Jako náročná se ukázala akce legalizace a provoz domácích a veřejných studní. 
Při zajišťování a zpracování potřebných dokladů ke splnění norem vodního zákona 
občanům účinně pomáhal městský úřad. 

Prioritou rozvoje města je řádná péče o veřejnou zeleň, k dalšímu rozvoji se nabízí 
lokalita u rybníka Břve. U Hostivických rybníků je pořádána dvakrát ročně úklidová akce, 
podzimní akce dne 23. září se vedle členů Kajek a hostivických občanů navíc zúčastnili žáci 
mezinárodní základní školy z Nebušic. V lokalitě bývalé zavážky hostivické cihelny 
u karlovarské silnice se plánuje vybudování centrálního městského parku. Firmě Pro-Sin, 
s. r. o. nebyl vydán souhlas k realizaci výstavby pro komerční služby a občanskou 
vybavenost. 
 
 

OBCHODY, SLUŽBY, ŘEMESLA A JINÉ 

Obchody, služby a řemeslnické provozovny jsou nezbytnou součástí života ve městě. 
Na území našeho města v roce 2007 působily:  

Průmyslové, stavební a skladové firmy: areál bývalé STS, skladový areál Tulipán 
park – Palouky, T.O.P. – (bývalý mlýn) – Cihlářská, RISL, s.r.o. – U Vodárny, Ingersol –
Floriánova, Office Depot, s. r. o. – Floriánova, Burger – K Višňovce, A. Zadák–Stav s. r. o. 
– Nádražní, Sanitpark – Jiráskova, NZT, s. r. o. – Cihlářská, Četrans – nám. 1. máje, Rupet 
– Čsl. armády, PTV – Čsl. armády, Deloc – Čsl. armády, Kamenictví Špírek – Jabloňová, 
Zdravotnická technika Drábek – Lomená, Zdravotnická technika Hanzlík – Lomená 
a K Višňovce, Mifer – U Ovčína, DFI Europe – Ke Skále, Starlife Robert Změlík – Husovo 
náměstí, TM–Transmobil – V Podskalí, WOPSS – V Podskalí, Plachtárna – Čsl. armády, 
PREX – Čsl. armády. 

Řemeslnické firmy, služby: tesařství Skála – Na Pískách, Zemní práce Borovka – 
Fibichova, Kontejnery Slanina – Sportovců, Autoopravna Zábrana – U Vodárny, 
Autoklempířství Verner – Litovická, Pneu Malík – Litovická, Pneu Pražák – 17.listopadu, 
Zámečnictví Kostka – Potoční, Zámečnictví Křivánek – Sportovců, Truhlářství Souček – 
Potoční, Truhlářství Láznička – Mládežnická, Truhlářství Drábek – Lomená, Sewo – 
Litovická, Železářství Burger – Komenského, Zahradní centrum Arnika – Komenského, 
T.O.P. Umwelt s. r. o. – U Sušičky, Recycling sběrné suroviny Doubek – Družstevní, Ústav 
lékařské kosmetiky – Žižkova, H-car autobazar Štěpánková – Čsl. armády, Recyklační 
středisko BaP – Hájek, Čerpací stanice Kratochvíl – Čsl. armády. 
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ŠKOLY 

Základní škola U Zámecké zdi, kapacita 500 dětí, 19 tříd, 55 zaměstnanců, Základní 
škola Pionýrů, kapacita 60 dětí, 5 tříd, 6 zaměstnanců, Mateřská škola Litovická, kapacita 
150 dětí, 22 zaměstnanců.  

Zařízení Fondu ohrožených dětí Klokánek – Komenského, kapacita 48 dětí, 
46 zaměstnanců. 
 
 

KULTURA – prostory 

Městská knihovna, Husovo náměstí 59, Sokolovna, Jiráskova, kapacita osob 300, ZŠ 
U Zámecké zdi, kapacita sálu 200 osob, Zámek, Husovo náměstí, koncerty, výstavy, 
restaurace U Kaštanu, K Nádraží, kapacita sálu 100 osob, Chovatelský areál U litovické 
tvrze, kapacita sálu 80 osob. 
 
 

ZDRAVOTNICTVÍ 

Praktičtí lékaři – MUDr. Karel Fára senior a junior, zubní ordinace MUDr. Balíková, 
MUDr. Vacková, dětská ordinace, gynekologie – ul. Prostřední, revmatologie, interna, 
psychiatrie, rehabilitace – ul. Pelzova, oční ordinace – ul. Čsl. armády, interna – Husovo 
náměstí. 
 
 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Domov seniorů Zelená Lípa – Pelzova, kapacita 65 osob, 33 zaměstnanců, Dům 
s pečovatelskou službou, ul. Pelzova, kapacita 22 osob, 2 zaměstnanci, Penzion pro 
seniory Roxy – ul. Litovická. 
 
 

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ 

Sokolovna – ul. Jiráskova, Hřiště ZŠ U Zámecké zdi, Stadion Litovická, Tenisové kurty 
pod hrází, Sportovní hala SAB Břve. 

Dětská hřiště: U Zámecké zdi, Jeneček, Litovice – K Rybníku, park Husovo náměstí. 
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OBCHODY 

Lidl, ul. Čsl. armády, F+F potraviny, ul. Čsl. armády, Litovka – potraviny, ul. Lito-
vická, MaJa-potraviny, ul. 17. listopadu, cukrárna U Černých, ul. Komenského, cukrárna 
Loreta, Husovo náměstí, Ratanový nábytek, ul. Čsl. armády, Malvík – dětské zboží, 
Jeneček, Obuv-Tesárková, ul. Potoční, Vše pro útulný domov, ul. Potoční, Chovatelské 
potřeby, ul. Čsl. armády, Bostr – papírnictví, ul. Školská, Květinářství – Zelenka, ul. Čsl. 
armády, Květinářství F+F, Husovo náměstí, Kožené zboží, ul. Čsl. armády, Megasekáč – 
levné zboží, Husovo náměstí, Sport servis Staněk, ul. 17. listopadu, Vinotéka 
U Maskarouna, ul. Litovická. 
 
 

RESTAURACE 

U koruny, čínská restaurace, ul. Čsl. armády, Pravěk, ul. Čsl. armády, Chmelový keř, 
ul. Čsl. armády, Cotton Club, ul. Čsl. armády, Fort Roxy, ul. Litovická, SAB Břve, 
U Kaštanu, ul. K Nádraží, Bar u Koníka, ul. Čsl. armády, Pizza gril Gracia, ul. Česká, Pivnice 
stadion, ul. Litovická, Pivnice U Hájků, ul. Prostřední, Pivnice Macháček, ul. Litovická, 
Budvarka Břve, Plzeňka U Formánků, ul. Školská, Bufet Kratochvílová, Husovo náměstí, 
Bufet Součková, ul. V Koutě. 
 
 

DALŠÍ OBČANSKÁ VYBAVENOST 

Lékárna, ul. Čsl. armády, Česká pošta, ul. Čsl. armády, Česká spořitelna, ul. Čsl. 
armády, Komerční banka, Husovo náměstí. 
 
 
PARKY 

Park Nouzov – ul. Čsl. armády, Ziklův park – ul. Komenského, park – Husovo 
náměstí, park T. G. Masaryka – ul. Litovická, park manželů Langových – ul. Litovická, park 
Malý Jenč – ul. Družstevní. 
 
 

SPOLKY A SDRUŽENÍ 

Baráčnická rychta, Centrum drogové prevence, Hostivít, Český červený kříž, Český 
rybářský svaz, Český svaz chovatelů, Český svaz ochránců přírody, Český svaz žen, 
Myslivecké sdružení, Sbor dobrovolných hasičů, Svaz bojovníků za svobodu, Svaz včelařů, 
Svaz postižených civilizačními chorobami, Svaz zahrádkářů, Fond Aloise Saifrta, Fotbalový 
klub, Tenisový klub, Junák, Kajky – Pionýr, TJ Sokol. 
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CÍRKEVNÍ SPOLEČENSTVÍ 

Farnost římsko-katolická, kostel sv. Jakuba a fara – Husovo náměstí, Sbor Církve 
československé husitské – sbor Alberta Schweitzera, modlitebna v ul. K Nádraží. 
 
 

ZDRAVOTNICTVÍ  

Péče o občany se stále zlepšuje. Pacienti již nemusí jezdit na odborná vyšetření do 
Prahy, v našem městě jsou ordinace mnoha specialistů. Rozšiřují se možnosti zdravotního 
tělocviku a rehabilací včetně speciálních masáží. MUDr. David Rath a MUDr. Eva Rathová 
otevřeli interní a praktické lékařství pro dospělé – Paracelsum, s.r.o., v Letní ulici. Pro 
zlepšení péče o seniory se řeší terénní pečovatelská služba, město spolupracuje s Centrem 
sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Domov důchodců má nový název – 
Domov seniorů Zelená lípa. 
 
 

POLITICKÝ ŽIVOT 

Zastupitelstvo města se plně politicky nevyhranilo – na rozdíl od Parlamentu ČR. 
Ukazuje se, že hlavním zájmem většiny zastupitelů je trvalý rozvoj našeho města a maxi-
mální spokojenost všech občanů. Politická příslušnost je až druhořadá. V Parlamentu ČR se 
podařilo získat prostřednictvím návrhů poslanců ČSSD 7 milionů korun na veřejnou zeleň. 
Nepodařilo se však získat potřebných 100 milionů korun na dostavbu II. etapy ZŠ 
U Zámecké zdi. Pro dostavbu sportovního areálu SAB Břve získali jeho provozovatelé 
podporu 8 milionů Kč. Doposud se nepodařilo městu podat žádný projekt k čerpání dotací 
z bruselských či českých fondů. Při všech jednáních o investičních akcích se stupňují 
požadavky, aby každý investor staveb v našem městě finančně či materielně podpořil jeho 
infrastrukturu. V březnu rozeslal občanům města otevřený dopis MUDr. David Rath, lékař 
internista, předseda výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky, člen Zastupitelstva města Hostivice. Občanům přislíbil pomoc při získávání 
finančních prostředků na krytí aktivity projektů rozvoje města. Vyjádřil nesouhlas 
s postupem výstavby dalších skladových areálů, nedoporučil prodej městských pozemků 
na výstavbu letové dráhy 06R/24L Letiště Praha-Ruzyně. 

Strana zelených vyjádřila zásadní nesouhlas se záměrem občanské výstavby v lokalitě 
Břve – Chýně, tento postup je pro město nepřijatelný. Důrazně byl podán nesouhlas 
s postupem společnosti Central Group (výstavba rodinných domů v lokalitě Sadová), která 
nedodržela zásady územního plánu města o ochranném zeleném pásu u smíchovské trati 
a podél Litovického potoka. Občanům se nelíbí stav místa po vyhořelém Dělnickém domě, 
stále chybí kanalizace v oblasti Nouzov. Proč se staví prášková lakovna uvnitř historického 
jádra města a v těsné blízkosti Domova seniorů? Zde by mělo docházet k útlumu 
průmyslové činnosti a vytváření dalších ploch klidové zóny. Podporují záměr vybudování 
městského parku v oblasti bývalé skládky u hostivické cihelny. 
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ZÁJMOVÉ SPOLKY A ORGANIZACE 

Spolková činnost má velkou konkurenci v nabídce televizních pořadů a zvláště děti 
jsou zahlcovány programy na počítačích. Společenský zájem o dění ve městě chřadne 
a tak pouze několik zájmových organizací v průběhu roku nabízí zdroj poučení a zábavy.  

Sbor dobrovolných hasičů trvale pečuje o zabezpečení protipožární ochrany 
v našem městě, podporuje též různé akce pro děti. 

Svaz postižených civilizačními chorobami již několik let úspěšně organizuje 
posezení s tancem v restauraci U Kaštanu a besedy v sokolovně. Pro své členy zajišťuje 
rekondiční ozdravné pobyty a podporuje systém kurzů „Získej klíč se své práci“. 

Český svaz chovatelů slavil 75. výročí založení organizovaného chovatelství 
v Hostivici. V červnu uspořádal jubilejní výstavu s populárním psím korzem a v říjnu 
okresní soutěžní výstavu, na které místní chovatelé získali 1. místo v chovu drůbeže, 
2. místo v chovu holubů a 3. místo v chovu králíků. Problémem se stává nezájem lidí 
o podobné akce, v posledních letech klesá i zájem škol o tuto možnost seznámení dětí 
s chovem domácích zvířat. 

Neúnavná je činnost Českého svaz ochránců přírody. Jeho členové aktivně 
přistupují k jarnímu i podzimnímu úklidu v oblasti Hostivických rybníků, podílejí se na 
označování turistických tras, pečují o hnízdění ptactva. Mnoho občanů zaujaly historické 
procházky v Jenečku, Hostivici, ve Starých Litovicích, při kterých Ing. Jiří Kučera s velkým 
zaujetím seznamoval účastníky o dávných i současných událostech navštívených míst. 
 
 

CÍRKEVNÍ SPOLEČENSTVÍ 

Církevní společenství především působí na charitativní vnímání společnosti. 

Farnost římsko-katolické církve v budově fary na Husově náměstí pořádá pravidelné 
besedy a přednášky, dvakrát do roka tu zajišťují s organizací Českého červeného kříže 
sběr šatstva a dalších materiálů pro charitativní Diakonii Broumov.  

Církev československá husitská pořádala ve své modlitebně v ulici K Nádraží 
přednášky i výstavy fotografií. Sbor velmi úspěšně spolupracuje s obcí Tuchoměřice, kde 
slavili 80. výročí založení církevního sboru.  
 
 

KULTURA 

V našem městě, těsně sousedícím s Prahou, je veřejné kulturní dění poznamenáno 
širokou nabídkou kulturních všeho druhu. Na zámku se pořádají pravidelné hudební 
koncerty, výstavy malířů a fotografů. 
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Koncerty 

V tomto roce byly v zámecké hale uskutečněny čtyři následující koncertní vystoupení: 

Dne 26. dubna 2007 vystoupil soubor SISTERLE, Zuzana Wirthová a Monika Žáková 
– zpěv, Alexander Shonert – housle a Natálie Shonertová – klavír. Výběrem repertoáru 
soubor přinesl posluchačům působivou židovskou muziku, nejen tak, jak se hrála kdysi, ale 
i v nových úpravách. Největším zážitkem však byl výkon houslového virtuosa Alexandra 
Shonerta, který je muzikantem s mimořádným talentem, nadaným bravurním ovládáním 
svého nástroje. 

Dne 10. května 2007 se představilo trio MUSICA DOLCE VITA, Daniela Demuthová – 
mezzosoprán, Zbyňka Šolcová – harfa a Jan Machat – flétna. Komponovaný pořad 
s názvem „Poetická zastavení“, ve kterém kromě hudby zazněly verše Zbyňky Šolcové, byl 
plný něžné poezie. 

Říjnový koncert – 4. října 2007 – patřil již tradičně vystoupení Jaroslava Svěceného, 
který si tentokrát přizval harfenistku Kateřinu Englichovou. Oba protagonisté nezůstali 
názvu koncertu „Slavnosti strun“ nic dlužni. Jejich vystoupení nadchlo zcela vyprodanou 
zámeckou halu. 

Dne 20. prosince 2007 se konal vánoční koncert, v jehož programu bylo vystoupení 
souboru „SESTRY HAVELKOVY“ s doprovodným kvartetem. Tento vokální soubor věnující 
se swingové hudbě přichystal pro své posluchače opět jeden z nevšedních zážitků. 
Swingová hudba lehce plynula prostorem zámecké haly. Největší uznání sklízel MUDr. Jiří 
Gilík, a to nejen za hru na piano a harmoniku, ale i za swingový a osobitý zpěv. 
 

Výstavy 

První výstavou v tomto roce (leden – březen 2007) byla výstava fotografií Jaroslava 
Páska – Výběr z cyklů Cesty, Povrchy a Setkání.  

Poté následovala výstava Ivana Bumby s výběrem fotografií z kolekcí Stopy člověka, 
Jižní Sibiř, Neobvyklá zastavení a Krkonoše (duben – květen 2007). 

Dalšími výstavami ve vstupní hale a zámecké kapli byla výstava černobílých fotografií 
Bartoloměje Kolibára (červen – červenec 2007) a výstava kreseb Michala Janského 
s názvem „Kříže, kaple, kapličky, Boží muka a zvoničky Hostivicka“ (srpen – září 2007). 

V období říjen – prosinec 2007 byla instalována expozice fotografií Jaroslava Páska – 
Výběr z cyklů Šumavské nostalgie, Zastavení v Českém ráji, Swingové opojení a soubor 
fotografií s názvem Born to Fly. 
 

Ostatní akce 

Stavební činnost přinesla i odkrývání archeologických nálezů. Cenné sbírky byly 
nalezeny v prostoru u bývalé STS a v celé oblasti Palouky. Nálezy tak významně obohatily 
poznání o životě našich dávných předků.  

Společenské organizace pořádaly v plesové sezóně tradiční plesy, pro děti pak 
karnevaly a besídky. Sborem dobrovolných hasičů byla uspořádána velikonoční, pouťová 
a posvícenská zábava. 
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA 

Městská knihovna je stále umístěna v domě č.p. 59 na Husově náměstí. Její současný 
technický stav vyvolává vrásky na čele vedení města. Budova potřebuje urychlenou 
asanaci a přestavbu se stanovením jejího využití v prostoru Husova náměstí. Půjčovní dny 
v knihovně jsou pondělí, středa a čtvrtek. Zájem občanů je poměrně malý, zaveden byl 
přístup na internet. 
 
 

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK 

Hostivický měsíčník je trvalým zdrojem informací pro občany, seznamující je 
s veškerým děním ve městě. Jsou zde podávány zprávy o jednáních zastupitelstva a rady 
města, o činnosti škol a společenských organizací. Občany zaujaly články o životě 
v Hostivici před 100 lety z autorského počinu Ing. Jiřího Kučery, rovněž informační seriál 
o finančním poradenství Ing. Mileny Kysilkové a mnohé další. Nové předpisy na ochranu 
osobních dat nedovolují, aby se v Hostivickém měsíčníku bez souhlasu občana nebo jeho 
rodiny objevovaly zprávy o narozeninách, úmrtích a dalších osobních událostech. 

Prosincové číslo vyšlo po třiceti čtyřech letech naposledy v černobílé verzi. Od ledna 
2008 bude měsíčník v barevném provedení a všichni obyvatelé ho budou dostávat zdarma 
až do domovní schránky. 
 
 

ŠKOLY – DĚTSKÉ ODDÍLY A ORGANIZACE 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

ZŠ U Zámecké zdi a Komenského 

V průběhu roku se nepodařilo pokročit v dostavbě školního areálu, potřebná dotace 
100 milionů stále chybí. I nadále se vyučuje ve staré školní budově v ul. Komenského 
a v nové budově U Zámecké zdi. Zimní období bylo naplněno lyžařskými kurzy žáků 9., 4., 
3., 8. a 7. tříd v Krkonoších. V průběhu vyučování jsou zařazovány další projekty systémů 
výuky, žáci 9. tříd úspěšně pracovali na projektu Slavní Evropané, 8. třídy byly na zájezdu 
ve Francii, druhé a páté třídy byly na škole v přírodě v Horní Vltavici na Šumavě. Ředitel 
školy Mgr. Josef Mareš školu hodnotil tak, že děti jsou vedeny k užívání životních 
zkušeností a pracovní dovednosti. Cílem je přizpůsobování se a orientace v současné 
společnosti. Jde o výchovu jedince a získávání jeho sebevědomí. Náležitá pozornost 
směřuje k výuce cizích jazyků a užívání informatiky. Podařilo se modernizovat školní 
kuchyni, žáci si mohou vybírat ze dvou hlavních jídel. Trvalá péče je potřebná při 
volnočasové aktivitě všech žáků, rozšířila se nabídka zájmových kroužků. Od 1. září byly 
otevřeny tři první třídy A, B a C se 69 žáky. Prohlubuje se výchova k ochraně přírody 
systémy environmentální vyučování. Pro všechny žáky jsou připravené plavecké kurzy. 
Žáci uspořádali sbírku SOS, vybrali 5 096 Kč.  
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Rok 2007 byl zakončen kulturními vystoupeními 17. prosince 2007, při kterých byla 
předvedena činnost zájmových kroužků, taneční ukázky a zpěv koled.  

 

ZŠ Pionýrů 

Tato škola začala nový školní rok v upravené budově, pro žáky je pět velmi dobře 
vybavených tříd. Pedagogové se s nesmírnou péčí snaží o patřičnou výchovů všech žáků. 
Problémem je stále nedostatečná školní docházka, mnoho dětí se místo vyučování ve škole 
toulá po městě. Někteří tito žáci dokonce vytvářejí skupiny, které šikanují své ostatní 
vrstevníky. 
 

Školní družina 

Družina se v současné době stala pevným článkem ve výchově dětí zaměstnaných 
rodičů. Vychovatelky připravují bohatou náplň programového zaujetí dětí po školním 
vyučování, pro děti jsou nabízeny různé zájmové kroužky, pořádají se zájezdy do 
zoologické zahrady, botanických zahrad a vycházky do přírody. 
 

Centrum drogové prevence 

Centrum drogové prevence je doplňkem osvětové činnosti v nebezpečnosti užívání 
drog mezi dětmi. V průběhu roku se konaly besedy žáků školy s lékaři a odbornými 
pracovníky na téma závislosti a nebezpečnosti vlivů psychotropních látek na mladou 
generaci. Velké pozornosti občanů se těší „Hostivické světélkování“. V tomto roce se 
uskutečnilo 8.12. za spolupráce TJ Sokol, oddílu Kajky a Pionýr, Domova seniorů Zelená 
lípa, ZŠ a Římsko-katolické farnosti Hostivice. Zdařilé vystoupení dětí, tanečního kroužku 
Marešky, tanečního a hudebního souboru manželů Lisnerových přispělo k slavnostnímu 
adventnímu zamyšlení blížících se Vánoc. 
 
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA  

Mateřská škola zajišťuje provoz v 6 třídách pro 150 dětí, kuchyň má kapacitu 180 
jídel a 300 svačin. Pracuje zde na úvazek 11 učitelek, 4 uklizečky a 3 pracovnice v kuchyni. 
Škola i po rozšíření nestačí požadavkům rodičů dětí našeho města. Učitelky s dětmi 
připravují v průběhu roku besídky věnované oslavám významných výročí a tradičních 
svátků. Děti úspěšně zvládly nácvik požární evakuace budovy za 3 minuty 39 sekund. 
Starší děti před nástupem do základní školy plní program Školáček, se základy plaveckého 
výcviku Plaváček se seznamují všechny děti. Ve školce jsou pro děti výtvarné kroužky, 
hudební kroužek Slavíček, výuka jazyků, škola v přírodě, pořádají se návštěvy divadel 
a koncertů. Zajímavá byla návštěva sklárny v Nižboru, projekt Skřítci Podzimníčci zaujal 
děti při poznávaní podzimních plodů přírody.  

Vedení mateřské školy muselo přijmout systém nových pravidel pro přijetí dětí do 
školky. Přednost mají 5–6leté děti před nástupem do 1. třídy základní školy. Pro vedení 
školy jsou velkou podporou sponzorské dary. Firma MCA, a. s., věnovala do nových tříd 
dva televizory. 
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Hostík 

Hostík je spolkem pro maminky s malými dětmi, pro které zajišťuje rozmanitý 
program. Jeho členové se pravidelně scházejí ve staré škole, kde se vedle rukodělných 
námětů věnují péči k rozvoji myšlení a růstu nejmenších dětí. Schůzky jsou několikrát 
v týdnu, oblíbené jsou přednášky na téma „ Spokojený rodič, šťastné dítě“. 
 
 

Klokánek 

Klokánek, zařízení Fondu ohrožených dětí – je stále nepostradatelným pro malé, 
týrané a opuštěné děti. V roce 2007 bylo přijato 72 dětí, 67 jich bylo propuštěno, 34 se 
vrátilo k původním rodičům nebo příbuzným a 22 dětí našlo nový domov. Významnou 
podporou pro provoz jsou sponzoři. Dne 21. 4. 2007 se podařilo uspořádat akci pomoc 
Klokánku v hotelu Fort Roxy, pomohli i významní pražští umělci v čele s Ondřejem 
Havelkou, který byl patronem této charitativní akce pro Klokánek. Pro děti byly uspořádány 
letní tábory, v průběhu roku jsou konány tématické besídky, pomáhají i finanční sbírky 
v kostele sv. Jakuba, finanční dary podnikatelů, společenských organizací a občanů města. 
 
 

DĚTSKÉ ODDÍLY 

KAJKY - PIONÝR 

Kajky jsou velmi oblíbeným oddílem pro děti se zájmem o přírodu, kamarádství a pro 
další vzdělávání. Náměty jejich cest vedou do staré Prahy, do blízkého i vzdáleného okolí. 
Děti využívají pobytu v přírodě, jejich krátkodobé akce i prázdninové pobyty utváří v nich 
lásku a ohleduplnost ke všemu živému. Nejmenší děti si 9. 9. vytvořily na břehu rybníka 
Kala další obrazy Pohádkového lesa, letos na téma „O krtečkovi“, kterého se zúčastnilo 
192 dětí. Soutěž „Až na dno sil“ přinesla nový ženský rekord. Hostivická soutěžící ušla za 
24 hodin 119,3 km, což představuje průměr 4,96 km za hodinu. Dne 13. 10. se konala 
úspěšná „drakiáda“, zúčastnilo se jí 56 dětí. Tradiční vánoční povídání proběhlo v klubovně 
s výrobou vánočních předmětů a rok byl ukončen zpěvem koled.  
 

JUNÁK 

Junák letos v září slavil 70. výročí svého založení v našem městě a dokonce 100. 
výročí založení skautingu v Čechách. Hostivičtí skauti museli svoji činnost dle nařízení 
protektorátních úřadů v listopadu 1940 ukončit, po osvobození v roce 1945 byla činnost 
skautů opět obnovena, zákaz přišel opět v letech 1952–1953, za období svítání byla 
činnost v roce 1968 znovu zahájena, v letech normalizace 1970–1971 byla vládnoucími 
orgány opět zakázána a v roce 1990 pak obnovena a trvá dosud. 
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Dne 22. 4. 2007 se konala již 10. jubilejní koloběžkiáda, zúčastnilo se jí 85 závodníků. 
Nemile zapůsobila nečekaná likvidace skautského tábořiště v Čisovicích, kde byl při 
restitučním řízení objeven původní vlastník pozemků, ten však neměl o další spolupráci 
zájem, a tak byl tábor zrušen. Podařilo se najít novou základnu v Červené Řečici 
u Pelhřimova. Členové prožili prázdninový tábor sice na zelené louce, ale v krásné přírodě. 
V září proběhlo opětovné zdolávání Vltavy u Českého Krumlova a tradiční vodní hrátky na 
Litovickém rybníce. Vodní závody 1. 10. !Skochovická kachna“ na Vltavě u Vraného 
skončila pro hostivické skauty velmi úspěšně, členové získali několik cenných kovů za 
medailová umístění. O Dušičkách se oddíl poklonil na vyšehradském Slavíně památce 
Antonína Benjamina Svojsíka, zakladatele Junáka a Českého skauta v Čechách. Na Vánoce 
přinesli skauti do města Betlémské světlo. 
 
 

TĚLOVÝCHOVA A SPORT 

Sport se stává zájmem stále většího počtu našich občanů. Objevují se lidé, kteří 
„sami od sebe“ kondičně běhají, jezdí na kolech, podnikají pěší túry. V organizované 
tělovýchově je vedoucí složkou TJ Sokol, kde v pravidelných cvičebních hodinách si zlepšují 
tělesnou kondici lidé od dětského věku až po seniorskou kategorii. V sokolovně se cvičí 
denně i o sobotách a nedělích. 

Skupina Marešky – pojmenovaná po zakladatelce Věře Marešové, původní název 
Hopsinky, oslavila 15. výročí svého založení. Hojně jsou navštěvované sportovní akademie 
v sokolovně, kde členové místního oddílu spolu s přátelskými jednotami okresu i města 
Prahy připravují náročný program. Gabriela Trefná na mistrovství světa v aerobiku 
v Bělehradě získala zlatou medaili, juniorky Kateřina Lhotová a Kristina Jašková získaly 
v taneční soutěži vítězství.  

Tenisový oddíl pokračuje ve svém rozvoji. Po dokončení stavby klubovny se věnuje 
výchově mladých adeptů bílého sportu. I soutěžní výsledky družstev dospělých jsou velmi 
pěkné, člen oddílu Tomáš Burger vyhrál v Praze velmi dobře obsazený turnaj. 

V hotelu Fort Roxy bylo otevřeno studio Spinning-Centrum pro kondiční přípravu 
včetně posilovacích prvků. 

Sousedský běh na hrázi Litovického rybníka se stává setkáním dětí i dospělých. 
Konal se 13. 10. a těšil se velkému zájmu závodníků.  

Oddíl kopané v tomto roce neuspěl. Účast v I.B třídě byla jen jednoročním 
nakouknutím do vrcholové kopané a na klubu zůstává úkol připravit hráče pro boje ve 
vyšších patrech české kopané, tak jako tomu bylo v létech minulých. 
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POLICEJNÍ KRONIKA 

Stále přetrvává porušování zákonů v majetkových přestupcích a v občanském soužití. 
Krádeže, poškozování soukromého i státního majetku jsou většinou bez zjištění pachatele, 
zákonné normy k vynášení trestů nad provinilci jsou nedostatečně využívané. Mezi řadou 
krádeží vyniká krádež hudebních nástrojů za 300 tisíc korun z garáže frontmana hudební 
skupiny Hamleti Dalibora Gondíka. Je pravdou, že Policie ČR má trvalý nedostatek 
pracovníků, ale občan si říká „státe platím řádně daně, tvojí povinností je mě ochránit.“ Ve 
městě stále chybí kontroly hlídkami policistů, kteří by preventivně působili na občany 
a případné přestupky ihned řešili. 
 
 

ZEMĚDĚLSTVÍ 

Zemědělství se v našem městě stále více dostává na okraj zájmu společnosti. Makléři 
developerských společností skupují zemědělskou půdu, následně různými prostředky 
působí na město, aby provádělo dodatečné změny územního plánu města. Orná půda se 
mění v lokality staveb rodinných domů a skladových hal. Na zbývajících hektarech 
zemědělské půdy hospodaří firma Agrosa, a. s., Chýně, dále Litos s. r. o. Úhonice – bývalý 
statek Litovice, Agrivep, a. s., Velké Přílepy, Dohoda s. r. o. Velké Přítočno a dále soukromí 
zemědělci Ing. Václav Chlupatý z Chýně, Ing. Cyril Krejčí z Dobrovíze a bratři Novotní 
z Hostouně. Všichni tito zemědělci provozují pouze rostlinnou výrobu, chov hospodářských 
zvířat pro ztrátovost v minulosti zrušili. Pouze ve statku v areálu litovické tvrze jsou 
ustájeni sportovní jezdečtí koně. Současní zemědělci hledají finanční prostředky dalšími 
pronájmy zemědělské půdy, aby mohli efektivně využívat drahé výkonné stroje. Hektarové 
výnosy byly mírně nižší, ale cenové relace obilovin po žních rapidně stoupaly. Pšenice se 
prodávala 100 kg za 520 Kč, ječmen dokonce za 600 Kč, 100 kg řepky olejky bylo za 
1 050 Kč. Lze konstatovat, že s dotacemi Evropské unie mohli být zemědělci spokojeni. 
Avšak pouze ti, kteří neprovozují živočišnou výrobu. Nákupní ceny zvířat, masa a mléka 
nestačí v konkurenci s dotovanými potravinami zahraničních hypermarketů. 
 
 

POČASÍ 

Průměrná roční teplota dosáhla 9,9 °C, což je mírně vyšší než dlouholetý průměr, 
příznivé však bylo rozvrstvení teplot. V lednu +4,2 °C, v únoru +3,7 °C, červnu +18,6 °C, 
červenci 18,7 °C, srpnu 18,3 °C, v listopadu +2,1 °C a v prosinci 0,2 °C. Objem ročních 
srážek dosáhl 503 mm a přiblížil se dlouhodobému průměru. Nejvíce srážek spadlo v srpnu 
– 83 mm, v červnu – 77 mm a v červenci 71 mm, nejméně pak v dubnu 3 mm. Uvedené 
výsledky jsou ze stanice hydrometeorologického ústavu Praha-Ruzyně, dílčí měření srážek 
z měření Hostivice, Dělnická 744. 
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V našem městě začal rok mírnými mrazy -3 až -5 °C, 18. 1. pohrozila i v Hostivici 
větrná smršť orkánu Kyrill, došlo k poškození stromů, střech rodinných domů, napršelo 
9 mm. Sněhové srážky byly poměrně nízké, často mírně pršelo s poklesem teplot kolem 
0 °C. Silnější déšť přišel 24. 3., spadlo 10 mm srážek, pak 24. 4. vystoupila denní teplota 
na 26,4 °C. Dne 14. 5. přišla noční bouřka s deštěm, pak nastalo teplo a bylo slunečno. Po 
Medardovi přišel prudký déšť – 10 mm a 20. 6. dosáhla denní teplota 34 °C. V červenci 
byly zaznamenány druhé nejvyšší teploty v zápisech pražského Klementina – dne 16. 7. – 
37,3 °C. Třetí dekáda července byla ve znamení prudkých dešťů, 21. 7. – 23 mm, 28. 7. 
bouřka a déšť 10 mm. V srpnu přišly ve dnech 20.–23. 8. bouřkové srážky s 10–15 mm. 
V září se ochladilo, dokonce některé domácnosti již koncem měsíce začaly vytápět své 
byty. První mrazík -2 °C přišel 14. 10., koncem měsíce nastaly studené ranní mlhy. 
Začátek listopadu poznamenaly deště, první sníh 3 cm napadl 11. 11. na sv. Martina. 
Koncem měsíce byly mrazy -3 až -4 °C. Ve dnech 2.–3. prosince působily silné poryvy 
větru, na sklonku měsíce mírně mrzlo s denními poprašky sněhu. Konec roku byl ve 
znamení poklesu teplot na -2 až -3 °C s mírnou pokrývkou sněhu. 
 
 

RŮZNÉ 

Dne 15. 2. 2007 zemřel ve věku nedožitých 71 let bývalý starosta města 
MVDr. František Chalupa. Dlouholetý tajemník městského úřadu Jaromír Kratochvíl ukončil 
svoji pracovní činnost a odešel do důchodu. Do důchodu odešla též dlouholetá pracovnice 
MěÚ Jana Tomková. 

V našem městě žije se svojí manželkou a třemi dcerami bývalý světový rekordman, 
olympijský medailista a mistr světa Tomáš Dvořák. Hostivický občan Doc. JUDr. Pavel 
Svoboda, D.E.A. se stal velvyslancem Rady Evropy ve Štrasburku. 

Římsko-katolický kněz O. Praem. Petr Daniel Janáček ukončil dne 22. 7. 2007 svoji 
misi na farnosti Hostivice. Působil tu od roku 2000 a ve velmi krátké době si získal vřelé 
přátelství věřících i ostatních občanů. Ochotně pomáhal při všech charitativních 
a kulturních akcích, organizoval pravidelná setkání občanů v kostele i na faře. Hostivičtí na 
něho budou vzpomínat jako na obětavého, milého a vstřícného člověka.  

Obchodní řetězec Lidl hledá do svých prodejen prodavače a další pracovní síly. Zatím 
se občané setkávají u obsluhujícího personálu s hovorem ve slovenštině a vylepšené 
ukrajinštině. 

Stále více občanů obnovuje staré zvyky a obyčeje. O Dušičkách 1. 11. uctili Památku 
všech svatých a dne 2. 11. vzpomínali Všech zemřelých. Velice ušlechtilé bylo, že na tyto 
významné dny se podařilo vedení města zajistit i náležitý úklid hostivického hřbitova, na 
kterém bylo zřízeno pietní místo rozptylu.  

Dne 21. 12. 2007 zemřela ve věku 69 let herečka Národního divadla v Praze, 
profesorka AMU, Věra Galatíková, která po několik let žila s rodinou v Hostivici. 
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ZÁVĚR 

Rok 2007 skončil. Možno říci, že to byl rok celkem úspěšný. Vedení města je 
vystavováno tlakům různých investorů, kteří mnohdy i záhadnými způsoby získali 
majetkové vazby na pozemky v hostivickém i litovickém katastru. Ti se snaží všemi 
způsoby prosazovat další úpravy a doplňky územního plánu města a realizovat novou 
výstavbu. Tím zvyšují nároky nových občanů na občanskou vybavenost. 

Nestačí již ani přistavěná mateřská škola s kapacitou 150 míst v Litovické ulici. 
Stoupající počet dětí vyžaduje, aby snahy města o získání finančních prostředků 
k dostavbě školního areálu U Zámecké zdi byly nadřízenými orgány trvale a usilovně 
podporovány. Nestačí kapacita čistírny odpadních vod, zvyšují se nároky na dopravní 
obslužnost, nestačí kapacity na opravy a údržbu městských komunikací. Problémem je 
budoucí plán rozvoje Letiště Praha včetně plánované letové dráhy 06R/24L. Uspokojení 
občanům představuje dobrý postup prací výstavbě rychlostní komunikace R6. Po jejím 
zprovoznění v prosinci 2008 se jistě sníží počet motorových vozidel projíždějících naším 
městem. 

Úspěšné řešení těchto problémů si vyžaduje dobře zpracovaný plán dalšího rozvoje 
města a trvalá jednání s investory o finanční i materiální podpoře těchto nových záměrů. 
V neposlední řadě i úspěšně vypracované programy a podání žádostí pro získání finančních 
podpor z fondů Evropské unie i ČR. 
 
 
V Hostivici dne 10. července 2008 
 

Ing. Antonín Štětka, CSc. 
kronikář 
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