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Kronika města Hostivice – zápis za rok 2009
Pro město Hostivice zpracoval Antonín Štětka
Graficky upravil, titulní obrázek doplnil a se souhlasem autora na webu Hostivické historie
zveřejnil Jiří Kučera
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Rok 2009 začal podstatnými změnami ve vedení města. Napětí, které se projevovalo
na sklonku minulého roku, gradovalo na lednovém zasedání zastupitelstva města, při
kterém došlo ke změnám ve vedení města. Následovaly různé polemiky mezi vítězi
a poraženými. Přes všechny tyto nepříjemnosti nové vedení města pokračovalo
v naplňování předvolebních závazků. Jak se to dařilo, o tom bude následné pojednání.

UDÁLOSTI VE SVĚTĚ
Uplynulý rok byl ve znamení schvalování „Lisabonské smlouvy“, kdy všechny státy
Evropské unie stvrzovaly zásady spolupráce a celkovou organizační činnost v Evropské
unii. Dlouhou dobu se čekalo na schválení v Irsku a nejdéle pak na schválení v České
republice. Prezident Klaus si před konečným podpisem vymohl výjimku o neprolomení
„Benešových dekretů“. Výjimky ve smlouvě již měli Angličané, Irové i Poláci. Nově se
k Čechům přidali i Slováci. Náš prezident nakonec smlouvu podepsal dne 3. listopadu
2009.
Celý rok byl permanentním bojem proti Hisballáhu v Afghanistanu a Al-Kajdě v Iráku
a Íránu. Vedle frontových bojů přetrvával odpor sebevražedných dobrovolníků, kdy není
možné rozeznávat vojáky – povstalce a civilisty. Nepokoje byly i v bývalých sovětských
republikách. Gruzie byla dokonce vojensky napadena Ruskem, nepokoje byly v Čečensku.
V dubnu se do Evropy rozšířila z Mexika tzv. prasečí chřipka. Ta byla poprvé zjištěna
v březnu 2009, postupně se šířila do USA, Kanady, Jižní Ameriky, Evropy, Oceánie. Virus
H1N1 postupně mutoval z ptačí formy na prasečí a nakonec na lidskou formu. Již v červnu
bylo evidováno 70 893 případů onemocnění a zaznamenáno bylo 125 úmrtí. Lékařský svět
chvatně vyvíjel očkovací vakcínu proti této neznámé chorobě, ta byla však k dispozici až na
podzim.
Dne 25. června 2009 zemřel v USA ve věku 50 let pěvecký idol, popový zpěvák
Michael Jackson. Příčinou nejasné smrti byla nekontrolovaná spotřeba léků a drog.
Socialistická revoluce nachází podhoubí i v Jižní Americe. Snahu napodobit se Kubě
tvrdě prosazuje venezuelský prezident Hugo Cháves a bolivijský prezident Evo Morales.
Jejich blízkými sympatizanty je lidová vláda Peru.
Pozitivním jevem v mezinárodní politice bylo patrné sbližování zájmů USA a Ruska.
Vedoucí představitelé Barack Obama a Dmitrij Medvěděv uznali nebezpečí světového
terorismu, proti němuž je třeba bojovat všemi prostředky.
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UDÁLOSTI V ČESKÉ REPUBLICE
Česká republika se stala od 1. ledna 2009 předsedající zemí Evropské unie.
Předsedajícím byl český premiér Mirek Topolánek.
Letiště Praha, a. s., pokračuje v plánu výstavby vzletové a přistávací dráhy. Okolní
obce s tímto projektem nesouhlasí, neboť se obávají, že jeho realizace zhorší životní
prostředí.
Dne 14. ledna 2009 zemřel ve věku 72 let arch. Jan Kaplický, autor vítězného návrhu
nové budovy pro Národní knihovnu.
Stavební firma Central Group, a. s., působí v ČR již 15 let. Světová hospodářská krize
způsobila, že ke každému bytu tato společnost nabízela klientovi nový automobil Škoda,
Volkswagen, Seat, Audi nebo poukázku na kuchyňskou linku nebo na nadstandardní
klientské úpravy bytu podle jeho volby.
Ze zprávy statistického úřadu je patrné, že končí tzv. babyboom. Sice se v posledních
letech rodilo hodně dětí, ale ve srovnání s posledními dvaceti lety ubylo dětí více než
milion. V Česku ke dni 31. 12. 2009 žilo 10 508 613 osob, narodilo se 118 300 dětí
a zemřelo 107 400 lidí.
Od ledna 2009 nemusí občané Středočeského kraje platit regulační poplatky za
vyšetření u lékaře a pobyt v nemocnicích ve výši 30, 60, 90 Kč a za položku na receptu
30 Kč. Ve Středočeském kraji byla podle hejtmana MUDr. Davida Ratha chybně provedena
privatizace krajských nemocnic, které se prodávaly hluboko pod reálnou cenou.
Středočeský kraj usiloval o založení univerzity, byl vybrán areál jezuitské koleje v Kutné
Hoře, kde je budováno krajské centrum umění.
Dne 24. března 2009 byla vyslovena nedůvěra vládě ČR, 5. dubna 2009 se zástupci
stran v parlamentním shromáždění sjednotili na jmenování premiérem 58letého Jana
Fischera, ředitele statistického úřadu. ODS i ČSSD se dohodly, že si navzájem podpoří svá
protikrizová opatření. Dne 9. dubna 2009 prezident Klaus jmenoval premiérem ČR Jana
Fischera a 9. května se nová úřednická vláda ujala vlády. Nový premiér plnil i funkci
předsedajícího v Bruselu do 30. června, kdy vládu převzalo Švédsko. I přes vzniklé obtíže
bylo předsednictví ČR v EU hodnoceno jako úspěšné.
Dne 26. května 2009 v noci zastřelil majitel na své farmě na Holi u Velkých Přílep
zloděje. Noční lapka odčerpával pohonné hmoty z odstaveného automobilu.
Dne 30. května 2009 zemřel ve svém domě na Floridě v USA ve věku 76 let známý
český zpěvák Waldemar Matuška. Pohřeb měl v Praze, pohřben byl na Vyšehradě.
V červnu opět zasáhly v jižních Čechách a na severní Moravě škodlivé povodně.
O život přišlo 14 osob, materiální škody přesáhly několik stovek milionů korun.
Čeští zemědělci protestovali proti nízkým výkupním cenách jejich komodit. Situace se
vyhrotila na Vysočině, kde producenti mléko rozstřikovali z fekálních vozů na pole. V roce
2009 dávali zpracovatelé prvovýrobcům za jeden litr mléka 6,15 Kč, v obchodě se prodával
1 litr „ošetřeného“ mléka za 14,08 Kč.
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Dne 9. a 10. června 2009 se konaly volby do Evropského parlamentu. ODS získala
31,5 % hlasů, ČSSD – 22,4 %, KSČM – 14,2 % a KDU-ČSL – 7,7 % hlasů, Strana zelených
nedosáhla požadovaných 5 % odevzdaných hlasů.
Romský exodus do zahraničí nekončil. Do Kanady bylo možno cestovat jen se
vstupními vízy, přesto přibývali stále další žadatelé, kteří zkoušeli štěstí v nové zemi. Ti
neúspěšní se vraceli zpět do Čech a požadovali nové bydlení a především výplatu
finančních dávek.
Středočeský kraj vysadil na podzim 7 000 stromů podél silnic a cest a pokračovaly
práce na opravách povrchů silnic.
Od 1. září 2009 jezdí žáci a studenti do škol Středočeského kraje hromadnou
dopravou zadarmo.
Dne 1. září 2009 skončila výroba wolframových žárovek 100 W, všechny budou
postupně nahrazovány novými úspornými LED diodovými žárovkami.
Dne 2. září 2009 Ústavní soud na základě stížnosti poslance Melčáka zrušil termín
předčasných voleb stanovený na 9. – 10. října 2009. Na dosavadní volební propagaci
vynaložily strany již značné finanční částky, ODS – 228 mil. Kč, ČSSD – 190 mil. Kč, KSČM
– 33 mil. Kč, KDU-ČSL – 30 mil. Kč, TOP 09 – 30 mil. Kč a SZ – 5 mil. Kč.
V rámci předvolební kampaně docházelo ke střetům zástupců levice – ČSSD a pravice
– ODS. Slovní výpady a urážky nahradila palba vajíčky na představitele ČSSD, na lídra ODS
Mirka Topolánka dokonce létalo kamení, které zranilo v obličeji.
Ve dnech 26. – 28. září 2009 navštívil naši republiku papež Benedikt XVI. V Praze měl
prvé setkání v kostele Panny Marie Vítězné, kde se poklonil Pražskému Jezulátku,
a navečer se sešel s představiteli státu na Pražském hradě. Druhý den navštívil moravskou
metropoli – Brno. V neděli se zúčastnil svatováclavských oslav ve Staré Boleslavi a večer
se odletěl z letiště Praha-Ruzyně zpět do Vatikánu.
Dne 19. října se v tisku objevil článek o tom, že Středočeský hejtman MUDr. David
Rath přidělil peníze na stavbu školní jídelny v Hostivici na úkor dětského domu v Pyšelích.
Odpovědí bylo vysvětlení, že celá záležitost je řešena probíhající moderní renovací
obdobného domu v Choceradech.
Dne 20. října oznámilo Letiště Praha, že je ve finanční krizi a že se očekává roční
ztráta v miliardách korun. Vláda chtěla jednat o privatizaci a řešit tím vzniklé finanční
problémy.
Dne 22. října zemřela první oběť tzv. prasečí chřipky. Byla to 33letá žena
s onemocněním srdce, která odmítla hospitalizaci a její zeslabený organismus virovému
nakažení podlehl. V ČR bylo podle hlášení hlavního hygienika nakaženo virem
H1N1 celkem 314 lidí. Množily se hlasy, že celou záležitost expanduje farmaceutická
a mediální lobby.
Dne 14. prosince vydalo Letiště Praha, a. s., zprávu, že hlukové pásmo zasahuje do
regionu města a že ovlivní život občanů. Řešením není instalace nových oken, případně
finanční kompenzace. Občané se ptali, co bude za 10 až 20 let, neboť penězi se zdraví
zaplatit nedá.
Statistický úřad vydal k 31. 12. 2009 informaci, že české finanční zdroje jsou
v mínusu 1, 178 bilionu korun, tedy na hlavu každého občana připadá dluh 112 000 Kč.
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ROK 2009 V HOSTIVICI
Zastupitelstvo města
Zasedání ZM dne 21. 1. 2009 probíhalo ve velmi napjaté atmosféře. Zástupci
zvolení ODS svými dopisy vyzvali občany k hojné účasti na tomto jednání, zasedací
místnost byla zcela zaplněna, lidé postávali ještě na chodbě. Dokonce byly v zasedací síni
instalovány i televizní kamery. Jednání probíhalo dle schváleného programu, který byl
doplněn o bod odvolání starostky pí. Koptové, místostarostky pí. Kratochvílové a členů
rady města p. Petříka, sl. Kolací a pí. Vávrové. Bylo schváleno rozpočtové opatření
č. 8/2008, doplnění regulativů územního plánu města (ÚPM), 2. zadání změny ÚPM.
Z programu bylo staženo projednání čestného občanství bývalého starosty města
MVDr. Františka Chalupy. Zastupitelstvo schválilo bezúplatný převod pozemků od Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) do vlastnictví města.
Ze zastupitelstva odstoupily Jana Kozlová a Vlasta Kulhánková. Na jejich místa
nastoupil Pavel Hrbek a Zdeněk Fišer. Paní Vávrová byla na tomto zasedání zvolena a do
RM a v zápětí s celou RM odvolána. Po nových volbách se stal starostou Jaroslav
Kratochvíl, místostarostou Ing. Jiří Kučera, členy Rady města Hostivice Ing. Pavel Hrbek,
MVDr. Luboš Kudrna a Jaromír Kratochvíl. Předsedou finančního výboru byl zvolen Ing. Jiří
Pelc. Od roku 1990 se stalo poprvé, že rada města zvolená v řádných volbách byla
odvolána během volebního období.
Dne 24. 3. 2009 ZM odložilo volbu nového předsedy kontrolního výboru. Žádost
obce Chýně o uzavření veřejnoprávní smlouvy o zajištění služby Městské policie Hostivice
pro obec Chýně byla odložena na příští jednání. ZM schválilo přejmenování ulice
K Hradištku na ulici Okrajovou a pojmenování ulice Šrámkovy v bývalém hliništi hostivické
cihelny, bezúplatný převod pozemků od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových (ÚZSVM) do vlastnictví města, prodej pozemků k. ú. Hostivice, pronájem
pozemků společnosti T-Mobile. Dále poskytnutí půjčky Technickým službám Hostivice
(TSH) ve výši 2 000 000 Kč na obnovu techniky. Schválilo podání žádosti o dotaci na
Městský park Hostivice, rozdělení příspěvku místním organizacím na činnost v roce 2009,
jednorázový příspěvek TJ Sokol Hostivice do výše 150 000 Kč s podmínkou předložení
rozpisu výdajů na provoz Sokolovny. Schválilo půjčky občanům v částce 50 000 Kč z Fondu
rozvoje bydlení a smlouvu darovací o darování pozemku ke stavbě výtlačného
kanalizačního řadu SO – O2 k.ú. Ruzyně. Schválilo podmínky pro dovybavení počítačové
sítě městského úřadu a přijetí dotace ve výši 68 540 Kč. ZM schválilo rozpočet na rok 2009
a výhled na období 2009 – 2014.
Rozpočet města Hostivice na rok 2009:
Příjmy
Daňové
Nedaňové
Kapitálové
Dotace
Celkem

v tis. Kč
64 872
5 310
74
8 363
78 619
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Výdaje
Komunikace
Dopravní obslužnost
Vodní hospodářství
Kanalizace
Čistírna odpadních vod + napojení
Mateřská škola
Základní škola
Základní škola Pionýrů
Knihovna
Kultura
Ochrana památek – zámek
Sportovní zařízení
Dům dětí
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování
Služby spojené s pronájmy
Technické služby
Svoz komunálních odpadů
Ostatní nakládání s odpady
Péče o veřejnou zeleň
Sociální dávky
Městská policie
Pečovatelská služba
Hasiči
Zastupitelé
Úřad
Ostatní výdaje
Výkup pozemků
Celkem

v tis. Kč
7 616
1 250
3 745
8 780
17 647
1 740
3 855
500
780
1 453
230
50
20
2 150
220
280
651
4 935
4 666
600
3 150
1 250
4 840
771
267
2 266
39 372
4 565
1 000
118 649

Celková bilance rozpočtu
Příjmy
Výdaje
Výsledek hospodaření v roce 2009

48 619
118 649
- 40 030

Schodek bude uhrazen z přebytku hospodaření za rok 2008 ve shodné výši.
ZM nesouhlasí, aby město Hostivice bylo správcem vodního toku Litovického potoka
v úseku od Litovického rybníka k hranici hl. m. Prahy.
Dne 20. 4. 2009 ZM zvolilo předsedou kontrolního výboru Ing. Jiřího Pelce,
předsedou finančního výboru Ing. Pavla Hrbka, člena finančního výboru Ing. Karla Šíchu
a Ing. Jiřího Pelce schválilo jako oddávajícího. Schválilo veřejnoprávní smlouvu s obcí
Chýně o zajištění služby Městské policie Hostivice v Chýni. Závěrečný účet města za rok
2008 byl schválen bez výhrad. Schválilo přijetí daru od Letiště Praha, a. s., ve výši
979 380 Kč s účelovým použitím na akce péče o zeleň. Dále souhlasilo s privatizací domu
Čsl. armády čp. 189 dle části „B“ pravidel se stanovením koeficientu ve výši 0,5,
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s prodejem domu čp. 164 (lékárny) obálkovou metodou, dále prodej pozemku k. ú.
Hostivice. Schválilo uzavření darovací smlouvy Správy vojenského bytového fondu Praha
na bytové domy čp. 942 a 943 a přilehlé pozemky, dále bezúplatný převod pozemků
v k. ú. Hostivice od ÚZSVM, koupi některých pozemků o výměře 1 486 m2 k.ú. Hostivice
od Pražských cihelen, s. p. Uložilo kontrolnímu výboru, aby přešetřil smluvní a finanční
zajištění akce „Výstavba sportoviště u ZŠ U Zámecké zdi“. Ukončilo projednávání změny
č. 1 ÚPM z důvodů, že všechny navržené změny byly v roce 2007 zamítnuty dotčenými
orgány. Schválilo předložené záměry (1-28) zařazené do změny č. 2 ÚPM s tím, že záměry
č. 1 až 3 budou řešeny změnou regulativů pro celé město (záměr č. 19), a uložilo radě
města zajistit do 30.6.2009 rozpracování zadání změny č. 2 ÚPM. Kromě změny č. 2 ve
schváleném rozsahu nebude pořizována další změna ÚPM. Zastupitelstvo schválilo, aby za
město jednal a spolupracoval s pořizovatelem změny č. 2 ÚPM Ing. Jiří Kučera.
Dne 15. 6. 2009 ZM schválilo zrušení Fondu rozvoje bydlení města Hostivice
a převedení finančních prostředků ve výši 3 660 000 Kč do rozpočtu města. Z této částky
bude uhrazena výměna oken ve zdravotním středisku za 510 000 Kč a zbývající prostředky
budou účelově využívány dle pravidel Fondu bydlení rozvoje města. Schválilo prodej domu
čp. 164 (lékárna) vybranému uchazeči za 5,5 milionu Kč. Schválilo prodej části pozemku
k. ú. Hostivice, směnu pozemku k. ú. Litovice, přijetí darů části pozemku k. ú. Hostivice
a bezúplatný převod pozemků cyklostezky u Sadové ulice.
Dne 14. 9. 2009 ZM schválilo zadání změny č. 2 ÚPM, obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2009 o zákazu konzumace alkoholu na vymezených prostranstvích města, obecně
závaznou vyhlášku 3/2009 o poplatcích za odstraňování komunálního odpadu v roce 2010
ve výši 500 Kč za poplatníka a půjčku na rozvoj bydlení ve výši 50 000 Kč na žadatele. ZM
schválilo převzetí části pozemků pod budoucí ulicí Šrámkovou od společnosti Eweco s. r. o.
Ulice má význam pro výjezd od bytových domů družstva Zahrada v ulici Za Mlýnem. Dále
schválilo převzetí pozemků, komunikací, zeleně a inženýrských sítí v lokalitách, které
vybudovala a dokončila společnost Central Group, a. s. Nedořešena zůstala lokalita
Sadová I. ZM uložilo požádat ÚZSVM o státní pozemek V Lukách, dále Ředitelství silnic
a dálnic o bezúplatný převod pozemku Čsl. armády na chodník v úseku „pošta – Jeneček“.
ZM souhlasilo se zakoupením pozemků od Státního statku Jeneč, státní podnik v likvidaci,
dále s řešením nákupu a směny pozemků pro revitalizaci Litovického potoka. Schválilo
směnu pozemků se společností doma Zahrada II s. r. o. s podmínkou, že tato společnost
zajistí a uhradí dobudování chodníku u zástavby bytových domů v ulici Za Mlýnem
a B. Němcové a v ulici Družstevní a uhradí příspěvek na infrastrukturu města ve výši
300 000 Kč. ZM schválilo prodej drobných a nepotřebných pozemků v ulici U Vodárny za
účelem zarovnání hranic majitele pozemku a získání ve svůj prospěch zápisu věcných
břemen na existující městské inženýrské sítě. Schválilo privatizaci bytového domu Čsl.
armády čp. 189 a prodej neobsazených bytů obálkovou metodou. ZM schválilo vypracování
dokumentace na dostavbu současného areálu mateřské školy za účelem navýšení její
kapacity. Město jedná s novým vlastníkem Sokolovny o prodeji a koupi celého areálu pro
město Hostivice. Schválilo rozpočtové opatření č. 3/2009, příjem za prodej lékárny bude
zařazen do výše dostupných prostředků na dostavbu ZŠ U Zámecké zdi.
Dne 26. 10. 2009 ZM schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 5/2009, která reaguje
na změny v nakládání s odpady. Nápojové kartony se ukládají do černých kontejnerů
s oranžovým víkem. Hadry je nadále možno odevzdávat do velkobjemových kontejnerů
v TSH. Nová obecně závazná vyhláška č. 6/2009 upravuje požární řád města. Všechny
příspěvkové organizace a organizační složky města obdržely nové zřizovací listiny, které
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odpovídají změnám nového zákona. ZM schválilo podání žádostí o dotace na důležité
investiční akce. Prodejna „Cvrčovické pekárny“ bude vedle autobusové zastávky MHD
u obchodního střediska F+F na Husově náměstí. Od Státního statku Jeneč budou
vykoupeny potřebné pozemky pro vybudování cyklostezky od Peterkova mlýna až
k Řepům. Koupí budou vyřešeny i pozemky v ulici U Potoka. Od Pozemkového fondu (PF)
chce město získat pozemky u cesty do Řep, dále u Jenečského potoka k propojení pěšiny
z ulice Za Mlýnem do ulice Novotného. ZM schválilo doplněk ke smlouvě k prodeji
pozemků pod Sportovním areálem Břve. TJ Sokol Břve byl ochoten prodat areál Sokolovny
Hostivice za cenu aktualizovaného posudku. K podpisu smlouvy musí být dán souhlas
České obce sokolské. Ve staré škole ve školní jídelně byl havarijní stav topení. Řešení bylo
časově omezené, neboť se připravovala výstavba nové jídelny v ZŠ U Zámecké zdi.
Dne 14. 12. 2009 ZM schválilo podání žádosti o dotaci na další etapu výstavby
splaškové kanalizace v Nouzově. Bez usnesení skončilo projednávání důvodů nárůstu
nákladů na přestavbu mateřské školy.

Rada města
Po jednání zastupitelstva města dne 21.1.2009 došlo i v činnosti rady ke změnám.
Zástupci ODS, p. Petřík, sl. Kolací a pí. Vávrová byli ze svých funkcí odvoláni. Po nových
volbách pracovala rada města (RM) ve složení: starosta Jaroslav Kratochvíl, místostarosta
Ing. Jiří Kučera a členové Ing. Pavel Hrbek, MVDr. Luboš Kudrna a Jaromír Kratochvíl.
Rada města zasedala v intervalu čtrnácti dní za účasti svých členů a předsedy
kontrolního výboru, případně osob pozvaných k podání vysvětlení či doplnění
projednávaných úkolů.
Leden – rada rozhodla o zadání výměny oken ve zdravotním středisku Hostivice,
souhlasila se stavbou „Likvidace dešťových vod v ulici Sportovců“, s doplněním projektové
dokumentace k revitalizaci Litovického potoka, k investiční akci „Likvidace dešťových vod
Jeneček – Hostivice“, s provedením překopu v ulici Sportovců z důvodů připojení
inženýrských sítí k stavebním pozemkům v lokalitě Haklova cihelna. RM souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na vedení plynovodu U Obory III
a kanalizace I. etapa V Podskalí. Doporučila ZM prodej pozemku v ulicích Dlouhá
a Břevská, pronájem pozemku firmě T-Mobile Czech Republic, a. s., na stavbu stanice
v lokalitě Višňovka. Vzala na vědomí dopis paní Jany Kozlové, kterým se vzdává mandátu
člena ZM a ukončuje činnost ve funkci člena RM Hostivice. Vzala na vědomí dopis
MUDr. Ivy Balíkové, kterým rezignuje na postavení náhradníka člena ZM. Nastupujícím
náhradníkem je Ing. Aleš Šulc. Vzala na vědomí dopis paní Vlasty Kulhánkové, doručený
dne 23. 11. 2008, kterým se vzdává mandátu člena ZM. Nastupujícím náhradníkem na
uvolněný mandát zastupitele je pan Zdeněk Fišer. RM vzala na vědomí dopisy Ing. Aleše
Šulce, Václava Studničky, PharmDr. Fanty a Pavla Formánka doručené dne 9. 1. 2009,
kterými se vzdávají místa náhradníka na mandát člena ZM. Nastupujícím náhradníkem na
mandát zastupitele je Ing. Pavel Hrbek. RM souhlasí se zvýšením ceny vodného od
1. 1. 2009 pro město Hostivice – 32 Kč/m3 včetně DPH, pro obec Chýně 29 Kč/m3 včetně
DPH a se zvýšením stočného pro město Hostivice na 19 Kč/m3 včetně DPH. RM uložila
tajemníkovi, aby zpracoval ceník pronajatých prostorů v majetku města Hostivice. Schválila
uzavření dodatku smlouvy o poskytování právních služeb s advokátní kanceláří Dáňa, Pergl
a partneři na dobu 1 roku za stejných finančních podmínek jako s advokátní kanceláří
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JUDr. Vohradské. Vzala na vědomí informaci starostky Koptové o přebytku rozpočtu z roku
2008 ve výši 40 milionů Kč. Tato částka je cíleně určena na spoluúčast při podání žádosti
o dotaci na dostavbu ZŠ a napojení ČOV na ÚČOV Praha. S účinností od 1. 1. 2009
jmenovala pana Evžena Kramera ředitelem příspěvkové organizace Technické služby
Hostivice. RM vzala na vědomí informaci ředitele TSH o stavu vodoměrů ve městě
a doporučila vyčlenit prostředky na výměnu starých vodoměrů za nové. RM doporučila ZM
schválit zajištění nezávislé kontroly v TSH. RM souhlasila s prominutím penále v částce
4 275 Kč za pozdní platbu nájemného organizaci FOD – Klokánek. Souhlasila s uzavřením
smluv se správcem a nájemcem hostivického hřbitova Františkem Jarošem od 1. 1. 2009.
Vzala na vědomí petici ve věci požadavku občanů Hostivice na udělení čestného občanství
in memoriam MVDr. Františku Chalupovi. Souhlasila s navýšením počtu výherních hracích
automatů v objektu restaurace Cotton Club o 2 kusy. Souhlasila s výstavbou rodinného
domu v Družstevní ulici s podmínkou, aby na pozemku stavby bylo zajištěno parkování
minimálně pro 2 vozidla.
Únor – na funkci předsedy kulturní komise rezignoval RNDr. Josef Datel, z funkce
předsedy komise rozvoje odstoupil Miroslav Petřík, zůstal však členem komise a jejím
předsedou byl zvolen Ing. Karel Malík. Město podalo žádost na Operační program životního
prostředí pro akci „Napojení hostivické kanalizace na pražskou síť“. Ze státního rozpočtu
byla Hostivici přidělena částka 3 miliony Kč na vybudování zeleně a sportoviště u ulic
Olivová, Modřínová a podél strouhy z rybníku Kala. RM uvolnila prostředky na jednoduchý
projekt Městského parku U Skály. Pokračovalo se v dostavbě základní školy a parkové
úpravě u Litovického potoka. RM zastavila práce na budování sportoviště u ZŠ, neboť na
akci nebylo vydáno stavební povolení. RM požadovala u všech stavebních akcí předem
smluvně ošetřit závazky investora i konečné uspořádání vlastnictví jednotlivých staveb,
komunikací a řadu inženýrských sítí. RM vydala nesouhlasné vyjádření k stavbám
výškových domů v současné občanské zástavbě. Limitujícím faktorem byl nedostatečný
stav vodovodní sítě a kapacity čistírny odpadních vod. Armáda se vzdala svého objektu
kasáren (sanitparku). Město o tento areál řádně a včas požádalo, ale tento majetek byl
nabízen jiným státním organizacím. Město stáhlo odvolání proti rozhodnutí České inspekce
životního prostředí, kterým byla městu zakázána navážka ve Višňovce. S inspekcí se vedla
jednání o způsobu, jak co nejrychleji odstranit vzniklé škody.
Březen – RM schválila nový organizační řád městského úřadu účinností od 1.3.2009.
Proběhlo výběrové řízení na funkci tajemníka městského úřadu a vedoucího investičního
odboru. Na výpomoc pro práce investičního odboru byl přijat Ing. Bohumír Machek, trvalo
výběrové řízení na obě místa. Na funkci člena redakční rady Hostivického měsíčníku
rezignoval Ing. Miroslav Pavliš, členem komise rozvoje byl jmenován Bc. Jakub Kuthan. RM
vzala na vědomí zprávy o hospodářských výsledcích jednotlivých organizací města. Správní
odbor byl pověřen k vydávání stanoviska města k stavebním záměrům, pro které není
třeba stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. RM schválila uzavření plánovací
smlouvy se společností doma Zahrada II s. r. o. k výstavbě bytového domu „L“ v ulici Za
Mlýnem. Prodloužila nájemní smlouvu o nebytových prostorách v domě čp. 59 se
společností doma a. s., nesouhlasila s prodejem domu, město jej potřebuje pro další
činnost. RM vyhodnotila dotazník k obsazení bytů zvláštního určení, které jsou vyhrazeny
pro zdravotně postižené občany.
Duben – proběhlo výběrové řízení na funkci tajemníka MěÚ, starosta do této funkce
jmenoval se souhlasem ředitele krajského úřadu Ing. Jarmilu Štětinovou. Na členství
v kulturní komisi rezignovali RNDr. Jaromír Juna a PhDr. Hana Junová. Správní odbor

Kronika města Hostivice
Rok 2009

11

zpracoval ceník nájemného nebytových prostor. Občané podali stížnosti na stav míst
separovaného odpadu, dále na znečišťování prostředí psími výkaly. Stav řeší komise
životního prostředí a městská policie. RM schválila zadání nápravných opatření v hostivické
Višňovce, která byla poškozena navážkou zeminy.
Květen – RM vybrala firmu RISL, s. r. o. k provedení prací na vodovodním řadu
v ulici Za Tvrzí. Komenského ulice bude rozšířena. Byla podána žádost o dotaci na
výstavbu Městského parku na bývalém hliništi cihelny. RM schválila přijetí daru Letiště
Praha, a. s., s účelovým využitím pro zlepšování životního prostředí. Město prodloužilo
nájemní smlouvu na bývalý vojenský areál RTH u Hájku o jeden rok. Současně byla
snížena pronajatá plocha na polovinu, druhá část byl nabídnuta k pronájmu dalším
zájemcům. Investor lokality Ke Stromečkům předložil dílčí dokumentaci na bytovou
výstavbu. RM nebude vydávat dílčí souhlasy, dokud nebudou upraveny vztahy smlouvou
dle stavebního zákona. RM nevydala souhlasné stanovisko k výstavbě dvou bytových
domů AZA Trade proti bývalé STS. Rada průběžně řešila nedostatečnou kapacitu mateřské
školy. RM schválila ukončení smlouvy o zpracování zásobníku projektů se společností
CWE, a. s. Společnost bude nadále poskytovat servis k vyhodnocení žádosti o dotaci na
napojení kanalizace na pražský kanalizační řad.
Červen – RM vzala na vědomí, že byla provedena oprava domu čp. 59 na Husově
náměstí, její přízemní část opravila firma Hájek. Rada schválila, že na základě výběrového
řízení provede práce na městském parku Ke Skále firma Risl, s. r. o. Opravu dešťové
kanalizace U Obory zajistí firma Herčík a Kříž, s. r. o. Byla provedena kontrola městských
hřišť, zjištěné nedostatky se odstraňují. Odpady z kácení suchých stromů a náletových
křovin zpracovává firma v Hájku, která navíc otevřela i sběr kovového odpadu. Pokračuje
oprava místních komunikací. RM schválila výstavby tří bytových domů pod benzinovou
čerpací stanicí, ulice Jetřichova. Rovněž i výstavbu dvou bytových domů společnosti
Reamer. Schválila vybudování fotovoltaických panelů k výrobě elektrické energie na střeše
maloobchodní prodejny v Dlouhé ulici. Pro pobyt v Domě pečovatelské služby byla
stanovena horní věková hranice 75 let.
Červenec – srpen – rada vzala na vědomí, že byl vybudován chodník u parku
T. G. Masaryka, práce provedla po výběrovém řízení firma Dybs s. r. o., rekonstrukci ulice
U Obory provede na základě nejlepší nabídky firma IMOS, a. s. Investiční odbor vypracoval
návrh na dostavbu areálu mateřské školy, aby se navýšila kapacita pro další děti. Část
areálu Hájek byla pronajata firmě Zdeněk Levčík, která zde bude zpracovávat a prodávat
palivové dřevo. RM schválila uzavření plánované smlouvy se společností Eweco, která
připravuje projekci výstavby supermarketu a sportovního areálu v Jenečku, v bývalém
hliništi cihelny. Nová ulice Šrámkova bude napojena na ulice 17. listopadu a Za Mlýnem.
Firma se bude podílet na úpravě vodovodní sítě v oblasti STS a vybudování chodníku
vedoucího od pošty do Jenečka. Nařízení města č. 1/2009 stanovuje, že za udělení
„botičky“ městskou policií se účtuje od řidiče manipulační poplatek 500 Kč. RM schválila
řád veřejného pohřebiště pro litovicko-jenečský hřbitov, který je totožný s řádem
hostivického hřbitova. V srpnu byl provozován lunapark pod panelovými domy v Kmochově
ulici. V srpnu byl odvolán vedoucí finančního odboru Pavel Tichý, vedením byla pověřena
Markéta Alferyová.
Září – rada odsouhlasila, že výstavbu sportovního a oddechového areálu U Obory
provede firma PJV s. r. o. Cyklostezku Sadová - Sobín vybuduje firma Dybs s. r. o. Bývalý
vojenský areál Hájek mají v pronájmu – část firma B&P, dále firma Levčík a Vl. Borovka
pro stavební techniku. Opravu poškozeného schodiště u zámku provede firma Mikeš –
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kamenictví s. r. o., u silnice Břve – Hájek doplní výsadbu aleje Správa silnic a údržba
Kladno. RM souhlasila s přestavbou bývalého hostince U Chmelového keře, dále
s přestavbou bývalé pekárny v Lomené ulici. Vzala na vědomí záměr výstavby
tréninkového a sportovního areálu Sport park Hostivice v lokalitě za smíchovskou tratí,
stavbu rodinného dvojdomu ve Valovské ulici. ČEZ distribuce připravovala výměnu
vrchního vedení nízkého napětí ve Spojovací ulic za kabelový rozvod, společnost
T.O.P. Umwelt plánovala modernizaci provozu U Sušičky. Ulicí Cihlářskou a Palackého
jezdily těžké kamiony do bývalého mlýna. RM uložila vypracovat systém dopravní obsluhy
skladu tak, aby neškodil majitelům rodinných domů. Od 1. 1. 2010 bude platit nový ceník
služeb Pečovatelské služby Hostivice, současně se zvýší i nájemné v obecních bytech.
Říjen – RM ustavila nové složení komisí:
Komise rozvoje – K. Malík, P. Hosenseidl I. Kohelová, J. Kučera, M. Petřík
Komise životního prostředí – J. Kučera, Z. Hostounský, J. Kratochvíl, M. Mayerová,
K. Petříková, A. Šulc, J. Valeček
Komise kulturní – D. Smažinka, J. Háková, V. Šprunk
Komise dětí a mládeže – M. Karasová, V. Havlíček, J. Kozlová, V. Marešová, V. Orda,
L. Pasáková, J. Svobodová
Komise sociální a zdravotní – J. Najmanová, J. Pelcová, A. Matějková, K. Kletečka, K. Seidl
Komise letopisecká – J. Kratochvíl, A. Křižková R. Nedbalová, A. Štětka - kronikář
Komise povodňová – úkoly plní Rada města
Komise přestupková – pracuje v nezměněném složení.
RM projednala zajištění zimní údržby komunikací a chodníků. Ze hřiště v Družstevní
ulici přelétávaly míče do sousední zahrady, situace se řešila. K výstavbě věžového
anténního nosiče v břevském areálu byl vydán souhlas, stavba je v zájmu státu.
Listopad – RM schválila vypracování projektu a žádost o dotaci na akci „Založení
interakčního prvku Územního systému ekologické stability v Hostivici“. Jedná se
o vytvoření pásu zeleně nad Jenečkem od bývalé střelnice k ulici Nad Jenečkem.
RM zadala zpracování žádosti o dotaci na další etapu kanalizace v Nouzově. V kladném
případě se vybuduje kanalizační řad v ulici Čsl. armády. Odsouhlasila podání žádosti
o dotaci z programu „Dobré sousedství“ vyhlášeného Letištěm Praha, a. s. Žádost je
určena na rekonstrukci Domu dětí, opravu střechy a střešní konstrukce. TSH prověřily stav
vodních vrtů pod Chrášťanskými vrchy a konstatovaly, že je možné obnovit jejich provoz.
Bývalý vojenský areál u Hájku bude využívat čtvrtý nájemce. RM schválila další práce při
opravě fasády na domě čp. 59. V Tejnorově ulici jsou svedeny dešťové vody do splaškové
kanalizace. RM přehodnotila původně kladné vyjádření k záměru „Centra pro odpady“
a požaduje hodnocení vlivů tohoto záměru na životní prostředí. Jedná se o areál
T.O.P. Umwelt, U Sušičky, který by neměl sloužit jen hostivickým občanům, ale měl by
zpracovávat elektromateriál a autovraky ze širšího okolí. RM vzala na vědomí záměr
společnosti Bohemia Real Invest, s. r. o. na výstavbu tří bytových domů na místě
rodinného domu v dolní části ulice Sportovců. Tento záměr byl však kontroverzní a budil
nevoli sousedů. RM rozšířila komisi sociální a zdravotní, novým členem je Petr Tomšů,
ředitel Domova seniorů Zelená lípa. RM doplnila ceník služeb Pečovatelské služby
a schválila poskytnutí daru 10 000 Kč Léčebně dlouhodobě nemocných v Motole. Po
zemřelé Zdeňce Vávrové postoupila do Zastupitelstva města Hana Kmošková, která se
však mandátu vzdala. RM pak osvědčila vznik mandátu Ing. Jaroslavě Honové.
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Prosinec – od 1.1.2010 se mění způsob zadávání některých prací TSH. Jedná se
čistě o administrativní změny. RM pověřila TSH správcovstvím místní Sokolovny. Žádost
města Hostivice o napojení kanalizace na pražskou síť byla podána v únoru 2009 a dosud
nebyla vyhodnocena. V roce 2010 se musí doložit další doklady. Z tohoto důvodu nelze
povolovat další výstavbu staveb, ve kterých vznikají odpadní vody. RM nesouhlasila
s vybudováním elektrického vedení v chodníku U Zámecké zdi. Město zaslalo připomínky
ke konceptu územního plánu hl. m. Prahy. Požadovalo lepší koordinaci aktivit mezi Prahou
a Hostivicí, např. budování cyklostezek na obou územích. Starosta města jmenoval další
dva členy do jednotky Sboru dobrovolných hasičů města Hostivice a zástupcem velitele
jednotky se stal Jiří Fürst. RM zamítla požadavek investora na odškodnění 3,5 milionů Kč
za to, že jeho pozemek není v ÚPM 2005 jako plocha ke komerčnímu využití. RM trvá na
úhradách místního poplatku z ubytovací kapacity.

Městský úřad
Město Hostivice mělo k 31. 12. 2009 dle popisných čísel 2 390 domů, počet obyvatel
činil 7 378 osob, narodilo se 106 dětí, zemřelo 55 občanů, bylo vyplaceno 1 132 271 Kč
sociálních dávek, z toho příspěvek na živobytí činil 675 428 Kč, doplatek na bydlení
269 816 Kč a na mimořádná pomoc bylo vydáno 187 027 Kč.
Stavební úřad upozornil občany na nutnost dodržování nového stavebního zákona.
Koncem ledna podali výpověď tajemník městského úřadu Ing. Vladimír Šantrůček
a vedoucí investičního odboru Ilona Šantrůčková. Na obě místa byla vypsána výběrová
řízení.
Dne 23. února 2009 ocenil starosta města Jaroslav Kratochvíl děti za mimořádnou
činnost. Diplomy získali: Andrea Vršecká – 1. místo v okresní soutěži v přespolním běhu,
družstvo dívek florbalu – 1. místo v okresním přeboru, Mikuláš Svoboda – 2. místo
v celostátním kole pěvecké soutěže „Karlovarský Skřivánek“ a 1. místo v oblastním finále
pěvecké soutěže „Jarní petrklíč“, Kateřina Kaňovská za úspěchy v tanečním studiu Mirabel
– 1. místo - mistrovství Čech a 3. místo – mistrovství České republiky, Michal Bílek, Milan
Grejtár, Hostivít Havlíček, Jan Knapek, Martin Moldan, Daniel Musil a Karel Vilímek –
1. místo v okresním kole závodu vlčat o totem náčelníka, Tomáš Kanta za příkladnou péči
o mladší děti v Klokánku, Alena Nedbalová a Tereza Majerová – 1. místo okresního
přeboru ve florbalu a 2. místo krajské soutěže „Zelená stezka – Zlatý list“, za 1. místo ve
florbalu v okresním přeboru Eliška Pudivítrová, Kateřina Mansfeldová, Nikol Vacková, Aneta
Kozlíková, Renata Luláková, Kateřina Sokolová, Karolina Zpěváčková a Kristýna Nečínská;
Jana Hatschbachová, Marie Češpivová, Lucie Kovářová a Barbora Nedvědová – za 2. místo
krajské soutěže „Zelená stezka – Zlatý list“.
Na radnici se dne 19. února 2009 konalo vítání občánků, uvítáno bylo 18 dětí, z toho
11 dívek a 7 chlapců. Pro děti věnovala dárky firma Malvík, děti z mateřské školy svým
vystoupení přispěly k radostné a milé atmosféře.
Od 1. března tvoří Městský úřad Hostivice: starosta, místostarosta, tajemník,
sekretariát, poradce starosty, odbor finanční, odbor investiční, odbor správní, odbor
vnitřních věcí, odbor sociální, odbor životního prostředí a stavební úřad. Od 1. července
posílila správní odbor Jana Lišková, od 14. září nastoupila na odbor životního prostředí za
paní Čechovou Ing. Lenka Vondrušková a od 15. září nastoupila na stavební úřad Alena
Šanovcová.
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Starosta Jaroslav Kratochvíl na stránkách Hostivického měsíčníku podal vysvětlení
k dostavbě hostivické školy. Pro město je to akce velmi důležitá, dle prognóz bude
v našem městě narůstat počet dětí a město má povinnost připravit pro ně vhodné školní
prostředí. Po jednáních s hejtmanem MUDr. Davidem Rathem se podařilo najít řešení.
Město poskytne pozemek pro stavbu a upravené projekty, kraj zajistí výstavbu pavilonu
školní kuchyně a jídelny. Město ihned podalo žádost o dotaci na dostavbu celého areálu ZŠ
U Zámecké zdi. Tím starosta odpověděl i na kritiku některých zastupitelů, kteří politické
zájmy nadřadili potřebám města.
Na zasedání ZM 15. června se zastupitelé pí. Vávrová, sl. Kolací a p. Vávra
distancovali od postupů nového vedení města Hostivice s tím, že peníze byly určeny pro
jinou stavbu. Vyzvali nové vedení města, aby peníze vrátilo a školu město postavilo
z vlastních peněz. Na důkaz vážnosti tohoto jednání zastupitelé ODS protestně opustili
zasedání. Starosta vysvětlil občanům obtíže pocházející z minulého vedení města. Dosud
nebylo zajištěno slibované napojení kanalizace na Prahu, zbytečné bylo zadání zpracování
technické mapy, tzv. zásobník dotací, zpracování generelu vodovodu, není v provozu
vodovodní řad Za Tvrzí, městu vznikly mimořádné náklady za nápravy škod ve Višňovce.
Peníze na stavbu školy kraj slíbil městu již v roce 2002.
Občané se mohli vyjádřit k návrhu zadání změny č. 2 ÚPM do 29. července 2009.
Dne 3. září 2009 se uskutečnilo v jídelně ZŠ pracovní setkání s občany nad návrhem
ochranného hlukového pásma Letiště Praha-Ruzyně. Tuto akci iniciovala i Strana zelených.
Dne 6. září 2009 v televizním pořadu „Občanské judo“ proběhl kritický pořad o nefunkčním
semaforu v Komenského ulici.
V září byla zahájena výstavba „Městského parku“ u ulice Ke Skále. Na celé ploše
bude vysazeno 11 jehličnanů, 50 stromů listnatých, 1 692 keřů a na záhonech bude
1 122 trvalek. Náklady představují 5,6 milionu Kč, Středočeský kraj přispěl částkou
4 miliony korun.
Ve městě se doplňovalo značení ulic a popisných čísel na domech. Kontrolovalo se
plnění obecně závazné vyhlášky č. 2/2009 o zákazu konzumu alkoholických nápojů na
vymezených veřejných prostranstvích. Problémem byla skupina bezdomovců.
Ve staré škole byly těžkosti s vytápěním školní jídelny. Město přijalo opatření
k zajištění nezbytného provozu do doby výstavby nové školní kuchyně a jídelny.
Hejtman Středočeského kraje MUDr. David Rath oceňoval 26. října 2009 válečné
veterány žijící v Hostivici, za město jim blahopřál starosta Jaroslav Kratochvíl.
Pověřený Městský úřad Černošice rozšířil své služby pro občany na pracovišti
v Podskalské ulici, Praha 2. Každý den v týdnu byla pro veřejnost otevřena podatelna,
pokladna, odbor dopravy, správní odbor a živnostenský úřad. Ostatní odbory úřadují
v pondělí a středu od 8 do 17 hodin.
Starosta Jaroslav Kratochvíl na závěr roku oslovil občany, poděkoval za spolupráci
v roce 2009. Na radnici proběhly za pochodu významné změny, došlo k přeskupení
politických sil. Stále se jedná o získání dotace na připojení kanalizace na pražskou síť.
Podařilo se uzavřít smlouvu s firmou Průmstav na dostavbu stravovacího pavilonu základní
školy. Město včas podalo žádosti o dotaci na stavbu základní školy i mateřské školy. Pro
příští rok zbývaly dokončovací práce v Družstevní ulici, chodníky v Litovicích a opravy
povrchů poškozených ulic. Poděkování patřilo vedení Sokola, který přes veliké obtíže
obnovil činnost Sokolovny. Město usilovalo o získání celého areálu do vlastnictví a dle
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finančních možností by zde chtělo vybudovat středisko sportu a prostory pro pořádání
kulturních a společenských akcí. Zatím jsou správcem Sokolovny TSH a po podepsání
kupní smlouvy se vedení města rozhodne o dalším postupu. Pozornost byla věnována
společenským organizacím a spolkům. Tyto organizace obdržely z rozpočtu města půl
milionu korun na pořádané akce a rozvoj. Město má nové internetové stránky, na kterých
jsou poskytovány všechny informace důležité pro jeho obyvatele, zaznamenáváno je
veškeré zajímavé dění ve městě a stránky poskytují též pohledy do historie města
a pravidelně je uveřejňováno každé vydání Hostivického měsíčníku.
Městský úřad Hostivice má stanoveny následující úřední hodiny: po, stř: 8,00–11,30
a 13,00–17,30, út, čt: 8,00–11,30 a 13,00–15,30, pá: 8,00–13,00 hod.

INVESTIČNÍ ČINNOST
Byly ukončeny akce na komunikacích B. Němcové, U Obory, Čsl. armády – Nouzov,
cyklostezka Sadová – Sobín, oprava krajnic vozovky Komenského, pracuje se na
komunikaci Družstevní ulice, chodník Litovická ulice – jih, chodník u Litovické kapličky,
chodník Toskánská – k přechodu Penny Market, úprava parkoviště F+ F. Na chodník v jižní
části parku Husova náměstí byla podána reklamace na kvalitu práce. Upravují se zastávky
a přístřešky MHD, byl upraven semafor na křižovatce ulic Čsl. armády – Komenského.
Řešila se cesta u litovicko-jenečského hřbitova, opravovaly se dílčí výtluky ulic. V ulici Za
Tvrzí byla ukončena výstavba vodovodního řadu. Před vjezdem do Lidlu se provedla
havarijní oprava dešťové kanalizace. Pracovalo se na kanalizaci v Podskalí v délce 105
a 122 m, byla podána žádost o dotaci na napojení splaškové kanalizace na pražskou síť.
Dokončena byla výstavba sportoviště U Obory a Městského parku Ke Skále. Nové je
osvětlení v Lipové ulici, oplocení pro kontejnery na sběr tříděného odpadu u parku
T. G. Masaryka a pod obytnou čtvrtí „Habitera“. Pracovalo se na přípravě žádosti o dotaci
Regionálního operačního programu Střední Čechy na výstavbu pavilonu „B“ školy
U Zámecké zdi, na přístavbu mateřské školy, na výstavbu sportoviště Pod Stadionem
a cyklostezky.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Vláda vyhlásila program „ Zelená úsporám“, dotační platby pro domácnosti. Jedná se
nízkoemisní zdroje vytápění, zateplování rodinných domů, bytových domů a další. Program
je přístupný všem občanům ČR. Svaz dobrovolných hasičů upozornil občany na zákaz
jarního vypalování trávy, používání otevřeného ohně na volném prostranství.
Firma Boháč chce spolupracovat s městem, občany a TSH. Pro další činnost rozšířila
kapacitu drtiče s třídicí recyklační linkou. Dařilo se recyklát prodávat a cílem je do dvou let
snížit zásoby na mez úměrnou provozu celého zařízení. Nová bubnová třídička zpracovává
výkopovou zeminu. Pro občany Hostivice trvala slevová akce 20 % na příjem materiálu
a 10 % na prodej stavebních recyklátu a tříděné zeminy. Kompostovatelný odpad se
odebírá zdarma. Pražské služby, a. s., nabízejí sběr bioodpadu, 120 litrů za 412 Kč,
240 litrů za 714 Kč. Občané byli upozorněni na nutnost projednávat své záměry při
výsadbě zeleně na pozemcích města s jeho vedením. Nezbytné je dodržování výšky 80 cm
živých plotů kolem ulic a vozovek. Od 1. května 2009 odvážely TSH vlastními vozy dvakrát
týdně sběrové kontejnery na tříděný odpad. V květnu začaly práce ve Višňovce, kde se
muselo dodatečně přemístit 1 600 m3 zeminy. Náklady na tento odvoz a následné terénní
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úpravy dosáhly 670 000 Kč. Za předchozí divoké skládkování získalo město 200 000 Kč.
Topoly u Litovického rybníka ohrožují bezpečnost chodců. Jejich stáří se datuje od roku
1926 a mají svůj věk již za sebou. Na základě odborného posudku byly všechny stromy
pokáceny, práci provedl na svůj náklad majitel pozemku České rybářství s. r. o. Mariánské
Lázně. Město podalo zamítavé stanovisko k výstavbě vzletové a přistávací dráhy
RWY 06R/24 L.
Veřejná zeleň po vichřici 3. až 5. září zaznamenala škody. Padly vrby u Jenečského
potoka v ulicích Jarní a 9. května, zlomila se bříza v parku T. G. Masaryka, padla vrba
u Litovického rybníka, vyvráceny byly topoly na hrázi. Byly ošetřeny stromy na Husově
náměstí, na hostivickém hřbitově, probíhala jednání o kácení přestárlých topolů u parku
manželů Langových v Litovicích.

ZDRAVOTNICTVÍ
V Domově seniorů Zelená lípa došlo ke změně vedení. Zakládajícího ředitele domova
Mgr. Vyhnálka nahradil Ing. Petr Tomšů. V hotelu Fort Roxy je v provozu Senior hotel, kde
klienti mají postaráno o trvalou péči s lékařským dozorem. Nový ceník zdejších služeb: pro
osobu zcela nebo částečně soběstačnou: 800–1 000 Kč/den, za osobu nesoběstačnou,
ležící 1 000–1 100 Kč/den. Navíc je zde denní stacionář pro krátkodobou péči o seniory.
Byla otevřena psychologická poradna MUDr. Taťány Suchánkové – Kočí v ordinaci
MUDr. Kopačkové, Husovo náměstí 193.
Projekt Prima Vizus s cílem vyšetření zraku dětí předškolního věku bude uplatňován
i v Hostivici. Cena vyšetření jednoho dítěte je 100 Kč, město na tuto činnost uvolnilo ze
svého rozpočtu 20 000 Kč.
Do důchodu odešla zdravotní sestra paní Vlasta Kulhánková, která pracovala
v ordinacích obvodních lékařů více než 31 let. Naposledy u MUDr. Karla Fáry seniora
i juniora. Byla též několik volebních období členkou zastupitelstva města. Za všechny
občany jí poděkoval a popřál mnoho dalších krásných let starosta města Jaroslav
Kratochvíl a lékaři otec a syn Fárovi.
V Hostivici jsme již dlouhou dobu nezaznamenali onemocnění vzteklinou. Významnou
zásluhu na tom má celostátní program vakcinace psů a koček. Dne 18. května se
uskutečnilo pravidelné očkování psů a koček v Hostivici, Litovicích, Jenečku a na Břvech.

DOPRAVA, OBCHODY, SLUŽBY, ŘEMESLA
Městská hromadná doprava (MHD) do Prahy a zpět zaznamenala rozšíření nabídek
Pražské integrované dopravy (PID). Cestující měli možnost použít jízdenky – přestupové
karty z vlaků na MHD. Od 8. března byly posíleny vlakové spoje, jezdí víkendové
cyklovlaky z Prahy hl. n. přes Pražský Semmering, Zličín do Hostivice, přípoj do Noutonic,
Zákolan až do Slaného. V Praze 6 se staví tunel Blanka, který spojí Břevnov s oblastí
Prahy 7. Tato mohutná stavba se dotkla i provozu železnice Hostivice – Praha Masarykovo
nádraží. V červnu a červenci končily všechny vlaky v provizorní stanici Dejvice –
Gymnazijní, odtud vedla cesty pěšky na metro Dejvická, spoje tramvají nebo autobusy. Po
zkušenostech s provozem rychlostní komunikace R6 vydal MěÚ Černošice rozhodnutí, aby
byly ve městě odstraněny značky „zóna 40“ a může se zde jezdit povolenou 50km
rychlostí.
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Od března bylo otevřeno fit-centrum Spinnig Vital Hostivice v hotelu Fort Roxy.
Dne 2. srpna 2009 byla otevřena nová prodejna potravin, ovoce, zeleniny, nápojů,
drogerie a smíšeného zboží v ulici Čsl. armády 123.
Město prodalo lékárnu obálkovou metodou, dosavadní nájemce neuspěl, činnost
ukončil a provoz této lékárny byl uzavřen. Nový majitel musel provést nutné stavební
úpravy a tak lidé museli pro léky do Prahy. Nakonec vznikly v našem městě lékárny dvě,
původní lékárna sídlící v ulici Čsl. armády se přestěhovala do objektu samoobsluhy F+F na
Husově náměstí a v ulici Čsl. armády byla o měsíc později otevřena nová lékárna pod
jménem Johanka.
Sokolovna se stala střediskem levných nákupů průmyslového zboží, textilu a obuvi.
Provozovatelé tu ve stanovený den nabízeli zboží ze zkrachovalých prodejen a skladů za
dumpingové ceny.
Dne 1. prosince 2009 byla v ulici Čsl. armády 123 (u Justů, kde dříve býval Cotton
Club) otevřena čínská restaurace se jménem „Zlatý Fénix“.
Ředitel Technických služeb Hostivice informoval o stabilizačních úpravách chodu
podniku. Neúměrné jsou ztrátách vody v městském vodovodním řadu, které za I. čtvrtletí
2008 dosáhly výše 1 488 473 Kč. V podniku je nadměrný počet služebních aut (celkem
pět), jejichž provoz je zbytečnou finanční zátěží. V sanačních pracích na úniku vody se
pracovalo po celý rok. Prováděly se kontroly úniku vody v potrubí, výměna šoupat
a kontrola vodoměrů. Systém svozu a odstraňování odpadu se osvědčil, pokračuje se
v doplňování kapacity sběrových kontejnerů ve městě a velkokapacitních kontejnerů ve
dvoře TSH. Mobilní kontejnery ve městě byly doplněny o specielní černé s oranžovým
víkem na sběr obalů tetra-pak. Pro snadnější udržování čistoty ulic a chodníků ve městě
byl zakoupen univerzální čisticí vůz. Rovněž byl rozšířen strojový park na údržbu zeleně.
Byl zakoupen nový automobil pro sběr domácího odpadu, dále nákladní automobil
s jeřábovou rukou pro čistění uličních vpustí dešťové kanalizace.
Změnou zákona o pozemních komunikacích přešla na vlastníky pozemků, kterými
jsou většinou obce, povinnost zajistit zimní údržbu chodníků. V Hostivici tuto činnost
zajišťují TSH. Byla provedena pasportizace ulic, chodníků ve městě. V 1. skupině musí být
započato s úklidem do 4 hodin do konce sněžení, ve 2. do 12 hodin, ve 3. do 48 hodin.
Neuklízí se žádná parkovací stání. Město požádalo občany o pomoc při odklizování sněhu
před svými domy.
Majitelům domů a bytů nabízela své služby stavební firma Hájek, která provádí
malování, sádrokartony, tepelné izolace, omítky, rekonstrukce bytů a domů, zednické
práce na klíč a instalatérské a topenářské práce. Firma je zařazena do programu „Zelená
úsporám“. Drobnou údržbu v bytech a domech nabízela firma NáhrMan – náhradní
manžel. Bylo možné si objednat i nákladní autodopravu, práce instalatérské, elektro,
zámečnické, drobné zednické práce, montování nábytkových sestav, malířské a lakýrnické
práce, opravy domácích elektrospotřebičů, malých motocyklů Jawa a opravy malé zahradní
techniky, to vše Na Pískách 509. Zemní a výkopové práce provádí Ivan Pupala,
autodoprava Litovická 1224. Zahradnické služby nabízel Jan Schmidt v Jenečku. Pro
chovatele psů a koček vznikl nový Salon Coton v Jiráskově ulici a Salon pro psy – Jaroslav
a Kateřina Mičúchovi, Jeneček, Čsl. armády 871. Penzion Villa Andy, Na Výhledu nabízel
ubytovací služby, svatební a rautové hostiny.
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SPOLKY A SDRUŽENÍ
Sbor dobrovolných hasičů měl v tomto roce 59 členů, z toho 15 žen a 44 mužů,
zásahovou jednotku tvořilo 14 členů. V průběhu roku se uskutečnilo 38 výjezdů, při
kterých hasiči pomáhali chránit společenský i soukromý majetek. Nelze přehlédnout
i výchovnou činnost, kdy ve spolupráci se základní školou a mateřskou školou hasiči učili
děti, jak se chovat při životu nebezpečných událostech. V průběhu roku pořádali taneční
zábavu, finančně podpořili den dětí, podporovali děti v Klokánku a věnovali finanční
příspěvek školní družině. Pomáhali organizovat a dozorovat ohňové vatry při pálení
čarodějnic.
Svaz postižených civilizačními chorobami sdružuje 270 členů z Hostivice, Jenče,
Dobrovíze, Chýně a Prahy. Velmi žádané jsou rekondiční pobyty v lázních, ve Stráži pod
Ralskem, dovolená u moře v Itálii, Francii, autokarové zájezd po památkách v naší
republice, na Jindřichohradecku, na Kamencové jezero v Chomutově, na zámek Frýdlant
a Lázně Libverda. Hojně navštěvovaná jsou společenská posezení v Sokolovně besedami
o historii, taneční zábavy U Kaštanu. Na výroční členské schůzi byl milým hostem hejtman
MUDr. David Rath. Dlouholetá předsedkyně organizace Jiřina Popelková z důvodů
zdravotního stavu a vysokého věku předala svoji funkci Karlu Kletečkovi. Více jak 20 let
vedla celý kolektiv k přátelství a vzájemné spolupráci. Za dlouholetou práci poděkovali
přítomní i Blance Arnoldové a Ing. Karlu Šíchovi. Příjemné bylo vystoupení osvědčené
skupiny „Zpíváme pro radost“.
Český svaz chovatelů pořádal v místní Sokolovně 21. 3. 2009 již 25. Chovatelský
ples. Ve dnech 19. a 20. června 2009 uskutečnil Tradiční výstavu králíků, holubů, drůbeže
a okrasného ptactva. Velké pozornosti se těšilo Psí korzo, při kterém občané z našeho
města i přespolní předváděli své mazlíčky. Tuto akci finančně podpořil hejtman
MUDr. David Rath. Ve dnech 20. – 22. listopadu 2009 se konala ve slovenské Nitře již
26. Evropská výstava drobného zvířectva. Vystaveno bylo více jak 23 000 zvířat. Člen
hostivické organizace Karel Kravcišin zde vystavoval holuby německé výstavní. Od
mezinárodní poroty získal titul Evropský mistr a Evropský šampion. Obdobné ocenění získal
též hostivický občan Ing. Petr Jabůrek za holuby pražské rejdiče.
Myslivecké sdružení Hostivice – Chýně měl 20 členů, kteří se starali o chov i lov
zajíců, bažantů, kachen, srnčí a černé zvěře. Problémem se stával úbytek zemědělské
půdy, výstavba nových skladů a bytových center.
Kynologický klub Hostivice byl založen v roce 1973, tehdy ještě pod hlavičkou
Svazarmu. Výcvikové středisko mají pod farskou zahradou, kde vychovávají psy
k poslušnosti a služebním úkolům. Díky finanční podpoře z fondu hejtmana MUDr. Davida
Ratha členové vybudovali nový chodník a provedli rekonstrukci vody.
Český zahrádkářský svaz byl v činnosti omezen majetkovými změnami v Jenečku.
Členové na stránkách HM informují občany o nutných pracech v zahradách, o ochraně
stromů a zajištění potřebných prací v průběhu roku.
Český svaz žen v našem městě existuje více jak 50 let. Nejprve to byly samostatné
organizace Hostivice a Litovice, posléze došlo ke sloučení. Nejvíce členek měl svaz v roce
1969, kdy bylo aktivních 300 žen. V tomto roce jich bylo 65. Vedle přátelských setkávání
ženy pomáhají finančními dary dětem v Klokánku, Mateřskému centru a Klubu důchodců.
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Český svaz ochránců přírody svoji činnost prolínal s činností své dceřiného oddílu
Kajky. Pořádal pravidelné „Festivaly ptačího zpěvu“ u Hostivických rybníků a podílel se na
jarních a podzimních úklidech v Bažantnici, ve Stromečkách, v okolí rybníků a Litovického
potoka. Pro občany organizace uspořádala několik „historických vycházek“ v Hostivici,
Litovicích, Jenečku a na Břvích s výborným výkladem Ing. Jiřího Kučery.

CÍRKEVNÍ SPOLEČENSTVÍ
Církev římsko-katolická vedle své eucharistické činnosti pořádala na své faře jarní
(18. dubna) a podzimní (24. října) sběr šatstva a dalších potřeb pro diakonii Broumov.
Fara a její zahrada se stává pěkným prostředím pro akce společenských organizací, kde
přívětivým hostitelem je od tohoto roku farář Mgr. Stanislav Glac. Kostel sv. Jakuba je
i místem pro pořádání koncertů.
Oblibu u hostivických občanů získávají „Poutní procesí do Hájku“. Účastníci chodí
pěšky od Litovické tvrze až do kláštera v Hájku. V tomto roce se putovalo dvakrát –
16. května a 5. září.
Církev československá husitská pořádala svá liturgická setkání v modlitebně
v uličce K Nádraží. Pro občany byl zde uspořádán dne 26. dubna kytarový koncert skupiny
Oboroh s písničkářem Slávkem Klecandou.

POLITICKÝ ŽIVOT
V průběhu roku docházelo k dalšímu prolínání názorů vůdčích stran do vedení města.
Dne 19. ledna 2009 zastupitelé ze strany ODS oslovili hostivické občany, své volitele, aby
se dne 21. ledna zúčastnili zasedání ZM, které bylo svoláno na žádost některých
zastupitelů. Občané byli seznámeni s plněním volebního programu ODS. Zajištění
dodatečné dostavby sjezdu a nadjezdu u rychlostní komunikace R6 v Paloukách se plní,
peníze byly vyčleněny bývalým vedením Středočeského kraje. Slíbená částka však zatím na
účet města nedošla. Dostavba školy - předchozí vedení města řešilo tuto akci jako prioritní.
Finanční zajištění celé náročné akce zatím nebylo potvrzeno. Napojení kanalizace na
pražskou síť – byly zpracovány veškeré podklady k žádosti o stavební povolení. Situaci
komplikovala nevýhodná smlouva se společností Ingos, která byla uzavřena dřívějšími
zástupci vedení města. Na účtu města bylo připraveno 40 milionů Kč, které bylo možno
použít na stavbu napojení ČOV Hostivice na ÚČOV Praha, dále na spoluúčast při žádosti
o dotaci na dostavbu ZŠ a dalších 39 rozpracovaných akcí. Personální změny provedené na
radnici i v TSH ukázaly, že byly nutné a správné. Okolnosti zájmu města na odkoupení
Sokolovny jsou uloženy ve spisových materiálech na radnici, prodej Sokolovny byl zamítnut
ze strany Sokola.
Na tyto informace odpověděli na tomto zasedání ZM zastupitelé Jaroslav Kratochvíl,
MUDr. David Rath, MVDr. Luboš Kudrna a další diskutující. Polemické připomínky nakonec
vyústily odvoláním starostky a místostarostky z vedení města, dále i členů ODS z rady
města. O tomto zasedání podaly informace i celostátní média – televize a denní tisk.
Strana zelených aktivně přistupovala k zamezení výstavby vzletové a přistávací dráhy
RWY 06R/24L.
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Volby do Evropského parlamentu 5.– 6. června 2009 – výsledky v Hostivici
Počet voličů zapsaných v seznamech
Počet vydaných obálek
Volební účast
Odevzdáno platných hlasů
Hlasování podle volebních stran:
ODS
ČSSD
KSČM
KDU-ČSL
EDS
Ostatní volební strany nedosáhly limitu 5 %.
Celkem se voleb zúčastnilo 33 volebních stran.

5 083 osob
1 806
35,53 %
1 799

830 hlasů tj.
250
173
98
98

46,13 %
13,89
9,61
5,44
5,44

Volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR 9. – 10. října 2009 byly po
podání stížnosti Ústavnímu soudu ČR zrušeny.

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK
Časopis byl v průběhu roku pravidelně zdarma dodáván do poštovních schránek
všech hostivických občanů. I pro tento tisk platí občanský zákoník, ve kterém je
stanoveno, že z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, v jakékoliv souvislosti nesmí být uváděna jména osob bez jejich
souhlasu. Proto čtenáři nedostávají informace o životních jubileích, narození dětí či úmrtích
svých spoluobčanů, jak tomu bývalo dříve. Ze stejného důvodu jsou zveřejňovány
usnesení a zápisy z jednání rady a zastupitelstva města s omezeným rozsahem
zpřístupněných osobních údajů.
Stránky HM využívalo vedení radnice k vysvětlování kritiky a odpovědím na dotazy
občanů. Více je uvedeno v následující části s názvem „Polemika“. Ke kritickým článkům má
možnost se každý, koho se kritika dotýká, vyjádřit. Uzávěrka každého čísla je vždy
20. v příslušném měsíci. Na stránkách měsíčníku bylo vzpomenuto významných výročí jako
byl 15. březen 1939, kdy do naší republiky vstoupili němečtí okupanti, dále to byl
17. listopad 1939, kdy došlo k perzekuci českých studentů, kteří nesouhlasili s německými
vetřelci, byl smrtelně zraněn medik Jan Opletal, jeho pohřeb se stal národní manifestací
proti německým okupantům.
Ing. Jiří Kučera zpracoval seriál článků o hostivické historii. Mnoho občanů se
dozvědělo o různých jednáních obecních zastupitelstev Hostivice a Litovic, o politickém
dění v obcích v období 1. republiky. Velmi zajímavé jsou historické vycházky s povídáním
o Hostivici, Podskalí, Skále, o Litovicích, Jenečku a Břvech. Občané vyjadřovali spokojenost
se zvláštním číslem HM „Jízdní řády“, kde jsou uvedeny veškeré informace o dopravních
spojích Hostivice s Prahou, o důležitých telefonních číslech, o úředních hodinách,
významných institucích a službách v našem městě. Od 1.1.2010 bude Hostivický měsíčník
tisknout Grafotechna Print, s. r.o., která v rámci výběrového řízení podala nejoptimálnější
nabídku.
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POLEMIKA
Polemika se během uplynulých let stala nedílnou součástí obsahu mnoha čísel
Hostivického měsíčníku. Ten tak dává svým čtenářům možnost vyjadřovat se k různým
událostem a často sporným a diskutabilním problémům, které je ve městě nutno řešit.
Polemika se také k občanům dostávala rozmnožovanými tiskovinami jednotlivých volebních
stran.
Polemické články byly zaměřovány zejména na změny ve vedení radnice, plnění
volebních programů, čerpání dotačních titulů a podobně.
Zastupitelka Koptová oslovila hostivickou veřejnost úvahou o provedených změnách
na radnici, nad vytvořením nových seskupení a získávání řídící moci.
Zastupitel Ing. Pelc se vyjádřil k akcím bývalé starostky s tím, že všechna obvinění
jeho osoby byla nepodložená. Rozhodnutím Policie ČR byly všechny úkony zastaveny.
Paní V. Edrová požádala na stránkách HM uveřejnit omluvu bývalé ekonomce MěÚ,
neboť článek uveřejněný v Lidových novinách dne 8. února 2009 byl zpracovaný
redaktorkou Hanou Čechovou bez jejího vědomí a písemného souhlasu.
Dne 15. června 2009 vydali zastupitelé ODS prohlášení o nesouhlasu s postupem
nového vedení radnice ve věci získání dotace pro město Hostivice na výstavbu jídelny
dosud neexistující umělecké školy. Na důkaz vážnosti tohoto prohlášení se zastupitelé ODS
odmítli zúčastnit zasedání ZM.
Ing. Jaroslav Košťál vyjádřil podiv nad činností bývalého vedení radnice a přístupu
kulturní komise RM k petici týkající se udělení čestného občanství in memoriam
MVDr. F. Chalupovi, kterou podepsalo 509 občanů.
K problému čestného občanství se vyjádřil též starosta města Jaroslav Kratochvíl,
který připomenul, že za starostování MVDr. Františka Chalupy byly provedeny úpravy
povrchů silnic, chodníků, postavilo se několik desítek nových domů a bytů, byla
realizována výstavba I. etapy Základní školy u Zámecké zdi, byla ukončena výstavba Domu
s pečovatelskou službou, Domova seniorů a další investiční práce. Pozastavil se nad tím, že
kulturní komise negativně rozhodla, zatímco v plejádě čestných občanů města Hostivice
setrvává Klement Gottwald, čestný občan tehdejších Litovic.
Bývalá členka kulturní komise PhDr. Hana Junová vyjádřila důrazný nesouhlas
s čestným občanstvím Klementa Gottwalda. V druhém článku vysvětlila, že záležitosti
čestného občanství nejsou v kompetenci kulturní komise, ale ZM. Kulturní komise
upozornila jako prvá, že Klement Gottwald je dosud čestným občanem města Hostivice.
Paní Marcela Staňková vyslovila podiv nad funkcí zpomalovacího semaforu v Litovické
ulici. Pracovníci investičního odboru slíbili další jednání se servisem tohoto zařízení, při
kterém budou žádat urychlenou nápravu. Firma Eltodo přiznala nevyhovující funkci
detektorů měřících rychlost přijíždějících vozidel a v krátké době zajistila nápravu.
Za občany lokality Sadová a U Obory zaslala článek „Kdo si hraje, nezlobí“ paní
Markéta Černá. Více jak 400 občanů podepsalo petici se žádostí o vybudování parku
a sportoviště pro děti. Na tuto akci bylo již zřízeno konto k získávání potřebných finančních
prostředků. Vedení města zařadilo tento požadavek do plánu akcí a snahou bude i získání
dotačních prostředků od nadřízených orgánů.
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Paní Věra Švecová s kolektivem rodičů vyjádřila nesouhlas se zastavením prací na
výstavbě sportoviště pro děti u ZŠ. Celou situaci vysvětlil starosta Jaroslav Kratochvíl, který
podal rozbor zadání s tím, že neexistuje finanční zajištění celého díla. Smlouva o provedení
stavby byla uzavřena 2. 12. 2008 a firma ze Zlína měla provést práce za 6 125 028 Kč.
Ještě téhož měsíce požádala paní starostka o zastavení práce, neboť se nepodařilo zajistit
potřebné finanční prostředky. Spletitou situaci následně umocnila havárie odkrytého
hlavního elektropřivaděče do ZŠ U Zámecké zdi a především absence platného stavebního
povolení. Stavba byla po náročných jednáních se stavební firmou zastavena. Pan starosta
vyzval paní Švecovou a další, že bylo lépe se více informovat na MěÚ, kde jsou všichni
občané vítáni a dveře jsou jim otevřené.
Uvedena byla i připomínka TSH, které obtížně napravují projevy vandalismu na
hřištích i veřejných prostorách města. Snaha o nápravu musí být zájmem celé společnosti
– rodičů, školy, všech obyvatel města i policie.
Funkcionář strany zelených vyjádřil nespokojenost se zavezením Višňovky 8 500 m3
podorniční zeminy. Díky České inspekci životního prostředí byla tato akce zastavena.
Občané vyjádřili rozpaky nad funkcí dvou semaforů v Litovické a především
v Komenského ulici.
Paní Eva Kulhánková vyjádřila podiv nad neslušným jednáním úřednice při řešení
odložení splátky za likvidaci komunálního odpadu. Příslušná pracovnice MěÚ vše písemně
vysvětlila a upozornila, že uvedená vyhláška je platná pro všechny občany města Hostivice
a každý musí platit poplatky řádně a včas.
Pan Jaroslav Stehlík poděkoval Ing. Jiřímu Kučerovi za přibližování hostivické historie
všem občanům procházkami v našem městě, za akci v Litovické tvrzi a pouť do Hájku.
Obyvatelé Litovic byli nespokojeni se stavem chodníku u parku T. G. Masaryka a dále
do Starých Litovic. Město tento stav řeší, nejdříve bude dlážděný chodník u parku, posléze
podél kapličky až k náměstí 1. máje.
Občané upozorňovali na nefunkční sloupy bývalého telefonního vedení. MěÚ
opětovně upozornil provozovatele – společnost Telefónica a. s., která příslíbila nápravu.
Rovněž nespokojenost byla se stavem okolí hostivického nádraží v ulici Železničářů. Město
jedná se Správou Českých drah o nápravu a rekonstrukci celého oplocení.
Majitelům domů a bytů se nelíbil způsob účtování vodného a stočného. TSH vyčlenily
volnou telefonní linku, aby každý mohl nahlásit stav vodoměru, který se zjišťuje 4× do
roka.
Sedm podepsaných zastupitelů ODS nesouhlasilo s postupem získání krajské dotace
na výstavbu jídelny dosud neexistující umělecké školy. Při jednání ZM byla vysvětlena celá
záležitost získané dotace, umělecká škola bude součástí dostavby ZŠ.
Dopisovatelé požadovali vyřešení cyklostezky do Ruzyně, neboť nová rychlostní
komunikace R6 přerušila hojně využívanou letitou polní cestu. Město jedná s Magistrátem
hl. m. Prahy o obnovení cyklostezky Hostivice – Ruzyně.
Bývalý ředitel Domova seniorů – Zelená lípa PhDr. Miroslav Vyhnálek, CSc., ve funkci
od 28. 11. 2001 do 1. 3. 2009, odmítl vyjádření pracovnice sociálního odboru týkající se
jeho působení v tomto zařízení, které bylo uveřejněné v Hostivickém měsíčníku.
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Lidé nejsou spokojeni se stavem silnice k hostivickému hřbitovu. Tu zničila nákladní
auta při odvozu zeminy z budované rychlostní komunikace R6 Pavlov – Bílá Hora. Investor
slíbil, že po ukončení výstavby uvede do pořádku dotčené ulice Družstevní, Cihlářskou,
Jiráskovu a Nádražní. Stav vyřešilo město provizorním návozem drtě na parkoviště před
hřbitovem.
Obyvatele města oslovil hejtman MUDr. David Rath. Zhodnotil dosavadní činnost
v zastupitelstvu města, uvedl, co se daří a realizuje a s čím nesouhlasí:
1) Základní škola je prvořadým úkolem města. Došlo k nárůstu počtu obyvatel a město je
povinno zajistit dostatečný prostor pro vzdělávání dětí.
2) Městský park – podařilo se upravit projekt, ve stavebních pracích se pokračuje.
3) Cyklostezky – začala realizace části cyklostezky ve směru do Sobína.
4) Rekonstrukce ulice Československé armády – Ředitelství silnic a dálnic ČR započalo
s pracemi, jde o kompletní nový asfaltový povrch a obrubníky.
5) Obnovení Višňovky – podařilo se napravit dřívější chybu.
6) Sportovní areál – připravuje se projekt na přírodní sportovní areál od železniční trati
směrem ku Praze – Peterkovu mlýnu.
7) Dostavba mateřské školy – její kapacita i po přístavbě nestačí, vedení města jedná
o možnostech zvýšení kapacity areálu MŠ.
8) Rozšiřování Letiště Ruzyně – s plány letiště nesouhlasí, neboť se někteří obyvatelé
obávají zhoršení životního prostředí ve městě.
9) Nesouhlas s rozvojem skladištních areálů v příměstské oblasti hl. m. Prahy, kraj chce
omezit zabírání zemědělské půdy pro stavební účely a chce vytvářet zelené prstence kolem
středočeských měst a tedy i Prahy.
Paní Klára Blahová žije v Hostivici 7 let a těší ji zlepšování stavu celkového prostředí
v našem městě. Děkuje za vybudování cyklostezky Hostivice – Sobín, za výstavbu
městského parku Ke Skále a doufá, že dojde i k úpravě Višňovky a jednou snad
i k vybudování městského relaxačního centra včetně bazénu.
Pan Jan Piskoř z Jenečka vyslovil radost nad zlepšováním prostředí v našem městě.
Našly se kapacity i peníze na opravu karlovarské silnice – ulice Čsl. armády. Dne
14. prosince 2009 zmizely stavební stroje z Družstevní ulice, která má nový povrch. Vůbec
ho ale netěší námitky proti dostavbě školy. Město ji naopak nutně potřebuje. Děkuje všem,
kteří se na zlepšování situace v našem městě podílejí.

KULTURA
Sokolovna, jediný objekt, ve kterém bylo dosud možno, i když ne ve zcela
vyhovujícím prostředí, pořádat kulturní a společenské akce, byl v průběhu roku omezen
v provozu. Městu se nepodařilo uzavřít kupní smlouvu s Českou obcí sokolskou. Nakonec
objekt získala Tělovýchovná jednota Sokola Břve, která by však sama svými omezenými
finančními prostředky provoz takového objektu nezvládla. Až na podzim se podařilo
Sokolovnu alespoň pronajmout a správcovství převzaly Technické služby Hostivice.
Dne 16. května 2009 se uskutečnila pouť do Hájku, které předcházela prohlídka
Litovické tvrze, poté šlo procesí až do hájeckého kláštera. Dne 5. září se v Hájku konala
mariánská pouť. Nejstarší Loreta v Čechách slavila 350. výročí příchodu prvních bratří
františkánů do Hájku.
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Koncerty
Koncerty byly pořádány v hale zámku, v parku na Husově náměstí, v kostele
sv. Jakuba a modlitebně Církve československé husitské. Dne 26. března se v zámecké
hale konal koncert „Sám svým stínem“ vynikajícího flétnisty Jiřího Stivína, v kostele
sv. Jakuba byl 21. dubna velikonoční koncert Cantio, v modlitebně Církve československé
husitské zpíval 26. dubna kytarista Slávek Klecandr. Poté následoval dne 28. května v hale
zámku koncert východočeské skupiny Kantoři, 6. září vystoupil před zámkem soubor
Spirituál kvintet a v hale zámku se 17. září představila hrou na pětiřadý xylofon Bena
Havlů. Tradiční ovace sklízel 15. října v zámecké hale houslový virtuóz Jaroslav Svěcený
s klavírním doprovodem Pavla Větrovce s programem „Přátelské setkání žánrů“. V kostele
sv. Jakuba bylo 28. listopadu vystoupení dětí v rámci Hostivického světélkování. Koncertní
sezónu roku 2009 uzavřela 17. prosince vánočním koncertem Rožmberská kapela.
Výstavy
Výstavy probíhaly v průběhu roku ve vstupní hale i přilehlé kapli zámku. V lednu to
byly záběry z Hostivického světélkování 2008, v lednu až březnu vystavoval své obrázky
Joachym Beruschka, v březnu až dubnu představila Martina Štochlová patchwork. Děti
z mateřské školy předvedly své práce v dubnu a květnu. V červnu a červenci prezentoval
fotografie Michal Hložek. V červenci až září předvedli své práce klienti Domova seniorů
Zelená lípa. V září a říjnu probíhala výstava fotografa Jaroslava Páska s názvem „Hostivice
hudební“. Na vystavených fotografiích autor představil průřez koncerty uskutečněnými na
zámku a v kostele sv. Jakuba v období let 2005 až 2008. V listopadu předvedla obrazy
„Malování pro radost“ Helena Skopcová a v zámecké kapli vystavil soubor fotografií
„Vzpomínka na sametovou revoluci“ Jindřich Lukášek. V prosinci byly vystaveny práce dětí
základní školy s námětem „ Advent v Hostivici“.
Ve výběru došlých prací do soutěže „Namalujte Hostivici“ zvítězila v kategorii dětí do
6 let Kateřina Končelová, v kategorii 7 až 12 let Kateřina Shrbená, 13 až 17 let Kateřina
Matulová a v kategorii dospělých Ing. Jiřina Bendelmayerová, která se stala též absolutní
vítězkou této soutěže.
Plesy a taneční zábavy
Již 17. ledna se konal v Sokolovně Společenský ples, při kterém k tanci hrála skupina
Staří známí, 27. února následoval 11. Školský ples a 25. Chovatelský ples byl až
21. března. Hojně navštívený byl i Dětský karneval. V květnu se uskutečnila májová
taneční zábava. Dále pak následovaly taneční zábavy pod patronací hasičského sboru. Tyto
akce se konaly opět v Sokolovně. Svaz postižených civilizačními chorobami pořádá každý
měsíc „taneční odpoledne“ v restauraci U Kaštanu.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Městská knihovna sídlí nadále v prostorách budovy čp. 59 na Husově náměstí.
V průběhu roku knihovnu navštívilo 3 445 čtenářů, internet použilo průměrně v týdnu
15 zájemců a kopírovací služby xeroxem využilo 15 osob. Knihovna má zaregistrováno 441
čtenářů, nejpočetnější je věková skupina seniorů. Dětská knihovna je využívána převážně
mladšími dětmi, starší školáci chodí většinou pro povinnou četbu. Za rok bylo vypůjčeno
21 701 knih, což je mírný pokles proti minulému roku.
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Zřetelný pokles nastal ve vypůjčování časopisů. Na půjčovném a za placené služby
bylo vybráno celkem 30 412 Kč. Knihovna získala celkem 515 nových knih, zvláštní
poděkovaní patří manželům Engelovým z Jarní ulice za velmi hodnotný knižní dar.

ŠKOLY
Základní škola U Zámecké zdi
Základní škola pokračovala v systému vzdělávání dětí ve staré školní budově i v nové
škole. To vyžadovalo nároky na přesuny dětí, navíc neustávaly problémy se školní kuchyní
a jídelnou, a tak se netrpělivě čekalo na dostavbu II. etapy nové školy.
Při zápise 17. a 18. února bylo zapsáno do 1. tříd 87 dětí, u 19 dětí požádali rodiče
o odklad povinné školní docházky. V období 2008–2011 byli do školní rady zvoleni za
pedagogy Mgr. L. Evanová, Mgr. S. Chmelíková a Mgr. V. Koulová, za rodiče
A. Mansfeldová, Mgr. Mayerová a L. Vinšová, za zřizovatele Ing. R. Šafaříková,
MVDr. L. Kudrna a Ing. J. Kučera. V únoru se týdenního lyžařského výcviku v Krkonoších
zúčastnili žáci 3., 8. a 9. tříd. Dne 1. dubna se uskutečnil školní výlet do Příbrami na téma
„Jak slavili horníci Velikonoce“. Děti poznaly mnoho již neznámých řemesel, vyzkoušely si
zdobení kraslic, pečení velikonočních perníčků, pletení pomlázek a výrobu řehtaček.
Závěrečná prohlídka „Hornického muzea“ umocnila pěkný dojem krásného výletu za
nedávnou historií.
Dne 21. dubna proběhla ve škole akce „Ochrana člověka za mimořádných situací“. Na
ní se podíleli členové Sboru dobrovolných hasičů Hostivice, vojenská posádka Břve, složky
Integrovaného záchranného systému Středočeského kraje, Městská policie Hostivice
a Územní středisko záchranné služby Kladno. Děti zvládly evakuaci školy na výbornou, se
zájmem si pak prohlédly všechnu vystavenou techniku. Děti ve 3. třídách poznávaly české
hudební skladatele, v devíti vyučovacích hodinách formou skládaček tvořily odpovědi
k daným tématům. Nakonec si poslechly symfonickou báseň „Má vlast“ a úryvky z opery
„Rusalka“. Dětem při výuce pomáhalo šest interaktivních tabulí, žáci zde cvičili zvládnutí
cizích jazyků, zákonitosti přírodovědy, chemie, fyziky a základy hudební výchovy. Velmi
aktivně byla využívána keramická dílna, kde děti tvarují různá zvířátka a hračky.
V posledních letech stoupl zájem dětí o četbu. Školní knihovna měla v tomto roce 6 433
knižních titulů a vybavena byla 12 počítačovými stanice s trvalým připojením na internet.
Škola spolupracovala s Klubem mladých čtenářů Albatros a Knižním klubem Fragment. Žáci
si objednávali vybrané tituly knih a nahrávek na CD, CVD a CD-ROM nosičích. Působivé
bylo 18. června pasování „Prvňáčků na čtenáře“. K výuce angličtiny pomohlo i vystoupení
kouzelníka, který s dětmi komunikoval anglickém jazyce.
V pátek 19. června se konala Školní akademie a rozloučení se žáky 9. ročníků. Na
jevišti Sokolovny děti předvedly dvouhodinový blok divadelních scének, tanečních
vystoupení a recitační pásmo. Žáci 9. tříd obdrželi od svých třídních učitelů – 9.A
Mgr. Vlasta Ryšavá, 9.B Jaroslav Kolouch a od ředitele školy Mgr. Josefa Mareše
symbolické šerpy s přáním mnoha štěstí a úspěchů v dalším životě. Z hostivické školy
odešlo po prázdninách studovat 19 žáků na soukromé školy, 35 na státní školy a 2 žákyně
na školy církevní. Na osmileté gymnázium byli přijati 3 žáci z 5. ročníku a na šestileté
gymnázium odešlo 6 žáků sedmých tříd. Ředitel školy Mgr. Mareš hodnotil skončený školní
rok 2008–2009 jako celkem dobrý. Škole se ale nepodařilo plně nahradit místa
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aprobovanými učiteli jazyků a informatiky. Pedagogickou činnost na škole ukončily učitelky
Mgr. Jupová a Mgr. Vančurová, Mgr. Krajcrová a vychovatelka V. Edrová. Ředitel školy by
si přál lepší spolupráci některých rodičů. Nový školní rok 2009–2010 začal otevřením tří
prvních tříd, 1.A třídu vedla učitelka Iva Hlásková, 1.B učitelka Květoslava Dvořáková a 1.C
učitelka Veronika Vaňkátová. Slavnostního zahájení nového školního roku se zúčastnil
i starosta Jaroslav Kratochvíl. Již 22. září pořádala škola Okresní přebory v přespolním
běhu. V soutěži šestičlenných družstev naši žáci obsadili 4. místo. Dne 13. října se ve škole
konalo divadelní představení souboru z Hradce Králové, v průběhu roku jezdily děti do
divadla Lampion v Kladně. Dne 22. října žáci navštívili pražské divadlo ABC, kde shlédli
rozmarné představení „Baron Prášil“. Při výchově žáků se nezapomíná ani na projekt
primární prevence – „Sám sebou“. Děti se učí o přátelství, kamarádství, vztahům mezi
sebou, k solidárnosti, odstraňování lhostejnosti a podporují sbírku pro „Děti ulice“. Dříve to
byla základní myšlenka výchovy mladého člověka, dnes je to „projekt“. Cestování po světě
si procvičovaly děti 26. října, kdy sestavovaly programy dle katalogů cestovních kanceláří.
Žáci 9. ročníku navštívili dne 3. listopadu jadernou elektrárnu Temelín, žáci 2. tříd pak
25. listopadu Hornické muzeum v Příbrami. V listopadu proběhla ve škole soutěž „Barevný
popelářský vůz“ za účasti 144 středočeských škol. Obrázek žákyně 4.B Barbory
Mansfeldové se umístil na pěkném 13. místě.

Základní škola Pionýrů
Do školské rady byli ve volebním období zvoleni: za pedagogy Mgr. I. Habrmanová,
za rodiče M. Pistoriusová a za zřizovatele Ing. J. Kučera. Děti v procvičování
environmentální výchovy prováděly úklid odpadků v okolí Hostivických rybníků, třídily
odpad a získávaly dovednosti pro další život, což je u sociální skladby žáků této školy
velice cenné.

Školní družina
Školní družina zabezpečuje mimoškolní péči o děti zaměstnaných rodičů. Děti mohou
v jednotlivých třídách rozvíjet své zájmy ve speciálních kroužcích. Děti jsou vychovány
k přátelství mezi sebou a k lásce ke zvířatům. V zimě pečují o ptactvo. O Svatojánské noci
30. dubna se konal pěkný rej na zahradě staré školy. Představila se více jak desítka „bab
s koštětem“, nakonec byly pomyslné zlé čarodějky upáleny. Již 12. května byl uskutečněn
projekt „ČR v čele EU“. Děti cestovaly vlakem s pasem „eurošlapáka“ do Holandska, do
země větrných mlýnů, pak je vítr na lodi zavál až do Anglie a nakonec cestovaly do slunné
Itálie. Celé toto cestování skončilo soutěží o „Evropské bonbonky“. Dětský den 30. května
v Sokolovně byl ve znamení „Den dětí, objevů a vynálezů“. Více jak 280 dětí si přišlo na
své, zábavy bylo dost. V červnu proběhla výstava zboží „Jarmark aneb kouzlo lidové
kultury“. Děti předvedly hračky ze dřeva, lýka, vlny a v dnešní přetechnizované době se
vrátily do doby staré šikovnosti a rukodělné práce.
V době po vyučování děti navštěvovaly významná místa Hostivice, na kterých hledaly
inspiraci pro soutěž „Namaluj Hostivici“. Mnoho námětů poskytlo náměstí, zámek, kostel,
Stromečky a hostivické rybníky.
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CENTRUM DROGOVÉ PREVENCE (CDP)
CDP úzce spolupracovalo se školou, římskokatolickou farností a dalšími organizacemi
města. V rámci učebního programu se ve škole pořádaly přednášky o škodlivosti kouření,
alkoholu a návykových drog. O velikonočním pondělí 8. dubna CDP a ZŠ uspořádaly výlet
do Prahy. Děti navštívily Prahu, část Podskalí a Výtoň, dozvěděly se o plavení vorů,
prohlédly si televizní studia a servisní dílny České televize na Kavčích horách. Cesta domů
pražským Semmeringem přes Prokopské údolí uzavřela krásný den. O prázdninách byly
děti na týdenním pobytu v Kořenově – Příchovicích s námětem kosmonautika. Prohlédly si
sportovní středisko Harrachov, tajemné Mumlavské vodopády, horské pěšiny a krásnou
přírodu. Na akci přispělo město a Fond hejtmana Středočeského kraje. Tradičně pěkné
bylo 28. listopadu „Hostivické světélkování s rozsvícením vánočního stromu“. Přišlo na 240
dětí a více jak 200 dospělých. Děti se již dávno před tím na vše připravovaly. V dílnách
vyráběly vánoční ozdoby a lampiony. Průvod vedl ze staré školy před zámek, kde vystoupil
soubor Taneční a hudební školy manželů Lisnerových. Děti s panem starostou rozsvítili
vánoční strom a pak cesta světélek pokračovala do Domova seniorů – Zelená lípa, kde
pásmem básniček a písniček oznámily, že započal advent. Celou akci zakončilo vystoupení
dětí v kostele sv. Jakuba. Akci podpořili hostivičtí sponzoři a dík patří paní Jitce Hákové za
přípravu a zajištění celého programu.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Mateřská škola opět nestačí uspokojit žádosti rodičů o přijetí jejich dětí. Letos se
hlásilo k zápisu 140 dětí, do ZŠ odešlo 50 dětí, na uvolněná místa bylo přijato 50 dětí a na
90 žadatelů se nedostalo. V zimních měsících děti jezdily na plavecký výcvik do krytého
bazénu v Tuchlovicích. Předškoláci si byli 3. února zkusit učební hodinu v ZŠ, prohlédli si
školu, školní družinu, vyzkoušeli i horolezeckou stěnu a provazový žebřík. Koncem února
byl v MŠ dětský karneval. Jaro děti vítaly barevně. S paní učitelkami si vybraly žlutou
barvu – a tak se všechno ve školce žlutilo. V MŠ byl i slet „čarodějnic“, děti se učily uklízet
a dělat pořádek v celém objektu. Mnoho radosti přinesl zpěvák Jiří Helekal, který si
nakonec s dětmi zazpíval oblíbené písničky. Nácvik zdolávání požárů dne 25. května
zvládly děti na výbornou. Pro 30 dětí byla na konci května uspořádána škola v přírodě
v Janově v Jizerských horách. Nový školní rok 2009–2010 byl zahájen v 6. třídách, 45 dětí
začalo s plaveckým výcvikem. Od října začala činnost v kroužcích – výtvarném, pěveckém,
keramickém a začala výuka anglického jazyka. Na zahradě uzrály i první vinné hrozny
a tak bylo veselé „vinobraní“. Předškoláci zvládli projekt „Školáček“, v rámci kterého se
seznamují s činností na základní škole, sedmdesát šest jich navštívilo nižborskou sklárnu
pan Rückla. Domů si odvezli mnoho nových poznatků a hezký dárek od majitele firmy,
skleněného sloníka.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ZAHRÁTKA
ZaHRÁTka pokračuje v činnosti Mateřského centra Hostík. Od února 2009 toto
občanské sdružení rozšířilo činnost podle zájmů rodičů a dětí. Akce se konaly prakticky
každý den, od pondělí až do pátku vždy od 9 do 18 hodin. Obnovila se tradice konání
masopustního průvodu, který byl uspořádán dne 24. února 2009. Úspěšné byly burzy
dětského oblečení. V první středu v měsíci se konala akce „kadeřník“, při níž se zdarma

Kronika města Hostivice
Rok 2009

28

stříhaly vlasy dětí. V dubnu se děti seznamovaly s kurzem první pomoci. Novou cestu
z Hostivice do Sobína si vyzkoušely děti 25. dubna, soutěžily při hrách v přírodě, poznávaly
rostliny, zvířata a vyzkoušely si sázení stromků. Akce se zúčastnilo 70 dětí a 65 dospělých.
Až 6. května pak bylo uspořádáno pálení čarodějnic.
Působivé bylo rozloučení před prázdninami na farní zahradě, kde děti soutěžily ve
skocích na trampolíně, vyzkoušely si skákání v pytlích, házení míčem na cíl a další soutěže.
Od 14. září začal opět provoz rodinného centra. Program byl vybírán podle věku dětí, nově
začínal taneční kroužek s výukou prvků baletu, na své dětské zájemce čekal odpolední
kroužek keramiky a pro rodiče večerní výuka angličtiny. Předsedkyní sdružení byla zvolena
paní Lenka Doubravová, činnost se rozšiřovala dle zájmu rodičů a dětí.

VESELÝ DOMEČEK A DĚTSKÝ KOUTEK OPIČKY
Veselý domeček a Dětský koutek Opičky jsou ve městě další privátní zařízení
poskytující péči o předškolní děti formou placené služby.

KLOKÁNEK
Klokánek, zařízení Fondu ohrožených dětí, je bohužel stále zaplněn dětmi, které se
narodily do špatných podmínek. Jejich rodiče často patří do skupiny drogově závislých,
alkoholiků a základní péči dětem nedávají.
Pro děti jsou pořádány hry, prázdninové tábory a pobyty v přírodě. Děti si nacházejí
své nové kamarády v hostivické škole. Na provoz tohoto zařízení finančně připívají
i jednotliví hostivičtí sponzoři včetně společenských organizací.

DĚTSKÉ ODDÍLY
Kajky
Oddíl úzce spolupracuje s Českým svazem ochránců přírody a s Pionýrem a nabízí
naplnění zájmové činnosti všem dětem. V lednu děti navštívily sportovní centrum v Praze
Na Palmovce. Dne 21. února se konalo kajčí sčítání netopýrů ve štolách Malé Ameriky.
Celkem bylo napočítáno 338 netopýrů, což překonalo rekord z roku 2003 o 100 kusů. Byl
nalezen jeden exemplář s označením používaným v 80. letech. V březnu si členové oddílu
zalyžovali v Herlíkovicích. První jarní den 21. března děti přivítaly na zahradě klubovny.
Dne 23. května proběhlo tradiční vítání ptačího zpěvu, při kterém 23 účastníků za vedení
ornitologického odborníka Oty Vorla poznávalo ptactvo na naučné stezce kolem
Hostivických rybníků. V červnu si členové zkusili sjíždění Sázavy z Čerčan do Týnce a do
Pikovic. V srpnu byl uspořádán týdenní pobyt na Slovensku v Nízkých Tatrách. Děti
navštívily Demänovskou jeskyni, Ďumbier, Chopok, útulnu na Chabenci a město Liptovský
Mikuláš. Oddíl se aktivně zúčastnil jarního a podzimního úklidu kolem Hostivických rybníků
a Litovického potoka. Drakiády se 11. října zúčastnilo 70 dětí, nejlepší obdržely medaile,
diplomy a perníkové dráčky. Podzimní prázdniny se uskutečnily ve Znojmě s poznáváním
povodí Dyje a vstupem na rakouské území do města Hardegg. Oslavy 16. výročí založení
oddílu se konaly 17. listopadu za účasti všech členů oddílu včetně rodičů dětí. Rok uzavřelo
vánoční posezení v klubovně.
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Pionýr
Tento oddíl má svoji činnost úzce propojenou s akcemi CDP, Kajek a ochránců
přírody. Dne 30. května se uskutečnil Den dětí v areálu Sokolovny. Letos probíhal dle
námětu Den dětí, objevů a vynálezů. Tradiční „Pohádkový les“ na břehu rybníka Kala byl
uspořádán dne 5. září.
Junák
Již lednu proběhla soutěž „Po stopách sněžné ženy“ kolem Hostivických rybníků,
24. ledna se konala zimní výprava na hrad Valdek u Komárova s pochodem do Jinců.
V sobotu 7. února byl na programu již 40. zimní přechod Brd se vzpomínkou na protestní
pochod, kdy 8. února 1969 více jak 1 300 skautů projevilo odpor proti okupaci
Československa vojáky zemí Varšavského paktu. Letošní trasa vedla z Rymáně, Řevnic až
na Kytínskou louku, kde se sešlo několik stovek skautů z Prahy, Plzně i Ústí nad Labem.
Den sesterství či Den přemýšlení se slaví 22. února na celém světě. Hostivické skautky
věnovaly tomuto dni soutěž „Poznej Hostivici“. Vítání jara se uskutečnilo 21. března
u Litovického rybníka a členové oddílu pak utopili Moranu v Litovickém potoce. Pak
následovala akce „Stopou boha jara Peruna“ vlakem do Kladna a pěšky do Vinařic,
návštěva hornického muzea u bývalé šachty Mayrau. Dne 25. dubna již XII. Koloběžkiáda
připravila pro soutěžící 13 sportovních disciplin v 5. věkových kategoriích. Pěknou akci
navštívenou 113 koloběžkáři podpořili hetjman MUDr. David Rath, Okresní rada Junáka
a další organizace města včetně sponzorských darů občanů. Den Svobody byl vzpomenut
9. května na Skalce u Mníšku pod Brdy a stal se okresním svátkem všech skatů. Ve
Svojsíkově závodu soutěžila družstva v plnění jednotlivých úkolů – zachraňování
zraněného, třídění odpadu, orientace v jízdních řádech, stavba stanu, poznávání rostlin,
překonávání překážek a jízda na kole. Celkem bylo připraveno 15 soutěžních zastávek.
Hostivická děvčata obsadila pěkné šesté místo, chlapci byli druzí. Letní třítýdenní tábor se
konal v červenci v jižních Čechách. Vedle táborových her a soutěží děti navštívily husitské
město Tábor. Stanový tábor získal z daru hejtmana Středočeského kraje MUDr. Ratha
nové podsady a na provoz celého tábora přispěli hostivičtí sponzoři. Vodní hrátky se konaly
opět 12. září na „Litovčáku“. Tradiční soutěž Skochovická kachna proběhla 1. října ve
Vraném nad Vltavou, při které hostivičtí skauti získali řadu medailových trofejí. Den české
státnosti 28. října byl vzpomínkou na všechny padlé. Výlet na Valašsko dne 17. listopadu
byl završen návštěvou Frenštátu pod Radhoštěm. Na zámku skauti uspořádali dne
20. listopadu koncert rockové skupiny Dead Shot.

TĚLOVÝCHOVA A SPORT
TJ Sokol Hostivice
Nový rok začal 1. ledna 2009 „Přátelským novoročním během“ v Bažantnici. Dne
18. dubna se konalo vystoupení souboru Věry Havlové s netradičními sporty v Sokolovně.
Sokolovna, toto kdysi pevné zázemí hostivického sportu, zaznamenalo v průběhu
roku vážné trhliny. Stařičká Sokolovna se stala středem zájmu vedení města, aby byly
konečně vypořádány majetkové vazby na toto obecní zařízení. I za cenu zaplacení za
objekt, který téměř sto let budovali občané Hostivice a přilehlých obcí, finančně
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a materiálně podporovali sponzoři z řad hostivických a litovických podnikatelů, živnostníků
a sedláků. Nepodařilo se, Sokolovnu dostal převodem TJ Sokol Břve. Noví majitelé nestačili
na provoz tělocvičny – a tak se po část roku necvičilo. Náhradně musel pro cvičení pomoci
sál ZŠ U Zámecké zdi. Od 16. září začali cvičit v sále ZŠ i dospělí, roční příspěvek 1 600 Kč.
Od 17. listopadu probíhal nový systém cvičení Spinalis v tanečním sále ZŠ. Cvičilo se
i v ROXY – cvičení Spinnig – Vital pro děti i dospělé.
Koncem roku se podařilo dovést majetkové vztahy týkající se areálu Sokolovny
k úspěšnému konci. Město zaplatilo hodnotou vlastních pozemků pod sportovním areálem
SAB Břve a nový majitel Sokolovny předal objekt včetně cvičiště a pozemků městu
Hostivice. Dlouholetý předseda oddílu Jiří Švihálek složil svoji funkci, patří mu upřímný dík
za to, co pro jednotu vykonal.
Oddíl tenisu
Tenisový oddíl se těší zájmu hostivických občanů, hrají děti, dorost a dospělí.
V plném provozu jsou čtyři tenisové kurty, odrazová stěna a nová klubovna. Za podpory
hejtmana MUDr. Davida Ratha byl 23. května uspořádán „Den tenisových her“
s mimořádnou účastí dětí, kterých přišlo několik stovek. Velmi dobrých soutěžních
výsledků dosahují mladší žáci, kteří v III.A soutěži smíšených družstev obsadili krásné
2. místo. Družstva dospělých skončila na 4. místě.
Oddíl kopané
Stále se vzpomíná na doby vítězství na hřišti u Bažantnice, na hřišti pod hrází i na
stadionu. Čas neúprosně pokročil a kdysi mladí nadějní žáci a dorostenci postupně
odcházejí do fotbalového zapomnění. Dnešní kopaná, to je řehole a žádá od hráče pilný
trénink a plnou oddanost hře. Zatím A mužstvo paběrkuje v okresní soutěži, mladí se snaží
dostat do vyšších pater okresních a krajských přeborů. Na valné hromadě byl dne
12. prosince zvolen nový výbor, byli vybráni vhodní trenéři pro všechna družstva a lze tedy
doufat v návrat k někdejší slávě hostivického fotbalu.
Šachový oddíl
Šachový oddíl se v letošním roce hlasitě přihlásil se svojí činností. Snaží se navázat
na úspěchy z 80. let, kdy hrálo 5 soutěžních týmů a v oddíle bylo 46 aktivních členů.
V roce 1973 se dokonce hostivické družstvo stalo republikovým vítězem v korespondenčním šachu. Po odmlce se podařilo obnovit činnost 2 soutěžních družstev. Příjemným
zjištěním je, že nyní za šachovnice zasedá i nadějné mládí.
Oddíl taneční gymnastiky „Marešky“
Marešky si drží svoji vysokou úroveň mezi republikovými soubory. Dne 11. června
děvčata vystoupila ve slovenské Skalici se svojí parádní skladbou „Alkoholik a jeho běsy“
a novým číslem „Dope Show“. Na podzim 29. listopadu se konal v Trenčíně
Československý festival pohybových skladeb. Za skladbu „Svázaná touha“ byla zlatá
medaile, za „Dope Show“ byla medaile bronzová. O Mikuláše 6. prosince proběhl
16. ročník Festivalu pohybových skladeb v Plzni a skladba „Dope Show“ byla porotou
oceněna jako nejinspirativnější skladba celé přehlídky. O tyto pěkné výsledky se zasloužily
trenérka Věra Marešová, dále Lída Junová, Zuzka Řezníčková, Julie Marešová, Monika
Chomiaková, Markéta Pišoftová, Lucie Pašková a Jana Zemanová.
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Oddíl nohejbalu TJ Sokol Břve
V roce 2009 družstva mužů a žen hrála nejvyšší soutěže ČR, muži extraligu a ženy
1. ligu. Muži na mezinárodním turnaji ve Vsetíně skončili na 2. místě a v ostatních turnajích
obsadili též přední místa. Ženy v každém turnaji potvrdily, že patří k předním družstvům
ČR a tento mladý tým má před sebou slibnou budoucnost. Hráč Dan Putík byl vyhodnocen
nejlepším juniorem roku 2009. Libor Chytra si po stříbrné medaili z MS 2008 udržel místo
v reprezentaci ČR a na Mistrovství Evropy v Turecku obsadil 2. místo ve trojicích.

Z ostatních sportů
Sousedský běh Hostivice začínal získávat na tradici, v tomto roce se 8. října konal již
jeho 8. ročník.
Dne 19. září projížděli naším městem cyklisté v závodě Praha – Karlovy Vary – Praha.
Závod byl zapsán mezi akce oslav 125. výročí založení organizované české cyklistiky. Jel se
již po třiašedesáté a závodníci museli našlapat 268 kilometrů.
V sousedních Řepích je aktivní oddíl BMX Řepy – bikros. V republikové soutěži
obsadili jeho hráči 2. a 4. místo. O tento úspěch se zasloužili i hostivičtí sportovci.

POLICEJNÍ KRONIKA
Tato pasáž je nářkem nad špatným chováním a morálkou v celé společnosti.
V průběhu roku jsme zaznamenali různé krádeže, zloději se nebojí krást soukromý či státní
majetek. Jsou vykrádány byty, mizí zahradní stroje a nářadí, stavební materiál,
automobily, motocykly a jiné. Bylo zadrženo mnoho řidičů motorových vozidel, kteří řídili
pro vlivem alkoholu a návykových látek, čímž ohrožovali životy ostatních účastníků
silničního provozu. Dne 10. března přepadl neznámý lupič pobočku Komerční banky na
Husově náměstí. Rozmáhaly se krádeže v domácnostech, zloději vystupovali často v rolích
„dobrých dárců finančních přeplatků a výher“. Tyto osoby především okrádaly starší lidi.
Pozitivním bylo zjištění, že činnost Městské policie Hostivice je v našem městě patrná.
Její časté pochůzky a kontroly od nás vytlačovaly nežádoucí živly. Strážníci pomáhali
odstraňovat z našeho města vraky starých aut, umravnili řadu rychle jezdících řidičů
a omezovali nežádoucí činnost vandalů. V průběhu roku převzala naše městská policie
pořádkový dozor i v sousední Chýni.
Nepříjemnou záležitostí byla šikana ve škole. Policie musela řešit případ šikany tří
nezletilých žáků vůči žákyni prvého stupně.
Velkým problémem ve městě je chov psů. Lidé bydlící v panelových domech často
mají padesátikilogramového mazlíčka v bytě a pak ho volně pustí do přírody. Co se děje
potom, to znají především maminky malých dětí. K této problematice byla vydána městská
vyhláška o povinnosti majitelů psů – vodění psů na vodítku s náhubkem a úklid
exkrementů.
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ZEMĚDĚLSTVÍ
Od 1. května 2009 museli být praktikující zemědělci evidováni na MěÚ Černošice
a museli vlastnit osvědčení zemědělského podnikatele. Z původní zemědělských obcí
Hostivice a Litovic zbylo již jen torzo. Jen zdánlivě se hospodařilo ve dvoře v areálu
Litovické tvrze, v ostatních statcích zemědělská činnost zanikla, jsou tam upravená obytná
stavení anebo skladové prostory. V katastrech Hostivice a Litovice ubývaly každým rokem
desítky hektarů zemědělské půdy. To, co naši předkové chránili jako oko v hlavě, se
stávalo lehkou kořistí různých developerů, kteří kdysi výbornou úrodnou zemědělskou
půdu prodávali ziskuchtivým stavebním firmám. Na zbývající půdě hospodařila firma
Litos, s. r. o., dvůr Litovice, Agrosa Chýně a další soukromí zemědělci z okolních vesnic.
Nad hlavní stájí litovického dvora se propadla neudržovaná střecha a na kdysi moderní stáj
čeká odklizení buldozerem. Zemědělský rok byl však docela příznivý. Výnosy obilovin byly
na úrovni 6 – 6,5 tuny z hektaru, řepa cukrovka 55 tun a řepka olejná 3 – 3,5 tuny. Krátce
po žních klesly ceny všech obilovin hluboko pod dlouhodobý průměr, navíc mnoho obilí
zůstalo nevykoupeno, dosud leží na skladech prvovýrobců. Chybí spotřeba jadrných krmiv
domácími zvířaty, která jsme si v minulosti vychovali a republika měla své maso, vejce
mléko a další potravinové produkty. Dnes jsou stáje prázdné a potravní řetězce k nám
dováží drahé potraviny za zahraničí, často i pochybné kvality. Smutný osud českého
sedláka.

POČASÍ
Nový rok začal mrazivým počasím -6 °C, bylo sucho bez sněhu. Ten napadl až
2. ledna v množství 2 cm, 8. ledna mráz -11 °C, koncem měsíce ledna došlo k oteplení. Na
počátku února napadl sníh, teploty klesaly pod 4 °C, průběžně byly sněhové poháňky.
Koncem měsíce února přišlo oteplení a dešťové srážky. V březnu srážky deště se sněhem,
teploty kolem nuly, 28. března bylo +4 °C. V dubnu bylo teplo, 2. dubna byl zaznamenán
rekord +22,2 °C, 17. dubna silně pršelo – 14 mm. Dne 8. května byla první bouřka, bez
deště. Pršelo od 11. května až do konce měsíce, 26. května byla opět bouřka, déšť
22 mm. Červen byl již teplotně mírnější, 12. června přišla bouřka, spadly první kroupy, bez
vážnějších následků. Červenec byl teplý, počasí se stále střídalo, srážky, teplé slunečné
dny. Dne 23. července byla silná bouřka, vítr vyvracel stromy, napršelo 26 mm, denní
teploty dosahovaly 32 – 34 °C. 2. srpna bylo dokonce na slunci +40 °C, navečer byla
bouřka, vítr a déšť – 12 mm. Do konce měsíce se střídaly silné dešťové přeháňky se
slunečnými dny. Nepříjemný byl den 3. září, kdy naše město postihla bouřka s průtrží
mračen. Padaly kroupy, během 10 minut spadlo 12 mm vody, povodně nebyly, ale mnoho
stromů i střech domů bylo poškozeno. V I. dekádě října přišlo ochlazení, přepršky 1 až
4 mm, 13. října již poletoval sníh – krupice, přišly ranní studené mlhy. Listopad byl
studený, se srážkami do 10 mm, až 21. listopadu se oteplilo +15 °C. Dne 5. prosince se
ochladilo, 12. prosince poletoval sníh a 17. prosince nastoupily mrazy -13 °C. Konec roku
zaznamenal mírné oteplení +2 °C, pršelo – 2 mm, byly mlhy. Tato pozorování jsou
z manuálního sledování v Hostivici čp. 744.
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Souborné klimatologické vyhodnocení oblasti Hostivice je z meteorologické stanice Praha
Ruzyně – ústav Komořany:
Průměrná měsíční a roční teplota vzduchu – °C
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Měsíční a roční úhrn srážek – mm
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12
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16

3
36

4
21

5
84

Nejvyšší naměřená teplota vzduchu: 33,4 °C – dne 23. 7.
Nejnižší neměřená teplota vzduchu: -17,0 °C – dne 20. 12.
Nejvyšší naměřený denní úhrn srážek: 18,7 mm – dne 11. 5.

RŮZNÉ
Dne 4. února 2009 představila své baletní vystoupení v Salesiánském divadle
v Kobylisích Taneční škola manželů Lisnerových se souborem 60 hostivických dětí. Děti
předvedly taneční zpracování Christiansenovy pohádky „Sněhová královna“.
Dne 28. března 2009 se na zámku uskutečnilo setkání občanů nad kronikami.
Přítomen byl pracovník Okresního archivu Praha-západ Dr. Buchtele.
Město Hostivice nechalo zhotovit letecké snímky všech 5 městských čtvrtí – Hostivice,
Litovice, Jeneček, Břve a Palouky. Ke koupi byly na MěÚ, cena za kus 200 Kč.
Dne 1. června navštívili Hostivici potomci čestného občana města pana Josefa
Pařeza, válečného veterána. Paní Wendy Parez s dcerou Carolyn si prohlédly jeho rodný
dům v Prostřední ulici. Pilot Josef Pařez byl příslušníkem 311. peruti britského královského
letectva R.A.F., účastnil se leteckých bojů za 2. světové války. Zemřel v roce 2007 v Anglii.
Zaměstnanci hostivické pošty vyjádřili podiv nad odvoláním vedoucího Tomáše
Kouby. Jmenovaný zařizoval provoz v novém objektu a vedl s citem kolektiv doručovatelek
ku spokojenosti hostivické veřejnosti.

ZÁVĚR
Skončil rok 2009, který zaznamenal významné změny. V průběhu volebního období
došlo k výměně vedení na radnici. Veřejnost přijala tyto změny s pochopením a výsledky
do konce roku potvrzují pozitivní výsledky práce nového radničního aparátu.
Podařilo se naplnit pracovní akce záměru zvelebování města, zřetelně postoupila akce
dostavby školy, úprava chodníků a ulic, úspěšně postupuje velká investiční akce kanalizace
Nouzov.
Vše však stojí mnoho peněz. Nutno podotknout, že se podařilo sehnat nemalé
finanční částky z celostátních fondů a od investorů bytové i ostatní zástavby v našem
městě. Za pochodu se řeší nedostatečná kapacita čistírny odpadních vod, místa pro děti
v mateřské škole, v předstihu se pracovalo na zvýšení kapacity základní školy. Pracovalo
se na akci Sokolovna, aby byl získán objekt pro potřeby celého města. Řešily se otázky
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životního prostředí v našem městě, problém zůstává v rozvoji Letiště Praha Ruzyně a jeho
vzletové dráhy RWY 06R/24 L. Pokračovalo se v řešení situace sjezdu v oblasti Tulipán
parku z rychlostní komunikace R6 na starou karlovarskou silnici.
Pozitivní je zjištění, že obyvatelé začínají mít své město rádi. Rodáci vidí ohromné
změny v budování infrastruktury města, noví obyvatelé vyjadřují spokojenost s bydlením
a životním prostředím. Mnoho se toho podařilo, další ještě čeká…

V Hostivici dne 20. července 2010

Ing. Antonín Štětka, CSc.
kronikář

Letopiseckou komisí projednáno dne 6. září 2010

