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Rok 2010 pokračoval v budování stabilizace vedení města s cílem plnit plány jeho 
dalšího rozvoje. Podařilo utlumit antagonistické názory části zastupitelstva, nakonec zvítězil 
rozum a zájem o zlepšování podmínek života v našem městě. Mnohé se podařilo, další 
ještě čeká a o tom je tento následující zápis kroniky. 

 
 

UDÁLOSTI VE SVĚTĚ  

 Naše republika, po podepsání „Lisabonské smlouvy“ prezidentem Klausem 
v listopadu 2009, se stala statutárním členem Evropské unie. Předsednictví od 1. ledna 
2010 se ujalo Španělsko, představil se i první oficiální prezident EU Herman Van Rompuy. 

 V lednu byl v Dubaji otevřen nejvyšší mrakodrap světa Burdž Chálifa, měří 828 m. 
Dne 12.1. postihlo ostrov Haiti ničivé zemětřesení, o život přišlo na 230 tisíc lidí. V Iráku 
proběhly první parlamentní volby, zvítězilo Národní irácké hnutí a svět očekává stabilizaci 
politických poměrů v tomto exponovaném státu.  

 Dne 8.4.2010 se sešli v Praze americký prezident Barack Obama a ruský prezident 
Dmitrij Medveděv, kde podepsali odzbrojovací smlouvu START, která zásadně snižuje 
počet jaderných nosičů na 700 a celkový počet jaderných hlavic na 1 550 na každé straně. 
Nešťastný den byl 10. duben, kdy u ruského Smolenska havarovalo polské vládní letadlo 
s prezidentem Lechem Kaczynským, jeho manželkou a dalšími 98 představiteli polského 
státu. Nikdo z pasažérů tragédii nepřežil, příčinou bylo špatné počasí a chybný přistávací 
manévr pilotů. Vládní delegace letěla na pietní oslavy vyvraždění polské generality vládou 
J. V. Stalina před 2. světovou válkou.  

Na vzdáleném Islandu začala 14.4. bouřit sopka Eyjafjallajökull. Padající sopečný 
prach a popel ochromil na několik týdnů leteckou dopravu v Evropě, byl zaznamenán i na 
pražské Ruzyni. V Mexickém zálivu explodovala ropná plošina společnosti British Petrol, 
zemřelo 11 osob a dlouhodobý ropný únik devastoval 650 km pobřeží USA. 

 Dne 30.4. byla otevřena v čínské Šanghaji světová výstava EXPO 2010. Zúčastnilo 
se 189 zemí a za půl roku tuto přehlídku shlédlo 73 milionů návštěvníků. Při závěrečném 
ceremoniálu 30.10. získal český pavilon stříbrnou medaili. 

 Ekonomické napětí v Řecku vyvrcholilo finančním krachem ve výši 110 miliard €. 
Celý stát si žil nad standard, lidé utráceli a dluhy neúměrně narostly. Dne 3.5. překazili 
občané v New Yorku teroristický útok, kdy pakistánský Taliban plánoval odpálit v ulicích 
velkoměsta automobil naložený výbušninami. 

 Od 1.7. převzala předsednictví v EU Belgie. Od srpna začaly Spojené státy americké 
stahovat svá vojska z Iráku. V Chile došlo k důlnímu neštěstí, v hloubi dolu zůstalo 
zavaleno 33 horníků. Po úporných vrtacích osvobozovacích pracích se po 69 dnech 
podařilo 14.10. z hloubky 622 m vyprostit všechny horníky. Čína rozvíjí svůj průmyslový 
potenciál. Vše však na úkor porušování mezinárodních smluv, kdy další výroba je zakázána 
patentovými předpisy. Porušování těchto mezinárodních dohod je především ve výrobě 
automobilů, čínská vozidla představují přesné kopie evropských i zámořských značek.  
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 Ruský prezident Putin vydal zákaz vývozu obilí, protože celou úrodnou oblast Ruska 

zachvátily zničující požáry a neúroda.  

 Na sklonku roku, 13.12. odpálil islámský fanatik v ulicích švédského Stockholmu dvě 
nálože trhavin, nebezpečí teroristických útoků je již i v kulturní Evropě.  
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UDÁLOSTI V ČESKÉ REPUBLICE  

 Dne 26.1. obvinil poslanec, bývalý ministr pro životní prostředí Martin Bursík vládu 
premiéra Jana Fischera z korupce a podléhání lobbistickým tlakům uhelných společností.  

 Dne 13.2. byl jmenován novým pražským arcibiskupem a českým katolickým 
primasem biskup Dominik Duka. 

 Deník MF Dnes otevřel 17.2. kauzu armádních transportérů Pandur, kde se jednalo 
o objem zakázky za více jak 14 miliard korun českých. Bylo zjištěno, že podepsání zakázky 
předcházela dohoda o lobbingu některých českých politiků a vládních funkcionářů. Téhož 
dne rozpustil Nejvyšší správní soud Dělnickou stranu, která spolupracuje s neonacisty 
a jejím cílem je totalita.  

 Policie v Praze začala 26.2. prověřovat projekt pražské karty Opencard. Předseda 
Parlamentu ČR Miloslav Vlček odstoupil 22.4. z funkce pro zneužívání státních dotací 
a podezřelou finanční půjčku. Republiku zachvátila v dubnu epidemie chřipky, nemocní 
měli vysoké teploty, střevní potíže, bolesti kloubů a svalů. Obávaná „prasečí chřipka“ to 
nebyla a léčba se soustředila na podávání vitaminů, léků a klid na lůžku. Do volebních 
agitací se dostávají známky násilí. Při volebním projevu v Brně 4.5. byl fyzicky napaden 
a zraněn podnapilým občanem místopředseda ČSSD Bohuslav Sobotka. Dne 9.5. zemřel 
náš první ombudsman Otakar Motejl ve věku 77 let. V Praze jsou problémy s bezdomovci, 
feťáky a dealery drog. Policie je obviňována z malé kontroly těchto živlů a nedostatečné 
represe. Ve zdravotnictví jsou rozpory mezi ODS a ČSSD v úhradě zdravotnických poplatků 
při návštěvách u lékaře a odběru léků na recept.  

 Plzeňská právnická fakulta hrubě porušila zásady poctivosti. Nechala promovat 
několik desítek „rychlostudentů“, kteří neabsolvovali povinné penzum přednášek, cvičení 
a seminářů, navíc jejich diplomové a disertační práce postrádaly splnění základních 
podmínek vysokoškolské úrovně. 

 V polovině května zasáhly přívalové deště území Moravy, při povodních zemřel 
jeden člověk. Na konci měsíce 26.5. byly další povodně na Moravě, Slezsku a Pardubicku, 
vedle hmotných škod byl ztráty i 5 lidských životů. Nakonec zahrozily další povodně 6.8. 
v severočeském kraji, na Liberecku a Děčínsku bylo 5 mrtvých a miliardové hmotné škody. 
Povodně udeřily ještě v srpnu, kde v severních Čechách v oblasti Chrastavy bylo zničeno 
několik desítek rodinných domů a tři osoby přišly o život.  

 Ve volbách do Poslanecké sněmovny 29. až 30.5. vyhrála ČSSD, která získala 
56 mandátů, ale vládu sestavila koalice stran ODS (53), TOP 09 (41) a VV (24 mandátů). 
K volbám přišlo 62,6 % lidí. O většině zvolených poslanců rozhodly tzv. preferenční hlasy. 
Nová strana VV – Věci veřejné oslovila velký počet voličů, kde její lídr Radek John 
prosazoval snížení státního aparátu, protikorupční opatření, zastavování zadlužování státu, 
důchodovou a zdravotní reformu, snížení nákladů na armádu, audit rozdělování sociálních 
dávek, zdanění hazardu a kontrolu nákladů v dopravě. Na volební agitaci a reklamu bylo 
utraceno dle výkazů jednotlivých stran celkem 392,2 mil. Kč. Do parlamentu se poprvé 
nedostala KDU-ČSL. 

 Dne 28.6. byl jmenován premiérem lídr ODS Petr Nečas a 13.7. jmenoval prezident 
Klaus 15-člennou vládu ze zástupců ODS, TOP 09 a VV. Parlament vyjádřil důvěru vládě 
10.8.2010. 
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 O katedrálu sv. Víta bude společně pečovat stát a církev. Tuto dohodu uzavřeli 

prezident Václav Klaus a arcibiskup Dominik Duka. 

 Dne 6.6. zemřel ve věku 78 let herec, režisér a scénárista Ladislav Smoljak. Byl 
duchovním spolutvůrcem divadla Járy Cimrmana. 

 Při hloubení nejdelšího silničního pražského tunelu Blanka došlo 6.7. již ke třetímu 
propadu zeminy, bagrista byl zasypán, podařilo se ho bez většího zranění včas vyprostit. 

 Dne 6.8. byl jmenován vládní poradní orgán „NERV“ (Národní ekonomická rada 
vlády), nejlepší ekonomové, programátoři mají pomoci hledat cesty k ozdravení české 
ekonomiky a nastolení hospodářské stability. 

 V září se dostal k soudu případ sporu dvou známých zpěvaček Heleny Vondráčkové 
a Marty Kubišové. Nepřehlednou situaci kritizovali prostí občané. Od 1.9. se na vybraných 
školách učí prvňáčkové nový typ písma Comenia Skript, připomíná podobu tiskací abecedy. 
Již 15.9. začali lékaři s připravovanou kampaní „Děkujeme, odcházíme“. Požadovali zvýšení 
platů na 1,5- až 3-násobek průměrné mzdy, snížení přesčasových hodin a další zlepšování 
podmínek odborného růstu. V soutěži měst o „Centrum kultury“ zvítězila 8.9.2010 Plzeň, 
kdy porazila Ostravu a stala se evropským hlavním městem kultury pro rok 2015.  

 Významní představitelé radnice v Brně-Žabovřeskách Aleš Kvapil a Radovan Novot-
ný byli usvědčeni a odsouzeni z braní úplatků ve výši 1 milionu korun. Na ministerstvu 
národní obrany divně hospodařili vedoucí pracovníci, vysocí generálové si nechávali dávat 
dary a pozornosti. Provalila se nekalá soutěž při nákupu „Gripenů, Pandurů, minometů“. 

 Na vybraných středních školách se uskutečnily 11.10. „státní maturity“, celá jedna 
třetina studentů však neuspěla. Ostrá zkouška však bude až v roce 2011. Dne 13.10. 
nedošla domů ze školy v Praze Troji devítiletá dívenka Anička Janatová. Ani do konce roku 
se nepodařilo policii odhalit stopu jejího zmizení.  

 Dne 20.10. konečně odsoudil Krajský soud v Ostravě žháře z Vrbkova, kde bylo 
těžce popálené dvouleté děvčátko Natálka. Tři žháři dostali trest odnětí svobody 22 let 
a jeden 20 let. Jejich činnost byla doložena a jednalo se o rasový podtext. 

 V podzimních volbách do Senátu získala ČSSD většinu, celkem bude mít 41 mandá-
tů, ODS získala pouze 25 mandátů. Komunální volby v Praze sice vyhrála TOP 09, ale 
koaliční smlouvu k překvapení většiny občanů uzavřela ODS s ČSSD, primátorem se po 
velikých bouřích občanů se stal MUDr. Bohuslav Svoboda, představitel ODS. 

 Dne 1.12. postihla celou Evropu silná sněhová kalamita, provoz byl přerušen i na 
letišti Praha-Ruzyně. 

 Ministerstvo životního prostředí muselo řešit korupční aféru ministra Pavla Drobila, 
který neustál systémy hospodaření ve Státním fondu životního prostředí. Pod tlakem 
veřejnosti podal 16.12. demisi. Nedostatky byly zjištěny i při rozdělování dotací „Zelená 
úsporám“, kdy na zateplování domů, systémy vytápění nepostačují plánované dotace.  

 Senát schválil snížení platů o 5 % představitelům státu, soudců včetně státních 
zástupců. Zákonodárci navíc ztrácejí nárok na bezplatnou MHD a možnosti nechávat si 
proplácet vnitrostátní letenky. 

 Ihned po Vánocích nastoupila v obchodech a supermarketech vlna zběsilých 
výprodejů zboží. Dne 27.12. představil lékařský odborový svaz agenturu Erwing PR, kde je 
moderátorem známý předlistopadový televizní komentátor Jiří Hrabovský. Dle předsedy 
lékařských odborů Martina Engela si celou akci hradí ze svých prostředků lékaři sami. 
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Dodatečně se zjistilo, že někteří lékaři podepsaní pod provoláním „Děkujeme, odcházíme“ 
vůbec odejít nechtějí a jinou práci si ani neshánějí.  

 Ani ve sportu se naše malá republika neztratila. Dne 31.1. se stal mistrem světa 
v cyklokrosu Zdeněk Štybar. Na zimní olympiádě ve Vancouveru získala dvě zlaté a jednu 
bronzovou medaili rychlobruslařka Martina Sáblíková. Zde též získal dvě bronzové medaile 
v běhu na lyžích Lukáš Bauer. Na mistrovství světa v hokeji v německém Kolíně nad 
Rýnem získali 23.5. naši hokejisté zlaté medaile. Na mistrovství světa atletů v Barceloně 
naše Barbora Špotáková získala bronzovou medaili v hodu oštěpem a 18.8. vyhrála 
1. ročník světové „Diamantové ligy“. Na Novém Zélandu se náš veslař Ondřej Synek stal 
6.11. mistrem světa. V závěrečném tenisovém turnaji nejlepších tenistů světa se náš 
Tomáš Berdych probojoval mezi nejlepších 8 hráčů světa.   
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ROK 2010 V HOSTIVICI 

Zastupitelstvo města  

Zasedání ZM dne 25.1.2010 se zúčastnilo 12 členů, 2 se omluvili a 3 se nedosta-
vili. V prosinci 2009 vynesl okresní soud rozsudek, kterým nařídil městu uhradit společnosti 
INGOS s. r. o. částku 7 007 517 Kč jako náhradu za nerealizovanou dostavbu čistírny 
odpadních vod (ČOV). ZM uložilo starostovi, aby podal jménem města odvolání do výroku 
povinnosti uhradit žalobci škodu a jednal se společností Ingos o podmínkách mimo-
soudního vyrovnání. Za odstoupivšího Michala Vávru byl zvolen do kontrolního výboru 
Kamil Vohradský. Při provedené kontrole v příspěvkových organizacích města nebyly 
zjištěny závažné nedostatky. Byla schválena zpráva o stavu požární ochrany, bylo 
schváleno rozpočtové opatření č. 1/2010, město přijalo dar ve výši 250 000 Kč a schválilo 
kupní smlouvu na převod zeleně v lokalitě Vilová čtvrť. ZM schválilo vyjádření města 
Hostivice k doplnění dokumentace hodnocení vlivů paralelní dráhy RWY 06R/24L letiště 
Praha-Ruzyně na životní prostředí. Vzalo na vědomí informaci o stavu podávání žádostí 
o dotace. Diskuse byla k podání žádosti o dotaci na napojení kanalizace města na Prahu. 
Nebylo přijato žádné usnesení a k celé problematice bude svoláno na 22.2. samostatné 
zasedání ZM. 

Zasedání ZM dne 22.2.2010 schválilo jednací řád ZM, převody pozemků od Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSMV), prodej okrajových pozemků 
a přijetí daru 800 000 Kč od společnosti SEGRO Czech Republik s. r. o. na vydávání HM. 
Hlavním bodem jednání byla diskuze o sporu města se společností Ingos s. r. o. a řešení 
nedostatečné kapacity ČOV. Snaha o smír nebyla společností Ingos akceptována, pro 
různost názorů členů ZM nebylo žádné usnesení přijato.  

Zasedání ZM dne 22.3.2010 zvolilo přísedící Okresní soudu Praha-západ na 
volební období 2010–2014 Annu Křižkovou, Vladimíru Drlíkovou a Ing. Josefa Drlíka. 
Schválilo prodej pozemku u rodinného domku U Školičky – urovnání hranic, půjčky 
občanům na rozvoj bydlení. Souhlasilo s rozdělením příspěvku místním organizacím, a to: 
Centrum drogové prevence 122 300 Kč, Český svaz chovatelů 10 000 Kč, Český svaz 
ochránců přírody 20 000 Kč, Český svaz žen 10 000 Kč, Junák 75 000 Kč, Myslivecké 
sdružení 10 000 Kč, Rodinné centrum zaHRÁTka 30 000 Kč, Římsko-katolická farnost 
26 000 Kč, Sbor dobrovolných hasičů 26 700 Kč, Svaz postižených civilizačními chorobami 
45 000 Kč, Tělocvičná jednota Sokol Břve 30 000 Kč, TJ Sokol Hostivice 95 000 Kč. Celkem 
bylo rozděleno 500 000 Kč. ZM schválilo odepsání pohledávky vůči firmě Texat s. r. o. ve 
výši 35 000 Kč z důvodů nedobytnosti dlužné částky. Toto zasedání ZM bylo dosud 
v historii nejkratší, všechny body programu byly projednány za 32 minut.  

 
Rozpočet města na rok 2010: 
 
P ř í j m y        v tis. Kč 
Daňové        52 535 
Nedaňové         4 543 
Kapitálové          1 990 
Dotace          7 163 
Celkem        66 231 
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V ý d a j e         v tis. Kč 
Komunikace            6 350 
Dopravní obslužnost         1 350 
Vodní hospodářství           2 500 
Kanalizace            4 620 
Čistírna odpadní vod        21 127 
Mateřská škola           1 566 
Základní škola U Zámecké zdi         3 470 
Základní škola Pionýrů 79            360 
Knihovna               721 
Kultura               280 
Sportovní zařízení              250  
Dům dětí                 25 
Veřejné osvětlení           2 300  
Pohřebnictví               400 
Služby spojené s pronájmy            900 
Technické služby        12 815 
Ostatní nakládání s odpady           250 
Péče o veřejnou zeleň vč. podílu k dotaci OPŽP        650 
Sociální dávky                50  
Městská policie          5 235 
Pečovatelská služba             771 
Hasiči               251 
Zastupitelé            2 527 
Úřad          45 173  
Ostatní výdaje              500 
Výkup pozemků           1 700 
Celkem        116 231 
 
Celková bilance rozpočtu 
Příjmy          66 231 
Výdaje        116 231 
Výsledek hospodaření 2010    –50 000 
 
Schodek bude hrazen z přebytku hospodaření z předchozích let ve shodné výši. 

 

Zasedání ZM dne 17.5.2010 schválilo obecně platnou vyhlášku č. 1/2010, kterou 
byla vymezena další veřejná prostranství, na nichž platí zákaz konzumace alkoholických 
nápojů, uzavření darovací smlouvy s Central Group, a. s., na poskytnutí částky 250 000 Kč 
a kupní smlouvu na převod pozemků, komunikací a zeleně v lokalitě Sadová I, v ulicích 
Platanová, Jasanová, Akátová a část Sadové. Schválilo koupi pozemků v k. ú. Hostivice, 
přijetí daru pozemků v k. ú Hostivice v ulici Za Mlýnem, přijetí daru pozemku v k. ú. 
Litovice pro chodník Litovická – náměstí 1. máje, vlastnictví pozemků v k. ú. Hostivice – 
v ulici U Školičky, kde byl dlouho neřešený problém vlastnictví zahrady a pozemku pod 
rodinným domem, prodej pozemků v k. ú. Hostivice – vyrovnání svahů bývalé skládky ve 
Skále, prodej parkovacího místa v Toskánské ulici, prodej dlouhodobě užívaného pozemku 
v ulici U Sádek, prodej slepého výběžku pozemku v Podzimní ulici, prodej pozemku včetně 
drobné stavby v zahrádkářské kolonii Palouky. Dále schválilo prodej bytu v bytovém domě 
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Kmochova 1157 obálkovou metodou a privatizaci bytových domů Kmochova čp. 942 a 943 
s použitím koeficientu 1,0 dle znaleckého posudku. Schválilo závěrečný účet města 
Hostivice za rok 2009 bez výhrad. Vzalo na vědomí rozhodnutí Státního fondu životního 
prostředí, které zamítlo žádost města o podporu na akci ČOV Hostivice. ZM schvaluje 
koncepci nakládání s odpadními vodami tak, že zvýšení kapacity ČOV bude dosaženo její 
dostavbou o kapacitu 5 000 EO. ZM ukládá městu zahájit ihned projekční práce na stavbu 
nové linky biologického čištění a získat územní rozhodnutí a stavební povolení. Uložilo radě 
města požádat Středočeský kraj o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizace. Schvaluje 
postup odstraňování balastních vod ze splaškové kanalizace v Nouzově. Dále schválilo, aby 
nové rozvojové záměry s výjimkou jednotlivých domů do vyčerpání případné volné 
kapacity ČOV byly povoleny až po dostavbě další linky biologického čištění v ČOV. Uložila 
radě města projednat s potencionálními investory možnosti příspěvku na rozšíření kapacity 
ČOV. Souborem těchto usnesení reagovalo ZM na zamítnutí žádosti o dotaci na napojení 
kanalizace na Prahu. ZM schválilo záměr, aby byly ve školském areálu U Zámecké zdi 
dostavěny současně pavilony A i B, a pověřilo starostu k jednání o možnostech financování 
stavby. Schválilo rozpočtové opatření č. 3/2010, přijetí daru od Letiště Praha, a. s., 
a Central Group, a. s., finanční prostředky jsou vázané na dostavbu školy. Schvaluje 
odepsání částky 500 tisíc Kč za nepotřebné projekty kanalizace v ulicích Lipová a U Obory. 
Schvaluje přijetí daru Letiště Praha, a. s., ve výši 979 380 Kč a bere na vědomí užití tohoto 
daru na výstavbu splaškové kanalizace v Nouzově. ZM odnímá Klementu Gottwaldovi 
čestné občanství, které mu udělil 22.11.1948 MNV Litovice. 

Zasedání ZM 21.6.2010 schválilo pojmenování ulice Nad Cihelnou – Litovice mezi 
Haklovou a Valovskou, dále Západní pro silnici od ulice U Sušičky k litovicko-jenečskému 
hřbitovu. ZM schválilo obecně závazné vyhlášky č. 2/2010 o místním poplatku ze psů, 
č. 4/2010 o poplatcích z ubytovny, č. 5/2010 o poplatcích za provozovaný hrací přístroj, 
č. 6/2010 o místním poplatku za systém shromažďování, třídění, sběru, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů a vyhlášku č. 7/2010, která zrušila dřívější obecně 
závazné vyhlášky. Schválilo závazek převzetí pozemků, komunikací, inženýrských sítí 
a veřejnou zeleň v lokalitě Ke Stromečkům v rozsahu plánovací smlouvy ze dne 28.4.2010 
s panem Dušanem Plecháčem a společností Habitera, a. s., s tím, že město po dokončení 
výstavby převezeme darem pozemky pod komunikacemi v lokalitě Ke Stromečkům 
a pozemky určené pro zeleň v lokalitě podél Litovického potoka o výměře cca 11 000 m2. 
Za symbolickou cenu koupí komunikace, inženýrské sítě a veřejnou zeleň. Schválilo koupi 
pozemku v Dělnické ulici, přijetí daru pozemku za bytovým domem Komenského 495 
a prodej bytové jednotky v domě Čsl. armády 189 obálkovou metodou. Schválilo demontáž 
světelného signalizačního zařízení vybudovaného v roce 2008 v jižní části Husova náměstí 
– Komenského. Schválilo odepsat z účtu města náklady na projekty na akci ČOV II. a III. 
etapy ve výši 2 665 635 Kč, dále na akci napojení kanalizace na ÚČOV Praha ve výši 
4 172 355 Kč. ZM schválilo odmítnutí návrhu dohody o narovnání, kterou předložil podnik 
Ingos s. r. o. Schválilo rozpočtové opatření č. 4/2010 na vyčlenění vlastních potřebných 
prostředků k přiznaným dotacím na školu a školku, dále byl rozdělen dar od Central Group 
na údržbu dětských hřišť, sportovišť a na obnovu laviček. Schválilo vyčlenění částky 
19 027 610 Kč k spolufinancování projektu „Rozšíření kapacity ZŠ Hostivice“ a vyčlenění 
peněžní částky ve výši 2 512 870 Kč na spolufinancování projektu „Rozšíření kapacity MŠ 
Hostivice“. Vzalo na vědomí postup příprav s úpravou územního plánu města při 
revitalizaci Litovického potoka.  
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Zasedání ZM 12.7.2010 odsouhlasilo umístnění mateřské školky v ulici K Višňovce. 
Školka bude soukromá a zřizovatel si hradí veškeré náklady. Od 1.9.2010 byla zrušena 
pobočka Základní školy Čičovice, žáci budou dojíždět do hostivické školy Pionýrů 79. 
Schválilo směnu pozemků u Litovického potoka a ulice Kmochovy, převod pozemku od 
ÚZSVM u Peterkova mlýna. Uložilo radě města vypracovat návrh pravidel dalšího prodeje 
parkovacích míst v Toskánské ulici. Schválilo prodej bytové jednotky v domě čp. 1157 
s oznámením o výběrovém řízení se stanovením minimální kupní ceny 995 000 Kč. 
Zahrada se zahradním domkem Paloukách byla nabídnuta k prodeji za minimální kupní 
cenu 295 000 Kč. Schválilo přijetí dotace na kanalizaci v Nouzově, dotaci na zeleň 
v lokalitě nad Jenečkem kolem bývalé střelnice. Schválilo navýšení kapacity MŠ Hostivice 
na 175 dětí. Nová třída s 25 dětmi bude od 1. září 2010 umístěna v prostoru nad novou 
školní jídelnou U Zámecké zdi. 

Zasedání ZM 20.9.2010 schválilo obecně závazné vyhlášky č. 8/2010 o poplatcích 
za užívání veřejného prostranství, č. 9/2010 o ochraně nočního klidu, č. 10/2010 
k zajištění veřejného pořádku a udržování čistoty veřejných prostranství při chovu zvířat. 
Schválilo peněžitý vklad města Hostivice do společenství PRaK, a. s., ve výši 23 000 Kč 
k nákupu 46 kusů akcií. Starosta města J. Kratochvíl je delegován na řádnou valnou 
hromadu této akciové společnosti. Schválilo podání žádosti o dotaci z OPŽP na akci 
„Revitalizace Litovického potoka“. Vzalo na vědomí informaci o průběhu soudu se 
společností Ingos s. r. o. a rozsudku odvolacího soudu. Město musí zaplatit společnosti 
Ingos 6 milionů Kč, spor o další částku ve výši 1,5 milionu Kč není dosud uzavřen. 
ZM uložilo starostovi podat do 10.10.2010 trestní oznámení na neznámého pachatele pro 
podezření spáchání trestného činu při správě cizího majetku v souvislosti s vypovězením 
smlouvy o dílo na dostavbu ČOV Hostivice se společností Ingos s. r. o. Schválilo harmono-
gram postupu dostavby ČOV včetně nové linky biologického čištění o kapacitě přibližně 
9 000 EO. Schválilo darovací smlouvu na pozemky od pana Dušana Plecháče, na pozemky 
od společnosti Habitera, a. s., kupní smlouvu na komunikace Za Zahradami, Na Výhledu 
a část V Uličce. Schválilo prodej světelného signalizačního zařízení z ulice Komenského za 
navrženou cenu 150 000 Kč. Dosud se nepodařilo prodat pozemek v Paloukách ani byt 
v Kmochově ulici čp. 1157. Tento majetek města bude pronajímán. Prodej bytové jednotky 
Čsl. armády čp. 189 bude nabídnut za minimální cenu 895 000 Kč. Schválilo postup 
a pravidla prodeje pozemků včetně parkovacích míst 2 majitelům v Toskánské ulici, 
každému za 50 000 Kč. V Komenského ulici v zahradě domu čp. 495 byly vypořádány 
majetkové poměry stávajících garáží, aby stav odpovídal skutečnosti. V Jiráskově ulici 
čp. 170 prodalo město další části hospodářských budov, v ulici u Vodárny byly prodány 
nepřístupné pozemky. ZM schválilo směnu pozemků v ulici U Potoka a v ulici 9. května, 
koupi pozemků pro revitalizaci Litovického potoka. Schválilo směnu areálu staré školy – 
Komenského čp. 141 za nemovitost ZŠ, školní kuchyně a jídelna U Zámecké zdi. Schválilo 
záměr přijetí bankovního úvěru ve výši 56 000 000 Kč na výstavbu pavilonu A školního 
areálu U Zámecké zdi a radě města uložilo vypsat do 15.10.2010 výběrové řízení na 
poskytovatele úvěru. Schválilo rozbor hospodaření za I. pololetí 2010 bez výhrad, dále 
rozpočtové opatření č. 5/2010. Schválilo rozpočtový výhled na období 2011 až 2015. 
Schválilo vázání dosud nerozpočtovaných příjmů do výše 500 000 Kč na rekonstrukci 
čerpání vratného kalu v ČOV. Schválilo dodatek č. 1 úplného znění zřizovací listiny 
ZŠ Hostivice, kterým se do hlavní činnosti doplňují služby školní jídelny pro jiná školní 
a předškolní zařízení na území města. 
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USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZM se konalo 11.11.2010 v Sokolovně, 16 zastupitelů 
složilo předepsaný slib, 1 byl omluven pro nemoc. Na své mandáty již před ustavujícím 
zasedáním rezignovaly MUDr. Kateřina Pancová a Bc. Iva Koptová, jejich místa obsadili 
Petr Králík a Ing. Emil Kajer. Starostou byl zvolen Jaroslav Kratochvíl, místostarostou 
Ing. Jiří Kučera, členové zastupitelstva MUDr. David Rath, Mgr. Tomáš Burger, Petr Králík, 
Patrik Tomšů, Ing. Pavel Hrbek, Ing. Emil Kajer, Bc. Adéla Kolací, Miroslav Petřík, 
Ing. Pavel Kocián, Mgr. Jan Šafranka, Dalibor Smažinka, Ing. Pavel Hosenseidl, PhDr. 
ThLic. Drahomír Suchánek, PhD., Mgr. Markéta Mayerová a MVDr. Luboš Kudrna. Počet 
členů rady města ve volebním období 2010–2014 byl stanoven na 5. Členy rady byli 
zvoleni starosta Jaroslav Kratochvíl, místostarosta Ing. Jiří Kučera, Ing. Pavel Hosenseidl, 
Ing. Pavel Hrbek a Patrik Tomšů. Uvolněnými členy zastupitelstva budou starosta 
a místostarosta. Předsedou finančního výboru byl zvolen Petr Králík, kontrolního výboru 
Mgr. Jan Šefranka. ZM pověřuje k funkci oddávajících Patrika Tomšů, MUDr. Davida Ratha, 
Dalibora Smažinku a Mgr. Jana Šefranku. Dle zákona mohou oddávat starosta i místo-
starosta. 

Na zasedání ZM 13.12.2010 dodatečně složil slib Ing. Pavel Kocián. Členů 
finančního výboru bude 7, zvoleni byli Ing. Jaroslav Motyčka, Ing. Karel Šícha, Hana 
Kozáková, Alena Lešáková, Ing. Dagmar Malíková a Ing. Emil Kajer. Počet členů 
kontrolního výboru je 7, zvoleni byli Ing. Vojtěch Mužík, Ing. Zdeněk Vajshajpl, 
MUDr. Luboš Kudrna, Vladimír Osoba, Michal Vávra a Kamil Vohradský. Schválilo vydání 
obecně závazné vyhlášky č. 12/2010, která stanovuje poplatky za provoz odstraňování 
komunálních odpadů v roce 2011. Poplatky jsou shodné jako v předchozích letech, tj. 
500 Kč za osobu, dále vyhlášku č. 13/2010 o zajišťování veřejného pořádku a udržování 
čistoty na veřejných prostranství při chovu zvířat. ZM schválilo bezúplatný převod pozemků 
od ÚZSVM na město Hostivice v lokalitě Na Pískách, prodej budovy trafostanice Na Pískách 
provozovateli ČEZ Distribuce, a. s., za sjednanou kupní cenu a uzavření kupní smlouvy na 
obecní byt čp. 189/05 v bytovém domě Čsl. armády čp. 189 za 895 000 Kč zájemci, který 
se umístil ve výběrovém řízení na prvém místě. Schválilo prodej pozemků ve svahu v ulici 
U Vodárny, dále prodej pozemku v ulici Na Vršku, který byl historicky zastaven částí domu, 
rovněž tak i v ulici Za Mlýnem ve svahu bývalé skládky. Vzalo na vědomí informaci o stavu 
příprav ke zvýšení kapacity ČOV na 14 000 EO s využitím membránové separace kalu. 
Schvaluje přijetí příspěvku ve výši 100 000 Kč z programu „Dobré sousedství“ od Letiště 
Praha, a. s. Město získalo příspěvek na vydávání Hostivického měsíčníku, dále příspěvek 
získal Klokánek a Český svaz chovatelů. Schválilo podání žádosti o dotaci Středočeského 
fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na pořízení zásahového vozidla. Dále 
podání žádosti o dotaci za Středočeského fondu životního prostředí a zemědělství na 
obnovu zeleně v Hostivici, rovněž tak i podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního 
programu Střední Čechy na rekonstrukci areálu hostivické Sokolovny. Schválilo poskytnutí 
půjčky ve výši 50 000 Kč na rozvoj bydlení z rozpočtu města Hostivice 3 občanům, 
poskytnutí příspěvku 102 000 Kč oddílu kopané na osvětlení tréninkové plochy, podání 
žádosti Lesům ČR, s. p., o odprodej části pozemku bývalého kempu Břve. Souhlasí se 
zrušením svazku obcí „Poutní cesta k Hájku“. 
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Rada města  

Rada města zasedala podle plánu, vedle účasti svých členů, předsedy kontrolního 
výboru, případně za účasti pozvaných osob k podání vysvětlení či doplnění projednávaných 
úkolů. 

Leden – RM pověřila investiční odbor přípravou výstavby mostku pro pěší v Jenečku 
přes Jenečský potok mezi ulicemi Za Mlýnem a Novotného. Projednávala pronájmy 
pozemků, volná kapacita v bývalém vojenském areálu u Hájku je již vyčerpána. Bylo 
schváleno kácení náletových dřevin v Zámecké zahradě. Na městském pozemku 
u prodejny Lidl se připravuje výstavba veřejných WC. ČEZ Distribuce, a. s., povede kabel 
hlavního elektrického vedení po okraji zahrady MŠ, nikoliv chodníkem ulice U Zámecké zdi. 
RM nesouhlasila s vydáním územních rozhodnutí na další stavby bytových domů, z důvodů 
nedostatečné kapacity ČOV. Technické služby Hostivice (TSH) byly pověřeny přípravou 
obnovy vodních zdrojů pod Chrášťanskými vrchy, dále přípravou opravy kanalizace 
v ulicích Pionýrů a U Potoka. TSH si pořídily vlastní nádrž na výdej motorové nafty, dojde 
k úspoře nákladů. Byl schválen plán vydávání HM a plán provozu a údržby bytových 
a nebytových prostor, čímž došlo k vymezení rozdělení úkolů a odpovědnosti mezi 
městským úřadem a TSH. MŠ připravuje nové podmínky pro přijímací řízení dětí. Každá 
žádost bude bodově hodnocena, ve výběrové komisi bude zasedat i zástupce městského 
úřadu. Bylo schváleno uzavření smlouvy mezi městem a Domovem seniorů Zelená lípa 
o zajišťování obědů pro Pečovatelskou službu Hostivice. 

Únor – rada zasedala 1.2 a 15. 2. Stavebně byla zahájena rekonstrukce Domu dětí 
v ulici Pionýrů. Město požádalo o dotaci na rozšíření kapacity MŠ. V bývalé zámecké 
zahradě byl odstraněn odpadový materiál a celý prostor byl upraven. Byla projednána 
spolupráce se společností Segro s. r. o. ke smlouvám o věcných břemenech v zóně 
Palouky, o podpoře vydávání HM a městských kulturních akcích. Na členství ZM 
rezignovaly Ing. Milena Kratochvílová a Ing. Jaroslava Honová, obě za ODS. RM jmenovala 
předsedkyní redakční rady HM Annu Křižkovou. Členové rady podpořili „Kmetiněvskou 
výzvu“ k zavedení trestní odpovědnosti mladistvých za nejzávažnější trestné činy.  

Březen – firmě FK Bau, a. s., byly zadány stavební práce na chodník v Družstevní 
ulici, chodník mezi Kmochovou ulicí a Husovo náměstím zajistí firma PJV, a. s. Tento 
chodník vede po soukromém pozemku, potřebnou plochu věnovali majitelé městu darem. 
Mostek přes Jenečský potok vyrobí firma Kovovýroba Ladislav Hanzalík, stavební práce 
provede firma Dybs, s. r. o. V jižní části Husova náměstí se plánuje výstavba fontány, 
předpokládají se sponzorské dary a sbírky občanů. Město odstoupilo od 2 nevýhodných 
smluv na výstavbu sportoviště vedle ZŠ U Zámecké zdi. RM schválila kácení starých 
stromů na hostivickém hřbitově a v parku T. G. Masaryka. Město jedná o zasypání 
1 studny a ochraně 2. studny v zámecké zahradě. RM schválila uzavření nájemních smluv 
na budovy „videopůjčovny“ na Husově náměstí a klubovny rybářského svazu v Jenečku. 
Byla vypovězena smlouva Pražským službám, a. s., na úklid a vyvážení odpadkových košů 
ve městě, tuto činnost zajišťují TSH. RM odsouhlasila přístup přes obecní pozemky nad 
Jenečkem pro vysílač T-Mobile. Nepodařilo se doplnit místa v ZM po rezignacích zástupců 
ODS, dvě místa zůstanou do konce volebního období neobsazena. RM uložila městské 
policii zpřísnit kontroly na volné pouliční pobíhání psů a odstraňování jejich exkrementů. 
RM stanovila pravidla pro zveřejňování prezentace místních podnikatelů, firem a organizací 
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na internetových stránkách města. Zveřejňování je bezplatné, pouze je nutné vyplnit 
potřebný formulář. Byl schválen závěrečný účet města za rok 2009. 

Duben – firma TR Antoš s. r. o. provede instalaci herních prvků na hřišti Ke Skále. 
RM souhlasí s obnovením dodávky vody z vrtů pod Chrášťanskými vrchy. Úprava bývalé 
zámecké zahrady pokračuje založením nového trávníku. RM rozhodla o změnách 
„revitalizace“ Litovického potoka, neboť se nepodařilo vykoupit od občanů potřebné 
pozemky a tak celá akce bude omezena na území od budoucího mostku pod stadionem až 
k rybníku Strnad. Město převzalo pozemky, inženýrské sítě a komunikace v lokalitách 
vybudovaných společností Central Group, a. s., s výjimkou lokality Sadová, kde jsou 
nedostatky v udržování zeleně. Bude pokračováno v údržbě ulic Školská, V Háji a dalších. 
Doposud není ukončen převod Sokolovny do majetku města, rada pověřila TSH 
prodloužením smlouvy do 30.6.2010. RM schválila údržbu obecních cest u Hostivických 
rybníků, dále pronájem prostor v nové ZŠ Základní umělecké škole Kladno pro účely výuky 
hudebního, výtvarného, tanečního a literárně-dramatické oboru. Byla uzavřena nová 
nájemní smlouva s Junákem na část prostoru v Domě dětí. RM prodloužila nájemní 
smlouvu pro Recyklační středisko Hájek o jeden rok. Dodatek smlouvy zavazuje nájemce 
k dalšímu snižování zásob odpadů a recyklátů v areálu. TSH umístily na vybraná místa 
speciální odpadkové koše na sběr psích exkrementů. Koše mají oranžovou barvu a na nich 
jsou sáčky pro sběr výkalů. Společnost Reamer, s. r. o., chce stavět na vyhrazeném místě 
pro hřiště bytový dům. Rada nesouhlasí, trvá na plánované výstavbě dětského hřiště. 
Město vyzvalo České dráhy, aby v rámci opravy nádražní budovy vyřešily i oplocení 
zahrádek v ulici Železničářů. Starosta stanovil podmínky pro umístění volebních materiálů 
v rámci kampaně před volbami do Poslanecké sněmovny PČR. 

Květen – v investičních akcích rada schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou 
Risl, s. r. o., na výstavbu chodníku k přechodu Čsl. armády u čerpací stanice v Jenečku 
a úpravu kanalizace v areálu ZŠ U Zámecké zdi. Město jedná s Českým rybářstvím 
o způsobu údržby pásu pozemků kolem Litovického rybníka. RM nesouhlasí se změnou 
zeleného pruhu na hmotu oblázků v Řehníkově ulici. TJ Sokol požádal o prominutí 
nájemného za cvičení v Sokolovně, rada žádost neodsouhlasila, provoz stojí město nemalé 
prostředky. Středočeský kraj zadal studii k suburbanizaci pražského okolí. Kromě 
problematiky dopravy a školství se studie zabývá i zeleným pásem kolem hlavního města 
Prahy. Rada města pověřila místostarostu k jednání s okolními obcemi o možnostech 
obnovy některých polních cest. RM schválila uzavření plánovací smlouvy s Dušanem 
Plecháčem a společností Habitera, a. s., k výstavbě v lokalitě Ke Stromečkům. Sníží se 
počet řadových rodinných domů a tím i celkový počet obyvatel v lokalitě. Pro zásobování 
bude využívána trasa z Litovické, z Čížkovy ulice přes silniční most Litovického potoka 
postavený společností Habitera. V Čížkově ulici bude vybudován chodník pro pěší a po 
ukončení výstavby bude komunikace uvedena do původního stavu. Do doby vybudování 
mostu je připuštěno zásobování stavby inženýrských sítí a odvozu zeminy Školskou ulicí, 
po ukončení stavebních prací provede Habitera, a. s., rekonstrukci celé ulice, včetně 
osazení obrubníků. RM schválila uzavření smlouvy se společností Starnet, s. r. o., o vytvo-
ření bezplatné WI-FI zóny s bezdrátovým přístupem na internet. RM se zabývala přijíma-
cím řízením do MŠ. Pro nedostatečné kapacity muselo být odmítnuto přijetí 130 dětí. Rada 
se zabývala nežádoucím vjezdem vysokotonážních vozidel do Cihlářské ulice, kde se 
u bývalého mlýna nemohou pro svoje rozměry otáčet. Odbor dopravy MěÚ Černošice vydal 
zákaz vjezdu všem vozidlům delším 10 m.  
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Červen – rada projednala úkoly k dostavbě ČOV, přípravu výběrového řízení na 

dostavbu základní školy. Výběrové řízení na zhotovitele zajistí pro pavilon A společnost 
EPG, a. s., a pro pavilon B společnost Tercier, s. r. o. Práce na výstavbě chodníku od pošty 
k ulici Ke Skále provede firma RISL, s. r. o. Na hřiště v Družstevní bylo zadáno vybudování 
ochranných sítí, aby míče nepadaly na soukromé pozemky. Rada odsouhlasila základní 
podmínky výstavby v Okrajové ulici, na místě Plynostavu a bývalé pekárny v Lipové ulici. 
Záměr výstavby bytových domů společností Bohemia Real Invest v ulici Sportovců, vedle 
parku T. G. Masaryka nebyl odsouhlasen kvůli nedostatečné kapacitě ČOV. Rada přijala 
souhlasné vyjádření s podmínkami hodnocení vlivu stavby Centrum pro odpady v ulici 
U Sušičky na životní prostředí. Souhlasí se zřízením soukromé školky a jeslí pro 22 dětí 
v ulici U Chobotu.  

Červenec – srpen – město získalo dotaci na výstavbu pavilonu B ZŠ U Zámecké zdi 
a na založení zeleně nad Jenečkem. Projekční práce na dostavbu ČOV byly zadány společ-
nosti Milota Kladno, s. r. o. Byla uzavřena smlouva na rekonstrukci chodníku v Litovické 
ulici k náměstí 1. máje s firmou Dybs, s. r. o. Firma MN Elektroservis rozšíří veřejné 
osvětlení ve třech lokalitách města. Rada schválila umístnění veřejných WC na městském 
pozemku vedle prodejny Lidl. Generální oprava padlé zdi na litovicko-jenečském hřbitově 
bude provedena až v roce 2011. Dle usnesení ZM byli osloveni nájemci bytových domů 
čp. 942 a čp. 943 v Kmochově ulici, privatizace proběhne prostřednictvím k tomu založe-
ného bytového družstva. Město se stalo vlastníkem Sokolovny. Pověřilo TSH zajištěním 
nutných oprav budovy. Na tyto práce byla vyčleněna z rozpočtu města částka 500 000 Kč. 
Byla provedena oprava obřadní síně na hostivickém hřbitově. Rada odsouhlasila 
dokumentaci ke zřízení autobusových zastávek v lokalitě Hostivice jih, bývalá drůbežárna 
OVO, schválila dodatek ke smlouvě na výstavbu bytového domu Za Mlýnem. RM řešila 
stížnosti občanů na zápach pocházející z Břevského rybníka. Určitý vliv na špatnou kvalitu 
vody mají i občané ze sousedství rybníka, jejichž nemovitosti nejsou odkanalizovány do 
městského splaškového řadu. 

Září – ve výběrovém řízení „Rozšíření kapacity MŠ Hostivice“ zvítězilo Stavitelství 
Kladno, s. r. o., dokončení stavby se předpokládá před začátkem školního roku 2011. 
V Jenečku provede dokončovací práce na chodníku Čsl. armády firma Risl, s. r. o. 
RM svěřila areál Sokolovny do správy TSH. V areálu u Hájku byly prodlouženy pronájmy 
pozemků o dalších 5 let, bylo zvýšeno nájemné. V lokalitě Hostivice jih – investor EUFI – 
RM souhlasí s vydáním stavebního povolení na výstavbu nadzemní části areálové ČOV a na 
zřízení autobusové zastávky. Souhlas s výstavbou dalších domů bude řešen až po uspořá-
dání vlastnictví a infrastruktury a získání záruk, že v lokalitě nedojde k navýšení počtu 
obyvatel nad hodnotu dohodnutou v územním řízení. Nedostatečná kapacita ČOV neumož-
ňuje povolovat další stavby, např. bytový dům U Vodárny. Areál Starlife (dříve Hůla) je 
odkanalizován do Prahy, RM souhlasí s rekonstrukcí areálu, která je v souladu s územním 
plánem. ČEZ Distribuce, a. s., připravuje rekonstrukci elektrických rozvodů nízkého napětí 
v ulicích 28. října, Študentova, Školská, Sadová, Komenského, V Čekale a Jabloňová. Rada 
s rekonstrukcí souhlasí a stanovila podmínky. Rada odsouhlasila výjimečné zřízení tržního 
místa vedle autobusové zastávky Hostivice, směr Litovice. Město jedná s SŽCD o převodu 
pozemků a budovy staré drážní vodárny u smíchovské trati. Zatím byl schválen pronájem, 
aby se zamezilo její demolici před převodem na město. 

Říjen – výběrové řízení na dostavbu pavilonu B školského areálu U Zámecké zdi 
vyhrálo sdružení firem „Hostivická škola“. Nejvýhodnější nabídku na zhotovení zeleně nad 
Jenečkem předložila firma ČSOP Vlašim, byla vybrána k provedení práce. Rada schválila 
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technické standardy pro vodárenská zařízení v správě TSH, které platí od 1. října 2010. 
RM schválila nájemní smlouvy se všemi školami. Byl schválen souhlas k vydání stavebního 
povolení na 2 bytové domy v lokalitě Hostivice jih EUFI s tou podmínkou, že v rámci celé 
lokality nesmí být zvýšen celkový počet bytů oproti počtu potvrzenému v územním 
rozhodnutí. Rada vzala na vědomí, že EUFI hodlá předat komunikace a veřejnou 
infrastrukturu do správy a provozování Technických služeb Rudná, a. s. Město Hostivice 
nebude tedy v této lokalitě žádné služby zajišťovat. Do Dělnického domu je povolen vjezd 
pro zásobování jen vozidlům do 10 t tonáže. RM vydala nařízení města č. 11/2010, kterým 
se stanovují místa tržišť a tržních míst včetně jejich kapacity. RM souhlasila s vydáním 
výjimky Českému rybářství, s. r. o., k nakládání se závadnými látkami při hospodaření na 
Hostivických rybnících. V ZŠ Pionýrů 79 došlo k rozdělení dětí mezi obory Pomocná škola 
a Základní škola z důvodů zrušení pobočky v Čičovicích. Město nemůže poskytovat 
příspěvky na studijní pobyty dětí studujících v pražských školách.  

Listopad – byla uzavřena smlouva o dílo na stavbu pavilonu A ZŠ U Zámecké zdi se 
společností PSG International, a. s. Pro výstavbu III. etapy a II. části kanalizace v Nouzově 
byla výběrovým řízením vybrána firma Risl, s. r. o. RM schválila výstavbu záložního 
vodovodního potrubí vodojemu v Hostivici. Byl schválen „Plán správy a provozování areálu 
Sokolovny a sportovišť v majetku města Hostivice“, který upravuje rozdělení povinnosti 
mezi městem a provozovatelem TSH. Město pronajalo pozemek zahrádky v Paloukách, 
dále si pronajalo od Českého rybářství, s. r. o., za symbolickou cenu pozemky u Litovické-
ho rybníka, podél cesty „ve vrbičkách“. Bylo odsouhlaseno položení kabelu zajišťující 
napájení areálu Tulipán park na pozemcích města, kabel bude v ulici Okružní 
a Železničářů. RM předběžně souhlasila s vybudováním zálivu autobusové zastávky v ulici 
Sportovců, u areálu STS. Město požádalo Letiště Praha, a. s., o příspěvek z programu 
„Dobré sousedství“. Rada schválila vyjádření města k návrhu celoměstsky významných 
změn I a II územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Rada vzala na vědomí 
žádost oddílu kopané TJ Sokol Hostivice o poskytnutí finančního příspěvku na osvětlení 
tréninkové plochy na fotbalovém stadionu. O žádosti pak rozhodlo ZM. 

Programové prohlášení Rady města Hostivice na volební období 2010–2014: 
1. Do konce června 2011 předloží ZM program rozvoje města. 
2. Investiční prioritou je dostavba areálu ZŠ U Zámecké zdi. 
3. RM bude řešit problém kapacity ČOV, snížení přítoku balastních vod a dokončení 

kanalizace v Nouzově. 
4. V průběhu volebního období bude pořízen územní plán města, RM nepodpoří 

vymezování nových zastavitelných území. 
5. RM připraví záměr rekonstrukce Sokolovny na multifunkční společenský a sportovní 

areál.  
6. RM podporuje otevření gymnázia v budově „staré školy“. 
7. RM bude věnovat náležitou pozornost správě a údržbě městského majetku. 
8. RM bude podporovat rozvoj zeleně v celém zastavěném území, vybudování zeleného 

pásu nad Jenečkem včetně Višňovky a údolí Litovického potoka.  
9. RM bude podporovat záměr modernizace železniční tratě Praha – Kladno. 
10. RM bude důrazně vystupovat proti záměrům vybudování nové vzletové a přistávací 

dráhy Letiště Praha Ruzyně. 
11. RM bude podporovat veřejně prospěšnou činnost místních zájmových organizací.  
12. RM považuje za svůj cíl – veřejně a transparentně vystupovat vůči občanům. 
13. RM považuje za nezbytné přijmout úvěr na dostavbu ZŠ. 
14. RM bude usilovat o spolupráci s okolními obcemi. 
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15. RM naváže partnerskou zahraniční spolupráci s městy v Německu a Rakousku. 
16. RM usiluje o dostavbu a zprovoznění WC u prodejny Lidl. 
17. RM bude věnovat pozornost řešení problému nevyhovujícího stavu budovy „staré 

pošty“ na Husově náměstí.  

Toto prohlášení schválila Rada města Hostivice na své schůzi 23.11.2010. 

Listopad – prosinec – rada ustanovila komise, které jsou poradními a iniciativními 
orgány rady města. 

Komise rozvoje a životního prostředí – předseda Ing. Pavel Hosenseidl, členové 
Ing. Viera Gráčová, Ing. arch. Iveta Kohelová, Bc. Adéla Kolací, Jaromír Kratochvíl, 
Mgr. Richard Kureš, Ing. Karel Malík, Mgr. Markéta Mayerová, Miroslav Petřík, Jan Valeček, 
RNDr. Jana Vojtová, Ph. D. 

Komise kultury, dětí a mládeže – předseda Ing. Jiří Kučera, členové Jitka 
Háková, Václav Havlíček, Mgr. Magdalena Karasová, Andrea Kratochvílová, JUDr. Věra 
Marešová, Vladimír Orda, Ladislava Pasáková, RNDr. Radka Raková, Dalibor Smažinka, 
PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Ph.D. Th.D., a Miloš Vrkoč.  

Komise sociální a zdravotní – předsedkyně Jitka Najmanová, členové Tereza 
Donátová, Věra Kopová - Ferbasová, MUDr. Petr Kovář, Petr Králík, Alena Matějková, Jitka 
Pelcová, Dr. Karel Siedl, Monika Vianello a Kamil Vohradský. 

Komise pro zahraniční spolupráci – předseda Mgr. Jan Šefranka, členové 
Ing. Pavel Kocián a PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Ph.D. Th.D. 

Komise povodňová - její úkoly plní Rada města Hostivice  

Komise letopisecká – nebyla jmenována, její úkoly převzala komise kultury, dětí 
a mládeže.  

Rada schválila rekonstrukci WC na hostivickém hřbitově. Řeší se úprava zeleně ve 
Višňovce, bývalé zámecké zahradě a úprava zeleného pásu podél ulice Čsl. armády 
v Nouzově. Rada schválila novou cenu vody a stočného, od 1.1.2011 budeme platit 
33,77 Kč za 1 m3 pitné vody a stočné 23,65 Kč za 1 m3. Investor lokality Hostivice jih EUFI 
připravuje výstavbu autobusových zastávek, město tento záměr podporuje. Se společností 
Reamer, s. r. o., byl uzavřen dodatek smlouvy o spolupráci při výstavbě bytových domů. 
Investor se zavázal vyřešit vlastnické poměry ke komunikacím a inženýrským sítím v ulicích 
Unhošťské, Valovské a U Lindbetonky s převodem na město a vybudovat plánované 
dětské hřiště. Rada souhlasila s výstavbou základové stanice T-Mobile u komunikace R6, 
rada nesouhlasí s výstavbou drobné provozovny nad Višňovkou.  
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Městský úřad  

Město Hostivice mělo k 31.12.2010 
- popisných čísel             2 398 domů 
- počet obyvatel            7 089 osob  
- cizinci                486 osob  
- narozeno dětí                 94 osob 
- zemřelo občanů                 55 osob 
- vyplaceno sociálních dávek celkem   2 009 739 Kč  

- z toho příspěvek na živobytí   1 112 987 Kč  
- doplatek na bydlení       709 352 Kč  
- mimořádná pomoc       155 000 Kč 
- příspěvek na bezbariérový byt         8 800 Kč 
- krmivo pro psa nevidomým        23 600 Kč 

Město spolupracuje s Finančním úřadem Praha-západ, který zajišťuje výjezdovým 
úřadováním služby občanům přímo v budově zámku. Pro podnikatele slouží Okresní 
živnostenský úřad Černošice, pracoviště Podskalská 19, Praha 2. 

Dne 24.2. přijal starosta města úspěšné žáky škol našeho města. Vyznamenal 
sportovce – atlety Karla Charváta, Tomáše Dvořáka, vítěze výtvarných soutěží Barboru 
Mansfeldovou a Davida Víta, zpěváka Mikuláše Svobodu a skupinu pečující o pořádek ve 
„skateparku“ Marka Nikla, Marka Špace, Jakuba Melichara, Miloše Nejedlého a Artema 
Surkova. 

Starosta vyzval všechny občany města, aby dle svých možností pomohli v úklidu po 
zimě. Veliké starosti dělají psí exkrementy. Město zajistilo sběrové koše, sáčky. Domluv 
a přesvědčování nepořádných občanům bylo již dost. Musí nastoupit represe, pokuty za 
porušování městské vyhlášky č. 2/2005 mohou dosáhnout výše až 30 000 Kč. Město má 
smlouvu pro odchyt toulajících se psů 4 kotce v útulku Bouchalka u Buštěhradu.  

Sociální odbor vyzval občany, kteří v roce 2011 dosáhnou významného životního 
jubilea, aby toto ohlásili a byla možnost zajistit gratulaci od města. Rovněž tak je třeba, 
aby rodiče informovali matriku a odbor kultury o narození dítěte, aby byla možnost zajistit 
pozvání na vítání nových občánků města.  

Občanům se nelíbí současný stav čestného občanství obce Litovice Klementu 
Gottwaldovi. Pan starosta stížnost řešil, čestné občanství Klementa Gottwalda bylo ZM 
zrušeno 17. května 2010.  

Na základě požadavku Letiště Praha, a. s., bylo 11.2.2010 v místní Sokolovně setkání 
s občany s námětem „Nová paralelní startovací a přistávací dráha RWY 06R/24L“. Účast 
občanů byla velmi malá, přesto všichni vyslovili nespokojenost s předloženým návrhem. 
Jejím provozem budou silně omezeny vlastnické hodnotové vztahy k nemovitostem, dojde 
k hrubému zhoršování životního prostředí z hlediska hluku. Vedení města jednoznačně 
tento záměr odmítlo a bude pokračovat v dalším jednání, aby tato stavba nebyla povolena. 

Město nabídlo prodej pozemku v drobné zahrádkářské kolonii v Paloukách. V dubnu 
se podařilo ukončit úpravy a zajistit výsadbu mladých dubů pod hrází Litovického rybníka. 
Pracovníci Rybářství Mariánské Lázně, s. r. o., zpevnili v bezpečnostním přelivu rybníka 
průsak hráze.  
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V červnovém vydání HM oslovil pan starosta občany našeho města. Připravuje se 

stavba vodní fontány na Husově náměstí. Její výstavba bude financována z příspěvků 
firem a občanů. Vzorek kašny byl občanům představen 23.6.2010 výstavkou na Husově 
náměstí. Celou akci bude řešit sdružení Hostivická kašna, o. s. První příspěvek ve výši 
100 000 Kč složil MUDr. David Rath. Akce se stala námětem k neseriózním útokům 
některých novinářů, kteří ve svých útocích přehlédli činnost města při budování nových 
chodníků, úpravy pomníku padlých na Husově náměstí. Opomenuli úsilí vedení města při 
dostavbě základní školy, rozšiřování kapacity MŠ, výstavbě veřejných WC apod. Starosta 
Jaroslav Kratochvíl vyslovil velikou nespokojenost s činností některých našich spoluobčanů. 
Přetrvávají černé skládky různého odpadu, množí se vandalské činy. 

Dne 29.7.2010 byla katastrálním úřadem zapsána hostivická Sokolovna jako majetek 
města. Úkolem současného vedení je požádat o dotaci, soustřeďovat finanční prostředky 
na generální opravu celého areálu.  

Vedením Stavebního úřadu Hostivice byl pověřen Marek Chramosta. Ten později 
ukončil na vlastní žádost svoji činnost, novým vedoucím byl jmenován Ing. Vojtěch Budil. 
Od 1.8.2010 dle novely vodního zákona vydává stavební povolení a povolení k odběru 
podzemních vod k individuálnímu zásobování Městský úřad Černošice, odbor životního 
prostředí, Praha 2, Podskalská 19. 

 

INVESTIČNÍ ČINNOST  

Stávající kanalizační síť je zatěžována dešťovými balastními vodami. V Nouzově se 
dodatečně odděluje splašková a dešťová kanalizace. Rekonstrukce Domu dětí v ulici 
Pionýrů je prováděna za účinné podpory 515 000 Kč od Letiště Praha „Dobré sousedství“, 
generálně opravený dům byl předán veřejnosti 3.5.2010. U Břevského rybníka bylo 
předáno dětské hřiště. Byla ukončena výstavba cyklostezky Hostivice – Sobín, nepříjem-
nosti způsobují jezdci na koních, kdy kopyta koní poškozují upravený terén vozovky. 
V městském parku Ke Skále byly osazeny hrací prvky pro malé děti. Byl upraven pomník 
padlých na Husově náměstí. Dětské hřiště na Husově náměstí bylo ohraničeno vzrostlou 
zelení, aby se zamezilo nežádoucímu úniku dětí k blízkému Litovickému potoku. Byla 
dokončena zámková dlažba chodníku k litovicko-jenečskému hřbitovu. U dětského hřiště 
u ZŠ U Zámecké zdi byl znovu vybudován ochranný plot, upravena plocha pro skateboard 
a instalovány stolky a lavičky. V ulicích je prováděna oprava asfaltových povrchů novou 
metodou firmy Proasfalt, kde asfaltová drť se ohřívá na teplotu 150–160 °C a opětovně se 
zapravuje do výtluků. Systém velice rychlý a především i levný. České dráhy provádí 
generální opravu nádraží včetně nádražní budovy. Koncem června byly předány k užívání 
chodníky zastávka Staré Litovice – náměstí 1. máje, od pošty až Ke Skále, cesta z ulice 
Novotného do ulice Za Mlýnem včetně lávky přes Jenečský potok. Kanalizace pokračuje 
v ulici Čsl. armády, v ulici V Podskalí až k viaduktu. Dne 30.8.2010 byl den otevřených 
dveří v nově vybudované školní jídelně. Stavba byla ukončena v rekordním čase 6 měsíců. 
Firma Průmstav Praha, a. s., provedla stavební práce v novém pavilonu C ZŠ U Zámecké 
zdi, jednoduchými stavebními úpravami se rozšířila se kapacita MŠ pro výuku dalších 
25 dětí. Místa pro předškolní děti nestačí, proto se pracuje na dalším projektu přístavby 
MŠ. Projekt je financován za účinné podpory Regionálního operačního programu Střední 
Čechy. Zahájení stavby bylo 15.12.2010, termín předání je stanoven na konec srpna 2011. 
Vlastní provedení stavby je situováno vestavbou mezi stávající pavilony MŠ. Na pavilonu B 
nové školy byly zahájeny stavební práce již 18.11.2010, termín předání je konec srpna 
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2011. Celkové náklady dosáhnou 58 951 355 Kč, dotace z regionální rady činí 
37 745 820 Kč, rozdíl 21 milionů uhradí město ze svého rozpočtu. Bude zde 9 učeben, 
2 třídy pro školní družinu, potřebné kabinety, šatny a sociální zařízení. Dne 15.12.2010 
byla zahájena výstavba pavilonu A nové školy. Náklady představují 60 mil. Kč, bude zde 
8 učeben pro 1.–5. ročník, dále 3 učebny školní družiny s kapacitou 90 dětí, požadovaný 
počet kabinetů, šaten a sociálního zařízení. V prosinci byly instalovány městské veřejné 
WC u parkoviště obchodního marketu Lidl.  

 

TECHNICKÉ SLUŽBY HOSTIVICE  

Ředitel TSH Evžen Kamer vyslovil poděkování všem hostivickým občanům i firmám, 
kteří pomáhali v zimních sněhových kalamitách nad rámec svých zákonných norem 
s odklizem sněhu a přispívali tak ke schůdnosti chodníků a sjízdnosti ulic. TSH modernizují 
svůj mechanizační park, získaly 2 nové univerzální nosiče, které dovedou v zimě uklízet 
sníh, v létě udržovat komunikace včetně kosení zeleně. Dne 26.1.2010 došlo k poruše 
mrazem u vodovodního potrubí, kdy v minulosti požitý nevhodný materiál nesnesl 
kalamitní podmínky letošní zimy. Valná část Litovic i dolní území Hostivice bylo po celý den 
bez vody. Při zimní údržbě komunikaci spotřebovaly TSH více jak 100 tun posypového 
materiálu. Roztátý sníh ukázal nedobré jednání majitelů psů, hromádek psích exkrementů 
bylo mnoho. V domácnostech probíhá výměra vodoměrů, občané jsou žádáni o zvýšený 
dozor nad odstraňováním odpadů do splaškové kanalizace. Ve městě jsou ještě 
nemovitosti, které nejsou napojeny na centrální kanalizaci. TSH budou kontrolovat 
předložení potvrzení o těsnosti žump a septiků a doklady o jejich pravidelném vyvážení. 
Dlouhodobým problémem jsou černé skládky. TSH přistavují potřebné kontejnery na 
specifický domovní odpad, občané mají slevy na dodávaný odpad do Recyklačního 
střediska Hájek. Přesto jsou lidé, kteří různé odpady pohazují do příkopů, volných 
prostranství a podobně. TSH se snaží o další zlepšování svých služeb, stále hledají šikovné 
pracovníky do stálého pracovního poměru. V prosinci se snažila parta cizích nepoctivců, 
kteří se vydávali za zaměstnance TSH a požadovali o občanů pozornost za celoroční práci. 

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Recyklační středisko Hájek nabízí občanům našeho města slevy na dodané odpadní 
hmoty včetně bouraček staveb, výkopy, rostlinnou hmotu. Nebezpečné odpady odebírá 
bezplatně firma T.O.P. Umwelt U Sušičky, Litovice, kovové odpady a další vykupuje firma 
Kovové odpady Doubek v Jenečku. Na domovní odpad, sklo, plasty, papír a speciální 
plastové lahve jsou po městě kontejnery na jejich soustřeďování, TSH zajišťují pravidelný 
odvoz ke zpracovateli. Město pokračuje v projektu „Revitalizace Litovického potoka“. 
Nepodařilo se vykoupit potřebné pozemky od občanů, stavba musí být omezena na lokalitu 
„Pod Stadionem – rybník Strnad“, tak bude upraveno č. 2 územního plánu. Pokračuje se 
v projektu „Zelený pás“ nad nádražím, ve Višňovce, v bývalé střelnici a v lokalitě nad 
Jenečkem. Problémem jsou vody v našich rybnících. Kala je ve stavu, kdy hynou kachny 
na otravy bahenními plyny, Břevský rybník zápachem otravuje občany, Litovický rybník již 
dávno neumožňuje koupání pro výskyt nebezpečných řas. Významné je ochranné očkování 
psů a koček proti vzteklině. Díky pravidelné vakcinaci tuto nebezpečnou chorobu již několik 
let v našem městě neznáme. 



Kronika města Hostivice 
Rok 2010  21 
 

 

ZDRAVOTNICTVÍ 

Základní je ve městě zajišťováno servisem dvou praktických lékařů a řadou 
specialistů v Domově pečovatelské služby, v ordinacích na Husově náměstí a ambulantně 
na poliklinikách v Praze. Pacienty trápí častá neochota příjmu k ošetření v nemocnicích Na 
Homolce – v Motole – ve Střešovicích i na Kladně. Není dobrý ani systém zdlouhavých 
vyšetření v několika soukromých zdravotních zařízeních, často obtížně cestovně dosažitel-
ných. Přetrvávají rozpory při vybírání poplatků za léky na recepty, trvají poplatky za pobyt 
v nemocničním ošetřování a další. Nově byla zavedena služba „Masáže“ školených 
terapeutů Josef Ledvaye a Aleny Krtkové, V Čekale 367. Zdravotní terapeutické masáže 
zajišťuje Almea, Alena Mejstříková, Kutnauerova 2205. V lednu otevřela novou lékárnu 
Mgr. Dagmar Suchánková, Čsl. armády 17, U Filipa. V březnu byl obnoven provoz 
v původní lékárně Johanka Čsl. armády 164. Od 13.8. je v provozu stanice záchranné 
služby, její stanoviště je v areálu Domova seniorů Zelená lípa. 

 

OBCHODY, SLUŽBY, ŘEMESLA, DOPRAVA  

Doprava je zajišťována dostatečnou sítí městských autobusů, občané využívají spoje 
a kombinace autobus, vlak, metro, tramvaj. V oblasti vnitřní Prahy je silné omezení 
výstavbou tunelu Blanka, kde došlo opět k zavalení pracovního prostoru. Senioři nad 70 let 
jezdí pražskou hromadnou dopravou zdarma, úspory i pro další občany má přinést karta 
„Opencard“.  

V obchodní činnosti je nabídka pro občany dostatečná. V provozu jsou markety Lidl, 
Penny market, obchod U Filipa, Bio obchod V Uličce 1245, Večerka Husovo náměstí 20, 
prodejna potravin Čsl. armády 123. Od 1.9.2010 byla otevřena nekuřácká kavárna 
„Jeneček – u benzinového čerpadla“. Oblečení pro děti a maminky nabízí prodejna 
Me2Kids, Husovo náměstí 60, prodej autodoplňků a služby pro motoristy BM Moto s. r. o., 
Jetřichova 2464. Služby pro majitele domů – Kovovýroba Ladislav Hanzalík – Zahrad-
ní 546, Klempířské práce, pokládka koberců a jejich čištění, Anastas Buchakov, Palou-
ky 618. Od 27.11.2010 zajíždí do města servis mlékárny Radonice s prodejem českého 
plnotučného mléka a mléčných výrobků „Mléko až do domu“. V nabídce jsou zdravotně 
nezávadné výrobky, bez konzervačních příměsí. Mléko jeden den nadojené je již druhý den 
na pultě pro zákazníka.  

 

SPOLKY A SDRUŽENÍ  

Centrum drogové prevence ( CDP )  

Členové se zapojili do pokusu o světový rekord v sestavení největších znaků měst 
a obcí. Znak je tvořen z odpadových materiálů z Plachtárny a drcený plast je z hostivické 
firmy Prex. Práci zahájili účastníci letního příměstského tábora, další pokračování vytvořily 
děti ZŠ v rámci Klubka a znak dokončili senioři v Domově seniorů Zelená lípa. Od 
12. července byl v areálu Domu dětí v Litovicích táborový týden pro 42 hostivických dětí. 
Děti se zde učily základům tábornictví, v blízkém parku Stromečky pořádaly zálesácké hry. 
Navštívily pražskou ZOO, poznávaly tajemné stavby v Hostivici. Jednodenní zájezd do 
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areálu zámku Loučeň byl krásným závěrem prázdninového pobytu. První zářijovou sobotu 
byl opět v Bažantnici Pohádkový les na motivy pohádek Perníková chaloupka, v zahradě 
byl Pták ohnivák, Peklo, Princezna ze mlejna, Dlouhý, Široký, Černokněžník, Šípková 
Růženka a další. Do pohádkového lesa přišlo přes 270 dětí. Poděkování za krásné 
odpoledne patřilo i 40 obětavým pořadatelům. Na bývalém fotbalovém hřišti Pod Hrází se 
uskutečnil 18. září Manifest. Podařilo sestavit koncert 3 kapel a akce se účastnilo na 
300 osob různých věkových kategorií. Na závěr zaznělo, že Hostivice si zaslouží více 
takových akcí. Na sklonku roku bylo již 27.11. „Hostivické světélkování“. Odpoledne žáci 
v pracovních dílnách základní školy připravovali různé vánoční dárky, v 17,15 bylo 
slavnostní rozsvícení vánočního stromu na Husově náměstí, ukázka tanečků v podání dětí 
Taneční školy manželů Lisnerových a hudební ukázka žesťové skupiny Modrá muzika 
z Nového Strašecí. Poté děti navštívily Domov seniorů Zelená lípa, kde přednesly několik 
adventních básniček. Poslední zastavení bylo v kostele sv. Jakuba s pásmem „Rok“ 
v podání žáků 1. až 6. třídy. Přes 200 dětí dalo najevo, že započal advent a že čas vánoční 
se blíží.  

Sbor dobrovolných hasičů 

Hasiči v tomto roce slavili 120. výročí založení svého sboru. Oslava proběhla 12.6. na 
Husově náměstí, kde byly ukázky historické techniky – hasičská ruční stříkačka z roku 
1893, nové moderní stroje k likvidaci požárů, dopravních havárií a nutných zásahů při 
ochraně životů, zdraví občanů a majetku. Na náměstí byla i soutěž zásahových požárních 
družstev místního sboru a sousedů z okolí. Tečku za krásným dnem udělala taneční zábava 
v místní Sokolovně. Členskou základnu tvoří 61 členů, z toho 16 žen a 45 mužů. Zásahová 
jednotka má 17 mužů. Vedle starostí o pohotovost techniky, pořádku ve zbrojnici, se 
členové zúčastnili soutěžních setkání, podíleli se na pořádání akcí – pálení čarodějnic, 
ukázky techniky a nácvik zásahu při obecném ohrožení v MŠ, ZŠ, pro školní děti z Prahy 6, 
z Rodinného centra zaHRÁTka a dětského domova Klokánek. Hasiči působí i osvětově, kdy 
občanům připravili „desatero“ před topnou sezónou. Toto bude nutné i při plnění vládního 
nařízení o revizích topidel a komínů. 

Svaz postižených civilizačními chorobami  

Svaz sdružuje občany našeho města a řada členů je i ze sousedních vesnic. Měsíčně 
pořádají sobotní taneční odpoledne v restauraci U Kaštanu, pro seniory jsou posezení 
v Sokolovně. Organizují poznávací autokarové zájezdy, pro své členy zajišťují rekondiční 
pobyty v léčebných zařízení v rámci ČR i zahraničí. 

Český svaz chovatelů  

Český svaz chovatelů pokračoval v úpravách svého areálu. Pro veřejnost uspořádal 
11. a 12.6. červnovou výstavu drobného zvířectva s ukázkami předvádění psů Psí korzo. 
Bylo vystaveno přes 600 kusů králíků, holubů, drůbeže a exotů. Bohužel hostivického 
občana takového akce nezaujaly, výstavu shlédlo pouhých 198 dospělých návštěvníků, děti 
mají vstup volný. Dne 25.9. byl uspořádán I. prodejní trh, kde byly ke koupi produkty 
českých farmářů a producentů. Odhadem přišlo na 900 návštěvníků, kupodivu byl největší 
zájem o zabíjačkové a mlékárenské speciality.  
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Kynologický klub Hostivice  

Kynologický klub uspořádal 11. září na svém cvičišti „Pod Jagou“ I. ročník Dětského 
odpoledne s pejsky. Děti předváděly své chráněnce, soutěžily ve vědomostním testu. Akci 
podpořili i místní myslivci, kteří předvedli ukázky z výcviku loveckých psů. 

Myslivecké sdružení Hostivice – Chýně  

Myslivecké sdružení slavilo 125. výročí svého založení. Dne 17. listopadu 1885 
založilo osm hostivických rolníků Honební výbor Hostivice. Tímto zjištěním jsou upraveny 
i údaje z místní kroniky let 1930, kde je uváděno, že samostatný Honební výbor Hostivice 
byl v založen v roce 1928. V současném sdružení jsou občané z Hostivice, Chýně a něko-
lika sousedních vesnic, sdružení má 20 řádných členů, 2 jsou čestní členové. Honitbu mají 
pronajatou na k. ú. Hostivice, Litovice a Chýně o celkové výměře 1 200 ha, ale v posled-
ních létech záborem pozemků pro rodinnou a podnikovou výstavbu tyto honební plochy 
ubývají. 

Český zahrádkářský svaz  

Český zahrádkářský svaz svoji činnost silně omezil ukončením nájemních smluv na 
zahrádky v Jenečku a v Paloukách. Současná činnost je zaměřena na osvětovou činnost 
mezi občany formou besed a informativních sdělení. Nově zvolené vedení organizace skýtá 
záruku, že hostivičtí zahrádkáři budou opět vůdčím partnerem pro milovníky zahrad.  

Český rybářský svaz 

Rybářský svaz využívá svoji klubovnu v Jenečku, rybník ve Skále a nově smluvně 
členové loví ve Strahovském rybníku u Chýně. 

Český svaz žen 

Český svaz žen podporuje akce dnu dětí, děti v Klokánku, Rodinné centrum 
zaHRÁTka a Klub důchodců. 

Český svaz ochránců přírody 

Český svaz ochránců přírody je velmi aktivní organizací v ochraně a zlepšováním 
stavu přírody v našem městě. Jeho činnost silně prolíná s akcemi oddílů Kajek a Pionýra. 
Na jaře 17.4. a na podzim 19.9. pořádají akce „pomoc přírodě“ – úklid u Hostivických 
rybníků. Této činnosti účinně pomáhají Kajky, myslivci, skauti, hostivičtí občané 
a pracovníci TSH. Dne 1. května byla akce „Vítání ptačího zpěvu“, kdy skupina 
19 dospělých a 2 dětí za doprovodu ornitologických specialistů Oty Vorla a Pavla 
Bergmana napočítala v naší lokalitě celkem 44 ptačích druhů. V říjnu 2.10. byla vycházka 
za ptačími vodními druhy u našich rybníků. 

Český svaz červeného kříže 

Červený kříž ukončil svoji činnost na posledním setkání dne 18.11.2009. 
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Vlastenecko-dobročinná obec baráčníků 

Vlastenecko dobročinná obec baráčníků byla v našem městě presentována spolky 
Hostivice, Litovice a Topolany Břve, které tvořily v roce 1930 samostatné organizace. Ještě 
v roce 1950, kdy došlo ke sloučení obcí Hostivice a Litovice (Litovice, Jeneček a Břve), byly 
činné všechny tři obce baráčníků. Později kronikáři poznamenali, že v roce 2003 byla již 
jen jedna organizace, a to „Baráčnická rychta Hostivice“, poslední rychtářkou byla Anna 
Slámová z Litovic. Nakonec v letošním roce 80. výročí založení baráčnických spolků nebylo 
s kým toto jubileum slavit. Zemřeli poslední syndik pan Švenda, praporečník Vladimír 
Hájek a není dalších pokračovatelů. Škoda, staročeské zvyky, krásné kroje a soudržnost 
sousedů zanikla. 

  

Současné zákony a předpisy umožňují zakládat i rušit různé spolky – sdružení bez 
ohlášení na obecní či městský úřad. Tak byl v únoru 2010 založen nadační fond „Pomozte 
darem“. Úzce spolupracuje s Rodinným centrem zaHRÁTka. Jeho posláním je shromažďo-
vání finančních prostředků, které pak používají na podporu činnosti organizací v Hostivici 
a okolí, část bude poskytnuta tuzemským i zahraničním humanitárním organizacím. Již 
9. dubna uspořádal v prostorách Rodinného centra zaHRÁTka kouzelnické představení pro 
děti a podařilo se vybrat 1 820 Kč.  

 

CÍRKEVNÍ SPOLEČENSTVÍ  

Církev římsko-katolická  

Církev římsko-katolická uspořádala 11.4.2010 v kostele sv. Jakuba kytarový koncert 
Štěpána Raka a Alfréda Strejčka. Podařilo se pokračovat v opravách kostela, je opravena 
střecha věže včetně pozlacené báně kříže na vrcholu věže. Na faře byla výstavka 
novodobého opisu listiny kolem roku 1830, tisky a peníze z let 1970 a po doplnění 
dokumentů ze současné doby byly 6. září všechny tyto archiválie uzavřeny do 
vodotěsného tubusu a opět vloženy do báně na vrcholu věže. Dále se opravují vnější 
omítky kostela, jsou funkční věžní hodiny. Vše se děje za účinné finanční podpory 
Středočeského kraje, štědrosti dárců místních farníků i čerpáním půjček. Pravidelná jsou 
setkání s dětmi i dospělými na farní zahradě.  

Církev československá husitská  

V Hostivici působí nová kazatelka CČSH paní Jitka Brejtrová. Společenství pořádá 
liturgická setkání a různé přednášky ve své modlitebně v uličce K Nádraží.  

 



Kronika města Hostivice 
Rok 2010  25 
 

 

POLITICKÝ ŽIVOT  

Ve městě převažuje zájem občanů o vytváření dobrých podmínek rodinného 
i společenského života bez ohledu na dělení dle politické příslušnosti k jednotlivým 
volebním stranám. Přesto musí občané při volbách vyjádřit své sympatie k politickým 
vůdcům, jejich programům.  

V červnu byly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V našem 
městě bylo evidováno 5 256 voličů, bylo odevzdáno 3 613 obálek, z toho 3 602 platných 
hlasů, účast voličů 68,78 %, volilo se ve 3 volebních okrscích. 
1. ODS        992 hlasů 27,54 % 
2. TOP 09       956  26,54 
3. ČSSD       523  14,51 
4. VV         337   9,35 
5. KSČM        281   7,80 
6. SZ        124   3,44 
7. Strana práv občanů „Zemanovci“    112   3,10 
Pak následovalo dalších 13 volebních stran, které docílily nižší počet hlasů pod 100. 

Dne 15. až 16. října 2010 byly volby do Zastupitelstva města Hostivice a do Senátu 
Parlamentu ČR. Pro místní občany zveřejnily volební strany své programy – ČSSD, TOP 09, 
Sdružení nezávislých kandidátů Hostivice 2006, SZ, KSČM a VV. Volební účast byla 
49,59 %, bylo odevzdáno 2 585 obálek, 41 076 platných hlasů. 
1. ODS  přepočteno % platných hlasů  20,70  počet mandátů  4  
2. VV         2,60     0 
3. SNK Hostivice 2006    18,78     4 
4. HS pro aktivity a volný čas     2,94     0 
5. SZ          3,29     0 
6. KSČM        7,62     1 
7. ČSSD      26,57      5 
8. TOP 09      17,47     3 

Zvolení zastupitelé pro období 2010 – 2014 (dle počtu hlasů) 
1. Jaroslav Kratochvíl      ČSSD    928 
2. MUDr. David Rath     ČSSD    838 
3. Ing. Jiří Kučera     SNK Hostivice 2006  786 
4.  Mgr. Tomáš Burger     ČSSD    681 
5. MUDr. Kateřina Pancová    ČSSD     677 
6. Patrik Tomšů      ČSSD    658 
7. Ing. Pavel Hrbek      TOP 09   578 
8. Bc. Iva Koptová     ODS    576 
9. Bc. Adéla Kolací      ODS    567 
10. Miroslav Petřík      ODS    566 
11. Ing. Pavel Kocián      ODS    534 
12. Mgr. Jan Šafranka     TOP 09   511 
13. Dalibor Smažinka     SNK Hostivice 2006  510 
14.  Ing. Pavel Hosenseidl     SNK Hostivice 2006  493 
15. PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Ph.D.  TOP 09   491 
16.  Mgr. Markéta Mayerová    SNK Hostivice 2006  482 
17.  MVDr. Luboš Kudrna     KSČM    382 
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Do Senátu ČR byl zvolen ve II. kole za obvod č. 16 – Beroun – Praha-západ Jiří 

Oberfalzer. 
 

POLEMIKA  

Během roku se ve městě objevovaly různé tisky, prohlášení, některé kritiky byly 
uveřejněny i na stránkách Hostivického měsíčníku.  

V loňském roce byl otevřen krásný městský park Ke Skále. Maminky s dětmi jej plně 
využívají k procházkám a hrám svých dětí. Paní S. Hrušková a manželé Pickovi jsou 
rozhořčeni nad stavem parku. Malé děti si nemohou v klidu hrát. Jsou vystaveny nebezpečí 
volnému pobíhání psů, kteří navíc zanechávají zřetelné stopy po svých trávicích 
pochodech. Je velice nepříjemné, když malé dítě do toho šlápne či v nejhorším upadne. 
Městská vyhláška důrazně zakazuje volné pobíhání psů, neuklízení jejich exkrementů 
majiteli. Obdobnou stížnost projevila i občanka Eva Kulhánková. Bylo přijato opatření, aby 
městští strážnici tyto stavy kontrolovali a porušovatele vyhlášky nekompromisně 
pokutovali.  

Občané Břví poděkovali vedení města za vybudování sportovního areálu a dětského 
hřiště U Obory. 

Petice k udělení čestného občanství bývalému starostovi města MVDr. Františkovi 
Chalupovi nenašla pochopení u starého vedení města ani u toho současného. Organizátor 
Ing. Jaroslav Košťál vyslovil nespokojenost se zdlouhavým a vyhýbavým postupem. Čestné 
občanství uděleno nebylo. 

Občan Ladislav Hekel vyjádřil nespokojenost se službami internetu firmou 
Starnet CZ, s. r. o. Přerušení jeho spojení trvalo 2 dny a opravy byly velice zdlouhavé. 
Majitelé sice celý případ řádně vysvětlili, ale pachuť nespokojenosti zůstala. Na druhé 
straně pan Vladyka vyjádřil poděkování za bezvadné služby a servis.  

Zastupitelé ODS – M. Petřík, Bc. A. Kolací a M. Vávra vydali písemné prohlášení 
k situaci odpadních vod v našem městě, především k problematickému jednání o vypo-
vězení smlouvy o dílo s firmou Ingos, s. r. o. Bývalý starosta Ing. Pelc podal k problému 
vysvětlení, konečný verdikt o činnosti minulého vedení radnice zní, že město uhradí firmě 
Ingos 7,5 mil. Kč jako náhradu podnikatelské škody v neumožnění pokračování smluvně 
objednaných stavebních prací. Tak zní doručený rozsudek soudu.  

Občan Jan Müller vyjádřil znepokojení nad naším státním dluhem ve výši 1,2 bilionu 
korun českých. Kořeny tohoto zadlužení spadají až do 90. let minulého stolení, kdy jsme si 
„žili nad poměry“. Dnes je jediná cesta šetření na všech frontách. Snížit mandatorní výdaje 
státní správy, snižovat státní dluh a zajistit ekonomickou prosperitu. Řecko nám musí být 
velkou výstrahou. 

Paní PhDr. Hana Junová vyslovila nesouhlas s prodlužováním řešení zrušení čestného 
občanství Klementu Gottwaldovi. Nelíbí se jí, že na titulních stránkách HM jsou uváděny 
jen osoby levicového zaměření. Pan starosta uznal, že odnětí čestného občanství Klementa 
Gottwalda je pomalé, a přislíbil, že celou záležitost znovu otevře. Pokud se týká 
připomínek k osobě hejtmana MUDr. Davida Ratha doporučuje, aby občanka hodnotila 
osobnosti za práci a pomoc pro město. Zde komunální politika by měla překrývat politická 
vyznání, cílem musí být zlepšování života pro všechny občany ve městě.  
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Pan Josef Kuthan vyzval všechny občany, aby dobrovolnou činností pomáhali 

udržovat čistotu a pořádek kolem svých domovů. 

Prohlášení Strany zelených obsahovalo poděkování vedení města za důslednost, aby 
developerská firma splnila svůj závazek a na karlovarské silnici v Jenečku vybudovala 
kruhovou křižovatku. Musí trvat zájem o dořešení hostivického školství, jeho kapacit. Nová 
výstavba „Bytové domy Hostivice – jih“ pro 1 300 obyvatel, změny ÚP obce Chýně 
s očekávaným nárůstem obyvatel na 3 800 budou vyžadovat další kapacity školek, škol 
a služeb.  

Předseda kontrolního výboru Ing. Jiří Pelc podal kritický rozbor hospodaření minulého 
vedení města. Chybná rozhodnutí ZM způsobila městu veliké finanční ztráty. Škoda 
0,5 mil. Kč za zbytečný projekt inženýrských sítí na Břvech, dále téměř 7 mil. Kč za doku-
mentaci k napojení městské kanalizace na pražskou kanalizační síť. Tento záměr byl 
konzultován s odbornou konzultantskou firmou, která celkem vyčerpala z obecní pokladny 
4,4 mil. Kč. Starostka města bez souhlasu ZM vypověděla uzavřené smlouvy s dodavate-
lem prací na ČOV – s firmou Ingos. Soud následně město odsoudil k úhradě poškozenému 
7,5 mil. Kč. Spokojenost není s činností zpomalovacího semaforu v Komenského ulici, 
s hektickými úpravami ve Višňovce, se zpackanou stavbou hřiště u ZŠ. 

Obyvatelé Jenečka poděkovali vedení města za vybudování pěší lávky nad Jenečským 
potokem mezi ulicemi Novotného a Za Mlýnem. 

Nepřesvědčivě působil článek Andrey Vochlovské o jednání pracovnice soukromé 
mateřské školky „Růžový domeček“, která měla dokonce budit jednání osobnosti pod 
vlivem alkoholu. Proti tomu se ostře ohradila Eva Bartáková, která vnesla do jednání 
otázku, o který „Růžový domeček“ u lesa se vlastně jednalo. Paní Růžičková vyjádřila 
pochvalné uznání zařízení, kam chodí její dcera již přes 2 roky, a je naprostá spokojenost. 
Paní Vochlovská by příště měla uvádět konkrétní fakta a ne své dojmy. Spokojenost 
s provozem „Růžové“ školky vyjádřila i maminka Jana Svobodová, která odmítá slova 
o vulgarismu, vlivu alkoholu či jiných látek. Doporučila, aby se občané o provozu školky 
přesvědčili a nehoráznou manipulaci v článku HM – listopad 2010 odmítli.  

Občan Jaroslav Stehlík vyslovil poděkování personálu lékárny Johanka, za pomoc 
a starostlivost při obstarávání potřebných léků. 

Dne 14.9. 2010 byl otištěn v denním tisku článek „Tady jsou Rathovice“. Autoři 
kritizují některé přístupy hejtmana, hostivického zastupitele MUDr. Davida Ratha. Jisté je, 
že díky jeho osobě se mnohé v našem městě změnilo. Občané mají radost z pokračování 
výstavby kanalizace v Nouzově, z opravovaných ulic, z výstavby školní jídelny, pokračující 
dostavby ZŠ, rozšiřování kapacity MŠ, nového stanoviště Záchranné služby v Domě seniorů 
Zelená lípa, z příprav k otevření Gymnázia v bývalé „staré škole“ a další. Nutno však 
poznamenat, že se tyto věci daří i díky starostlivosti a rozumnému rozhodování našeho 
ZM. V rámci předvolební kampaně ČSSD byla vydána kniha „Hostivice, Litovice, Břve 
a Jeneček v proměnách času“. Jedná se o historické souborné pojednání o životě v našich 
obcích zaznamenaných v zápisech pamětních kronik. Dílo jistě náročné na zpracování 
a možno říci, že autoři se práce zhostili na výbornou a hostivičtí rodáci dostali do rukou 
zdarma pojednání o jejich rodišti, ti ostatní se dočetli o historickém životě města, které je 
nyní jejich domovem. K překvapení veřejnosti reagovala polemickým článkem v HM paní 
Eva Kulhánková, která uvedla kritická slova: Proč je to tak mizerně napsané? Proč je 
pominuto tolik významných občanů města? Na druhé straně občan Bartoloměj Kolibár, 
nedávno přistěhovaný do našeho města za Slovenska vyslovil obdiv k práci autorky 
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PhDr. Miluše Frančové, které vybrala důležitá fakta z několika desítek kronik a pamětních 
knih Hostivice a Litovic. Svůj obdiv vyslovil i bývalým kronikářům, kteří vedle stručného 
zápisu běhu událostí doplnili i širší souvislosti. Současný kronikář též podal svoje hodno-
cení. Autorka napsala jen to, co v kronikách a pamětních knihách bylo zapsáno. Byly doby, 
kdy vedoucí představitelé obcí schvalovali zápisy do kronik. Současný systém vydávání HM 
umožňuje, aby byly publikovány články k vysvětlení historie např. „Co v kronikách 
nebylo…“, o významných osobách „Žili mezi námi“.  

Doubravka Novotná byla krajně nespokojená s praktikami školicího střediska auto-
školy v Sokolovně. Majitelka paní Jiřina Merglová vysvětlila program a postupy k získání 
řidičského průkazu. Kritizující dívka zřejmě asi neuspěla u základní zkoušky, musela si 
doplnit vědomosti, zvládnout ovládání motorového vozidla a za tyto služby navíc se platí. 

 

KULTURA  

V minulosti bylo středisko kultury v Dělnickém domě. Po jeho požáru (6. června 
1994) se snahy o kulturní život přenesly do Sokolovny, do zámku, na římsko-katolickou 
faru a kostel. 

V průběhu roku byly uspořádány koncerty: 
25.3. – zámek – Jiří Stivín – koncert hry na flétny a saxofon 
11.4. – kostel – Velikonoční koncert „Amen pravím Vám“ Š. Rak a A. Strejček  
29.4. – zámek – Beladone Quartet  
5.9. – náměstí – Trio Ivana Hlase 
14.10. – zámek – Jaroslav Svěcený 
9.10. – zámek – Vánoční koncert Ireny Budweiserové  

Taneční zábavy a plesy: 
26.2. – Sokolovna – 12. školní ples, předtančení Česká beseda a excelentní vystoupení 

souboru Marešky 
20.3. – Sokolovna – 26. chovatelský ples  
17.4. – Sokolovna – taneční zábava „Seznamte se prosím“ 
4.12. – Sokolovna – Mikulášská zábava – TJ Sokol 
5.12. – Sokolovna – Dětská Mikulášská zábava  

Výstavy: 
8.5. – zámek – Konec 2. světové války – Ing. Jiří Kučera 
1.10. – zámek – Oku skryté obrazy mikrofotografie – Zdeněk Hostounský 
9.10. – fara – Obrazy Aleny Fantové 
27.11. – zámek – Výstava „Advent“ 

Další akce: 
16.4. – pod hrází – skupina „Traken“ – rytířské souboje na koních  
20.9. – Roxy – Kurz orientálních tanců  
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA  

Stále se nedaří získat pro výpůjčky knih zájem většího počtu občanů. Je mírné 
zvýšení zájmu u dětí, které však využívají především kapacitu školní knihovny. 

V roce 2010 navštívilo      3 514 občanů 
  účast na internetu          17 návštěvníků týdně  
  zájemci o xerox          14 návštěvníků týdně  
  registrováno čtenářů        452 osob 
   z toho do 15 let       103  osob  
 výpůjčky celkem     21 981 knih 
 bylo vybráno celkem    32 933 Kč 
 knihovna získala celkem          544 knih 
 knihovna odebírá celkem            12 druhů časopisů 
 odepsáno bylo celkem            84 knih  
 

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK  
Vychází pravidelně měsíčně v nákladu 3 500 výtisků a je kolportován do každé 

domácnosti ve městě. Stává se velmi čtenou publikací s informacemi o činnosti vedení 
našeho města a o denních událostech. Redakce má zájem získat více občanů k podávání 
zpráv o životě v našem městě, o významných osobách, o kritických připomínkách v zájmu 
zlepšování života v našem bydlišti. Mimořádné číslo s jízdními řády a informacemi 
o službách úřadů, podniků a drobných živnostníků je stále žádané. 

Velmi pilným dopisovatelem je Ing. Kučera, jehož články o historii, příběhy hostivické 
politiky a událostech v našich obcích jsou pozorně občany přijímány. Jeho vyprávění 
o činnosti Sokola v období I. republiky je úžasné. Sokolové cvičili, hráli divadlo, bavili se 
tancem. Jejich šibřinky s pohádkovými náměty pořádané od roku 1899 až do období 1948 
byly něco jedinečného, v té době velice pokrokové. Bohužel po ukončení 2. světové války 
brzo všechno skončilo. Velice čtené bylo vyprávění o správě obcí v 19. století. V obcích 
byly dva císařské statky a řada větších či menších sedláků, kterým se někdy nevedlo 
dobře. Majetky neúspěšných hospodářů skupovali úředníci vrchnosti. Při historických 
procházkách Ing. Kučera s bohatou dokumentací dovedně vyprávěl o každém domku, 
o každé stavbě v našem městě.  

Kronikář Ing. Antonín Štětka glosoval knižní pojednání o ženě, která zanechala 
v Hostivici velice zřetelnou stopu, o velkovévodkyni Anně Františce Toskánské. Její životní 
osudy volně zpracované v knižní podobě „Příběh velkovévodkyně Toskánské aneb láska 
někdy bolí“ ukázal i rub bohatství vládnoucích knížat. V HM bylo též jeho pokračování 
o historii hostivických podniků. Pojednání o „Zichovce“ shrnuje informace o nejstarším 
strojírenském podniku v našem městě. Je zachycena historie od jeho založení 1899 až po 
dnešní současnost. Zakladatel podniku Ing. František Staněk pracovně působil v africkém 
Kongu, ve Francii, ve Vídni a nakonec vybudoval v Hostivici solidní strojírenský podnik, 
který dlouhá léta živil mnoho hostivických občanů. 

Redakce oslovila občany různými internetovými anketními otázkami. Doposud na tyto 
výzvy reagoval malý počet občanů. Na otázku: „Kde nejčastěji venčíte svého psa?“ 
odpovědělo 90 občanů, že co nejblíže svému bydlišti. Jistě zajímavé by byly odpovědi na 
otázku: „Jak uklízíte exkrementy po svém mazlíčkovi?“ 
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ŠKOLY  

Základní škola U Zámecké zdi  

Základní škola U Zámecké zdi stále ještě vyučuje ve dvou objektech, a to v novo-
stavbě a ve „staré škole“. Škola byla vybrána do programu „Super – Nature“, kde 13 škol 
je republikově podporováno ve výuce v anglickém jazyce. Tato výuka již začíná od 
1. ročníku. Dne 26.1. byl den otevřených dveří, kdy 42 rodičů a 21 dětí si prohlédlo školní 
kroniky, fotoalba, vybavení tříd a družiny. V učebním programu jsou využívány nové 
metody výuky na interaktivních tabulích, v provozu jsou zájmové kroužky a pracuje se dle 
nového systému vzdělávání žáků. 

Při zápisu žáků do 1. tříd dne 9. a 10.2. bylo zapsáno 105 dětí, z toho bylo 5 dětí 
ještě pětiletých a u 23 dětí žádali rodiče o odklad povinné školní docházky.  

Ve škole působí i žákovský parlament, který podal podnět k zapojení školy do akce 
„Adopce na dálku“. Roční příspěvek činí 7 000 Kč, ten se podařil vybrat a tak byl 27.1.2010 
adoptován 10 letý chlapec z Ugandy. Jmenuje se Charles Kisada, má rád fotbal, a až bude 
velký, chce se stát učitelem. Vybraných peněz bylo více a tak zbytek putoval do Česko-
slovensko-ugandské nemocnice sv. Karla Langy ve vesnici Bikawe. 

Hostivičtí žáci úspěšně bodovali i v soutěži odborných olympiád. Žák 4.A Mikuláš 
Svoboda zvítězil ve zpěvu v krajské soutěži. V celostátním kole v Karlových Varech obsadil 
krásné 2. místo, úspěšný byl i v soutěži Karlovarský skřivánek. Jeho maminka obdržela 
ocenění poroty za hudební doprovod a autorskou spolupráci. Žáci výtvarného kroužku 
K. Pirožková, J. Círa a L. Kalkuš získali výborná oceněná prací s tématikou Výtvarný 
podzim a Svět letadel. 

Dne 21.9. byly v Hostivici okresní přebory v přespolním běhu, soutěžilo se 
v šestičlenných družstvech chlapců a dívek. Naši žáci obsadili 5. a 6. místo, v jednotlivcích 
byl hostivický K. Charvát druhý. Žáci 4. a 5. ročníků se zúčastnili 19.10. již IV. ročníku 
florbalového turnaje středočeských škol, obsadili pěkné 2. místo. Žáci vyšších tříd získávali 
výborná ocenění ve sportovních soutěžích. Medailově bodovali v okresním přeboru v malé 
kopané, v atletických závodech o Pohár rozhlasu byla vítězství v bězích, ve štafetách 
i skocích. V dopravní soutěži mladých cyklistů obsadili starší žáci 1. místo a mladší bodovali 
na 2. místě.  

Zimní lyžařské kurzy absolvovali v únoru žáci 3. a 7. tříd v Krkonoších, pro 8. a 9. tří-
dy byl lyžařský výcvik v březnu v rakouském Postalmu u Salzburgu.  

Velmi se líbila žákům 9. tříd 18.2. ukázka šermířský bojů členů historického šermu 
z Pardubic. 

Jarní plavecký výcvik absolvovali žáci 2. a 3. ročníků v bazénu na Kladně, obdobný 
program byl i na podzim. Žáci 5. a 9. tříd pilně cvičí aerobik. 

Projekt EDEL sleduje děti předškoláky z mateřské školy, z Hostivice bylo zařazeno do 
systému 6 dětí. Cílem je poznat úroveň dětí z Čech, Slovenska, Španělska, Francie 
a Anglie.  

Škola se zapojila do sběru plastových víček, sbírá se ve všech třídách. 
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Dne 22.4. se uskutečnila akce „Ochrana člověka za mimořádných okolností“. Obranu 

před požárem předvedli členové místního hasičského sboru, vojáci ze Břví ukazovali, jak se 
chránit před chemickým a radiačním nebezpečím, starší žáci vyslechli přednášku o bez-
pečnosti. 

„Pasování prvňáčků na čtenáře“ za účasti herců bylo důkazem, že již děti v prvé třídě 
umí číst.  

Žáci 2. až 9. tříd absolvovali zahraniční zájezd 8. – 16.6. do Itálie, Valverde Di Case-
netico. Vedle krásného koupáni na plážích Rimini, byla návštěva aquaparku a výlet lodí.  

Tradiční školní akademie se konala 18.6. Každá třída si připravila svůj vlastní 
program, závěrečné stužkování žáků 9. tříd umocnilo rozloučení se školou, což završila 
diskotéka. Školu ukončilo 53 absolventů. Na učební obory v září nastoupí 26 žáků, na 
střední odborné školy 24 žáků, 2 žáci půjdou studovat na gymnázia a 1 žákyně nastoupí 
studium na konzervatoři.  

Ředitel školy Mgr. Mareš v HM vysvětlil nutnost dostavby obou pavilonů ZŠ. Město 
Hostivice se v posledních létech téměř ztrojnásobilo a to vyvolává další potřebu dalších 
učebních míst ve všech školách.  

Zahájení nového školního roku v září bylo velice radostné. Ředitel školy převzal již 
v srpnu dostavěný stravovací pavilon C a do začátku školního roku 2011–2012 budou 
dokončeny zbývající pavilony A a B tak, aby koncem června mohlo být započato se 
stěhováním staré školy a její uvolněním pro nové gymnázium. K vážnému zamyšlení vedou 
snahy žáků o výuku snazších volitelných předmětů. Nelze přehlédnout nárůst vulgarity dětí 
a arogantního jednání s vyučujícími. Pan ředitel požádal rodiče o pomoc, aby při výchově 
v rodině věnovali těmto jevům věnovali pozornost a tlumili jejich projevy již v počátcích.  

Do prvních tříd nastoupilo 79 prvňáčků, děti uvítali starosta Jaroslav Kratochvíl, 
místostarosta Ing. Jiří Kučera a ředitel školy Mgr. Josef Mareš. Dětem se ve škole líbí, 
vyučujícími budou v 1.A Mgr. Simona Piláriková, 1.B Mgr. Iva Kováliková a 1.C Mgr. Jaro-
slava Králová. Od letošního roku začínají prvňáčkové s výukou anglického jazyka. 

Názorný boj proti drogám názorně předvedli odborníci ve zvláštním vlaku „Revolution 
Train“, který měl zastávku v místní nádražní stanici. Po shlédnutí ukázek kritických situací 
odcházeli žáci 8. a 9. tříd s předsevzetím, že v životě nebudou kouřit a drog se nikdy 
nedotknou. 

Mnoha dětem chybí solidní odhad hodnoty věcí. Názorný projekt o finančnictví, 
o cenách výrobků a potravin pootevřel reálný pohled na další hodnoty našeho života.  

Ve škole působí pracovníci Pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje, 
kde se u problémových dětí řeší příčiny jejich obtíží a prohlubuje se spolupráce školy 
s rodinou. Policie ČR, pracovníci humanitárních organizací se zapojují do primární prevence 
přednášek s protidrogovou tématikou a výchovou v sexuální oblasti.  

Týden 15. – 22.10. byl ve znamení setkání MIKR – monitoring implementace kutiku-
lární reformy. Krátce lze nazvat – působení výchovných a vzdělávacích prvků na zdokona-
lení rozvoje člověka. Akce probíhá již ve 200 školách ČR včetně té hostivické.  

Návštěva Národního divadla v Praze byla pro žáky 5. tříd velikým zážitkem. Za 
výborné součinnosti průvodce a učitelů poznaly děti historii této významné budovy.  

Pro starší žáky, 4. a 9. tříd byl 9.12. den „Hudebních nástrojů od akustických až 
k elektronickým“. Výborný muzikant pan Hrabě upoutal všechny dětí svojí virtuozitou hry 
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a krásným laděním jednotlivých nástrojů. Pro mladší žáky bylo vystoupení pěveckého 
souboru „Rolnička“, kde nechyběly vánoční koledy a pěkný zpěv dětí.  

Na závěr roku byly tradiční Mikulášské hrátky. Prvňáčkům přišel do školy nadělovat 
dárky Mikuláš s čertem a andělem. Děti 2. tříd slavily Mikuláše pohádkovou plavbou po 
Labi, kde při hrách nechyběly ani pěkné dárečky a čekání na vánoční čas. 

Školní družina  

Při ZŠ pracuje 5 oddělení školní družiny, kterou převážně navštěvují děti 1. až 
3. ročníku. Pro děti je připravován zajímavý program. Na jaře byly družinové soutěže 
v poznávaní jarní přírody, v ochraně životního prostředí a vody, vítání ptačího zpěvu. Před 
velikonočními svátky školní družina a CDP uspořádaly pro 40 dětí indiánské putování po 
Praze. Navštívily Náprstkovo muzeum, Štefanikovu hvězdárnu, legrační bludiště na Petříně 
a pěkný den ukončila procházka v Růžovém sadu Pražského hradu.  

V květnu děti spolu klubem Klubko navštívily Středočeské muzeum v Roztokách 
u Prahy, kde se líbila expozice hraček „Lego“, konzervátorské díly „kde se zub času vylo-
mil“. Mnoho poznatků bylo námětem pro další práce ve vlastní družinové keramické dílně.  

Dětský den byl 5.6. v Sokolovně. V doprovodu svých rodičů přišlo na 350 dětí. 
Ukázková vystoupení Televize v Hostivici, Tři mušketýři a další filmové a seriálové postavy 
české kultury včetně umění kouzelníka upoutaly všechny děti. Zájem byl i o ukázky hasičů, 
šplhání na Dračí zub, zdolávání opičí dráhy. Úspěšný den byl zakončen vystoupením 
Marešek s ukázkami klasických a latinskoamerických tanců. 

Základní umělecká škola Kladno 

 V areálu ZŠ Komenského byla otevřena nová pobočka Základní umělecké školy 
Kladno, kde pro děti od 6 let bude výuka v oborech hudební a výtvarný, pro děti od 8 let 
literárně-dramatický a pro nejmladší od 5 let obor taneční.  

Ve městě vyučuje hru na hudební nástroje též Hudební škola pana Pavla Hokra.  
 

Základní škola, Pionýrů 79 

V novém školním roce převzala škola výuku dětí ze školy z Čičovic, odkud děti do 
Hostivice denně dojíždějí. Jsou patrné nedostatky v docházce dětí do školy, dopoledne 
jsou vidět hloučky dětí potulujících se po městě. Jejich vzděláváním, především získání 
každodenního dozoru rodičů, aby děti řádně chodily do školy, je během na dlouhé trati. 

 

Mateřská škola  

Již 17.3. a 24.3. byl „Den otevřených dveří“, kde rodičům a nastávajícím žáčkům se 
dostalo informací o provozu školky, o začátcích výuky dětí, jejich stravování. Dětem bylo 
umožněno, aby si přímo okusily nové prostředí. Skupina 60 předškoláků si odzkoušela 
1. třídy ve velké škole. Prvňáčci již dokázali, že se toho ve škole již mnoho naučili, děti ze 
školky se přesvědčily, že jsou šikovné a budou úspěšně zvládat výuku velké školy. 

Na závěr Masopustu byl poslední únorovou sobotu Dětský karneval, letos bylo téma 
sport.  
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V březnu byl zápis dětí do MŠ, bylo evidováno 194 žádostí, uvolněných míst je pouze 

63. Situace pro mladé maminky krajně nepříjemná a obtížně řešitelná.  

Dne 26.4. byl společný program s MŠ z Rudné, kdy děti prožívaly „Čarodějnické 
dopoledne“, na zahradě bylo 7 soutěžních disciplín. Údajně větrné počasí zamezilo 
vypouštění „lampionů přátelství“, což bylo asi z hlediska možností založení požáru rozumné 
řešení.  

V květnu navštívily děti hostivickou poštu. Ve skupinách nahlédly do nitra instituce, 
kam chodí většinou dospělí. Zajímavá byla cesta dopisů, balíků, podaných peněz. Zblízka 
viděly různá razítka, známky, samolepky. Velmi pěkná byla návštěva zámku Ploskovice 
a historické vesničky Ostré. Děti viděly starodávnou výrobu mýdla, lisování papíru, výrobu 
svíček, pekárnu, práci provazníka, dráteníka a jak se dříve rýžovalo zlato.  

Děti sbíraly krabičky ze sýrů KIRI, podařilo se jim sestavit Robota Kirila.  

Od září se rozrostla kapacita MŠ o dalších 25 míst. Nová učebna „Medvídků“ vznikla 
úpravou části nového stravovacího pavilonu ZŠ U Zámecké zdi.  

 

Rodinné centrum zaHRÁTka 

Obnovilo staré zvyky, do Jenečka se vrátily 11.2. masopustní masky a průvod obcí. 
Akci osobně podpořil i starosta Jaroslav Kratochvíl. Vzpomínalo se na baráčnické akce, 
které končily taneční veselicí v hospodě U Stříbrných. MC pořádá pro maminky a malé děti 
řadu přednášek, informací o životě malých batolat, poskytují mladým maminkám rady 
a zábavu všem aktérům bohatého života celého centra. Od února je vyhrazen prostor pro 
děti od 1 roku s názvem Klub MIMI+1. Dne 15.5. RC zaHRÁTka a Mateřské centrum 
Studánka Zličín uspořádaly 2. ročník rodinného pochodu Veselé putování z Hostivice do 
Zličína. Cestou byla řada pěkných herních soutěží, prohlídka hasicí techniky Zličín, ukázka 
úklidových vozů TSH, sázení stromků i svezení na koníkovi. V pondělí 26.4. byla 
v Sokolovně pro děti připravena dopravní akce. Děti musely v soutěži zvládnout test 
dopravní způsobilosti, použití ochranné přilby, soutěž jízdy mezi kužely a vytýčenými 
uličkami. Byla zkoušena znalost dopravních značek a písemný test. Na poslední duben – 
30.4. připadlo očekávané „pálení čarodějnic“ s opékáním buřtíků za kontrolní účasti hasičů. 

Nadační fond Pomozte dětem uspořádal 14.5. dobročinný bazar. Získaných 1 254 Kč 
bylo rozděleno mezi organizace CDP, Junáka, RC zaHRÁTka a Sokol. V době povodní fond 
poskytl postiženým peněžitý dar na konto Člověk v tísni 1 000 Kč. Sponzorský běh na hrázi 
Litovického rybníka 28.8. byl akcí Pomozte darem – čtyřlístek. 

Dne 9.11. se uskutečnil lampiónový průvod ke svátku sv. Martina. Průvod šel od 
hráze Litovického rybníka, ke Stromečkům. Pěknou akci ukončil krátký ohňostroj, ale 
závěrečné vypuštění 2 lampionů štěstí bylo jistě mimo hru.  

Poznámka kronikáře: Kdo takové lampióny štěstí chce u nás zavádět? 
Nekontrolovaný letící hořící objekt nepřinese nikdy nikomu štěstí, ale většinou neštěstí ve 
formě založení požáru. 

Mikulášské oslavy byly již 3.12., děti Mikuláše přivítaly písničkou a ten spolu 
s andělem i čertem jim přinesl plný koš dárků. Dětské hřiště v Jenečku je zatím uzamčené, 
ale zájemci si mohou zakoupit klíč u firmy doma a. s., Husovo náměstí 59. V září byly malé 
oslavy, 3. rok činnosti MC zaHRÁTka, předsedkyní je Jitka Kuttelwascherová.  
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Dobrá školka 

Dobrá školka – náměstí Jana IV. z Dražic upořádala na Červené pondělí 5. dubna 
1. ročník soutěže o největší hostivické velikonoční vejce. Vítězné vejce bylo 108 cm vysoké 
a jeho obvod činil 240 cm. Dne 8. května následovala hra „letecká bitva o Hostivici“. Děti 
dostaly stavebnice letadýlek a zvítězil ten, jehož letadýlko doletělo nejdále.  

 
Kapacita mateřských školek ve městě:  
Název      zřizovatel    počet míst 
MŠ Litovická      státní     175 + 25 Medvídkové  
MŠ Pohádka – K Višňovce   soukromá     44 

(Monika Vianello) 
Dobrá školka – nám. Jana IV. z Dražic soukromá     15 
 (zrušena 28.2.2011) 
Fíček – jesličky, školka U Chobotu  soukromá      22  

(Gabriela Daďo) 
Veselý domeček, Mírová    soukromá      18  

(Jana Kozlová) 
Hlídání dětí NON STOP „Opičky“  soukromá      10  

(Simona Černá) 
Školka Na Výhledu     soukromá      12 

(až od 1.2.2011) 
 

Klokánek – zařízení Fondu opuštěných dětí  

Dává jakousi ochranu dětem, které se narodily do špatných rodin. Jejich legitimní 
rodiče o ně často nedbají, nezajišťují jim ty nejzákladnější podmínky solidního života. Děti 
musí často trpět týrání od drogově a alkoholově závislých lidí. Mnoho dětí nalezlo 
v hostivické škole své nové kamarády a přátele. Významný je i zájem hostivických 
podnikatelů, organizací i občanů, kteří sponzorskými dary umožňují lepší jejich život.  

Dne 2.9. byla slavnostně otevřena zastřešená terasa. Tato akce byla financována 
z grantu “Dobré sousedství“ Letiště Praha, a. s. Dále se podařilo opravit schodiště a vchod 
do domu.  

 

DĚTSKÉ ODDÍLY  

Kajky  

Členové oddílu se již v sobotu 20.2.2010 vydali již podesáté do štol Malé Ameriky 
v Českém krasu sčítat zimující netopýry. Spolu s nimi byli i hostivičtí skauti. Byl zazname-
nán nárůst populace netopýra velkého, překvapením byl nález netopýra Brandtova 
a stoupl i počet vrápenců malých (6). Bohužel byla zaznamenána i nebezpečná houbová 
plíseň, která v Americe již zahubila miliony netopýrů. 
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Dne 17.4. byla jarní úklidová brigáda u Hostivických rybníků, v sobotu 1.5. tradiční 

vítání ptačího zpěvu. O Velikonocích 24. – 25.4. bylo s rokycanskými Brontosaury putování 
po kopcích a zříceninách hradů v Českém Středohoří. Děti postupně vylezly na Lovoš, 
Boreč, Milešovku, Milou, Ranou, Oblík a Sedlo. Někteří borci zdolali i Radobýl. V pondělí 
byla tradiční pomlázka a cesta domů. 

Dne 15.5. hostila Hostivice opět krajské kolo přírodovědné soutěže Zelená stezka – 
Zlatý list. Soutěž vedla Višňovkou, bývalými lomy nad Jenečkem. V mladší kategorii zvítě-
zilo družstvo ZŠ Jesenice, mezi staršími byli nejlepší Castoři z rakovnického gymnázia. 

V neděli 10.10. byl dětská Drakiáda, přišla na 110 dětí se svými rodiči a prarodiči, 
akce byla velice zdařilá, ti nejlepší dostali medaile, všichni pak sladkou odměnu.  

V listopadu byly oslavy již 17. výročí založení oddílu Kajek, vzpomínka byla u stromu 
úmluvy, následovaly čokoládové hody. V prosinci byl den lidových řemesel, rozvěšování 
ptačích krmítek. Vánoční schůzka v klubovně byla s odléváním vosku, házení pantoflem, 
pouštění ořechů a nakonec následovalo rozloučení s úspěšným rokem 2010. 

Pionýr 

Pionýrská dětská organizace byla v našich zemích založena v roce 1949, v roce 1950 
vznikla v Hostivici Pionýrská skupina Petra Bezruče. V období 1968 její činnost skončila 
a obnovila se činnost Junáka. V roce 1970 došlo v republice ke sjednocení všech 
mládežnických organizací pod názvem Socialistický svaz mládeže. Jeho součástí se stala 
i PO Hostivice a dva oddíly Junáka. Ve vedení účinně pracoval Jaroslav Zelenka „Hogan“. 
V Litovicích se postavily pro děti dva nové domy, v roce 1974 přijala skupina název Mír. 
V roce 1982 nastoupila jako skupinová vedoucí paní Kovandová, pak paní Alexijová (1986–
1987), dále slečna Pecková. Po té paní Jitka Háková a Ladislava Pasáková, které pracují 
v oddíle dosud. V roce 1990 se hostivická skupina oddělila od SSM a vznikla organizace 
Pionýr. Podařilo se navázat spolupráci s CDP, oddílem Kajek a pokračuje více jak 
dvacetiletá tradice prázdninových letních táborů, pořádání akce Pohádkový les na březích 
rybníku Kala. Významné jsou i dětské dny za spolupořadatelství Sokola, CDP, Pionýra, 
hasičů, skautů a dalších příznivců z města.  

Junák  

Soustřeďuje vyznavače zájmu o přírodu a kamarádské dobrodružství. Děti jsou 
rozděleny dle věku do několika oddílů. V lednu uspořádaly „sněhovou výpravu“ do přírody, 
v únoru oslavily svátek skautek Thiking Day, v březnu strávily noc v knihovně s Ander-
senem a přivítaly jaro. Dne 17. dubna byl celý oddíl na jarním úklidu u Hostivických 
rybníků. Vedle zálesácké činnosti junáci vzpomněli 8. května 65. výročí osvobození naší 
republiky. Při oslavách vystoupil místostarosta Ing. Jiří Kučera, který zahájil v hale zámku 
tématickou výstavu „Květnové dny konce 2. světové války v Hostivici“. Po té defilé 
krojovaných skautů vytvořilo důstojný rámec při pokládání věnců na pietních místech 
v našem městě. V neděli 9.5. se nejmladší členové skupiny vlčat a světlušek zúčastnili 
závodů v Řevnicích, bronzová medaile byla krásných oceněním jejich vystoupení v této 
okresní soutěži. Bronzová medaile byla krásných oceněním jejich vystoupení v této okresní 
soutěži. Straší členové sjeli řeku Ploučnici. Červen patřil dnu dětí – 5. 6., kde i junáci jako 
spolupořadatelé vytvářeli pro děti krásné prostředí soutěží a her. Koncem měsíce byla 
přípravná brigáda na letní stanový tábor. Ten byl v červenci, kdy členové užívali po 
3 týdny přírody v malebné krajině Heřmaniček u Sedlce-Prčice. V září byla na hřišti „pod 
hrází“ tradiční „koloběžkiáda“. Skochovická kachna byla tradičně v říjnu na řece Vltavě 
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u Vraného, hostivičtí opět obsazovali medailová místa. O Dušičkách v listopadu byla 
vycházka na Vyšehrad, dálkový pochod na Karlštejn a „Hostivické světélkování“. Prosinec 
byl ve znamení blížících se Vánoc. Nejprve dobrodružná výpravy na jmelí, donesení 
Betlémského světla a rok uzavřelo vánoční posezení v klubovně.  

 

TĚLOVÝCHOVA A SPORT 

TJ Sokol  

Od 1. dubna se opět v hostivické Sokolovně cvičí. Objekt byl získán do majetku 
města a provozní zajištění bylo svěřeno TSH.  

Poznámka kronikáře: Objekt bývalého vojenského lazaretu byl v 7.6.1921 získán do 
majetku Sokola. Byl nákladně upraven, později přestavován i díky práci zdarma občanů, 
finančních prostředků obce Hostivice i za podpory obcí Litovice a Sobína. V letech 1947 – 
1950 byla Sokolovna opět za přispění prostředků z obce, za pomoci práce členů nákladně 
přestavěna, nově vzniklo jeviště, přísálí. Práce se většinou konaly svépomocí. V pohraničí 
v Petrovicích se bourala bývalá německá továrna, cihly se vozily nákladními auty 
hostivických podniků na nádraží v Libouchci, kde se nakládaly na vagony ČSD a převážely 
se do stanice Hostivice. Odtud pak dopravou místních sedláků a průmyslových podniků do 
areálu Sokolovny. Zde brigádně členové po večerech cihly čistili a připravovali zedníkům 
k práci. Tělocvičná jednota Sokol měnila svůj název dle politických rozhodnutí – Spartak, 
Armaturka. Díky dotaci ČSTV bylo instalováno nové topení, byl vybudován byt pro správce 
a sociální zařízení. A opět to byly svépomocné práce členskou základnou. V zápisech ČSTV 
je uvedeno, že plánovaná částka na stavební práce nebyla nikdy vyčerpána, neboť na 
stavbě pracovali členové jednoty zdarma. Po divoké privatizaci 1990 byl stanoven majitel 
„Sokolská župa Pobělohorská“, po jednáních, podání odvolání proti určení pražského 
majitele muselo město v zájmu získat konečně Sokolovnu do svého vlastnictví uhradit 
kupní cenu 4,5 mil. Kč. Tedy muselo zaplatit za majetek, který převážně vznikl z dobro-
volné práce zdarma hostivických členů Sokola a města Hostivice.  

Dne 24.4. byly v Sokolovně „Zimní olympijské hrátky“, soutěžilo se v trojboji – slalom 
s pukem, biatlon a rychlobruslení – vše na suchu. Odvážlivci si zkusili skok na lyžích, 
slalom, šlapadla, trampolínu a opičí dráhu. 

Atletický sportovní den RC SPV Praha-západ byl 16.5. v Červeném Újezdě. Žáci 
a žákyně soutěžili v hodu kriketovým míčkem, krátkém i dlouhém běhu, skocích z místa 
a šestiskoku. Hostivičtí závodníci obsadili medailová místa a postoupili do krajského 
přeboru v Mladé Boleslavi.  

Sportovní putování s Hopíkem za Krakonošem 18.–20.6. do Pece pod Sněžkou bylo 
rozšířeno na zdolání Černé hory, s večeří s Krakonošem a návštěvou plaveckého bazénu. 

V září od 13.9 začalo po prázdninách pravidelné cvičení. Cvičí se v pondělí, úterý, 
středu, čtvrtek a v neděli. 

Členské příspěvky  – dospělí září–červen 1 200 Kč 
    – děti září–leden      650 
    – děti únor–červen      650 
    – dospělí ZUMBA        80 Kč/hod. 
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Cvičitelky TJ Sokol připravily 5.12 pro děti scénu „Zimní královna v Sokolovně“. Děti 

sáňkovaly, koulovaly se, předvedly tance s několika písničkami. Nakonec rozsvítily 
kouzelná světýlka, osvobodily Mikuláše zamraženého do ledových ker. Ten pak s anděly 
a čerty rozdával dětem dárky.  

Oddíl žen absolvoval v týdnu od 7.12. sportovně relaxační pobyt ve Františkových 
Lázních.  

Oddíl kopané 

Jeho výsledky opět zůstávají za přáním všech činovníků oddílu. Dnešní sport vyžaduje 
píli, poctivost a často i odříkání od počítačových her, povalování se při odpočinku. Mladá 
generace všeobecně postrádá dřívější ctižádostivost, snahu o soutěžení. Přesto se začíná 
blýskat na lepší časy. Dětská přípravka šikovných kluků je příslibem pro budoucnost. Dne 
15. května Turnaj přípravek za účasti předních klubů potvrdil, že hostivičtí chlapci se v tak 
velké konkurenci neztratili. Dosažené 1 vítězství, 2 plichty a 2 porážky jsou nadějí do 
budoucnosti. Přínosem je, že obnovuje činnost i mužstvo dorostu, které se vrací z ročního 
hostování v Jenči. 

Letošní rok byl výročím 80. jubilea založení fotbalového klubu SK Hostivice, který 
datuje zápis z 23.3.1930, kdy v hostinci U Šroubků parta místních nadšenců tento klub 
založila. 

Hlavní oslavy se konaly 7. srpna sportovním dnem na stadionu od 10 do 19 hodin. 
K lítosti pořadatelů po celý den silně pršelo a významná fotbalová utkání se konala za 
deště.  

Oddíl tenisu 

V plném provozu jsou všechny 4 tenisové kurty, hrají všechny věkové kategorie. Dne 
12.6. se uskutečnil I. ročník Retro-tenis turnaje ve dvouhrách pánů a dam. Akce s dře-
věnými raketami, dobovým oblečením – pánové dlouhé bílé kalhoty, košile bílá s límeč-
kem, ženy světlá dlouhá sukně, šaty.  

V celoročním hodnocení oddíl dosáhl  tým mladších žáků II. třída  7. místo 

  tým dospělých III. třída 2. místo  

Šachový oddíl 

Šachový oddíl uspořádal 11.9. otevřený rapid turnaj „O pohár města Hostivice“. Účast 
byla velice kvalitní, turnaje se zúčastnilo 79 vyznavačů královské hry, z toho bylo 7 mistrů, 
6 mezinárodních mistrů a 21 kandidátů mistra a další účastníci. Zvítězil Petr Neuman 
z Turnova, těsně druhý byl hostivický šachista Vasil Trčkov, v ženské kategorii obhájila 
loňský triumf mistryně Hana Kubíková z TJ Praga Praha. 

Oddíl taneční gymnastiky „Marešky“  
Oddíl taneční gymnastiky „Marešky“ trvale udržuje svoji vysokou sportovní i este-

tickou úroveň.  
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Oddíl sportovní gymnastiky 

Oddíl sportovní gymnastiky se úspěšně představil 5.12. při vánočních závodech ve 
Zbraslavi. Mladí závodníci, chlapci i děvčata získali 2 zlaté, 2 stříbrné a 1 bronzovou 
medaili.  

Oddíl orientačního běhu  

Oddíl orientačního běhu má dosud jen 15 registrovaných členů, ale dosahuje 
výborných výsledků a to i na poli mezinárodního soupeření. Při soutěžích ve Slovinsku 
obsadil v žákovské kategorii Vojtěch Kettner 2. místo. 

 

TJ Sokol Břve  

TJ Sokol Břve provozuje ve své hale míčové sporty, tenis, nohejbal, volejbal 
a basketbal. 

Mužský oddíl nohejbalu dosahuje v celostátní lize výborných výsledků. Tato liga je 
však finančně náročná na dopravu, vybavení družstva, a tak má v poslední době klub 
starosti s financováním účasti mužstva v této nejvyšší republikové soutěži. Aktivní je 
i ženský nohejbalový oddíl. Břevská jednota Sokola prodala městu Hostivice Sokolovnu 
a z utržené částky zaplatila městu za pozemky pod stavbami svého sportovního areálu.  

 

Z ostatních sportů 

Možnosti cvičení se rozšířily o výuku Poweryogy a Pilates Institute. Cvičební hodiny 
vede Věra Havlová.  

Od 1.9. se cvičí ve Fitness centru RS GYM vedle prodejny Lidl. 

Dne 25.9. projížděl naším městem cyklistický závod handicapovaných sportovců 
Praha – Karlovy Vary – Praha.  

Dne 9.10. byl na hrázi Litovického rybníka tradiční Sousedský běh. 
 

POLICEJNÍ KRONIKA  

Je záznamem prohřešků našich spoluobčanů, kteří porušují právní normy 
spořádaného života, dopouští se různých krádeží, násilností a poškozování majetku. Jsou 
vykrádány byty, sklady, stavební materiál, motorová vozidla a jiné. Bylo zadrženo mnoho 
řidičů, kteří pod vlivem alkoholu a omamných látek ohrožovali svůj život, především 
i dalších nevinných spoluobčanů. 

Rozmáhá se „pomoc“ rádoby štědrých dárců. Nabízejí různé výhody koupě, uzavření 
smluv, poskytnutí půjček, a to vše s hrozivými následky po podpisu uzavřené smlouvy. Zde 
pouze platí, takovéto pomocníky jednoznačně odmítnout, případně jejich činnost ohlásit 
policii.  
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Činnost Městské policie Hostivice je patrná. Pochůzky strážníků, častá kontrola 

krizových míst pomáhá vytlačovat z našeho města nežádoucí živly. Jejich prevenční činnost 
je však často málo účinná. Naši strážníci dozorují i pořádek a klid v obci Chýně. Jistě by 
bylo vhodné přitlačit v represních rozhodnutích. Většina méně přizpůsobivých osob dobře 
zná rozdíl mezi přestupkem a trestným činem.  

Více je třeba řešit i dětskou šikanu, ve škole, na veřejných prostranstvích. Řešit 
potulování dětí školního věku po městě v době, kdy mají sedět ve školních lavicích. 

Přetrvávajícím problémem je domácí chov psů. Jejich chov řeší městská obecně 
platná vyhláška, je třeba přísnější vyžadování její plnění od majitelů domácích mazlíčků.  

 

Statistika  rok 2009  rok 2010 

Přestupky v dopravě s blokovou pokutou 493 260 
 s domluvou  991 939 
Přestupky s oznámením na MÚ Černošice   10   49 
Nasazeno tzv. botiček   10   38 
Přestupky proti pořádku s blokovou pokutou      7     3 
 s domluvou  205 267 
 s oznámením přestupkové komisi     5     3 
Ostatní přestupky na místě s pokutou   17   17 
 s domluvou   40 171 
 s oznámením přestupkové komisi    11     7 
Zadrženo pachatelů trestných činů   17   27 
 hledaných osob      7     7   
Podařilo se odstranit autovraky    32   21 

 

V Hostivici bylo dle statistiky OPP PČR spácháno trestních činů: 
vloupání do vozidel   73   31 
odcizení vozidel    13     8 
zadrženo podnapilých řidičů    20   21   

 

ZEMĚDĚLSTVÍ  

V průběhu roku byly zaznamenány úbytky dalších hektarů kvalitní orné půdy. Develo-
peři dovedou nakupovat levně zemědělskou půdu, pak žádostmi na úpravy územních 
plánů obcí dosáhnou toho, že z úrodných rolí se stávají stavební parcely. Naše město je 
obestavěno ohromnými sklady a je neúměrně zatěžováno průjezdem těžkých kamionů. 
Než je dopravena „čerstvá“ zelenina ze Španělská na pulty marketů, tak to trvá při běžném 
provozu 3 dny. Naše české výrobky nemají při dampingových cenách EU žádnou šanci 
k prodeji. Ve druhé polovině roku se zemědělci odvážili nabízet české výrobky – vejce, 
zeleninu, ovoce, mléčné a masné výrobky na „farmářských trzích“, kde zákazník sice 
zaplatí cenu vyšší, ale má záruku, že je to český výrobek, většinou včera vyroben a dnes 
na pultě pro zákazníka. U většiny občanů však přetrvává prvořadý zájem o cenu a pak 
teprve úvaha o kvalitě zboží.  
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Na zbývajících polích katastru Hostivice a Litovice hospodaří podnik Agrosa Chýně, 

Litos s. r. o. – dvůr Litovice a několik soukromých zemědělců. Budovy litovického dvora 
stále více chátrají, jejich majitel obtížně stačí zajišťovat polní práce. Navíc dlouho se nic 
neděje s údržbou nejcennější městské kulturní památky, s Litovickou tvrzí. 

Hospodářský rok v rostlinné výrobě skončil celkem úspěšně. Výnosy byly průměrné, 
ale na podzim razantně stouply ceny pšenice, ječmene i řepky. V době žní byly výkupní 
ceny kvalitního obilí kolem 2 600 Kč za 1 tunu, na konci roku, v prosinci dosáhly přes 
5 200 Kč za 1 tunu, řepky dokonce na 9 000 Kč. Na trhu se projevilo, že bude v ČR 
nedostatek cukru. V Americe se neurodila cukrová třtina a naše úrodná řepná pole díky 
špatné politice EU zarůstají plevelem a nebo jsou zabetonována novou výstavbou. Tradiční 
chov skotu, prasat a drůbeže v našem regionu vůbec není. Naplňují se hesla našich 
politiků: „Vše co budeme potřebovat, to si dovezeme“. V jaké kvalitě a za kolik? Smutek 
a lítost nad současným stavem českého sedláka trvá. 

 

POČASÍ 

Nový rok začal teplotou +2 °C, deštěm – 2 mm a silnou mlhou. Hned 2.1. napadly 
4 cm sněhu a teplota klesla na -3 °C, koncem 1. dekády napadlo nejprve 25 cm a posléze 
dalších 10 cm sněhu. Koncem měsíce byla po ránu klouzačka, s mrazy -7 °C a sněhem 
7 cm, 27.1. veliký mráz -21 °C. Po 28.1. se tvořily závěje a silně mrzlo, obec Chýně byla 
zavátá. V únoru -4 °C, poprašky sněhu, 11.2. napadl sníh 12 cm, mráz -4 °C a 20.2. mírná 
obleva, teploty přes den +5 °C. V březnu ochlazení, teploty -2 až -5 °C, napadlo 6 cm 
sněhu, na sv. Josefa 19.3. teplota přes den 11–12 °C. Na první jarní den 21.3., 1 mm 
srážek, teplota +4 °C. Dne 26.3. první bouřka, vítr, déšť 7 mm. Počátkem dubna teplo, 
časté mírné dešťové srážky. Dne 11.4. bouřka, kroupy, přes den dešťová přeháňka se 
zmrzlou sněhovou krupicí 22 mm. Koncem měsíce teplo +8 °C, slunečno. Na 1. máje 
dosáhla denní teplota 8 °C, byl mírný deštík 1 mm, 3.5. přeháňky 22 mm deštivo, 
14. a 15.5. chladno, koncem měsíce deštivo srážky 11–16 mm. Dne 2.6. silný déšť 35 mm, 
denní teploty 23–26 °C, 11.6. rekord venkovní teploty 35 °C, do konce měsíce slunečno 
bez srážek, 3.7. denní teplota 33 °C, na slunci až 44 °C, 5.7. bouřka, silný déšť 26 mm, 
pak slunečno, teploty nad 30 °C, 15.7. bouřka, 16.7. veliké teplo, přes 34 °C, 18.7. silný 
déšť 22 mm, 22.7. teploty 35 °C, 23.7. silný liják – přívalový déšť 54 mm, ochlazení, 
teploty přes den 16–18 °C, koncem měsíce mírné deštíky, teplo. V srpnu přeháňky 3 až 
15 mm, 7.8. silné kroupy, po celý den déšť 32 mm, 13.8.–15.8. bouřka déšť 10–16 mm, 
21.8. denní teploty nad 32 °C, koncem měsíce přeháňky až 17 mm, mírné ochlazení, ráno 
7 °C. V září dešťové přeháňky, 2–8 °C, 15.9. silný vítr, déšť 8 mm, 25.9. vytrvalý mírný 
déšť 47 mm, ochlazení, ráno 6–8 °C, 27.9. déšť 35 mm. Počátkem října teplo, ranní 
teploty 9–10 °C, 14.10. mlhy, ráno první led -1 °C, 16.10. déšť 8 mm, přeháňky, ochlaze-
ní, 29.10. silná jinovatka, zamrzlá skla venku parkujících osobních automobilů. V listopadu 
teplo, 4.11. v poledne 20 °C, později vítr, přeháňky, 17.11. mlhy, přeháňky 3–16 mm, 
25.11. na silnicích a chodnících to silně klouzalo, 27.11. první sníh – 3 cm, teploty -2 °C, 
koncem měsíce -4 °C, mrzne, po celý den sněží – 15 cm. V prosinci 1.12. sníh 15 cm,  
-4 až -9 °C, denně sníh až 10 cm, 12.12. padají sněhové rampouchy ze střech, 15.12. 
napadlo opět 18 cm sněhu, přes den mráz -7 až -8 °C, na Štědrý den déšť 2 mm, v noci 
mráz -9 °C, klouzačka, sníh 2 cm, mlha, mráz, na Silvestra oteplení, vítr, povoluje ze 
střech, klouzačka, teplota přes den 2 °C.  
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Tato pozorování jsou z manuálního měřice srážek a okenního teploměru v Hostivici 

u domu čp. 744. 

Souborné klimatologické vyhodnocení oblasti Hostivice je z meteorologické 
stanice Praha Ruzyně – ústav Komořany: 

Průměrná měsíční a roční teplota vzduchu (°C) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 rok 

-4,4 -1,6 3,7 9,0 11,8 17,2 20,9 17,7 12,3 6,8 4,8 -5,2 7,8 
 
Měsíční a roční úhrn srážek (mm) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 rok 
30 10 15 37 78 58 128 124 72 13 51 37 652 

  
Nejvyšší naměřená teplota vzduchu      34,6 °C   16.7. 
Nejnižší naměřená teplota vzduchu     -20,4 °C  27.1. 
Nejvyšší naměřený denní úhrn srážek      53,5 mm   23.7. 

Rok byl celkově mírně chladný, srážkově nadprůměrný.      
 

RŮZNÉ  

Obyvatelé Domova s pečovatelskou službou oslavili letos 10. výročí provozu této 
instituce. Osazenstvo poděkovalo paní Jendřejčíkové ze sociálního odboru Městského 
úřadu Hostivice, pečovatelkám Aleně Matějkové a Soně Jančové a údržbářům p. Rochusovi 
st. a ml. a p. Paškovi za nevšední péči a starostlivost o bezvadný provoz celého zařízení.  

Dne 7.8. v nočních hodinách v tichosti zemřel herec pražských divadel Pavel Šebek. 
Ráno byl nalezen v pozici odpočívajícího člověka na parkové lavičce v Toskánské ulici.  

Dne 28.8.2010 zemřel čestný občan města nadporučík Peter Koválik, který se 
zúčastnil bojů o Duklu a v roce 1945 přišel až do Prahy, později se trvale usadil v Hostivici. 
Byl nositelem 18 vyznamenání a medailí. V občanském životě byl několik let předsedou 
fotbalového klubu SK Hostivice, zúčastňoval se akcí veřejného života.  

 

ZÁVĚR  

Končíme I. dekádu třetího tisíciletí. Nové vedení radnice prokázalo, že politické 
excesy byly tlumeny prioritou dalšího zvelebování města a vytváření optimálních podmínek 
pro život všech občanů. Úspěšně pokračuje dostavba nové školy U Zámecké zdi, za 
pochodu se řeší zvyšování kapacity mateřské školy, přibyly další pevné chodníky, upravují 
se nové bezprašné ulice, část obyvatel Nouzova má již vybudovanou oddílnou kanalizaci, 
podařilo se úspěšně dokončit jednání na trvalé získání Sokolovny do majetku města. 
Zvýšily se urbanistické požadavky na výstavbu nových domů, trvá snaha o maximální 
omezení výstavby nových hal a skladů. Město usiluje o zastavení projektu na výstavbu 
nové startovací a přistávací dráhy RWY 06R/24L letiště Praha Ruzyně.  
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Je patrné, že mnoho se již podařilo a daří se tak naplňovat slib volebních programů 
stran našeho města. Mnoho toho stále čeká. Občané požadují, aby se zahájily přípravné 
práce na vybudování kruhové křižovatky u litovicko-jenečského hřbitova, aby se pokračo-
valo v jednáních o výstavbě dálničního přivaděče na rychlostní komunikaci R6 u Tulipán 
parku, aby se opravovaly i ulice v městě.  

Stále více se prosazuje vědomí, že noví hostivičtí občané začínají mít své město rádi, 
dokážou pro něho i dýchat.  
 
 
 
 
 

Ing. Antonín Štětka, CSc. 
kronikář 


