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Graficky upravil, titulní snímek z adventních trhů v hostivickém zámku 2. prosince 2012 
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Skončil rok 2012, který byl poznamenán hospodářskými a politickými změnami. 
Dochází k rozdělování úspěchů a viny za promarněná leta hospodářského rozvoje 90. let 
minulého století. Konečně odtajněné doklady ukazují, že některé postupy privatizace byly 
za hranou poctivosti a naše společnost tak dále chudla a zatím různí „kmotři a šíbři“ 
rozšiřovali své neprávem nabyté majetky. Ono rčení „projekt se nezdařil – není koho 
trestat“ se tak rozšířilo, že korupce a rozkrádání státního majetku se stala módou a dokon
ce měla často i oporu ve špatně vypracovaných zákonech. Vytvořila se skupina majetných 
lidí, ale pro většinu občanů volal pan prezident k nezbytné šetrnosti a o dalším „utažení 
opasků“. Lidé jsou nespokojeni s řízením státu. Tuto frustraci dávají najevo různými 
protestními shromážděními. Ukazují se možnosti, jak řešit tyto zásadní nedostatky. Je 
třeba podpořit činnost soudů a policie, vyžadovat zrychlení vyšetřování všech deliktů 
v rámci rčení „padni komu padni“. Pak lze očekávat zlepšení, které si přejí všichni poctiví 
občané, a těch je v naší republice drtivá většina.  

 

ROK 2012 VE SVĚTĚ 

Pokračoval mocenský boj o udržení nadvlády bohatých zemí. Evropská unie se však 
začala dostávat do finančních problémů některých zemí. Bruselský aparát představuje 
mamutí rozměry, úředníci jsou bohatě placeni a výsledky jejich práce jsou mizivé a často 
i společnosti škodlivé.  

Nespokojenost se projevuje již i v Rusku. Zde lidé protestují proti omezování 
občanských práv a svobod, demonstranti jsou krutě trestáni a žalářováni. Lidé volí různé 
formy protestu, například mladá děvčata skupiny Pussy Riot zazpívala v chrámu Krista 
Spasitele v Moskvě několik písní, např. Blahorodičko, zbav nás Putina. Za tuto činnost byly 
odsouzeny na dva roky vězení.  

V USA byl opět zvolen prezidentem demokrat Barack Obama, který porazil republi
kána Mitta Romneyho. Jeho úkolem je povznést celý stát, který se vyčerpává různými 
zahraničními vojenskými akcemi a země se dostává do vážných hospodářských problémů.  

V Sýrii přetrvává krvavý boj povstalců vedených duchovním Šajchem Ahmed Chábem 
proti vládním vojskům prezidenta Bašára Asada. Mnoho lidí opouští své domovy, počty 
mrtvých již přesahují desítky tisíc.  

Francie volila nového prezidenta. Dosavadního Nicolase Sarkozyho nahradil socialista 
Francois Hollande, který získal nepatrnou většinu 51,64 % hlasů. 

V Egyptě, v květnu zvolili nového prezidenta země Muhammada Mursího. Je to první 
islamistická hlava státu v arabském světě. 

Počátkem srpna přistála na Marsu průzkumná sonda USA s vozítkem Curiosity. Cesta 
trvala více jak 8 měsíců a dosavadní výsledky svědčí o jednoznačném úspěchu amerických 
vědců. 
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Evropa se zadlužuje. Státní bankrot zažil v roce 2008 Island, který po dvou letech 

začíná opět prosperovat. Těžká krize postihla Řecko, problémy jsou v Portugalsku 
i Španělsku. Hospodářské obtíže hrozí Itálii a neklid je i ve Francii. V řadě států je vysoká 
nezaměstnanost, přes 10 %. V EU jsou vážné ekonomické problémy, hospodářství je 
v hluboké recesi.  

 

ROK 2012 V ČESKÉ REPUBLICE  

Od začátku roku se objevily žaloby protikorupční policie na zadavatele vojenských 
zakázek a nákupů zařízení do státních nemocnic.  

V březnu přednesl ministr financí Miroslav Kalousek balík úsporných opatření. Ministr 
školství Josef Dobeš jako důkaz nesouhlasu se škrty v rozpočtu podal demisi. Zástupci Věcí 
veřejných Radek John, Vít Bárta, Kristýna Kočí veřejně kritizovali vládní návrhy, především 
návrh zákona o církevních restitucích.  

Dne 21. dubna 2012 přišlo na výstražnou stávku na Václavské náměstí 90–120 tisíc 
nespokojených odborářů a oznámilo přípravu na generální stávku na září. Ta se však, po 
dohodě tripartity a pro nezájem občanů, nekonala. 

Dne 14. května 2012 byl poslanec, hejtman, hostivický občan MUDr. David Rath 
zatčen před domem MUDr. Pancové a p. Kotta v Rudné s krabicí vína, kde policie později 
zjistila vysokou finanční hotovost. Byl převezen k vyšetřování do Prahy a později do 
vazební věznice v Litoměřicích. Spolu s ním je obviněno dalších deset osob pro korupční 
jednání, ovlivňování a falšování zakázek při opravách památek a zdravotnických zařízení 
Středočeského kraje. 

Státní maturity se staly i letos strašákem studentů. Kvůli nejasnostem a problémům 
odvolal ministr školství ředitele společnosti Cermat Pavla Zeleného. Pro rok 2013 a 2014 
bude pouze jeden systém obtížnosti a v budoucnu by se mělo maturovat z češtiny, 
angličtiny a matematiky.  

Pražský lobbista a vládce podsvětí Roman Janoušek srazil v opilosti v Praze Michli 
ženu vietnamské národnosti, těžce ji zranil a od nehody ujel. Policie ho vypátrala 
a dechová zkouška na alkohol vykázala silnou opilost 2,2 promile.  

Plzeňský Prazdroj slavil 120. výročí svého založení (1842–2012). Pivo „Pilsner 
Urquell“ je světová značka, vstupní brána a pivovarská vodárenská věž jsou zapsány 
v seznamu kulturních památek České republiky.  

Dne 3. září 2012 zemřel v havířovské nemocnici muž na následky otravy alkoholem. 
Další zkoumání potvrdilo, že v nápoji byl přídavek smrtelně nebezpečného metanolu. 
Během 2 měsíců byli další 3 mrtví a několik osob bylo s vážnými zdravotními problémy 
hospitalizováno – slepota, ztráta hybnosti těla. Ministr zdravotnictví MUDr. Leoš Heger 
vyhlásil 12. září prohibici v podobě zákazu stánkového prodeje lihovin s obsahem vyšším 
než 30 % a o další dva dny déle úplný prodej alkoholu s vyšším než 20 %. Poláci svojí 
celní správou uzavřeli naše hranice, ale i tak se několik dávek pančovaného alkoholu 
dostala až do jejich země, kde zemřelo na obdobné následky otravy několik osob. Policie 
odhalila na Moravě palírny s pančovaným alkoholem, bylo obviněno a zajištěno několik 
desítek osob.  
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Dne 29. září 2012 byl v Chrastavě napaden prezident republiky Václav Klaus. Do jeho 

těsné blízkosti se dostal muž svírající v ruce pistoli a několikráte na pana prezidenta 
vystřelil. Na štěstí byla zbraň jen na plastové kuličky. Ochranka pana prezidenta naprosto 
selhala. Střelec byl později zajištěn a svůj čin vysvětlil nespokojeností s poměry v ČR. 

Dne 5. října 2012 bylo letiště Praha Ruzyně přejmenováno na Letiště Václava Havla 
Praha.  

Na podzim vystoupila ze strany Věci veřejné Karolina Peake a založila nový politický 
subjekt LIDEM. 

Pan prezident pobouřil veřejnost a urazil spravedlnost. Udělil milost zakladatelce 
a bývalé ředitelce Metropolitní univerzity v Praze Janě Berešové. Soud jí před tím uložil 
podmínečný trest a zákaz činnosti za dávání úplatků lidem, kteří rozhodovali o budoucnosti 
univerzity. Paní ředitelka navíc nechávala zaměstnance pražských radnic studovat 
zadarmo.  

V říjnu se konaly krajské a senátní volby. Volební účast byla velmi nízká, k volbám 
přišlo jen 37 % voličů. Do senátu získala ČSSD 13 mandátů z 27 možných, KSČM 
1 mandát. Do krajských zastupitelstev získala ČSSD 30 % platných hlasů, KSČM 27 %, 
ODS 15 % a KDU ČSL 9 %. 

Dne 7. listopadu bylo přehlasováno ve Sněmovně ČR veto prezidenta republiky, DPH 
se zvýšila z 15 na 21 %, navržené zákony včetně zákona o církevních restitucích byly 
s převahou koaliční většiny schváleny. 

Dne 27. listopadu 2012 předložil ministr Kalousek státní rozpočet na rok 2013, po 
zdlouhavém jednání byl nakonec schválen. 

Rok 2012 byl rokem nepříjemných sociálních reforem. Byla zvýšena základní DPH 
z 10 na 14 %, ale na daních se nepodařilo vybrat očekávaný tok peněz. Lidé začali šetřit. 
Neúspěchem skončily sociální reformy předložené ministrem Drábkem. Naprostým 
krachem skončil pokus ministerstva dopravy a vnitra o sjednocení evidence motorových 
vozidel. Na přepážkách byly neřešitelné fronty čekajících občanů. Docházelo i k občasnému 
napadání úředníků davem čekajících řidičů. Nakonec museli vše mírnit policisté. Doda
vatelská firma ATS Telecom Praha předložila nevyzkoušený systém, vážně se pochybovalo 
i o podivném výběru dodavatele, včetně předražené ceny. 

Ve vládě se měnili ministři. Na jaře školství opustil Josef Dobeš, nahradil ho akademik 
Petr Fiala. Počátkem léta byl odvolán ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, nahradil ho Pavel 
Blažek. Ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka nahradila Ludmila Müllerová, na 
dopravu nastoupil Petr Dobeš a na obranu Alexander Vondra. 

České zdravotnictví zaznamenalo úspěch v léčení rakoviny. Muž z Neratovic (37 let) 
žil 193 dní bez vlastního srdce. Před plánovanou transplantací krev mu v těle rozváděly 
dvě unikátní pumpy. Nedařilo se sehnat vhodného dárce srdce k transplantaci a pacient 
zemřel na banální infekci.  

Na podzim se VZP dostala do problémů. Opožděně hradila náhrady nemocnicím za 
provedenou lékařskou péči a tak převzalo Ministerstvo zdravotnictví rozhodování o její 
činnosti. Obměnilo správní radu. Ta odvolala náměstka Miroslava Šnajdra, dne 26. listo
padu jej nahradil Hegerův náměstek Petr Nosek a na počátku prosince byl na přání ODS 
za ředitele Pavla Horáka jmenován šéf přímo řízených organizací z MZ Zdeněk Kabátek. 
Problémem zůstal nedořešený projekt IZIP.  
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Konec roku byl v znamení prvé přímé volby prezidenta ČR. Národu se představilo 

osm kandidátů – Jiří Dienstbier, Jan Fischer, Táňa Fischerová, Vladimír Franz, Zuzana 
Roithová, Karel Schwarzenberg, Přemysl Sobotka a Miloš Zeman. Další kandidáti Jana 
Bobošíková, Vladimír Dlouhý a Tomio Okamura nebyli zařazeni pro neprůkazný nebo 
nedostatečný počet podpůrných podpisů.  

Jistý údiv vzbudila zpráva Ministerstva zahraničních věcí, že v roce 2012 rapidně 
stoupl počet Čechů v zahraničních věznicích. Zatímco, na začátku roku 2011 jich bylo šest 
set, začátkem ledna 2013 diplomaté evidovali již 1 034 osob.  

Česká republika přešlapuje v řešení energetických potřeb republiky. Problémem se 
stává dostavba Temelína, využívání náhradních zdrojů, limity těžby uhlí a provoz 
elektráren. 

Na českých kolejích jezdí soukromé vlaky, žluté soupravy Radima Jančury RegioJet, 
černozlaté soupravy Leo Expres představil podnikatel Leo Novotný. Vlaky jezdí na trati 
Praha – Ostrava. 

Občané věří státní pokladně. Na jaře a na podzim nakoupili za 15,3 miliard státní 
dluhopisy.  

Nejasné jednání vedení naší světoznámé zoologické zahrady „Safari Dvůr Králové“ 
vyvolalo odvetné akce „Světové asociace zoologických zahrad“, která tuto zahradu 
vyloučila za hrubé porušování etických pravidel při převozu zvířat. 

Obraz Františka Kupky „Tvar modré“ byl na pražské aukci prodán za 55 750 000 Kč, 
majitelem se stal ruský kupec. 

Úspěšní byli naši sportovci. Na letní olympiádě v Londýně překvapili nástupem naší 
delegace ve slušivých modrých gumových holínkách. Milé překvapení však bylo z jejich 
výkonů. V hodu žen oštěpem získala Barbora Špotáková zlatou medaili, zlato získali 
i moderní pětibojař David Svoboda a cyklokrosový biker Jaroslav Kulhavý, na vodě získala 
zlatý kov veslařka Miroslava Knapková. Stříbrné kovy vybojovali vodní slalomář Vavřinec 
Hradilek z blízkých Zbuzan, Ondřej Synek ve vodním skifu, tenistky Lucie Hradecká 
a Andrea Hlaváčková. Bronzové medaile získaly Adéla Sýkorová ve sportovní střelbě 
a Zuzana Hejnová v atletice a posádka rychlostního čtyřkajaku Josef Dostál, Daniel Havel, 
Lukáš Trefil a Jan Štěrba. Ve výčtu chybějí ještě čtyři závodníci, kteří za 4. místo získali 
„pouze bramborové medaile“. Naši tenisté prožili rok 2012 v hranicích snů. Muži získali 
„Davisův pohár“ – nejlepší mužstvo světa, ženy „Fed Cup“ – nejlepší mužstvo světa. 
Fotbalisté vybojovali postup na závěrečné zápasy mistrovství světa v Polsku a na Ukrajině. 
Vítězné tažení našeho mužstva zastavili ve čtvrtfinále Portugalci (1:0), ale i tak to byl velký 
úspěch českých barev. Hokejisty zastavili v cestě do finále Slováci, naši nakonec získali 
bronzové medaile. Celkově lze hodnotit vystoupení našich sportovců v roce 2012 jako 
velmi úspěšné. 
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ROK 2012 V HOSTIVICI 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA  

Zasedání ZM dne 23. ledna 2012 – schválilo podle části „B privatizačních pravidel“ 
prodej bytu v domě čp. 126 Čsl. armády. Dále prodej části pozemku kú. Litovice mezi ulicí 
9. května a skutečné polohy plotu. Vzalo na vědomí podmínky vyhlašovaného výběrového 
řízení prodeje Lesů ČR, s. p., a ruší nabídku na uzavření kupní smlouvy na část lesa 
Krahulov u Břevského rybníka včetně bývalého břevského kempu. Požadovaná minimální 
cena 5 078 915 Kč je pro město příliš vysoká. Schválilo podání žádosti z grantového řízení 
Oranžové hřiště 2012. Případné získané finanční prostředky se využijí na část sportovního 
areálu u ZŠ. Schválilo rozpočtová opatření č. 9/2011 a č. 1/2012. Uložilo radě města 
nepředkládat ZM návrhy na změnu ÚP, dokud zastupitelstvo neschválí koncepci rozvoje 
města, a uložilo radě města předložit návrh koncepce rozvoje do příštího zasedání ZM. 
Předkladatel stáhl z programu zasedání návrh na změnu územního plánu, kterým by se 
vymezily nové rozvojové plochy na Břvích pro společnost PPF.  

Rozpočet města Hostivice na rok 2012: 
Příjmy: v tis. Kč 
Daňové 54 422,0 
Nedaňové 4 249,0 
Kapitálové  0,0 
Dotace  11 015,0 
Příjmy celkem 69 686,0 
 
Vydání: 
Komunikace  6 900,0 
Dopravní obslužnost 1 731,0 
Odvádění a čištění odpadních vod  8 719,0 
Mateřská škola  2 300,0 
Základní škola  6 100,0 
Základní škola Pionýrů 350,0 
Knihovna 300,0 
Kultura 600,0 
Sportovní zařízení  6 000,0 
Dům dětí  40,0 
Veřejné osvětlení  2 500,0 
Pohřebnictví  950,0 
Technické služby 13 987,6 
Ostatní nakládání s odpady 200,0 
Péče o veřejnou zeleň 300,0 
Sociální dávky 50,0 
Pečovatelská služba  650,0 
Městská policie 5 300,0 
Hasiči  220,0 
Zastupitelé  1 700,0 
Úřad 19 805,0 
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Bankovní poplatky 100,0 
Pojištění 200,0 
Půjčky obyvatelstvu  200,0 
Příspěvky organizacím 300,0 
Výkup pozemků 500,0 
Splátka úvěru – základní škola 6 000,0 
Splátka úvěru – ČOV 1 183,4 
Výdaje celkem  87 186,0 
 
Celková bilance rozpočtu 
Příjmy 69 686,0 
Výdaje  87 186,0 
Výsledek hospodaření v roce 2012  17 500,0 

Schodek bude uhrazen z přebytku hospodaření za rok 2011 ve výši 17 500,0 tis. Kč. 

Zasedání ZM dne 26. března 2012 – město podalo žádost o příspěvek ze Státního 
fondu dopravní infrastruktury na vybudování přechodu pro chodce na 1/6 Hostivice – 
u střediska F+F. Darovací smlouvou byl převeden pozemek pod chodníkem v ulici Čsl. 
armády, Dlouhou ulicí a čerpací stanicí PHM. Schválilo směnu pozemků pod parkovištěm 
v Komenského ulici za pozemky pod městskou komunikací v Paloukách. Schválilo přijetí 
daru pozemku včetně chodníku od společnosti doma Zahrada II, s. r. o., jedná o pozemek 
v ulici Za Mlýnem. Schválilo znění smlouvy o budoucí spolupráci se společností Segro 
Czech Republic s. r. o. a Entsprich s. r. o. a pověřuje starostu jejím podpisem. Jedná se 
výstavbu skladových hal na Paloukách, nad tratí. Schválilo pojmenování domu pečovatel
ské služby na „Dům s pečovatelskou službou MVDr. Františka Chalupy“. Schválilo zřízení 
příspěvkové organizace „Městské kulturní středisko Hostivice“ k 1. lednu 2013, ruší 
organizační složku města Městská knihovna Hostivice k 31. prosinci 2012 a vydává zřizova
cí listinu příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Hostivice k 1. lednu 2013. Toto 
usnesení připravuje nový způsob zajišťování kulturních činností a provoz Sokolovny. 
Schválilo přijetí daru od společnosti LMJ Slot s. r. o. ve výši 200 tisíc Kč a od společnosti 
ACC Slot s. r. o. ve výši 300 tisíc Kč. Finanční příspěvky budou využity k částečné náhradě 
nákladů na vybudování stavby sportoviště u ZŠ. Podle „Zásad pro poskytování příspěvků 
z rozpočtu města Hostivice“ byly příspěvky pro rok 2012 rozděleny takto: Centrum drogo
vé prevence 174 500 Kč, Český svaz chovatelů 20 000 Kč, Český svaz žen 15 000 Kč, 
Junák 75 000 Kč, Myslivecké sdružení Hostivice – Chýně 15 000 Kč, Náboženská obec 
CČSH 10 000 Kč, Rodinné centrum zaHRÁTka 45 000 Kč, Sbor dobrovolných hasičů 
18 500 Kč, Svaz postižených civilizačnímu chorobami ČR, o. s., 53 500 Kč, Sokol Břve 
30 000 Kč, TJ Sokol Hostivice 143 500 Kč. Celkem bylo rozděleno 600 tisíc korun českých. 
ZM uložilo starostovi a místostarostovi připravit všechny podklady k požádání o dotaci na 
rekonstrukci ČOV.  

Zasedání ZM dne 26. června 2012 – vzalo na vědomí rezignaci na funkci člena RM 
Hostivice pana Patrika Tomšů a zvolilo za člena Rady města Hostivice paní Ing. Věru 
Gráčovou. Zvolilo pana Ing. Emila Kajera a pana Milana Markoviče za členy kontrolního 
výboru. Pověřilo k výkonu funkce oddávajícího člena zastupitelstva pana Ing. Pavla 
Hosenseidla. Vzalo na vědomí předloženou informaci k přípravě programu rozvoje města. 
Schválilo uzavření kupní, smlouvy s Bytovým družstvem Zahrada o převodu komunikací 
a inženýrských sítí v ulicích Za Mlýnem, Čsl. armády a Ke Skále. Schválilo odprodej části 
pozemku kú. Litovice k dořešení skutečného stavu dle geometrického plánu. Schválilo 
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odpis nedobytné pohledávky za užívání bytu v Cihlářské ulici čp. 378 v celkové výši 
103 407 Kč. Schválilo přijetí dotace od Regionální rady regionu soudružnosti Střední Čechy 
na projekt Cyklostezka Hostivice – MČ Břve. Schválilo celoroční hospodaření města za rok 
2011 a vyjádřilo souhlas celoročním hospodařením města bez výhrad. Schválilo rozpočtová 
opatření č. 3, č. 4 a č. 5/2012 k financování nákladů na opravy zámecké kaple, výsadbu 
zeleně u Okrajové ulice, opravu střechy ZŠ Pionýrů 79, výstavbu sportoviště u ZŠ 
U Zámecké zdi a výměnu vodovodních šoupat při rekonstrukci Dělnické ulice. Uložilo 
kontrolnímu výboru prověřit, zda zrušené výběrové řízení na rekonstrukci Sokolovny 
s bazénem bylo vypsáno v souladu s usnesením zastupitelstva. 

Zasedání ZM dne 17. září 2012 – schválilo dodatek č. 1 ke zřizovací listině 
příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Hostivice a pověřilo starostu a místo
starostu k vydání plného znění této zřizovací listiny platné od 1. ledna 2013. Schválilo 
dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Technické služby Hostivice účinné 
od 1. ledna 2012 podle předloženého návrhu a pověřuje starostu a místostarostu k vydání 
úplného znění této zřizovací listiny platné od 1. ledna 2013. Schválilo směnu části pozemku 
kú. Hostivice, ulice V Lukách, aby byl uveden do souladu zápis na geometrickém plánu, 
dále směnu pozemků u Litovického potoka k vytvoření zeleného pásu parkové zeleně mezi 
mostem u stadionu a Litovickým rybníkem. Schválilo bezúplatný převod pozemků od 
Pozemkového fondu na zeleň a pozemek v zastavěném území. Schválilo uzavření kupní 
smlouvy se zřízením věcného břemene k nemovitosti bývalé vodárenské zařízení od Správy 
železniční dopravní cesty, s. o., za dohodnutou cenu 250 000 Kč. Vzalo na vědomí 
informaci o ukončení realizace dotovaných akcí – rekonstrukce zámecké kaple, založení 
zeleně u Okrajové ulice, rekonstrukce cyklostezky Hostivice – MČ Břve. Bere na vědomí 
předloženou informaci o podání žádosti o dotaci z Operačního programu životního 
prostředí na akci rekonstrukce ČOV Hostivice – II. etapa. Schválilo podání žádosti o dotaci 
ze Státního fondu dopravní infrastruktury na obnovu chodníků podél ulice Čsl. armády. 
Schválilo podání žádosti o příspěvek od Letiště Praha, a. s., z programu „Dobré sousedství“ 
na výměnu garážových vrat a zateplení stropu hasičské zbrojnice. Schválilo přehled 
o plnění rozpočtu města za I. pololetí 2012. Schválilo rozpočtové opatření č. 6/2012, 
budou uvolněné finanční prostředky na vybudování přechodu v ulici Čsl. armády, výkup 
pozemků pro revitalizaci Litovického potoka, na další opravy komunikací a na nové veřejné 
osvětlení v ulicích Fibichova a U Školičky. Schválilo rozpočtový výhled na roky 2013 až 
2017, vydání obecně závazné vyhlášky č. 2/2012, o místním poplatku za provoz a odstra
ňování komunálních odpadů, dále obecně závaznou vyhlášku č. 3/2013, která stanovuje 
sazbu místního poplatku pro provoz systému shromažďování a odstraňování komunálních 
odpadů pro rok 2013. Sazba se nemění, zůstává 500 Kč za každého poplatníka. Vzalo na 
vědomí informaci o stavu příprav návrhu Programu rozvoje města. Schválilo uzavření 
partnerské smlouvy se Středočeským krajem za účelem stanovení spolupráce při přípravě, 
realizaci a provozu projektu „Kladenská cyklostezka Praha – Hostivice – Kyšice a z Hos
tivice po poutní cestě ke klášteru v Hájku“. Schválilo přijetí finančního daru na kulturní akci 
Sboru dobrovolných hasičů Hostivice „O pohár starosty města v požárním útoku“ od České 
spořitelny, a. s. 

Zasedání ZM dne 10. prosince 2012 – schválilo uzavření smluv o spolupráci mezi 
městem Hostivice a obcemi Chýně, Jeneč a Dobrovíz o zajištění povinné školní docházky. 
Uložilo RM předložit na červnové ZM informaci o počtu dětí na ZŠ Hostivice v dalším 
školním roce a výhledu na další 3 roky. Schválilo přijetí daru pozemku, části chodníku 
v Chrtínské ulici, aby stav byl v souladu s geometrickým plánem, rovněž tak pozemek 
v Jenečku, který je připravován na rekonstrukci chodníků podél ulice Čsl. armády, totéž 
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v kú. Litovice, kde se jedná o bezúplatný převod od Ředitelství silnic a dálnic ČR, totéž 
i v kú. Hostivice u přechodu pro chodce u prodejny F+F. Schválilo bezúplatný převod 
pozemků kú. Litovice od Pozemkového fondu. Jedná se o pozemky u Litovického potoka 
a chybný zákres pozemků v ulici U Sádek. Schválilo koupi pozemků kú. Hostivice od 
ÚZSVM dle znaleckého posudku pod ČOV a spojující cestu podél potoka Hostivice – 
Palouky. Schválilo odkoupení pozemku kú. Litovice, pěšina ze Břvů do Chýně. Schválilo 
darování pozemku v Sadové ulici na cyklostezku Praha – Hostivice – Kyšice. Vzalo na 
vědomí vyhodnocení dotazníkového šetření pro zpracování Programu rozvoje města. 
Schválilo podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu Střední Čechy na 
rekonstrukci ulic Jiráskovy a Železničářů. Schválilo rozpočtové opatření č. 7/2012, jedná se 
o náklady na rekonstrukci Sokolovny, práce byly posunuty na rok 2013 a byl navýšen 
příspěvek TSH. ZM schválilo rozpočet města na rok 2013, schodek ve výši 9 510 000 Kč 
bude uhrazen z přebytku roku 2012. 

Schválilo ukončení členství Města Hostivice v Regionální rozvojové agentuře Střední 
Čechy ke dni 31. prosince 2012 a uložilo starostovi informovat RRA o tomto rozhodnutí. 

 

RADA MĚSTA  

Rada města zasedala dle stanoveného plánu, jednání se vedle členů účastnil 
předseda finančního výboru. Předseda kontrolního výboru byl většinou omluven nebo 
nepřítomen. Dále se zúčastňovaly pozvané osoby k podání vysvětlení či doplnění 
projednávaných úkolů.  

Leden – RM schválila, aby ZŠ podala žádost o dotaci Středočeského fondu sportu, 
volného času a primární prevence na vybudování sportoviště. Nesouhlasí s výstavbou nové 
základové stanice pro mobilní telefony v Komenského ulici. Rovněž nesouhlasí s navrže
ným způsobem provedení kabelu rozvodů UPC v ulicích Ke Skále, Za Mlýnem a B. Němco
vé, kde by došlo k rozkopání ploch zeleně a komunikací. Ředitelství ZŠ požádalo o zrušení 
skateparku u školy z důvodů, že skladba a věkové složení uživatelů je problémová a tato 
aktivita v blízkosti školy je z výchovného a pedagogického hlediska nepřijatelná. RM uložila 
řešit odkládání vraků motorových vozidel do silničního příkopu mezi litovickou tvrzí a lito
vickým nádražím.  

Únor – RM schválila plán investic na rok 2012. Připravuje se rekonstrukce Dělnické 
ulice, stavba cyklostezky Hostivice – MČ Břve, nový chodník v Tyršově ulici, úprava 
přechodu přes ulici Čsl. armády u obchodního střediska F+F. Rada nemohla souhlasit se 
stavbami nových domů z důvodů nedostatečné kapacity ČOV. Rada vydala nesouhlasné 
stanovisko ke stavbám, kde není stanovená výměra stavebních parcel pro rodinné domky. 
Schválila „Plán správy, provozu a údržby bytových i nebytových prostor města Hostivice“. 
Rada nesouhlasila s převzetím stavebních objektů komunikace, veřejné, osvětlení a zeleň 
v lokalitě Hostivice jih od EUFI. Rada schválila rozdělení příspěvku TSH poskytnutého 
z rozpočtu 2012 – na údržbu a úklid veřejných prostranství, na údržbu veřejné zeleně, na 
nakládání s odpady, na provoz sportovišť a dětských hřišť, provoz veřejných WC, 
bytového a nebytového hospodářství, vydávání Hostivického měsíčníku a provoz 
hostivického hřbitova. Rada města rozhodla, že pořadatelé za provozování tombol při 
zábavách uhradí zákonný poplatek 500 Kč a město pořadatelům tomboly poskytne dary ve 
výše stanoveného poplatku. Vzala na vědomí návrh komise kultury, dětí a mládeže na 
zřízení příspěvkové organizace zabývající se zajišťováním činností včetně provozu areálu 
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Sokolovny. RM schválila poskytnutí mimořádného finančního příspěvku TJ Sokol Hostivice 
na oslavy 120. výročí založení Sokola v Hostivici ve výši 20 000 Kč.  

Březen – byly zahájeny asanační práce na budově zámku včetně kaple, v budově je 
nová telefonní síť, ústředna a server počítače. Rada uložila odboru životního prostředí 
zajistit jarní ošetření mladých stromů na území města. Byla odsouhlasena rekonstrukce 
chodníku v Litovické ulici a u ulice Na Hrázi. RM schválila plán oprav místních komunikací 
a oprav chodníků. Byl odsouhlasen návrh přechodu pro chodce ulic Čížkova a Pod 
Stadionem. Odsouhlasila v ulici Sportovců společnosti Gapa s, s. r. o., provoz ruční myčky 
osobních automobilů. Pro občany byl schválen program Farmářských trhů.  

Duben – rada města dne 11. dubna schválila směrnici Zásady a postupy zadávání 
veřejných zakázek. Dále schválila uzavření smlouvy o dílo – stavba na hostivickém hřbitově 
firmě Petr Novák, Znojmo, cyklostezka na Břve – firmě Strabag, a. s., založení zeleně 
Hostivice jih firmě Evžen Zelenka – Zahradnictví, výstavba sportoviště u ZŠ firmě Sportovní 
trávníky, a. s., rekonstrukci Dělnické ulice firmě Risl, s. r. o. Ve stavební činnosti odsouhla
sila investorovi Entspricht, s. r. o. změnu územního rozhodnutí na stavbu Segro Park 
Hostivice Palouky. Schválila plánovací smlouvu na výstavbu komunikace a inženýrských sítí 
pro 4 rodinné domy v ulici Komenského a pod Klokánkem. Nebyla odsouhlasena změna 
stavby Bytový soubor Hostivice jih – SO 01 z důvodů navýšení počtu bytových jednotek 
v domech B 1 a B 2. Byla odsouhlasena liniová stavba kabelu UPC v ulicích Ke Skále, Za 
Mlýnem a B. Němcové s tím, že bude řešen přechod komunikací bez porušení povrchu. 

Květen – bylo vydáno nesouhlasné stanovisko k návrhu Krajského úřadu 
Středočeského kraje na nové vyhlášení památky Hostivické rybníky. Po vyhodnocení 
nabídek na opravy chodníků v ulicích Komenského, Litovické, Cihlářské a Sportovců byla 
vybrána společnost Viamo, s. r. o. RM souhlasila se stavebními úpravami a přístavbou 
rodinného domu V Uličce. Bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení na 
vybudování příjezdové komunikace do areálu Starlife, s. r. o. Po kolaudaci bude komunika
ce bezplatně převedena městu. RM nesouhlasí se záměrem firmy Deponia Invest, s. r. o. 
k odvážení zeminy z deponie po komunikacích města Hostivice. Bylo schváleno uzavření 
smlouvy s firmou Martin Besucha – Duell na pořádání farmářských trhů na rok 2012, 
budou se konat každou 3. sobotu v měsíci. RM schválila novou smlouvu o pořádání 
českých trhů a slavností s firmou Slatr, s. r. o. Bylo schváleno rozpočtové opatření 
č. 4/2012, kterým budou zahrnuty výdaje na opravu havarijního stavu střechy v ZŠ 
Pionýrů. Bylo schváleno vyhlášení výběrového řízení na místo ředitele Městského 
kulturního střediska Hostivice. 

Červen – RM schválila uzavření smluv o dílo na opravu ohradní zdi a kolumbária na 
hostivickém hřbitově, rekonstrukce cyklostezky Hostivice – MČ Břve, rekonstrukce Dělnické 
ulice, založení izolační zeleně Hostivice jih a výstavbu sportoviště u ZŠ. Na základě nabídky 
byla vybrána firma Ing. Tomáš Hocke na zpracování projektu přechodu pro chodce 
v Litovické ulici. Byl odsouhlasen návrh nových směrových značek pro realizaci informač
ního systému. Na základě doporučení PČR DI a OD MěÚ Černošice byla RM odsouhlasena 
změna dopravního režimu v Toskánské ulici na vjezd do Řehníkovy ulice, provoz bude 
jednosměrný. Bylo schváleno doplnění míst pro odkládání tříděného odpadu, a to nám. 
1. máje, Jenštejnova ulice a Břve v Hájecké ulici. RM neodsouhlasila záměr investora na 
přestavbu bývalé samoobsluhy Na Pískách na polyfunkční dům. RM zamítla žádost OÚ 
Chýně na zvýšení počtu policejních hlídek, Městská policie Hostivice má nedostatek 
strážníků. Ve smyslu nového školského zákona byli ve funkcích ředitelů na dobu určitou 
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6 let potvrzeni Mgr. Mareš a Mgr. Flemr. Rada města schválila použití znaku města pro 
Pamětní list Českého svazu chovatelů a propagační materiály projektu Křivoklátské okruhy. 

Červenec–srpen – byly schváleny smlouvy o dílo s firmou Sudop Projekt Plzeň, 
a. s., na zpracování projektu a zajištění stavebního povolení pro cestu u Litovického 
potoka, s firmou Projekt dopravní Filip, Roudnice nad Labem na zpracování dokumentace 
na rekonstrukci chodníků podél ulice Čsl. armády, v úseku ulic Prostřední a Dlouhé. Na 
organizaci výběrového řízení pro akci „Revitalizace Litovického potoka v kú. Hostivice“ bylo 
schváleno uzavření smlouvy o dílo s firmou Gordion, s. r. o., Praha 9. Bylo schváleno 
dokončení chodníku v ulici Sportovců firmou Viamo. Bylo rozhodnuto o záměru nové 
úpravy objektu bývalé videopůjčovny na Husově náměstí. RM odsouhlasila investiční 
záměr na výstavbu farmaceutického provozu v areálu Segro Park Hostivice. RM vydala 
nesouhlasné stanovisko k žádosti Eltodo EG, a. s., k umístění reklamních panelů na 
sloupech veřejného osvětlení. Na společnost Reamer bylo schváleno podání exekuce pro 
dluh, který má vůči Městu Hostivice. Adventní trhy budou z důvodu nevyhovujících prostor 
v Sokolovně v budově MěÚ na zámku. 

Září – pro zhotovení přechodu pro chodce v ulici Čsl. armády byla vybrána firma 
AŽD Praha, s. r. o., Praha 10. Bylo zrušeno výběrové řízení na akci Rekonstrukce 
Sokolovny Hostivice, bude vyhlášeno nové. Při rekonstrukci Dělnické ulice bude opraven 
chodník mezi ulicemi Dělnická a Valovská. Byla odsouhlasena oprava chodníků na jižní 
straně Litovické ulice mezi ulicemi Čsl. armády a U Zámecké zdi. Výběrovým řízením na 
ředitele MKS Hostivice byla vybrána Mgr. Štěpánka Plachá. Bylo schváleno poskytnutí 
finančního příspěvku občanskému sdružení Aves Kladno na záchranu ohrožených a handi
capovaných živočichů. 

Říjen – RM odsouhlasila uzavření mandátní smlouvy na administraci projektu 
Revitalizace Litovického potoka v kú. Hostivice s firmou ARR – Agentura regionálního 
rozvoje, s. r. o., Liberec. Po úpravách hřiště u ZŠ U Zámecké zdi bylo schváleno jeho 
oplocení a zpětné umístění dětského kolotoče do prostoru před oplocením. Opravu 
chodníku před gymnáziem provede firma Viamo, s. r. o. Byla odsouhlasena stavba Přípojky 
inženýrských sítí – Školská ulice investor pan Knapek. Byla odsouhlasena navržená 
zastavovací studie Obytný soubor Bažantnice. Byla upravena otevírací doba místní 
knihovny: pondělí 11–18 hodin, čtvrtek 14–17 hodin. 

Listopad – bylo schváleno provedení oplocení hřiště u ZŠ, byl doplněn plán údržby 
zeleně o plochy v Jenečku a Hostivice Okrajová ulice. RM schválila zbourání bývalých WC 
v Pelzově ulici a bývalé videopůjčovny na Husově náměstí. Byla odsouhlasena stavba nové 
vodovodní přípojky v ulici Sportovců čp. 1236. Žádost o změnu využívání skladové haly na 
autodíly v ulici Čsl. armády – za poštou, majitel musí doplnit o studii řešení dopravy 
s dostatkem parkovacích míst. Z důvodů nedostatečné kapacity ČOV nelze vyhovět 
požadavkům obyvatelů Unhošťské ulice k napojení na splaškovou kanalizaci. 

Prosinec – byla provedena oprava chodníku před gymnáziem v Komenského ulici 
firmou Viamo, s. r. o. Na základě předložené kalkulace TSH bylo odsouhlaseno od ledna 
2013 navýšení vodného a stočného – 32,60 Kč a 25,60 Kč za 1 m3 bez DPH. 
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MĚSTSKÝ ÚŘAD  

Město Hostivice – údaje k 31.12.2012 
Počet popisných čísel  2 424 domů 
Počet obyvatel 7 647 – z toho cizinců 693 
Počet narozených dětí  92 
Počet zemřelých občanů  64 

 

Poplatky 2012 – likvidace komunálních odpadů za osobu 500 Kč, za držení psa 
300 Kč, za každého dalšího psa 400 Kč. 

Město vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 4/2011 o regulaci sázkových her, loterií a 
podobných her. S účinností dnem 1.1.2012 je na území města zákaz provozování 
sázkových her. 

Starosta města musel vysvětlit poplašnou zprávu, že koalice ČSSD a ODS likviduje 
obecní knihovnu. Při sestavování rozpočtu na rok 2012 muselo se šetřit na všech výdajích, 
knihovna dostala peníze na nákup nových knih jako v roce předešlém, úspory musí 
vzniknout v lepších způsobech vedení provozu knihovny.  

Přestupková komise města pracuje ve tříčlenném složení a zpracovává agendu pro 
Hostivice, Dobrovíz, Drahelčice, Chýnice, Středokluky, Úhonice, Zbuzany, Červený Újezd, 
Jeneč, Nučice, Kněževes, Chýni a Chrášťany. Ročně řeší až 100 přestupků. 

Dne 16. února 2012 byla na zámecké zdi usazena pamětní deska o historii zámku od 
roku 1689.  

Komise rozvoje a životního prostředí vyhlásila v rámci Programu rozvoje města 
dotazníkovou akci pro všechny občany města k vyjádření návrhů, přání k rozvoji našeho 
sídelního území. Bylo předloženo 12 základních témat.  

Dne 7. března ocenil starosta města žáky škol za zvláštní výkony. Vynikající úspěch 
dosáhla Barbora Hložková – 1. místo ve sportovním aerobiku Mistrovství ČR, dále Františka 
Svobodová 1. místo na okresní olympiádě z českého jazyka, Petr Milota za úspěchy v judu 
– 1× zlato, 2× stříbro, 3× bronz, Václav Moldan za propagaci města hudbou a reprezen
taci ČR na skautském Jamboree, František Solar za 1. místo okresního přeboru v košíkové, 
za 3. místo na okresních přeborech v atletice – běh na 60 m a skok vysoký. Karel Charvát 
za 1. místo v košíkové, 3. místo okresního přeboru v atletice – běh na 1 500 m, Jan Malík, 
Dominik Linek, Erich Bukoci, Roman Hajlich, Zdeněk Skružný, Martin Jaroš, Karel 
Freudenfeld za 1. místo v okresním přeboru v košíkové. Anton Gago v okresním přeboru za 
1. místo ve vrhu koulí, Karolina Kulová za 3. místo okresního přeboru v atletice – běh na 
800 m, Lucie Nováková za 3. místo v atletice  hod míčkem. Ondřej Novotný, René Černý, 
Hostivít Havlíček, Martin Moldan, Renata Černá za pomoc a realizaci akcí pro veřejnost 
pořádaných v Hostivici.  

Dne 29. března přivítal starosta města Jaroslav Kratochvíl 22 nových občánků, z toho 
6 chlapců a 16 holčiček. 

Dne 30. března byla na Husově náměstí uvedena po zimní přestávce do provozu 
„Kašna splněných přání“. 
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Na internetu byla zavedena v roce 2007 webová stránka http://forum.hostivice.info, 

kde mohou občané zveřejňovat své názory, připomínky, stížnosti a návrhy. Zájem občanů 
o tuto činnost byl velmi malý a lze hovořit o ukončení činnosti.  

Požadavek několika občanů na zřízení autobusové zastávky č. 306 u domu Husovo 
náměstí čp. 6 (Poliklinika U svatého Jakuba). Tyto žádosti nelze splnit, neboť jsou blízké 
stanice Na Pískách a na Husově náměstí a objekt Polikliniky je pěší chůzi dostupný.  

Místostarosta Ing. Jiří Kučera vysvětlil důvody zřízení samostatného Městského 
kulturního střediska. Cílem bude k 1. lednu 2013 vybrat schopného ředitele, který bude 
úspěšně koordinovat kulturní činnost v našem městě. 

Dne 28. června 2013 bylo slavnostní otevření cyklostezek „Křivoklátské okruhy“. Celý 
projekt představuje 450 km cyklistických tras, 200 cyklistických a dopravních značek. 
Trasy jsou dostupné i z konečné Metro Zličín, ale hlavní nástupní místo pro většinu 
cyklotras je v Hostivici, na parkovišti před ZŠ U Zámecké zdi. 

Byla uzavřena dotazníková akce o plánu rozvoje města Hostivice. Dotazník odevzdalo 
pouze 169 respondentů, což je statisticky nevýznamný počet. Zastupitelstvo vzalo tuto 
informaci na vědomí a bude třeba získat více občanů se zájmem o budoucnost našeho 
města.  

V neděli 9. září zněla na Husově náměstí hudba. Konaly se zde městské slavnosti, 
vystoupilo několik hudebních souborů, které většinou oslovily děti a mladší generaci. 
Hlavním účinkujícím byla kapela Sto zvířat.  

Dne 1. října byla otevřena cyklostezka Hostivice – MČ Břve. Stavba byla podpořena 
finančními prostředky z ROP Střední Čechy. 

Druhé vítání občánků v roce bylo 2. října, kdy starosta města Jaroslav Kratochvíl 
přivítal 19 nových občánků, z toho 13 holčiček a 6 chlapečků. 

 

INVESTIČNÍ ČINNOST  

Nosným investičním úkolem roku je řešení rekonstrukce, rozšíření kapacity ČOV na 
14 000 ekvivalentních obyvatel. Město požádalo o vydání pravomocného územního 
rozhodnutí k povolení stavby. Koncem roku 2012 již nabylo právní moci stavební povolení. 

Pro rok 2012 se připravují další investiční akce – rekonstrukce Sokolovny, rekonstruk
ce povrchu cyklostezky Hostivice – MČ Břve, odvlhčení a odvětrání zámecké kaple, založení 
izolační zeleně Hostivice jih (jižní okraj dětského hřiště), oprava ohradní zdi hostivického 
hřbitova a výměna schránek na urny, rekonstrukce komunikace a chodníků v Dělnické 
ulici, výstavba sportoviště u ZŠ Hostivice. 

V dubnu a květnu byla provedena oprava zámecké kaple, založení zeleně v oblasti 
Hostivice jih, oprava hřbitovní zdi a vybudování nového kolumbária na hostivickém 
hřbitově, navíc zde byla vybudována stylová kašna na vodu. 

Na rekonstrukci Sokolovny obdrželo město dotaci z ROP Střední Čechy ve výši 19 mil. 
korun, bylo vyhlášeno nové výběrové řízení.  

V polovině srpna byla otevřena cyklostezka Hostivice – MČ Břve, byly ukončeny práce 
na výstavbě sportoviště u ZŠ, byl položen asfaltový povrch v Dělnické ulici, jsou nové 
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chodníky ze zámkové dlažby. Občanům slouží bezpečný přechod přes silnici I/6 ulice Čsl. 
armády u obchodního střediska F+F.  

Dle počasí bylo pokračováno v opravě výtluků asfaltových ulic v Hostivici, Litovicích 
a Jenečku. 

 

TECHNICKÉ SLUŽBY HOSTIVICE  

Technické služby Hostivice celkem úspěšně zvládly problémy zimního počasí, byl plně 
využíván zametací stroj na odstraňování sněhu z chodníků. Mnoho občanů před svým 
domem odklízí v zimě sníh, udržují schůdnost chodníků, v létě pravidelně zametají 
a odstraňují nepořádek před svými domy, včetně sezónního spadu listí.  

TSH mají ve svém sběrném dvoře Jiráskova čp. 100 nové kontejnery „Potex“ na sběr 
textilu, hraček, obuvi, záclon a dalšího odloženého materiálu.  

TSH nabídly občanům dopravu různého materiálu v množství 1,5–14 m3, odvoz 
a likvidaci komunálních odpadů, papíru, plastů, skla, práce na přípojkách vody a splaškové 
kanalizace na síť města, výměny a osazování vodoměrů, údržbu travnatých ploch, úpravy 
terénu, úklid komunikací a dlážděných ploch, krátkodobé pronájmy prostor hostivické 
Sokolovny. 

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   

Město jednalo v únoru 2012 s Lesy ČR, s. p., o dalším hospodaření v lesích v přírodní 
památce Hostivické rybníky. Práce jsou rozpracovány až do roku 2017 a obnovené těžby 
budou prováděny v zimním období.  

Firma PPF Real Estate představila občanům našeho města stavební záměr v lokalitě 
Břve. Zde v období 2014 až 2017 plánuje společnost Ifaneed výstavbu rodinných domů 
včetně provedení prací na rozvoji lokality Břve. 

Hlavní startovací dráha Letiště Praha Ruzyně projde plánovanou opravou v letech 
2012, 2013 a 2014. Provoz bude odkloněn ve vedlejší dráhu směřující nad městské části 
Prahy. 

Stav ubytovny Plynostavu Pardubice u Bažantnice je velmi špatný. Původní stavba 
tvořila zázemí pro firmu provádějící plynofikaci našeho města. Po prodeji objektu převzalo 
jej město a TSH stavbu ubytovny pronajaly fyzické osobě. Nakonec havarijní stav a ničivé 
zásahy bezdomovců vyvolaly rozhodnutí, že dnem 1. března byla stavba zlikvidována 
a v budoucnu bude prostor sloužit k občanské zástavbě bytovými domy.  

Alej lip na „Poutní cestě do Hájku“ byla doplněna o 28 stromů a okolí cesty bylo 
kulturně upraveno. 

Město odstraňuje černé skládky různých domácích odpadů. Občané našeho města 
mají možnost zdarma odevzdat bioodpad v Recyklačním středisku v Hájku. 

Odbor životního prostředí upozornil všechny občany, aby případné vysazování dřevin 
a zeleně na obecních pozemcích prováděli předem se souhlasem obce a dohody s TSH. 
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Naši občané se učí třídit domovní odpad. K recyklaci odevzdali 537 televizí, 219 

monitorů a 8 544 kg drobného vyřazeného elektrického materiálu.  

Břevští občané si stěžují na zápach vody z místního rybníka. Město jedná s majitelem, 
aby provedl odbahnění celé plochy rybníka a tak byly odstraněny příčiny hnilobných 
procesů na rybničním dně.  

Město získalo příslib plné dotace na revitalizaci Litovického potoka ve výši 31 milionů 
korun.  

Město obdrželo oznámení o zpracování projektu „Integrovaný krajský program 
snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území Středočeského kraje“. Občané i město 
mohou do 20 dnů podat písemné připomínky a vyjádření. 

Co se děje se zelení nad Jenečkem? O tom se zamyslel místostarosta Ing. Jiří Kučera. 
Již v roce 2011 zajistilo město úpravy celé plochy nad Jenečkem, za tratí Praha – Kladno 
až k okolí bývalé střelnice. Celá akce včetně výstavby zelených dřevin byla plně finančně 
podpořena dotací Státního fondu životního prostředí. Pozemky o výměře 4,15 ha byly 
zatravněny a založena kulturní zeleň. Dosadba za uhynulé rostliny byla provedena v roce 
2012. V červnu téhož roku bylo ohromné překvapení – z oplocenek zmizelo 3 874 sazenic 
listnatých dřevin a vzniklá škoda představuje 62 830 Kč. Pro jaro 2013 budou znovu 
připraveny další výsadby, v současné době o slušně zapojený trávník se starají TSH. Celá 
plocha nad Jenečkem je v ochranné zóně proti poškozování a jakékoliv navážení domácího 
odpadu je protizákonné.  

 

ZDRAVOTNICTVÍ  

V době provádění stavebních úprav ordinace MUDr. Karla Fáry v Prostřední ulici je 
poskytována náhradní péče v Jenči. Zde nabízejí své služby navíc MUDr. Jiří Vácha a endo
krinoložka MUDr. Irena Porschová, CSc. 

Stomatologické služby nabízí MUDr. Pavla Zárubová, Poliklinika Řepy, Žufanova 1114, 
Praha 6 Řepy. 

Pečovatelská služba Hostivice zajišťuje pro seniory ubytování v Domě s pečova
telskou službou. Osoba musí být starší 65 let a postupuje se podle pořadníku. Zájemce 
musí využívat služby – nákupy, úklid, vyřizování na úřadech, donášku obědů a pod. Každý 
obyvatel DPS musí mít podanou žádost do Domova seniorů Zelená lípa, že v případě 
zhoršení zdravotního stavu bude následně přesunut k lepší lékařské péči. 

Pacienti s cévními problémy mohou využívat nové centrum akutní medicíny CAM 
v Kladenské nemocnici. 

Dne 22. května 2012 proběhlo pravidelné ochranné očkování psů a koček proti 
vzteklině v Jenečku, Litovicích, Hostivici a na Břvech. 
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OBCHODY, SLUŽBY, ŘEMESLA A DOPRAVA 

Od dubna je v provozu lékárenská firma Orifarm Supply s. r. o. Palouky. Majitelé plá
nují v roce 2013 další rozšíření výroby, kde bude dalších 400 pracovních míst i pro hosti
vické občany. 

České dráhy plánují zlepšení dopravy do Prahy. V Hostivici budou nové zastávky 
Sadová a U hřbitova, dále Chýně, Rudná a vlak bude končit v Praze Na Knížecí. Velmi 
vyhledávaný je speciální spoj Praha Masarykovo nádraží – Hostivice – Slaný, který má 
službu pro cyklisty. Vlaky jezdí o víkendech od 24. března do 28. října. V loňském roce tyto 
služby využilo téměř 6 tisíc cyklistů, přepraveno bylo 690 jízdních kol. 

Společnost Star Net Cz, s. r. o., Husovo náměstí, nabízí služby připojení na internet. 

Svoji činnost rozšiřuje společnost OLRO – výroba plastových oken, Čsl. armády 
čp. 200. 

Pražská plynárenská společnost vylepšuje svoje služby. Na náměstí je 1× měsíčně 
mobilní kancelář se servisem služeb dodávky plynu s možnostmi různých slev. 

Ve čtvrtek 20. září byla nově otevřena velkoprodejna Tesco. Byla vybudována 
v prostorách bývalé STS Hostivice. Hypermarket má obchodní plochu 2 000 m2, 
190 parkovacích míst. Občanům jsou přístupny i služby bankomatu. Nadační fond Tesco 
věnoval dětem v místním Klokánku 30 000 Kč. 

V říjnu bylo otevřeno Obchodní centrum, Čsl. armády čp. 20.  

Společnost Sew–Eurodrive CZ, Floriánova, vybudovala v našem městě nový montážní 
a zkušební areál. Podnik je předním světovým výrobcem pohonů, převodů klasických 
motorů, samostatných převodovek a elektromotorů. Na českém trhu firma působí od roku 
1990. Kromě centrály a montážního závodu v Hostivici má technické kanceláře v Brně, 
Ostravě, Hradci Králové a Klatovech a výrobní závod pro průmyslové převodovky v Plzni. 
Nepřetržité 24 hodinové servisní služby jsou zajišťovány v centrech v Hostivici, v Plzni 
a v Horních Moštěnicích.       

Občané projevují častou nevoli se službou pošty. Dlouhé čekání ve frontách 
u přepážek, služba balík až do ruky v našem městě nefunguje, doručovatelky jsou 
zatěžovány roznášením reklamních tisků. Mluvčí České pošty, hostivický občan, pan Ivo 
Mravinac slíbil přešetření všech stížností a zlepšení služeb. 

Adventní trhy II. ročník se staly zájmem hostivických občanů. Z důvodů rekonstrukce 
Sokolovny byly uspořádány 2. prosince v prostorách hostivického zámku. Své výrobky 
nabídlo 58 prodejců vánočních věnců, svícnů, šperků, ozdob a drobností do domácnosti. 
Byla též rozmanitá nabídka vhodných dárků pod vánoční stromeček. V soutěži „Barvy 
vánočního času tradiční a moderní“ se rozdělovalo 171 hlasů. Nejvíce – 26 jich obdrželi 
„Muzikanti“ od paní Veroniky Pokorné, 2. místo s 13 hlasy obsadil „Anděl“ slečny 
Šimonové, žákyně 7. třídy ZŠ Hostivice a 3. bronzový stupeň obsadil se 12 hlasy “Korálový 
betlém“ paní Jany Veselé. 

Recyklaci stavebních a demoličních odpadů nabízí našim občanům Recyklační 
středisko Hájek. Odpadních materiály – betony, zdivo, výkopový materiál a bio odpad 
dovedou pomocí vhodných úprav přetvořit na další stavební materiál, posypové hmoty 
a jiné komponenty.  
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SPOLKY A SDRUŽENÍ 

Rodinné centrum zaHRÁTka  

Činnost zahájilo 2. ledna 2012 a stalo se vyhledaným střediskem pro rodiče a nej
menší děti. Navštěvovaná jsou pravidelná dopoledne pro rodiče a děti, odpolední jazykové 
kurzy a večerní cvičení pro dospělé. Dětem se nejvíce líbí programy pohádkového divadla.  

Masopustní průvod byl letos 17. února. Pěkný houf dětí se sešel u rybníčka Ve Skále 
a odtud se vydal průvod cestou Za Mlýnem až k rodinnému centru do Jenečka. Vyhrávala 
kapela s basou, dudami, vozembouchem, klarinetem a samozřejmě i se zpěvačkami. Před 
rodinným centrem čekalo pohoštění s koláči, vdolky, bábovkou, božími milostmi a slanými 
preclíky. Radost všech byla ohromná, nakonec se utopila papírová basa a masopustní 
veselí bude čekat zase až na příští rok.  

V březnu a dubnu byly zajímavé psychologické přednášky pro rodiče o výchově 
malých dětí. Centrum požádalo rodiče o pomoc při obstarání peněz na opravu klavíru. 
Dobrá věc se podařila, piano je opravené. V centru zazněly i tóny vážné hudby, která 
přilákala mnoho příznivců. 

V sobotu 12. května bylo „Putování do Sobína“ – sraz byl Na Pískách a cíl byl 
u hospůdky Na Hrázi v Sobíně. Cestou děti plnily různé úkoly – zazpívat písničku 
o nějakém zvířátku, napodobovat zvuky zvířat, vyjmenovat názvy květin a keřů, skákat 
jako žába a házet šiškami do stromu. V Sobíně čekalo svezení na koníkovi, ukázky výcviku 
loveckých psů, prohlídka popelářského a čisticího auta.  

Rozloučení před letními prázdninami bylo 13. června před rodinným centrem 
v Jenečku. Vrcholem dění bylo skupinové bubnování dětí na bubny a malé bubínky. 

Po prázdninách byla prvá akce 17. září otevření tvůrčí dílničky pro děti, volná herna, 
program je maximálně využitý, akce jsou až do 21 hodin. 

Velký lampionový Svatomartinský průvod byl 13. listopadu. Šlo se z ulice V Háji 
k Litovickému rybníku a vše zakončil na hrázi rybníka zdařilý ohňostroj. 

Dne 5. prosince v RC chodil Mikuláš, anděl, čert a jim pomáhalo několik malých 
čertíčků. Přednášely se básničky, zpívalo se a především napětí stoupalo v očekávání 
Vánoc.  

Centrum drogové prevence (CDP) 

CDP spolupracuje s místními školami, kde odborníci vysvětlují dětem nebezpečí 
užívání návykových látek, učí je vhodným formám chování se na veřejnosti. CDP 
spolupracuje na pořádání akcí pro děti, partnery jsou TJ Sokol, Kajky, Skauti, RC 
zaHRÁTka, ZŠ, MŠ, Sbor církve československé husitské, Kynologický klub Hostivice a další 
dobrovolníci. Den dětí byl v Sokolovně s námětem „děti a hvězdy“. Celý areál byl zaplněn 
35 stanovišti, jejich tématem byly hvězdy lidské i nebeské. Děti cestovaly mezi planetami, 
bojovaly se Supernovou, vyzkoušely si nové úkoly, které musel vyplnit Herkules a Orion. 
Souboj s fotbalovým brankářem Petrem Čechem a tenistkou Petrou Kvitovou přiblížil 
hvězdy sportovní. Členové kynologického oddílu předváděli výcvik psů, byly zkoušky 
dovednosti při sportovním zápolení. Překvapení přineslo setkání s mimozemšťanem, 
kosmonauty a pozorování oblohy. Odpoledne vyplnila realizace pohádky O Pejskovi 
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a kočičce. Závěr završila světelná show a tanec zumby. Pěkné akce shlédlo 800 návštěv
níků. Pořad připravila organizace CDP za vydatné pomoci dalších organizací města. 
Pořadatelů a pomocníků pro vytváření dětské radosti bylo téměř 80. V červenci byl pro 
40 hostivických dětí uspořádán příměstský letní tábor, kdy děti obsadily areál Domu dětí 
v ulici Pionýrů. Na programu bylo seznámení s prací různých řemesel, sportovní soutěže, 
vyhledávání významných míst v Hostivici. Zajímavý byl výlet na zámek Berchtold, návštěva 
zooparku v Chomutově. V novém školním roce byl tradiční Pohádkový les s námětem 
„pohádkové postavy“. Byl opět v Bažantnici, na břehu rybníka Kala s návštěvou 250 dětí, 
které hrály pohádkové situace, boj dobra se zlem. Akci pomáhalo zajistit 46 dobrovolníků. 
Třetí ročník Rockového festivalu byl v září pod hrází Litovického rybníka. Vrcholem roční 
činnosti byl již 8. ročník Hostivického světélkování a rozsvícení vánočního stromu před 
zámkem. 

Sbor dobrovolných hasičů    

Členové po celý rok hlídají bezpečnost našich domů, aby nezazlobil červený kohout, 
aby neškodila voda, vítr. Mají pěknou budovu hasičské zbrojnice, kterou si stále vylepšují 
a vzorně udržují. Dne 30. března sbor převzal repasovaný speciální vůz LIAZ CAS 25L 101, 
který byl pořízen z fondu Středočeského kraje. Vůz zatím nevykazuje spolehlivost a stal 
předmětem sporů dodavatele a místních hasičů. Dne 15. září byla na Husově náměstí 
soutěž požárních sborů o Pohár starosty města v požárním útoku. Pro diváka podívaná 
velmi pěkná, pro účastníky soutěž velice náročná. Své umění předvedlo družstvo hostivic
kých žáčků a bylo patrné, že zde rostou noví šikovní mistři hasičského řemesla. Zahanbit 
se nedaly ani hostivické ženy, které svojí dovedností a obratností se v některých úkonech 
mohly rovnat s dovedností mužů. Vrcholem byla soutěž mužů, kde suverénně vyhrálo 
družstvo z Brodeslav – Plzeň sever, 2. místo obsadili muži z Nučic a 3. místo naši domácí. 
Jistou omluvou našich mužů bylo méně výkonné vodní čerpadlo, ztráta cenných vteřin při 
dodávce vody do rozvinutých hadic silně poznamenala konečný čas zákroku a tím i celkové 
pořadí v soutěži.  

Svaz postižených civilizačními chorobami 

Hostivická organizace registruje přes 200 členů. Svaz úspěšně spolupracuje s MěÚ 
Hostivice, obecními úřady v Jenči, Chýni a Dobrovízi. V průběhu roku uspořádali 
10 tanečních zábav v restauraci U Kaštanu, dvakrát do měsíce se členové scházejí na 
posezení Sokolovně. Na programu jsou přednášky, vyprávění o cestách do zahraničí, 
pěvecká vystoupení a vzpomínky na doby mládí. V březnu byl autokarový zájezd na zámek 
ve Zbirohu, v dubnu třídenní zájezd do Olomouce, Krnova a solných dolů ve Veličce. 
Nechyběl ani tradiční nákupní zájezd do Polska, do Kudowy Zdroje. V květnu bylo nadšeně 
přijato vystoupení Alexandrovců. V malém divadle U Valšů všechny pobavil humorista 
Josef Fousek z Kladna. Při návštěvě Svaté Hory u Příbrami byl nadšeně přijat varhanní 
koncert v bazilice Panny Marie. V září byl zájezd do Mariánských Lázní, v parku byla 
výstava miniatur staveb ČR a zpívající fontána. V říjnu následoval léčebný pobyt 
v termálních lázních ve Velkém Maděru na Slovensku. Na závěr roku se uskutečnil  
autokarový zájezd do Drážďan, na známé vánoční trhy. V prosinci byla návštěva pražského 
divadla ABC, kde při Vánočním koncertu zářil orchestr Václava Hybše. Úspěšný rok byl 
zakončen slavnostním obědem v Čínské restauraci. 
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Český svaz chovatelů  

Organizace sdružuje 37 chovatelů králíků, holubů, drůbeže, okrasného ptactva, ovcí, 
psů, koček, terarijních zvířat a akvarijních rybiček. Veškerou činnost uskutečňují ve svém 
chovatelském areálu U Litovické tvrze. Již 4. února 2012 uspořádali chovatelé svůj 
28. Chovatelský ples v místní Sokolovně. Po dlouhé době se nepodařilo prodat všechny 
vstupenky. Řada stálých návštěvníků svoji neúčast zdůvodnila špatným stavem WC. Snad 
se podaří provést rekonstrukci celého objektu a vytvořit tak solidní prostředí pro 
společenskou zábavu. Ve dnech 15.–16. června byla Jubilejní výstava ve znamení oslav 
80. výročí založení králíkářského spolku v Hostivici (1932–2012). Organizace chovatelů 
vydala pamětní publikaci „Osmdesát let práce chovatelů v Hostivici“. Zvířat bylo vystaveno 
385 kusů, dále byla expozice několika stovek kvetoucích pelargonií. Tradiční již 16. PSÍ 
KORZO umožnilo předvedení téměř dvacítky pejsků. Velké pozornosti se těšila expozice 
chovatelů holubů moravského pštrosa, kteří soustředili ukázku 44 holubů 22 barevných 
rázů a variet. Potěšitelná byla návštěva školáků z místních i sousedních škol, zvláště milá 
byla účast dětí z pražské Bílé Hory. Dospělých návštěvníků bylo 425, od dětí se vstupné 
nevybírá. V září se  konal 13.9.2012 v chovatelském areálu „U Litovické tvrze“ Krajský trh 
plemenných kozlíků. Kupujícím byla předvedena výborná zvířata a celkový dojem z celé 
akce byl velmi pozitivní. Návštěvníci trhu si prohlédli naše město, Litovickou tvrz, Litovický 
rybník, areál škol, Husovo náměstí se zámkem a vodní fontánou, nové gymnázium a další. 
Ve dnech 21.–22. září byla ještě jedna výstava drobného zvířectva, a to výletků holubů, 
mladých králíků a mladé drůbeže. O prodejná zvířata byl zájem i ze strany nechovatelů, 
kteří začínají naplňovat heslo „Chov pro radost, krásu a užitek“. Velice úspěšné byly zimní 
speciální výstavy ČR, kde hostivičtí chovatelé získali četné vítězné ceny a poháry.  

Kynologický klub Hostivice  

Sdružuje chovatele psů služebních plemen. Využívají vhodné prostory cvičiště 
u Litovického potoka. Svoji činnost předvádějí na různých akcích ve městě. Vyhledávána je 
„Psí školička“, kde pod vedením odborných instruktorů mohou majitelé svých miláčků 
vychovávat pejska k poslušnosti a spolehlivosti.  

Myslivecké sdružení Hostivice – Chýně  

Ve sdružení je aktivních 22 členů, kteří po celý rok pečují o zvěř v katastrech obcí 
Chýně, Litovice a Hostivice. Trvale ubývá zvěře, která migruje do lesů a brání se tak 
vymoženostem nové výstavby. Zhoršuje se prostředí pro odchovy kachen. Bahenní plyny 
v Kale i na Břevském rybníku usmrcují mladé kachničky a tak se letos žádný hon na 
kachny nekonal. O nic lepší nejsou úlovky bažantů, koroptve jsou přísně hájené a zajíců 
není ani stovka. Veliké jsou polní škody od černé zvěře. 

Český zahrádkářský svaz  

Organizace sice existuje, má pět členů, kteří mají od města pronajaté pozemky. 
Členové z druhé poloviny minulého století, po restitučních řízeních, kdy pozemky byly 
navráceny původním vlastníkům a tím ztratili prostory k provozování zahrádkářské 
činnosti. Veřejná činnost není žádná, každý zahrádkář si pracuje na svém, nic od nikoho 
nepotřebuje. Lze hovořit o zahrádkářském živoření v našem městě, kde byla více jak 80  
letá tradice spolku. Noví majitelé zahrad používají servisu specializovaných firem a tak 
pěstování zeleniny, květin a ovoce je mimo rámec jejich zájmů.  
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Český svaz včelařů  

Sdružuje 31 členů, kteří chovají 242 včelstev, což je proti minulému roku značný 
nárůst. Podařilo se získat dva mladé chlapce, kteří projevili zájem o chov včel. V současné 
době včelí úly napadá nebezpečná choroba varroáza, kterou lze účinně tlumit dodáváním 
léčiv přímo do úlu. Rok 2012 byl nadprůměrný ve snůšce medu a tak měli včelaři po 
dlouhé době opět z chovu včel radost. V příštím roce bude organizace slavit 80. výročí 
založení Včelařského spolku v Hostivici.  

Český rybářský svaz  

Organizace sdružuje občany se zájmem o rybářství, členskou základnu tvoří 
140 členů, z toho 130 dospělých, 6 dětí a 4 mladiství (16–18 let). Činnost je velice rozma
nitá. Organizace má klubovnu v Jenečku v Novotného ulici, kde konají pravidelné schůze 
a porady k řízení hospodaření na pronajatých vodních plochách. Jako největší a nejužíva
nější je rybník Ve Skále, do revíru dále patří vodní nádrž v Jenečku, Mlýnský rybník pod 
krematoriem v Motole, rybník Návesní ve Zličíně a dvě menší nádrže ve Zličíně – Ohrádky 
a Malý Zličín. Členové udržují pořádek na březích rybníků, sekají trávu, rákosí a snaží se 
i udržovat dobrou kvalitu vody. Díky hlavnímu organizátorovi těchto akcí pana Jiřího 
Slaniny se daří dochovat nasazené rybí obsádky do dospělosti především Ve Skále. Složení 
tvoří z 80 % kapři, zbytek jsou amuři, štiky, líni a bílá ryba. Chov je přímo odvislý na 
kvalitě vody a v poslední době velké škody způsobují pytláci. Úspěšně se daří rozvíjet 
spolupráce s uživateli Strahovského rybníka, o. p. s., v Chýni, kde společně pořádají 
rybářské závody a především podporují zájem dětí, aby svůj čas také věnovaly přírodě. 
Zajišťují autokarové zájezdy za poznáváním rybářského hospodářství. V tomto roce slavila 
organizace 20. výročí svého založení, prvním předsedou byl akademický sochař Jan 
Turský, v současné době tuto funkci vykonává  pan Petr Zmatlík. 

Český svaz žen 

Organizace má 67 členek, její činnost řídí desetičlenný výbor. Předsedkyní je Alena 
Vostřáková, hospodářkou je Helena Brožková a předsedkyní revizní komise je Milena 
Machová. Členky výboru mají svoji „desítku“ a tak je permanentní informovanost všech 
členek o činnosti organizace. Výborových schůzí bylo deset a jedna schůze byla výroční. 
Činnost je velice pestrá. V březnu byla návštěva pěkné výstavy Carský dvůr pod žezlem 
Romanovců, dále výstavy Sv. Anežky České, v dubnu byl autokarový jednodenní zájezd do 
Polska, v květnu byla na oplátku návštěva organizace ČSŽ v Boleslavi, v červnu výlet lodí 
po Vltavě. Po letních dovolených byla v září návštěva Garden parku v Jenči, v říjnu 
víkendový seminář v Kaunicově paláci v Praze, jednodenní autobusový zájezd do Polska, 
v listopadu překrásná výstava obrazů Alfonse Muchy – Slovanská epopej a 1. prosince 
adventní setkání žen v Kaunicově paláci. Navíc se členky ČSŽ zúčastňovaly návštěv divadel 
v Praze a na Kladně. Svaz spolupracuje v dětskými organizacemi ve městě, na příklad při 
Masopustu v Jenečku se zaHRÁTkou, při Pohádkovém lese, podporují děti v Klokánku. 
Svaz žen zve další hostivické ženy ke společné činnosti. 
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Český svaz ochránců přírody  

Dne 18. ledna byla slavnostně otevřena ptačí pozorovatelna u Litovického rybníka, 
v prostoru ve vrbičkách. Slavnostního otevření se zúčastnil předseda ČSOP pan Libor 
Ambrozek. Náklad na vybudování rozhledny byl 80 tisíc korun a byl plně hrazen 
z programu Blíž přírodě. V neděli 15. dubna byla jarní akce na pomoc přírodě. Úklidová 
brigáda byla v nově zalesňované lokalitě Jeneček. Vítání ptačího zpěvu 5. května bylo opět 
na hrázi Litovického rybníka, akce se zúčastnilo 19 dospělých a 7 dětí. Ve dnech  
26.–27. května byla hostivická organizace pořadatelem krajského kola 40. ročníku přírodo
vědecké soutěže Zelená stezka – Zlatý list. Soutěžilo se v lokalitě u Hostivických rybníků. 
V mladší kategorii obsadili 1. místo Havlíčkovci ze ZŠ Lužná, 3. místo patřilo žákům 
hostivického gymnázia. Mezi staršími byly na prvém místě Berušky z Gymnázia Z. Wintra 
z Rakovníka. Podzimní ptačí festival 7. října u Hostivických rybníků byl negativně 
poznamenán nepříznivým počasím. Pršelo a byla zima, účast velmi slabá, jen 7 účastníků. 
Podařilo se napočítat 178 ptáků.  

 

CÍRKEVNÍ SPOLEČENSTVÍ 

Církev římsko katolická 

Byla dokončena oprava farní budovy, pokračuje úspěšná spolupráce s hájeckým 
františkánským klášterem, kde jsou jedenkráte měsíčně dopolední sobotní mše svaté, 
v Hostivici jsou pravidelné mše v neděli. Patrná je narůstající účast věřících, v Hájku sílí 
počet poutníků, kteří absolvují  pěší cestu až z Prahy.  

Církev československá husitská 

Dne 3. dubna byl Velikonoční koncert žáků pěveckého oddělení ZUŠ Kladno, 
Gymnázia Hostivice a ZŠ Hostivice na téma „Voda života“. V neděli 15. dubna bylo 
jáhenské svěcení kazatelky Jitky Brejtrové, slavnost doplnilo veřejné vystoupení nového 
pěveckého sboru pod vedením Hany Krejčové. Dne 1.6. byla slavnost „Noc kostelů“. Ve 
Sboru Alberta Schweitzera vystoupili žáci ZUŠ Kladno a Hostivický pěvecký sbor. 
V listopadu byly pořádány pro členy Sboru akce Adventu, kdy lidé rozsvěcují adventní 
věnce se čtyřmi svícemi. Výstava „Andělské poselství“ od 7. prosince do 6. ledna slavila 
vánoční čas, pro věřící byly bohoslužby 24. prosince Půlnoční. 25. Boží hod a 1. ledna Díků 
vzdání za uplynulý rok.   

Baptistické shromáždění SB  

Má pravidelná setkávání v Jetřichově ulici 2464. Shromáždění se věnují četbě z bible, 
pořádají hudební koncerty, cykly večerních přednášek pro dospělé. Nedělní bohoslužby se 
konají od 10 do 11,30 hodin, pro další zájemce jsou středeční biblické hodiny od 19 do 
20 hodin. Slavnostní vánoční bohoslužba byla 23. prosince 2012. 
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POLITICKÝ ŽIVOT  

Politické strany a sdružení navenek neprojevovaly žádné akce, při jednání ZM byly 
patrné nadřazené zájmy o rozvoj a zlepšování úrovně života v našem městě.  

Zastupitelé ODS svolali na 19. června v 18 hodin na zastávku MHD Břve občany 
k seznámení se záměrem plánu developerské firmy „Výstavba v MČ Břve“. 

Zástupce strany zelených p. Kuthan vyslovil nespokojenost s jednáním města při 
řešení úprav školního hřiště. Pracovníci investičního odboru mu vysvětlili, že se jedná 
o církevní pozemky a blokační § 29 zákona o půdě nedovoluje s těmito pozemky nakládat 
až do konečného vyřešení církevních restitucí.  

Ve dnech 12.–13. října se konaly volby do krajského zastupitelstva, volilo se ve škole, 
kdy tradiční 3 volební okrsky byly rozšířené na 5 volebních okrsků. Tato změna se 
osvědčila.   

Hostivice – bylo odevzdáno 1 964 platných hlasů: 
Středočeši 2012  388 hlasů  19,75 % 
TOP 09 a Starostové pro STČ 327  16,64 
Občanská demokratická strana  306  15,58 
Komunistická strana Č a M 289  14,71 
Česká strana sociálně demokratická  225  11,45    

Voleb se zúčastnilo celkem 19 volebních subjektů 

 

Středočeský kraj  
Česká strana sociálně demokratická  76 225 hlasů 21,79 % 
Komunistická strana Č a M 71 975  20,57 
Občanská demokratická strana  64 101  18,32 
TOP 09 a Starostové pro STČ 40 981  11,71 
Sdružení nestraníků 19 115   3,17 

Voleb se zúčastnilo celkem 21 volebních subjektů 

Pro volbu prezidenta ČR na 11.–12. ledna 2013 bylo stanoveno 5 volebních okrsků 
a volit se bude opět v ZŠ U Zámecké zdi.  

 

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK 

Na jeho stránkách pravidelně uveřejňoval Ing. Jiří Kučera vzpomínky z hostivické 
kroniky. Čtenáři se dozvěděli o historii mariánského sloupu v parku na Husově náměstí, 
o výstavbě ruzyňského letiště před 80 lety. Hostivický i litovický dvůr byl před 140 lety 
svědkem „závodů žacích strojů“ rakouského mocnářství. Před 100 lety byla v Hostivici 
otevřena živnostenská škola pokračovací, v roce 1927 měla 93 žáků. Její provoz trval až do 
roku 1942. Před 85 lety byl 19. října 1927 slavnostně otevřen Dělnický dům. Před 350 lety 
žilo v Litovicích 5 rodin, v Jenečku byla zapsána pouze jedna rodina, na Břvích byly 
obydlené všechny tři usedlosti. V Hostivici byl počet rodin větší, zastoupení rozmanitější. 
Vzpomínaná byla též ves Hradiště, později Peterkův mlýn, kde žila rodina Jana Zvoníčka. 
Před 120 lety se objevil ráno v hostivických kasárnách civil. Vyšetřováním se zjistilo, že 
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vojáci se v Praze opili, propili i uniformu a jednomu opilci musel náhradou posloužit civilní 
oblek. 

Zajímavá fakta přinesla vzpomínka stará 30 let, jak se žilo v Hostivici 1982. Město 
přijalo socialistický závazek – stabilizovat obchodní síť, vybudovat obchodní středisko, 
zkoušet pravidelné trhy. Zahájit výstavbu MŠ pro 120 dětí, v „akcích Z“ pokračovat 
v budování bezprašných chodníků, v úpravě veřejných prostranství, především parků. Byla 
zveřejněna informace o rekonstrukci zámku. Dne 25. února 1982 bylo otevřeno obchodní 
středisko (dnes prodejna F+F). Od roku 1982 byl vypracován plán k využívání půdního 
fondu, ochrany životního prostředí, čistoty vodních toků, likvidace odpadů a péče o jakost 
pitné vody. Chovatelé odevzdali o 50 % více kožek, masa, vajec, ovčí vlny, odpracovali 
1 400 brigádních hodin. Myslivecké sdružení odpracovalo 600 brigádních hodin na 
ošetřování a výsadbě zeleně. V roce 1982 žilo v našem městě 4 310 trvale přihlášených 
obyvatel. Dnes – v roce 2012 je to 7 700, v roce 1869 to bylo 1 661 osob, 1921 – 2 802 
osob a v roce 1930 bylo již 4 248 obyvatel. V dubnu 1982 obdrželo naše město „Čestné 
uznání rady Středočeského krajského výboru“ za soutěž o nejlépe upravené město. 
Pokračovala rekonstrukce „Břevského koupaliště“. Výstavba MŠ je ve skluzu, na stavbě 
pomáhali zahraniční studenti z Mezinárodního studentského tábora. V Hostivici natáčel 
režisér Hynek Bočan exteriéry pro film Vinobraní. Několik místních občanů ve filmu 
působilo jako kompars.  

Letošní říjnová anketa 637 občanů o nejpříjemnějším místě k životu v Hostivici 
vyzněla 182 hlasy pro lokalitu Jenečka, na 2. místě s 62 hlasy bylo centrum města a na 
3. místě s 58 hlasy bylo sídliště Na Pískách. Na anketní otázku „Jak jste spokojen(a) 
s činností naší pošty“? – akce „Balík až do ruky“ odpovědělo 124 respondentů, z nichž 36 
je spokojeno, 74 jich je nespokojeno. 

HM nabídl občanům prodej leteckých snímků našeho města. Na konci roku bude opět 
vydáno zvláštní číslo HM s jízdními řády a adresami podniků a služeb.  

Od 1. ledna 2013 přebírá Hostivické kulturní středisko redakci a vydávání HM. 
Ředitelkou byla jmenována Mgr. Štěpánka Plachá. MKS nabídlo pro rok 2013 abonentní 
vstupenky na koncerty na zámku v příštím roce. 

 

POLEMIKA 

Ing. Pelc vyslovil pochybnosti na zpracování rozpočtu města pro rok 2012. Ekonomo
vé města vysvětlili důvod. Město se chtělo vyhnout rozpočtovému provizoriu s tím, že lze 
během roku rozpočet doladit dle příjmů a vydání města. Další připomínky byly k systému 
„ochrany osobních údajů“. Úřad se dovolával na státní vyhlášku, v praxi je její výklad asi 
rozdílný. V sousedních obcích i městech jsou pravidla zveřejňování jmen osob liberálnější. 
Ing. Pelc poděkoval vedení města za aktivitu při projednávání výstavby dvou hostivických 
železničních zastávek na trati Praha Smíchov – Hostivice – Rudná. 

V Občasníku Sdružení nezávislých kandidátů Hostivice 2006 jeho členové oznámili, že 
dnem 9. února vypovídají koaliční smlouvu s ČSSD a TOP 09. Jako jeden z důvodu jejího 
vypovězení uvedli nemožnost vyjádřit se k projektu rekonstrukce Sokolovny. Dále byla 
i kritika zadávání a výběru veřejných zakázek. Na tuto situaci reagoval pracovník investič
ního odboru Ing. Machek, který vysvětlil situaci kolem projednávání rekonstrukce Sokolov
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ny, kdy se vždy hledaly a vždy upřednostňovaly formy nabídek nejvhodnějších dodavatelů 
s levnou variantou a se zabezpečením kvality provedených prací. 

Vladislav Leština kritizoval situaci kolem řízení městské knihovny. Dále žádal, aby 
Ing. Kučera pokračoval v článcích o hostivické historii. Odpověď byla následující – 
knihovna jako zařízení města musí respektovat jeho finanční možnosti. V zásadě nedojde 
ke krácení prostředků na nákup nových knih, pouze budou přijata opatření k úsporám při 
vedení knihovny. 

Paní Dana Carnicella kritizovala činnost Policie ČR, která jí za parkování na zakáza
ném místě u Litovického rybníka udělila pokutu. Přestupek byl oprávněně potrestán pří
slušnou pokutou. Právem však kritizuje netečnost policie, kdy příslušníci nečinně přihlížejí, 
jak řidiči motorových vozidel jezdí vysokou rychlostí před okny jejich policejní stanice 
v Litovické ulici. Její požadavek na zřízení přechodu pro chodce v Litovické ulici u hotelu 
Roxy a Mušárny je oprávněný. Další přání na uzavírání některých ulic pro soutěže na 
nedělní domácí sportování je mimo realitu. Nelze veřejné ulice měnit na autostrády 
a sportovní kolbiště. Ing. Kučera zájemcům o ježdění na in line bruslích doporučil novou 
cestu od mlýna k dálnici R6.  

Ve městě se objevila zpráva, že město chce likvidovat lékařské ordinace v Prostřední 
ulici 791. Správcem nemovitosti jsou TSH a bylo třeba aktualizovat nájemní smlouvy, 
stanovit pravidla pro užívání budovy. Tedy nic nebrání současným uživatelům, aby pokra
čovali dále ve své práci a zajišťovali zdravotní péči občanům, jako tomu bylo dosud.  

Občanka J. R. Weiniger se vyjadřuje k stavebnímu záměru společnosti PPF, a. s., 
která chce na Břvích budovat nový sídelní areál. Stávající občané MČ Břve mají možnost 
získat osobní příspěvek po domácnost do výše 100 000 Kč. Tuto částku lze použít na koupi 
nového plynového kotle, na novou fasádu domu, nová okna, rekonstrukci střechy a jiné. 
Podmínkou výplaty peněz je, aby město doplnilo územní plán části území Hostivické 
rybníky na plochy bytové výstavby. MČ Břve i zbývající Hostivice se tímto rozdělily na 
příznivce a odpůrce těchto stavebních změn. 

Paní Carnicella reagovala na článek „Životní prostředí v Hostivici“, odmítá požadavek, 
aby majitelé nemovitostí předem konsultovali provádění výsadby stromů a keřů. Vedoucí 
odboru Lenka Vondrušková vysvětlila, že je třeba dělat tuto iniciativní činnost s citem 
a myšlenkou, co z té zeleně jednou vyroste za 10–20 let. Zde se navíc jednalo o obecní 
pozemky a pro ty platí pevný řád. Město má zpracovaný plán výsadby a údržby zeleně 
a garantem za jeho plnění jsou TSH. 

Bývalá starostka města Mgr. Iva Koptová byla rozhodnutím soudu pravomocně 
zproštěna všech obvinění. 

Roman Rozumek, bývalý zastupitel města, kritizoval rozdělování euro dotací. Zamýšlí 
se nad kritikou našeho města, činností hejtmana Davida Ratha. Postrádá vysvětlení celé 
záležitosti. 

Ing. J. Dymovský nesouhlasí s novým dopravním značením v ulici Toskánské a Řehní
kově. Proč je omezená rychlost v polní oblasti na Karlovarské silnici? Označení silnic řešil 
odbor dopravy MěÚ Černošice v souladu s dopravními předpisy. Karlovarská silnice je ve 
správě Ředitelství silnic a dálnic a město do jejich pravomocí nemůže jakkoliv zasahovat.  

Ještě k zastávkám na trati Hostivice – Rudná. Dne 27. září byla schválena smlouva 
o poskytnutí finančního příspěvku na zpracování projektu stavby a podílení se na financo
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vání železničních zastávek v Hostivici, v Chýni a v Rudné. Do konce července 2013 bude 
zahájena stavba. 

Pan Rozumek vytýkal článku HM č. 11/2012, kde jej starosta použil pro svoji prezen
taci. Výsledky voleb však potvrdily velkou  oblibu Jaroslava Kratochvíla, který získal vysoký 
počet preferenčních hlasů, nejvyšší počet získala MUDr. Eva Rathová. 

Karel Novotný se podepsal pod článek „Proč neděkovat MUDr. Rathovi“, který byl 
otištěn v občasníku Sdružení nezávislých kandidátů Hostivice 2006. Kritizuje hospodaření 
Středočeského kraje za hejtmanského vedení Dr. Rathem, stěžuje si na nemožnost diskuse 
a jednání o získávání dotací, na projekci rekonstrukce Sokolovny. Nelíbí se mu, že 
stoupenci po zatčení Dr. Ratha založili stranu Středočeši 2012. Kriticky se vyjádřil ke 
korupci. Vysvětlil, proč začátkem února 2012 vypovědělo Sdružení Hostivice 2006 koaliční 
smlouvu ČSSD a TOP 09. Na článek Občasníku reagovala Ing. Kohelová. Autor článku se 
nezúčastňuje činnosti v komisích, na zasedání ZM nechodí, a tedy neprojevuje zájem 
o dění v městě. Bývalý hejtman město podporoval tak, jako další politici při výkonu svých 
mandátů podporovali svá města a obce. Je to rozhodně lepší, než když se finanční 
prostředky posílají do soukromých společností a klubů, jak se nezřídka děje i za 
spoluúčasti Evropských fondů. Co se týče zadlužení Středočeského kraje, smlouvy 
o převážné většině úvěrů již připravil bývalý hejtman za stranu ODS. Postrádá rady a 
návrhy na řešení situací v našem městě. Je stále co řešit a do čeho investovat. Zatím je 
problém změna projektu ČOV se systémem technologie. Navrhovaná membránová nebyla 
dosud v ČR vyzkoušena, čímž jsme byli vyřazeni z možných dotací ŽP.  

Na články v Občasníku č. 2/2012 odpověděl i pracovník investičního odboru MěÚ 
Hostivice Ing. Bohumír Machek. Nejprve reagoval na článek pana Malíka, který popisuje 
zásluhy Sdružení 2006 na prosazení směrnice „Zásady a postupy při zadávání veřejných 
zakázek“. Schválená Směrnice oproti zákonu o veřejných zakázkách má stanovené limity 
od částky 20 000 Kč, kdežto zákonná norma pro výběrové řízení na služby a dodávky až 
od 1 milionu korun a na stavební práce až od 3 milionů korun. Hostivickou směrnici navrhli 
lidé, kteří se asi nikdy žádného výběrového řízení nezúčastnili a hostivická směrnice sama 
přinesla neřešitelné problémy. Především jejímu tvůrci, panu místostarostovi Ing. Kučerovi. 
Ten pojednou zjistil, že při zadání málo nákladových poradenských a projektových 
činností, které jsou nutné pro zadávání hlavní zakázky (revitalizace Litovického potoka), 
není možné pro splnění směrnice daných termínů zajistit výběrová řízení této hlavní 
zakázky. Z tohoto důvodu byla v samém počátku směrnice opravena. Co přinese tato 
směrnice dál, to nevíme. Musíme věřit tomu, co očekává pan Malík, jen samé zlepšení 
a zprůhlednění. Nevíme, o jakém zprůhlednění mluví. Na investičním odboru je dostatek 
dokladů o tom, že veškeré podklady pro schválení RM, byly vždy průhledné a bez jejího 
souhlasu nebyla žádná zakázka dána ani pod 100 tisíc, jak se píše v Občasníku. Nejde 
přehlédnout článek Karla Novotného „Proč neděkovat Dr. Rathovi“. Článek je nepravdivý 
a zbabělý. Pokud vím, jediné peníze, o které se Dr. Rath pro Hostivice osobně zasadil, byla 
částka 7 milionů Kč od Poslanecké sněmovny ČR, kde měli všichni poslanci možnost získat 
z rozpočtu ČR určitou částku z tzv. porcování medvěda. Město pod vedením starostky 
Koptové, ale i pod vedením Sdružení nezávislých kandidátů 2006 nedokázalo rozumně tuto 
částku proinvestovat a více jak dva miliony Kč byly nevyužité. Ostatní prostředky, které 
město získalo, jsou buď z dotací Regionálního operačního programu pro Střední Čechy, 
anebo si peníze půjčilo na úvěr od banky, např. na výstavbu pavilonu A ZŠ. Dále nevím, 
pod jakým tlakem byly schvalovány investiční akce. Na rekonstrukci Sokolovny bylo 
uloženo investičnímu odboru zajistit vypracování studie rekonstrukce. K jejímu projednání 
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byli přizváni členové RM s výsledkem bez připomínek. Mimo to byla ZM ustavena komise 
složená ze zástupců Sokola a některé její požadavky a náměty byly do projektu zapraco
vány. A tedy není pravda, že zastupitelé byli postaveni před hotový projekt bez možnosti 
diskuse. Já si osobně Dr. Ratha vážím za to, že vzal Hostivice jako své bydliště na vědomí 
a že zde pracoval. Jiný politik si zde koupil rodinný dům a proslavil Hostivici beztrestným 
„odkloněním“ 16 milionů korun. MUDr. Rath zde pracoval téměř osm let v ZM, kam byl 
zvolen našimi občany vysokým počtem hlasů. O práci pánů Kocourka a Karla Novotného 
pro obec nic nevím. Tolik citace článku Ing. Machka.  

Na všeobecné napětí, jak dál s ČOV, podal vysvětlení místostarosta Ing. Jiří Kučera. 
Odpovídá tak i na tvrzení v úvodníku HM uvedeného starostou Jaroslavem Kratochvílem. 
Již v roce 2003 byla prvá rekonstrukce ČOV s přistavením biologických linek, nově se této 
lince říká Simplex nebo Walter. Podle původních plánů měly být místo oxidačních příkopů 
další 2 jednotky Simplex a čistírna by získala kapacitu pro 14 000 obyvatel, kapacita 
čistírny je po I. etapě pro 9 600 obyvatel. V roce 2005 byla zpracována dokumentace 
dostavby, město požádalo o dotaci Státní fond životního prostředí. Současně byla uzavřena 
smlouva od dílo se společností Ingos. Jednání o dotaci probíhalo příznivě, přesto v lednu 
město vypovědělo Ingosu smlouvu, vzalo ji zpět a toto vypovězení smlouvy o dílo pak stálo 
naše město několik milionů na soudní pokutě. Navíc se zjistilo, že městský kanalizační řád 
je zatěžován nekontrolovatelným množstvím balastních vod. Na přelomu let 2007 a 2008 
rozhodlo zastupitelstvo města o jiném řešení, napojení hostivické kanalizace na Prahu. 
Odhadované náklady na Prahu by byly podstatně nižší než náklady na dostavbu hostivické 
ČOV. Změnila se však cena přitékající splaškové vody do Prahy, navíc Praha měla 
podmínku, že do kanalizace nesmí být pouštěny dešťové vody. Ve druhé polovině roku 
2010 rozhodlo ZM, že situaci vyřeší vlastní dostavbou čistírny. TSH jako provozovatel 
čistírny přišel s návrhem na jiné řešení. Jednalo se o změnu separace technického kalu 
a bylo oznámeno, že se vše pořídí za nižší investiční náklady, i když bylo třeba počítat 
s vyššími náklady provozními, s čištěním membrán a jejich výměna po skončení jejich 
životnosti cca po 10 letech. Na základě předložení všech informací zastupitelé rozhodli, aby 
byla projektována čistírna s membránovou separací kalu.  

 

KULTURA 

Vlastní kulturní činnost v roce byla značně omezená rekonstrukcí Sokolovny. 
Náhradně byly využívány prostor zámecké haly, ZŠ U Zámecké zdi, kostela sv. Jakuba 
a místní fary, kaple Alberta Schweitzera, sálu U Kaštanu a sálu Chovatelů.  

Koncerty  
15. března – klavírní koncert Dr. Lonnie Shipmana v zámku 
22. března – pěvecké vystoupení Edity Raulové za klavírního doprovodu Vladimíra Strnada, 

na zámku 
10. května – koncert v hale zámku „Žestě z Pražského hradu“, kdy pětičlenná skupina 

zahrála skladby hudebních slohů čtyř století 
16. června – v hostivické Sokolovně koncert ke 30. výročí založení skupiny Ampér 
22. září – pod hrází Litovického rybníka Minirockfest, vystoupilo 7 skupin 
6. října – koncert Jaroslava Svěceného – housle, akordeon a abandoneon Ladislav Horák – 

„Ve znamení tanga“. Prvé vystoupení J. Svěceného v Hostivici bylo v roce 1995, 
od té doby zde koncertuje každým rokem. 
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20. prosince – koncert kytaristy Štěpána Raka a Alfréda Strejčka flétna a umělecký 

přednes v hale zámku 

Výstavy 
Březen – zámek Jana Svobodová – ručně vyrobené šperky 
Duben–květen – zámek – výstava Triptych velkoformátových fotografií, klubu Černá 

slunečnice 
Červen–červenec – vstupní hala v zámku, výstava kreseb Jana Charváta 
Červen–červenec – kaple zámku, fotografie Skupiny 1812 mai, obrazy krajiny a proměny 

do fotografie 
Srpen – hala v zámku – výstava obrazů Richarda Vlasáka 
Září – hala v zámku – ze života Hostivických skautů 
Říjen – hala v zámku – kouzlo patchworku, Jana Winklerová 

Další kulturní akce 
Červenec–srpen – Malířský plenér, malovalo se od 28.7. do 3.8. v Hostivici, v Hájku, 

v arboretu v Jenči a u hostivických rybníků. Sídlo plenéru bylo v areálu Domu 
dětí – Kajky, Pionýrů 54. 

Říjen – od 10. října začaly pro dospělé taneční kurzy v sále ZŠ U Zámecké zdi. 
Listopad – činnost obnovil ochotnický divadelní soubor hrou Revizor, režisér Petr Urban 

spolupracuje se známým režisérem Zdeňkem Troškou. Premiéra byla 
22. listopadu, další představení 29.11. a 21.12. v Sokolovně a 26.11. v ZŠ. 

Prosinec – 1. prosince bylo tradiční hostivické světélkování a rozsvícení vánočního stromu. 

 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 

V průběhu roku 2012 přišlo si vypůjčit knihy a časopisy 3 132 návštěvníků, služby 
internetu, xerox a tisku využilo 511 občanů, celkem služeb knihovny využilo 3 643 občanů. 
Knihovna má zaregistrováno 420 čtenářů, z toho do 15 let 89 čtenářů. Stále přetrvává ta 
skutečnost, že na jednu registrovanou legitimaci chodí si půjčovat knihy více osob. Za rok 
bylo vypůjčeno 19 785 knih, bylo vybráno 28 142 Kč. Knihovna získala celkem 390 knih, 
a to nákupem od nakladatelů (za 28 532,20 Kč), darem od čtenářů a od Moravské 
knihovny. Knihovna odebírala 10 druhů časopisů, především od Vara – remitenda a PNS. 
Z důvodů poškození a ztrát bylo odepsáno 423 knih. 

 

ŠKOLY  

Gymnázium  

Pokračuje v náboru žáku do dalších postupných tříd, výuka je v primě osmiletého 
systému gymnaziálního studia a v prvém ročníku čtyřletého studia. Do školy chodí žáci 
z Hostivice, Jenče, Unhoště, z okrajových západních částí hlavního města Prahy, ze 
Stodůlek a Zličína. Výuka je vedena k získání všeobecného přehledu, citu pro výtvarné 
umění a hudbu, dovednost v kolektivních sportech. Velký důraz je věnován na výuku cizích 
jazyků, na angličtinu, němčinu a francouzštinu. Předností je bezbariérový přístup do školní 
budovy, všech učeben, včetně sociálního zařízení. Pro žáky je organizována výuka golfu, 
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tenisu a tělesné výchovy. Škola nabízí studium i dalším žákům. Přihlášky pro studium 
2012–2013 bylo možno podávat do 15. března 2012, přijímací zkoušky se konaly  
23.–24. dubna. Od 1. března ve škole probíhá pilotní program „Uniformy“, kdy žáci budou 
ověřovat přednosti či zápory studijního stejnokroje. Studentské slavnosti „Majáles“ byly 
25. května na Husově náměstí. V kulturním programu vystoupili žáci gymnázia, ZUŠ 
z Unhoště, ZUŠ z Kladna, pěvecký Klub seniorů Slunce, Mažoretky Zlaté Prahy. Pořad 
natáčela televize Nova. Studenti gymnázia se stali vítězi 1. ročníku soutěže regionálního 
kola „I love kohoutková“. Vytvořili video o pozitivním vztahu k vodě. Cenu převzali 
15. června od Středočeských vodáren, a. s. Kalendářní rok byl završen „Vánočním jarmar
kem“ 4. prosince, studenti z primy A, B zpívali koledy za hudebního doprovodu svých 
spolužáků, následoval přednes básní a sólový zpěv. Velký zájem byl o soutěže, kde vévo
dilo soupeření o nejlepší moučník. Zvítězila studentka hostivického gymnázia, Johanka 
Gabašová se zdobeným dortem.  

Základní škola Hostivice  

Každým rokem zvyšuje počet svých žáků. K zápisu do prvních tříd 14.–15. února se 
dostavilo 118 dětí, u 18 dětí požádali rodiče o jednoroční odklad povinné školní docházky. 
Dne 4. dubna proběhlo ve škole námětové cvičení „Den ochrany člověka za mimořádných 
situacích“. Za aktivní pomoci hasičů děti zvládly všechny úkoly na výbornou. V březnu děti 
vyráběly ptačí budky, ty pak v dubnu rozvěšovaly v okolí školy. V dubnu a květnu děti 
navštívily chemickou základnu ministerstva obrany na Břvích, poutní cestu do Hájku, 
výstavu pro lidi s vadou zraku v Novoměstské radnici v Praze. Velice se líbil výlet na zámek 
ve Zbirohu. V dubnu byla soutěž dětí – Děti dětem aneb s odpady hrou. Žáci vyšších tříd 
ukazovali mladším dětem, jak třídit odpad. Závěr května byl znamení sportovních úspěchů 
žáků školy v malé kopané a lehkoatletických závodech. Významné bylo krajské kolo 
o Helpíkův pohár, pořádané 3. května v oboře Hvězda. Chlapec z adopce na dálku, 
dvanáctiletý Charles Kisanda v Ugandě, se velmi dobře učí. Je žákem 7. třídy základní 
školy, z našeho příspěvku 7 000 Kč ročně si zaplatil školné, učebnice, školní pomůcky 
a uniformu. V projektu Člověk a zdraví navštívili žáci 5. tříd laboratoře biomechaniky 
a mechanomotoriky na strojní fakultě ČVUT. Otázky byly z oboru lékařství, především 
z problematiky náhrady srdečních chlopní. Návštěva Muzea v Roztokách 6. června byla 
podívanou pro děti kroužku Klubko, zajímavá byla výstava o Ferdovi Mravencovi. Od 8. do 
17. června absolvovalo 33 žáků ozdravný pobyt u moře v Chorvatsku. Dne 18. června bylo 
pasování prvňáčků na čtenáře. V průběhu školního roku začal pracovat Školní parlament. 
Z každé třídy jsou v něm dva zástupci, k jednání jsou zváni ředitel školy, vedoucí školní 
kuchyně a vedoucí školní knihovny. Radostným ukončením školního roku byla Školní 
akademie se šerpováním žáků 9. tříd dne 23. června v atriu základní školy. Ředitel školy 
Mgr. Josef Mareš zhodnotil uplynulý školní rok, žáky pochválil za píli a dobré výsledky. 
Naopak jeho nespokojenost patřila k stavebním nedodělkům nových pavilonů a především 
k chování několika skupin starších žáků. Narůstá agresivita a vandalismus dětí, jsou sklony 
ke konzumaci alkoholu a ke kouření. Je třeba tyto nešvary sledovat a pomáhat v jejich 
odstraňování. Zde musí především působit rodiče dětí. V příjímacích řízeních na střední 
školy bylo přijato 37 žáků 9. ročníků, ze 7. třídy 2 žáci na šestiletá gymnázia a z pátých 
ročníků odejde 20 žáků na osmiletá gymnázia, 19 z nich bude studovat na hostivickém 
gymnáziu. Slavnostní zahájení nového školního roku 2012/2013 bylo 3. září. Do prvních 
tříd nastoupilo 97 dětí a musely být otevřeny čtyři třídy prvňáčků. Předpokládá se, že bude 
další nárůst dětí nižších tříd, v plném provozu bude obsazeno 45 tříd. Tedy dostavba školy 
přišla v pravý čas. Děti prvních tříd nastoupily v atriu školy, kde je přivítal ředitel školy 



Kronika města Hostivice 
Rok 2012  30 
 

 
Mgr. Josef Mareš, starosta města Jaroslav Kratochvíl a místostarosta Ing. Jiří Kučera. Pro 
žáky 2.–9. tříd začal školní rok ve třídách. Prvňáčky po slavnostním nástupu si odvedly 
paní učitelky do svých tříd. Již od 17.9. zahájily svoji činnost zájmové aktivity. Pro nej
mladší žáky jsou kroužky anglického jazyka hrou, pro straší kroužky angličtiny, dále 
sportovní kroužky a taneční kroužek. Škola otevřela pět oddělení školní družiny, dvě 
oddělení školního klubu, dva výtvarné kroužky, dva sportovní kroužky a jeden kroužek 
keramiky. Dále jsou pro žáky dostupné kroužky německého jazyka, přírodovědný kroužek, 
pro žáky 6. a 7. ročníku kroužek angličtiny a francouzštiny a připravuje se fotografický 
kroužek. Dne 8. října byl ve škole Námořnický den, žáci 1. tříd poznávali moře, námořníky 
a piráty. Při exkurzi do Ruzyně navštívily děti přírodovědnou výstavu minerálií, drahých 
kamenů a fosilií. Nejvíce je zaujaly minerály z Ruska, Jižní Anglie a Asie. Žáci 4. a 5. tříd se 
zúčastnili florbalového turnaje Středočeského kraje, v soutěži 17 družstev obsadili pěkné 
2. místo. Finanční znalosti a účtování si procvičovali žáci 7. tříd. V hrané životní situaci 
poznávali hodnoty peněz, hazardní hry a konce zkrachovalé lidské osobnosti. Škola se stále 
více a více rozrůstá, přicházejí další malé děti. Byly otevřeny čtyři prvé třídy, podařilo se 
otevřít pěkné sportoviště. Potřebné peníze na jeho výstavbu se podařilo shromáždit díky 
milionu z grantu z Fondu sportu, škola přidala ze svého rozpočtu a město částku doplnilo. 
Nové sportoviště má dvě hřiště na volejbal a košíkovou, běžeckou dráhu s doskočištěm, 
vše s umělým povrchem, a celý areál je oplocen. Dne 30. října se žáci 8. tříd zúčastnili 
přednášky o extrémismu. Lektorem byl policista s více jak patnáctiletou praxí, svoji 
přednášku doplnil video ukázkami zásahů policistů na sportovních utkáních, o pochodech 
neonacistů a o dalších násilnostech proti skupinám občanů. Žáci osmých tříd se seznámili 
s grafikou v Národní galerii v expozici Nekonečné životy materiálů. V listopadu si děti 
4. tříd vyzkoušeli profesi hradního pána, rytíře a služebnictva. Poznali, kdo je to zbrojnoš, 
lovčí, šašek a kat. Jak vypadala černá kuchyně, palečnice a jak se pasovalo na rytíře. 
Florbalová družstva žáků 4. až 9. třídy úspěšně bodovala v Okresním přeboru, úspěchem 
bylo 2. a 4. místo v soutěži 17 družstev. Poučné bylo 12. listopadu vyprávění o včelách 
a jejich významu pro člověka. Základní škola se přihlásila do programu Nadačního fondu 
Albert. Zdravá Pětka učí děti v celé republice zdravé výživě – Pětkrát denně ovoce 
a zeleninu, pestrost potravinových porcí a pro život je nezbytná rovnováha energetického 
příjmu. Penny market pomáhá dětem v boji s obezitou. Žáci 5.A obdrželi vzorovou svačinu. 
Projekt o historii Hostivice řešily děti 4. tříd. Žáci vyhledávali informace v historických 
knihách, v propagačních materiálech, na internetu. Ve skupinách zpracovávali zadané 
úkoly. Navštívili též městský úřad, kde je provedl celou budovou místostarosta Ing. Jiří 
Kučera. Viděli malířský výjev z bitvy na Bílé hoře, líbila se jim nově upravená zámecká 
kaple. Vyslechli vyprávění o kostelu, faře a mariánském sloupu v parku. Před vánočními 
svátky si děti 4. tříd prohlédly historický Cífkův statek v Třebízí u Slaného. Od 7. prosince 
jezdí děti na plavecký výcvik Medúza do Kladna. 

Školní družina  

Pro žáky 1.–3. ročníků je pět oddělení školní družiny, kde vychovatelky připravují pro 
děti zajímavý program. Žáci pěveckého kroužku ZUŠ Kladno předvedli hru na motivy knihy 
Jana Karafiáta Broučci. A nakonec 5. prosince chodil ve škole Mikuláš, anděl a čert. Děti 
vyrobily papírový řetěz, který všechny účastníky spojil v jednoho dlouhého hada. 
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Základní umělecká škola Kladno, pobočka Hostivice 

Vyučuje děti v oborech klavír, kytara, housle, flétna, trubka, zpěv, taneční obor – 
přípravka, taneční gymnastika, lidový tanec, klasický tanec, moderní tanec. Výtvarný obor 
– přípravná výtvarná výchova, plošná a prostorová tvorba, veselá hra – dramatický obor, 
literárně dramatický obor – přípravka, práce v souboru, recitace. Žáci školy veřejně 
vystupují, pořádají výstavy.  

Ve městě vyučuje hře na hudební nástroje Hudební škola Pavla Hokra – na klavír, 
kytaru, flétnu a další.  

Základní škola Pionýrů 79 

V současné době je vyučování ve dvou třídách základní školy praktické, kde jsou děti 
s mírnou retardací, s kombinovanými vadami a také děti z nevhodného sociálně kulturního 
prostředí. Dále je zde jedna třída speciální pro děti s těžkou retardací, kde cílem výuky je 
vést děti k co největší samostatnosti a připravit je na cestu do života. Žáci školy se 
zúčastňují i mimoškolních akcí, navštěvují divadla v Praze, muzea, zúčastňují se sportov
ních soutěží a další zájmové činnosti. 

Mateřská škola  

Již 15. února byl Den otevřených dveří, kde předškoláčci i rodiče si mohli prohlédnout 
moderní prostředí školy. Učitelky formou „desatera“ předložily rodičům zásady, které by 
mělo jejich dítko pro přijetí do školky zvládat. V únoru byl den „Školáček“, kde děti 
předvedly, co se za půl roku nového naučily a jak se připravují na vstup do základní školy. 
Dne 16. února byl ve škole velký dětský karneval. Desítky krásných masek, radost dětí 
z pěkného dne bylo tou nejlepší odměnou všem paním učitelkám i vedení školy za zdařilou 
akci. Zápis nových dětí byl 21. a 22. března 2012. Opět nastal přetlak zájemců, a i když 
škola v loňském roce otevřela nové třídy, současná kapacita nepostačuje. Žádostí bylo 
podáno 158, ve školním roce 2012/2013 bude přijato pouze 74 dětí. V současné době je 
ve škole 225 žáků. Velikonoce oslavily děti zdobením vajec a kraslic, pletením pomlázek, 
malováním obrázků s jarními motivy a výsadbou jarních květin. V březnu navštívily děti 
divadlo Spejbla a Hurvínka, kde shlédly představení „Hurvínek a zrcadlo“. Všem se to líbilo, 
nejlepší však byla cesta vlakem. Nový školní v září začal pro 80 dětí poznáváním nového 
prostředí, nových kamarádů. Přišel podzim, děti navštívily ZOO v Kladně, sbíraly kaštany, 
vyráběly různé figurky zvířátek. Očekávaná „Bramboriáda“ nadchla všechny děti. Nejprve 
bylo kreslení brambor, házení na cíl, pak byl úkol brambory oškrabat, nastrouhat 
a připravit k pečení. Vrcholem byla jejich ochutnávka. V říjnu byla akce „Tvořivá dílna“, 
kde děti připravovaly výrobky na Vánoce, dokonce vyrobily adventní kalendář. V prosinci 
byl krásný výlet do Karlštejna, kde byla výstava staročeských betlémů. 

Ostatní mateřské školy 

Jsou využívány dětmi, které se nedostaly do státních škol, zde je citelně vyšší školní 
poplatek. 
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KLOKÁNEK 

Hostivický klokánek slavil 8. rok své existence. Od začátku provozu zde přijali 
469 dětí, z toho 401 jich bylo v průběhu pobytu navráceno zpět domů, do péče příbuz
ných, do pěstounské péče nebo do adopce. V roce 2011 byla budova Klokánku odkoupena 
od města a tak má celý komplex svého pána. Dne 18. září se uskutečnil „Den otevřených 
dveří“. Jako hosté byli uvítáni starosta města Jaroslav Kratochvíl, předsedkyně Fondu 
ohrožených dětí JUDr. Marie Vodičková a další příznivci z řad podnikatelů a přátel. Na 
závěr bylo slavnostní předání „Zahradního altánu“ dětem. Jeho vybudování finančně 
podpořilo z grantu „Dobré sousedství“ Letiště Praha Ruzyně, a. s., sponzorský dar 
Ing. Michala Koreckého, Ph.D., truhlářské dílny Energie – stavební báňská, a. s., firmy 
Klika–Dvořák, s. r. o., Recyklace Dr. Vlastimila Boháče a podniku Zakládání zeleně Rudolfa 
Fialy. 

 

DĚTSKÉ ODDÍLY 

Kajky 

Již v únoru byla akce sčítání netopýrů v Malé Americe, v březnu následoval výlet po 
Sázavě na Medník, za vzácnou chráněnou rostlinou kandík psí zub. Dubnové Velikonoce 
děti prožily ve Žďárských vrších, viděly kostel na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou, 
památkovou rezervaci Betlém v Hlinsku a vystoupaly na Žákovu horu a Devět skal. 
Následná výprava k vodě vedla od polabských lužních lesů do Veltrubského a Libického 
luhu. Jarní série byla ukončena kolem řeky Vltavy, mezi Řeží a Kralupy nad Vltavou. Jarní 
vítání ptačího zpěvu bylo za spolupořadatelství Ochránců přírody. Oddíl Kajek úspěšně 
pomáhal na pražském kole soutěže Zelená stezka – Zlatý list. V červnu oddíl natřel ptačí 
pozorovatelnu u Litovického rybníka. V severních Čechách Kajky soutěžily o Ralského 
permoníka, následovalo splouvání Ploučnice ze Stráže pod Ralskem až k Brenskému mlýnu 
u České Lípy. Letošní srpnový tábor byl ve znamení poznávání Vysokých Tater. Na počátku 
byl výstup Studenou dolinou přes Zamkovského chatu na Skalnaté pleso. Následoval 
výstup k vodopádu Skok, pak přesun na masiv Solisek, přes Popradské pleso, k Hincovu 
plesu, přes Zbojnickou chatu na Hrebienok. Účastníci si odpočinuli v akvaparku 
Tatralandia. Jeden den byl věnován Levoči, Pieninskému národnímu parku. Pro vysoké 
denní teploty odpadl plánovaný výstup na Rysy a tak následovala cesta domů. V září se 
uskutečnila soutěž ve Vraném nad Vltavou v pochodu „Až na dno“, ujdi, doběhni, doplaz  
za 24 hodin co nejvíce kilometrů. Kačka a Pavla překonaly sto kilometrů (104 a 101,3 km). 
Zvítězil člen oddílu Šneci ze Zbiroha výkonem 111,111 km. Den 23. září patřil podzimní 
pomoci přírodě. Sešlo se málo lidí, ale podařilo se uklidit prostor u Litovického rybníka „Ve 
vrbičkách“. Malých dětí se na „Drakiádě“ 13. října sešlo na 80. Soutěžilo se na 
8 stanovištích, byl vyhlášen nejlépe létající drak, největší a nejmenší drak, dále drak 
s nejdelším ocasem. Dobrý průběh této akce pomáhalo zvládnout 16 dobrovolných 
organizátorů. V prosinci byly již jen schůzky v klubovně, příprava na Vánoce a konec roku 
2012. 
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Junák   

Na Nový rok byla výprava do brdských lesů, další lednový výlet byl do Akvaparku na 
Kladně, hned to zkouška plaveckého bazénu ve Slaném. Pány kluky zaujala návštěva 
lokomotivního depa Praha Vršovice. Vzpomínkový den 22. února byl dnem skautek „Den 
přemýšlení“. V červnu 10.6, byla tradiční pietní návštěva památníku v Lidicích. Již 
19. Koloběžkiáda u Litovického rybníka byla přehlídkou dovednosti některých závodníků, 
ale především šlo o zábavu všech účastníků i přítomných diváků. Velká oslava byla 28. září 
2012, kdy uplynulo 75 let od první skautské schůzky v Hostivici. Její účastníci tehdy byli Jiří 
Sloup, Slezák, Josef Sloup a František Kohout. První dívčí schůzka byla 17. prosince 1939. 
Rozvíjející se činnost zastavila 2. světová válka. Po osvobození 1945 pořádal oddíl letní 
tábory v Bečově nad Teplou. V roce 1950 byla činnost skautů zakázána, jakési uvolnění 
nastalo v roce 1968, ale po roce 1970 musel Junák opět svoji činnost ukončit, organizace 
byla rozpuštěna. Nové oživení nastalo až 27. listopadu 1991 a od té doby je pravidelná 
činnost skautské organizace. Jako klubovna slouží Dům dětí, ulice Pionýrů 54. Mladší kluci 
od 2. do 5. třídy tvoří oddíl Vlčat, starší kluci od 5. až do 9. třídy jsou Skauti, děvčata od 
2. třídy až do 9. třídy mají svůj oddíl. V listopadu byl tradiční pochod na Karlštejn, 
o „Dušičkách“ členové organizace zapálili svíčky na Vyšehradském hřbitově. V sobotu 
17.11. bylo koupání v akvaparku na Barrandově a pak následovala návštěva Náprstkova 
muzea, kde členové pátrali po stopách Vinnetoua. Dne 22. prosince dovezli skauti do 
města „Betlémské světlo“, uloženo bylo v kostele sv. Jakuba a u Havlíčků. 

 

TĚLOVÝCHOVA A SPORT 

TJ Sokol 

Dne 14. dubna v kryté hale v Jenči byl krajský turnaj ve florbale. Hostivičtí chlapci 
obsadili krásné 2. místo. V Rudné byl atletický den Regionálního centra sportu pro všechny 
„Nebojte se atletiky a přijďte sportovat“. Dne 17. května 2012 byly oslavy 120. výročí 
založení Sokola v Hostivici. Sokolové uspořádali „Letní olympijské hrátky“, kde byla 
trampolína, opičí dráha a další prvky cviků a zdolávání překážek. Účast byly velmi o pěkná, 
dětí bylo přes 120. Líbila se cvičení současných členů Sokola i sportovní ukázky gymnastek 
Společnosti Marešky. Zajímavá byla i výstava historických fotografií. Vzpomínka byla i na 
15. května 1932, kdy byl v hostivické Sokolovně odhalen na počest 100. Výročí narození 
Dr. Miroslava Tyrše památník. Tehdy vystoupil pěvecký kroužek Sokola, který přednesl 
Smetanovu píseň Věno a závěr byl ukončen zpívanými hymnami. V ten den cvičilo na 
venkovním cvičišti 57 žáků, 15 dorostenců, 40 mužů, 80 žákyň, 35 dorostenek a 70 žen. 
Tyršův pomník byl zničen v průběhu 2. světové války. Dne 2. června byl Dětský den 
s námětem „Děti a hvězdy“. Činnost TJ Sokol je velice omezena, Sokolovna je 
v rekonstrukci, cvičenci využívají pohostinnost sálu ZŠ, sportovního prostředí v čp. 14. 
Všichni doufají, že stavební práce budou dobře pokračovat a Sokolovna bude brzo předána 
sportu a kultuře. 
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Oddíl kopané  

Již 11. února začali v přípravě na jarní sezónu hráči mladších přípravek. Na turnaji na 
Kladně získali naši junioři stříbrné medaile. První A mužstvo stále hledá své místečko na 
slunci středočeské kopané. U mladých ročníků se nadějní fotbalisté ukazují, ale většinou 
chybí píle a vytrvalost v tréningu. Stále se nedaří vhodně doplňovat mužstvo dospělých. 

Oddíl tenisu  

Pro zimní období získal oddíl prostředí kryté, vytápěné haly na Břvech. Nejvýkonnější 
hráči úspěšně bodovali na turnajích v Praze a okolí. Na kurtech u Litovického rybníka se 
každý den (dle počasí) trénuje. Dne 8. září byl na počest 120. výročí založení Sokola 
v Hostivici tenisový turnaj mladých nadějí. V kategorii A – chlapci 12–15 let zvítězil Damián 
Víh, v kategorii B – chlapci a děvčata 8–12 let byl první Michal Bobek z Hostivice a v kate
gorii děvčata 12–15 let zvítězila Nikol Brodová. 

Šachový oddíl 

A mužstvo odsadilo v krajské soutěži 8. místo, neúspěšnější byl na 1. šachovnici se 
100 % bodováním Vasil Kličko. Velmi nadějné výkony podává B mužstvo. V září se konal 
4. ročník turnaje o „Pohár města Hostivice“. Účast šachistů byla překvapující, 78 soutěží
cích zaplnilo celý sál Sokolovny. Boj o vítěze byl napjatý až do konce. Při stejném bodovém 
zisku 7,5 bodu vyhrál pomocnými body Pavel Potupa, druhý byl Vasil Tričkov, třetí byl se 
sedmi body Tomáš Kulhánek. V kategorii žen obhájila loňské vítězství Hana Kubíková, 
2. byla Hana Modrová a 3. místo obsadila Sofie Přibylová, která se stala současně junior
skou vítězkou.  

Oddíl sportovní gymnastiky a Team Gym 

Při Hostivických olympijských hrátkách 19. května předvedl oddíl zdařilé vystoupení. 
V týdnu od 13. do 17. srpna absolvovaly děti své první soustředění. V tělocvičně ZŠ každý 
den trénovalo 18 dětí, získávaly další průpravu pro náročné cvičení a především si 
posilovaly svojí kondici a sílu. Oddíl Team Gym postavil dvě smíšená družstva při závodech 
TJ Vršovice, děti obsadily 3. a 4. místo, což byl v tak silné konkurenci úspěch velice cenný.  

Z ostatních sportů  

Odbor ASPV TJ Sokol Hostivice pořádal 22. a 24. června pro předškolní děti 
Hopík pobyt v Jizerských horách s námětem „Po stopách skřítků“. Nespočet her a soutěží 
zabavil všechny děti, které si chválily třídenní pobyt v horské přírodě. Kondičně prověřil 
děti výšlap do Hrabětic, s radostí bylo přijato osvěžující koupání v bazénu, jízda na koních 
a pak hledání pokladu.  

Klub judo – Kidsport Hostivice – oddíl navštívili naši přední judisté, reprezentanti 
ČR Lukáš Krpálek, Jaromír Ježek a Jaroslav Musil. Naši žáci si pohovořili s nositeli 
olympijských medailí, získali i rady pro svoji další sportovní činnost. Cvičí se v ZŠ, rodiče 
a děti, gymnasté, dospělí tanečníci zumby a trénují zde Marešky.  
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Florbalisté trénují ve sportovní hale v Jenči, dále sportování slouží prostory RS Gym, 

Husovo náměstí 14.  

Sousedský běh byl 6. října 2012, soutěžili děti, muži, ženy na hrázi Litovického 
rybníka. Pořadatelem této akce byl Novis a TK Praha. 

 

POLICEJNÍ KRONIKA 

O bezpečnost našich občanů se stará Policie ČR a Městská policie Hostivice. Státní 
policie zasahuje do řešení případů, které jsou nad rámec pravomocí místních strážníků. 
Nejproblematičtější skupinou občanů jsou řidiči motorových vozidel. Stále trvá hrubé 
porušování předpisů o provozu motorových vozidel na komunikacích ČR, rychlá jízda, řízení 
vozidel pod použitím alkoholu a návykových látek. Narůstá počet zatoulaných psů, město 
musí platit kotce v útulku na Bouchalce, často strážníci zakročí sami a zatoulaného psa 
umístí ve speciálním boxu v TSH, odkud si majitel po zaplacení pořádkové pokuty svého 
psa odvede domů. Velkým problémem jsou bezdomovci, kteří nikde nepracují, žebrotou 
obtěžují občany a často si svoje zaopatření shánějí různými krádežemi. Dne 25. května 
hořel bývalý kemp na Břvích. Oheň založil neznámý pachatel. Občané místní i cizí odkládají 
různé odpady do škarp u silnic, kde pak vznikají černé skládky. Dochází i k přestupkům 
domácího soužití. Občané si stěžují na hluk sousedů, bylo zaznamenáno několik projevů 
domácího násilí. 

Statistika trestné činnosti za rok 2012:  
 přestupky v dopravě – řešené na místě blokovou pokutou 201 
 přestupky v dopravě řešené domluvou   897 
 přestupky oznámené MÚ Černošice  17 
 nasazení botiček 102 

Přestupky proti veřejnému pořádku: 
 přestupky řešené na místě blokovou pokutou  13 
 přestupky řešeny domluvou  240 
 přestupky oznámené přestupkové komisi  23 

V roce 2012 bylo spácháno: 
 vloupání do vozidel   26 
 odcizená vozidla  9 
 zadržení podnapilých řidičů  19 

 

ZEMĚDĚLSTVÍ  

Pokračuje další likvidace zemědělské půdy, developeři nakoupili od restituentů 
pozemky a tyto chtějí zpeněžit jako stavební parcely. Městská ČOV má již překročenou 
svoji kapacitu a tak další výstavba domů je zastavena. Velké stavby skladištního areálu 
v Paloukách již překračují železniční trať Praha – Kladno, na „Hrobech“ probíhají přípravné 
práce pro výstavbu skladových hal. Problémem jsou i nezastavěné proluky, kde 
zemědělsky nikdo již nepodniká, noví majitelé nemají stavební povolení a tak na plochách, 
kde kdysi rostla pšenice, cukrovka, vojtěška, v sadech zrálo ovoce, se množí plevel 
a nálety divokých křovin.  
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Zemědělské činnosti se věnuje podnik Agrosa Chýně, a. s., Litos, s. r. o., Litovice 

a několik soukromých zemědělců z okolních obcí, kteří mají půdu k obdělávání pronajatou. 
Setrvalý stav je v Litovickém dvoře, majitel opravil okolí tvrze, ale na hospodářské budovy 
nemá finance ani sílu k jejich údržbě. 

Hospodářské výsledky za rok 2012 byly velice dobré. Sice byl zaznamenán pokles 
hektarových výnosů obilovin, pšenice 55–60 q/ha, ječmen 52–54 q/ha, ale jejich výkupní 
cena byla velmi pěkná. Pšenice se prodávala až 5 600 Kč/t, ječmen sladovnický 5 400 Kč/t, 
řepka olejka až 11 000 Kč/t. Živočišnou výrobu nikdo v katastrech našeho město 
neprovádí. Celostátně se ukazuje, že zrušení chovu krav má hrozivé důsledky na potravi
novém trhu. Chybí mléko, u mléčných výrobků jsou neúměrné obchodní ceny. V našem 
městě chovalo JZD na ovčíně Hostivice 220 dojnic, v NK Jenečku 98, u Ziklů na Břvech 50 
a statek Litovice 210 krav. Celkem to bylo více jak 550 dojnic. Místní mlékárna zpracová
vala až 100 000 litrů mléka denně. Dnes tam stojí market Lidl, kde si můžeme koupit 
mléko a mléčné výrobky z produkce zemí EU, většinou z Polska, kde velice pokulhává 
kvalita i zdravotní nezávadnost. Smutný to pohled českého sedláka, veliké chmury českého 
spotřebitele. 

 

POČASÍ  

Nový rok začal ve znamení mírných teplot +9 °C, dešťové srážky 3–4 mm, po 7.1. 
začalo mírně sněžit, dešťové srážky, mírné mrazíky 4 °C, v půli měsíce mráz 2 až 3 °C, 
sníh, vítr, sníh 4 cm, koncem měsíce 4 až 8 °C. Počátkem února mráz 9 °C, 3.2. 17 °C, 
sníh, v polovině měsíce 12.2. 22 °C, 14 až 15 °C, v noci 20 °C, 15.2 silný vítr, sníh 
8 cm. Po 19.2. oteplení, koncem měsíce 12 °C, v noci klouzačka, déšť 2 mm, přes den 
9 °C. V březnu přes den déšť 1–2 mm, pokles teplot 2 °C, teploty kolem nuly, přepršky, 
mží, mlha, 18.3. 5 až 6 °C, koncem měsíce 8 °C, déšť 6 mm. V dubnu ochlazení 1 °C, 
přes den slunečno 5 °C, 8.4. vítr, 1 °C, dešťové přeháňky, 15.4. déšť 14 mm, přeháňky 
se sněhem, vítr, 24.4. déšť 6 mm, slunečno 6 °C, 29.4. na zahradě 31 °C. Na 1. máje 
11 °C, 2.5. bouřka bez deště, 5.5. bouřka, déšť 4 mm, 10.5. 16–25 °C, 15.5. déšť 4 mm. 
Ochlazení 19.5., slunečno 24 °C, 24.5. až 23 °C, 31.5. déšť 11 mm. V červnu ochlazení, 
3.6. déšť 5 mm, přeháňky, chladno 7 °C, 8.6. „medard“ déšť 3 mm, 10.6. déšť 6 mm, 
15.6. oteplení 24 °C, 16.6. až 30 °C slunečno 18.6. 34 °C, 25.6. ochlazení, déšť 1 mm, 
27.6. déšť 4 mm, 30.6. 30 °C. Dne 1.7. v noci bouřka, déšť 18 mm, 2.7. bouřka déšť 
27 mm, 5.6. bouřka déšť 2 mm, 7.7. průtrž mračen, déšť 25 mm, 8.7. 33 °C, přepršky, 
ochlazení, 15.7. bouřka, déšť 5 mm, 18.7. déšť 2 mm, vítr, 26.7. slunečno, 31 °C. V srpnu 
1.8. 32 °C, déšť 4 mm, slunečno, 9.8. déšť 4 mm, slunečno, 16.8. déšť 5 mm, 19.8. 
33 °C, 20.8. rekord 37 °C (Dobřichovice 40,6 °C), 22.8. déšť 7 mm, 30 °C, 25.8. déšť, 
28 °C, 30.8. 29 °C, 30.8. v noci bouřka, déšť 37 mm. Ochlazení 1.9. déšť 1 mm, zataženo, 
chladno, 6.9. oteplení 22 °C, 9.9. 25 °C, 10.9. v noci bouřka, blesky, nepršelo, 11.9. 
30 °C, 16.9. 26 °C, vítr, 19.9. déšť 17 mm, 10 °C, 23.9. chladno +5 °C, slunečno, teploty 
4–8 °C, 30.9. +5 °C, déšť 1 mm. Dne 1.10. přes den 15 °C, 7.10. déšť 12 mm, slunečno, 
12.10. déšť 5 mm, v noci 3–5 °C, 20.10. mlha, 4 °C, déšť 2 mm, 26.10. 10 °C, večer déšť 
7 mm, 27.10. 2 °C, prší, sněží 12 cm, klouzačka, 28.10. 1 °C klouzačka, déšť – sníh 
17 mm, 29.–30.10. 3 °C vítr. V listopadu teplo +6 °C, déšť 3 mm, 4.11. 7 °C, déšť 
12 mm, dešťové přeháňky 7–9 °C, 11.11. 3 °C, déšť 2 mm, 14.11. – 1 °C, vítr, mlha, 
25.11. 4 °C, sucho, 28.11. 4 °C, mží, déšť 16 mm, 30.11. 2 °C, sníh 1 cm. V prosinci 
1.12. mrzne 2 °C, sníh 5 cm, 5.12. 1 °C klouzačka mrzne 7 °C, 9.12. 8 °C, sníh 10 cm, 
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10. a 11.12. sníh 20 cm, 13.12. 9 °C, 15.12. 2 °C, klouzačka, déšť 1 mm, 19.12. 4 °C, 
déšť 2 mm, 23.12. 10 °C, 2 cm sněhu, déšť 5 mm, 24.12. 4 °C, 26.12 6 °C déšť 6 mm, 
na Silvestra 0 °C, slunečno, přes den 6 °C. 

Tato pozorování jsou z manuálního dešťoměru a okenní teploměru v Hostivici, 
Dělnická 744.  

Souborné klimatologické hodnocení oblasti našeho města je dle meteorologické 
stanice Praha – Ruzyně, Meteorologický ústav Praha 4 – Komořany: 

 

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

1,0 4,3 6,4 9,1 15,2 17,5 18,6 19,4 14,1 7,6 4,8 0,4 9,1 

 

Měsíční a roční úhrn srážek (mm) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Rok 
37 8 10 46 26 37 112 63 54 39 43 47 522 

 

Nejvyšší naměřená teplota vzduchu   37,4 °C 20.8. 

Nejnižší naměřená teplota vzduchu  21,7 °C 12.2. 

Nejvyšší naměřený denní úhrn srážek 37,3 mm 30.8. 

 

Celkově lze hodnotit rok jako srážkově mírně nadnormální, teplotně mírně chladnější.  

 

RŮZNÉ  

V Domově seniorů Zelená lípa oslavila 6. února 2012 své 100. narozeniny paní 
Božena Kolková z Černolic, okres Praha západ. Mezi gratulanty byl i hejtman Středo
českého kraje MVDr. David Rath. 

Dne 17. března 2012 oslavila 100. narozeniny paní Marie Fialová, V Uličce, Hostivice. 
Gratulaci, dárkový balíček a květiny jí předali starosta Jaroslav Kratochvíl a členka sociální 
komise Jitka Najmanová.    

Dne 9. dubna 2012 zemřel náhle ve věku 72 let  významný funkcionář a organizátor 
sokolské činnosti v našem městě a na okrese Praha západ pan Jiří Švihálek. 

Letiště Praha Ruzyně otevřelo 17. srpna 2012 vyhlídkové valy pro příznivce provozu 
letadel. První val je přístupný z Kněževsi, druhý je u křížení přistávacích a vzletových drah, 
pro diváky je přístupný po pěší cestě z Hostivice – nad nádražím. 

Dne 20. prosince 2012 byla uvedena novinová zpráva, že v lokalitě Hostivické rybníky 
se objevil bobr, který již zlikvidoval statný strom.  
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ZÁVĚR  

Rok 2012 skončil. Možno říci, že to byl rok celkem úspěšný. Vedení města i zastupite
lé postupovali v zájmu dalšího zlepšování prostředí pro všechny občany tak, jak je k tomu 
zavazuje slib zastupitele města Hostivice. 

Velice nepříznivě působila událost, kdy v květnu byl zatčen hostivický zastupitel, 
poslanec Parlamentu ČR a hejtman Středočeského kraje MUDr. David Rath. Byl dlouho
době sledován bezpečnostními složkami a jeho zatčení v Rudné bylo dlouho připravované. 
Dle policejního protokolu se jedná o korupční činnost a předražování zakázek včetně 
i rekonstrukce bývalé hostivické školy Komenského na gymnázium, které je pod řízením 
Středočeského kraje. Tato událost zapříčinila, že naše město se stalo terčem mediální 
pozornosti a bylo silně poškozeno tím, že všechny připravované projekty na stavby 
s dotační součinností kraje byly okamžitě zastaveny. O vině či nevině Dr. Ratha rozhodne 
soud. Všechny dotace pro akce Hostivice byly schvalovány krajskou komisí, kde pan 
hejtman byl pouze jejím členem, tedy každé hlasování bylo vždy výsledkem rozhodnutí 
i dalších členů komise. Pro historii nutno poznamenat, že Dr. Rath se jako hostivický 
zastupitel a občan zapsal starostlivostí o dostavbu školy, zřízení středoškolského studia 
v gymnáziu, rekonstrukci Sokolovny, zřízení stanoviště záchranné služby a desítky dalších 
akcí, které občané vždy s radostí a otevřenou náručí přijímali. 

Nutno chválit činnost zastupitelstva, že i přes nevoli či škodolibost sousedních obcí 
nezatrpkli a pokračovali v plnění plánů roku 2012. Je skutečností, že všechny žádosti 
o dotační příspěvky byly vždy vzorně připravené a nic tedy nebránilo tomu, aby žádosti 
byly schváleny a potřebné finanční prostředky byly přiděleny. Podařilo se dokončit 
sportoviště u ZŠ, pokračovaly rekonstrukce dalších ulic, chodníků, cyklostezky do MČ Břve, 
nová výsadba zeleně v severní a jižní části našeho katastru, oprava kolumbária a zdi na 
hostivickém hřbitově, průběžné opravy výtluků na silnicích a ulicích města. Připravuje se 
rekonstrukce Sokolovny, pracuje se na přípravě projektů II. etapy ČOV.  

Stávajícím problémem jsou neuspokojené žádosti hostivických občanů při zápisu dětí 
do MŠ. Jisté starosti čekají za několik nejbližších let v ZŠ, která bude přebírat současné 
předškoláčky do své výchovné péče. Kapacita Základní školy U Zámecké zdi se začíná 
rychle naplňovat.  

Město se stále rozvíjí. Ve frontě čeká několik developerů, aby po rozšíření ČOV mohli 
žádat o stavební povolení pro bytovou výstavbu. Očekávaný počet obyvatel na hranici 
10 tisíc bude potom asi brzy naplněn. Proto je třeba urychlit vypracování plánu dalšího 
rozvoje města s komplexním řešením školství, kultury, sportu, zdravotnictví, služeb, 
dopravní obsluhy a ochrany životního prostředí.  
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