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Skončil rok 2014, který probíhal ve znamení finální činnosti zastupitelstva a orgánů 

města Hostivice. Na sklonku roku občané volili novou sestavu zastupitelů. Dosavadní 
volení zástupci mohli s pocitem dobré činnosti ve prospěch občanů města Hostivice předat 
svoje funkce. Hostivická veřejnost je přesvědčena, že nově zvoleni zástupci budou 
pokračovat v odpovědném řešení stávajících úkolů volebního období 2014–2018. V uply-
nulém roce 2014 se podařilo mnoho akcí, které vedly k lepšímu a spokojenějšímu životu ve 
městě. Mnohé se podařilo, další ještě čeká, ale lze s určitostí potvrdit, že nastoupená cesta 
řízení města a jeho dalšího hospodářského rozvoje jde správným směrem, a občané to 
také ve volbách v říjnu 2014 potvrdili odevzdáním hlasů svým zástupcům. 

 

ROK 2014 VE SVĚTĚ 

Svět je nepoučitelný, přetrvává boj o moc, zvláště na východě a jižních oblastech 
Asie, v zástěrce náboženských idejí ztrácí životy statisíce lidí. Navíc v Africe umírají lidé, 
především děti, z důvodů hladomoru a nedodržování základních hygienických pravidel. 
Ekonomika některých států včetně Evropské unie je na pokraji krachu, přibývají 
multimilionáři, ale ostatní společnost chudne. Členské státy kritizují bruselský moloch 
Evropské unie, silně zadlužené je Řecko, dluhy má Portugalsko a Španělsko. Napětí 
narůstá, nespokojení jsou dělníci ve Francii, Německu a Itálii. V březnu světové agentury 
uvedly, že po čtyřech letech bojů v Sýrii dosáhly ztráty na lidských životech 210 tisíc, další 
tisíce lidí se snaží o emigraci do západních zemí.  

Totéž je patrné v Africe, kde zoufalí lidé hledají možnost převozu přes Středozemní 
moře do Evropy. Dne 1. ledna 2014 převzalo Řecko po Litvě půlroční předsed-
nictví Evropské unie. Švýcaři v referendu podpořili omezení přistěhovalectví, týkalo se to 
i občanů Evropské unie. Na Ukrajině pokračovaly těžké boje po revoluční činnosti 
v kyjevském Majdanu od listopadu 2013, kdy demonstranti vyšli do ulic poté, co vláda 
oznámila, že pozastavuje proces sbližování s Evropskou unií. Poslanci Ukrajiny sesadili 
prezidenta Janukoviče, který uprchl do Ruska. Novou vládu pod vedením Jaceňuka schválil 
parlament 27. února 2014. 

V březnu došlo k dalším bojům mezi Ukrajinou a Ruskem o celou oblast ukrajinského 
Krymu. Na základě referenda se v nejasných volbách přihlásilo 97 % občanů Krymu 
k Ruské federaci a 7. dubna 2014 proruští stoupenci v separatistickém Doněcku vyhlásili 
nezávislou Doněckou lidovou republiku a požádali Vladimíra Putina o zásah ruských vojsk. 
Boje Ukrajinců a ruských separatistů se dostaly až za hranice mezinárodního práva. Údajně 
ruští separatisté sestřelili 17. července 2014 raketovým systémem BUK malajský Boeing 
777 nad doněckým územím, který letěl na pravidelné lince Amsterodam – Kuala Lumpur. 
Zahynulo včetně posádky všech 295 osob. Představitelé EU podepsali ekonomické 
asociační dohody s Ukrajinou. V srpnu 2014 ruská vojska obsadila Krym, akci maskovala 
konvojem 280 vojenských aut s humanitární pomocí občanům. Dne 29. července 2014 
oznámil prezident USA Obama rozšíření sankcí proti Rusku kvůli Ukrajině. Evropská unie se 
k sankcím vůči Rusku přidala 31. července 2014. Dne 7. srpna 2014 vyhlásila ruská vláda 
roční embargo na dovoz potravin ze západních zemí.  
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V únoru a březnu 2014 vypukla v Africe, v Guineji krvácivá horečka „ebola“ a rozšířila 
se do ostatních zemí. Mimo Afriku byla nemoc zachycena v USA a Španělsku. Úmrtnost 
postižených je vysoká, základní hygienické podmínky neexistují, depistáž – včasné 
vyhledávání nemocných nebo zdrojů onemocnění je velmi obtížné, proti žádoucí léčbě 
působí seance různých šamanů a negramotnost lidí. Papež František ve své činnosti vede 
církev k pokoře, sám odmítá zvyklosti svých předchůdců žít v bohatství a přepychu. Velkou 
pozornost věnuje „chudým“ národům.  

V Egyptu nový prezident armádní velitel Abdal Fattán Sísí svrhl vládu islámistů.  
Dne 3. června 2014 byl zvolen prezidentem ve válečné Sýrii opět Bašár Asad. Za období 
čtyřletých těžkých bojů zde padlo 210 000 osob. Dne 6. června 2014 bylo vzpomenuto 
70. výročí vylodění spojenců v Normandii. Od 1. července předsedá EU Itálie. V Kambodži 
odsoudil soudní tribunál žijící dva vůdce Rudých Khmerů na doživotí. Dne 10. srpna 2014 
byl v Turecku již v prvém kole prezidentských voleb zvolen prezidentem země Recep 
Tayyip Erdogan. Ve Francii se ekonomické problémy vyhrotily demisí dvou ministrů, vláda 
odstoupila, nový kabinet 16. září 2014 získal důvěru parlamentu. Napětí v Hongkongu proti 
způsobům vlády Číny vyvrcholilo 31. srpna 2014 demonstracemi, kdy veliké počty občanů 
obsadilo místní ulice. Dne 1. listopadu 2014 zahájila v Bruselu činnost nová Evropská 
komise v čele s bývalým lucemburským premiérem Jeanem-Claudem Junckerem. V USA 
eskaluje nespokojenost s jednáním policie vůči občanům černé pleti. Metody vyšetřovatelů 
CIA jsou brutálnější při výsleších příslušníků Al-Káidy a překračují právní meze. Dne 
16. prosince 2014 přepadli příslušníci Talibanu školu v pákistánském Pešaváru, zůstalo 
141 mrtvých a 124 zraněných, většinou žáků školy. Dne 16. prosince 2014 padla ruská 
měna na minimum, dolar stál v přepočtu 80 rublů. 
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ROK 2014 V ČESKÉ REPUBLICE  

V Praze byl 1. ledna 2014 zahájen Rok české hudby. Ve služebním bytě palestinského 
velvyslance v Praze vybuchl trezor, velvyslanec byl na místě usmrcen. Dne 6. ledna 2014 
podepsali zástupci ČSSD, ANO a KDU-ČSL koaliční smlouvu, prezident republiky jmenoval 
Bohuslava Sobotku premiérem a pověřil ho sestavením vlády. Od 1. ledna 2014 vstoupil 
v platnost nový občanský zákoník, který upravuje nové pohledy na rodinu, dědictví, 
nemovitosti, smlouvy a podnikatelské firmy. Dne 24. ledna 2014 byla dle rozhodčího soudu 
firma Metrostav vyzvána k pokračování ve stavebních pracích na tunelu Blanka a město 
Praha bylo vyzváno k zaplacení prací.  

Dne 29. ledna 2014 byla jmenována nová vláda v čele s Bohuslavem Sobotkou, 
místopředsedy vlády se stali – za ANO Andrej Babiš a za KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Dnem 
6. února 2014 byl upraven kurz Kč a Eura s cílem udržení kolem 27 Kč za euro. Dne 
18. února 2014 byla jmenovaná nová ombudsmanka Anna Šabatová. Dne 13. března 2014 
kněz a filosof Tomáš Halík získal v Londýně jako první Čech Templetonovu cenu, která 
bývá označována za duchovní Nobelovu cenu. Cenu Thálie za celoživotní dílo získal herec 
Josef Somr. Dne 28. dubna 2014 byl po 18 letech propuštěn z vězení podnikatel Ivan 
Jonák, který byl odsouzen za objednávku vraždy své manželky. Známý lobbista Roman 
Janoušek byl odsouzen na tři roky vězení za poražení ženy autem, vrchní soud trest 
zpřísnil v září 2014 na 4,5 roku. Dne 21. května 2014 poslali soudci do vězení metanolové 
míchače lihovin. Výše trestů se pohybovala od 3 do 21 let. Metanolová aféra vypukla na 
podzim 2012 a vyžádala si padesát obětí. Dne 30. května 2014 Okresní soud v Jičíně 
potrestal bývalého soudce Josefa Knotka odnětím svobody na 5,5 roku za korupční jednání 
v kauze litoměřických soudců. Dne 26. května 2014 po deseti letech vystoupila skupina 
Lucie, v Praze v O2 aréně musely být opakovány její další tři koncerty za sebou. Starostové 
měst a obcí si stěžují na nedostatky v zákoně o evidenci osob, o jejich přihlášení 
k trvalému pobytu v dané obci. Takzvané černé duše představovaly v okolí Prahy cca 
14 000 osob a při rozdělování státních podpor za tyto nepřihlášené lidi domovské obce 
nedostávají nic. Dne 16. června 2014 Martin Šafr, starosta Dobrovíze, podepsal smlouvu 
o spolupráci s developerskou společností Panattoni, která v obci postaví distribuční 
centrum internetového obchodu Amazon. 

Dne 20. června 2014 byl v Praze podán návrh žaloby na bývalé pražské radní 
v případu Opencard. Středočeský hejtman Josef Řihák (ČSSD) rezignoval po výzvě 
spolustraníků na svoji funkci, nahradil ho šéf krajské ČSSD Miloš Petera. Dne 25. června 
2014 byl zatčen ředitel pražské Nemocnice Na Homolce, hostivický občan MUDr. Vladimír 
Dbalý. Trestně stíhán byl v souvislosti s hospodařením nemocnice v letech 2004 až 2012. 
Obvinění z manipulace veřejných zakázek se týkalo poradenských služeb, dodávky pro 
pracoviště navigované chirurgie a poskytování správy a vývoje aplikací.  

Dne 26. června 2014 bylo u soudu prokázáno, že Andrej Babiš byl neoprávněně 
evidován jako tajný spolupracovník StB.  

Dne 30. června 2014 Obvodní soud pro Prahu 1 uznal Janu Nagyovou vinnou ze 
zneužití Vojenského zpravodajství a udělil jí roční podmíněný trest s odkladem na čtyři 
roky.  
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Vláda zrušila 2. července 2014 s účinností od 1. ledna 2015 platbu třicetikorunových 
poplatků v lékařských ambulancích a lékárnách. Dále budou pacienti platit jen devadesáti-
korunový poplatek za návštěvu pohotovosti. Prezident Zeman novelu podepsal 6. listopadu 
2014. Rovněž od roku 2015 bude platit snížená sazba DPH pro knihy, kojeneckou výživu, 
dětské pleny a léky. Namísto 15% sazby budou položky zdaněny ve výši deseti procent.  

Evropskou kandidátkou na eurokomisařku se stala 21. července 2014 bývalá 
ministryně české vlády Věra Jourová z hnutí ANO.  

Ministerstvo zdravotnictví oznámilo 27. července 2014, že český stát vyhrál osmnácti-
letý spor s Diag Human a nemusí platit deset miliard korun za zmařený obchod s krevní 
plasmou. Nejvyšší soud rozhodl 20. srpna 2014, že justice musí řešit rozsah prezidentské 
amnestie v kauze údajných konkurzních podvodů kolem ústeckého soudce Jiřího Berky.  

V srpnu 2014 kulminovala nadúroda lesních hub. Stovky až tisíce občanů sbíraly 
ohromné koše hub, darů lesa. Rostly plodiny i na polích. Ve mnoha případech potravinové 
řetězce v zájmu trvalé konjunktury nevykupovaly čerstvou kvalitní zeleninu přímo z polí, 
ale raději vozily přes celou Evropu chemicky ošetřená rajčata, papriky a ovoce v tradičních 
vysokých cenách.  

Dne 11. září 2014 prezident Miloš Zeman požádal ministra vnitra Milana Chovance  
o zajištění repatriace čtyřiceti rodin volyňských Čechů. Prezident objížděl jednotlivé kraje 
republiky, podnikal návštěvní prohlídky a besedy s občany. Nebylo možno vše chválit, 
setkával se též s nevolí občanů. V prosinci 2014 naše vláda připravila program pomoci 
s přesídlením českých krajanů z oblastí „Volyňských Čechů“. Hudební skupina Kabát 
oslavila 25. výročí vystoupením na pražském Vypichu, kam dorazilo na 75 000 fanoušků. 
Ve dnech 10. a 11. října 2014 v komunálních volbách zvítězilo hnutí ANO. Druhé kolo 
celostátních voleb do Senátu ČR konaných ve dnech 17. a 18. října 2014 vyhrála ČSSD. 
Dne 14. října 2014 zaútočila psychicky nemocná žena na studenty střední školy ve Žďáru, 
šestnáctiletý student na následky pobodání zemřel. V muničním skladu ve Vrběticích došlo 
16. října 2014 k výbuchu, byla poškozena obec Vlachovice, dva zaměstnanci zemřeli. 
Občané vesnice museli být několikráte evakuováni do bezpečí. Další výbuch pokračoval 
3. prosince 2014, občané byli opět evakuováni do bezpečí, havárie se obešla bez ztrát na 
životech občanů.  

Český fotograf Filip Singer z agentury EPA vyhrál v 20. ročníku soutěže Czech Press 
Photo za snímek z ukrajinských nepokojů na kyjevském náměstí Majdan. Česká občanka 
Věra Jourová se stala eurokomisařkou v EU v oblasti spravedlnosti, ochrany spotřebitelů 
a rovnosti pohlaví. Prezident Miloš Zeman při přímém přenosu Hovorů z Lán nezvládl svůj 
projev a vyslovil několik vulgárních výrazů. Dne 8. listopadu 2014 byly na pražském 
hřbitově v Ďáblicích vyzvednuty ostatky komunistickou Státní bezpečností umučeného 
kněze Josefa Toufara z Čihoště.  

Při oslavách 25. výročí Sametové revoluce se na pražské Národní třídě sešly tisíce lidí, 
kteří prezidentu Zemanovi symbolicky vystavili červenou kartu. Na pražském Albertově 
byla za přítomnosti pěti prezidentů středoevropských zemí odhalena pamětní deska. 
Přítomní demonstranti Zemana vypískali a házeli po něm vajíčka. Dne 18. listopadu 2014 
obdržel ministr vnitra Milan Chovanec obálku s jedem. Na úřad přišla z neurčené severské 
země. Další zásilka obsahující smrtelnou dávku jedu dorazila později i ministrovi financí 
Andreji Babišovi. Dne 16. listopadu 2014 vystoupila Česká filharmonie při výročí 
17. listopadu ve vyprodané Carnegie Hall v New Yorku. 
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V republice byl zaveden další systém prodeje potravin. Producent vyjíždí za zákaz-

níkem až do jeho bydliště. Na veřejná prostranství přijíždějí pravidelně speciální auta 
s produkty českého venkova. Ke koupi je nabízena čerstvá kvalitní česká zelenina, maso 
a uzeniny z českých chovů, mléko, domácí vajíčka, medy, marmelády a mnoho dalších 
produktů z českých farem. Dne 1. prosince 2014 zkolabovala doprava kvůli ledovce na tři 
dny v některých částech republiky. V Praze a Brně nejezdily tramvaje, dráhy zrušily stovky 
spojů a některé vlaky zůstaly přes noc na trati s odhadem 100 tisíc mrznoucích cestujících. 
Odborníci hodnotili situaci jako nejhorší za posledních 30 let.  

Dne 8. prosince 2014 začal soud s příslušníky „lihové mafie“, skupina kolem Radka 
Březiny obrala náš stát na daních o 6,7 miliardy korun. Případ dvou dětí odebraných české 
matce v Norsku se stal námětem mezistátních nót, do případu se zapojila 18. prosince 
2014 i Poslanecká sněmovna a česká vláda.  

České lékařství opět zazářilo, v pražském IKEMu transplantovali 12. prosince 2014 
šedesátiletému muži žaludek, slinivku, slezinu, játra a tenké střevo.  

Dne 21. prosince 2014 městský strážník ve Vysokém Mýtě zastřelil jednoho muže 
a druhého postřelil. Strážník byl mimo službu a údajně pod vlivem alkoholu.  

Ve sportovním zápolení si vedli naši reprezentanti velice pěkně. Naše republika 
s deseti miliony obyvatel byla na sportovních evropských a světových kolbištích patřičně 
vidět. Biatlonistka Gabriela Soukalová vyhrála 10. ledna 2014 ve Světovém poháru vytrva-
lostní závod a 12. ledna 2014 stíhací závod. Dne 7. února 2014 začala XXII. zimní 
olympiáda v Soči, zlaté medaile získaly rychlobruslařka Martina Sáblíková a ve snowbordu 
Eva Samková. Stříbrné medaile a dvě bronzové medaile získali čtyři naši sportovci. 
Hokejisté na medaile nedosáhli, obsadili solidní čtvrté místo. Sprinter Pavel Maslák se stal 
8. března 2014 v polských Sopotech mistrem světa v běhu na 400 metrů. Mistrem Evropy 
v judu se stal 26. dubna 2014 Lukáš Krpálek a titul mistra světa získal 30. srpna 2014 
v Čeljabinsku. Mistrem fotbalové ligy se stala Sparta Praha, byl to již 36. titul v historii 
klubu. Skifaři Ondřej Synek a Miroslava Knapková se stali 1. června 2014 v Bělehradě 
mistry Evropy a navíc se Ondřej Synek získal 31. srpna 2014 v Amsterodamu potřetí titul 
mistra světa. Po mateřské dovolené získala cenná vítězství na evropských závodech 
oštěpařka Barbora Špotáková, na závodech 5. září 2014 Diamantové ligy v Bruselu si 
zajistila celkový triumf v lehkoatletickém seriálu. Dne 5. července 2014 česká tenistka 
Petra Kvitová získala podruhé titul šampionky na světovém turnaji ve Wimbledonu. 
Horolezec Radek Jaroš vystoupil na K2, druhou nejvyšší horu světa, v pohoří Karákóram 
v Pákistánu. Jako první Čech a patnáctý horolezec na světě zdolal všech 14 osmitisícovek 
bez použití kyslíkového přístroje. Dne 12. října 2014 vyhrála potřetí Velkou pardubickou 
steeplechase klisna Orphee des Blins se žokejem Janem Faltejskem, několikanásobný vítěz 
žokej Josef Váňa skončil předposlední. Tenista Tomáš Berdych vyhrál Turnaj mistrů ve 
Stockholmu a získal desátý titul ve své kariéře. České tenistky vyhrály 9. listopadu 2014 již 
potřetí soutěž družstev Fed Cup, v Praze porazily Německo. Anketu „Sportovec roku“ dne 
22. prosince 2014 vyhrála tenistka Petra Kvitová.  
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ROK 2014 V HOSTIVICI 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA  

Zasedání zastupitelstva města dne 20. ledna 2014 – vzalo na vědomí zprávu 
kontrolního výboru, zprávu o činnosti rady města mezi zasedáními zastupitelstva. Schválilo 
předloženou zprávu o stavu požární ochrany ve městě za rok 2013, jednací řád 
zastupitelstva, darování části pozemků k. ú. Hostivice v oblasti u Sokolovny. Schválilo 
odepsání pohledávky vůči společnosti Reamer, s. r. o., z důvodů exekučního řízení. Vzalo 
na vědomí předloženou analýzu nákladů Městského kulturního střediska Hostivice (MKSH), 
příspěvkové organizace, a porovnání s náklady na kulturu v minulých letech. Ředitel 
PhDr. Jan Černý přednesl své vize chodu MKSH i Sokolovny. Zastupitelstvo schválilo 
rozpočtové opatření č. 1/2014, změny ve výdajích v souvislosti s výsledkem hospodaření 
za rok 2013. Uložilo radě města požádat Policii ČR o provádění měření rychlosti 
motorových vozidel na Litovické ulici. Uložilo předsedovi kontrolního výboru, aby na příštím 
zasedání zastupitelstva předložil zprávu o činnosti kontrolního výboru v tomto období, 
včetně počtu jednání. 

Zasedání zastupitelstva města dne 24. března 2014 – schválilo zápis ze 
zasedání ze dne 20. ledna 2014. Vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady města mezi 
zasedáními zastupitelstva. Vzalo na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru, dále 
přednesenou zprávu finančního výboru. Vzalo na vědomí informaci o návrhu vybudování 
ochranného protihlukového valu na letišti Praha-Ruzyně, do pracovní skupiny město 
delegovalo starostu Jaroslava Kratochvíla, místostarostu Ing. Jiřího Kučeru, zastupitele 
Petra Králíka a vedoucí správního odboru Ing. Ivanu Staňkovou. Zvolilo přísedícími 
Okresního soudu Praha-západ na volební období 2014–2018 Annu Křižkovou, Ing. Josefa 
Drlíka a Vladimíru Drlíkovou. Zastupitelstvo schválilo pojmenování ulic Vrbové, U Dálnice, 
K Dálnici. Schválilo podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu Střední 
Čechy na vybudování sportovně rekreačního zařízení v areálu Sokolovny. Schválilo 
poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města na rok 2014 pro organizace a spolky 
v následujících částkách: Centrum drogové prevence 187 000 Kč, Český svaz chovatelů 
19 000 Kč, Český svaz žen 11 000 Kč, Hostivický pěvecký sbor 18 000 Kč, Myslivecké 
sdružení Hostivice – Chýně 3 000 Kč, Náboženská obec CČSH 8 000 Kč, Rodinné centrum 
zaHRÁTka 37 000 Kč, Sbor dobrovolných hasičů 16 000 Kč, Sportovní klub policie Rudná 
8 000 Kč, Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s., organizace Hostivice 
67 000 Kč, TJ Sokol Břve 20 000 Kč, TJ Sokol Hostivice 178 000 Kč pro všechny oddíly. 
Schválilo rozpočtové opatření č. 2/2014 k aktualizaci příjmů a vydání. Uložilo radě města 
prověřit možnost zřízení dočasné stavby mateřské školy cca pro 50 dětí. Zastupitelstvo 
neschválilo navrhovanou změnu názvu MKSH.  

Zasedání zastupitelstva města dne 2. června 2014 – vzalo na vědomí zprávu 
kontrolního výboru, zprávu o činnosti rady města mezi zasedáními ZM. Schválilo vydání 
obecně závazné vyhlášky č. 1/2014, kterou se mění nebo zrušují obecně závazné vyhlášky 
týkající se nakládání s komunálním odpadem. Schválilo v návaznosti na získání dotace 
rekonstrukci povrchu ulice Jiráskovy a Železničářů. Schválilo bezúplatný převod pozemků 
pod komunikacemi k. ú. Hostivice. Schválilo celoroční hospodaření a účetní závěrku za rok 
2013 včetně zprávy o výsledku přezkoumání, hospodaření města za rok 2013 a vyjadřuje 
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souhlas s hospodařením města bez výhrad. Vzalo na vědomí rozpočtové opatření 
č. 3/2014, přijetí dotace Pečovatelskou službou Hostivice.  

Zasedání zastupitelstva města dne 16. června 2014 – vzalo na vědomí zprávu 
kontrolního a finančního výboru. Od 1. ledna 2015 se nebudou občanům vydávat kontrolní 
známky na svozové nádoby – popelnice. Tím však nezaniká povinnost občanů platit místní 
poplatky. Zastupitelstvo schválilo dodatek č. 3 zřizovací listiny MKSH a rozšiřuje vymezení 
hlavní činnosti a úplné znění zřizovací listiny MKSH, příspěvkové organizace. Schválilo 
přijetí daru od Sboru dobrovolných hasičů Hostivice, osobní automobil mikrobus Renault 
Master, který bude zařazen do integrovaného záchranného systému. Schválilo prodej části 
pozemku, k. ú. Hostivice majiteli čp. 31 za dohodnutou kupní cenu 425 Kč za 1 m² s tím, 
že nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s prodejem. Schválilo poskytnutí daru 
TJ Sokol Břve ve výši 30 000 Kč jako příspěvek na uspořádání mistrovství republiky 
ČR nohejbalu, v září 2014 a příjemce bude informovat o podpoře z města. Schválilo 
rozpočtové opatření č. 4/2014, opatření reaguje na nutnost regulace příjmů a změny 
výdajů. Schválilo podání žádosti o dotaci z Norských fondů v programu C206 – Kulturní 
dědictví na akci Obnova kulturní památky Hostivického zámku. Je nutné odvlhčení zámku, 
obnova fresek a obnova fasády. ZM uložilo starostovi města shromažďovat připomínky 
občanů a vlastníků pozemků k Programu rozvoje města Hostivice. Předložit je ZM 
k vyjádření a informovat v nejbližším vydání HM. Schválilo vyhodnocená naplňování 
Programu rozvoje města k červnu 2014 podle předloženého návrhu. Schválilo záměr 
vybudovat městskou MŠ na pozemcích k. ú. Hostivice a uložilo RM prověřit možnosti 
financování stavby. 

Zasedání zastupitelstva města dne 15. září 2014 – vzalo na vědomí před-
nesenou zprávu kontrolního výboru a finančního výboru. Zvolilo za přísedícího Okresního 
soudu Praha-západ na volební období 2014–2018 pana Antonína Otradovce. Schválilo 
prodloužení funkčního období členů školské rady ZŠ Hostivice a členů školské rady 
ZŠ Pionýrů 79 Hostivice, a to do 31. 12. 2014. Schválilo vydání obecně závazné vyhlášky 
č. 2/2014, která stanoví sazby za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2015. Schválilo uzavření dodatku 
č. 1 k partnerské smlouvě se Středočeským krajem o rozsahu spolupráce přípravy, realiza-
ce a provozu projektu Kladenská cyklostezka Praha – Hostivice – Kyšice I. etapa. Schválilo 
poskytnutí záruky města za úvěr financování rekonstrukce ČOV, který přijmou TSH ve výši 
30 milionů Kč. Schválilo uzavření plánovací smlouvy se společností doma Praha, s. r. o., 
o výstavbě „Obytného souboru Bažantnice“. Schválilo prodej pozemku parc. č. 378/1 k. ú. 
Hostivice. Nabyvatelé uhradí veškeré náklady, jedná se o pozemek u Litovického potoka 
na Husově náměstí, který je pro město nevyužitelný. Vzalo na vědomí předloženou zprávu 
o jednání pracovní skupiny o ochranném valu vůči letišti Praha. Vzalo na vědomí 
předloženou zprávu o přípravě a realizaci jednotlivých dotačních akcí, dále rozpočtová 
opatření č. 5/2014 a č. 6/2014 o přijetí dotace na rekonstrukci ulic Železničářů a Jiráskovy, 
dále rozpočtové opatření č. 7/2014, kdy do příjmů města byla zapsána dotace na 
revitalizaci Litovického potoka. Schválilo přehled o plnění rozpočtu města za I. pololetí 
2014. ZM schválilo aktualizovaný výhled na roky 2015–2019. 

Ustavující zasedání zastupitelstva města dne 6. listopadu 2014 

Zasedání zastupitelstva města zahájil dosavadní starosta města Jaroslav Kratochvíl. 
Informoval o tom, že na post zastupitele rezignoval MUDr. Tomáš Burger, kterého 
nahradila Věra Kopová Ferbasová. 
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Zastupitelstvo určilo, že uvolněnými členy zastupitelstva budou ve volebním období 

2014–2018 starosta a místostarosta. Zastupitelstvo zvolilo starostou města Jaroslava 
Kratochvíla, místostarostou Mgr. Tomáše Müllera a stanovilo pětičlennou radu města. 
Dalšími členy rady města byli zvoleni Ing. Věra Gráčová, Robert Změlík, Ing. Petr Lovíšek. 
Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Ing. Jiří Kučera. Zastupitelstvo pověřilo k výkonu 
funkce oddávajících členy zastupitelstva Ing. Pavla Hosenseidla a prof. RNDr. Vladimíra 
Šímu, dále pak funkci oddávajících zastávají ze zákona starosta a místostarosta. Pověřilo 
Ing. Jiřího Kučeru zastupováním města vůči Státnímu fondu životního prostředí ve věci 
dotací při „Revitalizaci Litovického potoka v k. ú. Hostivice“ a uložilo radě města 
a městskému úřadu poskytnout součinnost potřebnou k plnění uvedeného pověření. 
Schválilo vyplácení měsíčních odměn neuvolněným členům rady a zastupitelstva města a 
předsedům výborů ve výši stanovené přílohou č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve 
znění nařízení vlády č. 459/2013 Sb. 

Zasedání zastupitelstva města dne 8. prosince 2014 – vzalo na vědomí zprávu 
kontrolního výboru, zprávu o činnosti rady města, plán zasedání zastupitelstva města 
v roce 2015 a rozpočtové opatření č. 8/2014 schválené radou města. Schválilo rovněž 
rozpočtové opatření č. 9/2014. Stanovilo rozsah rozpočtových opatření prováděných 
Radou města Hostivice podle § 102 odst. 2 písmeno a) zákona o obcích. Zastupitelstvo 
schválilo rozpočet města na rok 2015. Výdaje byly navrženy ve výši rozpočtových příjmů 
a přebytku za rok 2014. Schválilo zásady pro poskytování příspěvků z rozpočtu města 
Hostivice s účinností od 1. ledna 2015. Pověřilo k výkonu funkce oddávajících Věru 
Kopovou Ferbasovou a Mgr. Jan Šefranku. Vzalo na vědomí, že do školské rady Základní 
školy Hostivice, U Zámecké zdi byli zvoleni na období 2014–2017 za pedagogický sbor 
Mgr. V. Koulová, Mgr. H. Možná a J. Procházková, za zákonné zástupce paní L. Petkovová, 
L. Němcová a V. Havlíček. Zastupitelstvo jmenovalo za členy školské rady této školy MVDr. 
Luboše Kudrnu, prof. RNDr. Vladimíra Šímu a Mgr. Tomáše Müllera. Do školské rady 
Základní školy, ul. Pionýrů 79, Hostivice byly pro volební období 2014–2017 zvoleny za 
pedagogy Ing. I. Trefná a za zákonné zástupce B. Huzková, za člena školské rady této 
školy byl jmenován Mgr. Tomáš Müller. Zastupitelstvo stanovilo pětičlenný kontrolní výbor 
a zvolilo za členy Milana Matkoviče, Ing. Vojtěcha Mužíka, Přemysla Šanovce a Michaelu 
Petránkovou. Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku včetně stavby na pozemku parc. č. 
st. 284/2 – čp. 791 (budova bývalého zdravotního střediska) k. ú. Litovice dle oznámení 
výběrového řízení. Získané finanční prostředky budou použité na důležité investiční akce 
města. Schválilo uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě o výstavbě „Obytného souboru 
Bažantnice v Hostivici“ se společností doma Praha, s. r. o. Schválilo uzavření smlouvy 
o spolupráci s Vodárnami Kladno – Mělník, a. s., o realizaci a koordinaci investiční akce 
VKM, a. s., Výstavba Automatické tlakové stanice (ATS) Jeneček. Schválilo odepsání 
nedobytné pohledávky za užívání bytu v domě Kmochova čp. 1157, Hostivice. Schválilo 
přijetí majetku – přístupové komunikace, vodního a kanalizačního řadu a veřejného 
osvětlení vybudovaného na pozemcích města, dle bodu 8) plánovací smlouvy uzavřené 
mezi městem Hostivice a stavebníkem Ing. Josefem Žeberou. Zastupitelstvo schválilo 
podání žádosti o dotaci ze Státního fondu infrastruktury pro rok 2015 na akci Zvýšení 
bezpečností podél komunikace I/6 – III. etapa. Schválilo bezúplatný převod části pozemku 
p. č. 1244/1 k. ú. Hostivice od Ředitelství silnic a dálnic ČR potřebných pro akci Zvýšení 
bezpečnosti podél I/6 – III. etapa. Zastupitelstvo schválilo záměr pronajmutí budovy na 
pozemku 1184/5 a pozemků 1184/5 a 1235/3 k. ú. Hostivice (U Višňovky) za účelem 
zřízení detašovaného pracoviště Mateřské školy Hostivice.  
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ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2014: 

PŘÍJMY v tisících Kč 
Daňové 64 000 
Nedaňové 1 733 
Kapitálové 0 
Dotace 8 000 
Příjmy celkem 73 733 
 
VÝDAJE 
Komunikace 5 500 
Dopravní obslužnost 1 800 
Vodní díla 0 
Mateřská škola 2 500 
Základní škola – provoz 3 800 
Základní škola – splátka úvěru a úrok 8 200 
Základní škola Pionýrů 360 
Kultura 60 
Městské kulturní středisko 2 600 
Sportovní zařízení 100 
Obnova kulturních památek 400 
Dům dětí 45 
Veřejné osvětlení 2 825 
Pohřebnictví 150 
Technické služby – příspěvek na běžné výdaje 14 800 
Technické služby – investiční příspěvek na rekonstrukci ČOV 22 800 
Ostatní nakládání s odpady 200 
Péče o veřejnou zeleň 300 
Dary jubilantům 50 
Městská policie 5 626 
Pečovatelská služba 690 
Hasiči 450 
Zastupitelé 1 677 
Příspěvky organizacím 650 
Příspěvek do sociálního fondu 340 
Půjčka obyvatelstvu 100 
Úřad 22 160 
Bankovní poplatky 100 
Pojištění 250 
Nákup pozemků 500 
Výdaje celkem 99 033 
 
CELKOVÁ BILANCE ROZPOČTU 
Příjmy 73 733 
Výdaje 99 033  
Výsledek hospodaření za rok 2014: -25 300 
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Schodek bude uhrazen z přebytku hospodaření za rok 2013 ve výši 25 300 000 Kč. 

Tento rozpočet byl schválen na zasedání Zastupitelstva města Hostivice dne 
9. prosince 2013 usnesením č. ZM-23/2013-13. 

 

RADA MĚSTA  

Rada města Hostivice zasedala dle stanoveného plánu, jednání se vedle členů rady 
účastnil předseda finančního výboru, předseda kontrolního výboru byl často omluven nebo 
nepřítomen. Jednání se zúčastňovaly pozvané osoby k podání vysvětlení, nebo k doplnění 
projednávaných úkolů.  

Leden 

Rada města vydala souhlas k přístavbě pekárny u prodejny Lidl ČR, v. o. s. Bylo 
dodatečně odsouhlaseno stavební povolení na stavbu areálu Garden parku na pozemcích 
zasahujících do k. ú. Hostivice. Na základě podnětů občanů ke zlepšení dopravní obsluž-
nosti bude s dopravci projednána možnost rozšíření vlakového a autobusového spojení. 
Bylo projednáno zřízení obytné zóny v Nouzově k opakovanému parkování nákladních 
vozidel. Rada pověřila funkcí zastupujícího ředitele MKSH PhDr. Jana Černého. Přijímací 
řízení do Mateřské školy Hostivice bude probíhat ve dnech 26. – 27. března 2014. V době 
letních prázdnin bude Mateřské škola Hostivice uzavřena od 21. července do 29. srpna 
2014. Byl vydán souhlas Gymnáziu Hostivice k uspořádání Majálesu dne 23. května 2014 
na Husově náměstí. Oblastní inspektorát práce Středočeského kraje vyslovil poděkování 
strážníkům Městské policie Hostivice za provádění kontrolní činnosti v roce 2013 a vzorný 
profesionální přístup. 

Únor 

Rada města odsouhlasila uzavření smlouvy o dílo v rámci přípravy projektu Sportovně 
rekreační zařízení v areálu Sokolovny Hostivice. Rada města neschválila prodloužení 
stávající nájemní smlouvy nad rámec smlouvy mezi městem a firmou B a P, s. r. o., 
recyklační středisko Hájek. Nebyl vydán souhlas k žádosti společnosti T. O. P., s. r. o., na 
stavbu přístřešku na manipulaci s komunálním odpadem. Zamítavé stanovisko bylo již 
vydáno v roce 2013, týkalo se překládací stanice komunálního odpadu. Rada města vydala 
souhlas k provedení zdravotního řezu a pokácení nevhodných dřevin v k. ú. Hostivice. 
Ředitel Základní školy Hostivice oznámil, že při zápisu dětí do 1. tříd budou preferovány 
děti s bydlištěm v našem městě. Byla schválena žádost Základní umělecké školy Kladno, 
pobočka Hostivice na bezúplatné zapůjčení prostor Městského úřadu Hostivice pro 
uspořádání koncertu žáků školy. 

Březen 

Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo v rámci přípravy projektu Úpravy 
venkovních sportovišť v areálu Sokolovny. Schválila vybudování autobusové zastávky 
Hostivice-Jeneček  ve směru do Prahy. Bude rovněž provedena rekonstrukce  zastávky 
autobusů Hostivice-Jeneček ve směru do Hostivice včetně odvodnění nástupiště, 
vybudování nového zálivu a výstavby čekárny. Společnosti Hochtief, a. s., Praha 5 bylo 
přiděleno zpracování zakázky malého rozsahu, zpracování projektové dokumentace 
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k odstranění starých mostů přes Jenečský potok a plán jejich nové výstavby v ulicích 
Cihlářské a K Nádraží. Po dobrých zkušenostech bude zpevněn povrch komunikace v ulici 
9. května živičnou drtí s penetrací, až k železničnímu přejezdu. Rada města schválila 
vyhotovení průkazů energetické náročnosti budov v majetku města – městský úřad 
(zámek Hostivice), základní škola, mateřská škola a hasičská zbrojnice. Bylo vyhověno 
žádosti společnosti Telefonica Czech Republic, a. s., s nástavbou Základní mobilní sítě 
v průmyslové zóně Hostivice. Nebylo však vyhověno žádosti o vybudování přístupové 
komunikace na pozemku města. Vzhledem ke zvyšujícím se nákladům na výrobu 
Hostivického měsíčníku byl schválen nový ceník inzerce. Byl schválen finanční příspěvek na 
údržbu cyklistických tras Křivoklátských okruhů. 

Duben 

Rada města schválila výběr firmy „Silnice Málek“ na provedení povrchu ulice  
a chodníku v ulici V Lukách. Opravy hřbitovního objektu čp. 854 – na litovicko- jenečském 
hřbitově provede firma Shaft Stavby Praha, s. r. o., obec Jeneč s pracemi souhlasí. Ve 
Vrbové ulici vybuduje investor veřejné osvětlení, po kolaudaci bude předáno městu. Rada 
města schválila uzavření nájemní smlouvy se společností  EnviKlub Hurá ven, z. s., na 
dobu neurčitou za účelem zřízení „Lesní školky“ na louce pod hrází Litovického rybníka.  

Rada města schválila podání žádosti o dotaci z norských fondů na kulturní dědictví. 
Dotace by byla použita na restaurování fresek a obnovy fasády hostivického zámku.  

Květen 

Rada města schválila vypsání výběrového řízení na opravu Mariánského sloupu 
v parku na Husově náměstí. Na revitalizaci malé vodní nádrže v Jenečku byla po 
výběrovém řízení odsouhlasena firma Zvánovec, a. s. Rada města vydala souhlas k zahá-
jení výběrového řízení na akci „Zvýšení bezpečnosti“ podél I/6 – II. etapa. Bylo vydáno 
souhlasné stanovisko ke stavbě obytného souboru Chýně, Pod Horou. Na podnět školské 
rady je prováděn intenzivní dohled u skateparku u Základní školy Hostivice, U Zámecké 
zdi, k čemuž byl vydán doplněný provozní řád. Rada města souhlasila s tím, aby Občanské 
sdružení Poutní cesta Hájek umístilo informační tabule u autobusové zastávky před 
marketem Lidl a též u železničního přejezdu poblíž lipového stromořadí v Litovicích. Po 
zmocnění zastupitelstvem schválila rada města rozpočtové opatření č. 3/2014, kterým byla 
upravena částka obdržené dotace pro Pečovatelskou službu Hostivice. 

Červen 

Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo na akce Zvýšení bezpečnosti podél I/6 
Hostivice – II. etapa s firmou Dybs, s. r. o., Plzeň a na Rekonstrukci povrchu ulice 
Jiráskovy a Železničářů Hostivice s firmou Strabag, a. s., Praha 5. Byla odsouhlasena 
oprava chodníku a zídky v ulici Čsl. armády u č.p. 123. Nebyl vydán souhlas pro podnika-
telský záměr založení restaurace ve Školské ulici v prostorách bývalé truhlárny, především 
z důvodu nevyřešené dopravní obslužnosti restaurace. Rada schválila vyjádření k oznámení 
Krajského úřadu Středočeského kraje o zahájení řízení k posuzování záměru Segro Logistic 
park Prague – Phase VI. na životní prostředí. Bylo schváleno odvolání Mgr. Štěpánky 
Plaché, dosavadní ředitelky Městského kulturního střediska Hostivice (MKSH) k 30. červnu 
2014. S platností od 1. července 2014 byl do funkce ředitele MKSH jmenován PhDr. Jan 
Černý, který doposud byl zastupujícím ředitelem. 
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Červenec – srpen 

Rada města na základě výběrového řízení vypsaného pro „Restaurování mariánského 
sloupu a soch sv. Františka z Assisi, sv. Jana Nepomuckého a kříže na Husově náměstí“ 
vybrala akademického sochaře Jiřího Kačera z Hostivice.  

Dále rada odsouhlasila následující investiční akce a jejich investory: stavební úpravy 
v pavilonu D – Základní školy Hostivice, U Zámecké zdi – provede firma Shaft stavby 
Praha, s. r. o., stavbu autobusového zálivu v ulici Čsl. armády provede firma Viamo Praha, 
s. r. o., opravu místní komunikace a opěrné zdi v Sokolské ulici provede firma Risl, s. r. o., 
a rekonstrukci mostu přes Jenečský potok v ulici K Nádraží firma Hochtief CZ Praha, 
s. r. o. Byly odsouhlaseny i stavební úpravy halového objektu SO 001 v logistickém centru 
Tulipán Park. 

Rada města nesouhlasila s výstavbou garáže v sousedství s domem čp. 1165, 
z důvodu nesplnění regulativu územního plánu. Nebylo odsouhlaseno zřízení tržního místa 
a pronájem pozemku p. č. 1330/65 k. ú. Hostivice, neboť se tento pozemek nachází 
v blízkosti rybníka Strnad a přilehlé frekventované komunikace I/6. Rada schválila 
pokácení břízy v Hájecké ulici, z důvodu náhlého uschnutí stromu.  

Rada města schválila rozpočtové opatření č. 5/2014, kterým byla upravena finanční 
částka pro Základní školu Hostivice, Pionýrů 79 pro otevření nové učebny a na opravu 
kaple v hostivickém zámku.  

V rámci volební kampaně bylo umožněno kandidujícím volebním politickým stranám 
a koalicím umístit na Husově náměstí každému subjektu jeden stojan tvaru A. 

K ochraně proti častým záplavám Jenečského potoka byly zakoupeny pytle a předány 
majitelům nemovitostí, kteří v případě potřeby naplní pytle pískem a vytvoří v dané lokalitě 
protipovodňovou ochrannou hráz.  

Září 

Rada města schválila výškovou úpravu vozovky v ulici 17. listopadu. V návaznosti na 
rekonstrukci chodníků v ulici Čsl. armády byly upraveny přilehlé chodníky v ulicích 
17. listopadu a Prostřední.  Práce provedla společnost Dybs, stavební firma, s. r. o., Plzeň. 
Rada vydala souhlasné stanovisko k majetkovému vypořádání pozemků ČEZ Distribuce, 
a. s., a rovněž vydala souhlas ke vstupu do chodníků podél domu čp. 121 z důvodů 
dodatečné izolace základů této nemovitosti. Byl vydán souhlas k žádosti o připojení 
pozemku parc. č. 765 k. ú. Hostivice k místní komunikaci. 

Rada města vydala nesouhlasné stanovisko k záměru „Zařízení ke sběru, výkupu 
a zpracování autovraků“, neboť se jedná o skladování nebezpečného odpadu. Sboru 
dobrovolných hasičů byl schválen prodej již neužívaného cisternového automobilu Škoda 
706 OTHP. Oslovené hasičské jednotky neprojevily o koupi zájem, automobil byl tedy 
prodán soukromému sběrateli. Bylo vydáno nesouhlasné stanovisko k dokumentaci záměru 
Pietní park pro zvířata – Psí hřbitov v Praze-Zličíně. Důvodem zamítnutí je umístění stavby 
v obytné zástavbě a ochranném pásmu vodního zdroje. Byl schválen dar 10 000 Kč Fondu 
ohrožených dětí Klokánek k desetiletému výročí jeho činnosti v Hostivici. 
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Říjen 

Rada města v rámci stavebních akcí schválila provedení dešťové přípojky areálu 
Sokolovny, dále opravu chodníku v České ulici podél Dělnického domu a opravu chodníku 
v ulici Železničářů. Byl dán souhlas se záměrem Správy železniční dopravní cesty, s. o., 
odstranit objekt „Hostivice – útulek TO“. Jednalo se o zchátralý starý strážní domek, pro 
který již nebylo další využití.  

Rada města schválila, aby v Litovicích byla vyčištěna dešťová kanalizace v úseku od 
ulice Litovické k ulici K Rybníku. Na základě žádosti bylo povoleno připojení vjezdu na 
pozemek parc. č. 32 k. ú. Hostivice. Rada města schválila uzavření smlouvy se společností 
O2 Czech Republik, a. s., o realizaci překládky sítě elektronických komunikací podle před-
loženého návrhu. Překládka je vyvolána stavbou Revitalizace Malé vodní nádrže Jeneček 
v k. ú. Litovice. Byl rovněž schválen povodňový plán stavby revitalizace této vodní nádrže 
v Jenečku. 

Rada města souhlasila s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení  
k přestavbě domu Čsl. armády čp. 19 za účelem zřízení církevní mateřské školy. Krátko-
dobé parkování rodičů pro dovoz a odvoz dětí navštěvujících mateřskou školu bude 
smluvně zajištěno na pozemku č. parc. 628/1 k. ú. Hostivice nebo na jiném vhodném 
pozemku.  

Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 8/2014, týkající se akce Hostivické sborobraní 
a daru pro Sbor dobrovolných hasičů za výpomoc při likvidaci škod po povodních. 
Z důvodů narůstajícího počtu žáků Základní školy Hostivice bylo schváleno navýšení žáků 
ze 700 na 800. Pro školní rok 2014–2015 byl pro Mateřskou školu Hostivice navýšen 
v jednotlivých třídách počet dětí na 25. Rada města schválila plán údržby veřejných 
prostranství včetně mobiliáře a dešťové kanalizace v majetku města Hostivice.  
Rada schválila dodatek č. 1 k Pravidlům vydávání Hostivického měsíčníku s účinností od 
1. ledna 2015 a doplnění ceníku inzerce s platností rovněž od 1. ledna 2015. 

Listopad 

Rada města schválila podání žádosti o dar z programu „Žijeme zde společně“ od 
Letiště Praha, a. s., s tím, že dar bude použit na probíhající rekonstrukci čistírny odpadních 
vod. Byla odsouhlasena oprava chodníku v ulici K Nádraží. Rada schválila žádost na 
vybudování přípojek infrastruktury v ulici U Školičky s podmínkou uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene k uložení vedení na pozemcích města s tím, že investor uhradí 
všechny náklady spojené se zřízením věcného břemene.  

Rada města schválila žádost o zřízení bytové jednotky v budově Pelzova čp. 3 s tím, 
že bude požádáno o rekolaudaci budovy. Přijímací řízení do Mateřské školy Hostivice pro 
školní rok 2015–2016 se bude konat ve dnech 24. a 25. března 2015. Rada města 
schválila rozpočtové opatření č. 9/2014. Dle předložené kalkulace ceny vodného 
a stočného rada odsouhlasila pro rok 2015 zachování výše ceny vodného, stočné pro rok 
2015 bude navýšeno o 2,90 Kč za 1 m³. 
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Prosinec 

Rada města schválila zadání technické prohlídky střešního krovu domu čp. 59 na 
Husově náměstí. Souhlasila s přístavbou administrativní budovy „Objekt IVc – spisovna 
CSMS Hostivice“ v areálu Hostivice Městského soudu v Praze podle projektu INTAR, a. s. 
Rada souhlasila se zřízením církevní školy a bylo požádáno o souhlas k vydání územního 
a stavebního povolení k přestavbě domu čp. 19, ul. Čsl. armády za účelem zřízení 
mateřské a základní školy a centra volného času s tím, že do tří let zde bude i prvý stupeň 
základní školy. Rada města schválila nová Pravidla pro přidělování bytů v domě 
s pečovatelskou službou. Návrh na přidělení bytu bude vydávat sociální odbor, nikoli 
sociální komise. Rada schválila navýšení kapacity Mateřské školy Hostivice z počtu 
225 žáků na 260 s tím, že zastupitelstvo schválilo provoz detašovaného pracoviště školy 
v ulici Ve Višňovce. 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD  
 

Město Hostivice – údaje k 31. prosinci 2014: 
Popisných čísel                  2 448 domů, v roce 2014 nárůst o 16 čísel 
Počet obyvatel 7 209 
Počet narozených dětí  96 
Počet zemřelých občanů 42 

Poplatky občanů za rok 2014 – za likvidaci odpadů jsou stanoveny ve výši 600 Kč za 
osobu, osoby starší 80 let platí 540 Kč, občané ve věku nad 85 let jsou od platby 
osvobozeni. Poplatky za psy – za 1 psa 300 Kč, za každého dalšího 400 Kč, důchodci za 
1 psa 100 Kč, za dalšího psa 300 Kč.  

Lidé byli upozorněni na falešné pracovníky odvozu odpadů. Jediným příjemce peněz 
za tyto služby je finanční odbor Městského úřadu Hostivice. Výběr dodavatele energií je ve 
vůli každého občana. Pro občany města byla 20. března od 13 do 18 hodin na městském 
úřadě k dispozici poradenská služba Finančního úřadu Praha-západ k podání daňového 
přiznání k dani fyzických osob za rok 2013. Ve dnech 12. března, 6. dubna, 14. května 
a 14. června 2014 od 9 do 16 hodin byla k dispozici poradenská a informační služba 
Všeobecné zdravotní pojišťovny o zdravotním pojištění. Okresní soud Praha-západ hledal 
kandidáty na přísedící soudu na období let 2014–2018.  

Dne 27. února 2014 se konalo vítání občánků města Hostivice. Starosta města 
Jaroslav Kratochvíl přivítal 27 dětí, 16 děvčátek a 11 chlapečků. V kulturní části vystoupily 
děti z mateřské školy, provozovna Solné jeskyně věnovala dětem dárkové poukazy. 

Volby do Evropského parlamentu se konaly v pátek 23. května 2014 od 14 do 
22 hodin a v sobotu 24. května 2014 od 8 do 14 hodin. Volilo se v pěti okrscích, v Základní 
škole Hostivice. Dne 29. dubna 2014 byla předána výstavba železničních zastávek na trati 
Hostivice – Praha-Smíchov, zastávka Hostivice-Sadová, na trati Hostivice – Rudná, zastáv-
ka Hostivice-U Hřbitova.  
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Starosta na stránkách Hostivického měsíčníku informoval obyvatele o tom, že město 
bude do konce roku napojeno na pražskou vodu ze Želivky. Cena vodného zůstává stejná 
jako v roce 2013.  

Městský úřad vyhlásil výběrové řízení na obsazení pracovního místa referenta 
Stavebního úřadu Hostivice. Město Hostivice nabízelo pronájem pozemku podél ulice Čsl. 
armády u bývalého autobazaru. 

Starosta města Jaroslav Kratochvíl poděkoval občanům za úspěšné volby do 
zastupitelstva města. Připomněl, že od roku 2009, kdy nastoupil do funkce, získalo město 
přibližně 95 milionů korun dotací. Úspěšnost získávání těchto finančních prostředků byla 
podpořena citlivou a každodenní činností na úseku zvelebování města, předkládané žádosti 
byly vždy pečlivě vypracované a nadřízeným úřadem byly přijímány bez připomínek. Město 
v této činnosti pokračuje, byla podána žádost o dotaci na dostavbu mateřské školy, 
Státnímu fondu dopravní infrastruktury byla předána žádost na III. etapu opravy chodníků 
podél ulice Čsl. armády od Husova náměstí až k viaduktu pod Smíchovskou tratí. Dle 
možnosti bude město pokračovat i v opravách místních komunikací. 

V letních měsících bylo provedeno restaurování mariánského sloupu včetně jeho soch 
na Husově náměstí. Práce velmi zdařile provedl akademický sochař Jan Kačer z Hostivice.  

Dne 7. října 2014 proběhlo další slavnostní vítání nových občánků města Hostivice. 
Starosta Jaroslav Kratochvíl přivítal 29 dětí. Převahu měli kluci, kterých bylo 24, zatímco 
holčiček jen 5. V kulturním programu vystoupily opět děti z mateřské školy a personál 
Solné jeskyně tak jako při únorovém „vítání“ předal rodičům dětí dárkové poukazy. 

Rekonstrukce autobusové zastávky Jeneček včetně silničního zálivu nabrala vážné 
trhliny. Výběrové řízení vyhrála firma Viamo Praha, s. r. o. Časový harmonogram byl obou-
stranně přijat a potvrzen byl i rozsah prací. Firma však otálela, lidé museli hledat náhradní 
přechod silnice a obtížné bylo i nastupování do autobusů. Město uplatnilo vůči firmě 
sankční pokuty, stavba byla poté s obtížemi dokončena, předána a vedení města se 
občanům omluvilo za neseriózní obchodní jednání stavebního partnera.  

Byla vyslovena nespokojenost s řešením přechodu na ulici Čsl. armády a ulice 
17. listopadu. Zde však musely být dodrženy předpisy Policie ČR a vjezd do Unhošťské 
ulice je pouze z jednoho směru.  

Starosta poděkoval za podporu při rozhodování o dostavbě základní školy a přístavbě 
mateřské školy. Názory k dalšímu rozvoji města se liší. Starosta zastává názor, že 
s developery, kteří chtějí v Hostivici stavět, se musí nejdříve jednat, a teprve po obdržení 
relevantních informací rozhodnout o dalším postupu. U některých zastupitelů přesto 
přetrvával negativní názor. Některé konkrétní nabídky byly již podány v minulosti, město je 
však nevyužilo a tak přišlo o hodně peněz, které by například pomohly vybudovat na 
Břvích plnohodnotnou městskou část Hostivice. Předpokládá, že otázka další výstavby se 
dostane na budoucí jednání zastupitelstva a že při společných jednáních se podaří pro 
město vytěžit co nejvíce.  

Pro nejbližší období zůstává úkol na zvýšení počtu míst v mateřské škole. Žádost  
o dotaci na její výstavbu byla již podána, je vytipovaný pozemek a lze očekávat, že by 
nová mateřská škola byla uvedena do provozu v roce 2016. Město jedná s majiteli 
soukromé mateřské školy a v případě kladných výsledků jednání by se již od roku 2015 
zvýšila kapacita státní mateřské školy o dalších 30 dětí. Nová mateřská škola bude 
plánována pro 75 dětí.  
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V další činnosti se město zaměří na opravy ulic a chodníků. V oblasti Břve je v plánu 
výstavba multifunkčního sportovního zařízení s možností vybudování venkovního 
koupaliště.  

Starosta Jaroslav Kratochvíl v říjnových volbách jednoznačně obhájil funkci starosty 
města, poděkoval občanům za projevenou důvěru a ubezpečil je, že obecní politika se 
musí provádět ve prospěch dalšího rozvoje města, ve prospěch všech občanů. Dobře 
zvolená volební kampaň s oslovením všech občanů s použitím DVD snímku města mani-
festovala dosavadní výsledky a nástin práce pro nejbližší období. Lidé pochopili, že vedení 
města je smysluplné a pro život ve městě žádoucí. Volební výsledky však nezvládly některé 
strany, které měly v minulosti větší počet mandátů. Potvrdilo se, že občané se o dění ve 
městě zajímají.  

Nový místostarosta Mgr. Tomáš Müller se představil občanům. Jako kandidát 
seskupení Středočeši 2012.cz poděkoval za volební hlasy a vyslovil přesvědčení, že nové 
vedení města bude prosazovat směry rozvoje tak, aby se lidem v Hostivici dobře žilo. 
Místostarosta pochází ze západních Čech, po studiích na vysoké škole začal pracovat ve 
veřejné správě, zde se v poslední dekádě vyprofiloval pro oblast životního prostředí 
a environmetální výchovu. Zastupuje Českou republiku v mezinárodní neziskové organizaci 
YFPRA (Mezinárodní federace správ parků a rekreačních zón).  

Nejbližším úkolem je dokončení prací na „Rekonstrukci a rozšíření čistírny odpadních 
vod“, „Revitalizaci Litovického potoka“ a rozšíření kapacity mateřské školy. V plánu je 
jednání se správcem Jenečského potoka a příprava nového územního plánu města. Další 
úkoly čekají v řešení sportovního a rekreačního potencionálu města, v rozvoji drobného 
obchodu a služeb, v péči o školská zařízení a podpoře aktivit městského kulturního 
střediska. Je nutné řešit problémy Hostivických rybníků a jejich okolí. Město vyzvalo 
vlastníky pozemků i občany k možnosti podávání připomínek a námětů k Programu rozvoje 
města Hostivice. 

 

INVESTIČNÍ ČINNOST 

Stavba Revitalizace Litovického potoka bude probíhat ve třech etapách. Vybrané 
firmě Zvánovec, a. s., bylo předáno staveniště 4. prosince 2013 a ukončení prací se 
plánuje do konce září 2015. Opravu povrchu komunikace včetně chodníků Tyršovy ulice 
provedla vybraná firma RISL, s. r. o. Rekonstrukci II. etapy chodníku podél ulice Čsl. 
armády a přechodu ulice 17. listopadu provedla vybraná firma Dybs, stavební firma, 
s. r. o. V zákonném předpisu Policie ČR musel být zúžen příjezd z ulice České do ulice Čsl. 
armády a upraven vjezd do Unhošťské ulice z ulice Litovická – 17. listopadu. Rekonstrukci 
povrchu komunikace Jiráskovy ulice od ulice Žižkova a ulice Železničářů provedla firma 
Strabag, a. s., město na tuto rekonstrukci obdrželo dotaci 6 544 464 Kč z Regionálního 
operačního programu Střední Čechy a rozdíl nákladů 1 398 464 uhradilo město ze svého 
rozpočtu. Zbývala ještě oprava místní komunikace a chodníků v Sokolské ulici, současně 
bude opravena opěrná zeď podél areálu Sokolovny.  

Na litovicko-jenečském hřbitově provedla firma Shaft Stavby Praha, s. r. o., vestavbu 
dvou WC do objektu čp. 854, jeden pro řidiče MHD a druhý pro veřejnost. Stavbu společně 
financuje město Hostivice a obec Jeneč.  
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Společnost Eltodo opravila stávající osvětlení a z části vybudovala nové v ulici Čsl. 
armády. Byly provedeny stavební úpravy v pavilonu E – ZŠ Hostivice, rozšířila se učebna 
pro výuku jazyků. Pracuje se na přípravě rekonstrukce vodní nádrže Jeneček, na provedení 
stavby byla vybrána firma Zvánovec, a. s., České Budějovice. Pro vzniklé problémy s pře-
ložkou kabelu pro rozsah stavby bylo odsunuto na rok 2015. 

 

TECHNICKÉ SLUŽBY HOSTIVICE  

Technické služby Hostivice zajišťovaly sjízdnost komunikací a chodníků v zimě, celé 
město bylo rozděleno na části dle významnosti do tří kategorií a dále byly vymezeny 
komunikace a chodníky, kde nelze využívat mechanizaci k odklízení sněhu. Ředitel služeb 
poděkoval občanům, kteří dobrovolně odklízí sníh od svých nemovitostí. V březnu podnik 
získal od ministerstva životního prostředí nový speciální zametací vůz, který byl ihned 
zapojen do práce k udržování pořádku a čistoty ve městě. Odvoz domácího odpadu je 
prováděn pravidelně, bez závad. TSH během roku nabízely pronájem prostorů v Domě 
pečovatelské služby, Pelzova čp. 1700, dále v budově zdravotního střediska, Prostřední 
čp. 791, zájemce se však nepodařilo získat. Od září 2014 probíhalo přepojení vodních řadů 
města na odběr pitné vody z Prahy, ze Želivky. 

 

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO HOSTIVICE  

Městské kulturní středisko Hostivice (MKSH) do nového roku 2014 vstoupilo 
v rozsahu činnosti velice aktivně. V klubu Klubíčko pro předškolní děti od 2 let organizovalo 
zábavné programy v Sokolovně, pro dospělé nedělní Tančírnu pro veřejnost, kurzy 
francouzštiny pro začátečníky, mládež a dospělé, kurzy základů fotografie a editace 
fotografií pro dospělé a mládež. V provozu Sokolovny je finská sauna, k dispozici 
návštěvníkům je golfový trenažer.         

Na březen a duben 2014 byly připraveny další aktivity a záleží jen na zájmu občanů. 
V průběhu roku bylo pokračováno v autokarových jednodenních zájezdech do zahraničí. 
MKSH připravilo pro čtenáře HM fotosoutěž nejlepších snímků z Hostivice. Od února 2014 
byl otevřen Dámský klub. Byly aktivizovány webové stránky střediska, neboť provoz 
v Sokolovně nabírá další dimenze své činnosti. Zájemci požadovali informace o dění, 
rezervaci sálu a kluboven pro akce organizací. Velký sál byl akusticky upraven a pokra-
čovalo se v týdenním promítání vybraných filmů. Dne 5. dubna 2014 se uskutečnil 
autokarový zájezd do velikonoční Vídně, odjezd v 6:00 hod. od kostela, návrat ve 
23 hodin. Cena děti, studenti a senioři nad 70 let – 480 Kč, dospělí 570 Kč. Další 
plánovaný zájezd do Německa na „tropické ostrovy“ Drážďan a do Berlína se pro malý 
zájem občanů neuskutečnil. Dne 28. března 2014 se konalo hostivické „Whiskobraní“ 
v Sokolovně, vstupné 550 Kč, s předváděním špičkových nápojů s odborným výkladem 
výrobních procesů a degustací. Dne 12. dubna 2014 byly v Sokolovně prvé velikonoční 
trhy. Ve dnech 2. a 3. května 2014 se v Sokolovně uskutečnil XI. festival promítání 
outdoorových filmů, vstupné 60 Kč. 
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Dne 17. května 2014 byl uspořádán běžecký půlmaraton RUN se startem  
u Litovického rybníka. Soutěžili muži, ženy, tátové s dětmi, běžela se hostivická desítka, 
tatínkovský běh 500 m a půlmaraton. Účast byla velice pěkná, závodilo přes 150 účast-
níků.  

Dne 30. května 2014 zaznělo téměř po 85 letech v hostivické Sokolovně operní 
představení Trpaslíkův dar. Tentokráte v podání hostivických dětí pod taktovkou ze ZUŠ 
Kladno, pobočka Hostivice. Kurz sebeobrany pro ženy byl v Sokolovně každé pondělí od 
19 do 20 hodin. Jedna lekce 150 Kč nebo za měsíc 550 Kč. Cvičení vedl italský trenér 
Pasqual Mazzotta. Jóga v Sokolovně se cvičila každé pondělí od 18 do 19 hodin. Letní 
filmový večer se uskutečnil 21. června 2014  s plátnem velikosti 6 × 4 m, filmovým 
trhákem Plán útěku s Arnoldem Schwarzeneggrem a Sylvestrem Stallonem. Zájem byl 
o návštěvu Letiště Václava Havla v Praze, ve dnech 14. a 21. července 2014 byla pro 
občany připravena velice zajímavé exkurze do areálu letiště. Ve dnech 15. a 16. srpna 
2014 byl na Husově náměstí uspořádán I. ročník festivalu mezinárodních vín In vino. 
Prezentovala se vína z Chile, Francie, Španělska, Itálie a dalších zemí.  

Městské pivní slavnosti se konaly na náměstí 13. září 2014. Pro zájemce byly před-
váděny historické autobusy, vlaky jezdily z Prahy, zastávka Na Knížecí – Zličín – Hostivice – 
Rudná. Po celý den jezdil minibus s vyhlídkovým programem o městě, na nádraží byl 
přistaven dětský motoráček s promítáním filmů. Program byl velmi pěkný, v 10 hodin 
začátek, 10:45 vystoupení gymnastů TJ Hostivice TeamGym, od 12 do 15 hodin proběhl 
požární útok hasičských sborů o Pohár starosty města, v 15 hodin boxerská exhibice, dále 
proběhlo v 15:45 hod. vystoupení Hostivického pěveckého sboru, v 16:30 vystoupení 
hudební skupiny Ampér, v 18:00 hodin vystoupila kapela Lety mimo, v 19:00 hod. žáci 
pěveckého sboru ZUŠ Hostivice – a ve 20:00 hodin pak vystoupení Václava Neckáře se 
skupinou Bacily. Během dne se prezentovaly také společenské organizace v parku na 
Husově náměstí.  

Každý měsíc probíhala v Sokolovně hostivická tančírna pro dospělé s výukou 
standardních a latinsko-amerických tanců. Seriál přednášek o víně se uskutečnil 
v Sokolovně ve dnech 16. září, 23. září, 30. září a 7. října 2014 od 19 do 20:30 hodin. 
Vstupné dobrovolné. Po prázdninách a dovolených začal od 19. září 2014 pravidelný 
filmový klub, každou středu večer, vstupné 60 Kč. Ve dnech 17. – 18. října 2014 se konal 
festival Severských filmů. Dne 20. září 2014 byl uspořádán autobusový zájezd do 
Norimberka na Altstadtfest a 14. prosince 2014 zájezd na adventní trhy do Drážďan. Ve 
dnech 14. – 15. listopadu 2014 se v Sokolovně konaly Svatomartinské dny vína s vystou-
pením hudebních souborů a ochutnávkou vína s delikatesními pokrmy. Dne 29. listopadu 
2014 pohostila Sokolovna milovníky dobrého pití – konala se zde Degustace koňaku, 
vstupné 690 Kč. Adventní trhy v Sokolovně dne 30. listopadu 2014 byly opět hojně 
navštívené, soutěžilo se o nejlepší Zlaté prasátko, v dovednosti při výrobě hraček a dárků. 
Do sálu Sokolovny se vrací hostivická ochotnická scéna. Dne 4. prosince 2014 byla 
premiéra klasiky „Jak je důležité míti Filipa“. Velký úspěch měl 5. prosince 2014 
v Sokolovně koncert souboru Spirituál kvintet. 
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HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK 

Hostivický měsíčník vychází již od května 1973 a občané ho považují za dobrého 
informátora o dění ve městě. Průběžně jsou informováni o jednání Zastupitelstva města 
a Rady města Hostivice, investičních akcích, událostech v kultuře, dále o připravovaných 
výstavách, koncertech, dění ve sportu, činnosti ve školách a akcích společenských 
organizací. Zprávy o dění ve městě v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti najdou 
v každém čísle časopisu v zápisech městské policie. 

Redakce by jistě uvítala, kdyby více občanů projevovalo svoje připomínky, podněty 
nebo poděkování za práci ve prospěch města. Velice zajímavé byly pravidelné měsíční 
články o historii veřejné dopravy v Hostivici z pera Michala Babického. Čtenáři získali 
informace o koněspřežné dráze, která vyjela 21. března 1830 – z Prahy Dejvic – Brusky 
přes Hostivici do Kladna – Vejhybky. Tažnou sílu koní nahradil parní provoz dne 25. června 
1863. Tak nastoupila historie parních lokomotiv, jejich postupné nahrazování spalovacími 
motory motoráčků až po současné nejnovější trakce Pražské integrované dopravy žluto-
zeleno-oranžovými vozy Regionovy. Hostivice má spojení s Prahou i autobusy, které nyní 
obslužností v celém městě převažují dopravou cestujících nad železnicí. V současné době 
bylo v provozu nádraží Hostivice, nádraží Litovice, zastávky Hostivice-Sadová a U Hřbitova. 
Autobusových zastávek ve městě je přes 30 a tento způsob dopravy je hojně využíván 
dospělými i školní mládeží, která dojíždí studovat na střední, jazykové a vysoké školy do 
Prahy.  

Náročnost řízení letového provozu v řídícím centru v Jenči vysvětlil Jan Pokorný.  
O činnosti v poslanecké sněmovně vyprávěl syn zpěváka Karla Černocha, Marek Černoch. 
Od roku 2002 žije se svou rodinou (je otcem dvojčátek) v Hostivici. Rozhovor s JUDr. 
Pavlem Svobodou, PhD., D.E.A., vysokoškolským profesorem, bývalým ministrem, velvys-
lancem naší republiky a hostivickým občanem zaujal mnoho čtenářů. V roce 1992 Pavel 
Svoboda absolvoval významná postgraduální studia práv Evropské unie ve Francii. Je 
členem KDU-ČSL, kandiduje do Evropského parlamentu, učí na Právnické fakultě UK 
v Praze. V osobním životě je též výborný zpěvák a hraje na několik hudebních nástrojů. 
Vystudoval lidovou konzervatoř. Aktivním občanem našeho města je již 17 let. V případě 
svého zvolení do Evropského parlamentu (751 poslanců) bude jeho cílem aktivně pracovat 
v seskupení Evropské lidové strany.  

V čísle 12/2014 Hostivického měsíčníku byl otištěn článek Jiřího Kučery, který 
vzpomněl 100. výročí narození významné hostivické osobnosti, Miloše Šrámka. Narodil se 
na Kladně, vystudoval učitelský ústav a do Hostivice přišel v roce 1938, kde na místní 
měšťanské škole nejprve učil jako výpomocný učitel a od roku 1939 zde působil již 
natrvalo. V září 1950 se stal ředitelem hostivické střední školy, dříve měšťanská školy, nyní 
II. stupeň základní školy. V roce 1953 byl jmenován ředitelem spojených škol, obecné 
a střední. Vyučoval hlavně český jazyk a dějepis. Za svoji pedagogickou činnost byl 
několikráte vyznamenán, v roce 1960 obdržel od ministra školství čestný titul Vzorný 
učitel. V Hostivici působil v Sokole, byl autorem scénářů k tanečním půlnočním scénám 
Sokolských šibřinek. Byl literárním autorem, napsal řadu divadelních a rozhlasových her. 
Napsal čtyři romány, byl zdatným fotografem a zabýval se i filmováním. V roce 1960 
vytvořil dokument Proměny Hostivice a společenské dění. V roce 1971 se stal hostivickým 
kronikářem a tuto funkci zastával až do roku 1991. V roce 1977 se podílel na zpracování 
publikace Hostivice – 700 let života a práce. Zemřel dne 27. listopadu 1998, jeho 
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pozůstalost je uložena ve Státním okresním archivu Kladno. Miloše Šrámka připomíná ulice 
v oblasti Za Mlýnem, která nese jeho jméno.   

V Hostivickém měsíčníku byl otištěn rozhovor s Michalem Babickým, odborným 
autorem článků o historii dopravy v Hostivici. V našem městě žije již 10 let, chválí si dobré 
dopravní spojení s Prahou, má rád prostředí Hostivických rybníků.  

V den konání pivních slavností 13. září 2014 se v našem městě projížděly historické 
autobusy, na nádraží byly k vidění historické lokomotivy a návštěvníky zaujal i motoráček. 
Na náměstí soutěžili hasiči v požárním útoku o Pohár starosty města. V parku proběhla 
řada různých kulturních vystoupení, též ukázka boxu a vrcholem celého dne pak bylo 
večerní vystoupení Václava Neckáře se skupinou Bacily. Ve stáncích byla velká nabídka 
piva, lahůdek a různých dobrot, společenské organizace předváděly svoji činnost 
v pěkných mobilních stáncích. Chovatelé dokonce vystavili ukázky králíků, holubů, drůbeže 
a exotického ptactva.  

Pro čtenáře byl poučný článek „Jak se chovat při povodních v Hostivici“. Toto 
ohrožení zneklidňuje zejména obyvatele sousedící s Jenečským potokem. Město aktivně 
jedná se správou potoka o jeho pravidelném čištění a údržbě, občané zátopového území 
obdrželi od města pytle na možné budování ochranné protipovodňové hráze. V krizových 
událostech účinně pomáhají dobrovolníci hasičského sboru. Vedení města zajišťuje 
rekonstrukce přejezdových mostů Jenečského potoka tak, aby byla umožněna co největší 
průtočnost záplavových vod a zejména tak zabráněno škodám na majetku.  

Hostivický měsíčník v prosinci opět vydal své zvláštní číslo s adresami, telefonními 
čísly a dalšími kontakty důležitých organizací, lékařů, obchodů, služeb a především pak 
s podrobnými jízdními řády veškeré autobusové a vlakové dopravy. 

 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 

Městská knihovna rozšířila nabídku knih získaných darem od občanů a nákupem.  
Ve stavu měla 15 332 knihovních jednotek. Registrováno bylo 438 čtenářů, z toho bylo 
137 uživatelů ve věku do 15 let. Měsíc březen byl ve znamení nabídky nových titulů knih. 
Knihovnu navštívilo 3 186 čtenářů, kteří si vypůjčili 9 485 knih. V roce 2014 připadlo na 
jednoho registrovaného čtenáře 21,6 výpůjček. 

MKSH vypsalo výběrové řízení na místo knihovníka / knihovnice s pracovním úvazkem 
0,75. Knihovna je otevřena od pondělí do pátku, nově je v provozu koutek pro děti, 
dospělým čtenářům je k dispozici káva. Pro zájem a širší službu čtenářům byla rozšířena 
výpůjční doba takto: Po: 10–19 hodin, Út: 9–13, St: 10–19, Čt: 9–13, Pá: 9–12 hodin. 
Knihovna získala od Ministerstva kultury dotaci na nákup databáze Albertina online od 
společnosti Bisnode. Stala se tak první knihovnou v Česku, která může nabídnout 
podnikatelským subjektům prověření obchodních partnerů z mnoha zdrojů. Pomocí této 
databáze je možno spolehlivě prověřit ekonomickou výkonnost, podnikovou stabilitu 
a další důležité ukazatele vybraného obchodního partnera. Dne 31. října 2014 se 
uskutečnila v Hostivici knihovnická konference. 
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Po podzimním vypuštění rybníka Kala v Bažantnici v roce 2014 nebyl oznámen další 
výskyt bobra v této oblasti. Dle sdělení odborných pracovníků, jak bobr nenápadně přišel, 
tak i odešel. Dle vyjádření Ing. Jiřího Kučery se bobr ve středních Čechách šířil po Beroun-
ce a do Hostivice putoval povodím Kačáku, přes pole mezi Úhonicemi a Chýní a v prosinci 
2012 dosáhl rybníka Kala v Bažantnici na Břvích. Po podzimním vypuštění tohoto rybníka 
se bobr odstěhoval neznámo kam.  

Koncem ledna se objevila černá skládka na Poutní cestě do Hájku. V odpadu se 
vyskytovala autoskla a černé pytle s různým odpadem. Pracovníci technických služeb hned 
druhý den nepořádek odklidili, byl toho plný kontejner. Dne 31. března 2014 MěÚ 
Černošice vydal zákaz vstupu občanů do lesa v území Hostivických rybníků. Lesy ČR, s. p., 
zde prováděly plánovanou těžbu dřeva. Jarní úklid parků a cest započal již 5. dubna 2014 
na poutní cestě do Hájku, následující sobotu 12. dubna 2014 uklízeli členové Českého 
svazu ochránců přírody a EnviKlub Hurá ven lesopark Nad Jenečkem. Akce byla zakončena 
vysazením lípy v parkové zeleni v ulici Za Mlýnem.  

Od 14. října 2014 platila vyhláška ministerstva životního prostředí, kterou se ruší 
volné kácení stromů na soukromých pozemcích u rodinných domů. Nově je možnost kácet 
bez povolení ovocné stromy v zahradách, pro ostatní druhy je nutno zažádat na Městském 
úřadě Hostivice o povolení ke kácení dřevin, a to u stromů s obvodem kmene větším 
80 cm, měřeno 130 cm od země. Lesy ČR začaly na jaře 2014 s mýtní těžbou dřeva v lese 
u Hostivických rybníků, ve Stromečkách a v Chobotu.  

Garden Park mezi Jenčí a Hostivicí se rozprostírá na ploše 250 000 m², pokračuje se 
v terénních úpravách a výsadbě už vzrostlých stromů. Cílem je vytvoření areálu pro 
pěstování, vzdělávání, kulturu a odpočinek. Park by měl být otevřen v roce 2015. 

 

ZDRAVOTNICTVÍ 

Poliklinika U sv. Jakuba na Husově náměstí rozšířila služby pro své pacienty. Lidé 
mají možnost využít činnost praktického lékaře i na základě telefonického objednání, 
interního lékaře pouze na základě telefonického objednání. Ordinační hodiny polikliniky: 
Po: 8:00–12:00 a 13:00–18:00, Út: 8:00–13:30, St: 8:00–12:00 a 12:30–16:00, Čt: 8:00–
12:00 a 12:30–16:00, Pá: 8:00–13:30 hodin. Od 19. ledna 2014 byla dětská ordinace 
MUDr. Zuzany Buriánkové otevřena v přízemí Domu pečovatelské služby, Pelzova 1700. 

Solná jeskyně nabízela ozdravně léčební kůry působením solí a vlivy germicidní 
lampou. Domov seniorů Zelená lípa Hostivice zajišťoval klientské služby lidem starším 
65 let, které vyžadují péči ze sociálních a zdravotních důvodů. Dále zde působila Fyzio-
terapie Hanneberg, s. r. o. Naďa Šmídková, v Domě pečovatelské služby, Pelzova 1700 
poskytovala rehabilitační služby nemocenským pojištěncům i soukromým zájemcům. Pečo-
vatelská služba Hostivice zajišťuje služby pro seniory, kteří potřebují drobnou každodenní 
či občasnou pomoc, nabízí též dodávku a rozvoz obědů a nákupů. 

Od ledna působil ve Středočeském kraji Hospic svaté Hedviky, o. p. s., který nabízel 
a zajišťoval těžce nemocným lidem dožívat v domácím prostředí, v kruhu svých blízkých. 
Služby jsou bezplatné a jsou poskytovány 7 dní v týdnu po celých 24 hodin denně. 
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OBCHODY, SLUŽBY, ŘEMESLA A DOPRAVA 

Restaurace Fort Roxy v Litovické ulici nabízela svým hostům polední menu, které 
doveze na objednávku až do bytu, a to od pondělí do pátku. V nabídce je devět jídel 
s příznivými cenami, polévka, hlavní jídlo, dezert za 75 Kč včetně dovozu.  

Občané požadovali vysvětlení Technických služeb Hostivice, proč došlo ke změně 
ceny stočného. Podnik spoří na elektřině, provozní náklady jsou velice příznivé, ale od 
1. ledna 2014 musely do kalkulace započítat i roční odpisy na areál ČOV, který představuje 
pořizovací hodnotu 48,6 milionů Kč. Odpisy byly dříve na účtu města. Od 21. března 2014 
byl na Husově náměstí čp. 193 otevřen příjemný obchůdek s názvem „Hostivický jarmark“. 
V nabídce je sortiment farmářských výrobků, čerstvé mléko a biopotraviny, sváteční 
nedělní koláče, oblíbené zeleninové bedýnky, oděvy pro děti, hračky a další tradiční české 
výrobky. Od června bylo v provozu v „Bufetu“ na náměstí řeznictví a uzenářství, které 
nabízí denně čerstvé maso ze šumavských chovů, uzeniny z Kostelce u Jihlavy. Bufet 
nabízí rozvoz obědů s výběrem ze šesti jídel, dezertů a zeleninových salátů, od pondělí do 
pátku. Výborné dorty nabízí cukrářka „Rozárka“, Lipová čp. 586, Hostivice.  

Dopravní inspektorát Policie ČR, Městský úřad Černošice vydal směrnici k užívání 
dopravních značek ve Školské, Študentově, Smetanově, Čížkově a Litovické ulici. Město 
musí tato rozhodnutí respektovat a umístění dopravních značek realizovat.  
V budově původní staré školy, později Národního výboru Hostivice, pošty a nyní městské 
knihovny – pod kostelem na Husově náměstí č.p. 59 – nabízí v přízemí nový provozovatel 
kadeřnické a holičské služby. Mobilní kancelář Pražské plynárenské, a. s., zajišťuje pro 
občany služby v servisu a smluvních jednáních o dodávce plynu a nově i elektrického 
proudu. Vždy ve stanovený jeden den v měsíci.  

Dne 21. listopadu 2014 byla v ulici Čsl. armády čp. 134 otevřena stylová restaurace 
Citadela. Patrový dům, jehož pozemek se dotýká břehu Jenečského potoka a ve kterém 
bylo dříve řeznictví pánů Šimáčka a Žebery, byl již mnoho let zanedbaný. Jeho důkladnou, 
zdařilou a velkorysou rekonstrukci provedl MUDr. David Rath se svými společníky.   

Pro motoristy byl v provozu Autoservis David Čáslavský, Sadová čp. 390 Hostivice. 
Na Husově náměstí čp. 193 je realitní kancelář Evropa Ondřeje a Blanky Kolářových. Již tři 
roky působí na Břvech Metropolitní televizní studio televize TV Noe Don Bosco. 

 

SPOLKY A SDRUŽENÍ 

RODINNÉ CENTRUM ZAHRÁTKA  

Centrum pokračovalo v akcích pro naše nejmenší, nabízelo i vybrané kurzy pro rodiče 
dětí. Provoz v centru byl po celý týden včetně neděle. Některé dny až do 21 hodin. Dne 
22. února 2014 se uskutečnil dlouho očekávaný masopustní průvod. Sraz byl ve 14 hodin 
na Husově náměstí, odtud se šlo s hudbou a průvodem do ulice Cihlářské, Palackého, 
Žižkovy až do Sokolovny. O bezpečnost a pořádek se starali strážníci městské policie 
a hostivičtí hasiči. Počet dětí a dalších účastníků byl ohromný, radost a veselí zachvátilo 
celý sál. Vystoupil Hostivický pěvecký sbor, nastal rej masek a figurín zvířátek. Účastníci 
předvedli ukázky starých zvyků a dokázali, že i v dnešní uspěchané době lze krásně trávit 
volný čas.  
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Pro rodiče a děti je k dispozici volná herna ve středu a pátek od 10 do 12 hodin ve 
středisku Za Mlýnem 1748, vstupné je 30 Kč. Jsou zde kurzy pro ošetřování nejmenších, 
přebalování a kojení dětí. Dne 13. dubna 2014 se konal Velikonoční koncert violoncellisty 
Jana Skleničky. V domácí dílničce došlo na tvoření velikonočních ozdob, pletení pomlázek, 
zdobení velikonočních perníčků. Dne 26. dubna 2014 byla přednáška pro rodiče dětí – 
pomoc a porady při výběru školky – školy pro dítě. Následoval bazárek Jaro – léto, měl 
mnoho návštěvníků, zájemců o sezónní dětské oděvy a obuv.  

Dne 17. května 2014 došlo na tradiční Cestování do Sobína. Vyšlo se od stanice auto-
busu Na Pískách, Sadovou ulicí do „hruštiček“ a cíl byl v Sobíně na hřišti u rybníka. Cestou 
byly vybrané hry a poznávání přírody. Den dětí byl uspořádán 31. května 2014 s pěkným 
programem u Sokolovny. Po prázdninách byl uspořádán 15. září 2014 pro rodiče Den 
otevřených dveří, byla vypsána anketa – „V čem je nám přínosem rodinné centrum 
zaHRÁTka?“ Den 25. září 2014 byl věnován vypracování seminární práce – jak s emocemi? 
Dětský bazárek II. probíhal 3. a 4. října 2014 rodiče byli spokojeni s nabídkou dětských 
oděvů a obuvi. Velice úspěšný byl lampionový Svatomartinský průvod uspořádaný 
11. listopadu 2014. Účastníci vyšli z ulice V Háji, pokračovali ulicí Kopretinovou až ke hrázi 
Litovického rybníka, kde byla akce ukončena zdařilým ohňostrojem. Bazárek her  
a hraček č. III se konal ve dnech 21. a 22. listopadu 2014. Setkání dětí s mikulášskou 
nadílkou bylo 5. prosince 2014 v Sokolovně, kde Mikuláš, čerti a andělé předávali dětem za 
básničku, písničku krásný dárkový balíček. Rok byl zakončen Vánoční prodejní výstavou 
hraček a drobných dárků uspořádanou v Sokolovně dne 13. prosince 2014, od 10 do 
17 hodin.     

 

CENTRUM DROGOVÉ PREVENCE (CDP) 

Tradiční Den dětí byl uspořádán 31. května 2014 v areálu Sokolovny za účasti 
470 dětí. Pod hrází Litovického rybníka se konal dne 30. srpna 2014 Minirockfest za dobré 
návštěvy hostivické mládeže. Pohádkový les byl připraven na 6. září 2014, opět se konal 
v Bažantnici. Ideová náplň masek byla věnována figuře Krtečka a jeho kamarádů. Přišlo na 
300 dětí a počasí skutečně akci přálo. Pro děti bylo připraveno plnění různých úkolů, 
zachraňovaly myšku na zatopené cestě, stavěly dům, u mravenců tkaly látku na kalhoty, 
krmily pelikána rybičkami, skládaly auto, hrály s maňásky divadlo, v lese nasbíraly houby 
a ty pak přinášely ježkovi. Spokojené děti a 45 dobrovolníků z hostivických organizací 
a spolků vytvořili krásné prostředí dětských her v přírodě. Spolu s dalšími organizacemi 
města Centrum drogové prevence připravilo dne 29. listopadu 2014 tradiční „Hostivické 
světélkování“. Ke konci roku pak přišly přípravy na Vánoce a zdobení vánočního stromku.  

 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ  

Naši hasiči ve dnech 31. ledna až 3. února 2014 úspěšně zasahovali při hašení 
nebezpečného požáru kladenských mrazíren. Celá akce byla ve zvláštním stupni požárního 
poplachu. V areálu sídlí pobočka belgické společnosti La Lorraine. Udělený děkovný 
a pamětní list bude trvalým svědectvím o obětavé činnosti členů hostivického hasičského 
sboru. Dne 18. května 2014 byl vyhlášen simulovaný požár ve skladovém areálu Segro 
v Hostivici – Paloukách. Při tomto plánovaném hasičském cvičení došlo „k zahoření“ střešní 
konstrukce skladové haly. Na zásahu se podílely hasičské sbory Hostivice, Rudná, Ořech 



Kronika města Hostivice 
Rok 2014  26 
 

 
a HZS Kladno. Postup a systém hašení byl hodnocen kontrolními komisary jako výborný. 
Pro budoucnost a reálnou skutečnost by v případě většího rozsahu požáru byl problém 
s dostatkem vody. 

Soutěž O Pohár starosty města Hostivice v požárním útoku se uskutečnila dne  
13. září 2014 na Husově náměstí.  Zúčastnila se družstva hasičů z Brodeslav, Cholupic, 
Osnice, Nučic, Rudné a Hostivice. Výsledky jednotlivých soutěží byly pro hostivické 
závodníky velice pěkné – starší žáci Hostivice obsadili 1. místo, družstvo žen Hostivice 
získalo rovněž 1. místo, družstvo mužů – 1. místo Rudná, družstvo mužů Hostivice 
v kategorii sport se umístilo na 1. místě a získalo Putovní pohár starosty města. 

 

SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI  

Členskou základnu svazu tvoří přes 250 členů, mezi nimiž jsou občané z Hostivice, 
dále z obcí Chýně, Jenče, Dobrovíze a Sobína. Na jaře roku 2014 byl uspořádán ve dnech 
16. až 30. března 2014 léčebný pobyt v termálních lázních Velký Medér na Slovensku. 
Letní dovolenou trávili členové svazu v Itálii v přímořských lázních Casenatio di Valverde, 
celkem 15 dní od 20. června do 6. července 2014, na doplnění počtu měli možnost jet 
i nečlenové organizace.  

Město věnovalo finanční podporu na činnost organizace, peníze byly využívané jako 
příspěvek na kulturní činnost, návštěvy divadel, ozdravné pobyty v termálních lázních 
a podobně. Velice dobře jsou navštěvovaná pravidelná sezení, přednášky a besedy v Soko-
lovně.  

 

ČESKÝ SVAZ ŽEN  

V organizaci je 70 žen, které se aktivně zapojují do veřejné činnosti ve městě. 
Podporují akce pro děti, zvláště v Klokánku, Mateřském centru. Členky aktivně pomáhaly 
při organizaci Dnu dětí, Pohádkového lesa, Drakiády a adventního Světélkování. Dne 12. 2. 
byla návštěva Pražského hradu, na výstavě Ludvíka Kuby. Koncem února 22. 2. bylo 
masopustní veselí, v dubnu pak byla společná návštěva nově otevřeného Garden parku 
v Jenči. Zajímavá byla výstava drahých kamenů v Ruzyni a pochůzka starou Prahou. 
Výborný byl 23. 9. zájezd do Karlových Varů, kde po prohlídce kolonády a vřídla vedla 
cesta do výrobny známé Becherovky. Své kouzlo měla 3. 10. prohlídka zámeckého parku 
v Dobříši a zámku v Mníšku pod Brdy. V listopadu – 22. 11. byla prohlídka Kounicova 
paláce a na závěr roku 2014 bylo adventní posezení v restauraci Zlatý Fénix v Hostivici.  

 

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ 

Jedna z nejstarších společenských organizací města byla založena již v roce 1932 
a stále vykazuje činnost. Členskou základnu tvoří 34 členů, z toho 25 dospělých a 8 mla-
dých chovatelů ve věku do 18 let. Během posledních let ubývá počet hostivických občanů, 
více členů v organizaci je z okolních vesnic a především z Prahy 6. Společenská činnost 
byla zahájena již 1. února 2014 – 29. Chovatelským plesem v  Sokolovně. Následovala 
Tradiční červnová výstava drobného zvířectva, ukázky rozkvetlých květin a 19. Psí korzo. 
Žáci škol mají na výstavy a chovatelské akce vstup zdarma. Dne 3. září 2014 byl v chova-
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telském areálu uspořádán Oblastní regionální trh Středočeského kraje, nákupní trh 
plemenných kozlíků. Na trh přivedli svá zvířata chovatelé z Prahy, Prahy-východ, Mladé 
Boleslavi, Rakovníka a Berouna. Součástí této akce byla i propagace našeho města, několik 
hostů si pak prohlédlo Husovo náměstí, všechny školy, oblast Hostivických rybníků, 
Litovickou tvrz a další zajímavosti.  

Městské hostivické slavnosti se konaly dne 13. září 2014 na Husově náměstí a byly 
velmi vhodnou prezentací činnosti místních spolků a společenských organizací. Návštěvníci, 
hlavně děti, si mohli prohlédnout vystavené králíky, holuby, drůbež a exotické ptactvo. 
Hostivičtí chovatelé úspěšně reprezentovali své chovy na celostátních výstavách na Moravě 
a v Čechách. Vynikajících úspěchů dosáhli holubáři, kteří v Německu získali vítěznou cenu 
za vystavené holuby.  

Chovatelé pečují o svůj areál U Litovické tvrze, který v naší oblasti patří k těm 
nejlepším. K plné spokojenosti jim schází rozšíření členské základny o další mladé 
chovatele a větší zájem a účast hostivických občanů na výstavách a akcích chovatelské 
organizace. 

 

KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE HOSTIVICE  

Základní kynologická organizace Hostivice byla založena v roce 1973, a to jako složka 
Svazarmu. Nyní je organizace řízena Českým kynologickým svazem, má 31 členů, z toho je 
5 mladých. Činnost probíhá na oploceném cvičišti „Pod Zichovkou“, kde jsou prostorné 
plochy pro výcvik psů, v provozu je klubovna a odkládací kotce pro psy. Dvakrát ročně je 
pořádána Psí školička pro základní výcvik nových štěňat, se závěrečnou zkouškou 
způsobilosti psů. Letos zvládlo náročné zkoušky 20 pejsků. Významně se dařilo v kvalifi-
kačních závodech psů pro Mistrovství světa, kde však dosavadní úspěchy byly v získávání 
zkušeností ve velkých závodech. Trvale se cvičí záchranářská činnost psů a pěstování psí 
agility. Zájemci o výcvik psů najdou kontakt na webových stránkách kynologického spolku 
– www.zkohostivice.estranky.cz.  

 

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ HOSTIVICE – CHÝNĚ 

Ve sdružení je 15 členů, úbytek za poslední rok je 6 členů z důvodů úmrtí, vysokého 
věku a změny bydliště. Členové sdružení pečují o zvěř, přírodní prostředí pronajaté honitby 
„Chýně“. Honební revír je v katastrálním území Hostivice – Litovice a Chýně a představuje 
1 200 ha, za což je roční nájemné ve výši 13 029 Kč. V honitbě členové sdružení pečují 
o 13 bažantích zásypů, 6 krmelců pro srnčí zvěř, na rybnících přikrmují kachny. Pro výkon 
myslivosti patří k významným pomocníkům lovečtí psi. Členové chovají 8 lovecky 
upotřebitelných psů, 4 z nich mají zkoušky pro lov drobné zvěře, 4 pro norování, 2 ovládají 
práci ve vodě a 2 stopařské práce při lovu spárkaté zvěře.  

Výsledky lovu za rok 2014 byly velice neuspokojivé. Byly uspořádány 4 hony na 
drobnou zvěř, bylo uloveno 15 bažantů, 3 zajíci a 2 lišky. Spárkaté zvěře bylo uloveno 
celkem 10 kusů, 5 kusů černé zvěře – divoká prasata a 5 kusů zvěře srnčí. Uloveno bylo 
11 lišek patřících do kategorie škodné zvěře.  
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Smutný je počet 12 kusů uhynulé srnčí zvěře, která byla usmrcena automobilovým 
provozem. Stavy zvířat v revíru se každým rokem snižují. Při honech je důsledně 
dodržována směrnice o povolených počtech lovených zvířat, dbá se na zásady jejich 
reprodukce. Stále je rozšiřována nová bytová a průmyslová zástavba v Hostivici, Litovicích 
i Chýni, která nepříznivě působí na chov zvěře. Škodlivě pro zvěř působí i systémy 
hospodaření na polích, mohutné stroje a chemické postřiky jsou trvalou hrozbou pro život 
bažantů i zajíců. Zmizely remízky, stráně a meze a zvířata se nemají kde ukrýt, kde klást 
mláďata. Škody způsobují i volně pobíhající psi v přírodě a v neposlední řadě jsou značné 
škody při řádění pytláků.  

Myslivci nachází alespoň útěchu ve zlepšování prostředí a v pozorování zvěře. 
Pravidelně čistí a upravují strouhu v Nekejcově až k Sobínu, kde by při nečinnosti postupně 
vznikl mohutný močál. Starosti jim dělá stav myslivecké chaty u hřbitova v Chýni, kterou 
myslivci postavili na pozemku obce. Změny vedení obce znepřehlednily vlastnické vztahy 
a ty je třeba právnicky dořešit. Myslivci se dovedou i radovat, v posledních třech letech 
uspořádali v chýňské restauraci úspěšné opět myslivecké plesy.  

 

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ  

Český rybářský svaz, základní organizace Hostivice má 148 členů, z toho 140 dospě-
lých, 6 dětí a 2 členy ve věkové kategorii 16–18 let. Předsedou je od roku 2010 Petr 
Zmatlík, jednatelem Petr Hnízdil, místopředsedou Václav Slaboch. Organizace obhospoda-
řuje celkem šest vodních nádrží. Největší je revír Skála v Hostivici, vodní nádrž v Jenečku, 
Mlýnský rybník v Motole, Návesní rybník ve Zličíně, dvě menší nádrže Na Ohrádkách 
a Malý Zličín. Tyto dvě nádrže byly kompletně zrekonstruovány a nyní slouží k odchovům 
vlastní násady ryb, konkrétně lína obecného. V Jenečku se přestavba zdržela z důvodů 
nedostatečné projektové připravenosti, zpracovatel projektu zapomněl zakreslit a přede-
vším vyřešit přeložku optického kabelu, který prochází částí zamýšlené nádrže.  

Další činnost organizace spočívá v sekání trávy a úpravě břehu rybníků a celkový 
úklid. Složení rybí osádky tvoří z 80 % kapr, zbytek je amur, štika, lín, okoun a bílá ryba. 
Hostivická organizace dlouhodobě spolupracuje se Strahovským rybníkem, o. p. s. Chýně, 
je spolupořadatelem dětských rybářských závodů, od roku 2012 i závodů pro dospělé. 
Sídlo organizace je v pronajaté klubovně od města Hostivice v Novotného ulici v Jenečku, 
kde zajišťují pro členy prodej povolenek k lovu a členských známek. Konají se zde 
i výborové schůze a je zde uskladněna i část drobnějšího nářadí. 

 

ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ 

Český svaz včelařů, základní organizace Hostivice, měla v průběhu roku 37 členů, 
z toho 3 bez vlastních včel. Došlo k několika úmrtí členů, ale jejich potomci převzali osudy 
včel do svých rukou a věnují se chovu tak, jako to dělali jejich rodiče a prarodiče. 
V celkovém chovu bylo 285 včelstev a získáno bylo celkem 5 466 kg medu, což činí 
podprůměrný výsledek za posledních 10 let – 19,18 kg na jedno včelstvo.  Dále bylo 
získáno 239 kg včelího vosku, což byl rovněž podprůměrný výsledek.  
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Rok 2014 byl svým průběhem počasí pro chov včel krajně nepříznivý, vedle 
střídavého počasí velmi nepříznivě působila zdravotní situace v chovech. V okolí hrozil včelí 
mor, výskyt byl prý zjištěn v Břevnově. Členové zápasí s varroázou, tu lze však léčit 
včasným podáváním léčiv, ale včelí mor ne, dosud neexistují účinné ochranné prostředky. 
Na podzim roku 2014 zmizelo mnoho včelstev téměř před očima. Odolnost včel vůči 
parazitům se podstatně oslabila, kotrmelce v počasí a výživě včelstev vyvolávaly problémy 
a úhyny byly katastrofální. Některé obce zůstaly téměř bez včelstev, Dobrovíz – 0, Jeneč – 
2, Středokluky – 1, Kněževes – 0, Zličín – 2, Řepy – 2, v Chýni byl stav dobrý. V Hostivici 
byly ztráty 51 % – z 285 zazimovaných včelstev jich odešlo 151. Díky některým členům se 
podařilo včas nasadit léčiva, provádět opatření ve výživě před zazimováním, a proto 
výsledek byl celkem přijatelný. Členové převzali informaci o prodeji medu v roce 2014: 
květový med 140 až 150 Kč za 1 kg, lipový med – 170 Kč, lesní med – 180 Kč. Dařilo se 
prodávat včelí produkty na farmářských trzích, o poutích a posvíceních v přilehlých obcích 
i v Praze. Úspěšný byl II. Včelařský ples uspořádaný ve Středoklukách. 

Stále více negativně působí výstavba nových logistických center, dochází ke kácení 
stromů, likvidaci zeleně. Přivaděč rychlostní silnice R6, kanalizační řady v Chýni 
a Dobrovízi, stavební přípravy bytové výstavby v Chýni, nové skladové haly v Jenči  
a Dobrovízi představují úbytek více jak 25 ha zelených ploch s možností pastvy včel. Výbor 
organizace podává všechny informace členům většinou zprostředkovaně časopisem 
Včelařství a osobními zkušenosti. Naprosto zklamalo ústřední vedení včetně okresu. 
Prosazování výpočetní techniky do běžných včelařských chovatelských zvyklostí bylo 
unáhlené, nepřipravené a někdy i drastické. Někteří členové vůbec nemají počítač, nemají 
tak ani přístup ke svazovým informacím. Okresní výbor základní organizace vůbec neřídí 
a neinformuje členy o dění ve svazu. Proto vedení ZO Hostivice posílilo výbor, ten pracuje 
ve složení předseda Ing. Pavel Levý, místopředseda př. Pavlata, jednatel Stanislav 
Najman, pokladní paní Najmanová, důvěrníci Dr. Kameník, pan Ficl, Ing. Horák a člen 
výboru MVDr. Luboš Kudrna. Revizoři ZO – Ing. Bucek a pan Mach. Členové se tak snáze 
dostanou k potřebným informacím důležitým pro činnost organizace a práci v chovech. 
Nespokojenost byla v řadách členů, kteří neschopností ústředních složek neobdrželi 
odpovídající dotace na chov včel.   

 

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ  

Torzo organizace tvoří 5 členů, kteří se víceméně zaobírají vlastní činností na svých 
zahrádkách. V minulosti pořádané přednášky, společná ochrana stromů proti škůdcům, 
poznávací zájezdy k významným pěstitelům ovocných stromů, množitelům květin jsou asi 
nenávratnou minulostí. Dnešní zájemci o zahrady si objednají architekta, pracovníky na její 
údržbu a v klidu se posadí pod pergolu, či si sednou na lavičku, vypijí lahodnou kávu 
a jsou plni nadšení, jak tu zahradu mají pěknou.  

 

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 

Svaz ochránců přírody svoji činnost často kombinuje s dětským oddílem Kajky.  
Dne 8. dubna 2014 se společně se skupinou Aves Kladno, záchrannou stanicí pro zraněné 
živočichy uskutečnili vypouštění ježků u Hostivických rybníků. Nad Jenečkem proběhl jarní 
úklid přírody 12. dubna 2014. Dne 26. dubna 2014 následovalo vítání ptačího zpěvu ve 
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Višňovce, pak byl pěší přesun do prostoru pozorovatelny k Hostivickým rybníkům. Odborný 
výklad provedl tradičně náš přední ornitolog Ota Vorel.  

Velká sláva byla 17. a 18. května 2014, kdy bylo v Hostivici uspořádáno středočeské 
kolo 42. ročníku přírodovědné soutěže pro děti a mládež Zlatý list. Hostivická organizace 
pořádala krajské kolo poprvé v roce 1999 a poté většinou obrok – předchozí kolo bylo 
v Hostivici v roce 2012. Letošní ročník byl skutečně velice náročný, soutěžím nepřálo 
počasí, oba dva dny silně pršelo. V kategorii mladších zvítězilo družstvo gymnázia Kladno, 
závodníci z gymnázia Hostivice získali 4. místo, v kategorii starších zvítězilo družstvo 
Gymnázia Z. Wintra z Rakovníka. Dne 21. září 2014 byla uspořádána úklidová brigáda 
u Hostivických rybníků, především v okolí Kaly a Litovického rybníka. Dne 5. října 2014 se 
konal festival Ptačího zpěvu u Hostivických rybníků a 11. října 2014 pak proběhla 
Hostivická drakiáda v Sadové ulici. Vedle draků byly pro děti připraveny i další soutěže. 
Zde účinně pomohli pracovníci Technických služeb Hostivice a oddíl Kajek. V průběhu roku 
byla provedena obnova značek naučné stezky v okolí Hostivických rybníků a údržba včetně 
nového nátěru ptačí pozorovatelny u Litovického rybníka. 

 

CÍRKEVNÍ SPOLEČENSTVÍ  

CÍRKEV ŘÍMSKO-KATOLICKÁ  

Poutní cesta do Hájku v roce 2014 byla ve znamení 16 setkání věřících a poutníků  
v  hájeckém klášteře při mši svaté. V kostele sv. Jakuba v Hostivici se konaly pravidelné 
bohoslužby každý pátek od 18 hodin, v neděli vždy od 10 hodin. Na faře byl uspořádán 
cyklus přednášek a diskusí nad biblickými texty, které vedl David Nebeský každý druhý 
pátek od 19 hodin. Nový cyklus přednášek o dějinách církve vedl na faře autor knihy 
„Církevní dějiny“ ThDr. Drahomír Suchánek.  

Vánoční půlnoční mše se v tomto roce konala skutečně o štědrovečerní půlnoci. Mše 
na Hod Boží vánoční pak byla druhý den, tj. 25. prosince od 10:00 hodin a na sv. Štěpána 
– 26. prosince 2014 byla mše svatá též od 10:00 hodin. Novoroční mše byla sloužena 
1. ledna 2015 od 10:00 hodin. Koledníci na svátek Tří králů chodili ale až 10. ledna 2015.  

 

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ 

Církev československá husitská připravovala projekt církevní mateřské školy 
Směrovka. Seznámení s projektem proběhlo 25. dubna 2014. Náboženské obce Církve 
československé husitské ve spolupráci s Římsko-katolickou farností Hostivice uspořádaly 
4. června 2014 od 19 hodin v kostele sv. Jakuba Benefiční koncert pro Směrovku, církevní 
mateřskou školu. Vystoupil sbor Arcibiskupského gymnázia, Hostivický pěvecký sbor 
a Irena Budweiserová s kytarovým doprovodem. Dne 23. května 2014 byla uspořádána 
Noc kostelů s programem – „Kterak Honza vyrazil do světa“. V noci byl pro dospělé 
připraven program Hostivického pěveckého sboru pod vedením MgA. Hany Krejčové. 
V centru Směrovka probíhaly zábavně – výchovné akce pro mládež, dokonce i kurzy čínské 
medicíny. 
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BAPTISTICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SB, JETŘICHOVA 2464 

Na svých shromážděních provádí výklad bible v pořadu „Bible a Vy“. Přednášejícím 
byl zahraniční evangelista Dr. Gary Gillmore, přednášky probíhaly ve dnech 2., 3., 4. 
a 5. února 2014 v Jetřichově ulici čp. 2464. Dne 23. října 2014 byl program věnován 
výchově malých dětí. 

 

POLITICKÝ ŽIVOT  

Ve dnech 23. a 24. května 2014 se v ČR volilo do Evropského parlamentu. V Hostivici 
se volilo opět v pěti okrscích v Základní škole Hostivice. Nejvíce hlasů získala kolice TOP 09 
a STAN – 1. místo – 327 hlasů, tj. 26,39 %, na 2. místě bylo seskupení ANO 2011 – 
196 hlasů, 15,18 %, 3. místo obsadilo KDU-ČSL – 132 hlasů, 10,64 %. Dále bylo ještě 
7 volebních stran a seskupení s počtem hlasů pod 10,00 %.  

Před komunálními volbami se jednotlivé strany a seskupení představily občanům 
s volebními programy, které zveřejnily v Hostivickém měsíčníku č. 9/2014. Navíc sdružení 
„Hostivice 2006“ pozvalo hostivické občany na setkání v Sokolovně konané dne 7. října 
2014 od 18 hodin. Seskupení Středočeši 2012.CZ oslovilo občany dílčím zhodnocením 
činnosti v minulém období a především novým programem činnosti čerpajícím ze 
zkušeností, poznatků a potřeb lidí žijících v Hostivici. Lídr tohoto seskupení Jaroslav 
Kratochvíl oslovil občany vydáním DVD – město Hostivice.  V sobotu 13. září 2014 od 
12 hodin mělo ve svém stanu na Husově náměstí předvolební akci hnutí ANO. Opět se 
volilo v Základní škole Hostivice, k volbám do zastupitelstva města Hostivice, konaných ve 
dnech 10. a 11. října 2014, přišlo 42,74 procent zapsaných voličů, platných hlasů bylo 
odevzdáno 36 827.  

 Kandidátní listina Hlasy v % Počet 
kandidátů 

Počet 
platných 

hlasů 

Počet 
mandátů 

1. ČSSD 5,15 16 5,47 1 

2. Strana zelených 3,49 17 3,49 – 

3. Středočeši 2012.cz 36,33 17 36,32 7 

4. ANO 2011 14,64 17 4,63 3 

5. Hostivice 2006 16,33 17 16,32 3 

6. ODS 3,47 11 5,36 – 

7. KSČM  6,05 17 6,05 1 

8. TOP 09 14,54 17 14,53 2 

  Volební seskupení Hostivice 2006 vydalo po volbách prohlášení, že získalo druhý 
největší počet hlasů a celkem 3 mandáty v Zastupitelstvu města Hostivice. Nebylo jim však 
nabídnuto dosavadní místo místostarosty, ale pouze člena rady s tím, že vznikající koalice 
bude pro jednání s investory o nové zástavbě na Břvích, se kterou Hostivice 2006 zásadně 
nesouhlasí. Proto vystupuje jako opoziční strana a obsadila místo předsedy kontrolního 
výboru.  
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POLEMIKA  

V Hostivickém měsíčníku byl uveřejněn článek Ing. Vladimíra Osoby a Ing. Vojtěcha 
Mužíka s názvem „Hostivice a co dál?“ Autoři se podivují stavbě „Revitalizace Litovického 
potoka“ a položili otázku, proč nemalé dotační prostředky není možno použít např. na 
vyčištění rybníka na Břvech s případným vybudováním veřejného koupaliště. Občanům se 
jeví tato dotační politika nepřehledná. Město potřebuje investovat do infrastruktury, např. 
mateřské školky, dále jsou potřebné náklady na opravy ulic, chodníků či kanalizační sítě. 
Otázkou je obecně zpracovaný program rozvoje města. Město potřebuje konkrétní 
rámcový plán. Je nutné stanovit priority s vyznačením zdrojů úhrady. Pro občany je nutné 
řešit kvalitu pitné vody, současná vykazuje nadlimitní hodnoty vápníku a hořčíku. Budou se 
nabízet další dotační operační programy Ministerstva životního prostředí ČR. Je třeba 
podchytit zájem občanů. Ing. Osoba reagoval na odpověď místostarosty k vysvětlení 
nárůstu stočného. Vyšší ceny stočného zavinilo převedení čistírny odpadních vod na 
Technické služby Hostivice a s tím vznikla i nová povinnost odpisů majetkové hodnoty. Ve 
skutečnosti tyto náklady uhradí občan ve formě zvýšených plateb. Na oba články 
odpověděl Ing. Kučera. Cena stočného odpovídá kalkulacím provozu čistírny odpadních 
vod. Zákon o rozpočtových pravidlech zařazuje odpisy k investicím na udržování a obnovu 
majetku. Program rozvoje města byl schválen v loňském listopadu, je prvním strategickým 
dokumentem tohoto druhu v historii Hostivice. Jeho projednání a nakonec i jeho schválení 
bylo velice obtížné. Město plán rozvoje potřebuje k výhledové činnosti, k podávání žádostí 
o dotace. Sleduje se rozpočtový města v nejbližších pěti letech. Rozpočtová opatření 
umožňují čerpání prostředků na jednotlivé akce v průběhu roku. V minulých letech 
probíhaly investiční akce – základní škola, mateřská škola, čistírna odpadních vod a dle 
možností rekonstrukce místních komunikací. Jenom komunikací je ve městě 35 km, ty by 
potřebovaly solidní údržbu v objemu cca 25 milionů Kč.  

Ing. Kučera potvrdil, že revitalizace Litovického potoka je podpořena z Operačního 
programu životní prostředí, vybrané akce je možno dotovat až do výše 100 %. Břevský 
rybník a jeho břehy jsou soukromým majetkem a beze změny vlastnických poměrů 
nemůže být město investorem obnovy rybníka či dokonce stavby koupaliště. Pitná voda 
v Hostivici má vyšší obsah vápníku, ale jinak splňuje požadavky kladené na pitnou vodu. 
Tvrdost vody nemá negativní vliv na zdraví občanů, ale ovlivňuje životnost elektrických 
spotřebičů v domácnostech. Napojení na pražskou vodovodní síť je předmětem jednání 
TS Hostivice a TS Rudná, a. s. Za poradenskou činnost společnosti Best Commerce, 
s. r. o., k přípravě programu rozvoje města včetně vyhodnocení dotazníků, dodání tabulek 
a grafů na 58 stranách s rozpracováním na více variant návrhové části bylo zaplaceno 
celkem 149 547,75 Kč včetně DPH. 

Na stránkách Hostivického měsíčníku bylo otištěno vyjádření obyvatel, kteří v našem 
městě bydlí více jak 20 let a nelíbí se jim nálepka „náplavy“. Jistě humorná forma svědčí 
o tom, že někteří občané si zde již zvykli a mají své město rádi. Záleží tedy na každém 
„novém občanovi“, jak si zde nalezne přátele a dobré sousedy. 

Zprávu o činnosti Recyklačního střediska Hájek předložil hostivickým občanům ředitel 
RSDr. Boháč. Projevil obavy, že platnost dosavadní nájemní smlouvy skončí v roce 2016 
a pak by nemusela být prodloužena. Podnik chce i nadále poskytovat služby občanům 
z Hostivice i okolí, čímž brání dalšímu vytváření černých skládek. O dalším postupu 
rozhodne nové zastupitelstvo zvolené v roce 2014. 
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Tomáš Soudek zveřejnil svůj názor na zpomalovací prahy v Litovické ulici. Jeho 
připomínky, názory a náměty na řešení omezení rychlosti motorových vozidel jsou 
podloženy nezvratitelnými fakty. Jednoznačně je v převaze verze – prahy nestavět. Policie 
ČR a i strážníci městské policie by měli více kontrolovat provoz ve městě a všechny, kteří 
porušují dopravní předpisy, by měli ihned citelně trestat. Tvrdý postih pomůže k výchově 
řidičů. Pozornost by měla být zaměřena i na řidiče motocyklů s upraveným tlumičem 
výfuku. 

Na článek Tomáše Soudka – Zpomalovací prahy v Litovické ulici reagoval Petr 
Novotný, který rovněž souhlasil s tím, že tato opatření nejsou nejlepším řešením.  

Jan Juna vyslovil podiv nad projektem a provozem sauny v Sokolovně. Má vážné 
obavy, že dosavadní systém nepřivede další uživatele, neboť má daleko k finskému 
způsobu zdravého a nezávadného saunování. 

Předseda kontrolního výboru zastupitelstva města Mgr. Jan Šefranka přednesl několik 
úvah nad činností a posláním tohoto výboru. Výbor kontroluje plnění úkolů rady a zastupi-
telstva, reaguje na podněty a připomínky občanů. Zajímá se o zajištění sociální péče, 
kontroluje systém poskytování zdravotní péče, provoz DPS, dodržování tržního řádu 
a pořádku ve městě, přidělování a hospodaření s městskými byty, organizaci lékařské 
služby, o zajištění zimní údržby komunikací a chodníků ve městě. Výbor kontroluje 
dodržování obecně závazných vyhlášek, přijímání dětí do mateřských škol a další otázky 
života občanů v našem městě. 

Vladimír Osoba se v článku „Chtít a mít“ zabývá situací v blížících se komunálních 
volbách v našem městě. Občan si musí uvědomit, že hlavní zájem musí být zaměřen na to, 
kam umístit ve svém městě své předškolní dítě, jaká bude výuka dětí ve škole. Občana 
bude zajímat i životní prostředí, odpovídající sociální podmínky. Zastupitel by měl aktivně 
podporovat volnočasové aktivity nejen u dětí, např. skauting, tělovýchovu, podporu budou 
potřebovat pěvecká a taneční sdružení, ale i pěstitelé a chovatelé. V komunální politice 
potřeby občanů může jen velice obtížně zajistit samotná nějaká politická strana či 
sdružení. Volený zastupitel musí být odpovědný své straně, ale též občanům svým 
volitelům. Je třeba si uvědomit, že nové zastupitelstvo města bude ve složité situaci. 
Dluhové půjčky ve výši 80 milionů Kč, rozestavěná čistírna odpadních vod, revitalizace 
Litovického potoka, navýšení kapacity mateřských škol, potřeba řešit kvalitu pitné vody 
atd. Čekáme od budoucích zastupitelů trvalou a výraznou angažovanost. Buďme tedy na 
své kandidáty a zastupitele více nároční. 

Jiný pohled má na řešení dopravních staveb v Hostivici Jitka Gabašová. Autorka 
článku vyslovuje spokojenost s novými komunikacemi, chodníky a cyklostezkami. Mnohé 
se podařilo, ale pro občany bydlící u nádraží jsou noční můrou zaparkovaná osobní auta 
v ulici Železničářů. Rekonstrukce této ulice nepočítá s vybudováním chodníků. Je třeba při 
schvalování projektů uplatňovat zásady zlepšení pro všechny kategorie občanů, zvláště 
maminek s dětskými kočárky a handicapovanými občany na vozíčcích. 

Karel Seidl, místopředseda sociální a zdravotní komise města, je nespokojený 
s grafikou Hostivického měsíčníku. Hlavní myšlenky článku věnoval hodnocení práce 
zastupitelstva, které končí svoji volební činnost. Jako člen sociální komise navrhl již 
předešlému zastupitelstvu města zřídit neziskovou organizaci sociální péče. To se však 
nepodařilo a tak stejný návrh podal současnému zastupitelstvu, u pana místostarosty však 
opět nepochodil. Dále vyslovuje pochybnosti nad záměrem revitalizace Litovického potoka, 
kde vybudování meandrů zpomalí tok potoka a množírna komárů je hotová. Další jednání 
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s PPF – výstavba na Břvech zůstalo na mrtvém bodu. Budoucí investor nabídl městu na 
infrastrukturu 100 milionů korun, ale stanovisko zastupitelů města bylo nejednotné. Byla 
však položena i otázka, kdo povolil a schválil výstavbu bytových domů v Chýni? (Zřejmě 
Hostivice-jih). Vyslovil přesvědčení, že noví zastupitelé se budou muset více radit s občany  
ku prospěchu a rozvoji města Hostivice. 

Ve věci sociální péče o starší občany odpověděl Ing. Jiří Kučera. Město má zřízenou 
svoji Pečovatelskou službu, dvě pracovnice zajišťují rozvoz obědů, zařizují nákupy pro 
seniory a k dispozici jsou hygienické služby. Náklady na tento provoz pokrývá přibližně 
40 % státní dotace a příjem za poskytované služby, zbývajících 60 % hradí město ze 
svého rozpočtu. 

Skupina občanů bydlících v ulicích Jarní, Letní, Podzimní a Zimní v sousedství objektu 
DFI Europe, s. r. o., oslovila vedení města se stížností na negativní vlivy výroby na životní 
prostředí. Škodí nadměrný hluk, je patrný výrazný zápach. Unikající styren je řazen do 
karcinogenních látek, byly zaznamenány stavy, že po provozních haváriích někdy odtékaly 
škodlivé kapaliny do městské kanalizace. Nejvhodnější řešení by bylo ukončit výrobu 
a továrnu z městské zástavby přemístit. 

Volby a jak dál? – to byla otázka v článku Ing. Jiřího Pelce, který se pokusil zhodnotit 
činnost zastupitelů města za poslední čtyřleté funkční období. Celkově hodnotí činnost jako 
podprůměrnou. I přes některé úspěchy, jakými jsou dostavba areálu základní školy, 
mateřské školy a rekonstrukce Sokolovny. Úspěchy lze přičíst jednotlivcům, kteří získali pro 
město finance, jmenovitě jde o bývalého hejtmana MUDr. Davida Ratha a současného 
starostu Jaroslava Kratochvíla. Přínosná byla i práce krajského zastupitele MVDr. Luboše 
Kudrny. Ostatní zastupitelé nevybočovali z podprůměrnosti, u některých bylo největším 
úspěchem, když se jim podařilo na jednání zastupitelstva dorazit. Velmi špatná byla rovněž 
práce předsedů obou výborů, finančního i kontrolního, p. Králíka a Mgr. Šefranky. Město 
dosáhlo zadlužení více jak 80 milionů Kč. Město necitlivě čerpalo půjčky s následným 
odvodem úroků. Neodborné hospodaření je na akci revitalizace Litovického potoka. 
Nejhorším projektem je dostavba čistírny odpadních vod, kde místostarosta s ředitelem 
technických služeb prosadili technologii membránového čištění, město za drahé peníze 
kupuje prototyp, o jehož funkčnosti nejsou přesvědčeni ani významní odborníci v oboru 
čištění odpadních vod. Doslova černou dírou je hospodaření technických služeb, jejichž 
advokátem je pan místostarosta. Před 10 lety byly dotovány 3 miliony Kč ročně, v loňském 
roce dotace dosáhla výše 16,5 milionů Kč a navíc hospodaření technických služeb skončilo 
schodkem ve výši dalších 1,5 mil. Kč. Zajímavé je i to, že Ing. Jiří Kučera bránil důsledné 
revizi kontrolního výboru, byť byla řádně schválena zastupitelstvem města. Neměli bychom 
si takové způsoby hospodaření nechat líbit a volit ty, kteří budou hájit zájmy občanů. 

Odpověď Ing. Jiřího Kučery na článek Ing. Jiřího Pelce: – je zde uvedeno mnoho 
nepravd či polopravd. Město bylo k 31. prosinci 2013 zadluženo 47 738 769,80 Kč a v plné 
výši jde úvěr na dostavbu školy. Nikoliv 80 mil. Kč, jak tvrdí polemický příspěvek. Finanční 
příspěvek pro Technické služby Hostivice (TSH) se opravdu zvýšil. Významně narostl 
rozsah požadované práce. Za posledních 10 let se zvýšila plocha zeleně, před 10 lety 
nehradily TSH ztráty z provozu Sokolovny. Došlo k vyvolané rekonstrukci vodovodního 
řadu, byla nařízena demolice budov. Důkladnou kontrolu hospodaření TSH provedli 
ekonomové – členové finančního výboru a neshledali závažnější nedostatky. Úprava údolí 
Litovického potoka nemůže městu ekonomicky uškodit, úhrada bude z dotace.  

Zastupitel Patrik Tomšů poděkoval za bezvadnou práci Městského kulturního středis-
ka (MKSH) řediteli PhDr. Černému, za úroveň zpracování Hostivického měsíčníku, za akce 
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pro občany. Poděkování bylo pro městskou policii i TSH. Pochvala byla vyslovena i pro 
zastupitele ODS Ing. Emila Kajera, zastupitele KSČM MVDr. Luboše Kudrnu a v neposlední 
řadě starostovi Jaroslavu Kratochvílovi, který si svým jednáním a pracovitosti vydobyl 
pověst skalního občana města Hostivice. Za jeho starostování s podporou městského 
zastupitele hejtmana Středočeského kraje MUDr. Davida Ratha se v Hostivici mnohé 
změnilo a město na tyto činy musí být hrdé. V závěru slov a díků zaznělo i tiché přání do 
budoucnosti, a tím je upravené hostivické koupaliště nebo plavecký bazén.  

Ředitel MKSH Dr. Černý poděkoval i jménem kolektivu kulturního střediska za slova 
chvály a uznání, kdy nová organizace ve spolupráci se složkami, spolky města, připravuje 
kulturní programy a akce pro hostivické občany. 

Alena Kratochvílová poděkovala městské a republikové policii za zásah ve dnech  
13. – 14. září 2014, kdy vlivem nezřízeného půlnočního řádění „hoolingans“ před barem 
U Koníka byl ohrožován i provoz motorových vozidel na ulici Čsl. armády.  

Na článek ze září 2014, ve kterém si občané stěžovali na provoz firmy DFI Europe, 
odpověděl Ivan Lupták, vedoucí výroby. Vysvětlil, že firma vyrábí potravinářské fólie, které 
jsou určeny k balení potravin. Na tyto výrobky byl vydán evropský certifikát. Česká 
inspekce životního prostředí a krajská hygienická stanice kontroluje hodnocení zdravotních 
rizik a emisí. Je pravda, že 12. července 2014 došlo k vyplavení kanalizace z důvodů 
přívalových dešťů, podniková kanalizace však není zaústěna do místního potoka. Podnik 
nechal ihned celou kanalizaci vyčistit a je zajištěno opatření, aby v budoucnu k podobné 
záplavě nedošlo. Autor pozval občany k prohlídce provozovny a oněch pět stěžovatelů 
žádá o seriózní informace o činnosti podniku DFI Europe, s. r. o., Hostivice.  

Odpověď občanů na vysvětlení stížnosti provozu DFI Hostivice: Děkují panu 
Luptákovi za reakci na předešlý článek, vedení města se k problému nevyjádřilo. Cílem 
článku nebylo vyvolávat paniku mezi občany, ale upozornit na činnost provozovny, která 
do bytové výstavby nepatří. To, že občané bydlící v těsné blízkosti továrny cítí zápach, že 
je ruší hluk, to je pravda. Negativní vliv styrenu na živý organizmus a lidské zdraví dokládá 
mnoho odborných studií. Pět stěžovatelů vystupuje v zájmu dalších občanů a je třeba 
problém řešit, zvláště nyní, kdy je oprávněné podezření, že povolené normy výroby jsou 
2 až 3× překračované.   

Mgr. Jan Šefranka uvažuje nad další činností zastupitelstva v novém volebním 
období. Upozorňuje na tlaky developerů na změny v územním plánu města Hostivice. 
Společnosti nakoupily pozemky na Břvích a budou chtít stavět občanskou zástavbu. Všichni 
dnes pochybují o správnosti rozhodnutí Hostivice-jih, autobusová zastávka Chýně-Žitná. 
Bude tedy nutné každé rozhodnutí o další výstavbě řádně zvážit.  

Roman Hájko vyjádřil nesouhlas s dalším členěním parčíku v ulici 17. listopadu. Celý 
tento zásah je vyvolán občany, kteří jsou pro umožnění vjezdu do ulice Unhošťské ze 
směru ulice 17. listopadu – z Litovické do ulice Čsl. armády. Z tohoto důvodu byla 
poražena pěkná lípa, když by stačilo Unhošťskou ulici upravit jako jednosměrnou. 

Ing. arch. Josef Kuthan se zamýšlí nad situací v Hostivici a přináší úvahy, jak stav 
řešit do budoucna. Veliké nebezpečí pro život našeho města vidí v překotném budování 
bytových satelitů, kdy hladoví developeři se snaží nabyté pozemky výhodně zpeněžit. Ti 
nehledí na občanskou připravenost na nárůst počtu obyvatelstva, nároky na mateřské 
a základní školy, služby, zdravotnictví, dopravu a další. 
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KULTURA 

KONCERTY   

6. února 2014     komorní koncert Kaprálkova kvarteta – zámek 

13. března 2014  koncert Trojanova tria – housle, kytara, akordeon - zámek   

18. září 2014  abonentní koncert – Ludmila Peterková – klarinet – zámek  

2. října 2014  abonentní koncert – Jaroslav Svěcený – housle – Sokolovna 

5. prosince 2014  Spirituál kvintet – Sokolovna 

 

VÝSTAVY  

Březen  Patchwork klub Hostivice – Jana Winklerová – hala zámku 

Květen  Fotografie – Jaroslav Pásek – Čechy krásné, Čechy mé – hala zámku 

Červenec  Akvarelové ilustrace – Jan Charvát – hala zámku    

Srpen   Obrazy z Malířského plenéru Hostivice 2014 – hala zámku 

Říjen   Obrazy – Joachym Beruschka – hala zámku 

Listopad  Kouzlo patchworku – Jana Winklerová – hala zámku 

Prosinec Vánoce – obrazy, keramika, šperky, textil, dřevo, sklo – Sokolovna  

 

FILMOVÉ PROMÍTÁNÍ 

– každý týden ve středu v Sokolovně.  

 

TANEČNÍ ZÁBAVY V SOKOLOVNĚ 

ČSCH Hostivice, 29. Chovatelský ples, 1.2.2014  

ZŠ Hostivice a CDP – 15. Školní ples, 7.2.2014  

TJ Sokol – ASPV Mikulášská zábava, pro dospělé – 9.12.2014  

TJ Sokol a ASPV Dětská Mikuláška zábava, 7.12.2014  

  

DALŠÍ KULTURNÍ AKCE  

20. až 22. června 2014 – skupina Rytíři pod hrází Litovického rybníka,  
hvězdnou ozdobou bylo předvádění frízských hřebců z královského hřebčína z Holandska. 

26. července až 1. srpna 2014  Malířský plenér v Domu dětí Litovice.  
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ŠKOLY  

GYMNÁZIUM  

Ve školním roce 2014–2015 bude gymnázium otevírat 1. třídu osmiletého studia pro 
30 studentů a 1. třídu čtyřletého studia pro 30 studentů. Přijímací zkoušky budou ve dnech 
22. a 23. dubna 2014. Uchazeči o čtyřleté i osmileté studium vykonají zkoušky z mate-
matiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů.  

Dne 19. března 2014 získalo gymnázium v rámci soutěže Středočeského kraje titul 
„Škola udržitelného rozvoje“ na období 2014–2016.   

Dne 15. dubna 2014 byla uspořádána pro zájemce z města Velikonoční dílna, 
pokračovalo se s pracemi na revitalizaci školní zahrady. Gymnázium spolupracuje s ČVUT, 
zapojilo se do projektu „Popularizace vědy a výzkumu“. Studenti zpracovali test z fyziky, 
informatiky a registrovali se v publikačním portálu. S Ing. Ondráčkem poznávali systémy 
satelitní komunikace při jeho plavbě oceány na plachetnici Singa. Při úpravách zahrady si 
studenti ověřují život různých živočichů a rostlinných biotypů. V lednu byl pro žáky z tercie 
seminář z anglického jazyka. Při přednášce s rodilým mluvčím hovořili o hokeji v NHL 
a o životě v USA. Finálového kola soutěže z anglického jazyka se zúčastnilo 52 studentů 
a žáků z 32 základních škol a nižších tříd gymnázií z Prahy a Středočeského kraje. Studenti 
francouzského jazyka v soutěži „Den Frankofonie“ obsadily 7. a 12. místo mezi desítkami 
účastníků. 

Dne 12. června se uskutečnilo setkání studentů gymnázia s přímými účastnicemi 
Winstonových vlaků. Své příběhy vyprávěly ženy Zuzana Marešová a Ruth Hálová. Studenti 
třídy 2. A si vyzkoušeli projekt gymnázia Arabská. V červnu strávili týden s občany Domu 
Seniorů Zelená lípa a s dětmi v Klokánku Hostivice. Studenti se seznámili se životem 
starých lidí a poznali jejich životní starosti. V Klokánku viděli život dětí, které nepoznaly 
rodinný život příjemného domova. Nalezli zde však nesmírnou lásku a obětavost 
vychovatelek a tetiček.  

Studenti gymnázia oslavili 25. září 2014 Evropský den jazyků. V gymnáziu proběhla 
soutěž o nejlepšího průvodce v anglickém, francouzském nebo německém jazyce v Praze, 
kde byla uspořádána procházka po Kampě, Střeleckém ostrově přes Františkánskou 
zahradu až do Štěpánské ulice, kde sídlí Francouzský institut. Zde byl promítán francouz-
ský film „Pauline detektivem“, který se studentům velice líbil.  

Soutěže v přespolním běhu Okresního kola v Jílovém se zúčastnilo 9 školních týmů. 
Chlapci běželi 3 000 m, děvčata 1 500 m. Hostivičtí kluci obsadili pěkné 4. místo, děvčata 
skončila při své životní premiéře na 5. místě. V gymnáziu se také tančí, Kristýna Kodymová 
vede každé úterý kurzy pro zájemce v kategorii 12–15 let a pro kategorii 6–12 let. 

Vánoční koncert se konal v aule gymnázia dne 17. prosince 2014. 

Závěrem připomeňme, že gymnázium Hostivice je jediné gymnázium v okrese Praha-
západ. Založeno bylo dne 1. ledna 2011 a tvoří ho systém osmiletého a čtyřletého studia. 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOSTIVICE, U ZÁMECKÉ ZDI 

Dne 4. února 2014 byl pro rodiče budoucích prvňáčků uspořádán Den otevřených 
dveří. Dne 7. února 2014 byl připraven v Sokolovně 15. Školní ples. Ve školním sále 
probíhají Taneční kurzy pro dospělé a středně pokročilé. Kurzovné za 1 osobu a 9 lekcí 
s prodlouženou činí 1 500 Kč. V týdnu od 4. do 7. února 2014 proběhla olympiáda 
v ruském jazyce. Žáci naší školy předvedli výborné znalosti, vítězka starších žáků Lucie 
Gabašová postoupila do krajského kola, které se uskuteční v Příbrami. Okresní kolo 
Olympiády z českého jazyka proběhlo 6. února 2014 v ZŠ Dolní Břežany. Hostivické žákyně 
M. Daňková a T. Uhrová obsadily 4. a 10. dělené místo.  

Dne 9. dubna 2014 byla ve škole pro žáky 6. – 9. tříd uspořádána produkce Králové-
hradeckého divadla a pro žáky z I. stupně 10. dubna 2014 divadelní představení „Písnička 
pro draka aneb Jak se vaří pohádka“.  Dne 17. února 2014 navštívili žáci 3. A a 3. B 
výstavu v Národním muzeu v Praze Peníze hýbou světem. Žáci 5. A 6. tříd navštívili 
v Praze školící centrum Atlantis Center s námětovou expozicí Starověký Egypt. Žáci 8. B si 
prohlédli galerii Cesty ke světlu, kde desítky obrazů s výborným průvodním slovem se 
dětem velice líbily.  

Od poloviny února absolvovali žáci třetích ročníků výcvikový kurz v plavecké škole 
Medúza ve Slaném. Po sedmi dvouhodinových lekcích všichni zvládli základy plavání 
a dostali pochvalné Mokré vysvědčení.  

Dne 20. února 2014 navštívila školu paní Lydie Tischler, která prožila dětství 
v koncentračních táborech Terezín, Osvětim a Chemnitz. Milá paní žije dnes v Anglii, její 
vyprávění upoutalo všechny přítomné. Žáci 5. A, 8. A a 8. B navštívili pražská divadla, 
páťáci shlédli dle Foglarova románu Záhadu hlavolamu, starší deváťáci Shakespearovu 
pohádku Sen čarovné noci.  

Lyžařský kurz pro žáky 7. a 8. tříd byl uspořádán v týdnu od 22. února do 1. března 
2014 v Poniklé. Dne 17. března 2014 shlédli žáci II. stupně dramatizaci románu Radka 
Johna „Memento“. Ve filmu velmi otřesně působily negativní vlivy dlouhodobě užívaných 
návykových látek. Žáci 3. tříd si 18. – 19. března 2014 vyzkoušeli práci pedologů. 
Poznávali, jak vzniká půda, zkusili si půdní sondu, činnost potravních řetězců. Žáci 5. tříd 
navštívili zámek Ctěnice a shlédli projekt Tři výstavy pro Popelku, aneb jak se oblékají 
pohádky. Dlouhá a zajímavá byla prohlídka oblečení princezen, čertů, čarodějů. Závěrečná 
prohlídka zámeckých koní byla úspěšnou tečkou za krásnou exkurzí do minulosti.  

Žáci školy získali ve volejbalu titul přeborníka okresu Praha-západ, v minifotbale 
skončili na pěkném 2. místě.  Třeťáci si vyzkoušeli vodní dovednosti v IQ parku v Liberci. 
Ve čtvrtek 3. dubna 2014 proběhla v objektech školy zkouška činnosti žáků při mimo-
řádných událostech. Vyzkoušeli si ochranu při požáru, řešili prvky z dopravní činnosti, 
soutěžili o Helpíkův pohár, řešili situace při případném radiačním a chemickém nebezpečí. 
Celou akci završila evakuace celé budovy, což žáci i učitelé zvládli na výtečnou.  

V okresním turnaji ve vybíjené žáků 4. a 5. tříd uspořádaném v Davli dne 8. dubna 
2014 vyhráli hostivičtí.  

Dne 15. dubna 2014 navštívili žáci 3. tříd pražské Planetárium. Nejvíce zájemců měla 
expozice o Letu prvního člověka do vesmíru – Gagarinovi. Druháci a třeťáci navštívili 
v dubnu stanici mladých přírodovědců v Praze-Smíchově. V rámci velikonočního programu 
se dozvěděli o velikonočních zvycích, upletli věneček a pomlázku z vrbového proutí, 
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prohlédli si terária a skleníky plazů a obojživelníků. Projektový den 28. dubna 2014 byl na 
hoře Říp. Žáci 4. A a 4. B si prozkoušeli znalosti z vlastivědy. Připomněli si české 
spisovatele, malíře, vynálezce, sportovce a zpěváky. V závěru si prohlídli rotundu sv. Jiří. 
Dne 4. května 2014 byl pro žáky třetích tříd předveden projekt Voda na jedno použití. Žáci 
I. stupně 2. a 3. třídy shlédli v kladenském divadle Lampion adaptaci románu Johna R. R. 
Tolkiena „Hobiti“. Dopravní výchovu BESIP absolvovali žáci 4. a 5. tříd. Na programu bylo 
chování chodce, cyklisty při provozu na veřejných komunikacích.  

Žáci 8. tříd absolvovali od 12. května 2014 týdenní školu v přírodě na Benecku. 
Zajímavý byl výlet do Jilemnice s prohlídkou Krkonošského muzea a výstupem na 
rozhlednu, na vrcholu Žalý. Výprava 7. B za básníky na Petřín byla 15. května 2014.  
U rozhledny proběhla výuka o našich literárních umělcích, novým tématem byla lyrika. 
U soch Karla Hynka Máchy, Jaroslava Vrchlického a Jana Nerudy byl přednes úryvků 
z jejich básní.  

Prohlídka místa utrpení vězňů koncentračního tábora v polském Auschwitzu vyvolala 
16. května 2014 hluboké dojmy u žáků 8. A, uvědomili si zde význam míru a svobody.  

V květnu navštívili žáci 8. B Národní galerii v Praze – Veletržní palác, kde poznávali 
díla v rytmu tvarů. Mladší ze 6. A byli na výstavě NG – keramického zdobení v Obecním 
domě v Praze. Žáci 7. a 8. třídy se zúčastnili dílny Muzikoterapie v Českém muzeum hudby 
v Praze. Vyzkoušeli si vlivy zvuku a hudby na pocity. Žáci pátých tříd se vypravili do Prahy, 
do Národního muzea na výstavu „Peníze“. Viděli platidla z doby dávno minulé, platidlem 
byl bochník chleba, knoflík. Zaujala je pravá cihla zlata, prohlédli si mohutný trezor na 
peníze. Dále navštívili Muzeum hlavního města Prahy, Prašnou bránu, věže Karlova mostu, 
Svatomikulášskou městskou zvonici a Podskalskou celnici na Výtoni. Pečlivci napočítali, že 
cestou museli zdolat 750 schodů.  

V neděli 1. června 2014 odjeli žáci 9. tříd autobusem do Francie, prvá zastávka byla 
v Paříži, katedrála Notre Dame, pak cesta metrem k Eiffelově věži a den byl zakončen 
projížďkou po řece Seině. Po ubytování v hotelu, brzy ráno cesta do Calais, nalodění do 
vlaku a cesta tunelem do Velké Británie. Autobusem po anglickém venkově, odpoledne 
město Dover a průliv La Manche. Navečer cesta do Londýna, ubytování v náhradních 
rodinách. Ráno po snídani byla prohlídka Londýna, podařilo se vyfotografovat královnu 
Alžbětu II., jedoucí v kočáře. Následovala prohlídka Buckinghamského paláce, odpoledne 
Muzeum Mademe Tussand s voskovými figurínami významných osob světového dění. Pátý 
den patřil prohlídce Oxfordu, město světoznámé univerzity nedaleko Londýna. Pak 
následovala rychlá prohlídka města Windsor a cesta k ubytování v rodinách. Poslední den 
byla zastávka na Greenwichi, cesta k Temži, lodí do Tower of London, kde je bývalé 
největší anglické vězení. Odtud rychle metrem do Covent Garden, China Town a Picadelly 
Circus a pak už definitivně cesta domů.  

Sportovní ozdravný pobyt u moře absolvovaly děti 6. a 15. června 2014 v Pakošlane 
v Chorvatsku. Akce se zúčastnilo 28 žáků školy. Cesta autobusem vedla přes Slovensko, 
Maďarsko až do Chorvatska, ubytování bylo v krásném penzionu přímo u moře. Týden byl 
naplněn výborným koupáním v moři, opalováním na písečné pláži.  

Děti druhých tříd se vypravily na výlet do Prahy. Z tramvaje vystoupily na Pohořelci, 
pěšky pak k Pražskému hradu, přes tři nádvoří k chrámu sv. Víta, kde je upoutala krása 
barevných oken. Následoval pochod Nerudovou ulicí na Karlův most. Zde byla soutěž o 
podpisy cizinců. Turisté byli z Holandska, USA, Argentiny, Izraele, Německa, nejvzdálenější 
autor podpisu byl z Austrálie. V červnu vyrazily děti 2. A do přírody. Prošly okolí Hostivic-
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kých rybníků, stromečky, učily se určovat sever, světové strany. Své vědomosti uplatnily 
v orientačním běhu. Školní rok 2013–2014 završila Školní akademie uspořádaná 20. června 
2014, kdy se v atriu školy prezentovali žáci všech tříd se svým kulturně sportovním 
programem. Ředitel školy Mgr. Josef Mareš a třídní učitelky 9. A a 9. B Mgr. Vlasta Ryšavá 
a Mgr. Soňa Šulcová postupně předaly absolventské šerpy svým žákům. Pak následoval 
sled předvádění vystoupení jednotlivých tříd, písničky, tanec, dramatizace textů, recitace 
a další. Celý program moderoval poslanec Marek Černoch. Byl prodej výrobků žáků školy 
a peněžní výtěžek byl věnován na konto organizace Člověk v tísni a na projekt Postavme 
školu v Africe. 

Nový školní rok začal 1. září 2014, do 29 tříd nastoupilo 739 žáků, z toho na I. stupni 
539 a na II. stupni 200 žáků. Pro děti 1. – 3. tříd bylo otevřeno 10 oddělení školní družiny. 
V pavilonu E po stavebních úpravách vznikla další nová učebna. Pro docházku dětí do 
školy byl vybudován nový přechod pro chodce v Litovické ulici. Ve školní kuchyni se denně 
vaří kolem 800 jídel, očekává se i zájem studentů z gymnázia. Pedagogický kolektiv 
rozšířily čtyři nové učitelky. Žáci školy si vyzkoušeli další novou činnost ve vlastivědném 
kroužku „Věda nás baví“, scházejí se každou středu odpoledne v Sokolovně. Čtvrťáci 
využili při vlastivědné procházce 10. září 2014 výborné znalosti o historii města 
místostarosty Ing. Jiřího Kučery. Prohlédli si zámek, včetně krásné kanceláře pana 
starosty, kde viděli nejen originální znak města, ale i městskou vlajku. V další cestě zabočili 
k nové fontáně, poznali místa, kde bývaly dva návesní rybníky „Selčák a Pančák“. Došli 
k zapomenuté „flusce“, prohlédli si stavbu bývalé statkové laboratoře. Připomněli si, že na 
místě dnešního marketu Lidl stávala hostivická mlékárna, i to, že ve Starých Litovicích se 
nachází historická Litovická tvrz, nejstarší stavba v našem městě. Děti z 1. tříd dne 26. září 
2014 při podzimní vycházce poznaly významná místa Husova náměstí s parkem, 
Mariánským sloupem a novou městskou kašnou, kostelem sv. Jakuba a budovou fary. Pak 
jejich cesta směřovala na hostivické nádraží, kde se žáci dozvěděli o historii koněspřežné 
dráhy z Prahy přes Hostivici do Kladna.  

Pro žáky I. stupně byla uspořádána beseda se strážníky městské policie. Její ředitel 
Mgr. Vodolan a strážmistr Halama vyprávěli dětem o denní službě, o kontrole pořádku, 
o dodržování dopravních předpisů chodců i řidičů motorových vozidel a ochraně majetku 
všech občanů. Dne 1. října 2014 se vypravili žáci 4. B do Prahy, kde cílem cesty byly 
návštěva Poslanecké sněmovny. Výborná byla přednáška profesionálního průvodce, děti 
získali vědomosti o provozu sněmovny, o systémech řízení naší republiky. S environmen-
tální výchovou se začíná již na I. stupni.  

Ve dnech 6. až 8. října 2014 se žáci 1. – 4. ročníků zúčastnili projektového dne Lesní 
čarování.  Výklad o životě v lese podali pracovníci lesů hlavního města Prahy, děti poznaly 
podzimní les s mechem a kapradím, viděly několik druhů hub a také poznaly blahodárnou 
sílu lesa. Dne 10. října 2014 se děti vydaly na výpravu do „Království železnic“ v Praze  
u Anděla. Modely železnic zatím kopírují oblasti krajů – Středočeského, Plzeňského, 
Karlovarského, Ústeckého, Libereckého a hlavní město Prahu. Po prohlídce následovala 
návštěva Stanice mladých přírodovědců na Smíchově, kde bylo možno vidět živé poníky, 
lamy, klokany, pštrosy i menší opičky, sovy, andulky, želvy, rybičky a větší plaze. Žáci 3. A 
a 3. B podnikli poznávací výpravu do Střediska ekologické výchovy lesů hlavního města 
Prahy. Cílem byla přírodní rezervace lesní školy Chuchelský háj. V lesním zoo koutku byla 
přehlídka na 30 druhů zvířat. Majestátně se předvedl rys ostrovid, psík mývalovitý, jelen 
lesní. Z ptáků to byl krkavec, sova pálená, káně, výr, sojka. Zajímavé byly i sbírky paroží, 
rohů, kůží, lebek, peří a stop zvířat.  
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Divadlo kouzel Pavla Kožíška v Líbeznicích u Prahy se stalo 4. listopadu 2014 cílem 
cesty žáků 5. A a 5. B, kde známý kouzelník předvedl svá světová kouzla. Žáci 4. tříd 
absolvovali akci Dopravní výchovy. Seznámili se s dopravními předpisy, se zásadami 
BESIP, s povinnostmi občanů při přecházení ulic, s bezpečnou jízdou na kole a s povin-
nostmi chodců při pohybu na komunikacích. Desetiletá práce v programu Primární 
prevence se stala námětem pro žáky 3. až 9. ročníků. Formou besedy řešili mezní situace 
denního života, v otevřených rozhovorech s odborníky získávali odpovědi na životní situace 
a jak reagovat na agresivní chování některých spolužáků. Dne 5. listopadu 2014 odjeli žáci 
2. D a 2. E do Prahy do Divadla Spejbla a Hurvínka. Děj se odehrával v situacích víkendu 
popleteného Hurvínka. Nejvíc však děti upoutalo vystoupení medvědáře se třemi medvědy.  

Dne 19. listopadu 2014 navštívili žáci 4. B pražské divadlo Minor, kde záměrem účasti 
bylo seznámení s náplní slova demokracie. Poznali, že i každá hra má svá pravidla, v životě 
společnosti je hlavním pravidlem Ústava. Žáci 4. C, 4. B a 5. C si vyzkoušeli práci 
v keramické dílně u paní Markéty Razimové v Chýni. Zkusili si vytočit na hrnčířském kruhu 
svícen, nahlédli do pece a na závěr si prohlédli výstavku výrobků, která byla výbornou 
přehlídkou dovednosti paní majitelky.  

Procházku do podzimní přírody podnikli žáci 1. B a 1. C s cílem získat vhodný přírodní 
materiál pro práci při výtvarné výchově. Cestou si vyzkoušeli znalost dopravních značek. 
Nakonec donesli do školy nepřeberné množství materiálu, největší byla sbírka barevného 
listí.  

Celorepublikový vzdělávací program Zdravá pětka má své pečlivé vyznavače u žáků 
prvních ročníků. Žáci poznávali zásady správné výživy, skladbu jídelníčku, kde nesměla 
chybět zelenina a ovoce s důležitým pitným režimem. Pozornosti dětí neunikla ani hygiena 
stolování a kvalita potravin.  

Předvánoční výlet uspořádali žáci 2. D a 2. E do skanzenu Třebíz, na Cífkův statek. 
Přivítal je hospodář a panímáma Rozárka, pozvali je na posezení do kuchyně, kde dětem 
vyprávěli, jak se dříve slavil advent. Děti viděli přípravu vánočky, kterou pak náležitě 
i ochutnaly. Podívaly se i do chléva, kde vyslechly vyprávění pověsti o narození Jezulátka. 
Pak následovalo posezení v dílně a výroba drobných dárečků.  

Malé Vánoce si prožili žáci 2. A, 2. B a 2. C při výletu do Mníšku pod Brdy. Zde si 
prohlédli si vánočně vyzdobený zámek. Seznámili se s vánočními zvyky – pouštěli lodičky 
z oříšků, házeli střevícem, krájeli jablka. Zajímavá byla výstava dobového oblečení, od 
starověku až po současnost. Na závěr si děti vyrobily ve vánoční dílně andělíčka, prohlédly 
si betlém. Nakonec si každý nesl domů malý suvenýr a především pěknou vánoční náladu.  

Dne 30. listopadu 2014 si žáci 1. tříd vyrazili na exkurzi do Příbrami. Na Březových 
Horách je paní průvodkyně zavedla do dolu Morava, kde na děti čekalo skutečné čertovské 
peklo. Čerti hráli mariáš, vařili pekelný guláš a jedli kyselé zelí. Nakonec cesta vedla za sv. 
Mikulášem a sv. Petrem, kteří se dětem za pěkný zpěv vánočních koled odměnili sladkým 
čokoládovým kalendářem. Prvňáčkové 18. prosince 2014 si při práci v dílnách ozdobili 
perníčky, vytvořili mozaiku kapra, vyrobili voňavé jablíčko a zdobený květináč. V divadle 
Minor děti viděly vánoční divadelní příběh Josefa a Marie a narozeného Ježíška. Byl zde 
i útok ďábla, boj čerta, zlého Heroda a i klanění Tří králů. 
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ŠKOLNÍ DRUŽINA 

Děti navštívily solnou jeskyni v Hostivici. Velice příjemný pobyt byl doplněn promí-
táním televizní pohádky „Prasátko Pepa“. Pro činnost dětí v družině je nepostradatelným 
pobyt v přírodě, u základní školy jsou travnaté plochy pro provozování různých her 
a soutěží, nové je sportoviště přímo vedle školy. Velmi jsou využívané vycházky do 
Stromečků, Bažantnice, k Hostivických rybníkům.  

Dětem se velice líbil výlet do Prahy, do muzea, kde byla výstava drahých kamenů 
a meteoritů. Milá byla pozornost od pořadatelů výstavy, každé dítě dostalo na památku 
kamínek pro štěstí.  

Dne 9. března 2014 navštívili žáci 6. oddělení školní družiny v Muzeu hlavního města 
Prahy výstavu Peníze nebo život. Děti se v besedě a při prohlídce exponátů seznámily 
s formou pohybu peněz, se systémy spoření, o výpůjčkách a dalších peněžních tocích. 
Čarodějnice měly svůj slet 30. dubna 2014 na školním hřišti. Děti zkoušely překonávat 
hořící hranici dřeva, běh na koštěti a plnily další úkoly v boji s obludami. Nejvíce se líbil 
čarodějnický hula-hop.  

Pro žáky družiny byl školní boj ve vybíjené. Zájem dětí byl veliký, výsledkem bylo 
odpoledne plné sportu a radostí dětí. Děti z družiny spolu s kamarády Klubko se vypravily 
na prohlídku Středočeského muzea v Roztokách u Prahy. Výstava „Poznej se“ – seznámila 
děti se stavbou lidského těla, ukázala vývoj techniky, která lidský život usnadňuje 
a zpříjemňuje. Odpočinek v zámeckém parku děti využily pro sportovní hry, některé děti 
namalovaly pěkné obrázky. Hezké odpoledne zkrátil hrozící déšť, hurá do autobusu a cesta 
domů.  

Ve středu 22. října 2014 byla školní drakiáda. Počasí však létajícím drakům nepřálo  
a tak byla soutěž o nejlepšího draka na chodbě v družině. V pátek se však počasí zlepšilo 
a létalo se venku na louce. Ve spolupráci s dalšími organizacemi ve městě bylo 29. listo-
padu 2014 Hostivické světélkování a rozsvícení vánočního stromu. Celý program začal 
v budově Základní školy U Zámecké zdi, pak následoval průvod světélek, rozsvícení vánoč-
ního stromu a další kulturní program.  

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ, ul. PIONÝRŮ   

Budova základní školy prošla stavební údržbou. Celý systém výuky v této škole je 
zaměřen na postupné vzdělávání dětí, které nestačí systému výuky v Základní škole 
U Zámecké zdi. Kapacita školy je pro 46 žáků, skutečné počty se v jednotlivých letech 
pohybují mezi 30–40 žáky. Největší problém je pravidelná docházka dětí z méně přizpůso-
bivých rodin. Kapacita učeben je volena pro menší počet dětí, většinou 7–9, učitelé se tak 
mohou plně věnovat všem dětem. Ve třídách jsou počítače, interaktivní tabule, žáci mají 
vlastní tablety. V září 2014 byla otevřena třída pro žáky s poruchami učení – dyslexie, 
dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie. Třídu navštěvují žáci 3. a 4. ročníku, v učebně jich je 
7, výuka je vedena k osvojování učební látky tak, aby se pak mohlo dítě začlenit do 
5. třídy své kmenové školy anebo pokračovalo na 2. stupni v základní škole pro žáky se 
specifickými poruchami učení.  
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V objektu školy je pěkná školní zahrada, která je využívána pro odpočinek a relaxaci 
dětí. Na tělocvik odcházejí děti do tělocvičny Základní školy U Zámecké zdi. V této škole 
mohou též navštěvovat zájmové kroužky. Na obědy docházejí děti do kmenové školy, 
odpoledne funguje školní družina. Vedle školní výuky mají děti zájmový program, zvládají 
kurz první pomoci a v roce 2014 viděly výlov Litovického rybníka a připravily si vánoční 
besídku. Velký kus práce čeká na pedagogy ve výchovném procesu – na poli zvládání 
optimálních vztahů mezi žáky. Pro nový školní rok 2015–2016 plánuje škola otevření dvou 
tříd pro 4. a 5. ročník.  

Poznámka k zamyšlení – Na stránky Hostivického měsíčníku napsala své zkušenosti 
maminka jednoho chlapce, u kterého byla diagnostikována porucha ADHD, což je porucha 
pozornosti spojená s hyperaktivitou. Chlapec v malotřídní škole nezvládal pozici klidného 
a pozorného žáčka, neposlouchal, vyrušoval, zlobil. Třídní paní učitelka ho musela často 
napomínat, stav nezastavilo ani motivační potrestání. Kluk i dále ve škole zlobil, odmítal 
chodit do školy a on sám velice trpěl. Od září 2014 byl Matyáš přijat do základní školy 
praktické, do třídy pro žáky se specifickými poruchami učení. Během krátké doby se 
Matyáš ohromně změnil. Doma vypráví o tom, co se ten den ve škole učili, do školy chodí 
rád, nemá žádné psychické problémy ani fobii ze školní docházky.   

 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KLADNO, 
POBOČKA HOSTIVICE    

Tato škola vyučuje děti v oborech hry na hudební nástroje, ve zpěvu, tanci, ve 
výtvarné výchově a v dramatických oborech. Žáci veřejně vystupují na koncertech, 
úspěšná akce byla ve Sboru Církve československé husitské, členové výtvarného kroužku 
předvedli své výtvarné práce na téma Dobře je nám na světě. Dne 30. května 2014 
předvedli žáci školy historickou minioperu Trpaslíkův dar. Soubor za vedení slečny Terezy 
Špetíkové získal závěrečný aplaus a potvrdil, že i v Hostivici rostou pěvecké talenty. Již se 
konají přípravy nastudování operety Sen noci karnevalové, hostivického autora Josefa 
Kaplánka. Plánovaná premiéra je 19. října 2015, kdy bude 75. výročí prvého představení 
v Hostivici. Soubor zve ke spolupráci i další ženy a muže k osazení potřebných hlasových 
pěveckých partů. 

 

Hudební škola Pavla Hokra 

– vyučuje hře na hudební nástroje – klavír, kytaru, flétnu a vyučuje též zpěv. 

 



Kronika města Hostivice 
Rok 2014  44 
 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA  

Rodiče tříletých dětí měli i v roce 2014 starosti, zda jejich ratolesti budou přijaty do 
mateřské školy. V posledních letech vedení města průběžně řeší tento palčivý problém. 
Developeři naslibovali zájemcům o pořízení rodinného domu v Hostivici, že občanská 
vybavenost v našem městě je zajištěna. Skutečnost je jiná, stavěly se nové domy, ale 
zapomnělo se, že mladé rodiny budou mít děti, které bude třeba umístit do mateřských 
a základních škol. Současná kapacita jediné státní mateřské školy ve městě je 225 dětí, 
což nestačí pro umístění přibývajících dětí do předškolního zařízení. Nejde jen o tříleté 
a čtyřleté děti, na své budoucí vzdělávání v základní škole se zde připravují pěti a šestiletí 
předškoláci. Paní učitelky je vedou ke správné výslovnosti, porozumění barvám, různým 
dovednostem, kreslení, recitaci a zkrátka všemu, co obsahuje námětová brožurka Desatero 
pro rodiče dětí předškolního věku.  

Dne 21. února 2014 prožily děti z oddělení Medvídků příjemné dopoledne, kdy přišli 
žáci ze ZUŠ Kladno, pobočky Hostivice. Starší kamarádi pro ně připravili malé vystoupení. 
Představili se členové literárně – dramatického oboru, pak vystoupili muzikanti, tanečníci 
a nakonec společný zpěv účinkujících i mladých diváků zakončil pěkné představení.  

Dne 3. dubna 2014 se na školní zahradě objevil zajíček a oznámil dětem, co je třeba 
udělat, aby přišlo opravdové jaro. Došlo na barvení velikonočních vajíček, malování kraslic. 
Důležitá byla zkouška v poznávání květin a zvířátek. Děti si vyzkoušely práci se zeminou, 
se semínky a cibulovinami květin. S prací dětí byl zajíček spokojený a děti odměnil 
čokoládou a účastnickým diplomem.  

Oslava Svátku matek byla již 7. května 2014., kdy ve všech třídách byl slyšet přednes 
básniček, písniček a to vše bylo pro milované maminky. K dětem ve třídách Berušek, 
Želviček a Včeliček přijel odborník na hodnocení zvířátek, především pak včel až z Vysočiny 
pan Vlastimil Bubeníček.  

Ten je shodou okolností dědečkem dvou kluků ze třídy Berušek. Děti se dozvěděly  
o práci včelaře v průběhu celého roku. Prohlédly si všechny pomůcky pro chov včel, úl, 
dýmák, rámky na medové plástve, včelařskou kuklu a další včelařské pomůcky.  

Po prázdninách přišli do mateřské školy noví školáčkové. Někde ukápla slzička, 
většina dětí přišla s úsměvem a za poznáním nového působiště. V krátké době si na novou 
školku zvykly a tak smích, radost a spokojenost je denním projevem všech dětí. V pondělí 
13. října 2014 se vydali Lvíčata a Modráskové na dlouhý výlet, až do Liberce. Navštívili 
nejstarší ZOO v naší republice. Cesta vedla k výběhům velbloudů, poníků, pavilonu opic, 
ke krokodýlovi, plameňákům. Největší obdiv sklízel král zvířat – lev, za to bílý tygr užíval 
hojnosti sluníčka a spal. Po prohlídce následovala cesta na Ještěd. Lanovkou pak dojeli na 
zamlžený vrchol, pak následovala cesta dolů do údolí, hurá na autobus a jelo se domů. 
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SOUKROMÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY  

Státní zařízení nestačí přijmout všechny děti, a tak jsou ve městě v provozu též 
mateřské školy soukromé: 

Mateřská škola, s. r. o., K Višňovce 1389, kapacita 29 dětí, detašované pracoviště MŠ.                                                           

Mateřská škola Fíček, s. r. o., U Chobotu 1212, s kapacitou 22 dětí. 

 

Soukromé školky, které poskytují hlídání dětí 

Veselý domeček, Mírová ulice – kapacita 20 dětí 

Opičky, U Potoka – kapacita 20 dětí 

Školka Na Výhledu – kapacita 20 dětí 

Sluníčko, ul. Žďárská – otevřena od března 2014 

 

LESNÍ ŠKOLKA – EnviKlub – HURÁ VEN  

Lesní školka nabízí své služby pro rodiče předškolních dětí. Po zkušební záběhové 
době zajišťuje hlídání a péči o děti a od září celodenní týdenní provoz, který bude 
vyhovovat i rodičům zaměstnaným na plný pracovní úvazek. Zatím byla otevřena jedna 
třída pro 15 dětí ve věku 3–6 let, měsíční školné 6 000 Kč. Děti využívají pobyt v přírodě, 
pro případ špatného počasí mají vybudovanou pod hrází Litovického rybníka „jurtu“. 
V dubnu děti pomáhaly při úklidu lesoparku Nad Jenečkem, pomáhaly při výsadbě lípy 
v ulici Za Mlýnem a 20. května 2014 byly u slavnostního otevírání studánek. Rovněž se 
zúčastnily Dne dětí, který se konal 31. května 2014 v Sokolovně a Svatojánských slavností 
dne 24. června 2014. Ve dnech 18. až 22. srpna 2014 byl uspořádán příměstský tábor 
„Z pohádky do pohádky“ v okolí Hostivických rybníků.  

Denní provoz v Lesní školce „Hurá ven“ začíná mezi 8. – 9. hodinou ráno. Pak se 
zapálí oheň a probíhá ranní kruh, což je společné přivítání a rozcvička, následuje zpívání, 
básničky, předvádění zvířátek a pak pobyt v lese. Děti si z domova nosí svoji svačinku, jí 
se venku nebo v jurtě. Denním programem je cesta do lesa, přes most potoka do 
Stromečků, poznávání novinek v lese.  

Potom následuje návrat do jurty, hygiena, kontrola stavu oblečení, oběd a odpočinek 
ve spacáku. Kolem třetí hodiny je malá svačinka, poté podle počasí pobyt v jurtě anebo 
venku na zahradě, případně je možnost i her na hřišti. Příjemným darem byly speciální 
kamna pro vyhřívání jurty. 

Pro předškolní děti je v  Sokolovně dostupný dětský Klub Klubíčko, otevřeno  
pondělí až pátek od 9 do 12 hodin.  
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KLOKÁNEK  

Klokánek – zařízení Fondu ohrožených dětí, které pomáhá týraným, zanedbávaným, 
zneužívaným, opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem je již deset let i v našem 
městě. Kapacita zařízení je 12 krásných bytů pro 48 dětí, v půdní vestavbě jsou terapeu-
tické místnosti, k dispozici je krásná zahrada, o kterou se již několik stará Ing. Kárný, dob-
rovolně a zdarma. Byla připomenuta i výborná spolupráce Klokánku s městem Hostivice.  

Lze bez nadsázky říci, že řada dětí zde nalezla to, co doma neměly. Náhradní 
rodičovskou pomoc a lásku „tet“, kamarády a kamarádky, zkrátka nalezly teplo domova. 
Za období 10 let prošlo Klokánkem 630 dětí, prvním přijatým dětem je dnes 23 let, do 
náhradní rodinné péče odešlo 263 dětí.  

Vrásky na čele vedení Klokánku působí platnost nových předpisů, které limitují počty 
bydlících dětí. Dopad tohoto předpisu negativně ovlivní i dosud pěkný chod celého domo-
va, včetně ekonomických záležitostí. Jsou i jisté finanční těžkosti, dotace na provoz jsou 
rozdělovány mezi státní organizace a pak i na nestátní dětské domovy. Mnoho dětí žije 
v nejistotě, jak to vše dopadne. Spousta lidí však na Klokánek nezapomíná. Opuštěné děti 
podporuje zpěvák Kamil Střihavka a Radio Beat. 

Děti dostaly k Vánocům dárek na pobyt u moře. Výborná je spolupráce s firmou 
Elektrowin, kdy se v Klokánku soustřeďují vyřazené elektrospotřebiče. Řezník pan Hilgart 
připravil dětem pravou českou zabíjačku. Pro děti je naplňován program volného času, kde 
za finanční  pomoci podpory Letiště Praha, supermarketu Globus Zličín a dalších organizací 
děti naplňují svá přání a plány do dalšího života. Vedení domova chce co nejvíce pomáhat 
dětem, které neměly zrovna to štěstí, aby se narodily do rodin milujících rodičů.   

Dne 16. září 2014 bylo „desítileté“ výročí života Klokánka v Hostivici. V závěru 
proslovů zástupci města předali vedení Klokánku pamětní certifikát s finančním darem 
10 000 Kč. Děti uspořádaly veselé odpoledne plné zábavy, byl den otevřených dveří. 
V kulturním programu vystoupil patron Klokánka zpěvák Kamil Střihavka s kapelou 
Leaders, slovem doprovázel Marek Černoch. Dále vystoupili šermíři Duellanti, bylo loutkové 
představení a představili se i motorkáři Nezmot. Občerstvení zajistila lahůdkářská firma 
Cajthaml a Letiště Praha. 

 

DĚTSKÉ ODDÍLY  

KAJKY  

Oddíl je svojí činností propojen se Svazem ochránců přírody. V dubnu 12. dubna 
2014 byl v parku nad bývalou střelnicí v Jenečku ve spolupráci s ČSOP a EnviKlubem  Hurá 
ven jarní úklid přírody. Prázdniny začaly výletem na Slovensko, cílem byla Velká Fatra, 
následoval přechod hřebene u Starých hor, Harmanecká jeskyně, vápencová skály na 
kopcích Ostrá a Tlstá, vesnice Vlkolínec, která byla zařazena do seznamu Unesco. Zářijová 
víkendovka přivedla členy oddílu na vody řeky Sázavy. Příjemný byl kemp v Týnci nad 
Sázavou, v neděli pak peřeje před Pikovicemi. Hlavní říjnovou akcí byl společný zájezd 
s pražským oddílem Pterodactylus do Jeseníků. Výstup na Šerák a Keprník doprovázela 
tající námraza, ta tvořila na cestách potoky vody. Ve Velkých Losinách byla návštěva ruční 
výrobny papíru. Starší účastníci zdolali výstup na Mravenečník s horní nádrží elektrárny 
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Dlouhé Stráně a na Praděd.  Mladší se vydali na Velké mechové jezírko u Rejvízu a do 
Městských skal u Šumperka. Na státní svátek v listopadu oslavil oddíl své 21. narozeniny. 
Akci zakončily tradiční hody, tentokrát s mléčným sortimentem. S přáním hezkých Vánoc 
a všeho nejlepšího do roku 2015 byla činnost klubu v roce 2014 zakončena. 

 

JUNÁK  

Středisko Junáka Bílá podkova Hostivice má 38 členů, kde je oddíl chlapecký „Tuleni“, 
dívčí „Šídla“ a oddíl dospělých členů. Jedenkrát týdně mají pravidelné schůzky v klubovně 
v ulici Pionýrů. Každý měsíc pořádají víkendovou akci s pobytem v přírodě. Na počátku 
roku byla navíc akce návštěvy Muzea lokomotivního depa Praha Vršovice. Skautky se sešly 
na oslavě „Dne sesterství“ dne 22. února 2014. První jarní den byl oslaven společně. 
V prosinci přivezli skauti do Hostivice „Betlémské světlo“. 

 

TĚLOVÝCHOVA A SPORT  

TJ SOKOL HOSTIVICE  

Od nového roku byla tělocvična v plném provozu. V Sokolovně se cvičí každý den,  
také v sobotu a neděli zde probíhají různá cvičení a soutěže dětí i dospělých. Dne 27. dub-
na 2014 byly v areálu Sokolovny uspořádány Zimní olympijské hrátky. Na 130 mladých 
závodníků soutěžilo i na cvičišti, v olympijském trojboji byl slalom s pukem na branku, 
biatlon a rychlobruslení. Doplňkem byla šlapadla, sjezd na pekáči, curling, opičí dráha 
a skoky na trampolíně.  

Oddíl ASPV uspořádal 24. května 2014 soutěž v atletice Děti v pohybu.  

Pohostinský přístup zajistila atletická oáza v Rudné. Děti soutěžily v běhu, skoku do 
dálky a v hodu do dálky. Hostivičtí obsadili 1. místo, dále 5 závodníků 2. místa a 3 pěkné 
3. místo. Víkend s Hopíkem absolvovalo 63 dětí v pěkném prostředí Božího Daru v Kruš-
ných horách. Ač již bylo léto, program naplnilo téma Vánoce. V množství her byla na 
ukončení Ježíškova cesta se 13 zastaveními a hledání pokladu. Dne 19. září 2014 byl 
turnaj florbalových mužstev v ZŠ U Zámecké zdi. TJ a Regionální centrum ASPV Praha 
západ uspořádalo 20. září 2014 základní výcvik orientačních sportů v přírodě. Akce se 
konala na hřišti pod hrází Litovického rybníka a v okolí Hostivických rybníků. 

 

TEAMGYM 

Členové oddílu se zúčastnili 30. března 2014 závodů memoriálu V. Straky – Vršovice 
Open Team Gym.  Soutěžilo se v malé akrobacii a na malé trampolíně. Hostivičtí obsadili 
1., 3., a 5. místo.  Ve dnech 11. až 15. srpna 2014 probíhalo v Sokolovně letní soustředění 
s činnosti od 8 do 17 hodin. Obědy byly z hotelu Fort Roxy. Tréninkové dávky byly velice 
účinné, děti načerpaly do dalších soutěží potřebné zásoby sil.  Podzimní Malý TeamGym se 
konal ve Vršovicích 22. listopadu 2014 a byl pro družstva žáků. Dva naše Mix týmy 
obsadily 1. a 3. místo.  
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Vánoční závod pro nejmenší byl uspořádán dne 6. prosince 2014 ve Zbraslavi, naše 
děvčata obsadila 1. místo, družstva chlapců získala všechna medailová umístnění – 1., 2. 
a 3. místo.  

A co dělá TeamGym jedinečným? Je velice atraktivní pro diváky, cvičení v týmu je 
zábavnější a TeamGym mohou cvičit závodníci každého věku a výkonnosti. 

 

MAREŠKY 

Při plesové sezóně 2014 Marešky předvedly výborné předtančení dne 21. února 2014 
v Rudné. Více jak 21letou historii svého oddílu skloubily do pásma Svatební mix, který 
vyvolal ohromné ovace a nadšení přítomných účastníků plesu.  

Dne 9. listopadu 2014 se Marešky zúčastnily přehlídkových soutěží pódiových skladeb 
Praha-open 2014. Skladba Řeka na hudbu Justina Timberlaka „Cry me a river“ vynikala 
výborným scénickým pojetím a její provedení bylo na vysoké profesionální úrovni. 

 

ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU 

Oddíl uspořádal o prázdninách soutěž středoevropského orientačního běhu v Českém 
ráji. Na první zářijový víkend byl v Novém Městě pod Smrkem závody na kolech. Velmi 
úspěšné bylo vystoupení hostivických závodníků v krajské soutěži v Kamenici, kde obsadili 
1. místo a další bodovaná místa. Úspěšné vystoupení bylo v podzimním orientačním běhu 
v Krušných horách a v listopadu byl závěrečný noční orientační běh v oboře Hvězda 
v Praze. Bohužel očekávaný sníh dosud chyběl.  

 

ODDÍL FLORBALU 

Dne 1. února 2014 se žákovská florbalová družstva zúčastnila krajského turnaje. 
V kategorii 8–14 let získalo jedno družstvo stříbrnou medaili a druhé družstvo bylo na 
4. místě. Dne 25. října 2014 se oddíl účastnil Republikové žákovské soutěže v Pardubicích. 
Utkalo se zde 8 nejlepších mužstev z celé republiky. Naši obsadili až druhou část pomyslné 
soutěžní tabulky, ale úspěch to byl veliký.  

 

ODDÍL KOPANÉ 

Všichni členové oddílu se v zimě věnovali osobní přípravě k úspěšnému startu do 
jarních soutěží. Využívali Sokolovnu, tělocvičnu v Chýni a jezdili na kondiční plavání do 
krytého bazénu v Tuchlovicích. Fotbalový dorost vyhrál okresní soutěž, většina hráčů 
přebornického mužstva dovršila věku 18 let, a tak celé družstvo bylo přihlášeno do okresní 
soutěže Praha-západ, IV. třídy. Lze si jen přát, aby píle chlapcům zůstala i nadále a jednou 
posílili A mužstvo, které zatím balancuje v té slabší polovině okresní soutěžní tabulky. 
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ODDÍL TURISTIKY  

Oddíl se v průběhu roku soustředil jen na vycházky do přírody. Dne 3. dubna 2014 to 
byla vycházka do obory Hvězda a na Ladronku, 14. května 2014 byl uspořádán výšlap do 
Prahy, na Petřín, Újezd a okolí Prahy 5. Dne 5. června 2014 následoval okruh kolem 
Hostivických rybníků. 

 

ODDÍL TENISU 

Členové oddílu pokračovali v úpravách svého areálu pod hrází Litovického rybníka. 
Sportuje zde silné družstvo mládeže i dospělých. V létě měli hostivičtí tenisté milou 
návštěvu. Do Hostivice jezdí ob rok bývalý český tenista Libor Pimek, v současné době 
občan Belgie. Rád se vrací do míst svého mládí, pohovoří s přáteli a je patrné, že Hostivici 
má ve svém rejstříku hodnot zařazenu velmi vysoko. Letos byl ubytován v novém Sport 
hotelu Břve, vyslovil pochvalná uznání nad úrovní celého areálu a starostlivostí pana 
majitele Šmída. Jedinečné bylo setkání s legendou atletiky, olympijským vítězem v deseti-
boji v Barceloně 1992 hostivickým podnikatelem Robertem Změlíkem. Příjemná byla 
beseda i s hostivickým tenistou, zastupitelem města MUDr. Tomášem Burgerem. Pěkná 
byla i prohlídka a ochutnávka vína při slavnostech na Husově náměstí. Poslední den 
pobytu host věnoval setkání s panem starostou Jaroslavem Kratochvílem. Chvilku 
zamyšlení u fontány vystřídala prohlídka rekonstruované Sokolovny a hostivického 
gymnázia. Milý host poděkoval za pěkné přijetí, všem občanům popřál vše dobré 
k pěknému a spokojenému životu v Hostivici.  

 

ŠACHOVÝ ODDÍL 

Oddíl zaznamenal v roce 2014 v období posledních let nejlepší výsledky. Zvláště 
potěšilo 7. místo A mužstva v krajské soutěži, kde pětkrát zvítězilo a jednou remizovalo.  

Vrásky na čele vedení šachového oddílu vyvolávalo B družstvo, které se po celou 
dobu soutěže potácelo na hraně sestupu. Teprve v posledním zápase, po posílení 
B mužstva, přišlo vítězství a záchrana oddílu v soutěži. Překvapení nastalo v soutěži 2014–
2015, kde B mužstvo s přehledem poráželo všechny soupeře a útočilo na čelo tabulky.  
A mužstvu se tolik nedařilo, pouhé dvě remízy na radost nestačily. Utkání se hrála v pros-
torách restaurace Fort Roxy, kde oddíl nalezl velmi dobré prostředí pro šachové klání.  

Veliká pozornost byla upřena na VI. ročník turnaje O pohár města Hostivice 2014. 
Zvítězil český velmistr Petr Neuman, z hostivických hráčů se nejlépe umístili Pavel 
Komprda a Václav Dbalý. Pohár vítězi předali starosta města Jaroslav Kratochvíl a člen 
městského zastupitelstva, olympijský vítěz v desetiboji Robert Změlík. Pozitivním zjištěním 
bylo, že si po celý rok velmi dobře vedl kroužek mladých šachistů, což je velkým příslibem 
pro budoucnost. 
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ODDÍL NOHEJBALU – TJ SOKOL BŘVE  

V průběhu roku došlo ke zrušení družstva mužů, velmi dobrou činnost však prokazo-
valo družstvo žen. Ve dnech 20. až 21. září 2014 bylo v hale na Břvech 22. Mistrovství ČR 
žen v nohejbalu dvojic a trojic. Zúčastnilo se 22 družstev, družstvo A TJ Sokol Břve 
obsadilo 5. místo, družstvo B 8. místo.  

 

BOX  

Pro dospělé a mládež od 12 let probíhají tréninkové hodiny v Sokolovně pod vedením 
mistra republiky v boxu Petra Stejspala. 

 

JUDO CLUB KIDSPORT, o. s. 

Judo Club zahájil v září již šestou sezónu, v klubu bylo 90 členů ve věku 5–14 let. 
V závodní činnosti vynikal David Dudy na turnajích Českého poháru, významná byla dvě 
vítězství na turnajích v rakouském Welsu a 3. místo Matěje Hrkala na přeboru mladších 
žáků v Ostravě. Hlavním trenérem je mnohonásobný mistr ČR a bývalý reprezentant 
Mgr. Jiří Vaněk. 

 

SOUSEDSKÝ BĚH 

Sousedský běh se konal dne 4. října 2014, letos již po 13. na hrázi Litovického 
rybníka, za solidní účasti mladých i dospělých závodníků. Závodilo se v kategorii ženy, 
muži, veteráni a děti. Pořadatelem byl Novis Triatlon Klub Praha.  

 

HOSTIVICKÝ BĚH – RUN 2014  

Půlmaraton měl zatím 1. ročník, zúčastnilo se na 150 závodníků, kteří absolvovali trať 
v okolí Hostivických rybníků a Starých Litovic – na tratích Hostivická pětka 5 km, Hostivická 
desítka 10 km, Hostivický půlmaraton 21,1 km a Rodičovský ultra běh cca 500 m po hrázi. 
Startovalo se 17. května 2014 z hráze Litovického rybníka a na startu byla pro všechny 
běžce standardní občerstvovací stanice. 

 

OSTATNÍ CVIČENÍ 

LETNÍ JÓGA  

FITNESS PRO SENIORY 

PILATES 

ASTHANGA YOGA atd.  
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POLICEJNÍ KRONIKA 

O bezpečnost v našem městě se stará Policie ČR a Městská policie Hostivice. Hodno-
cení roku 2014 přináší chmury do života spořádané společnosti. Opět je zde zaznamenána 
snůška přestupků, porušování dopravních předpisů, narušování občanského života. Nejvíce 
přestupků je v dopravě, porušování klidu ve městě. Narůstá kategorie krádeží v obcho-
dech, domácnostech, škody jsou i na národním majetku. Pachatelé těchto činů se ponej-
více rekrutují z řad bezdomovců, kteří svoje špatné sociální podmínky řeší drobnými 
krádežemi. Asi zákon o hlášení bydliště na městském úřadě byl omylovým opatřením 
a ochránci plnění zákonných předpisů jsou vystavováni často do role osob, které musí 
dodržovat služební předpisy, zatímco jejich porušovatelé mají ze svého jednání výsměch. 
Stoupá domácí násilí, pod vlivem volného života a za podpory nadměrného užívání 
alkoholu dochází k narušení manželského soužití, police musí tyto případy řešit a někdy 
i za pomoci rychlé záchranné služby.  

Trvalým problémem je znečišťování ulic, chodníků, dětských hřišť výkaly domácích 
mazlíčků. Rozmístěné oranžové sběrové koše majitelé psů míjejí bez povšimnutí, přehlíží tu 
skutečnost, že jejich mazlíček něco na ulici, chodníku zapomněl. Trvale je nebezpečí 
černých skládek. TSH ve svém dvoře mají připravené velké kontejnery na domácí odpady 
a občané mají možnost bez poplatku drobné odpady zde ukládat.  

Novým problémem ve městě se stává parkování motorových vozidel na veřejném 
prostranství. Nezřídka v ulici parkuje několik nákladních aut, často i velký kamion. Město 
platí celoročně kotec pro zadržené volně pobíhající psy útulku na Bouchalce a ve dvoře 
technických služeb je kotec na odchycené volně pobíhající psy. U schvalování nových 
staveb rodinných domů a obchodních provozoven se obchází předpis počtu parkovacího 
stání a každý zkouší, co mu úřad dovolí. 

 

Městská policie Hostivice – statistika za rok 2014  

- přestupky v dopravě – řešené blokovou pokutou  225 
 přestupky v dopravě – řešené domluvou  673 
- přestupky v dopravě – oznámeno MÚ Černošice 56 
- přestupky v dopravě – nasazení tzv. botiček 71 
- přestupky proti veřejnému pořádku – řešené blokovou pokutou   13 
- přestupky proti veřejnému pořádku – řešeno domluvou  260 
- přestupky oznámené přestupkové komisi  12 
- ostatní přestupky – řešeno pokutou  11 
- ostatní přestupky – řešeno domluvou  33 
- ostatní přestupky – oznámeno přestupkové komisi  5 

V roce 2014 bylo zadrženo 24 pachatelů trestných činů, 1 hledaná osoba.     

Na území města se podařilo odstranit tři autovraky a bylo oznámeno 32 majitelů 
vozidel bez zaplacení pojištění. 
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ZEMĚDĚLSTVÍ  

Rok 2014 byl opět ve znamení dalšího úbytku orné půdy a příprav ataků developerů, 
kteří vlastní zemědělskou půdu a usilují o její změnu na stavební lokality v územním plánu 
města Hostivice, v katastrech Hostivice a Litovice.   

Stávající zemědělské plochy obhospodařují buď jako vlastníci společnosti Agrosa 
Chýně, a. s., nebo Litos Litovice, s. r. o. Menší část obhospodařují formou pronájmu 
zemědělci z Chýně, Hostouně a Přítočna. Zemědělská činnost je na katastru města prová-
děna pouze formou rostlinné výroby.  

V tomto roce byly výnosy rostlinné produkce abnormálně vysoké, dá se říci, že byly 
v historických sledováních rekordní. Pšenice ozimá – 7,76 t/ha, cena za 1 t potravinářské 
kvality 5 200–5 400 Kč, ječmen sladařský 6,44 t, cena za 1 t – 5 600 Kč, řepka olejka 
4,21 t, cena za 1 t – dle smlouvy 11 000 Kč, kukuřice na zrno 10,2 t, cena za 1 t 5 800 až 
6 200 Kč, řepa cukrovka 70,1 t, cena dle obsahu cukru za 1 t až 1 160 Kč. Brambory 
pěstují pouze dva zemědělci, pro samozásobení rodiny a známých v obci s velmi dobrým 
výnosem. Cena za 100 kg činila 800 až 900 Kč, ke konci sklizně klesla až na 400 Kč. 

V celostátní statistice byl zemědělský rok hodnocen jako velmi dobrý a lze 
konstatovat, že zemědělci neprodělali, vyjma těch, kteří mají živočišnou výrobu, kde 
s vysokou cenou obilí rostly i náklady na krmiva, a tak celková bilance živočišné produkce 
byla rentabilita kolem 0, někde i pod čarou v záporných číslech. Platby odběratelů za 
produkty živočišné výroby – velmi kvalitní maso, mléčné výrobky a vejce – jsou stále 
nízké, pro zákazníky v obchodech stanovují potravinové řetězce ceny s vysokou marží 
prodávajícího. Stále trvají vysoké vklady do výroby – pohonné hmoty, energie, výkonné 
stroje jsou velmi drahé, prostředky chemické ochrany rovněž.  

Stav je již léta setrvalý, český zemědělec sice mnoho vydrží, ale jak dlouho? Mnoho 
praktikujících zemědělců plní sliby, které dali svým otcům a dědům, ale další generace asi 
takovou výdrž mít nebudou. 

 

POČASÍ   

Nový rok začal na nulové teplotě, s vlhkým počasím.  

5. ledna bylo přes den 3 °C, mžilo, 10. ledna klesla teplota na -1 °C, přes den bylo 
10 °C, 13. ledna -2 °C, 15. ledna napadl sníh – 2 cm, 18. ledna velká mlha 3 °C, 21. ledna 
déšť 1 mm, 26. ledna mráz -9 °C, přes den 8 °C, sucho, 27. ledna sníh, mráz -3 °C.  

1. února  0 °C, sucho, 3. února poprašek sněhu, 4. února -4 °C, teploty na 0 °C, 
slunečno, 9. února zataženo 3 °C, pak celý týden při 0 °C, 16. února 2 °C, zataženo, 
17. února -1 °C, slunečno, 23. února teploty při 0 °C, slunečno, do 28. února -1 °C až 
1 °C, sucho.  

1. března teploty při 0 °C, sucho, přes den 10 °C, 4. března déšť 1 mm, 9. března 
mlha teplota přes den 10 °C, 13. března 2 °C, přes den 17 °C, slunečno, 15. března déšť 
4 mm, ochlazení 4 °C, 18. března déšť 4 mm, 22. března první bouřka, déšť 8 mm, 
23. března 7 °C, déšť 17 mm, 25. března déšť 4 mm, přes den 4 °C, 27. – 29. března 
ráno 0 °C, přes den 8 °C, 31. března přes den 17 °C.  
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1. dubna ráno 5 °C, 3. dubna silná bouřka, blesky, déšť 3 mm, přes den 16 °C,  
5. dubna déšť 1 mm, přes den 19 °C, 7. – 12. dubna přes den 6–8 °C, slunečno,  

13. dubna 8 °C, déšť 2 mm, 14. dubna silný vítr, déšť 3 mm, kroupy, 17. dubna 
mrazík -1 °C, poškození květů stromů, do 20. dubna teploty ráno 4 °C, přes den 11 °C, 
21. dubna déšť 2 mm, 22 °C. Průtrž, krátká bouřka, déšť 5 mm, 25. dubna opět bouřka, 
déšť 9 mm, 27. dubna ráno 7 °C, přes den 21 °C, 30. dubna ráno 11 °C, přes den 20 °C, 
slunečno.  

1. května ochlazení, bouřka, déšť 3 mm, 2. května déšť, kroupy 8 mm, přes den 
4 °C, 5. května vítr, chladno 4 °C, 7. května déšť 2 mm, 10. května déšť 2 mm, vítr, 
13. května déšť bouřka 3 mm, 16. května déšť 9 mm, 6 °C, totéž 18. května, 19. května 
bouřka, déšť 15 mm, 20. května přes den slunečno 10 °C, 22. května přes den 24 °C, 
23. května slunečno 25 °C, navečer bouřka, kroupy 24 mm, 24. května déšť 3 mm, 
25. května déšť 3 mm, ráno 10 °C, přes den slunečno 24 °C, 27. – 28. – 29. května déšť 
13 °C, v Praze zátopy, 31. května ráno 12 °C, přes den 19 °C.  

1. června – celý první týden slunečno, 8. června přes den 32 °C, 9. června teplota 
35 °C, 15. června polední teploty 30 °C, 19. – 21. června přes den slunečno, teploty 
30 °C, 23. – 28. června vysoké teploty 29–31 °C, 24. června déšť 10 mm, 29. června déšť 
2 mm, 30. června ochlazení, déšť 3 mm.  

1. července vítr, déšť 1,5 mm, 6. července vysoká teplota 35 °C, 7. července přes 
den teplota 32 °C, navečer bouřka, déšť 3 mm, 8. července bouřka, blesky, déšť 53 mm, 
11. července bouřka 23 mm, 12. července teplota 23 °C, 13. července déšť 7 mm, 
17. července déšť 1 mm, 18. – 20. července slunečno, teploty až 33 °C, 21. července 
večer déšť, bouřka 27 mm, 24. července přes den 28 °C, 27. července ráno 15 °C, přes 
den 32 °C, bouřka, déšť 6 mm, 28. – 31. července přepršky, 3–5 mm.  

1. srpna ráno 17 °C, přes den 26 °C, 3. srpna navečer bouřka, déšť 8 mm, 6. srpna 
déšť 9 mm, 7. srpna teplo, déšť 2 mm, obtíže při sklizni obilí, 10. srpna déšť 2 mm, 
11. srpna déšť 8 mm, 16. srpna déšť 3 mm, vítr, přes den 22 °C, 18. – 24. srpna 
slunečno, teploty ranní 12 °C, přes den 28–24 °C, 26. srpna celý den prší, déšť 20 mm, 
mírné ochlazení, 31. srpna ráno 11 °C, déšť 7 mm.  

1. září celý den pršelo, déšť 10 mm, 6. září oteplení, přes den 29 °C, slunečno,  
8. září navečer bouřka, déšť 5 mm, 11. září ráno 13 °C, přes den 21 °C, navečer, v noci 
déšť 27 mm, 12. září déšť 17 mm, 13. září déšť 3 mm, 14. září déšť 3 mm, 15. září déšť 
7 mm, 16. září slunečno 14 °C, 19. září déšť 4 mm, 20. září déšť 3 mm, 21. září déšť 
3 mm, 22. září mlha 10 °C, odpoledne déšť 14 mm, 24. září déšť 13 mm, 28. září ráno 
7 °C, přes den 21 °C, 30. září ráno 9 °C, přes den 19 °C.  

1. října ráno 9 °C přes den 18 °C, déšť 3 mm, 2. – 5. října přes den 8–11 °C, 
slunečno, 8. října zataženo 11 °C, přes den 18 °C, déšť 2 mm, 12. října mlha, ráno 11 °C, 
přes den 23 °C, slunečno, 15. října ráno 8 °C, déšť 6 mm, 16. října déšť 7 mm, 18. října 
ráno 10 °C, přes den 19 °C, déšť 7 mm, 19. října ráno mlha 5 °C, přes den 20 °C, 
21. října přes den 15 °C, déšť 5 mm, 22. října déšť 5 mm, 23. října déšť 2 mm, 24. října 
5 °C, déšť 10 mm, 25. října ochlazení ráno, déšť 10 mm, 28. října šedivák 0 °C, přes den 
10 °C, 31. října ráno 4 °C, přes den 11 °C.  



Kronika města Hostivice 
Rok 2014  54 
 

 

1. listopadu ráno 2 °C, mlha, 6. listopadu zataženo 5 °C, déšť 2 mm, 7. listopadu 
ráno 9 °C, odpoledne 14 °C, 8. listopadu déšť 2 mm, 9. listopadu zataženo, mží, 5 °C, 
13. listopadu zataženo 7 °C, přes den 13 °C, 16. listopadu ráno 9 °C, mlha, déšť 1 mm, 
17. listopadu ráno 3 °C, 18. listopadu déšť 20 mm, 21. listopadu chladno, 4 °C, přes den 
9 °C, 23. listopadu ráno 0 °C, šedivák, mlha, 24. listopadu 1 °C, déšť 2 mm, 30. listopadu 
ráno 0 °C, šedivák, chladno.  

1. prosince -1 °C, mží ledovka, mrzne, 2. prosince ledovka -0 °C, déšť 9 mm,  
4. prosince ledovka, oteplení 3 °C, déšť 9 mm, 9. prosince mráz, 3 °C, 11. prosince déšť 
4 mm, vítr, 13. prosince ráno 6 °C, přes den 11 °C, déšť 2 mm, 15. prosince ráno 7 °C, 
přes den 11 °C, déšť 2 mm, 18. prosince nepatrný déšť, 20. prosince vítr, 2 °C, 
21. prosince ráno 2 °C, vítr, v poledne 6 °C, 24. prosince ráno 2 °C, v poledne 8 °C, vítr, 
sucho, 26. prosince -1 °C, poprašek sněhu, přes den 0 °C, 27. – 28. prosince ráno -6 až  
-7 °C, přes den mráz -5 °C, 29. prosince poprašek sněhu - 6 °C, 30. prosince sníh 6 cm, 
mrzne -9 °C, 31. prosince sníh, -2 °C, poledne 7 °C.  

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

Souborné klimatologické hodnocení oblasti naší lokality roku 2014 je dle meteoro-
logické stanice Praha – Ruzyně. 

 

Průměrná měsíční a roční teplota vzduchu (°C) 

1    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 rok  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
0,6 2,7 7,0 10,9 12,3 16,5 19,8 16,5 14,8 10,7 6,0 2,4 10,0 

 

Měsíční maximum 

11,5 11,3 21,1 21,1 27,4 31,5 33,0 29,1 26,1 20,5 15,2 11,5       – 

 

Měsíční minimum  

-15,0 -6,5 -3,7 -3,6 -1,0 5,8 7,9 6,4 2,6 -2,4 -2,7 -10,9    – 

 

Měsíční a roční úhrn srážek (mm) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  rok  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15,2 1,2 36,8 30,7 120,5 21,2 163,1 54,7 80,7 54,2 22,4 24,1 624,8 

 

Denní maximum (°C) 

3,6 1,0 16,2 12,8 24,4 5,9 48,8 15,8 23,3 16,4 19,2 8,2 
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Nejvyšší naměřená teplota vzduchu   33,0 °C červenec 

Nejnižší naměřená teplota vzduchu    15,0 °C leden          

Nejvyšší naměřený denní úhrn srážek   48,8 mm červenec      

 

Rok 2014 lze hodnotit jako srážkově nadprůměrný (624,8 mm), velmi mokrý byl 
květen a především červenec (163,1 mm), průměrná roční teplota vzduchu dosáhla 
10,0 °C, což je nejvyšší za posledních dvanáct let. 

 

 

ZÁVĚR                             

Uplynulý rok 2014 lze hodnotit jako úspěšný a velmi dobrý. V říjnu byly uspořádány 
volby nového Zastupitelstva města Hostivice. Odstupující městské zastupitelstvo předalo 
město v dobré kondici, i když pohled na finanční stránku mohl dělat starosti. Úvěry 
a půjčky byly nutné a pro další život našeho rozmáhajícího se města nezbytné. Současné 
období potvrzuje jejich správně směřování k řešení problémů ve školství, sportu i v dalších 
situacích každodenního života všech obyvatel města. 

V průběhu roku se uskutečnilo rozšíření kapacity Mateřské školy Hostivice o nová 
místa, čímž Mateřská škola Hostivice dosáhla celkové kapacity pro 225 dětí.  Další místa 
jsou v Mateřské škole – 2V Studio, K Višňovce, s kapacitou pro 29 dětí a v Mateřské škole 
Fíček, U Chobotu, s kapacitou pro 22 dětí. Ostatní soukromé školy poskytují své služby 
jako hlídání dětí. Vedení města usilovně pracuje na získání další dotace pro stavební 
rozšíření kapacity Mateřské školy Hostivice, kde by mohla vzniknout místa pro dalších 
75 dětí.  

Povinná devítiletá školní výuka je zajišťována v Základní škole Hostivice, U Zámecké 
zdi s kapacitou pro 900 žáků, která je zatím dostatečná. V současné době do školy dochází 
přibližně 80 žáků, kteří nemají v Hostivici trvalý pobyt.  

Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je zřízena Základní škola praktická, 
ul. Pionýrů 79, Hostivice s maximální kapacitou 46 žáků. 

Dále je pro střední vzdělání ve městě Gymnázium Hostivice se čtyřletým a osmiletým 
vzdělávacím programem.                                                      

Zájmovou činnost dětí v oblasti kultury, jako je hra na hudební nástroje, zpěv, 
kreslení, různá výtvarná činnost, dramatické obory a tanec zajišťuje pobočka Základní 
umělecké školy Kladno, kde se děti vyučují v oborech hudební, výtvarný, literárně drama-
tický a taneční.  

V případě výstavby bytového komplexu Hostivice-jih s četností 1 300 obyvatel bude 
třeba v předstihu řešit územní rezervu pro výstavbu prvního stupně základní školy 
a rovněž tak mateřské školy pro zajištění předškolní výchovy v lokalitě Břve. 
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V investičních akcích byla v roce 2014 provedena oprava povrchu silnice včetně 
chodníků v Tyršově ulici, ukončila se rekonstrukce II. etapy chodníků podél ulice Čsl. 
armády a přechod pro chodce z ulice 17. listopadu. Ukončena byla dále rekonstrukce 
povrchu Jiráskovy ulice od ulice Žižkovy a ulice Železničářů až k železničnímu přejezdu 
Praha–Kladno. Na litovicko-jenečském hřbitově byla vybudována vestavba dvou toalet. 
V Základní škole Hostivice byly provedeny stavební úpravy, díky kterým byla získána další 
učebna pro výuku jazyků.  

Naprosto nutným úkolem pro následující rok 2015 je zcela jednoznačně vyřešení 
problému s nedostatkem míst v Mateřské škole Hostivice. V pořadí dalších nezbytných 
investičních akcí následuje dokončení rekonstrukce a rozšíření kapacity čistírny odpadních 
vod, dokončení terénních úprav akce Revitalizace Litovického potoka, rekonstrukce 
chodníku Čsl. armády z Husova náměstí až k viaduktu železniční trati na Smíchov a dále 
příprava rekonstrukce vodní nádrže v Jenečku. V plánu jsou rovněž úpravy místní 
komunikace a chodníků v Sokolské ulici. Potřebné jsou i další opravy chodníků a ulic ve 
městě. V oblasti Břví je předpokládaná výstavba multifunkčního sportovního zařízení,  
u kterého by mohlo být vybudováno i venkovní koupaliště. 

Uskutečnění nejen těchto jmenovaných, ale i mnohých dalších investičních akcí, bude 
závislé na úspěšném získávání podpor a dotací, neboť v rozpočtu města jsou ještě 
dlouhodobé splátky úvěrů, které si město vzalo na výstavbu Základní školy Hostivice, 
U Zámecké zdi, Mateřské školy Hostivice a Čistírny odpadních vod Hostivice.  

Zastupitelstvo města připravuje aktualizaci Plánu rozvoje města. Vyzvalo občany  
a majitele pozemků k podávání připomínek a námětů, kterým směrem by se mělo naše 
město rozvíjet v nejbližších dvaceti až třiceti letech.  

 

V Hostivici dne 23. listopadu 2015       

Ing. Antonín Štětka 
kronikář města 

 


