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Kronika města Hostivice – zápis za rok 2015
Pro město Hostivice zpracoval Antonín Štětka
Graficky upravil, titulní snímek revitalizace Litovického potoka provedené v roce 2015
doplnil a se souhlasem autora na webu Hostivické historie zveřejnil Jiří Kučera
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Uzavřeli jsme kalendářní rok 2015, který byl prvním pracovním rokem volebního
období nového zastupitelstva a dalších komisí města. Hostivická veřejnost očekává, že
nově zvolení zastupitelé a členové komisí budou pokračovat v dalším zvelebování města,
zajišťování služeb a vylepšování prostředí pro život všech občanů. Lze konstatovat, že se
práce dařila, mnohé bylo vybudováno, mnoho plánů čeká, trvale se zlepšují podmínky
a všeobecná spokojenost obyvatel našeho města to potvrzuje.

ROK 2015 VE SVĚTĚ
Uplynulý rok je hodnocen jako nejsložitější období od sametové revoluce. Veliké
potíže dělá masová nelegální migrace, občanská válka na Ukrajině, řecká krize, dlouhodobá válka v Sýrii, teroristické útoky a hrozba jejich pokračování, to jsou fakta, která nás
provázela po celý rok 2015.
Turecko vydělává na nelegálním obchodu s ropou od islámských států. Do řešení
vstupují konkurenční velmoci Ruska a Číny. Evropský západ zamířil na čínský Východ.
Spojené státy se snaží odradit své spojence od členství v Asijské bance pro investice do
infrastruktury, které se zatím daří a země Západu projevily o ně zájem. Hedvábná stezka
21. století je ekonomický projekt pro globální ekonomiku. Čína má připraveny dolary i eura
na investice do dopravní infrastruktury, pozemní i námořní dopravy, ale též na uzlové
průmyslové, energetické a zemědělské projekty. Hedvábná stezka se stává projektem
spolupráce, míru a tvoření. Jde o gigantický projekt porozumění mezi národy.
V posledních letech probíhá v Africe skrytý boj mezi Čínou a západními mocnostmi.
Čína pro rozšiřování zóny svého vlivu nepotřebuje bojovat. K vytváření přátelských
geopolitických oblastí využívá ekonomiku. V roce 2015 Čínská centrální banka uskutečnila
první zahraniční převod v jüanech v národním systému mezinárodních plateb. Systém
umožňuje zahraničním účastníkům trhu přímé platební styky s čínskými partnery
v jüanech. Používání čínské měny ve světě a zvýšení jejího mezinárodního uznání, mimo
jiné v Evropě a USA, vytváří předpoklady roli nové rezervní měny a roli protiváhy k dolaru.
Tato cesta je reálně uskutečnitelná i s podporou Ruska. Vedle dolaru, eura, libry a jenu se
do koše hlavních světových měn zařadil také čínský jüan.
Rusko bylo schopné přijmout dlouhodobou strategii bořící základy systematického
terorismu, který nezná hranice. Rusko může hrát roli alternativního pólu. To je to, co znepokojuje země, které jakoby bojují proti terorismu, ale ve skutečnosti ho tajně podporují.
Sem patří Turecko, USA, Saudská Arábie a Katar. Turecko zastupuje špinavou roli v syrské
krizi.
Saudská Arábie podporuje rozšiřování islamismu a tím i terorismus. Státy Perského
zálivu financují miliardami dolarů mešity v zahraničí včetně Evropy i radikální kazatele
v nich. V Turecku žije 20 milionů lidí bez jakýchkoliv lidských práv, bez politických práv.
Tito lidé jsou nuceni asimilovat se na tureckou kulturu, jazyk a literaturu. Kurdové říkají, že
už toho mají dost, a chtějí svoji autonomii.
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Evropa má problémy s nekontrolovatelným přívalem nelegálních migrantů. Napětí se
stupňuje v Libyi, válka je v Jemenu s podporou Saudské Arábie. V Sýrii dochází k potlačování teroristů, kteří se snaží prchat do Turecka a Libye. Studená válka mezi Západem
a Ruskem bude pokračovat.
Vlastní Evropská unie vytvořila v Bruselu ohromný aparát. V EU žije dle dat z roku
2012 506 820 764 obyvatel, Evropský parlament má 751 křesel a počet členů Rady je
352 poslanců (zdroj 1. 7. 2014). Konec roku byl citelně zasažen ohromnou migrací
utečenců ze Sýrie, Afganistánu, pokračuje nelegální převoz migrantů z Afriky. Nebyl dobrý
počin v přijímání – vítání utečenců v Německu a dalších zemích. S udělením asylu zde žijí
lidé, kteří mohou jednou uskutečnit teroristické akce na místní obyvatelstvo a na straně
druhé se hostitelé ekonomicky i politicky vyčerpávají. Čas ukazuje na to, že v drtivé
většině migranti představují ekonomické vychytralce, kteří očekávají finanční a hmotné
podpory. Státy bývalého uskupení lidově demokratického systému nesouhlasí s německým
systémem „Wir willkommen zu uns“… USA čekají v listopadu 2016 prezidentské volby
a nastoupí nutnost dalšího řešení problémů pro zachování míru ve světě.
Počátek roku byl poznamenán pohybem 120 000 obyvatel z Kosova do Německa,
byla otevřena tzv. balkánská cesta. USA revidovaly politiku totálního embarga Kuby.
V Řecku vyhrály volby levicové radikální strany Syriza. Řecký premiér Tsipras odmítl
návrhy EU na další postup řešení finanční krize. V Moskvě byl zastřelen Boris Němcov,
stopy po vrazích vedly do Kremlu. Islamističtí radikálové unesli v Libyi několik Evropanů,
v Tunisku došlo k sérii islamistických atentátů a útoků. Českem a východní Evropou projela
„dragounská kavalkáda“, bylo potřeba ukázat Moskvě sílu. V dubnu se začala EU poprvé
zabývat migračními tsunami. V květnu byla v Miláně zahájena světová výstava Expo 2015.
V Moskvě se konaly oslavy 70. výročí konce 2. světové války, náš prezident Miloš Zeman
uctil památku sovětských vojáků. Komise EU oznámila, že předloží návrh, jak přerozdělovat uprchlíky. Švýcarská policie zatkla a obvinila z korupce několik vysoce postavených
představitelů asociace FIFA (kopaná). Summit EU rozhodl, že 40 000 uprchlíků umístěných
v Řecku a Itálii nebude rozdělováno na základě kvót, ale na bázi dobrovolnosti. Na pláži
v tuniském městě Sousse bylo zabito 39 lidí, převážně turistů. V Řecku gradovala dluhová
krize. Maďarsko se začalo bránit přílivu uprchlíků stavbou drátěného plotu, armáda hlídá
hranici se Srbskem. Angela Merkelová vyhlásila, že Německo přijme všechny syrské
uprchlíky a že pozastavuje potřebu dodržovat tzv. Dublinský proces při jejich identifikaci
a registraci. Za měsíc srpen dorazilo více migrantů než za 7 měsíců od počátku roku. Dne
27. 8. byl na rakouské dálnici nalezen odstavený kamion se 71 mrtvými uprchlíky. V září
začali němečtí občané bouřit proti migrantům v Německu, to obnovilo kontroly na hranicích s Rakouskem. Kontroly provádějí i Slováci na hranicích s Maďarskem a Rakouskem.
Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker představil 9. září plán přerozdělení
120 000 syrských běženců v rámci EU. Země visegrádské skupiny tento návrh odmítly.
Ministři vnitra EU použili poprvé v dějinách Unie pravidla o rozhodování kvalifikovanou
většinou, schválili většinou hlasů jednorázové krizové rozdělení 120 tisíc žadatelů o azyl.
Proti se postavilo Česko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko, Finsko se zdrželo hlasování
a Polsko na poslední chvíli zradilo pozice V 4. Americká federální Agentura pro ochranu
životního prostředí obvinila automobilku VW, že podváděla s testy o škodlivosti svých
motorů. Rusko vstoupilo vojensky do syrského konfliktu a letecky začalo operovat na
straně syrských vládních sil. V Egyptě se zřítil ruský Airbus s 224 lidmi na palubě. Ke zničení letadla se přihlásila organizace Islámský stát. Pátek 13. 11. byl v Paříži dnem zákeřných
bojů. Islámští radikálové zaútočili na několika místech, zahynulo 129 lidí. Nezávislá vyšet-
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řovací komise Světové antidopingové agentury doporučila vyloučit Rusko z Mezinárodní
asociace atletických federací, což se následně stalo. Francouzský senát odsouhlasil prodloužení výjimečného stavu o další tři měsíce. Krym byl bez elektrického proudu, sabotéři
vyhodili do vzduchu dva sloupy ukrajinské přenosové elektrosoustavy. V Turecku vyhrála
volby strana prezidenta Erdogana a ta bude vládnout absolutní většinou. Evropa bude
platit Turecku štědré výpalné za to, že zastaví proud migrantů ještě na svém území.
Turecko tak vedle peněz získalo i příslib bezvízového cestování svých občanů do Schengenu a EU. Turecká armáda sestřelila na hranicích se Sýrií ruskou vojenskou stíhačku.
V kalifornském San Bernardinu bylo při útoku islámských ozbrojenců zabito 14 lidí.
Prezidentský kandidát Donald Trump vyzval k zavedení náboženské diskriminace na
hranicích USA a požadoval plošný zákaz vstupu muslimů na území Spojených států
amerických. V Saudské Arábii začaly volby do místních samospráv, kterých se poprvé
v historii zúčastnily ženy. Na světové klimatické konferenci v Paříži schválili zástupci
196 zemí dohodu, jejímž cílem je udržet globální oteplování pod úrovní 2 °C ve srovnání
s předindustriální érou. Vše je zatím deklaratorní a nezávazné. Ukrajina nesplatila Rusku
dluh ve výši 3 miliard USD, cena ropy spadla na svoje 11letá minima. EU prodloužila
sankce vůči Rusku o dalších 6 měsíců. Černá Hora dostala pozvánku do NATO.

ROK 2015 V ČESKÉ REPUBLICE
V lednu zasáhla ČR oficiálně do sporu Evy Michalákové s Norskem o její dva syny.
V únoru v Uherském Brodu šílený střelec usmrtil v restauraci 8 osob. V březnu soud řešil
kauzu obžaloby 3 poslanců ODS pánů Šnajdra, Fuksy a Tluchoře, kteří svým jednáním
v parlamentu zapříčinili pád Nečasovy vlády. Došlo k dohodě. Turecká média informovala,
že dvě unesené Češky, Hana Humpálová a Antonie Chrástecká jsou na svobodě a obě se
vrátily do Čech. Jedna však konvertovala k islámu. Český soud poslal 2 pracovníky
ministerstva práce a sociálních věcí na 7 a 6 let do vězení za vydírání a zneužití pravomoci
při veřejné zakázce. Trasa A metra se prodloužila o 6 stanic až k motolské nemocnici.
V kauze Rath již padly prvé rozsudky, případ se po odvolání znovu řeší. Pan prezident
Zeman odmítl podepsat jmenování 3 navržených profesorů. Další vyšetřování v kauze
Nečasová-Nagyová, O. Páleník, M. Kovanda a J. Pohůnek je ve stadiu dokazování obžaloby. V červnu odvolal prezident Zeman ministra školství Marcela Chládka, jeho nástupkyní
se stala 17. června Kateřina Valachová. Pražský soud uznal vinnými bývalého poslance
a hejtmana MUDr. Davida Ratha a podnikatelku Lucii Novanskou. Pražský lobbista Janoušek byl odsouzen za sražení ženy autem na 4,5 roku vězení, Nejvyšší soud zamítl veškerá
další dovolání. Ve Studénce se srazilo na železničním přejezdu Pendolino s kamionem,
když řidič auta vjel na přejezd se signálem „červená“, zemřeli 3 lidé. V Libanonu zmizelo
5 českých občanů z neznámých důvodů. V srpnu přistálo v Praze letadlo s Kevinem
Dahlgrenem obžalovaným ze čtyřnásobné vraždy v Brně 2013. V září byla v Pekingu
Západem bojkotovaná oslava konce 2. světové války. Z evropských účastníků se účastnili
prezident Miloš Zeman a slovenský premiér Fico. Nad pražským hradem vlály 19. září
místo prezidentské standarty rudé trenýrky, které tam pověsila partička „Ztohoven“.
Hradní kancléř Mynář nezískal bezpečnostní prověrku na výkon své funkce. V Praze byl se
zpožděním otevřen tunel Blanka. Záměr stavby tohoto tunelu se rodil od roku 1990, vlastní
zahájení stavby započalo v roce 2007 a dokončení bylo plánováno na konec roku 2011.
Základní plánovací cena včetně DPH činila v roce 2006 celkem 29 miliard korun. Během
výstavby vznikly nutné změny úpravy projektu, změna DPH, inflace a požadavků na rozvoj
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města a cena se vyšplhala na konečných 37 miliard korun. Dokončení a předání stavby
v roce 2015 se prodloužilo z důvodů poškození kabelů přívalovými dešti v roce 2013
a jejich nezbytných oprav. Celková délka tunelu je 6 382 m a spolu se Strahovským tunelem, Mrázovkou a Zlíchovským tunelem vytvořila Blanka téměř 9 kilometrů dlouhý úsek,
který je nejdelším městským tunelem v Evropě. V republice vrcholí extrémní vlna sucha.
Na pražském magistrátě se rozpadla vládní koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice. V Olomouci
vyšetřovací skupina policie rozjela akci Vidkun, kdy v celách předběžného zadržení skončily
místní vysoké policejní osobnosti, přátelé Ivana Langra, ale i olomoucký hejtman Rozbořil.
Na pražském Albertově vystoupil 17. listopadu prezident Miloš Zeman společně s předsedou Bloku proti islámu Martinem Konvičkou. Táborský soud rozhodl, že konkurzní soudce
Jiří Berka půjde do vězení za zmanipulované konkurzy. Bylo odsouzeno dalších 8 lidí, kteří
způsobili škodu za 264 milionů korun. Miroslav Kalousek byl zvolen předsedou TOP 09,
vystřídal Karla Schwarzenberga. Švýcarská policie zadržela českého europoslance Miroslava Ransdorfa, který se chtěl v bance pokusit o výběr 350 milionů eur. Vláda Bohuslava
Sobotky odmítla návrh NWR na poskytnutí finanční pomoci ve výši čtyř miliard korun na
pokračování činnosti společnosti OKD.

ROK 2015 V HOSTIVICI
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Zasedání ZM č. 3 dne 19. ledna 2015 – schválilo zápis ze zasedání ZM č. 2 –
8. 12. 2014, vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru, zprávu o činnosti RM, zápis
z jednání kontrolního výboru č. 1/2015. Neschválilo plán činnosti kontrolního výboru na
I. pololetí 2015 a uložilo předsedovi plán přepracovat a upravený jej předložit na příštím
zasedání ZM. Vzalo na vědomí zprávu finančního výboru, schválilo plán kontrol na rok
2015. Schválilo předloženou zprávu o stavu požární ochrany ve městě Hostivice za rok
2014. Schválilo rozpočtová opatření č. 10/2014 a č. 1/2015. Schválilo převod z nevyčerpané finanční částky z roku 2014 ve výši 8 100 Kč do rozpočtu MŠ Hostivice účelově
určené na pobyt dětí v solné jeskyni. ZM odvolává pana Petra Králíka z pracovní skupiny
k ochrannému valu vůči letišti a deleguje místostarostu Mgr. Tomáše Müllera a vedoucí
odboru životního prostředí Ing. Lenku Vondruškovou do pracovní skupiny k řešení
ochranného valu. Změna je z důvodu nového složení zastupitelstva města. Schválilo kupní
smlouvu na zdravotní středisko, stavbu čp. 791 a pozemky parc. č. 284/2 a 372/82 za
kupní cenu 8 802 000 Kč vítěznému zájemci výběrového řízení společnosti Polymedica
Praha, s. r. o., a pověřilo starostu k podpisu smlouvy. ZM vzalo na vědomí zprávu o stavu
stavby „Revitalizace malé vodní nádrže v Jenečku“ a pověřilo starostu města k projednání
schválení dodatku č. 2 o ukončení smlouvy s firmou Zvánovec, a. s., a starostu podpisem
tohoto dodatku. ZM vzalo na vědomí informaci plnění schváleného Programu rozvoje
města Hostivice v listopadu 2013. V červnu 2014 schválilo vyhodnocování naplňování
tohoto programu a následně uložilo starostovi města shromáždit připomínky občanů
a vlastníků k programu rozvoje (PR), včetně odborných posudků a analýz a předložit je
zastupitelstvu v rámci bodu aktualizace PR. Byly obdrženy tyto studie a podklady: ČVUT –
Město Hostivice a jeho okolí – analýza rozvojového potencionálu podle Zásad územního
rozvoje Středočeského kraje, RNDr. Milan Poledník – Demografická studie dopadů bytové
výstavby na území Města Hostivice, RNDr. Libor Ambrozek – Hostivice, návrh limitů využití
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území z hlediska ochrany přírody, Atelier PROMIKA Praha – Dopravní studie, ČZU Praha,
katedra zahradní a krajinné architektury – Studie hodnocení krajinného rázu. K dotazu, zda
město studie platilo, bylo sděleno, že za ně nic město neplatilo. Byly městu doporučené,
a pokud budou zapracovány do programu rozvoje, pak budou schvalovány zastupitelstvem. Rada Města a vzala na vědomí informaci starosty o plnění usnesení ZM-27/201416, vzala na vědomí analýzu programu rozvoje vyplývající ze studie Fakulty architektury
ČVUT a uložila místostarostovi Mgr. Tomáši Müllerovi připravit návrh aktualizace PR ve
smyslu doporučení obsažených ve studii a předložit toto k projednání v RM v únoru 2015.
Doporučila rovněž ke kompetentnímu zvládnutí této problematiky ustanovit odbornou
pracovní skupinu. Po diskusi přítomných zastupitelů byl nakonec přijat návrh, že Zastupitelstvo města Hostivice bere na vědomí informaci o plnění usnesení zastupitelstva
č. ZM-27/2014-16.
Zasedání ZM č. 4 dne 23. března 2015 – schválilo zápis ze svého zasedání
č. 3/2015. Vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva
města předloženou 23. 3. 2015 a konstatovalo, že prozatímní neschválení dosud předložených plánů činnosti kontrolního výboru nic nebrání v jeho řádné činnosti. Uložilo
předsedovi kontrolního výboru zpracovat a předložit nový návrh činnosti kontrolního
výboru, který bude v souladu se zákonnými předpisy. Vzalo na vědomí zápis z jednání
finančního výboru č. 2/2015. Deleguje starostu města Jaroslava Kratochvíla k účasti na
valných hromadách společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a. s., konaných ve volebním
období 2014–2018. Schválilo směnu části pozemku parc. č. 1164/25 cca 25 m² za stejnou
výměru pozemku parc. č. 1164/24. Jedná se o akci města – posílení dešťové kanalizace
v ulicích U Stadionu a Čížkova. Dále schválilo odkup pozemku parc. č. 254/2 k. ú. Litovice
za dohodnutou cenu 68 000 Kč a část pozemku parc. č PK 158, k. ú. Litovice části
ochranného pásma Vodárny Hostivice-Břve za dohodnutou cena 200 Kč/m². Schválilo
uzavření darovací smlouvy o převodu pozemku parc. č. 1158/1 k. ú. Hostivice o výměře
328 m² na stavbu „Kladenská cyklostezka“ – úsek Praha – Hostivice – Kyšice a pověřilo
starostu k jejímu podpisu. Schválilo vydání dodatku č. 1 k úplnému znění zřizovací listiny
MŠ Hostivice, kterým se upravuje účel a předmět činnosti. Schválilo uzavření plánovací
smlouvy za účelem „Výstavba 6 rodinných domů“ na pozemku mezi Toskánskou ulicí
a areálem STS s investory L. Broučkem a p. Kašem. Vzalo na vědomí informaci a dodatečně schválilo podání žádosti o dotaci z OPŽP na projekty „Pořízení kompostérů pro město
Hostivice“ a „Systém odděleného sběru bioodpadu ve městě Hostivice“ a pověřilo starostu
k podpisu žádosti se spol. DUAFI Consulting, s. r. o. Schválilo podání žádosti o dotaci ze
Středočeského Fondu kultury a obnovy památek pro rok 2015 na akci „Obnova kaple č. 18
poutní cesty do Hájku“. Schválilo podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu podpory
dobrovolných hasičů a složek IZS na projekt opravy zásahového vozidla CAS JSDH
Hostivice. Schválilo rozpočtové opatření č. 2/2015, jedná se úpravu dotací a výdajů pro
Pečovatelskou službu Hostivice a příjem z prodeje zdravotního střediska. Schválilo podle
platných „Zásad pro poskytování příspěvků z rozpočtu města Hostivice“ poskytnutí
příspěvků organizacím z rozpočtu města na rok 2015 – Centrum drogové prevence
195 000 Kč, Český svaz chovatelů 11 000 Kč, Český svaz žen 15 000 Kč, Hostivický
pěvecký sbor 15 000 Kč, Junák – český skaut Bílá podkova Hostivice 15 000 Kč, Náboženská obec CČSH 8 000 Kč, Rodinné centrum zaHRÁTka 40 000 Kč, Sbor dobrovolných
hasičů 20 000 Kč, Sportovní klub policie Rudná 10 000 Kč, Svaz postižených civilizačními
chorobami 80 000 Kč, TJ Sokol Břve 24 000 Kč, Směrovka 0 Kč, TJ Sokol Hostivice (pro
všechny oddíly) 280 000 Kč. Schválilo rozpočtové opatření č. 3/2015, opravy chodníků na
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Husově náměstí, podél Litovického potoka a údržbu keřové výsadby. Schválilo aktualizaci
Programu rozvoje města Hostivice.
Zasedání ZM č. 5 dne 15. června 2015 – schválilo návrh na odkup pozemků,
vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru o kontrole usnesení ze zasedání ZM č. 4,
přednesenou zprávu o činnosti RM, zprávu o činnosti kontrolního výboru mezi zasedáními
č. 4 a č. 5/2015. Uložilo kontrolnímu výboru prověřit do zářijového zasedání zastupitelstva
1) kontrola povolování a užívání veřejných prostranství, 2) kontrola užívání všech
veřejných prostranství ve městě. Vzalo na vědomí zápis z jednání finančního výboru
č. 3/2015. Schválilo celoroční hospodaření města za rok 2014 a závěrečný účet za rok
2014 včetně výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014 a vyjádřilo souhlas
s celoročním hospodařením města bez výhrad. Schválilo koupi části vodního díla – 7 m
délky zakrytí Jenečského potoka, které bylo revitalizací zrušeno, za cenu dle znaleckého
posudku a pověřilo RM schválení příslušné smlouvy a starostu jejím podpisem. Koupě části
vodního díla bude vypořádání při revitalizaci Litovického potoka. Uložilo kontrolnímu
výboru prověřit rozsah a důvod víceprací na akci „Revitalizace Litovického potoka“ do
28. 8. 2015. Schválilo rozpočtové opatření č. 4/2015, uzavření darovací smlouvy se Středočeským krajem o převodu vlastnictví pozemků pod stavbou chodníků podél I/6, II. etapa
a pověřilo RM schválením konečného znění smlouvy a starostu jejím podpisem. Schválilo
odkup pozemků parc. č. 1169/66 a 1169/4 k. ú. Hostivice za vzájemně dohodnutou cenu
4 200 Kč s tím, že město uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnictví, a schválilo uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci s firmou GrontInfra, s. r. o., dle předloženého
návrhu a pověřilo starostu jejím podpisem. Schválilo zařazení návrhů na pořízení změny
územního plánu obce Hostivice uvedených v příloze č. 1, kterým bylo vyhověno nebo
částečně vyhověno, do zadání změny č. 4 územního plánu obce Hostivice a prověřit
možnosti jejich řešení. Změna ÚPM bude provedena na náklady žadatelů. Schválilo
určeného zastupitele Mgr. Tomáše Müllera pro pořízení změny č. 4 územního plánu obce
Hostivice. ZM rozhodovalo celkem o 26 návrzích na pořízení změny územního plánu obce
Hostivice a na základě posouzení a stanoviska pořizovatele v souladu s § 46 odst. 3 stavebního zákona takto: a) vyhovuje se 9 návrhům (pozemky jsou uvedené v příloze č. 1),
b) vyhovuje se částečně 5 návrhům, c) nevyhovuje se 12 návrhům. Ukládá starostovi
města informovat o výsledku jednání ZM k návrhům na pořízení změny územního plánu
obce Hostivice bezodkladně jejich navrhovatele. Všechny návrhy byly projednávány
jednotlivě a přijaty jako procedurální návrhy.
Zasedání ZM č. 6 dne 14. září 2015 – schválilo zápis ze svého zasedání
č. 5/2015, vzalo na vědomí přednesenou zprávu o činnosti RM. Schválilo obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2015, kterou se stanoví sazba místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
pro rok 2016. Sazba místního poplatku pro rok 2016 činí 600 Kč za osobu a rok. Schválilo
zakoupení radaru na měření rychlosti pro Městskou policii Hostivice. Schválilo i koupi
nového vozu pro Pečovatelskou službu Hostivice a prodej havarovaného vozu prostřednictvím autobazaru. Schválilo zadání zpracování projektové dokumentace na akci Okružní
křižovatka u Lidlu. Vzalo na vědomí zprávu o kontrole víceprací na stavbě Revitalizace
Litovického potoka v k. ú. Hostivice. Schválilo na základě zprávy o kontrole akce Revitalizace Litovického potoka proplacení víceprací firma Zvánovec, a. s., ve výši 1 439 585 Kč
včetně DPH a uložilo Ing. Kučerovi podat žádost o proplacení víceprací z rozpočtové
rezervy SFŽP. Vzalo na vědomí zprávu finančního výboru č. 3/2015. Schválilo uzavření
dodatku č. 1 smlouvy spolupráci s Vodárnami Kladno – Mělník, a. s., o realizaci investic
akce VKM, a. s., Výstavba ATS Jeneček dle předloženého podkladu. Schválilo rozpočtové
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opatření č. 5/2015 a přehled o plnění rozpočtu města za I. pololetí rok 2015 dle
předloženého podkladu. Vzalo na vědomí zprávu o průběhu akce Rekonstrukce ČOV
Hostivice – II. etapa. Schválilo podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc. č. PK
227/2 k. ú. Litovice z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví města Hostivice.
Zasedání ZM č. 7 dne 7. prosince 2015 vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady
města, zprávu kontrolního výboru, zprávu finančního výboru, roční plán zasedání ZM na
rok 2016 schválený RM. Schválilo vydání obecně závazné vyhlášky č. 4/2015 o zákazu
konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích, schválilo vydání
obecně závazné vyhlášky č. 5/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů podle
předloženého podkladu. Schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1280/1 k. ú. Hostivice
o výměře cca 25 m² dle oddělení geometrickým plánem s tím, že žadatel uhradí veškeré
náklady spojené s prodejem. Schválilo prodej pozemků parc. č. 1187 a 1188 k. ú. Hostivice formou oznámení výběrového řízení a jeho podmínkách na zajištění zájemce o koupi
nemovitost v k. ú. Hostivice s tím, že kritériem výběru bude nejvyšší nabídková cena.
Pověřilo RM schválením „Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách na zajištění
zájemce na koupi nemovitosti v k. ú. Hostivice“ a jeho vypsání s tím, že schválení uzavření
kupní smlouvy bude předloženo ZM. Schválilo koupi pozemku č. 357/939 k. ú. Litovice za
vzájemně dohodnutou kupní cenu 1 320 Kč s tím, že město zajistí a uhradí všechny
náklady s převodem vlastnictví spojené. Schválilo koupi pozemku parc. č. 1253/14 k. ú.
Hostivice za vzájemně dohodnutou cenu 3 600 Kč. Schválilo bezúplatné nabytí pozemku
parc. č. 352/9 k. ú. Hostivice, ostatní plocha komunikace o výměře 57 m² a uzavřít darovací smlouvu mezi Středočeským krajem jakožto dárcem a městem Hostivice jakožto
obdarovaným. Schválilo uzavření smlouvy o spolupráci se společností Litov, a. s., dle
předloženého návrhu a pověřilo starostu jejím podpisem. Schválilo uzavření smlouvy
o spolupráci se společností CDKK B.R.V.E., a. s., dle předloženého návrhu a pověřilo
starostu jejím podpisem. Schválilo podněty města Hostivice a jejich zařazení do zadání
změny č. 4 územního plánu Hostivice – a) úprava křižovatky Hostivice–Chýně–Břve–
Hájek, dle skutečného stavu s vložením kruhového objezdu na pozemcích parc. č. 76/1,
258/1, 716, 717, 475/4 k. ú. Litovice, b) umístění kruhového objezdu na pozemku parc. č.
1244 k. ú. Hostivice a sousedících pozemcích. Schválilo pořízení změny č. 4 územního
plánu obce. Schválilo, že zařazení lokality č. 17 dle návrhu na pořízení změny ÚPO
Hostivice je podmíněno uzavřením smlouvy o vzájemné spolupráci s Litov, a. s., a zařazení
lokalit č. 18 b, 18 c1 a 18 c2 dle návrhu na pořízení změny ÚPO Hostivice je podmíněno
uzavřením smlouvy o vzájemné spolupráci s CDKK B.R.V.E., a. s. Schválilo podání žádosti
o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2016 na akci Zvýšení bezpečnosti podél I/6 – IV. Vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. 6/2015, č. 7/2015 a č. 8/2015
schválené radou města. Schválilo rozpočtové opatření č. 9/2015 dle předloženého návrhu.
Schválilo rozpočet města Hostivice na rok 2016 dle předloženého návrhu s tím, že plánovaný schodek bude uhrazen z přebytku hospodaření v roce 2015, a závazné ukazatele
hospodaření v roce 2016 pro příspěvkové organizace podle předloženého návrhu.

Kronika města Hostivice
Rok 2015

10

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2015
PŘÍJMY
Daňové
Nedaňové
Kapitálové
Dotace
Příjmy celkem
VÝDAJE
Komunikace
Dopravní obslužnost
Vodní hospodářství
Úpravy drobných vodních toků
Vodní díla
Mateřská škola – provoz
Mateřská škola – podíl dotaci
Základní škola – provoz
Základní škola – splátka úvěru a úrok
Základní škola Pionýrů
Kultura
Městské kulturní středisko
Obnova kulturních památek
Sportovní zařízení
Dům dětí
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Technické služby – příspěvek na běžné výdaje
Ostatní nakládání s odpady
Péče o veřejnou zeleň
Dary jubilantům
Městská policie
Pečovatelská služba
Hasiči
Zastupitelé
Příspěvky organizacím
Příspěvek do sociálního fondu
Půjčky obyvatelstvu
Úřad
Bankovní poplatky
Pojištění
Výdaje celkem
Celková bilance rozpočtu
Příjmy
Vydání
Výsledek hospodaření za rok 2015

údaje v tis. Kč
68 200
1 525
0
16 900
86 625

4 500
1 800
600
9 100
2 200
2 644
6 000
3 800
8 000
350
140
3 500
320
1 450
45
3 000
150
14 800
300
560
50
6 038
846
360
1 752
650
340
100
23 030
100
300
96 825

86 625
96 825
-10 200

Kronika města Hostivice
Rok 2015

11

Rozpočet města na rok 2015 byl schválen již v roce 2014, byl několikrát upravován
a měněn.
Schodek bude uhrazen z přebytku hospodaření za rok 2014 ve výši 10 200 000 Kč.
Rozpočet byl schválen na zasedání Zastupitelstva města Hostivice 8.12.2014.

RADA MĚSTA
Leden – RM souhlasí se stavbou Středočeských vodáren, a. s., nadzemního objektu
ATS nad stávající vodoměrnou šachtou, a to včetně vybudování přípojky NN. Jedná se
o posílení výkonu vodovodní přípojky z přivaděče Praha–Kladno v Jenečku. Souhlasí
s umístěním světelného loga společnosti SEGRO Logistics Park Prague na hale IVG.
Souhlasí se záměrem ČEZ Distribuce na přestavbu vedení nízkého napětí v Litovické ulici
a Čsl. armády se souhlasem SFDI, jelikož bude zasahováno do opravených chodníků. Byl
vydán souhlas s pokácením 2 bříz a smrku na pozemku parc. č. 166/1 a 163/2 k. ú. Litovice. S platností od 1. 7. 2015 schválila nový ceník pronájmů a služeb v Sokolovně Hostivice.
Únor – RM souhlasí s opravou chodníků v jižní části Husova náměstí. Po dlouhodobé
reklamaci byla vybraná zámková dlažba. Z důvodů havárie byl vydán souhlas k demolici
stavby čp. 194, která byla dlouhodobě neudržovaná a pro město nevhodná. Na základě
žádosti firmy O₂ Czech Republic, a. s., byla odsouhlasena stavba 2 pilířových rozvaděčů
včetně přípojky NN s podmínkou uzavření smlouvy s městem o zřízení věcného břemene.
Bylo vydáno nesouhlasné stanovisko vybudování samoobslužného mycího boxu v ulici Čsl.
armády. Bylo vydáno souhlasné stanovisko k žádosti ČEZ Distribuce, a. s., ke stavbě
Hostivice, Husovo náměstí 7, přeložka SP 5. Bylo zrušeno usnesení na pokácení lipové
aleje na Břvích s tím, že bude řešena výstavba chodníku na hrázi Břevského rybníka. Bylo
schváleno rozpočtové opatření č. 2/2015 z důvodů změn příjmové a výdajové části.
Březen – RM schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou Profi Jihlava, s. r. o. na
zpracování dokumentace na akci Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice. Opravu chodníku
v ulici Jiráskově ulici od Žižkovy po železniční přejezd provede smlouvou o dílo PJV, s. r. o.,
Praha. Bylo vydáno souhlasné stanovisko k žádosti ČEZ Distribuce, a. s., ke stavbě Hostivice, ulice Novotného, položení nového kabelu a přípojné skříně s podmínkou uzavření
smlouvy věcného břemene. RM schválila poskytnutí finančního příspěvku Diakonii
Českobratrské církve evangelické Praha 5 – Stodůlky, mateřské škole a základní škole, kam
chodí žákyně z našeho města. Bylo vyhověno žádosti společnosti STATIM, z. s., žádosti
o příspěvek na nový Babybox. Nebylo schváleno poskytnutí finančního příspěvku na
opatření cvičebních pomůcek pro seniory navštěvující kurzy cvičení v Sokolovně a příspěvku pro sdružení ANO na benefiční akci. Bylo doporučeno požádat si na rok 2016 o příspěvek dle Zásad pro poskytování příspěvků z rozpočtu města Hostivice.
Duben – po výzvách na veřejné zakázky malého rozsahu bylo schváleno uzavření
smluv o dílo na akce: a) Sportovní zařízení v areálu Sokolovny Hostivice s firmou TOST.cz.,
Ledeč nad Sázavou, b) oprava chodníků v jižní části Husova náměstí s firmou REKOOP,
s. r. o., Praha. Po kontrolním dni na akci Revitalizace Litovického potoka bylo zjištěno, že
lávky z borového dřeva by byly nekvalitní, bylo rozhodnuto, aby bylo použito dřevo
dubové. V domě čp. 79 – ZŠ Pionýrů je v přízemí na podlaze nadměrná vlhkost. Byla
odsouhlasena akce na vysušení stavby v domě v období letních prázdnin. Bylo vyhověno
firmě LIDL CR v. o. s. na přestavbu pekárny a výkupu lahví. Byla odsouhlasena stavba
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společnosti T.O.P. Umwelt, s. r. o., v ulici U Sušičky, na demontáž malých elektropřístrojů
a boxů skladu pro vykoupení součástí před jejich odvezením. RM vydala souhlasné stanovisko k žádosti Gymnázia Hostivice k pořádání majálesu, který se bude konat 25. 5. 2015
na Husově náměstí. RM souhlasí s opravou poškozených anglických dvorků budovy D – ZŠ
U Zámecké zdi. Při revitalizaci Litovického potoka došlo k poškození vodovodního řadu.
Havarijní stav byl opraven přeložením vodovodního potrubí. Nebyla odsouhlasena výroba
a osazení spodního stupně mariánského sloupu v roce 2015. Bylo schváleno uzavření
smlouvy o dílo Most přes Jenečský potok v Cihlářské ulici. Práci provede firma SIMOstavební společnost, s. r. o., Praha 6. Na základě podnětů občanů bylo doplněno osvětlení
na hrázi Litovického rybníka. Práci provede společnost Eltodo Citelum, s. r. o., jako
správce osvětlení. Byla odsouhlasena renovace laviček na dětských hřištích, v parcích a na
Husově náměstí. Byla schválena stavba „Centrum pro odpady v Hostivici“, včetně
vodovodního a kanalizačního řadu. Vzhledem k celostátnímu problému v chovu včel bylo
schváleno poskytnutí finančního příspěvku základní organizaci včelařů na obnovu ztrát
včelstev. Bylo odsouhlaseno podání žádosti o příspěvek z programu Letiště Praha, a. s.,
„Žijeme zde společně“, který bude sloužit na dobudování II. etapy ČOV. Byla schválena
aktualizace ceníku pronájmů a služeb v Sokolovně Hostivice s účinností od 1. 7. 2015.
Květen–červen – RM schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vícepráce probíhající akce Oprava chodníku v jižní části Husova náměstí Hostivice, spočívající
ve výměně konstrukce mostku podél ulice Komenského. V rámci akce Revitalizace
Litovického potoka byly doplněny bezpečnostní prvky na nové lávce. V souvislosti
s úpravami na sídlišti Na Pískách došlo k úpravě zeleně a připojení řady domů
s autobusovou zastávkou a bylo odsouhlaseno vybudování chodníků pro bezpečný pohyb
chodců. Byl vydán souhlas k uzavření smlouvy o právu stavebníka umístit a provést stavbu
společnosti Rybářství Třeboň Holding, a. s., k výstavbě chodníku podél Hájecké ulice,
Hostivice-Břve. Nedostatek parkovacích míst u ZŠ je možno řešit konstrukční úpravou jižní
části zámecké zahrady a nahrazením ornice navezeným štěrkopískem. RM souhlasila
s vybudováním parkoviště v tomto prostoru. RM odsouhlasila lokální opravy výtluků
v komunikacích města a poškozené části komunikace v Haklově ulici. Bylo odsouhlaseno
společnosti Telefónica O₂ Czech Republic, a. s., provedení modernizace telekomunikační
sítě, nový optický kabel povede ve stávajících chráničkách. RM schválila nový provozní řád
kotelny Sokolovny Hostivice, který byl vypracován po kontrole Oblastním inspektorátem
práce pro Středočeský kraj. Po vyhlášení výběrového řízení a po jmenování RM Hostivice
na pozici vedoucího sociálního odboru MěÚ Hostivice od 1. srpna 2015 nastoupí Mgr. Ludmila Rosíková.
Červenec – RM schválila opravu pomníku padlých na Husově náměstí. Po výběrovém řízení byla schválena oprava komunikace v ulicích Jenečské, U Školičky, Cihlářské
a oprava chodníku v ulici 28. října. Po úpravě pozemku mezi Komenského ulicí a sídlištěm
Na Pískách bylo schváleno vybudování nového osvětlení podél chodníku. RM schválila
nahradit zničený travní porost u dětského hřiště na Husově náměstí umělým travnatým
kobercem. Bylo vydáno územní rozhodnutí společnosti SEGRO Logistics Park Prague, a. s.,
ke stavbě zpevněné plochy sloužící jako neveřejné parkoviště pro nákladní automobily
s podmínkou zachování rezervy pro budoucí chodník. Bylo uloženo Městské policii Hostivice
provádět častější obhlídky dětských hřišť ve městě.
Srpen–září – investiční akce – po výběrovém řízení byla schválena oprava povrchu
komunikace v ulicích Kmochova a Ke Stromečkům. Situace v Pražské ulici vyžaduje vypracování projektové dokumentace a vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele. Bylo odsouhlase-

Kronika města Hostivice
Rok 2015

13

no vybudování parkovacích míst v manipulačním prostoru vlakového nádraží. Bylo schváleno uzavření nájemní smlouvy mezi městem Hostivice a Českými drahami, a. s., za
účelem vybudování parkovací plochy u vlakového nádraží. Byl vydán souhlas s umístěním
bezpečného oplocení domu v Novotného ulici z důvodu bezpečného pohybu kolem nemovitosti. Bylo odsouhlaseno zřízení vyhrazeného parkovacího stání firmy Xavion Elektronics,
s. r. o., v ulici Za Mlýnem s tím, že parkoviště bude zřízeno na náklady žadatele. Bylo
schváleno nařízení města č. 2/2015 – tržní řád s účinností od 1. října 2015. Na žádost
ředitelky MŠ Hostivice bylo odsouhlaseno navýšení počtu dětí pro školní rok 2015/2016,
a to z 24 na 25 dětí na jednotlivé třídy. V termínu od 21. 12. do 31. 12. 2015 bude MŠ
Hostivice uzavřena.
Říjen – byl schválen dodavatel na venkovní osvětlení Sokolovny. Byla schválena
žádost na umístění reklamy cykloprodejny s tím, že zaplacená roční částka bude použita na
údržbu cyklostezky. Na žádost o pronájmu pozemku v areálu Hájek bylo schváleno
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 278/3 k. ú. Litovice. Bylo schváleno
přemístění kapličky poutní cesty do Hájku č. 12 z důvodu, že je v těsné blízkosti frekventované komunikace ŘSD ČR. Byla odsouhlasena oprava a dostavba plotu na pozemcích
žadatele a ve vlastnictví města Hostivice s tím, že žadatel zajistí vytýčení hranic geodetickou firmou. Bylo vydáno souhlasné stanovisko k nástavbě bytového domu v Kmochově
ulici, kde vznikne nová bytová jednotka s tím, že budou zajištěna i dvě parkovací stání. RM
odsouhlasila stavbu montážní haly společnosti DELOC, která bude propojena s halou
stávající. Bude splněn požadavek města na zřízení zpevněné komunikace od ulice Čsl.
armády ke konci haly, a to včetně vybudování parkovacích stání. Byl schválen aktualizovaný ceník služeb v Sokolovně Hostivice, a to splatností od 19. 10. 2015. Bylo schváleno
poskytnutí finančního daru pro Sbor dobrovolných hasičů Hostivice za pomoc při mimořádných událostech a různých akcích. V souladu se zmocněním ZM Hostivice bylo schváleno
rozpočtové opatření č. 6/2015 a č. 7/2015.
Listopad – byla podána žádost o poskytnutí dotace na akci Výstavba 2. areálu MŠ
Hostivice. Bylo odsouhlaseno uzavření Příkazní smlouvy s firmou IS engineering, s. r. o.,
na provedení výběrového řízení na zhotovitele stavby. Bylo vydáno souhlasné stanovisko
k uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace Profi Jihlava, s. r. o., na
akci Výstavba chodníku podél Hájecké ulice – MČ Břve. Vhledem k nevyhovujícímu stavu
kanceláře sociálního odboru MěÚ byla odsouhlasena rekonstrukce k odstranění vlhkosti
a plísně. Po zřícení části opěrné zdi U Zámecké zahrady bylo odsouhlaseno odstranění
zbytků kamení a úprava pozemku. Vzhledem k nutnosti opravy mostu přes Litovický potok
na Husově náměstí bylo odsouhlaseno vypracování projektové dokumentace Ing. Dušanem Melzerem. Bylo schváleno vybudování zpevněných ploch u domů čp. 420 a 421 tzv.
zatravňovacími panely v místě poškozené plochy mezi cestou a potokem s tím, že bude
provedeno na vlastní náklady žadatele. Po provedené kontrole v lokalitě Višňovka bylo
odsouhlaseno odstranění proschlých stromů napadených houbovou chorobou. V souladu
se zmocněním ZM bylo schváleno rozpočtové opatření č. 8/2015.
Prosinec – byla odsouhlasena investiční akce stavby chodníku ulic Ke Skále a Jarní,
a to s doplněním veřejného osvětlení. Bylo odsouhlaseno vypracování žádosti o dotaci
z Integrovaného regionálního operačního systému na výstavbu mateřské školy, a to z důvodů, že by město neobdrželo dotaci z MŠMT. Bylo schváleno uzavření nájemní smlouvy
na nebytové prostory v DPS pí. Martě Filipi, která zde bude poskytovat masáže. Bylo
schváleno uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu na nebytové prostory v čp. 59 pro
Českou telekomunikační infrastrukturu a. s. Na základě předložené kalkulace vodného
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a stočného TSH bylo schváleno jeho navýšení pro rok 2016. Na základě stížností na
nedodržování provozního řádu a nevhodného chování na skate hřišti u ZŠ U Zámecké zdi
bylo RM odsouhlaseno nainstalování kamerového systému.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Město Hostivice – údaje
Popisných čísel
Počet obyvatel
Počet narozených dětí
Počet zemřelých občanů
Průměrný věk občanů
Mužů
Žen

k 31. 12. 2015
2 262, 18 nově přiděleno
8 109, z toho 7 396 Čechů, 713 cizinců
73
39
38,5 roku
3 888, tj. 47,9 %
4 221, tj. 52,1 %

V roce 2015 byly stanoveny poplatky za likvidaci odpadů ve výši 600 Kč na osobu
a rok, osoby, které dosáhly v roce 80 let, platí 540 Kč a osoby, které dovršily věku 85 let,
jsou od poplatku osvobozeny. Poplatek za psa – 1. pes 300 Kč, za každého dalšího 400 Kč,
za psa, jehož majitel je poživatel jakéhokoliv důchodu, platí 100 Kč a za dalšího psa
300 Kč. Sociální odbor požádal občany, kteří jsou trvale hlášeni a v roce 2015 dosáhnou
životního jubilea 75, 80, 85, 90 a 95 let, aby tuto skutečnost nahlásili na MěÚ Hostivice –
sociální odbor. Bylo zvykem, že zástupci města navštěvovali jubilanty s přáním a předáním
dárku. Zákonem o ochraně osobních dat lze jen tímto způsobem zajistit osobní setkání.
Dne 17. 3. 2015 se konalo slavnostní vítání občánků města Hostivice. Starosta Jaroslav
Kratochvíl přivítal 23 dětí, 13 holčiček a 10 chlapečků. Pečovatelská služba Hostivice
zajišťuje pro seniory rozvoz obědů a nákupy. Každý obyvatel DPS starší 65 let musí mít
podanou žádost do domova důchodců – seniorů Zelená lípa Hostivice. Dne 16. 10. 2015
bude na MěÚ Hostivice od 9 do 11 hodin výměna parkovacích průkazů pro držitele průkazu
ZTP a ZTP/P. Ve čtvrtek 15. 10. 2015 se konalo slavnostní vítání nových občánků
Hostivice. Starosta Jaroslav Kratochvíl přivítal 25 dětí, tentokrát to bylo 17 chlapečků
a 8 holčiček. Slavnostní akci podpořily děti MŠ svým vystoupením s přednesem básniček
a písniček. Vedení Solné jeskyně Hostivice předalo rodičům dětí dárkové poukazy. Průběh
zaznamenal fotograf pan Borovka, video pořídil pan Kalkus. V sobotu 12. září 2015 se
uskutečnil v areálu Sanitparku pietní akt k uctění památky 14 vojenských pyrotechniků,
kteří zahynuli před 70 lety při plnění pracovních úkolů. Po 2. světové válce se nacházelo
mnoho nevybuchlé munice. Dvacetičlenné frekventantské družstvo tuto munici „U pracháren“ likvidovalo. Dne 13. září 1945 kolem 14,45 hodin došlo k výbuchu, na místě bylo
14 důstojníků zabito, 2 zemřeli v nemocnici ve smíchovském Sanopsu. Pietního aktu se
zúčastnila manželka prezidenta republiky Iva Zemanová, náčelník prezidentské kanceláře
generálmajor Ing. Rostislav Pilc, MPA, starosta města Jaroslav Kratochvíl, zástupci Československé obce legionářské, armády a policie. S vojenskými poctami byla odhalena pamětní deska. Do konce roku 2015 je platnost současných průkazů OZP (zdravotně postižení).
Je třeba si zajistit jejich výměnu za nové s platností od 1. 12. 2015. Město vydalo
oznámení o změnách svozu bioodpadu do provozovny Hájek. Proto budou po Hostivici
rozmístěny nádoby na bioodpad velikosti 1,1 m³ a velkoobjemové kontejnery 10 m³, akci
organizují TSH. Na nádraží Hostivice vznikla velká parkovací plocha pro motorová vozidla.
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České dráhy umožnily upravit volnou plochu v sousedství drážní budovy na pěkné parkoviště. Za jeho úpravu patří dík firmám Borovka a Kovové odpady – Ing. Doubek a poděkování patří též SŽDC, s. o., za poskytnutí betonových pražců.
Vánoční slovo starosty města Jaroslava Kratochvíla bylo hodnocením roku 2015, kde
vyslovil spokojenost s tím, že se podařilo splnit všechny náročné úkoly. Výsledky jsou
potěšující, ale i zavazující občany pro činnost i do budoucna. Všem občanům popřál do
nového roku zdraví a pevnou vůli ve zdolávání všech výzev, které nám přinese.

INVESTIČNÍ ČINNOST
Úspěšně pokračovaly práce na budování chodníků v Jiráskově ulice od Žižkovy až po
železniční přejezd, celkový náklad 446 941 Kč byl čerpán z rozpočtu města. Byla provedena oprava chodníků v jižní části Husova náměstí, náklad činil 883 084 Kč, čerpání
z rozpočtu města. Byly rekonstruovány cesty při revitalizaci Litovického potoka z Husova
náměstí po Kmochovu ulici v nákladu 2 390 480 Kč, úhrada z rozpočtu města. Byl vybudován chodník podél Komenského ulice, sídliště Na Pískách a navíc instalováno veřejné
osvětlení stavební v celkové výši 371 351 Kč, náklady byly čerpány z rozpočtu města.
Vybudování parkoviště u ZŠ U Zámecké zdi nákladem 84 762 Kč bylo z rozpočtu města.
Úprava vjezdu z ulice 17. listopadu do Unhošťské ulice, náklady na stavbu silnice
206 508 Kč a opravy nároží chodníků 199 566 Kč byly uhrazeny z rozpočtu města. Byla
opravena havárie dešťové kanalizace v ulici Sportovců, oprava kanalizační vpusti
54 492 Kč z rozpočtu města. Ukončena byla rekonstrukce chodníku podél I/6 – III. etapa
od ulice Potoční až po Okružní, stavbu provedla firma DYBS Plzeň, s. r. o. Celkové náklady
3 054 583 Kč byly uhrazeny zčásti z dotace z Fondu dopravní infrastruktury 2 376 000 Kč
a rozdíl 678 583 Kč byl uhrazen z rozpočtu města. V areálu Sokolovny Hostivice se vybudovala 2 víceúčelové hřiště, opravena byla asfaltová plocha, byla postavena horolezecká
stěna o výšce 7,5 m, byly provedeny sadové úpravy a instalováno veřejného osvětlení
v celkovém nákladu 5 066 240 Kč, uhrazeno z rozpočtu města. Oprava pomníku padlým na
Husově náměstí, byl zrestaurován, náklady činily 188 000 Kč a byly uhrazeny z rozpočtu
města. Přes Jenečský potok byl v Cihlářské ulici vybudován nový most, po výběrovém
řízení práci provedla firma SIMA – stavební, s. r. o., která podala nejnižší nabídkovou
cenu. Dokončení prací bylo v září 2015. Revitalizace Litovického potoka, stavba byla
zahájena 15. 10. 2014 a ukončena 29. 9. 2015. Náklady na stavu činily 18 272 320 Kč,
byla spolufinancována z dotace SFŽP ČR ve výši 16 843 983 Kč. Při pracích na vodní nádrži
v Jenečku byla provedena přeložka telekomunikačních kabelů, náklady 424 577 Kč byly
uhrazeny z rozpočtu města, práce budou pokračovat v roce 2016. Připravuje se dokumentace na práce úprava chodníku I/6 – IV. etapa, výstavba chodníku podél ulice Hájecké –
Břve, bylo provedeno geodetické zaměření. Byla zpracována studie na kruhový objezd
křižovatky ulic Čsl. armády a Litovické k ulehčení vjezdu k ZŠ U Zámecké zdi. Pracuje se
na přípravných pracích pro výstavbě 2. areálu MŠ, byla podána žádost o dotaci z MŠMT
ČR. Dosud bylo za přípravné projektové práce vynaloženo 1 181 310 Kč, úhrada byla
provedena z rozpočtu města.
Upozornění občanům, že úprava hrobových míst, jejich oprava, rekonstrukce musí
být se souhlasem MěÚ Hostivice a OÚ Jeneč a toto oznámeno hrobníkovi panu Stehlíkovi.
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TECHNICKÉ SLUŽBY HOSTIVICE
Od 5. 1. 2015 zřídily TSH pohotovostní službu střediska vodovodů a kanalizace,
v pracovních dnech od 15,00 do 6,00 hodin, o víkendu pátek od 15,00 až do pondělí 6,00
hodin. Pro zlepšení dodávky pitné vody byla vybudována posilovací stanice – ATS v Jenečku. Nakládání s odpady v roce 2015 – zbytkový komunální odpad je jednou týdně odvážen
Kuka vozy od nemovitostí občanů za stanovený poplatek. Tříděný odpad je soustřeďován
do speciálních kontejnerů na vybraných veřejných místech ve městě – plasty, papír, sklo
a nápojové kartony. Pro objemový odpad a hadry je sběr ve dvoře TSH – kontejner, každé
pondělí 7–17 hodin, každou první sobotu v měsíci od 8 do 12 hodin. Je zpětný odběr
vyřazených elektrospotřebičů, vyjma zářivek a baterií každé pondělí 7–12 hodin. Občané
města Hostivice využívají těchto služeb zdarma.
TSH vyhlásily výběrového řízení na funkci administrativní pracovnice – fakturantky do
oddělení vodovodů a kanalizací. Písemné přihlášky bylo možné podávat do 15. 9. 2015.
TSH oznámily, že od 1. 9. 2015 zahájila intenzifikovaná čistírna odpadní vod zkušební
provoz. Nové připojování do řadu města musí být ohlášeno na správě TSH. TSH přijmou
pracovníka na obsluhu ČOV Hostivice. Předpoklady – středně odborné vzdělání, technická
způsobilost, manuální zručnost a uživatelská znalost PC.

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO HOSTIVICE – MKSH
Dne 18. 4. 2015 byl první zájezd roku do polské Wroclawi. Cesty autokarem vedla na
Tunský ostrov, prohlídka Dominikánského náměstí, stoleté tržnice, kostela sv. Alžběty,
pivovaru Spiž, Mostku čarodějnic a katedrály sv. Máří Magdalény. Dne 16. 5. 2015 se
uskutečnil na hrázi Litovického rybníka a okolí 2. ročník běžeckých závodů Hostivice RUN.
Běžel se půlmaraton, desítka, pětka a rodičovský ultraběh. V Sokolovně 18. 5. byla
přednáška pro seniory „Pojďme si povídat o umírání a smrti“, o konci lidského života, co je
to hospicová péče. V Sokolovně je živo, cvičí se jóga, pátek ráno pro seniory, v pondělí
a ve středu pravidelné cvičení pro ostatní. Ve dnech 14. – 15. 8. 2015 byl 2. ročník
festivalu mezinárodních vín „In vino“ s ochutnávkou na Husově náměstí. V kulturním
programu vystoupili mj. kapela Buty a Jaroslav Uhlíř. Dne 22. 6. 2015 byla v sokolovně od
19,00 hodin přednáška cestovatele Ing. Josefa Drlíka Z Yukonu na Aljašku. „Velká letní
noc“ byla 26. 6. 2015 v hostivické sokolovně od 18,00 hodin boxerská exhibice mistra
republiky Petra Stejspala, od 20,30 hodin gladiátorské show a od 22,00 do 02,00 hodin
letní kino. Od 7. do 10. 7. 2015 od 7,00 do 15,00 hodin byl umělecký kemp s výcvikem
angličtiny, cena kurzu 2 200 Kč. Dne 12. 9. 2015 byly na Husově náměstí od 10 hodin
„Městské pivní slavnosti“. V programu byly závody dobrovolných hasičů, přehlídka
historických automobilů, bungee jumping. Dále sportovní aerobik dětí, judo exhibice, Krav
maga – exhibice, Hostivický pěvecký sbor, Kapela Čermák – Brnk a Frnk, vystoupily děti
gymnastického oddílu Hostivice pod vedením manželů Potužníkových, pěvecké vystoupení
ZUŠ Hostivice, vedoucí Tereza Špetíková. Konalo se slavnostní otevření venkovního areálu
Sokolovny Hostivice, v parku byly ukázky městských spolků a organizací, ve večerním
programu vystoupila hudba Janka Ledeckého a kapela Žlutý pes. Podzimní aktivity
v Sokolovně – program Dětský klub Klubíčko, Výtvarné hrátky pro děti, Sportovní aerobik
pro děti, Kurz španělštiny, Pilates a SM systém pro formování těla, Kurz Fit a sexy –
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zásady hubnutí. Nedělní tančírna – kurzy standardních a latinskoamerických tanců, Chitoning – dynamické cvičení pro dospělé i mládež, Ateliér malby – kurz relaxační
arteterapie. Dnem 30. 9. pokračuje v činnosti zájmový kroužek dětí „Věda nás baví“,
program „Staň se vědcem“ zaujal děti MŠ a ZŠ. Dne 3. 10. 2015 byl autokarový zájezd do
Lince, prohlídka zámku, Mozartův dům, Nový dóm (svatyně pro 20 000 osob). Dne
24. 10. 2015 byla cyklovyjížďka na sever od Hostivice s paralympionikem Michalem
Starkem z Jenče. Trasa byla Hostivice – Jeneč – Hostouň – Dobrovíz – Letiště – Hostivice.
Dne 10. 10. 2015 uspořádalo MKSH a CDP mistrovství v pexesu. Prvé vytvořil malíř Zdeněk
Princ pro firmu Pressfoto. Výročí 50 let bylo slaveno vystavením všech dostupných pexes.
Dne 13. a 14. 10. 205 „Kurzy trénování paměti pro seniory“. Dne 24. 10´. Sokolovna
od 17 hodin přednáška Pavly Bičíkové – cestování do švédské části Laponska. Dne 5. 12.
autokarový zájezd na pevnost Königstein a zámek Děčín, stavba hraběcího rodu Thun
Hohenstein. MKSH vypsalo výběrové řízení na funkci asistentka MKSH (částečný úvazek
pro činnost chodu kanceláře ředitele, administrativa, pošta, fakturace, řazení dokumentů,
překlady z AJ do ČJ, uživatelské znalosti na PC, anglický jazyk).
Novinkou byly Svatomartinské slavnosti Hostivice 13. – 14. 11. v Sokolovně, kde se
prezentovali přední vinaři a gurmánské stánky s ochutnávkou svých výrobků. Ve dvou
dnech vystoupily soubory Schovanky, Pašáci, Moravská cimbálovka Praspolán, byl i příjezd
sv. Martina na bílém koni a vystoupení Dětského souboru ZUŠ Hostivice.
Filmové večery – si před rokem hledaly své diváky, dnes se těší z jejich zájmu. Dne
18. 4. byl zdařilý program Bolek a Lolek, Cesta do pravěku, Rozpuštěný a vypuštěný
a Obchod na korze. Velmi úspěšný byl Severský filmový podzim 23. – 24. 10. 2015, kdy
bylo promítnuto 6 zajímavých filmů.
Divadelní podzim Sokolovna – zámek
25. 9.
Spolek Kašpar
Růže pro Algereon
2. 10.
Eva Kritzlifková
Edit Piaf známá – neznámá
6. 11.
Divadlo Háta
Do ložnice vstupujte jednotlivě
27. 11.
Divadelní soubor Hostivice
Jak důležité je míti Filipa

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK
Tento tisk je stále vyhledávaným měsíčníkem a zdrojem informací pro naše občany.
Redakční rada, tiskaři a grafici předvádějí solidní výkony při jeho výrobě. V celostátní
soutěži republikových periodik místního významu dne 4. 7. 2015 na Velehradě obsadil náš
Hostivický měsíčník krásné 3. místo. V této soutěži naše města prezentovaly dvě čísla
časopisu – zářijové 2014 s Václavem Neckářem na titulní straně a říjnové 2014 s hlavním
tématem severského filmového festivalu. Občané tak získávají pravidelné informace o dění
v obci, o kulturních a sportovních akcích. Neopomenutelné jsou zprávy o činnosti v Sokolovně, o hale na zámku a sportovních akcích městských oddílů.
V prosinci bylo v prodeji zvláštní číslo HM s jízdními řády pro rok 2016 a adresami
důležitých úřadů, organizací, zdravotnictví, obchodů a služeb.
Zajímavým počinem jsou měsíční pohovory s kulturními a sportovními osobnostmi.
V lednu to byl kouzelník Pavel Kožíšek, v únoru zpěvačka Martina Kociánová, v březnu
Ondřej Slanina – osobnost z TV pořadu „Kluci v akci“, v dubnu Petr Buňata, filmový
odborník a režisér retrofestivalu, v květnu Jitka Veroňková s rozhovorem o českém jazyce,
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v červnu povídání s boxerem, mistrem republiky Petrem Stejspalem, v červenci rozhovor
s muzikantem Jaroslavem Uhlířem, v srpnu beseda s hudebním skladatelem Jankem
Ledeckým, v říjnu rozhovor s hercem Pavlem Nečasem, v listopadu se zpěvačkou Radúzou
a v prosince rozhovor s kytarovým virtuózem Lubomírem Brabcem.

KNIHOVNA
Městská knihovna je součástí MKSH. Pracovníci hledají další možnosti zlepšování
prostředí pro návštěvy čtenářů. Podařilo se získat zachovalé regály z městské pražské
knihovny za zlomkovou cenu. Naše knihovna je nyní z poloviny v novém vybavení. Ke
konci roku – 31. 12. 2015 bylo celkem 12 349 knihovních jednotek, z toho 3 186 bylo
naučné literatury a 9 163 krásné literatury. Nových knižních přírůstků, zakoupených nebo
darovaných tvořilo 463, naproti tomu bylo 2 520 úbytků. V roce 2015 bylo zaregistrováno
411 nových čtenářů, z toho bylo 154 uživatelů do 14 let, kteří mají registraci zdarma.
Počet návštěvníků knihovny má stoupající tendenci, v roce 2015 jich bylo 7 452, 42 z nich
navštívilo knihovnu ohledně využití internetu, který je v knihovně zdarma. Výpůjčky se
proti roku 2014 podstatně zvýšily, a to na počet 10 535. Děti si vypůjčily naučné literatury
celkem 708, krásné literatury 1 054 knih.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
V prostorách sídliště Na Pískách byly upraveny získané pozemky od ČR mezi bytovými domy a ulicí Komenského na travnatou plochu a autobusovou zastávku. Firma Ingersoll
Rand nabídla spolupráci v činnosti zvelebování životního prostředí, aby za každé novorozené dítě byl v Hostivici vysazen strom. Město tuto nabídku podporuje a vyzývá občany,
že je možnost sázet stromy na vlastní zahradě nebo jsou k dispozici vhodné obecní pozemky. V zájmu likvidace biologického odpadu požádalo město o dotaci ze Státního fondu
životního prostředí na kompostéry biologického odpadu. Zájemci se mohli přihlásit
o kompostér do 19. 6. 2015. Dne 22. 4. 2015 byl Den země. Děti ze školky „Hurá ven“
a pracovníci MěÚ Hostivice se zúčastnili slavnostní výsadby stromu v prostoru jižní části
Husova náměstí. Město Hostivice obdrželo „Osvědčení o úspoře emisí“. Dle společnosti
ASEKOL občané v loňském roce vytřídili 533 televizorů, 240 monitorů a 6 918,56 kg drobných elektrospotřebičů. Odbor životního prostředí vyzývá majitele pozemků sousedících
s komunikacemi a chodníky, aby odstranili větve z keřů a stromů rostoucích na jejich
pozemcích a přesahujících do průjezdného – průchodného profilu a prořez uklidili. Odbor
vyzývá všechny občany k ochraně veřejné zeleně. Vandalové ničí mladé porosty keřů
a stromků. Byl opraven pomník T. G. Masaryka, který byl postaven roce 1938 obcí Litovice.
Větší údržba pomníku byla provedena v roce 2005 a v roce 2011 byla na kamenný monolit
pomníku navrácena busta T. G. Masaryka. V roce 2015 byl celý pomník ošetřen ochranným chemickým přípravkem proti mechům a lišejníkům. V okolí pomníku byly obnoveny
výsadby okrasných trvalek a zasazeny vhodné stromy. Dne 8. 11. 2015 byla prvá akce
„Sázení stromů pro dítě“, v Podskalí. Iniciátorem celé akce byla společnost Ingersoll Rand,
která poskytla městu finanční příspěvek, rodiče dětí obdrželi od města pamětní list
s kartičkou, kde jsou informace o daném stromu a jeho umístění v aleji. Na začátku aleje
bude umístěn kamenný kvádr s pamětní tabulkou se jmény malých občánků.
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ZDRAVOTNICTVÍ
Pečovatelská služba Hostivice zajišťuje služby pro hostivické občany. Objednávky
přijímá sociální odbor MěÚ Hostivice. Většinou se jedná o rozvoz obědů a zajišťování
nákupů. Pro občany starší 65 let nebo zdravotně postižené lze žádat v Domě s pečovatelskou službou o byt. Žádost musí být podána na sociální odbor MěÚ. Poliklinika sv. Jakuba
rozšířila ordinační hodiny pro pacienty – Po 8–18, Út 8–13, St 8–16, Čt 8–16 a Pá 8–13
hodin. Od ledna je otevřena ordinace tradiční čínské medicíny v centru Směrovka –
Mgr. Markéta Dolistová. POHODA + transport, s. r. o., Hostivice, Družstevní 951, nabízí
dopravu nemocných občanů k lékaři, do nemocnice, do lázní, na rehabilitace, k příbuzným, přeprava zdravotně postižených, vozíčkářů, možná asistence, možnost přepravy
ležícího pacienta. Objednávky telefon – od února, pracovní doba Po–Pá 7–17 hodin.
Budova bývalého hostivického zdravotního střediska Prostřední čp. 791 byla prodána a po
nákladně rekonstrukci zde jsou ordinace lékařů - od 1. 4. 2015 ordinuje Tomgyn, s. r. o.,
porodnicko-gynekologická ordinace MUDr. D. Olšovské, je zde ordinace praktického lékaře
MUDr. Váchy a lékárna Dr. Max. Dne 29. 4. 2015 byla v Sokolovně přednáška Mgr. Markéty Dolistové Zdraví a nemoc z pohledu čínské medicíny. Pro domácí mazlíčky bylo
ochranné očkování proti vzteklině psů a koček – 21. 5. ve čtvrtek večer v Jenečku
a Litovicích, 25. 5. v pondělí večer Hostivice u fary a na Břvích.

OBCHODY, SLUŽBY, ŘEMESLA A DOPRAVA
Pro obnošené oblečení a textil jsou sběrná místa, kontejnery v ulici Jiráskově a Jetřichově. Pro občany slouží restaurace – Fort Roxy – Litovická 476, Pizza Grill Gracia – Česká
879, U Koruny – Čína – Čsl. armády 1, Zlatý Fénix – Čsl. armády 1348, Citadela – Čsl.
armády 134, Bufet na náměstí – Čsl. armády 1600, U Kaštanu – K Nádražní 115, U Stoleté
lípy – Čsl. armády 1012, Sportovní areál Břve – Hájecká 1866. Nově je rychlé občerstvení
Food Truck s. r. o., autokaravan Tomáš Staněk, dále doprava Pizza Grill výrobků až do
domu. STS Hostivice, s. r. o. nabízí služby v komplexním zpracování plechů, svařování,
výrobu a dodávky technologií pro chov nosnic a křepelek, rozmnožovací chovy a odchovny.
Zajišťuje úpravu kovů žárováním nebo galvanickým zinkováním. Služba mobilní kanceláře
Pražské plynárenské a. s. – podmínky dodávky plynu i elektřiny, dohody v měsíčním
intervalu na Husově náměstí. Autosalon Klokočka, Karlovarská 600, Praha 6 – Řepy, prodej
osobních automobilů Škoda, VW a Audi včetně servisu a oprav. V Chýni byla otevřena
prodejna čerstvé zeleniny a ovoce – Šandera, otevřeno Po–Pá od 10 do 18 hodin.
Restaurant Fort Roxy nabízí polední menu „Sněz, kolik chceš“ v ceně 110 Kč za osobu,
v pracovní dny od 11 do 15 hodin, dále zajišťuje rozvoz jídel domácnostem i firmám. Nově
byla otevřena restaurace „Hostivický dvůr“, dříve Citadela, Čsl. armády 134, polední menu
134 Kč, obaly na zakoupená jídla zdarma. Nově byla otevřena cukrárna U Hollarů – Čsl.
armády u pošty, nabídka pečiva a cukroví. V Žižkově ulici 122 působní kosmetická
provozovna Cosmetica, s. r. o., nabízí prodej svých výrobků Po–Pá od 8 do 14 hodin.
Sporthotel Břve nabízí služby „Vše pod jednou střechou“ – ubytování v 28 komfortních
pokojích, víceúčelovou halu pro míčové sporty 2 000 m², 4 venkovní tenisové kurty,
tělocvičnu, saunu, gril, cyklostezky, parkoviště před hotelem, transfer na letiště a do
centra Prahy. Již několik let do našeho města zajíždí pojízdná prodejna „Mléko z farmy“.
Nabízí mléčné výrobky bez céček a konzervačních látek. Mléko je produkováno na vzorové
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farmě Ing. Millera Holubice a je ihned po nadojení zpracováno v mlékárně Ing. Němce
v Radonicích u Prahy. Zákazník si může nakoupit v týdenních intervalech selské čerstvé
pasterizované mléko, jogurty, tvaroh, sýry a jako novinka roku je nabízena pravá mléčná
zmrzlina. Stoupá počet občanů, kteří upřednostňují kvalitu a čerstvost potravin a rádi pak
zaplatí i vyšší cenu.

SPOLKY A SDRUŽENÍ
Ve smyslu nového zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, musely společenské
organizace a sdružení upravit svůj název odpovídající zákonné normě. Vesměs se jedná
o zápis do spolkového rejstříku, konečný termín je rok 2016.
V roce 1929 bylo v obci Hostivice 21 spolků a organizací:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Sbor dobrovolných hasičů
Tělocvičná jednota Sokol
Odbočka Jednoty zaměstnanců čsl. st. drah
Hostivít, čtenářsko-vzdělávací spolek
Odbor Severočeské národní jednoty
Okrašlovací spolek
Organizace národně sociální
Organizace mládeže národně sociální
Republikánská strana venkova
Dorost republikánské strany venkova
Neodvislá organizace legionářů
Československá obec legionářů
Organizace strany sociálně demokratické
Československá církev
Živnostenská strana
Organizace rotmistrů
Křesťansko-sociální spolek
Organizace kovodělníků
Spolek – Havlíček
Organizace národně demokratická
Tělocvičná jednota Orel

starosta Peška Jaroslav
starosta Chlupatý Tomáš

předseda Saifrt Alois

V roce 2003 byly v našem městě tyto spolky a sdružení:
Baráčnická rychta
rychtářka Slámová Anna
Hostivít
předseda Pergl Jiří, Ing.
Myslivecké sdružení
revírník Prokop Josef
Svaz včelařů
předseda Žebera Josef
Svaz zahrádkářů
předseda Kulhánek Albín
Svaz dobrovolných hasičů
starosta Pecka Jiří
Svaz postiž. civil. chorobami
předsedkyně Popelková Jiřina
Svaz bojovníků za svobodu
předseda Mrskoč Miroslav
Český červený kříž
předsedkyně Kunstová Eva
Český svaz žen
předsedkyně Kadlecová Marie
Český svaz chovatelů
předseda Kudrna Luboš, MVDr.
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TJ Sokol Hostivice
Český svaz ochránců přírody
Kajky
Junák
Centrum drogové prevence

starosta Švihálek Jiří
předseda Kučera Jiří, Ing.
vedoucí Kučera Jiří, Ing.
vedoucí Orda Vladimír
vedoucí Háková Jitka

Politické strany:
ODS
KDU-ČSL
KSČM
ČSSD
Unie svobody

předseda
předseda
předseda
předseda
předseda

Chalupa František, MVDr.
Pasák Václav
Pasák Jiří
Polák Ferdinand

V současné době je obtížně získat informace o všech spolcích a sdruženích ve městě,
neboť k založení sdružení postačí 3 osoby. Občanský zákoník stanovil povinnost evidovat
spolky ve spolkovém rejstříku, spolky však nemají povinnost oznamovat svou existenci
místním samosprávám.
RODINNÉ CENTRUM zaHRÁTka
Rodinné centrum zaHRÁTka soustřeďuje svůj zájem na spolupráci s nejmladší
generací hostivických občánků a jejich rodiči. Od 5. ledna 2015 je kurz angličtiny pro
dospělé, hudební kroužek Larison pro děti, Klub Mami – mimi, Keramika pro děti s rodiči,
kurz předškolní přípravy, hudební kroužek s Julií Okaji, cvičení s Bárou, dětská jóga,
přednášky a kurzy. Dne 11. 1. byl Tříkrálový koncert. Velkou akcí byl Masopust 15. 2., od
11 hodin na Husově náměstí, pak průvod se odebral do ulic Cihlářské, Palackého, Žižkovy,
Jiráskovy, Tyršovy a končil ve venkovním areálu sokolovny. Během slavnosti byly
zabíjačkové hody, soutěže, občerstvení, divadelní představení amatérského divadla JACK –
Posvícení v Hudlicích. Dne 23. 2. byla přednáška o správném kojení novorozenců a 26. 2.
velmi důležité téma – zkušenosti a zážitky při umírání a smrti svých blízkých. Od 20. 3.
začal cyklus přednášek Efektivní rodičovství. Ve dnech 17. a 18. 4. byl v RC již 5. dětský
bazárek. Velikonoční koncert pro celou rodinu s dílničkami byl 29. 3. Rodiče s dětmi využili
hudební vystoupení s přednesem jarních písní, řada z nich pak pracovala na vytváření
velikonočních vajíček a zajíčků. Dne 24. 4. byla slavnostní setkání Maminky maminkám,
kde přítomní si mohli vyrobit drobný dárek pro maminky pro blížící se Den matek.
Mezinárodní den rodiny 15. 5. byl ve znamení Dne otevřených dveří v RC Za Mlýnem. Byla
výtvarná dílnička, působivé bylo z Makotřas loutkové ochotnické představení pro děti –
perníková chaloupka. Logopedistická poradna byla 21. 5. od 14 do 17 hodin. Tradiční
Veselé putování do Sobína bylo 23. 5. od 9 hodin, šlo se od sídliště Na Pískách, Sadovou
na cyklostezku do Sobína, cestou hry a soutěže, v Sobíně děti viděly ukázky strojů TSH,
účast byla 130 osob, dětí s rodiči. Do Městských pivních slavností 12. 9. se centrum
zapojilo domácími dílničkami, balonky s heliem. Od 14. září jsou opět v provozu v provozu
dětské dílničky, divadélko. Novinkou pro předškoláky je kroužek Věda nás baví, dva kluby
Mami – mimi pro děti do 8 měsíců a pro děti lezoucí – chodící od 8 do 14 měsíců. Velmi
úspěšná je spolupráce s firmou Ing. arch. Ivo Slamjáka, s městem Hostivice a Letištěm
Václava Havla v Praze. Advent byl přivítán již 8. lampionovým průvodem 10. 11. 2015,
vycházelo se z ulice V Háji, pak se pokračovalo cestou přes Stromečky k tenisovým kurtům
a na bývalé fotbalové hřiště, kde byl připraven pro 300 dětí závěrečný ohňostroj.
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Mikulášská nadílka byla v centru 4. 12., kde bylo předvánoční veselí pro 50 dětí a 70 dospělých. Každé pondělí jsou keramické podvečery od 18 do 20 hodin pro dospělé a starší
děti, na posledním pracovním sezení si 14. 12. 2015 připravili přítomní vánoční dárky a pak
již byl závěr 18. 12., který patřil zpěvu koled. Do běžné činnosti RC se nově přihlásilo
90 rodin.
CENTRUM DROGOVÉ PREVENCE – CDP
CDP bylo hlavním pořadatelem již 12. dne dětí 30. 5. 2015 v Sokolovně a celý
program byl situován do postav Večerníčka, který v tomto roce slaví 50. výročí. Pro děti
bylo celkem 37 stanovišť pro soutěže a zábavu. Nejvíce zaujal skákací hrad, závody
modelů autíček, autosalon Klokočka předváděl nové vozy Škoda Fabia a Škoda Fabia
Combi. Vystupovala klauniáda Bratři v tričku, byl koncert skupiny Timbre music. Na akci
přišlo na 450 dětí v doprovodu rodičů. Pohádkový les byl v sobotu 5. 9. na hrázi rybníka
Kala u srubu myslivecké společnosti Hostivice-Chýně. Letos byl ve znamení večerníčkových
postav. Děti pomáhaly motýlu Emanuelovi, setkaly se Makovou panenkou, s Rákosníčkem
a Volšovečkem. Zastavení bylo u Rumcajse a Cipíska, u Manky, stavěly domek pro maxipsa
Fíka, házely záchranné kruhy tonoucím. Budily spící králíky v klobouku, u Racochejla
malovaly obrázky, zpívaly písničku u Křemílka a Vochomůrky. Pro 300 dětí a 45 dobrovolných organizátorů bylo večer hřejivým uspokojením za krásným odpolednem. Na akci
mimo CDP se podílely i další organizace a spolky našeho města. Centrum spolu s MKSH
uspořádalo Mistrovství v Pexesu. Po celý rok pracují členové kroužku keramiky a výtvarného umění. Dne 29. 8. byl již 6. ročník Festivalu pod hrází, kde se během odpoledne
a večera vystřídalo na 300 osob všech věkových kategorií. Na akci spolupracovali Skauti
a MKSH. Dne 28. 11. se konal již 11. ročník Hostivického světélkování. Školní bloky A a B
otevřely dveře téměř 900 návštěvníkům, před zámkem byl večer kulturní program s rozsvícením vánočního stromu a pěkná akce byla zakončena koncertem v kostele, odhadem
byla účast více jak 1 000 lidí. Na přípravě a uskutečnění celé akce se podílelo CDP
Hostivice, TJ Sokol Hostivice, Kajky Hostivice, Domov seniorů Zelená Lípa Hostivice, Sbor
Církve československé husitské, ZUŠ Hostivice, Svaz žen Hostivice, ZŠ Hostivice, Římskokatolická farnost Hostivice a město Hostivice.
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Patří k nejlepším společenským organizacím ve městě. Hasiči chrání majetek občanů
i města před ohněm, vodou a živelními pohromami a jsou spolehlivou skupinou při
organizaci společenských akcích v Hostivici. Členská základna čítá 77 členů, z toho je
42 mužů, 19 žen a 16 dětí. Vedle zásahové jednotky je sportovní družstvo mužů, starších
mužů, družstvo žen a oddíl dětí. Všichni členové pečují o pořádek a funkční stav zbrojnice,
na údržbě a drobných opravách odpracovali přes 3 000 brigádních hodin. Zásahová
jednotka má 19 členů, velitelem je Václav Studnička. V průběhu roku se zúčastnila na
33 událostech, z toho 16× při hašení požáru, 8× technická pomoc, 3× planý poplach, 1×
taktické cvičení, 1× dopravní nehoda, 4× byl výjezd zrušen Krajským operačním
střediskem. Tato činnost představuje 162 pracovních hodin. Jednotka pečuje o odborný
růst členů, s úspěchem zvládli kurz ovládání motorové pily, práci s dýchací technikou,
proškolování všech členů o poskytování prvé pomoci. Vzorová činnost byla při kontrolních
akcích Námětové cvičení v Domově seniorů Zelená lípa Hostivice, hašení lesního požáru
v Chrášťanech u Rakovníka, při pomoci občanům Hostivice po přívalových deštích
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a záplavách s odčerpáváním vody z jejich nemovitostí. Hasiči se během roku zúčastnili
sportovních akcí – okrskové kolo Jinočany, okresní kolo Třebonice, Memoriál K. Švestky
Nučice, Memoriál Fr. Zvoníčka Řepy, cvičení Sv. Florián v Chotči, O pohár starosty obce
Brodeslavy, O pohár starosty města Hostivice, Pohár Městské části Horní Měcholupy,
Memoriál Fr. Malého v Suchdole. Významné soutěže byly v „Brdské lize“ – Chrást,
Nalžovice, Brhouny, „Západočeská liga“ – Brodeslavy, noční útok ve Sloupu a nakonec
i sportovní nohejbalová soutěž – 1. kolo SDH Brodeslavy – muži. Pro dětské družstvo byl
pořízen „párty stan“, který slouží jako základna pro závody v požárním sportu, a v celostátní v soutěži Plamen. Všichni aktivní členové mají na svých pracovních stejnokrojích
našité domovenky „Hasiči Hostivice“.
Velmi dobrá byly spolupráce s Městským kulturním střediskem Hostivice, zajišťovali
organizaci dopravy při akci Hostivice RUN, podíleli se na pracovní činnosti v areálu parku
při In vino Hostivice. Dobrá je spolupráce se ZŠ a MŠ Hostivice, kde jsou besedy s dětmi
a ukázky hasičské techniky. Pro město byla akce výměny a opravy laviček v parcích,
zalévání vysazené zeleně kolem Litovického potoka a jako „rarita“ napájení historické lokomotivy na nádraží Hostivice vodou z cisterny SDH Hostivice.
SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI
Organizace pořádala 1× měsíčně posezení s hudbou, 2× v měsíci bylo posezení
v přísálí sokolovny s přednáškami a besedami na volné téma. Dne 27. 6. a 22. 8. bylo
posezení s harmonikou „U Justů“. V průběhu roku byly uspořádány akce – 18. 4.
autokarový zájezd do Bečova a klášteru v Teplé s účastí 39 osob, léčebný pobyt 25. –
29. 3. ve Velkém Medéru, Slovensko – termální prameny, účast 36 osob, autokarový
zájezd do Opočna – zámek pro 49 osob, zájezd na Slovensko do Hokovců 2. – 9. 5. pro
26 osob, rekreační týden v Železné Rudě 18. – 25. 9. pro 29 osob, dvoudenní zájezd do
Českého Krumlova, Rožmberku a na Lipno 8. – 9. 10. – 49 osob, zájezd 11. 12. na vánoční
trhy do Lysé n. L., účast 41 osob, jarní a podzimní zájezdy na trhy do Polska – 49 a 40
osob. V rámci kulturních akcí byla návštěva divadla Na Vinohradech 1. 4. na představení
Satyr – 15 osob, 14. 5. Nevzdávej to – 20 osob, 12. 10. představení Loupežník, návštěva
divadla Fidlovačka představení Dohazovačka – 50 osob a Vánoční koncert Václava Hybše
v divadle ABC 13. 12. pro 52 osob.
ČESKÝ SVAZ ŽEN
Vedle spolkové činnosti svaz uspořádal 7. 9. zájezd do Liberce s výstupem na Ještěd.
V Liberci byla návštěva zoologické zahrady, která letos oslavila 120 let svého trvání. Vedle
prohlídky zvířecích pavilonů a výběhů zaujala botanická zahrada včetně mořského akvária.
Odpoledne byl výstup nebo výjezd lanovkou na Ještěd s nadmořskou výškou 1 012 m.
Zájezd na Státní zámek Kozel a vodní zámek Blatná byl 5. 10. Lovecký zámek Kozel
u Šťáhlav byl přehlídkou loveckého zaměření celé lokality. Obdélníkové nádvoří, hojně
vyzdobené sály a chodby byly ukázkou zařízení venkovské šlechty na přelomu 18. a 19.
století. Výborná byla procházka v přilehlém parku. Po obědě byla návštěva vodního zámku
v Blatné, který patří k nejzachovalejším památkám svého druhu u nás. Po procházce
v interiéru zámku byla vycházka do parku, kde byla ukázka chovu muflonů. Poslední akcí
roku byla návštěva Solné jeskyně Hostivice dne 18. 11. 2015. Členky v hojném počtu
využily možnost pobytu v tomto zdravotně prospěšném zařízení.

Kronika města Hostivice
Rok 2015

24

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ
Organizace ve smyslu občanského zákoníku byla převedena do spolkového rejstříku
spolků a její oficiální název je: Český svaz chovatelů, základní organizace Hostivice,
U Sádek 1135, 253 01 Hostivice. V roce 2015 bylo organizováno 34 členů, z toho
25 dospělých a 9 mladých chovatelů. Členové chovají drůbež hrabavou, králíky, holuby
okrasné a užitkové, morčata a hlodavce, okrasné ptactvo, kanáry, terarijní živočichy, psy
a kočky. Dne 24. 1. byl v Sokolovně 31. Chovatelský ples, hudba Harmonie Libčice,
návštěva 132 osob, tradiční tombola velmi pěkná – 400 cen. Červnová výstava 12. –
13. 6. 2015 byla velmi pěkná. Potěšitelná byla účast školní mládeže, zájem dospělých byl
o chovné kuřice, domácí čerstvá vejce. Vystaveno bylo 197 králíků, 141 holubů, 152 kusů
drůbeže, okrasných ptáků 60, ukázka psů 5 kusů a velmi pěkná expozice rozkvetlých
pelargonií Zahrádkářského svazu Loděnice u Berouna. V celkovém hodnocení bylo patrné,
že bez podpory sponzorů a města Hostivice by nebylo možné takovéto akce pořádat.
Zájem občanů našeho města je velmi malý, těší však zájem dětí, které mají možnost
zblízka si prohlédnout i pohladit pěkná zvířata. Velký úspěch zaznamenala organizace
v mezinárodní soutěži mladých chovatelů (do 18 let) s účastí mladých chovatelů ze
Slovenska. Soutěž se konala 19. – 23. 8. 2015 v areálu Ostravské univerzity a Vysokoškolských kolejích Jana Opletala v Ostravě. Hostivičtí mladí získali 2× 1. místo a dvě zlaté
medaile, 1× 2. místo a jednu stříbrnou medaili a 1× 3. místo s bronzovou medailí.
Výborných výsledků dosahovali holubáři, sekce chovu německých výstavních holubů, kteří
vítězili na národních, celostátních výstavách ČR a i v kolébce chovu toho plemene holubů
v Německu. Na okresní soutěžní výstavě v Rudné byly úspěchy střídavé, v kategorii
chovatelů holubů zvítězil hostivický člen Ing. Josef Hrdlička, pro chovatele králíků byl
naprosto nevhodný termín, kdy se celorepublikově pořádají celostátní speciální výstavy
vybraných plemen. Naši drůbežáři z Bílé Hory museli své chovy omezit – zrušit pro stížnosti sousedů, že brzy ráno kokrhají kohouti. Inu nová doba, nové myšlení člověka. Podmínky
pro drobnochovatelství se stále zhoršují, volné ceny krmiv neúměrně zatěžují ekonomiku
činnosti, České dráhy odmítly spěšninové přepravy zvířat na výstavy, stoupají náhrady za
prevenční akce veterinární služby a v neposlední řadě stoupajícím věkem řídnou stavy
chovatelů.
KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE HOSTIVICE
V průběhu roku pracovali členové na zvelebování prostředí klubovny, cvičiště pro psy.
Pravidelné jsou kurzy Školičky pro začínající psovody.
MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ HOSTIVICE-CHÝNĚ
Sdružení myslivců se ve smyslu předpisu občanského zákoníku stalo Spolkem
myslivců Hostivice a Chýně. Právo myslivosti vykonává již jen 15 myslivců, jejich revír
dosud má 1 200 hektarů. Chov zvěře negativně omezuje občanská výstavba, narůstající
provoz motorových vozidel, výkonná mechanizace při polních pracích a v neposlední řadě
i činnost „lehkoživků“ – pytláků. Úspěšný byl Myslivecký ples 13. 2. 2015 v Chýni.
Výborných výsledků dosahovali myslivci při střeleckých závodech na asfaltové holuby,
zkouškách upotřebitelnosti loveckých psů. Pro naše myslivce v této době není hlavní náplní
„flintička“, ale celoroční starost o život zvěře. V zimě musí být dostatek sena, zrnin, řepy
v krmelcích. V období vyvádění mláďat nastupuje ochrana před škodnou. Na podzim –
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zimu do 31. 12. každého 2 až 3 hony, bohužel s nízkou lovitelností. V katastrech Hostivice
– Chýně bylo v roce 1964 při jarním sčítání napočteno 350 zajíců, 300 bažantů, 880
koroptví a 260 kachen. Na podzim bylo uloveno 679 zajíců, z toho 599 střeleno,
80 odchyceno živých na export, dále bylo odloveno 404 bažantů, 310 střeleno a 94 exportováno do Francie. V roce 1965 a se střelilo v Hostivici a v Chýni na 700 kachen, přes
600 zajíců. V roce 2015 uspořádalo sdružení 3 lovecké hony, kde se střelilo 45 kohoutů
bažantů, 17 zajíců, 22 kusů černé zvěře a 4 kusy srnčí zvěře. Navíc bylo střeleno i několik
kusů škodné, která začíná lovit i v obydlených sídlištních lokalitách. Myslivci pečují
o vodoteč v Nekejcově, starají se břehy rybníků.
ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ
Obhospodařuje 6 vodních nádrží, největší rybník je ve Skále. Osádka pro lovení je
kapr, amur, štika, lín, okoun a bílá ryba. Členové brigádnickou činností udržují všechny
rybníky v provozním stavu, sečou rákosí, čistí vodoteče. Zúčastňují se rybářských závodů
na Strahovském rybníku v Chýni, jsou spolupořadatelem rybářských závodů pro děti. Sídlo
organizace je v klubovně pronajaté od města v Novotného ulici. Zde se odvíjí organizační
činnost, prodej povolenek k lovu, členských známek. Konají se zde výborové schůze, je
zde uskladněn i provozní materiál a drobné nářadí.
ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ
V roce 2015 pokračovala činnost ve stabilizaci členské základny, kde je zatím
31 včelařů s 216 včelstvy. Velmi důležitá prevence v chovu, především v záchranných
pracích u přezimovaných včelstev, kde ztráty byly až 50 %. Je třeba podnítit aktivitu všech
členů, aby řádně kontrolovali včelstva, ihned prováděli opatření ke zlepšování zdravotního
stavu včel v úlech. Hostivičtí včelaři zorganizovali 2 „medové plesy“, velmi dobře byla
hodnocena účast na faremních trzích v Hostivici, Radotíně, Budči, Kladně, Smečně, Berouně a v Plzni. Velmi pozitivně byla hodnocena účast na pouti a posvícení v Břevnově. Na
členské schůzi byl zvolen předsedou Ing. Stanislav Levý, jednatelem Stanislav Najman.
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
Kdysi velmi početná organizace měla i více jak dvě stovky členů. Likvidací zahrádkářské kolonie v Jenečku a v Paloukách došlo k totálnímu úbytku členů. Dnes jich je organizováno jen pět, jejich zájem spočívá v práci na vlastní zahradě s vypěstováním zeleniny
a ovoce pro kuchyň a květin pro lahodu oka. Noví majitelé zahrádek u podnikatelského
baroka si raději zaplatí odborníky, kteří jim pečují o zahrady, a tak mají většinou krásně
střižené anglické trávníky s okrasnými dřevinami. Rady zahradních architektů s projektovanou výsadbou tůjí zapříčinily, že v Hostivici, ale i jinde přestaly rodit hrušně, je to jejich
konec. Tůje je mezihostitelem rzi hruškové, známé hálky na listech hrušní zapříčiňují
křenčení a opadávání ovoce.
ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
Patří svojí činností těsné spolupráci s dětským oddílem Kajky. Již 14. 4. 2015 byl
úspěšný úklid přírody u Hostivických rybníků. Akce byla v rámci celosvětové kampaně
Ukliďme svět. Do této práce se účinně zapojili Kajky, myslivci, spolek Břve zelené a dětský
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EnvinKlub Hurá ven. Celkem pracovalo 25 osob. Nepořádku bylo velké množství, multikára
byla malá, musel být přistaven velkoobjemový kontejner. RNDr. Jana Vojtová, Ph.D.,
sledovala výskyt ptactva na Litovickém rybníku, kde je významná hnízdící lokalita potápky
černokrké, která na „Litovčáku“ nalezla příjemné prostředí pro svůj život. Jsou zde i dobré
podmínky pro další druhy ohrožených potápek – potápka malá, potápka roháč, dále polák
chocholačka, polák velký, kopřivka obecná, lžičák pestrý, čírka, rákosník obecný, slípka
zelenonohá a moták pochop. V dubnu 2015 byl nad Litovickým rybníkem pozorován
kriticky ohrožený dravec orlovec říční a v blízkém mokřadu byl zaznamenán silně ohrožený
chřástal kropenatý. Z dlouholetých pozorování patří Litovický rybník spolu s Kalou,
Břevským rybníkem a mokřadem Chobotem mezi významné lokality. U Kaly byla obnovena
lávka přes potoční strouhu. Ta původní z roku 1994 se již rozpadla. ČSOP ve spolupráci
s firmou Ingersoll Rand a správou pozemků Lesní správa Nižbor Lesů ČR se podařilo
z vyvrácených stromů za pomoci firmy Litos a pod odborným vedením panem Romanem
Rozumkem vybudovat novou lávku.
HOSTIVICKÝ PĚVECKÝ SBOR
Sbor má 18 aktivních členek, v roce 2015 uspořádal 13 veřejných vystoupení, vedle
tradičních hostivických akcí jako byl masopust, dětský den, městské slavnosti, Hostivické
světélkování, byly pořádány koncerty v domě seniorů a písňový festival v Letovicích.
Významným programem roku byl 3. ročník Hostivického sborobraní o víkendu 7. –
8. 11. 2015, kterého se zúčastnilo více než 100 zpěváků ze sedmi sborů z České republiky:
Smíšený pěvecký sbor města Buštěhradu, Chláchol z Chýně, Camponotus z Jilemnice,
Cantamus z Letovic, Komorní sbor ZUŠ Kladno, pobočka Hostivice, Pětiklíč a pořádající
Hostivický pěvecký sbor. Akce vyvrcholila veřejným koncertem 7. 11. 2015 v 18 hodin
v hostivické Sokolovně.

CÍRKEVNÍ SPOLEČENSTVÍ
CÍRKEV ŘÍMSKOKATOLICKÁ
Ve dnech 29. 12. 2014 – 2. 1. 2015 bylo v naší republice setkání komunity Taizé
s křesťanskými církvemi. Do našeho města přijelo mnoho mladých lidí z Polska, Rakouska,
Ukrajiny, Slovenska, Itálie a Německa. Sedmdesát jich bylo ubytováno v rodinách, zbytek
byl ubytován v církevním zařízení CČSH Směrovka, což zajišťovala rodina Brejtrových.
O Velikonocích byly mše sv. 2. 3. Zelený čtvrtek od 18 hodin, 3. 3. Velký pátek od
18 hodin, 4. 3. Bílá sobota od 20 hodin slavnost „Vzkříšení“, 5. 3. Boží hod velikonoční od
10 hodin a 6. 3. Velikonoční pondělí mše svatá od 10 hodin. Dne 25. 4. 2015 byla
uspořádána farní pouť do Hájku, procesí odešlo v 10 hodin a poutní cestou došlo do
kláštera, kde následovala v ambitu od 11,30 hodin mše svatá, od 13,30 byla prohlídka
kláštera s průvodcem a slovem o jeho historii, čtení z hájeckých záznamů, v 16,30 bylo
požehnání a závěr pouti. Noc kostelů byla 29. 5., kdy od 18 hodin byl otevřen kostel,
následovala prohlídka varhan a zvonů na věži. Ve 21,30 hodin byl kostel uzavřen.
V květnu byl zahájen program Poutní Hájek 2015, který je akcí spolku Poutní cesta Hájek
a města Hostivice. Vlastní práce byly zahájeny 19. 10. 2015, betonový základ byl ukončen
4. 11. 2015. Na akci se finančně podílelo Ministerstvo kultury ČR, finančně přispělo mnoho
sponzorů a dárců v čele s Řízením letového provozu ČR. Pro občany byla založena sbírka
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na financování této stavby. Ve stavbě tělesa kaple bude pokračováno v roce 2016. Mše
svaté o Vánocích – Boží hod vánoční od 10 hodin, 26. 12. – svátek sv. Štěpána 10,00
hodin, Nový rok – 1. 1. 2016 – 10,00 hodin.
V sobotu 9. 1. 2016 bude Tříkrálová koleda, finanční výtěžek bude předán Charitě
Příbram.
CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ
Církev spolu s římskokatolickou církví zajišťovala pobyt poutníků Taizé v našem
městě pod patronací manželů Brejtrových, Sborem Dr. Alberta Schweitzera, dále s rodinou
Svobodových a P. Milanem Badalem, který organizoval akce v kostele sv. Jakuba. Pro
školní děti je kroužek základů křesťanství, kdy se dovídají o křesťanských tradicích
a pojmech, připravují výtvarná díla na výstavy. Jarní výstava – probuzení jara bylo při
koncertu žáků ZUŠ Kladno, pobočka Hostivice 21. 3. Na 60 návštěvníků vyslechlo
mistrovství žáků hudebního oboru ZUŠ a shlédlo výtvarné práce žáků výtvarného oboru.
Výstava 26. 3. „Co je dobrého k životu“ byla při vernisáži doplněna koncertem ZUŠ Kladno,
pobočka Hostivice, účast 25 občanů. Dne 9. 5. se konala „Férová snídaně na zemi“.
Začátek byl u kašny „Splněných přání“ na Husově náměstí od 10 hodin s tím, že každý si
z domova donesl jídlo a nápoje, co má rád a neměl by zapomenout deku k posezení na
zemi. V 11,30 následovala návštěva zařízení Směrovky, byla beseda o budoucí církevní
školce, o zásadách správného stravování. Noc kostelů 29. 5. se uskutečnila ve Sboru
dr. Alberta Schweitzera, od 16,30 hod. byly tvořivé dílny pro děti, promítání filmů o Janu
Husovi, o husitském hnutí, od 18 hodin společné zvonění zvonů ve všech kostelech.
V 18,30 přednesla jáhenka Jitka Brejtrová úvahu Mistr Jan Hus v proměnách času a jeho
poselství k dnešku. Ve 20,30 zpíval Hostivický pěvecký sbor a od 21,30 bylo promítání
nového českého filmu Jan Hus. Pozorný účastník napočítal 120 hostů. Uzávěrka přihlášek
dětí do Husovy mateřské školky Směrovka je do 29. 5. 2015. Ve dnech 5. – 6. 7. 2015
budou v Praze pietní vzpomínky na Mistra Jana Husa. Indiánské léto ve Směrovce bylo od
13. 7. do 14. 8. – letní příměstský tábor pro předškolní dětí od 3 let a pro děti 1. až 3. tříd
ZŠ. Pobyt celodenní 7–17 hodin nebo půldenní 7–13 hodin. Mimořádný zápis dětí do MŠ
Směrovka byl do 26. 6. 2015, zápis do 1. třídy prvňáčků se konal od 1. 9. 2015, věk dítěte
minimálně 3 roky. O Štědrý den 24. 12. bylo zpívání u jesliček odpoledne před štědrovečerní večeří, betlémské světlo si odneslo domů 15 hostů.
BAPTISTICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SB, JETŘICHOVA 2464
Hostivické veřejnosti se představil Jan Rettig, který je baptistickým kazatelem již
3 roky. Do ČR přijel se svojí rodinou v roce 1994, před tím kázal ve Spojených státech
a nyní káže již 20 let v České republice. Rodina žije v Hostivici, manželka Emilie, tři
dospělé děti a malý pejsek jezevčík. Pan Rettig má rád hory, steaky a kávu, hraje na
kytaru. V roce 1989 byl asistentem pastora. V roce 1989 se seznámil s utečencem z Čech,
v listopadu přišly převratné politické změny a situace v Československu se stala jeho
osobní záležitostí. Byl přítomen, jak před dvěma tisíci lidmi vystoupil na univerzitě v USA se
svým projevem prezident Václav Havel, který svůj projev zakončil slovy „Vy máte svobodu
více než 200 let, my jsme teprve na začátku“. Přijďte a učte nás. Baptistické shromáždění
je nezávislý křesťanský obor. Je registrován v České republice jako obecně prospěšná
společnost, která nedostává žádnou finanční podporu. Význam slova Baptism je prostý,
jedná se o křest. Zde v Čechách při bohoslužbách mluví v anglickém jazyce s českým pře-
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kladem, v prvé části je společný zpěv, následuje kázání založené na Bibli. Pro děti do 7 let
je nedělní škola, středeční večery jsou věnovány biblickému studiu, neděle jsou otevřeny
pro širokou veřejnost. V Hostivici se pořádají semináře s rodinnými tématy, o manželství,
výchově dětí a podobně. Občas se promítají filmy. Sbor již pořádal několik Večerů u Bible
v Hostivici, na Kladně, ve Vlašimi, v Příbrami i v Praze a zúčastnilo se více jak 800 lidí. Dne
31. 5. 2015 byla v Jetřichově ulici od 18,30 hodin přednáška Jak úspěšně vychovávat děti
podle Bible. Dne 18. 9. 2015 byla v Národním domě na Vinohradech od 19 hodin přednáška Jak mohu vědět, že Bůh existuje…

POLITICKÝ ŽIVOT
Rok 2015 nebyl rokem volebním a tak politický život se odehrával v jednotlivých
politických stranách a sdruženích. Pouze Sdružení nezávislých kandidátů Hostivice 2006
uspořádalo 18. 10. 2015 od 9 hodin vycházku podél revitalizovaného Litovického potoka.
Trasa pochodu vedla od kašny na Husově náměstí, přes mostek Komenského ulice, dále
po proudu potoka až k rybníku Strnad.

POLEMIKA
Ing. arch. Jakub Kuthan vyslovil podiv nad záměrem další satelitní výstavby v lokalitě
Břve. Své připomínky podepírá zkušenostmi ze západní Evropy a Severní Ameriky. Města
musí veřejné prostory satelitních sídlišť nákladně udržovat, uklízet, odklízet sníh, sečení
trávy, provoz veřejného osvětlení a další. Problémem je místo trvalého bydliště. Dalším
negativem je doprava, je nutné dojíždění automobilem. Maximalizace zisku vede developery a investory k v užívání území bez ohledu na příjezdové komunikace a nové ulice.
Vznikají nároky na obchody a další.
Občan Ouhrabka se zamýšlí nad stavem a provozem stravování dětí ve školní jídelně.
Na jedné straně škola pořádá pro žáky iniciativně kurz Hravě žij zdravě, podporuje zdravý
životní styl a stravovací návyky a na druhé straně nechá do dětí cpát chemické potraviny.
Jistě není dobrá skladba jídelníčku s jogurtovými a burizonovými knedlíky v prášku, vaření
polévek, vývarů a omáček z podivných sáčků nevalné úrovně. Tato kritická slova jsou
podepřena 25letou praxí autora v gastronomii autora a přeje školákům, aby ve školní
jídelně dostávali kvalitní česká jídla.
Na tato kritická slova odpověděl ředitel ZŠ Mgr. Josef Mareš, který připouští platnost
některých slov, ale také hájí provoz školní jídelny, která za poslední období je rodiči dětí
hodnocena příznivě. V jídelně se denně vaří 850 obědů, vedení školy shání již 5 let nového
kuchaře, ale škola jako státní instituce může poskytnout měsíční plat okolo 17 tisíc hrubého. Ředitel školy by velice rád přijmul pomoc na zlepšení provozu školní jídelny.
Území přírodní památky Hostivické rybníky je opět v ohrožení. Autorkou těchto slov
je paní JUDr. J. R. Weininger ze spolku Břve zelené hnutí „Za Břve zelené“, o. s. Občanům
městské čtvrti Břve se nelíbí záměry developerských společností na změny územního plánu
obce. Připomínky k programu rozvoje města Mgr. Šefranky a Ing. arch. Kuthana ukazují na
negativní dopady nově vytvářených satelitů velkých měst. Otázky druhé strany nebyly
zodpovězeny – jak by tito kritici řešili otázku života a bydlení občanů městské části Břve do
nejbližší budoucnosti 21. století?
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Zastupitelé Hostivice 2006 Ing. Jiří Kučera a Ing. Karel Malík vyslovili na zasedání ZM
19. 1. 2015 připomínky k činnosti ZM. Nelíbí se jim pohled na činnost kontrolního výboru,
kdy Ing. Kučerovi byl vrácen plán práce na I. pololetí 2015. Připomínky jsou ke změně
pracovní skupiny „Letiště Praha a ochranný val Hostivice“. Nesouhlas je s prodejem domu
Prostřední ulice čp. 791, bývalý dům zubaře Františka Zvoníčka, kriticky se vyslovují
k úvaze o pokácení 16 lip pro zamýšlený chodník podél hráze Břevského rybníka.
Na kritiku odpověděl starosta města Jaroslav Kratochvíl. Po volbách v roce 2014 se
starosta obrátil na občany – zvolené zastupitele s žádostí o spolupráci v radě města.
Osloven byl i Ing. Kučera, který nabídku odmítl. Projevil však zájem o funkci předsedy
kontrolního výboru. Rozhodnutí o prodeji bývalého zdravotního střediska čp. 791 bylo dle
stávajících pravidel, na prohlídku se dostavilo více zájemců, ale nakonec se přihlásil pouze
jeden. Vysoká odhadní cena byla stanovena jako nejnižší a omezení využití na dobu 10 let
provozu zdravotního zařízení ostatní zájemce odradilo od podání nabídky. Za celý rok 2014
se nepodařilo pronajmout ani jednu ordinaci. Na prosincovém ZM starosta navrhl, aby
získané prostředky byly uloženy na rezervním fondu města. Na zasedání ZM v červnu 2014
dostal starosta úkol, aby shromažďoval připomínky a podněty k programu rozvoje města.
V lednu 2015 s těmito podněty seznámil zasedání ZM a nic nového nebylo projednáno.
Zda budou podané připomínky zapracované do programu rozvoje, budou po široké diskusi
s veřejností rozhodovat zastupitelé. Situace s kácením stromů v MČ Břve byla alternativou
v obslužnosti pěších občanů podél hráze rybníka, kde jiné cesty není než silnice Sobín –
Břve a křižovatka Chýně. Hledá se jiné řešení v uchování vzrostlých stromů. Pan starosta
se podivil, že se mlčky přešla škoda na zeleni, kdy pracovník THS při obžínání trávy
u vzrostlých zakořeněných stromů u školy a v městském parku použil strunovou sekačku
a kůru těchto stromů omlátil až na dřevní dřeň. Přivolaný odborník – dendrolog v posudku
uvedl, že během pěti let tak uschne 50–60 stromů a odhadnutá škoda je přibližně
1,2 milionu Kč. Rozhodnutím rady města byla tato škoda uplatněna na TSH.
Na lednovém zasedání ZM byl s konečnou platností schválen rozpočet města na rok
2015. Po zaplacení všech mandatorních výdajů, vyčlenění peněz příspěvkovým organizacím, městské policii, zapracování peněž na investiční, akce v rozsahu 2014, příspěvku TSH
na dostavbu ČOV a příspěvku 4 milionů Kč na opravy městských budova stavby nové
telefonní ústředny, ponechání 6 milionů Kč jako podíl k dotaci na stavbu školky, bylo
převedeno do rezervního fondu 12 milionů Kč. Tedy s čistým svědomím lze říci, že hospodaření města je více než dobré.
Do diskuse o pitné vodě v Hostivici se přihlásil i MUDr. František Kožíšek, CSc., který
se profesionálně zabývá vztahem mezi vodou a zdravím občanů. Hostivice nikdy neoplývala dostatkem kvalitní pitné vody a nová zástavba z konce minulého století požadavky na
dostatek vody zvýraznila. Vědecké práce musí občana uspokojit s tím, že Hostivice má více
zdrojů dodávek pitné vody a bude tedy na rozhodnutí občanů jako vodu dodávat do našich
domácností.
Opozice bez informací – autor Ing. Jiří Kučera se podivuje rozhodnutí, že není mezi
účastníky RM s hlasem poradním uveden předseda kontrolního výboru. Tímto se mění
zvyklost zavedená v Hostivici od roku 1990.
Pane starosto – díky za tu vodu ze Želivky, autor Patrik Tomšů reaguje na článek
MUDr. Kožíška, CSc. Souhlasí s jeho připomínkami ke kvalitě „hostivické vody“ dodávané
dosud z „vrutických vrtů“. Pro občany města je příznivé, že „pražská – želivská voda“ není
tak agresivní na elektrospotřebiče pracující s vodou. Jisté poděkování panu starostovi je na

Kronika města Hostivice
Rok 2015

30

místě, který v otázce kvality vody pro město vynaložil mnoho úsilí a lze současnou
kohoutkovou vodu ze Želivky hodnotit jako kvalitativně lepší než byla ta voda „ kladenská“.
Řídí rozvoj města zastupitelstvo, nebo developeři? Tuto otázku položili zastupitelé
města Ing. Kučera, Ing. Malík a Ing. Hosenseidl. Autoři se zabývají plánem rozvoje města
a ochranných pásem Hostivických rybníků. Podařilo se realizovat „zelený pás“ severně od
trati Praha – Kladno, pracuje se na dostavbě plochy mezi zámkem a ZŠ. Nově se nabízí
projekt pozemků na Břvích a kolem Hostivických rybníků. Vlastní dokument plán rozvoje
města z roku 2013 je doplněn zájmem mnohých developerů. Problémová se stává pasáž
o nezcizitelném městském majetku. Tvůrce aktualizace plánu rozvoje vypustil výjimku
spočívající v možnosti prodeje zdravotního střediska. Připomínky jsou jen k předkládaným
volebním programům. Kritická slova byla vyslovena na úroveň zpracování návrhu plánu
rozvoje, množství duplicit a pravopisných chyb, chybějící háčky a čárky v důležitém textu.
Autoři sdělují další informace o situaci a připomínkách plánu rozvoje na webových
stránkách je ta, že aktualizace plánu rozvoje města byla zveřejněna na stránkách města
10. 3. 2015, byl zařazen k projednání na zasedání ZM 23. 3. 2015, což byl termín k projednání a podrobnou diskusi s hostivickou veřejností velmi krátký.
Současná radnice nebude realizovat volební program Sdružení Hostivice 2006. Tak
odpovídá na článek zastupitelů města Sdružení Hostivice 2006 místostarosta Mgr. Tomáš
Müller. Uvádí, že nové zastupitelstvo města má jiné názory na spoustu věcí než opoziční
Sdružení Hostivice 2006 a proto lze očekávat i projevy nevůle. Již v červnu uložilo ZM
starostovi, aby zveřejněné informace o přípravě aktualizace programu rozvoje shromažďoval podklady studie pro tuto aktualizaci. Úřad města obdržel tyto studie: 1) Hodnocení
krajinného rázu Hostivice, 2) Návrh limitů využití území z hlediska ochrany přírody,
3) Město Hostivice a jeho okolí – analýza rozvojového potencionálu podle Zásad územního
rozvoje Středočeského kraje, 4) Demografická studie, 5) Dopravní studie. O shromážděných studiích byli občané informováni na jednání ZM dne 19. 1. 2015 s tím, že bylo
možno si materiály prohlédnout a vyjádřit se k nim. K samotnému procesu schvalování
aktualizace lze občanům sdělit, že byly nově zapracovány i názory vlastníků nemovitostí,
což se v minulosti nekonalo vůbec. Zde se tedy jedná o posun ve spolupráci veřejného
a soukromého sektoru. Byly marginizovány výsledky pochybeného dotazníkového šetření,
které se zúčastnilo pouze 169 respondentů, což bylo necelých 3 % obyvatel. Nově byly
zapracovány programové priority úspěšných stran a hnutí. Středočeši 2012 – vybudovat
páteřní chodník přes MČ Břve, vybudovat přírodní koupaliště nebo bazén, vybudovat
víceúčelové hřiště, vysazovat stromy a rozšiřovat plochy zeleně. Hnutí ANO – rozšířit
sportoviště pod záštitou olympijských vítězů v areálu Břve, kde MČ bude procházet
významnou proměnou. Především to bude nový sportovní komplex a zároveň oblíbené
místo pro sportovní využití, ochranu přírody a její kultivace. Místostarosta ustanovil
pracovní skupinu odborníků z oboru urbanistiky, územního plánu, legislativy a ochrany
přírody a krajiny, která připravila návrh aktualizace. Tento návrh souhlasně projednala
komise rozvoje města a životního prostředí dne 2. 3. 2015, kdy pro hlasovalo 6 členů
komise včetně zástupců ze Břví, 2 členové se zdrželi a 2 členové byli proti návrhu. Dále
tento návrh jednomyslně podpořila RM dne 9. 3. 2015 a dne 23. 3. 2015 jej schválilo ZM
Hostivice. Tento schválený dokument neumožňuje zakládat další novou výstavbu. Každá
výstavba musí být v souladu s platným územním plánem. V případě vymezení nových
rozvojových ploch kolem Hostivických rybníků, dle aktualizace programu rozvoje města,
tedy zástavba polí kolem přírodní památky a jejím ochranném pásmu, je uvažovaným
návrhem na způsob tohoto využití zcela odlišné od předchozích přístupů. Jednalo by se
o venkovský charakter osídlení, tj. zahrady, políčka, eko-farmy apod., ale také zakládání
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lesoparků s možností řídkého osídlení s cílem vytvořit krajinu relativně vyváženou. Ke
každé nové výstavbě se rovněž vyjadřuje RM. Prioritní bude zájem o přínos stavby pro to
konkrétní místo a naše město. V případě, že nová stavba měla být pouze finančním
přínosem pro developera, pan místostarosta nebude hlasovat PRO. Na závěr byla položena
otázka – může někdo z Hostivice 2006 sdělit, jaký přínos pro město měla a má výstavba
Hostivice JIH ?
Přechody vozovek ve městě si vzala na mušku paní Eva Kulhánková. Vyjádřila radost
a spokojenost nad přechodem Karlovarské silnice (ulice Čsl. armády) od samoobsluhy F+F
k Lidlu. Svoji nespokojenost vyjadřuje k chování dospělých, kteří často vláčí své děti,
vnoučata na přechodu i když jim svítí červená. Velkým nešvarem je parkování vozidel na
silnici – chodníku, a chůze přechod-nepřechod, zrovna nic nejede…
Na cestě do školky číhá smrt. Tak nazvala svou kritiku paní Věra Švecová. Dne
6. 10. 2015 byla účastníkem střetu s osobním autem, kdy řidička druhého vozidla
přehlédla paní se synem. Jedná se o kritické místo vjezdu do MŠ a výjezd z MŠ na
Litovickou ulici. Situace byla diskutována na zasedání ZM, hledá se optimální řešení a jistě
i pochopení situace – musí tatínek nebo maminka dítěte zajíždět autem až ke vchodu do
budovy MŠ?
Reakci na diskusi o pitné vodě vyjádřila RNDr. Radka Raková, která děkuje vedení
města za nápravu v kvalitě vody. Ta dřívější nebyla zdraví škodlivá, pouze obsah vápníku
vykazoval horní limity a to se nelíbilo varným konvicím a nádobí v našich domácnostech.
Dnes to již nehrozí – město, děkuji.
Červnové zasedání zastupitelstva města pohledem opozice. Zastupitelé za Hostivice
2006 Jiří Kučera, Karel Malík a Pavel Hosenseidl pro vedli rozbor jednání zastupitelstva
a uvedli své výhrady. 1) Různé názory na činnost kontrolního výboru. 2) Bez další rozpravy
byla schválena spolupráce se skupinou SEGRO, kde však pozitivně vyznívá dojednání
města ve smlouvě v závazku investora doplnit cyklostezku do ulice K Dálnici přes dálniční
most, která vyřeší též problematický průjezd cyklistů do Ruzyně a vybudování parkoviště
u hostivického hřbitova. 3) Prakticky bez rozpravy proběhlo jednání o záměru pořídit
změnu č. 4 územního plánu. Hlasovali proti zařazení a zastavění polí od Břvů do Sobína,
a to i za Nekejcovem, u Chýně nad Strahovským rybníkem. Kritické vyjádření je k činnosti
společnosti Litov, která za povolení stavby nabízí výstavbu školky pro osm dětí a zda
nabízené koupaliště hlavním investorem na Břvích má mít opravdu vodní plochu o velikosti
čtvrtiny volejbalového hřiště.
O budoucnosti Hostivice a výstavbě na Břvích reaguje ve svém článku ZM za TOP 09
Dr. Drahomír Suchánek. a) Autora mrzí, že zásadní věc, jako je přeměna orné půdy či
zeleně na Břvích v potencionální stavební parcely nebyla předmětem předchozí širší
debaty. b) V předvolebních prohlášeních a programech uskupení, která změnu územního
plánu podpořila, jen hnutí ANO avizovalo rozvoj sportovních aktivit na Břvích. Středočeši
se zmiňovali o vybudování chodníků přes MČ Břve. Neuběhl ani rok od voleb a Hostivice
má nejen schválený upravený plán rozvoje, ale i změnu územního plánu s jasným cílem
otevřít Břve další výstavbě. a) Autor se snaží přimět vedení města k objasnění pohledu na
další budoucnosti Hostivice. Schválení změny územního plánu je pouze prvním krokem.
Město by mělo informovat kde 1) vidí maximální zastavitelnost Břvů, 2) jaké kompenzace
od developerů za svoji vstřícnost očekává, 3) jaké infrastrukturní prvky bude třeba
dobudovat a zda takové projekty jsou plánované (školka, ČOV apod.).
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Na článek „Budoucnosti Hostivice a výstavba na Břvích“ odpověděl místostarosta
Mgr. Tomáš Müller. Předně upozornil na to, že město Hostivice zajistilo ve všech stupních
projednání, kdy bylo ponecháno dostatek prostoru všem zúčastněným pro podávání
stanovisek či vyjádření. Téměř ve všech návrzích bylo dosaženo shody napříč spektrem
politických strav a hnutí zasedajících v zastupitelstvu města, kromě tradičního hostivického
evergreenu výstavby na Břvích. To je věc, která se skloňuje již několik let, má své
zástupce i odpůrce. Proto je nutno odmítnout tezi, že zastupitelstvo rozhodlo tak zásadní
věc bez předchozí širší debaty, kde se vedení města k celé záležitosti nijak blíže nevyjádřilo. Předně volební materiály obsahují – Středočeši 2012 – vybudování páteřního chodníku
přes MČ Břve, vybudování přírodního koupaliště nebo bazénu, vybudování víceúčelového
hřiště, vhodných místech vysazovat nové stromy a náležitá péče o zeleň. ANO – rozšířit
sportoviště pod záštitou olympijských vítězů v areálu Břve, krytý plavecký bazén, běžecké
trasy, inline stezku a další sportoviště. V předvolebních vystoupeních lídr Středočechů, se
současný starosta Jaroslav Kratochvíl, vyjádřil několikrát a případnou možnost výstavby na
Břvích podpořil. Volební programy opozice TOP 09 i Hostivice 2006 s vymezováním dalších
rozvojových ploch nesouhlasí, pro Hostivice 2006 je to dokonce hlavní priorita. Ze strany
opozice probíhá diskuse v rovině odmítání, zdržování a problematizování. Na stole je návrh
nového investora. Společnost CDKK B.R.V.E., a. s., navrhuje celkem rozumné využití svých
pozemků, kdy v celkové bilanci dotčených ploch pozemků zůstává ve funkčním využití pro
zeleň přes 50 % těchto ploch. Investor se bude podílet na vybudování centrálního
chodníku v MČ Břve a dle projednávání a schválení změn územního plánu i na dalších
záležitostech. Všechny navrhované změny musí být v souladu a nikdo z občanů se nemusí
obávat.
Několik vět o dobou znechucených obličejích aneb nepoučitelná Eva. Autorka se
pustila do hodnocení našich spoluobčanů, které denně potkává.
Občan Marco Švihovec zhodnotil druhý ročník pivních slavností v našem městě. Líbilo
se mu vše a to jistě i dalším návštěvníkům. Každý nalezl oázu svých zájmů, pěkné bylo
zápolení našich hasičů, skákačů na bungee jumpingovém laně, vystoupení kulturních
souborů, kapel i profesionálních zpěváků. Jeho slova „tyto slavnosti neměly chybu“, ano
bylo to pěkné.
Revitalizace Litovického potoka. Autor Ing. Tomáš Just, přední odborník na vodní
toky vysvětluje možnosti řešení vody v Litovickém potoce včetně jejího působení
v biokoridoru potoka až po rybník Strnad. Občané Hostivice se mohou těšit, že nejlepšího
přírodně autentického tvarování revitalizačního koryta zatím bylo dosaženo v Hostivici.
Nejlepší místa jsou k vidění v dolním úseku pod čistírnou odpadních vod. Upozorňuje však
na nároky a péči při údržbě potoka. Město i občané musí omezovat projevy vandalismu
a znečišťování území odpadky. Sekání porostů bude citlivé s ohledem na vodoteč, kde není
golfové hřiště. Do vlastního koryta potoka bude zasahování co nejméně.
Kdo je Libor Pimek? Tuto otázku položila na stránky HM hostivická občanka Zuzana
Nováková. Článek je plný rozčarování, že za doby totality byl pan Pimek znám více ve
světě než ve své rodné zemi. Posteskla si, že se nemohla s ním při návštěvě Hostivice
setkat a podat si s ním ruku. Zde asi došlo k nesouladu plánu pobytu a setkání pana Pimka
s hráči tenistového oddílu Hostivice.
Pan Pimek odpověděl dopisem, který byl otištěn v HM a vysvětlil celou záležitost.
„Dobrý den paní čtenářko – tenistko. Od roku 1986 již v Československu nebydlím, ale
svou rodnou vlast nezapomínám. Při návštěvách své domoviny 2012 a 2014 jsem na
hostivických tenisových dvorcích byl. Byl jsem tam i letos, asi kvůli školním prázdninám
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bylo zde pusto a prázdno. Tenisový areál se mi moc líbil, poloha u rybníka nemá chybu a
bylo vidět, že i o dvorce je perfektně postaráno. Pokud bude zájem osobní setkání, bude
to možné v příštím roce 2016 na počátku června. Z Turecka a Belgie – Libor Pimek“.
Hostivice očima nově přistěhované čerstvé maminky. Své prvé dojmy popisuje nová
občanka našeho města Kateřina Narwa. Obávala se, jak se zabydlí v novém prostředí,
strach a obavy se ukázaly a jako zbytečné a liché. Zde panoval klid a pohoda, hezké okolí,
spousta kulturních akcí a vše potřebné k životu nalézt na jednom místě. Získala jsem
kontakt s jinou maminkou, která má stejně staré miminko a tak začaly společné procházky
do míst, která mě byla dosud neznámá. Byl to společné cesty na tenis, jógu, do rodinného
centra zaHRÁTka, podnětné byly přednášky a besedy o dětech, zájmu se těšily bazárky
s dětským oblečením a hračkami. Velmi krásné bylo vítání občánků. Dojemné bylo
vysazování stromu, kde rodiče si mohli vybrat z různých typů. Připravené občerstvení,
opékání buřtů, káva, čaj, zkrátka něco jedinečného. Ocenění a poděkování patří panu
starostovi, který pomáhal vozit zeminu, uklízel a stačil ještě na diskusi, jak řešit nová místa
ve školce. Nová občanka děkuje všem, kteří se o dobro v Hostivici pečlivě starají.

KULTURA
Koncerty
12. 2. 2015
9. 4. 2015

Zámek
Zámek

19. 4. 2015
19. 11. 2015
4. 12. 2015
10. 12. 2015
15. 12. 2015
17. 12. 2015

Sokolovna
Zámek
Sokolovna
Sokolovna
Zámek
Zámek

24.12.2015

Náměstí

Výstavy
Leden
Únor

Hala zámku
Hala zámku

Březen–duben Hala zámku
Květen
Hala zámku
Červen
Hala zámku
Červenec–srpen Hala zámku
Září
Hala zámku
Září–říjen
Gymnázium
Prosinec

Hala zámku

1. abonentní koncert Martina Kociánová a Trio Amadeus
2. abonentní koncert Jiří Bárta – violoncello, T. Fialová –
klavír
Koncert na vodnářský zvon – Tomáš Pfeiffer
Jaroslav Svěcený – housle, Ladislav Horák – akordeon
Radúza
3. abonentní koncert Lubomír Brabec – kytara
Balet s koncertem skupiny Gare
4. abonentní koncert Jitka Hasprová – viola, Jitka Čechová
– klavír
Středověké zpívání

Andrea Ehret – Malby
Garden Park – ukázky semestrálních prací studentů ČVUT
Praha
Zdenka Polívková – malby, kresby a grafiky
Jaroslav Pásek – zátiší a zákoutí – fotografie
ZUŠ Kladno, pobočka Hostivice - práce žáků – Oka-mžik
Jan Charvát – krajiny
Výtvarná tvorba žáků Gymnázia Hostivice
Od první republiky až po současnost, historie státu
a města
Výstava Zima a advent v Hostivici, obrázky dětí a fotografií
z archivu Ing. Jiřího Kučery
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Divadlo
16. 5. 2015
15. 2. 2015
25. 9. 2015
2. 10. 2015
6. 11. 2015
27. 11. 2015

Sokolovna
Palace Praha
Sokolovna
Edith Piaf
Sokolovna
Sokolovna

34

Jak je důležité míti Filipa
Jak je důležité hráti Filipa
Růže pro Algernon – MKSH
Eva Kriz-Lifková, Jana Hermachová, Milan Dvořák
soubor Háta – Do ložnice vstupujte jednotlivě
soubor Hostivice – Jak je důležité míti Filipa

Plesy – taneční zábavy
24. 1. 2015
Sokolovna
31. Chovatelský ples – ČSCH
7. 2. 2015
Sokolovna
Maškarní ples – MKSH
15. 2. 2015
Průvod městem Masopust – MKSH, zaHRÁTka
13. 2. 2015
Sokolovna
Školní ples – ZŠ
5. 12. 2015
Sokolovna
Dětská Mikuláška zábava
Další akce
18. 3. 2015

Sokolovna

16. 5. 2015
15. 8. 2015
12. 9. 2015
10. 10. 2015
7. 11. 2015
14. 11. 2015
28. 11. 2015
29. 11. 2015

Hostivice
Husovo nám.
Husovo nám.
Sokolovna
Sokolovna
Sokolovna
Město
Sokolovna

Filmový klub
2. středa v měsíci – Sokolovna
18. 4. 2015
Sokolovna
23. 10. 2015 Sokolovna
9. 12. 2015
Sokolovna

Pavla Bičíková, cestovatelská beseda, utajovaná země
Himaláje
2. ročník běhu RUN – MKSH
In vino – MKSH
Městské pivní slavnosti – MKSH a společenské organizace
Den s pexesem – MKSH, CDP
3. ročník Hostivické sborobraní – pěvecké sbory
2. ročník Svatomartinské slavnosti
Hostivické světélkování, rozsvícení vánočního stromu
Adventní trhy – MKSH

Večerní promítání filmů – MKSH
Retro film – festival – MKSH
2. ročník Severského filmového festivalu
Filmové představení Šťastný Nový rok

Historie
Seriál vzpomínek z historie našeho města – Ing. Jiří Kučera
Historie Peterkova mlýna.
O masopustech v Hostivici, v hostivické kronice jest uvedeno datum 1933.
Stalo se před 140 lety – první hudební skladby učitele a hudebního skladatele
Františka Josefa Pelze.
Stalo se před 120 lety – v dubnu 1895 byly na polích c. k. statku Litovice závody
secích strojů.
Stalo se před 30 lety – okresní spartakiáda v Hostivici byla na místním stadionu
25. května 1985.
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Stalo se před 100 lety – náměstí v Hostivici patří Mistru Jan Husovi. Pětisté výročí
upálení Jan Husa připomněl Sokol 15. 4. 1915 vysazením 7 lip před budovou nové
školy, dnešní gymnázium.
Stalo se před 140 lety – požár na Břvích.
Před 80 lety byla postavena v roce 1935 nová hostivická mlékárna.
Stalo se před 130 lety – začalo se vybírat mýto – Okresní výbor v Unhošti vydal
3. listopadu 1885 úřední vyhlášku.
Stalo se před 700, 690 a 660 lety. Dne 13. 8. 1315 vydal Jan Lucemburský listinu,
kterou daroval svému notáři Janovi z Kamenice šest lánů v lese Hostivice. Dne
13. 4. 1325 potvrdil Jan Lucemburský, že lékárník mistr Bandin z Arezza prodal svůj
majetek ve vsi Hostivice pražském měšťanu Mikuláši Hildebrantovi a 2. 10. 1355 si
nechal od Krále Karla IV. potvrdit Jindřich Gotfrýd již citované privilegium krále Jana
z roku 1325.
Před 430 lety v prosinci 1585 Gothard Florián Žďárský koupil Břve.

ŠKOLY
GYMNÁZIUM
Gymnázium spolupracuje na projektu moderní výuky přírodovědy ve spolupráci se ZŠ
Unhošť, Klobuky, Psáry a Svárov. Dne 23. 1. 2015 byl I. maturitní ples, slavnostní
šerpování abiturientů provedli třídní profesoři Mgr. Michaela Korych a Mgr. Tomáš Kotas.
Ve dnech 8. – 14. 2. se žáci tercie A a B zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu v Peci pod
Sněžkou – Černá Hora. Večerní čas byl využit k besedě s členem Horské služby. Pro žáky
bylo výborné i večerní lyžování při umělém osvětlení. Náročný projekt Totalita byl zakončen. Studenti gymnázia provedli sledování osudů 60 lidí žijících u nás v období totalitního
režimu. Z počátku to bylo vyprávění příbuzných, známých, shromažďování článků z denního tisku. Hluboké dojmy zanechala návštěva Památníku Vojna u Příbrami. Obdobná
situace byla při návštěvě UK – „Listopady v Karolinu“ – rok 1939 a 1989. Výstava v prostorách hostivického gymnázia se stala dokladem, že nelze na historii zapomínat, ale hledat
v ní poučení.
Dne 24. 3. 2015 byl uspořádán turnaj ve volejbale za účasti mužstev 12 škol.
Hostivické gymnázium reprezentovaly žákyně IV. tříd. Dvě velmi těsné prohry se
soupeřkami z Roztok a Davle odsunuly naše děvčata na 3. místo. Chlapci zápolili se ZŠ
Jílové, ZŠ Řevnice a ZŠ Roztoky, turnaj skončil bez jediného vítězství. Dne 23. 4. byla
otevřena nová přírodovědná učebna. Dotační projekt Cestou přírodovědných a technických
oborů napříč Středočeským krajem umožnil obnovit školní pozemek a vybudovat venkovskou přírodovědnou učebnu. Žáci tak získali podmínky pro další vzdělávání, ekologické
myšlení, pracovních návyků a zdravého, životního stylu. Týdenní expedice 20. – 24. 4.
2015 pod názvem Za mé hlídky se nic zvláštního nestalo. Cestovalo se autobusem, prvá
zastávka byla ve Psárech, kde přistoupli místní školáci a pak se již pokračovalo až do Velké
Úpy. Program byl výborně koncipován, byly hry, vrcholový výstup na Sněžku. Dne 5. 5.
navštívili studenti kvarty A Českou národní banku. Prohlídka byla doplněna promítáním
filmů, stálou expozicí finančnictví u nás. Obrovským zážitkem byla možnost potěžkat si
zlatou cihlu v hodnotě 12 milionů Kč. Bonusem byla kontrola osobních bankovek, ani jeden
exemplář nebyl falzifikát, všechny byly pravé. Žáci se poprvé zúčastnili Biologické olympiády. Záštitu nad akcí měla ČZU Praha-Suchdol a tematicky byla zaměřena na život
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stromu. Prvá zkouška našich studentů byla velice náročná. Přesto 7. místo Veroniky
Rátonyi ze III. A bylo velikým úspěchem. Prvé maturity na hostivickém gymnáziu předcházel maturitní ples s předtančením, šerpováním abiturientů a s netradiční tombolou, byl
již 28. 1. 2015. Vlastní maturita byla 4. – 5. 5., kdy žáci absolvovali písemnou část maturitní zkoušky z jazyka českého a angličtiny nebo matematiky. Závěrečná část maturitní
zkoušky spočívala v ústní formě, kde studenti museli prokázat znalosti z literatury, angličtiny, biologie, chemie, zeměpisu. Výsledky byly vesměs pěkné, 30 % žáků prospělo s vyznamenáním a celková úspěšnost byla 90 %. Slavnostní předání maturitních vysvědčení se
konalo v obřadní síni MěÚ Hostivice za přítomnosti starosty Jaroslava Kratochvíla,
profesorského sboru a rodičů absolventů. Studentské veselí Majáles bylo 22. 5. 2015 na
Husově náměstí od 15 hodin. Studenti tercie B si prohlédli exponáty Botanické zahrady
v Praze Troji. Program ve Fatě Morganě „Letem exotickým světem“ ukázal nejzajímavější
rostliny, sbírky motýlů a ryb. Dne 1. 6. byl v tělocvičně ZŠ Hostivice žákovský turnaj v házené. Zúčastnily se družstva ZŠ Hostivice, ZŠ Rudná, ZŠ Řevnice a Gymnázium Hostivice.
Nejlépe celou soutěží prošli házenkáři hostivického gymnázia, kteří bez porážky a vysoce
aktivním brankovým poměrem získali zlaté medaile.
Období totality v naší republice přiblížila výstava v hale hostivického gymnázia. Konec
tohoto období 1948–1989 byl zakončen protestní manifestací studentů a umělců na
Albertově a Národní třídě 17. 11. 1989. Upoutala osobnost generála Karla Janouška,
vojáka v 1. i 2. světové válce. Byl vězněm komunistického režimu v pracovním táboře
v Příbrami. Podobných osudů mělo mnoho našich občanů, například i pozdější prezident
Václav Havel. Celá výstava byla názornou vzpomínkou na léta nedávná, mnozí vzpomínají,
hodně si pamatují, někteří se již nepamatují či nechtějí.
Dne 15. září 2015 v 18 hodin byla vernisáž veřejné výstavy Od první republiky po
současnost. Exponáty zahrnovaly nejen závěry z badatelské činnosti studentů z projektů
2. světová válka, totalita, sametová revoluce, ale i písemné prameny z hostivické kroniky
a vzpomínky hostivických občanů, Jiřího Pelce st., Jaroslava Stehlíka, Ing. Antonína Štětky.
Podařilo se spojit časové období prvé republiky, okupace, odboje a totality. Je veliká
škoda, že velmi zdařilá výstava, práce mladé generace žáků gymnázia, nenalezla větší
zájem u občanů našeho města. Starých pamětníků nedávné historie přišlo několik desítek,
pořadatelé postrádali zájem občanů, kteří se do našeho města nastěhovali až koncem
20. století. Bylo na co se dívat a jistě je dobré znát minulost obce – města, kde žijí.
Dne 25. 9. byla výstava ve vstupní hale zámku prací žáků z rukodělné dílny
gymnázia. Dílna je otevřena pro děti i studenty čtvrtek 14,30 – 16,00 hodin, pro dospělé
čtvrtek 18,00 – 20,00 hodin. Chlapci z I., II. a III. třídy se zasloužili o bronzové medaile ve
fotbale při Sportovních hrách HAMR Braník Praha 4, kde soutěžilo 17 škol okresu Prahazápad. Jazykový pobyt v rámci projektu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Berlíně se
uskutečnil díky dotaci z operačního programu, kde cílem byla výuka v cizích jazycích. Dne
13. 11. 2015 absolvovali studenti gymnázia výchovně vzdělávací program ve Slaném.
Nosné téma Jak se dělá tanec zavedlo žáky na přípravu baletního představení, rozcvička,
trénink, vlastní představení. Dozvěděli se, co je to piškot, jak funguje špička, poznali
techniku piruety a další figury baletního světa. V závěru viděli ukázky tanců různých druhů
a stylů, sólové variace klasických baletů – Labutí jezero, Plameny Paříže, Don Quijote,
Šípková Růženka, Španělský tanec a další. Žáci se těší na slíbené představení celého
programu Labutí jezero. Rok byl ukončen Vánočním jarmarkem 15. 12. 2015. Od 16 hodin
vedle výstavy vánočních dárků byla i nabídka prodeje vánočních prací žáků. Zdařilou akci
doprovázela andělská aukce.

Kronika města Hostivice
Rok 2015

37

ZŠ U ZÁMECKÉ ZDI
Rok začal již 6. 1. 2015, kdy v sále ZŠ vystoupil Miloš Dvořáček v pořadu „Drum – in
africká hudba“ hrou na bicí a perkusní hudební nástroje. Velmi zajímavý program sledovali
žáci 4. až 9. tříd. Dne 14. 1. bylo vystoupení herců královéhradeckého divadla „Divadélko
pro školy“ s pořadem legendy V+W. Vtipnou formou přiblížili dětem osobnosti Jiřího
Voskovce, Jana Wericha a hudebního skladatele Jaroslava Ježka. Pro rodiče budoucích
prvňáčků byl 3. 2. od 16 do 18 hodin den otevřených dveří a zápis dětí následoval v úterý
10. 2. od 14 do 18 hodin, ve středu 11. 2. od 14 do 17 hodin. Žáci 1. tříd sledovali 19. 1.
pořad Mobilního planetária. Čtvrťáci a páťáci si užili Prahu s plavbou po Vltavě.
Z přístaviště pod Právnickou fakultou byl pohled na Strakovu akademii – sídlo naší české
vlády, pak následovala prohlídka Karlova mostu, Kampy, břeh u Bruncvíka, Čertovka, Staré
město, Štvanice a zpět kolem Anežského kláštera. Od vltavské hladiny si prohlédli 3 mosty
– Čechův, Mánesův a památný Karlův most, dále byly pohledy na Národní divadlo a opět
na Pražský hrad. Žáci 5. tříd putovali do sklepení staroměstských paláců na výstavu Pod
hladinou Vltavy, kde ve velkých nádržích a akváriích bylo mnoho ryb. Čtvrťáci se vydali do
Strahovského kláštera na výstavu Jak se oblékají pohádky. Hostivická škola již 4 roky plní
mezinárodní projekt Adopce na dálku, podporuje žáka školy v Ugandě – Charlese Kissadu.
Chodí do základní školy, kde se velmi dobře učí, později chce jít studovat dál a stát se
učitelem. Dvakrát do roka se v Hostivici pořádá sbírka na školní a školní pomůcky mladého
Afričana. Poslední sbírka dopadla velice dobře a tak část vybraných peněz bylo z rozhodnutí školního parlamentu odeslána do dětských domovů ČR a na podporu české nemocnice
Karla Lwangy v Ugandě. Dne 28. 1. 2015 se konala olympiáda žáků 6. – 9. tříd v anglickém jazyce. Byly utvořeny dvě skupiny – žáci 6. a 7. třídy tvořily skupinu A1 a 8. a 9. třída
byla skupina A2. Vítězem A1 se stal Matěj Petkov, ve skupině A2 zvítězila Lucie Vokálová.
Okresní kolo bylo uspořádáno v Dolních Břežanech, hostivický Matěj Petkov byl na
sdíleném 7. až 9. místě kategorie A1 a Lucie Vokálová na 4. až 6. místě skupiny A2, Julie
Hudymáčová byla v kategorii A2 na 17. místě. V únoru byla ve škole olympiáda v ruském
jazyce, které se zúčastnilo 22 žáků. Nejlepších výsledků dosáhly Jana Petříková, Nicola
Vyšohlídová a Veronika Picková. Krajské kolo bylo v Příbrami a krásné třetí místo získala
Jana Petříková. Vědecký kroužek pokračuje i v novém roce, každou středu je od 16 do 17
hodin v Sokolovně. Žáci 4.B pracovali od 2. do 6. 2. na projektu cestovní kanceláře
Cestujeme po naší vlasti. Děti poznávaly města naší vlasti, náplň projektu integruje
poznatky a dovednosti z vlastivědy, českého jazyka, matematiky, výtvarné a pracovní
výchovy. Ve škole se hrálo na kytaru, své umění předváděl dětem hudební skladatel
a dlouholetý učitel hry na kytaru pan Stanislav Barek. Předvedl hru na kytaru jako
doprovodný i sólový nástroj. Děti vyslechly líbivé lidové i umělé písně. Žáci 4. D pracovali
na projektu Významná místa České republiky. Každý z žáků se vybral určité místo v ČR
a o něm připravil referát, který doplnil i obrázky. Témata byla velice pestrá a nakonec byl
vytvořen velký plakát s vyznačením vybraných zájmových míst naší republiky. Dne 9. 2.
odjela 4.A do Prahy do divadla Metro, Národní třída na představení plné písniček, tance
a vtipných scének. Kluci a děvčata 3.A atakovali ledovou plochu pražského zimního
stadionu a byli velice šikovní. Zápisy žáků do 1. tříd – se uskutečnily 10. – 11. 2. 2015,
bylo přijato 116 žáků, u 19 dětí rodiče požádali o odklad povinné školní docházky.
Žáci 4. C se byli podívat na pražské Staroměstské náměstí, kde nalezli místo popravy
27 českých pánů. Jedním z nich byl i majitel Litovického tvrze Jan Kutnauer ze Sonnenštejna. Shlédli polovinu Staroměstské radnice, tu druhou zničili Němci při květnovém
pražském povstání 1945. Prohlédli si Husův pomník, v gotickém sklepení Kinského, pod
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hladinou Vltavy se všem líbila ohromná akvária, bylo tam asi 25 druhů ryb vltavské
obsádky. Po chůzi na Královské cestě pak vystoupali po 186 schodech na Prašnou bránu,
kde získali mnoho informací a poznatků vhodných pro výuku ve škole. Ve dnech 16.
a 17. 2. zavítal do školy pan sokolník Brož z Dřetovic s programem Sovy, dravci a člověk.
Program naplněný výborným vyprávěním a předváděním živých ptáků vyvolal u dětí
prvého i druhého stupně hluboké zážitky. Žáci třetích tříd vyrazili se svými učiteli do Muzea
hlavního města Prahy, kde hledali řemesla starověku. Pražský hrad jeho okolí byl cílem
4.C, kdy 18. 2. si žáci prohlédli ministerstvo zahraničí se sochami T. G. Masaryka
a dr. Edvarda Beneše. Naproti v Loretě hrála světoznámá zvonkohra. Pak následoval
Pražský hrad, sídlo pana prezidenta Miloše Zemana, katedrála sv. Víta, kostel sv. Jiří,
obelisk, Zlatá ulička, viděli Daliborku, Jelení příkop a Prašný most. V Jízdárně Pražského
hradu se podívali na různé předměty, obrazy, šperky a cennosti z hradů a zámků ČR.
Dozvěděli se historii relikviáře sv. Maura, viděli starý automobil, mříž k zámecké studni,
nástěnné koberce a modely hradů. U hlavní brány viděli střídání hradní stráže. Přesun na
Malostranské náměstí byl po starých zámeckých schodech, na Svatomikulášskou zvonici
bylo třeba zdolat 215 schodů, následovala prohlídka kostela sv. Mikuláše, pohled na Petřín,
Karlův most a stověžatou Prahu. To byl závěr krásného putování. Dne 18. 2. žáci 4.B
navštívili pražské divadlo Minor, kde shlédli inscenaci Jak kohouti obarvili svět. Zápisy žáků
do 1. tříd – se uskutečnily 10. – 11. 2. 2015, bylo přijato 116 žáků, u 19 dětí rodiče
požádali o odklad povinné školní docházky. V týdnu po 28. 2. odjely děti 7. tříd na lyžařský
kurz do Vítkovic. Žáci 1.B navštívili divadlo Hybernie, kde shlédli muzikál Sněhová královna. Děj se lišil od známé předlohy H. Ch. Anderssena, diváky však zaujaly výkony
královny – Dagmar Patrasové a princezny – Sabiny Laurinové. Žáci 3. tříd si zkusili lyžování
v Praze, ve Ski Parku Velká Chuchle. Uměle vytvořené sněhové plochy byly vhodným
cvičištěm pro dětské lyžování. Čtvrťáci navštívili divadlo Minor v Praze, kde se seznámili
s životním příběhem Luboše Jednorožce. Ten v období totality pomáhal lidem ilegálně
přecházet přes hranice na západ, při jedné akci byl zatčen a uvězněn v pracovním táboře.
Odtud uprchl do USA, kde dodnes žije, je mu 90 let. Na závěr představení vystoupil muž,
který byl 14 let vězněn v pracovním táboře, vysvětlil význam slova vězeňské hantýrky
„mukl“ = muž určený k likvidaci. Dne 9. 4. byl okresní turnaj ve vybíjené v Davli. Našim
se dařilo, v boji o finále chyběl zisk jednoho míče, nakonec z toho bylo pěkné 3. místo.
Žáci prvého stupně řešili projekt Velikonoce. Nejprve si povídali o původu Velikonoc,
o tradici ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Naučili se plést pomlázku, zpívat koledy
a říkánky. V rámci exkurze byla návštěva svíčkárny v Šestajovicích, kde si každý žák
vyrobil, ozdobil a zabalil svíčku. Prohlédli si na minifarmě zvířátka a celý projekt zakončili
výrobou velikonočního zajíčka. Český den boje proti rakovině organizovali žáci 9.B, kdy ve
žlutých tričkách s košíčky květů měsíčku lékařského oslovovali občany našeho města
k poskytnutí finančních příspěvků. Většina oslovených občanů finančně přispěla, žáci
během 6 hodin vybrali 7 769 Kč. Dne 15. 4. 2015 navštívil školu pan Marek Špinka, který
se svoji manželkou a dalšími Čechoslováky stavěli v Kambodži školní učiliště pro obor
krejčovství, práce na počítači, výuka angličtiny a samozřejmě pomocné hospodářství,
práce na zahradě a rybníkářství pro doplňky potřeb školní kuchyně. Občanské sdružení
Helpík uspořádalo v dubnu pro žáky 5. ročníků zdravotně výchovnou soutěž o Helpíkův
pohár. Projekt začal kurzem 1. pomoci, nejlepší postoupili do krajského kola, které bylo
v Liboci ve Hvězdě a do celostátního kola v Jeseníkách postoupili pak již jen ti nejlepší. Ve
dnech 22. – 23. 4. se uskutečnilo školské soutěžní kolo Doprava a mladí cyklisté. Prvým
úkolem bylo zvládnutí dopravního testu, pak následovala hodina jízdy na dopravním hřišti,
jízda zručnosti na kolech. Z hostivické školy postoupili do krajského kola v Praze
M. Frydrych, D. Kulhánek, K. Moudrá a A. Rajtorová a obsadili pěkné 3. místo. Projekt Den
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Země se konal 27. 4. v rámci celosvětových oslav. Žáci 6. – 9. tříd byli rozděleni do čtyřčlenných družstev, vždy jeden zástupce z ročníku. Každá skupina měla zas úkol zjistit co
nejvíce informací o pěstování nebo těžbě plodiny či suroviny. Ze získaných poznatků pak
vypracovali myšlenkovou mapu. Žáci se seznámili s pěstováním bavlny, banánů, kakaových bobů a s těžbou nafty. Žáci 4.B se stali 14. 5. detektivy o životě Karla IV. Studovali
knihy, encyklopedie a snažili se vytvořit knihu o životě Karla IV., podpořili přípravy na
oslavy jubilea Otce vlasti. Projekt Zdravé zuby zvládli žáci 5.B. Bylo zvykem, že školní děti
dvakrát do roka absolvovaly prohlídku chrupu. V současné době je tato starost přenesena
na rodiče a je patrné, že ne každé dítě má v péči o zuby době postaráno. Přítomná
dentistka v přednášce přijatelnou formou působila na děti, aby si pravidelně čistily zuby,
chodily na preventivní prohlídky. Po stopách Otce vlasti – Karla IV. se do Prahy rozjela
třída IV.A. Cílem byla prohlídka staveb, které Karel IV. v Praze nechal vybudovat, a bylo
toho dost… Pražský hrad, chrám sv. Víta, Hladová zeď, Karlův most, Karlova ulice,
Staroměstské náměstí, Pražský orloj, Karolinum – sídlo univerzity, pak do stanice metra
Karlovo náměstí, Nové město Pražské založené Karlem IV. Osmáci při hodinách českého
jazyka se věnovali životu a dílu Williama Shakespeara, slavného dramatika anglické
renesance. V rámci výuky navštívili divadlo ABC, kde shlédli Sen čarovné noci, 13. 5.
navštívili kostel sv. Šimona a Judy, kde byl komentovaný koncert. Zazněly úryvky z renesančních, barokních a moderních skladeb. Na závěr bylo hudebním ztvárnění Čajkovského
Romea a Julie. Třída 3.C pracovala na projektovém vyučování o sluneční soustavě. Pečlivé
studium podpořilo získávání dalších znalostí v planetáriu a celkové závěrečné hodnocení
celé akce bylo velmi příznivé. Žáci 4.B a 4.D si koncem dubna naplánovali výlet na
památnou horu Říp. Náročný byl výstup na vrchol hory a k rotundě sv. Jiří byl doplňován
slovem průvodce o praotci Čechovi a o legendě sv. Jiří. Žáci se dověděli, že hora Říp je
vyhaslá sopka, která je tvořena čedičem a magnetovcem. Počasí bylo velice pěkné a dobrý
výhled do kraje umocnil velmi dobrou náladu všech zúčastněných. Škola v přírodě byla
letos pro žáky 2.D a 2.E od 11.5 na Šumavě v Bubůrkách u Vimperku. Počasí bylo velmi
pěkné, vycházky k jezeru Nový Kýz, k Chalupské slati dávaly náměty k dalšímu poznávání
šumavské krajiny. Pro děti bylo výborné zpestření v závodech orientačního běhu a večerní
opékání buřtů. Přijímacích řízení žáků na střední a odborné školy se zúčastnilo 51 žáků
z hostivické školy a všichni uspěli. Žáci byli přijati na pražská gymnázia – 4, na další školy
s úplným středním odborným vzděláním s maturitou – 33, na střední školu s vyučením
a maturitou – 2, na střední odborné učiliště – 12, na soukromou střední školu – 5.
Z pátého ročníku ZŠ odchází 12 žáků na osmileté gymnázium v Hostivici. Velký úspěch měl
projekt IANUA – Janička, kdy rodilá mluvčí při vyučovacích hodinách anglického jazyka
paní Luisa Šimek hovořila s žáky. Všichni žáci si pochvalovali způsob pohovoru a besedu
s milou paní. V pondělí 25. 5. odjeli žáci 9. tříd na zahraniční zájezd do Velké Británie.
Výborný, zajímavý program připravila paní učitelka Ing. Lišková. Prohlídka památek,
cestování do oblasti modelu školy čarování a kouzel v Bradavicích bylo dětmi nadšeně
přijato. Poučný byl pobyt dětí v anglických rodinách, kde jedinou komunikační řečí byla
pouze angličtina. Tento zájezd rozšířil dětem další oblast vědění. Ve dnech 27. – 28. 5. se
žáci 2.D a 2.E vydali na dobrodružnou výpravu do Chuchelského lesa. Po šesté hodině
navečer odjeli z Hostivice autobusem na metro Zličín a ze Smíchova autobusem do Malé
Chuchle. Přenocování bylo v lese, pracovníci lesního parku připravili různé hry a poznávání
zvířat. Prověrku smyslů nejlépe děti zvládly při nočním opékáním buřtů. Ráno se ozvalo
troubení muflona, následovala prohlídka minizoo s odborným programem a potom opět
cesta domů. Žáci 1. stupně navštívili 12. 6. výstavu drobného zvířectva místních chovatelů
v areálu U Litovické tvrze. Prohlédli si králíky, holuby, drůbeže, křepelky, okrasné ptactvo,
křečky a další hlodavce. Někteří i pomáhali komisařům hodnotící komise při měření
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a vážení králíků. Bylo nač se dívat. Cestou zpátky do školy se zastavili na hrázi Litovického
rybníka, kde byly kachny, lysky a labutí rodinka. Došli až k vyhlídkové tribuně, kdy měli
celý Litovický rybník, Staré Litovice, Břve jako na dlani. Veliké poděkování patří pedagogům a vedení školy za organizaci krásného pátečního dopoledne. Žáci 4. – 9. ročníku
absolvovali zahraniční pobyt 10. – 17. 6. v Itálii. Ubytováni byli v přímořském městě
Valverde Di Casenatio asi 20 km od Rimini. Mořská pláž byla vedle hotelu a italská
kuchyně byla velmi dobrá. Vhodný byl i poznávací program cizí země, návštěva byla v San
Marinu, přístav v Casenatiu. V pátek 19. 6. v 17,00 hodin zahájil již podeváté ředitel školy
Mgr. Josef Mareš školní akademii, nejprve bylo šerpování žáků 9. ročníků a následoval
dvouhodinový blok vystoupení jednotlivých tříd. Děti se snažily o co nejlepší výkony,
zaplněné atrium školy rodiči a přátel dětí nadšeně aplaudovalo. Funkci moderátora zvládl
na výbornou Marek Černoch. Pro děti závěrečné „Hurá na prázdniny“ bylo pak tečkou za
pěkným školním rokem 2014/2015.
V úterý 1. 9. začal nový školní rok 2015/2016. Do školy nastoupilo 764 žáků, z toho
na 1. stupni (1. – 5. ročník) 562, na 2. stupni (6. – 9. ročník) 202 žáků, kteří jsou rozděleni
do 31 tříd s průměrem 24 dětí na jednu třídu. Pro 1. – 3. ročník bylo otevřeno deset
oddělení školní družiny, dále jsou zájmové kroužky. Pro děti jsou nabídky cvičení karate –
každé úterý 18–19 hodin, kroužek míčových her Lvíčata od 13 do 14 hodin. ZŠ Hostivice je
od září zapojena do programu Les ve škole. Tento výukový program je již v 21 zemích
světa, v naší republice jej koordinuje sdružení Tereza v Praze. Učitelé vedou žáky přímému
kontaktu s přírodou, k ekosystémům lesa. Dne 14. 10. navštívili žáci 5.B pražské divadlo
Metro s předvedením činnosti černého divadla, pantomimy a hudby. Dne 21. 10. se
uskutečnily na 1. stupni besedy se strážníky městské policie. Žáci se dověděli o náplni
práce městské policie, o zásadách bezpečnosti silničního provozu a pravidlech slušného
chování. Připomněli si důležitá telefonní čísla.
Dne 2. 11. odjeli žáci po vedení paní učitelky Ing. Liškové na vzdělávací pobyt do
Skotska. Cesta do Londýna byl velice dlouhá, autobusem z Hostivice do Francie, přístav
Calais, trajekt do Anglie, pak autobusem do Londýna, prohlídka města a večer následoval
přesun do Edinburghu, ráno nástup do farní školy. Odpoledne prohlídka hradu a večer
ubytování v anglických rodinách. Ráno nástup do školy, odpoledne prohlídka města
a okolí, večerní program připravila hostitelská škola „GHOST TOUR“ (strašidelná cesta).
V pátek byl poslední vyučovací den ve škole, všichni účastníci cesty získali certifikát
a účasti školení. V sobotu byl celodenní výlet do údolí Glen Coe, k jezeru Loch Ness.
V neděli ráno rozloučení s rodinami našeho pobytu a odjezd do St. Andrews, do přístavu
Newcastle a trajektem 15 hodin do Amsterodamu. Denní prohlídka města a večer autobus
směr Drážďany, prohlídka města a pak již definitivně směr konečná Hostivice. Na den
17. 11. byl panem ředitelem Mgr. Josefem Marešem vyhlášen projektový den Den české
státnosti. Akce se zúčastnili žáci 4. ročníků, kteří dané téma zpracovali podle vlastních
znalostí z poznámek prvouky a vlastivědy. Dne 18. 11. navštívili žáci 9. třídy kladenské
rádio Relax, které již vysílá 20 let, sídlí v nově rekonstruované budově Galerie Kladno.
Ředitel studia Dan Adam provedl děti v celém areálu. Děti se seznámily s prací v nahrávacím studiu, namluvily pozdrav v živém vysílání. Exkurze byla pro všechny žáky zajímavá
a přínosná. Program Expedice Čtyřlístek pro žáky 2.A a 2.D byl zaměřen na tvorbu českého
komiksu. Pod vedením lektorů si vyzkoušeli komiks nakreslit a zdramatizovat. Žáci 4.A
a 4.C díky cestovní kanceláři CKZ a Spolkovému domu města Kutná Hora si prohlédli
výstavu vánočních ozdob, svícnů a dalších krásných předmětů. Průvodkyně ukázala dětem
betlém, hovořila o vánočních koledách. Výborná byla dílnička, kde si děti vlastnoručně
vyrobily svíčku a další dárky si pak mohly koupit. Každý účastník prohlídky pak dostal groš
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s kometou. Po vyzkoušení vánočních zvyků, pouštění ořechových skořápek, házení botou
a hledání štěstí pod hrníčky se děti přesunuly do kostela sv. Jana Nepomuckého na
vánoční příběh panny Marie a Josefa. Představení se všem dětem líbilo. Projekt Vánoce si
vyzkoušeli žáci 1.B, 2.B, 2.C a 2.D, kdy se seznamovali s vánočními tradicemi ČR a dalších
evropských států. Dověděli se o prosincových a lednových pranostikách, naučili se vánoční
koledy. Na závěr prací ve vánoční dílně si každý vyrobil památeční vánoční svícen. Konec
listopadu byl ve znamení hodnocení výstavy v hale zámku, kde žáci 2. stupně ZŠ vystavovali své výtvarné práce. Žáci 6.B se 8. 12. zúčastnili workshopu Muzikoterapie, který se
konal v Českém muzeu hudby. Poznali systémy působení hudby a zvuku k uvolnění stresu
a napětí. Dne 9. 12. se uskutečnil výlet do východních Čech. První zastavení bylo na
vánočně vyzdobeném na Hrádku u Nechanic, kde zaujaly prostřené stoly a velké vánoční
stromečky. Paní průvodkyně poutavě vyprávěla o staročeských vánočních zvycích
a tradicích. Pokračování bylo pak ve městě Hořice v Podkrkonoší. Cílem byla výrobna
světoznámých hořických trubiček. Každý žák si zkusil vlastnoručně vyrobit pravou hořickou
trubičku. Dne 16.12 navštívili žáci 2.D dle projektu Čteme dětem MŠ Hostivice. Dětem ve
třídě Rybiček a Včeliček četli pohádku Jak sněhulák zatoužil po vzdělání. Bylo velice
dojemné, jak starší kamarádi dětem z MŠ pěkně četli. Žáci 9. ročníků v programu Pracujeme rukama zhotovili dřevěného koníka na kolečkách. Poznali práci se dřevem, funkci
nářadí a nástrojů. Pak každý autor předvedl svůj výrobek. V pátek 18. 12. vystoupil ve
škole mim Sheli Nilsen s kouzly, pantomimou a humorem. Mladší žáky 5. – 6. ročníků vtáhl
do dobrodružství zvířátka Bilbyho a starší žáci 7. a 9. ročníků se v pořadu The Australian
Shaw se seznámili s historií Austrálie, její faunou a florou. A přiblížil se konec kalendářního
roku, Vánoce jsou přede dveřmi.
Školní družina
V lednu navštívily děti z oddělení č. 2 a 7 divadlo Minor. Celá akce byla odměnou za
pěkné vysvědčení. Hra Klapzubova jedenáctka upoutala mladé obecenstvo od začátku až
do konce. Hlavním námětem byl fotbal, ale byla i humorné scénky o cestování do
Austrálie, problémy při zpáteční cestě s potopením lodi, o cestě v džungli, o konzumaci
špaget v italské restauraci. Krásný zážitek dětí byl završen spokojenou cestou vlakem
domů. Děti školní družiny č. 6 a 7 navštívily ateliér, kde se natáčejí nové díly seriálu Pat
a Mat. Pan Beneš dětem vše vysvětlil, natáčení seriálu trvá až tři měsíce, postavičky jsou
již 39 let staré. Od dubna využívají děti školní družiny keramickou dílnu. První tvorba byla
v námětu „zvířátka a jaro“. Vytvořená zvířátka, figurky a dílka si po vypálení děti odnášejí
domů. V květnu navštívil děti z 9 a 10 oddělení školní družiny vedoucí včelařských kroužků
pan Jiří Cafourek z Prahy. Plánovaný program hodinové přednášky se skutečně natáhl,
neboť zájem a dotazy byly ohromné. Nakreslené obrázky ze setkání byly bezprostřední
a velice pěkné. Výstava Archa Noemova v Národním muzeu byla cílem dětí, které při
krásném výkladu pořadatelů se svojí expedicí procestovali celý svět. Dne 30. 5. byla
slavnost dětí „Dětský den“ v Sokolovně, nosné téma byl „Dětský den a večerníčky“. Při
školní akademii 19. 6. připravili žáci školní družiny svůj stánek. Žáci druhého stupně
vytvořili obrázky, ze kterých pak vznikly pohlednice. Ve spolupráci s CDP Hostivice došlo
k organizování konta SOS Nepál – Člověk v tísni. Na pomoc postiženým ničivým zemětřesením bylo vybráno 8 211 Kč. Třetí červnovou středu se vydaly děti 2, 6, 7 a 8 družiny
na výlet do nedalekého zooparku v Zájezdě u Slaného. Pan průvodce vyprávěl dětem
o lemurech, surikatech a želvách. Na pořadu pak následovalo bádání ve stopách zvířat,
poznávání obrázků stromů. Dětem se líbila skupina králíků, morčat, slepic, holubů, oveček,
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lam a prasátek. Závěr byl u ukázky velblouda s poděkováním za krásný výletní den.
Začátkem října navštívili žáci školní družiny č. 6 a 7 Stanici mladých přírodovědců na
Smíchově. Výborně připravený program seznámil děti s životem krokodýlů, hadů, pštrosů,
andulek, piraní, králíků, osmáků a dalších hlodavců.
ZŠ PIONÝRŮ 79
Ve školním roce 2015/2016 nabídla škola volná místa do 3., 4. a 5. ročníku dětem,
které mají specifické poruchy učení. Základní vzdělání žáků zajišťuje škola u nichž byla
diagnostikována dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, ADD, ADHD a poruchy
akustického spektra (PAS). Škola je vybavena interaktivními tabulemi, notebooky a tablety
pro každého žáka. Škola disponuje plně zařízenou cvičební kuchyní, dílnou a relaxačním
koutem. S ohledem na specifické potřeby a nutnost speciální péče o děti se třídy naplňují
maximálně do počtu 10 žáků. Výuka dětí směřuje k odstranění či zmírnění SPU tak, aby se
dítě mohlo zařadit do třídy na ZŠ, a to nejpozději po pátém ročníku. Do školy budou děti
zapisovány na základě svobodné volby svých rodičů a odborného psychologického
vyšetření. Ve škole je otevřena družina. Zápis žáků do prvních tříd pro školní rok
2016/2017 bude 26. a 27. 1. 2016 vždy od 14 do 17 hodin.
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KLADNO, POBOČKA HOSTIVICE
Škola zajišťuje hudební vzdělání v oborech – Hudební zahrada – přípravná výchova
pro děti od 5 do 7 let, dále hudební obor pro chlapce a děvčata od 7 let, výuka na
elektrické klávesy, klavír, kytaru, zobcovou flétnu, klarinet, trubku, sólový zpěv a sborový
zpěv. Taneční obor – pro děti od 5 let. Výtvarný obor – pro chlapce a děvčata od 6 let.
Veselá hra – přípravný dramatický obor – pro chlapce a děvčata od 8 let. Dne 3. 3. se
konalo ve Slaném okresní kolo národní soutěže základních uměleckých škol v tanečním
oboru. Žákyně 1. a 2. ročníku pobočky Hostivice si odvezly krásné prvé místo. Dne 14. 5.
patřila dopoledne hostivická sokolovna životu pohádek. Kouzelníci a život v kouzelnické
škole – pohádka na motivy Harryho Pottera zavedla děti do říše snů. Ve druhé části
tanečnice předvedly Ptačí koncert a Tlapky z muzikálu Kocourek Modroočko. Dopolední
matiné zakončila dětská opera O dvanácti měsíčkách.
HUDEBNÍ ŠKOLA PAVLA HOKRA
Vyučuje žáky ve hře na klavír, flétnu, kytaru a populárnímu zpěvu. Pro žáky je
i nabídka forma domácí výuky.
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Stále pracuje v systému vyšší poptávky po volných místech pro malé děti. Současná
kapacita mateřské školy v Litovické ulici pro 225 dětí je pro naše město nepostačující.
Rodiče, kterým se nepodařilo své děti umístit, přistupují na systém vlastní dopravy dětí do
Prahy a okolních státních mateřských škol nebo využívají nabídky místních „školek“, většinou vedených jako hlídání dětí, ale za podstatně vyšší finanční úhradou.
Plánovaná zimní školní olympiáda i přes nepřízeň počasí, kdy vládlo velké oteplení,
nebyl žádný sníh, se nakonec konala 13. 1. 2015 v prostorách školy. Klasické zimní sporty
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nahradily soutěže o nejdelší skok, slalom na běžkách, hod sněhovou koulí na cíl a nakonec
připravený závodní ovál určil vítěze v rychlobruslení. Předání diplomů vítězům završilo
radostný sportovní den všech dětí. Zápis dětí na školní rok 2015/2016 se konal 24. 3. od
13 do 17 hodin a 25. 3. od 10 do 15 hodin. Den matek oslavily děti 12. 5., kdy v celé
školce probíhaly malé i větší besídky ke svátku maminkám. Velmi pěkné bylo divadelní
představení, pásmo básní, taneční show, místy i slzičky, květiny. Zdařilé bylo vystoupení
dětí 14. 5. v hostivické sokolovně. Předvánoční tvoření bylo v MŠ ve znamení spolupráce
dětí, která se nesla v očekávání adventu a blížících se Vánoc. Každé dítě si pak neslo domů
krásné vánoční ozdůbky a spoustu inspirací k domácí tvorbě.
OSTATNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLKY
Státní školské zařízení nejsou kapacitně schopny přijmout všechny děti a tak i v našem městě je nabídka provozu soukromých mateřských škol.
Mateřská škola – 2V Studio-Pohádka, K Višňovce 1389 s kapacitou 35 dětí, byla nově
získána jako detašované pracoviště státní MŠ v Litovické ulici.
Mateřská škola Fíček, s. r. o., U Chobotu 1212 nabízí kapacitu pro 22 dětí.
Dále jsou ostatní školky, které poskytují služby jako hlídání dětí:
Veselý domeček, Mírová ulice s kapacitou 20 dětí.
Opičky, U Potoka, hlídání dětí s kapacitou 20 dětí.
Školka Na Výhledu, kapacita 20 dětí.
Školka Sluníčko, Ždárského ulice, kapacita 18 dětí.
Pro předškolní děti je v místní Sokolovně dětský Klub Klubíčko, po–pá od 9 do 12
hodin.
Lesní školka – EnviKlub HURÁ VEN nabízí péči o předškolní děti v přírodních
podmínkách pod hrází Litovického rybníka o kapacitě do 20 dětí. Ve dnech 9. – 13. 3. byl
uspořádán jarní příměstský tábor pro děti ve věku 3–10 let. Letní tábory 13. – 17. 7.
a 17. – 21. 8. byly uspořádány v příjemném prostředí rybníků a lesoparku, kde děti se
učily životu v přírodním prostředí a setkávaly se s životem v „divočině“. Dosud se v lesní
školce vystřídalo 18 dětí. Dne 17. 10. byla slavnost stromů spojená s jarmarkem pod hrází
Litovického rybníka. Dětmi oblíbený lampionový průvod byl 10. 11. na tradiční trase –
Stromečky, hráz Litovického rybníka a bývalé hřiště pod hrází. Velmi dobrá byla spolupráce
s Rodinným centrem zaHRÁTka.
Církevní školka Československé církve husitské Směrovka, ulice k Nádraží připravuje
zápis předškolních dětí od 3 let do mateřské školky.
KLOKÁNEK
V průběhu roku 2015 organizace překonávala tvrdé dopady zákona o sociálně právní
ochraně dítěte ve Fondu ohrožených dětí. Od ledna 2015 začala platit novela zákona, která
nařídila snížit kapacity Klokánků ze 48 dětí na 28 a doba jejich pobytu z doby neurčité se
zkrátila na pouhých 6 měsíců. Dne 13. 6. odstoupilo vedení FOD v čele s JUDr. Marií
Vodičkovou, byly schváleny nové stanovy a byl zvolen nový předseda Jan Vaněk, DiS. Po
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státních opatřeních, velikých změnách zbylo v Klokáncích již jen 300 dětí. V Hostivici se
podařilo tyto těžkosti překonat, děti navštěvují řadu školních kroužků, jsou i dobrovolníci
z řad dospělých, kteří s dětmi řeší výuku ve škole a další život v Klokánku. Byl uspořádán
pěkný dětský den, mikulášská nadílka, děti se účastnily městských adventních trhů. Za vše
je třeba poděkovat i hostivickým občanům, Městskému úřadu v čele s panem starostou
Jaroslavem Kratochvílem i Letišti Praha-Ruzyně za dar z programu Dobré sousedství.
Klokánek spolupracuje s TSH při sběru starých elektrospotřebičů, šatstva. Pro rok 2016
bude vydán nástěnný kalendář, kde významně pomohli zpěváci Kamil Střihavka, Petr
Kolář, Marta Jandová, fotografka Lenka Stašová. Je třeba si do budoucna přát jen to
nejlepší, hodně zdraví, lásky a pohody. „Chceme pomáhat opuštěným, zanedbaným
a mnohdy i týraným dětem,“ říká ředitelka Mgr. Jansová.

Dětské oddíly
Kajky
Tento dětský oddíl úzce spolupracuje s Českým svazem ochránců přírody. V lednu
byly zkoušky lezení na stěně v Ruzyni, v únoru následovalo vyvěšování ptačích budek. Dne
15. 3. bylo sčítání netopýrů ve školách Malé Ameriky, skupina dětí napočítala celkem
715 netopýrů, u 14 kusů byl zjevný průběh nemoci bílých nosů. Dne 18. 4. byla od 9 hodin
úklidová akce „Pomozme přírodě“, 26. 4. bylo vítání ptačího zpěvu u Hostivických rybníků.
Letní prázdninový tábor byl na Slovensku v Nízkých Tatrách. Cílem poznávání byly
partyzánské jeskyně, Demänovská dolina, Chočské vrchy. Dne 12. 9. se oddíl zúčastnil
Městských slavností Hostivice, kde byl prezentován stánek s činnosti oddílu. Druhá část
oddílu bojovala ve Vraném nad Vltavou v tradiční soutěži Až na dno. Letos meta 100 km
„jdi, jak můžeš“ – zůstala nepokořena. Zářijový víkend patřil sběru odpadků při akci čištění
Vltavy nad Českým Krumlovem, druhý den byl za odměnu sjezd řeky z Českého Krumlova
až do Zlaté Koruny. V pondělí 28. 9. se uskutečnila od 9 hodiny podzimní akce „Ukliďme
les“. Uklízelo se v oblasti bažantnice, Litovického potoka a hřiště pod hrází. V neděli 4. 10.
byl tradiční ptačí festival, pořadatelem byl Český svaz ochránců přírody, přidala se i Česká
společnost ornitologická Praha. Sraz více jak 30 účastníků včetně dětí byl u Litovického
rybníka. Z pozorovatelny bylo možno spatřit potápku malou, čírku, lžičáka pestrého.
Ledňáček říční se jen mihnul nad hladinou rybníka a před dalším pokračováním vycházky
byla viděna volavka bílá. Následující víkend byla odpoledne od 14 hodin hostivická
drakiáda V Čekale. Přišlo 93 dětí, počátky byly velice rozpačité a tak se děti zabavily
pořádáním her. Pak trošku zafoukalo a na nebi se ukázalo několik desítek dráčků. Od 7. do
10. 10. se zúčastnili čtyři členové Kajek kurzu pro začínající vedoucí. V polovině října byla
jednodenní akce přechod Kozích hřbetů, Tichým údolím až do Roztok. Vyšel i čas na
zhlédnutí modelové železnice na roztockém nádraží. Na podzimní prázdniny proběhla akce
v národním parku České Švýcarsko. Oddíl zve mladé zájemce, schůzky jsou každý čtvrtek
od 16,30 do 18,30 hodin, v klubovně Pionýrů 54.
JUNÁK
Skautské středisko Bílá podkova Hostivice sdružuje chlapce a děvčata. Svojí činnost
realizují v klubovně v ulici Pionýrů, kde zkušení vedoucí školí členy o základech tábornické
činnosti, o způsobech pobytu v přírodě, o ochraně životního prostředí. Na přilehlé zahradě
se věnují rozvoji fyzických schopností dětí. Jedenkrát měsíčně pořádají víkendové výpravy
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do přírody, do aquaparku, pravidelná je účast na tradičním přechodu Brd nebo závody na
vodě při Skochovické kachně ve Vraném nad Vltavou. Vrcholem letních aktivit byl vodácký
tábor na Ohři. Díky velmi dobré spolupráci s městem se podařilo skautům zlepšit vybavení
klubovny, doplnit materiálové vybavení turistických potřeb. Krojovaní skauti se zúčastňují
veřejných jubilejních výročí a oslav ve městě.

TĚLOVÝCHOVA A SPORT
V průběhu roku se dařilo dokončit výstavbu sportovních ploch v areálu Sokolovny,
lezecká stěna, tenisové kurty, plochy pro různé sporty. Vlastní sál je plně využíván pro
cvičení všech kategorií občanů, jednotlivé učebny a kabinety slouží pro besedy, školení
a výuku různých kurzů. Velký sál slouží i pro pořádání divadelních představení a koncertů,
pro taneční zábavy.
TJ Sokol Hostivice, nový spolkový název
Tělovýchovná jednota Hostivice, z. s., se sídlem Litovická 452, Hostivice
V Sokolovně se pilně cvičí – pondělí až neděle sportovní gymnastika, Team gym pro
chlapce a děvčata, pro rodiče s dětmi, cvičení pro seniory, gymnastika Marešky, Hopík pro
předškoláky, žáci florbal, zumba pro děti a dospělé, speciální zdravotní cvičení.
ASPV – asociace sportu pro všechny – uspořádala 26.4 Den s (ne)tradičními sporty
od 14 hodin spolu se Společností s ručením za býkárny omezené. Dne 16. 5. pro děti od
3 do 15 let – „Nebojte se atletiky“ – běhy, hody, skok daleký, opičí dráha, trampolína,
balancování na chůdách, skok v pytli, házení míčkem, florbal, lyže, tenis, dribling s balony.
Přišlo více jak 100 dětí s rodiči a radosti bylo v sokolovně plno.
Dne 25. 5. se konala sokolská Valná hromada. V souladu s novým občanským
zákoníkem se TJ Sokol Hostivice přejmenovala na Tělovýchovnou jednotu Hostivice, z. s.,
která je členem České unie sportu. Sídlo spolku je na adrese Litovická 452, 253 01
Hostivice, areál kopané.
Odboru ASPV uspořádal 30. 5. Den dětí a námětem sloužily postavy z TV Večerníčka.
Dne 26. 9. byl první podzimní „Pochod proti osteoporóze“. Šlo se od parku z Husova
náměstí v 10 hodin, směr Hájek, Červený Újezd, Svárov, Červený Újezd a zpět autobusem
Zličín – Hostivice. TJ Hostivice plánuje víkend pro seniory v Krkonoších. Mikulášská zábava
s nadílkou pro děti byla 5. 12. v sokolovně plné nadšených dětí a spokojených rodičů
i prarodičů.
Další činnost se provozuje v oddíle – Rodiče a děti, kde je příprava dětí na základní
cvičební prvky za pomoci rodičů, cvičí 18 dětí.
Hopík – cvičení pro předškolní děti, kde je seznámení s tělocvičným nářadím
a postupné návyky pro základní sportovní dovednosti, cvičí 22 dětí.
Oddíl florbalu – pro mladší a starší žáky – trénuje ve sportovní hale v Jenči,
v družstvech je 45 členů.
Taneční gymnastika Marešky – soubor působí v Hostivici již 22 let, dlouhodobě
udržuje svoji výbornou cvičební formu, na jaře soutěžily o Jarní pohár Sokola Jinonice, kde
s velmi pěknou skladbou Řeka obsadily velmi dobré 4. místo. Koncem května se v Hradci
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Králové zúčastnily republikové přehlídky pódiových skladeb s kompozicí Svázaná touha
a Řeka. Obě vystoupení byla přijata odbornou porotou velmi příznivě a s kladnými ohlasy.
Počet členek je deset.
Team Gym – oddíl vznikl v roce 1994 a zahrnuje činnost 3 disciplín: RS Gym – cvičí
v tělocvičně na Husově náměstí čp. 14 – zumba, pilates, trampolíny, power – joga, fit box.
Aerobik pro děti s Lenkou – pondělí od 16 hodin, Husovo náměstí 14.
Gymnastický oddíl – vznikl v září 2009 jako sportovní gymnastika chlapců, přibylo
družstvo děvčat a v současné době zde trénuje 16 děvčat a 15 chlapců ve věku od 5 do 13
let.
Oddíl orientačního běhu
Celý systém orientačních běhu je vřazen do přírody, lesů, luk a parků. Každý si může
vybrat dle svého zdraví náročnost terénu a závodního prostředí. Dnes se již jen neběhá,
závodí se na horských kolech, lyžařských běžkách, při výjezdech na vodu, cyklistické
výlety, radiové soutěže. V březnu bylo lyžování v Orlických horách. Hostivický rodák Vojta
si úspěšně vedl na mistrovství světa v orientačním běhu v Norsku. V Liberci při mistrovství
světa v cyklistické verzi orientačního sportu byl člen hostivického oddílu. Prázdniny začaly
3 závody v Českém ráji. Počátek podzimu byl ve znamení mistrovství štafet a družstev
v okolí Uherského Hradiště. V náročném terénu se hostivická smíšená štafeta neztratila
a celkový výsledek byl velice pěkný. Zakončení bylo nočními závody v oboře Hvězda, jedná
se o závody s čelovkou – svítilnou na čele.
Oddíl tenisu
V oddíle tenisu je organizováno 102 členů, děti a mládež tvoří pětinu členské základny. V průběhu se podařilo zlepšit podmínky na tenisových kurtech u hráze Litovického
rybníka, jsou prováděny úpravy pro možné rozšíření areálu, průběžně jsou udržovány
4 funkční antukové kurty a 1 odrazová zeď. Studentka hostivického gymnázia Adéla Barochová úspěšně bojovala na tenisovém turnaji v Černošicích ve dvouhře i čtyřhře, kde
získala dvě třetí místa. Na turnaji Vilcon Cup Tempo Praha získala ve čtyřhře druhé místo.
V červenci navštívil naše město bývalý československý reprezentant v tenisu Libor Pimek,
žijící v Belgii. Starosta města Jaroslav Kratochvíl svého letitého přítele provedl po jeho
druhém českém domovu, středočeské Hostivici. Z profesního hlediska měl host zájem
o tenis. Mladší žáci v klubové soutěži III. třídy Středočeského kraje úspěšně bojovali
o vítězství, nakonec to bylo i pěkné 2. místo. Starší žáci při premiéře skončili ve středu
tabulky a přesvědčili, že mají do dalších zápasů nevídané možnosti. Starší žákyně Adéla
Barochová zvítězila ve 12 zápasech, vyhrála turnaj v Dobříči, přivezla zlatou medaili ze
čtyřhry v Mnichově Hradišti. Mezi chlapci se neztratil žák Martin Kocián (12 let), který
v kategorii C obsazoval prvá a druhá místa. V červnu byl na hostivických kurtech první
ročník otevřeného turnaje Princ Baby Cup, kde až do svého zranění též suverénně
postupoval hostivický Bartoloměj Šusta. Později byl vítězem celé série turnajů v Modleticích, bronzové umístění získal v Červeném Kostelci.
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Šachový oddíl
Rok se šachistům rozhodně vydařil, sice výsledky nebyly vždy nejlepší, ale zvyšuje se
zájem, především mladých, o šachovou hru. Byl otevřen kroužek mladých šachistů. Podstatné zlepšení nastalo ve II. polovině roku, především A mužstvo úspěšně bojuje o prvou
příčku krajské soutěže, B mužstvo zatím bojuje o odstup z posledních míst. Hrací dny jsou
neděle, kde výborné prostředí poskytuje restaurant Fort Roxy. Z veřejných aktivit byl již
7. ročník zářijového turnaje O pohár města Hostivice s účastí 50 šachistů. Zvítězil Pavel
Postupa, druhé místo obsadil velký favorit Vojtěch Plát a třetí bronzové místo obsadil
hostivický Vasil Tričkov. V ženách vévodila mezinárodní mistryně Hana Kubíková, před
Jitkou Jánskou. Nejmladším účastníkem byl šestiletý Vojtěch Spousta z hostivického
oddílu.
Oddíl kopané
Skončila sezóna 2014/2015, kde naše město reprezentovali fotbalisté v okresním
přeboru Praha-západ A mužstvo – skončili na 9. místě, B mužstvo ve IV. třídě skončilo na
4. místě. V polovině roku došlo ke změnám, C mužstvo bylo rozpuštěno a sloučilo se
s B mužstvem. Starší žáci skončili na 9. místě okresního přeboru, mladší žáci obsadili
5. místo okresního přeboru a starší přípravka ukončila sezónu na 8. místě okresního
přeboru.
Do sezóny 2015/2016 vedení klubu přihlásilo do oficiálních soutěží FAČR (OFS Praha
západ) 5 družstev – družstvo A a družstvo B – muži, družstva mladších a starších žáků
a tým starší přípravky. V rozehrané soutěži okresního přeboru je mužstvo A na 7. místě,
rezervní tým B je po polovině soutěže na 5. místě skupiny B – IV. třídy. Družstvo starších
žáků skončilo podzimní část sezóny na 6. místě okresního přeboru, mladší žáci jsou na
8. místě okresního přeboru. Starší přípravka hraje velmi dobře v okresním přeboru starších
přípravek. Rok 2015 byl pro hostivický fotbal celkem úspěšný, podařilo se zkvalitnit
podmínky pro soutěžní týmy a klub ekonomicky stabilizovat.
Ne vždy se dařilo, ale velkou slávou pro hostivický i litovický fotbal bylo 85. výročí
založení klubu SK Hostivice. V sobotu 15. 8. se sešlo na stadionu mládí, dorost, hráči A
mužstva a i ti dříve narození – senioři. V 10 hodin se začalo slavit, hráli starší žáci, pak
nastoupilo A mužstvo proti divizní Aritmě Praha, následovaly ukázky gymnastů, vystoupení
hasičů, autogramiáda internacionálů a od 12 hodin bylo utkání TJ Hostivice – Klub
fotbalových internacionálů ČR. Večer byl vystoupení hudební skupiny Gambit. Pro děti byl
výborným zpestřením skákací hrad. Škoda, že počasí přímo této slávě nepřálo.
Cílem pro budoucí rok je klub zajistit jak po stránce sportovní, tak i po stránce
materiální dobrý chod oddílu ke všeobecné spokojenosti členů i radosti občanů města
Hostivice. Fotbalový oddíl vyhlásil 11. 11. nábor mladých žáků a dorostenců. Příprava na
jaro 2016 započne tréninky ve sportovní hale v Jenči.
Další oddíly, kde se sportuje pod patronací MKSH
Krav Maga – nově koncipovaný kurz sebeobrany žen i mužů, cvičí se pravidelně
v Sokolovně.
Judo club Kidsport, Asthanga Yoga, Box pro dospělé a mládež od 12 let, Pilates
a SM Systém, Taneční kroužek pro děti, Chi Toning a další.
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Sousedský běh – byl již po 14. – závodí se na hrázi Litovického rybníka a jeho
okolí.
Hostivický „půlmaraton“ běh RUN 2015 – pod patronací MKSH se běžel 16. 5.
2015 již 2. ročník. Soutěžilo se v půlmaratonu, desítce a pětce.
Strollering – sportovní závod s dětským kočárkem, první ukázky závodu zajistil
EnviKlub Hurá ven.
TJ Sokol Břve
Areál Břve se stává vyhledávanou oázou klidu, dobrého cateringu v hotelu a bezvadného sportovního prostředí pro tenis, nohejbal, házenou a další míčové sporty.
Od 3. 3. byl zahájen trénink Handball team Lvíčata a členové – 84 chlapců a děvčat
věku 6–12 let zde každé úterý a čtvrtek procvičují abecedu házené. Ve dnech 1. – 3. 5. byl
zde uspořádán mezinárodní házenkářský turnaj čtyř zemí hráčů do 19 let. Naši reprezentanti skončili až na 4. místě – 1. Rusko, 2. Švýcarsko, 3. Francie a 4. Česká republika. Start
našich mladíků ukázal, že těsné porážky o 1 až 4 góly nemusí tolik mrzet. Turnaj potvrdil,
že i u nás roste správné házenkářské mládí a počkejme, „až za několik let ti otlounkánkové
dorostou“. Břevský oddíl Handball team je přihlášen do školní ligy a Lvíčata kategorie
1. a 2. třída a 4. a 5. třída drží prvenství v soutěži Zličínská školní liga.
Oddíl nohejbalu žen – v sezóně 2015 se snažil o co nejlepší výsledky. Vítězství ve
Vršovicích bylo velice cenné, spokojenost přišla se 3. místem na turnaji v Nymburce. Velký
boj o každý míč předváděla naše děvčata v Útěchově u Brna. Těžké zápasy se odehrály
v Nymburce, vítězné mužstvo Českého Brodu bylo nad síly břevského mužstva. Nakonec
naše hráčky se probojovaly do finále 1. ligy a skončily na 2. místě.

POLICEJNÍ KRONIKA
Tento zápis je plný smutku, zklamání nad činností některých našich „spoluobčanů“.
Stále se vyskytují přestupky, trestné činy, porušování dopravních předpisů, narušování
občanského života a hrubé porušování základních zákonných norem naší společnosti.
O klid a spokojený život v našem městě se stará obvodní oddělení Policie ČR, sídlo je
v Litovické ulici, a Městská policie Hostivice se sídlem v Jiráskově ulici. Naši strážníci ještě
navíc dohlížejí na pořádek a bezpečnost v sousední obci Chýně.
Zajímavá byla tištěná zpráva o podmínkách výběrového řízení na pozici strážníka
Městské policie Hostivice: občanství ČR, věk minimálně 21 let, tělesná, zdravotní a duševní
způsobilost, středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou. Dále životopis, výpis z rejstříku
trestů. Místo výkonu práce – území města Hostivice.
Nejvíce přestupků je v dopravě, porušování klidu ve městě, je nárůst krádeží
v obchodech, násilí v domácnostech, škody jsou i na obecním majetku. Pachatelé těchto
přestupků se většinou rekrutují z řad bezdomovců a lidí nepřizpůsobivých na normy
běžného občanského života. Stále má platnost zákona o možnosti hlášení trvalého bydliště
na příslušném městském či obecním úřadě. Vrchol tomu nasadil zákon o ochraně
osobnosti, který provinilce chrání, a oni toho náležitě využívají. Problémem se stávají
neshody v manželském soužití, napadání mužů, žen, týrání dětí, šikana. Město věnuje
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pozornost veřejným prostranstvím, dlážděným chodníkům, jsou nové asfaltové povrchy
ulic, nové parky a městská zeleň. Dovedeme si toho vážit? Asi moc ne, ranní znečištění
parků, ulic a chodníků volně pobíhajícími psy – je toho dokladem. Bezohlednost jejich
„páníčků“, kdy hromádku exkrementů svého pejska raději překročí, než by udělali, co jim
předepisuje zákon – sebrat do sáčku a odklidit do oranžových sběrových nádob. TSH mají
připravené kontejnery na komunální odpad, tříděné odpadní hmoty a biologický odpad.
Problémem se stává parkování motorových vozidel v ulicích. V poledních hodinách je
obloženo parkoviště u Lidla, F+F, zaplněná je Potoční ulice, prostor před farou, parkoviště
u zámku, Dělnická ulice a další. Ve městě jsou místa, kde již dlouhou dobu stojí nepojízdná
auta, většinou se jedná o vraky. Zde je prostor pro dozor a činnost policie. Průjezdnost
některých ulic je na velice obtížná. Někteří řidiči zkouší, co jim beztrestně projde.
Statistika roku 2015 – Městská policie Hostivice
Přestupky v dopravě
-

Řešeny na místě blokovou pokutou
Řešeny na místě domluvou
Oznámení MÚ Černošice
Nasazeno tzv. botiček

rok 2014

2015

225
889
56
71

211
969
42
98

13
260
12

1
377
2

11
38
5

11
32
2

Přestupky proti veřejnému pořádku
-

Řešeny na místě blokovou pokutou
Řešeny na místě domluvou
Oznámeno přestupkové komisi

Ostatní přestupky
-

Řešeny na místě blokovou pokutou
Řešeny na místě domluvou
Oznámené přestupkové komisi

V roce 2015 bylo zadrženo 15 (rok 2014 – 24) pachatelů trestných činů. Bylo
oznámeno 6 majitelů (2014 – 27) vozidel bez pojištění odpovědnosti. Správním orgánům
bylo oznámeno 18 řidičů (2014 – 15) za porušení OZV a jiných právních předpisů. V roce
2015 bylo na území města Hostivice zadrženo 5 (2014 – 13) podnapilých řidičů.
Statistika OOP PČR (státní policie) – v roce 2015 bylo v Hostivici spácháno:
-

Vloupání do vozidel
Odcizeno vozidel
Zadrženo řidičů pro podnapilost
Spáchání majetkových trestných činů

20
2
6
55

případů
případy
případů
případů

Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje přijímá do svých řad mladé policisty.
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ZEMĚDĚLSTVÍ
V katastru obce Hostivice a Litovice byl zaznamenán další úbytek orné a zemědělské
půdy. Na zemědělských pozemcích katastru Hostivice a Litovice hospodaří společnost
Agrosa Chýně, a. s., Litos Litovice, s. r. o., a dále s nájemní smlouvou soukromí zemědělci
z Chýně, z Hostouně a z Přítočna. Zemědělskou činnost vykonávají jen v rostlinné výrobě,
živočišnou výrobu již několik let neprovozují. Výnosy rostlinné výroby byly velmi pěkné,
pšenice ozimá 70–80 i více q/ha, ječmen sladovnický 65–68 q/ha, řepka olejka
28–40 q/ha, řepa cukrovka 550–620 q/ha. Nově se rozšiřují plochy pro pěstování kukuřice
a slunečnice na zrno s výnosem cca 95–102 q/ha, dále travní plochy a kukuřice na zeleno
pro prodej provozovatelům bioplynových stanic s výrobou elektřiny.
Zemědělci se začínají dělit na dvě skupiny. Větší hospodáři mají své vlastní kapacitní
sklady obilí a prodávají dle průběžné ceny, menší sedláci bez skladovacích prostorů jsou
nuceni v době žní sklizené obilí ihned z pole prodat obchodníkům za jimi stanovenou cenu.
Ta je vždy nižší v neprospěch prodávajícího. V provozech „velkých farmářů“ jsou vidět
nové stroje další generace – obilní kombajny se záběrem lišty 8–10,5 m s výkonem až
50 ha sklizeného obilního porostu za pracovní směnu. Podobné výsledky jsou i u řepných
kombajnů, sklizená plocha za 12 provozních hodin představuje více jak 10 ha. Tyto stroje
jsou velice výkonné a nemohou s nimi soutěžit uživatelé pozemků s celkovou výměrou pod
300 ha. Avšak výkonnost těchto strojů se odráží i ve vysoké pořizovací ceně, obilní
kombajn je na trhu za 5 a více milionů korun. Takový stroj musí být pak maximálně v době
žní využíván. Je patrný tlak na držitele menších výměr pozemků, aby je prodali či pronajali
větším sedlákům či zemědělským společenstvím. Předpokládá se, že dojde k další kumulaci
držby pozemků a zemědělských objektů v družstevní formě, ne však socialistického typu
JZD a státních statků let totality. Nebo ti větší, movitější tyto pozemky přímo odkoupí.
Generace původních zemědělců z polistopadové epochy stárne a mnoho jejich nástupců
hledá jiný způsob života mimo zemědělství.

POČASÍ
Nový rok začal mírným táním sněhu +1 °C, 2. 1. dokonce pršelo 7 mm, 4. 1. se
ochladilo, napadl 1 cm sněhu, 7. 1. byla teplota -1 °C, 10. 1. se opět oteplilo +6 °C, byl
vítr, pršelo 4 mm, 13. 1. denní teplota +13 °C, 17. 1. ranní teploty +2–3 °C, déšť 3 mm,
21. 1. klouzačka -1 °C, sníh, 24. 1. -1 °C, vítr, 27. 1. sníh 3 cm, -1 °C, 31. 1 mráz -4 °C,
sníh. V únoru 1. 2. -2 °C, ledovka, 4. 2. -4 °C, 7. 2. -9 °C, sníh 5 cm, 9. 2. -5 °C, oteplení
13. 2. +1 °C, vítr, 20. 2. -3 °C, 23. 2. déšť 2 mm, 26. 2. den +13 °C. Březen 2. 3 déšť
3 mm, vítr +6 °C, 8. 3. ráno +3 °C, přes den +12 °C, 14. 3. déšť 2 mm, +6 °C, 16. 3.
ráno +2 °C, přes den 12 °C, 23. 3. +2 °C, 27. 3. déšť 3 mm, 29. 3. +8 °C, déšť 4 mm,
30. 3. déšť 5 mm, vítr, krupky, 31. 3. ochlazení – sníh – déšť 8 mm. Duben – 1. 4. déšť –
sníh 4 mm, teploty ±0 °C, 5. 4. o Velikonocích -2 °C, přes den +8 °C, vítr, 6. 4. sněží
2 cm, 9. 4. oteplení +5 °C, 12. 4. +18 °C, 15. 4. +21 °C, 17. 4. déšť 3 mm, 19. 4. slunečno +24 °C, 21. 4. ráno +5 °C, přes den +18 °C, 24. 4. +18 °C, slunečno, 26. 4. +19 °C,
déšť 6 mm, 27. 4. déšť 9 mm, 28. 4. +4 °C, déšť 12 mm. Květen – 1. 5. +7 °C, déšť
2 mm, 3. 5. +18 °C, déšť 2 mm, 6.5 +11 °C, déšť 13 mm, 9. 5. +10 °C, přes den +23 °C,
13. 5. ráno +14 °C, přes den 23 °C, 17. 5. ráno +10 °C, přes den +23 °C, 20. 5. déšť
9 mm, ochlazení +7 °C, 26. 5. déšť 3 mm, +10 °C, 31. 5. +12 °C, denní 20 °C. Červen –

Kronika města Hostivice
Rok 2015

51

1. 6. +9 °C, slunečno, 3. 6. +13 °C, den 28 °C, 6. 6. den +31 °C, 9. 6. déšť 15 mm.
13. 6. +13 °C, den +29 °C, déšť 15 mm, 13. 6. +16 °C, den 29 °C, déšť 7 mm, 18. 6.
déšť 2 mm, ráno +10 °C, den +17 °C, 20. 6. +9 °C, den 14 °C, déšť 7 mm, 22. 6.
+12 °C, den 15 °C, déšť 7 mm, 27. 6. +12 °C, den +20 °C, déšť 3 mm, 30. 6. +13 °C,
den +25 °C. Červenec – +15 °C, den +30 °C, 4. 7. +20 °C, den +33 °C, 5. 7. + 32 °C,
déšť 3 mm, 8. 7. první bouřka +32 °C, déšť 6 mm, 10. 7. vítr, +10 °C, den 24 °C, déšť
2 mm, 13. 7. déšť 2 mm, 14. 7. déšť 2 mm, 19. 7. +20 °C, den +33 °C, 20. 7. +24 °C,
den 33 °C, 22. 7. +23 °C, den 34 °C, déšť 2 mm, 25. 7 +16 °C, den 23 °C, bouřka,
blesky, déšť prudký 17 mm, 27. 7. +14 °C, den 22 °C, déšť 6 mm, 29. 7. +15 °C, den
25 °C, vítr déšť 2 mm, 31. 7. +10 °C, den 24 °C. Srpen 11 °C, den 22 °C, 5. 8. den 32 °C,
6. 8. den +34 °C, 7. 8. +24 °C, den +36 °C, 8. 8. den +37 °C, 12. 8. +23 °C, den
+35 °C, 13. 8. den 37,4 °C, 16. 8. den 28 °C, prudký déšť 10 mm, 17. 8. +18 °C, celý
den pršelo 31 mm, 18. 8. déšť 2 mm, 21. 8. +13 °C, den 25 °C, 24. 8. déšť 1 mm, den
+26 °C, 27. 8. +14 °C, den 26 °C, 30. 8. +19 °C, den 31. 8. +19 °C, den 34 °C. Září –
1. 9. +18 °C, den 34 °C, 2. 9. +18 °C, den 24 °C, déšť 4 mm, 5. 9. +11 °C, den 24 °C,
ochlazení ráno +9 °C, déšť 2 mm, vítr, 14. 9. +11 °C, den 19 °C, déšť 2 mm, 17. 9. déšť
1 mm, 20. 9. +10 °C, den 18 °C, 22. 9. +8 °C, den 19 °C, 26. 9. +11 °C, den 21 °C, vítr,
29. 9. 8 °C, den 18 °C. Říjen – 1. 10. +2 °C, šediváč, +16 °C, 4. 10. +8 °C, den +19 °C,
přepršek, 7. 10. +10 °C, den 16 °C, déšť 14 mm, 8. 10. déšť 10 mm, 10. 10. +7 °C, den
+12 °C, 12. 10. -0°C – kaluže – led, den +10 °C, 15. 10. +3 °C, den 9 °C, déšť 15 mm,
16. 10. +3 °C, den +10 °C, déšť 4 mm, 18. 10. +3 °C, den +9 °C, přepršky, 19. 10.
+5 °C, den +9 °C, déšť 1 mm, 21. 10. +5 °C, déšť 2 mm, 22. 10. +5 °C, den 10 °C, déšť
3 mm, 26. 10. +8 °C, den 12 °C, vítr, 28. 10. +6 °C, den +10 °C, 31. 10 + 4 °C, den
12 °C. Listopad – 1. 11. +3 °C, den +10 °C, 3. 11. -2 °C, den +15 °C, 7. 11. +10 °C, den
+15 °C, déšť 3 mm, 10. 11. +10 °C, den +16 °C, 15. 11. +4 °C, den 8 °C, vítr, déšť
9 mm, 18. 11. +8 °C, vítr škody střechy, 19. 11. +9 °C, déšť 14 mm, 20. 11. déšť 9 mm,
22. 11. jinováč -1 °C, den +4 °C, 24. 11. -2 °C, 25. 11. -3 °C zamrzl led, den +3 °C, déšť
3 mm, 28. 11. -2 °C, sněží +2 °C, přes den tání sněhu, 30. 11. +3 °C, den 5 °C, déšť
9 mm. Prosinec – 1. 12. +5 °C, den +9 °C, déšť 9 mm, 3. 12. +5 °C, den +12 °C, 5. 12.
+1 °C, den +9 °C, klouzačka, 6. 12. -1 °C, klouzačka, 8. 12. mlha +0 °C, den + 9°C,
9. 12. déšť 6 mm, mlha, 11. 12. +0 °C, mokro, déšť 4 mm, 13. 12. +4 °C, mokro, vítr,
déšť 2 mm, 14. 12 ledovka -2 °C, den +3 °C, 17. 12. +4 °C, den +10 °C, déšť 1 mm,
18. 12 déšť 4 mm, mlha, +7–11 °C, 21. 12. +2 °C, mží, den +8 °C, 24. 12. +2 °C, den
+5 °C, zima, 26. 12. +5 °C, den +14 °C, 28. 12. +3 °C, den +10 °C, 30. 12. +1 °C, den
+4 °C, 31. 12. -5 °C, den +4 °C, poprašek sněhu, večer -1 °C – mrzne.
Tato pozorování jsou z manuálního dešťoměru a okenního teploměru v Hostivici,
Dělnická 744.
Souborné klimatologické hodnocení roku 2015 oblasti naší lokality jsou z blízké
meteorologické stanice Praha-Ruzyně:
Průměrná měsíční a roční teplota vzduchu °C:
1
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rok

1,8

0,5

4,9

8,3

13,2

16,3

20,9

22,4

13,8

8,4

6,7

5,2

10,2
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Měsíční a roční úhrn srážek v mm:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

rok

18

2

31

33

41

34

48

63

9

51

44

9

381

Nejvyšší teplota vzduchu

36,3 °C

8. 8.

Nejnižší teplota vzduchu

-9,4 °C

7. 2.

Nejvyšší denní úhrn srážek

28,8 mm

17. 8.

Rok 2015 lze hodnotit srážkově jako podprůměrný – 381 mm, pouze v roce 2003
byly srážky nižší – 308 mm, v posledních pěti letech byly srážky vždy přes 500 mm. V roce
2010 dokonce byl roční úhrn srážek 652 mm.
Teplotně to byl rok velmi teplý, průměrná roční teplota dosáhla +10,2 °C, před tím
druhá nejvyšší roční teplota 9,9 °C byla naměřena v roce 2007.
Roční průběh počasí byl zemědělsky nepříznivý, zvláště podzimní srážky byly velmi
nízké. Negativně se odrazily v horším vzcházení osevních ploch ozimých obilovin a nižších
hektarových výnosech cukrové řepy a brambor.

RŮZNÉ
Dne 22. 2. 2015 zemřel ve věku nedožitých 90 let Ing. Jiří Pergl. V průběhu 2. světové války se zapojil v oddílu odboje mládeže. Po květnové revoluci se aktivně projevoval
v nové politické společnosti, pracoval ve vývojovém konstrukčním oddělení leteckých
motorů v Praze-Jinonicích – „Waltrovce“. Po roce 1968 musel ze zaměstnání odejít, jeho
další životní zájem ho přivedl k historii rodné obce Litovice, později i města Hostivice, kde
byl po roce 1990 předsedou spolku Hostivít. Od roku 1992 byl kronikářem města, poslední
jeho zápis je z roku 1999. Připravoval několik veřejných výstav, byl iniciátorem obnovy
poutní cesty a výsadby lipové aleje do Hájku, opravy kaplí č. 19 a 20. Poslední léta svého
života prožil v Unhošti, je pochován na litovicko-jenečském hřbitově.
Dne 22. 4. 2015 zemřel Ing. Karel Boček, známý pod přízviskem „mladý Boček
z Jenečka“. V období 2. světové války (od 1943) byl členem mládežnické skupiny, která
spolupracovala s odbojem Předvoj a prováděla diverzantské akce na Kačáku, na nučické
dráze. Byl vězněn v Terezíně, odtud uprchl a věnoval se znovu odbojové činnosti. Po
květnové revoluci se postupně propracoval až na místo generálního ředitele Československého uranového průmyslu v Příbrami, kde pak v roce 1968 odsoudil intervenci
okupačních vojsk. Napsal knihu „Ani gram uranu okupantům!“. V období 1971 byl vězněn
na Pankráci, odtud opět utekl a usadil se v NSR. Poslední stopy jeho života vedly domů, do
Čech. Usadil se na Sázavsku, kde zemřel ve věku 89 let.
V sobotu a neděli 26. – 27. 9. 2015 slavila sousední Jeneč 900 let trvání obce. Oslavy
probíhaly ve škole, kulturním domě a na sportovním hřišti. K této oslavě byla vydána velmi
pěkná kniha Jeneč 1115–2015. Autoři této kvalitní rozsáhlé publikace jsou Ing. Jiří Kučera,
Jaroslava Burgrová a Jaroslava Vršková.
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Na hranicích obce Jeneč a města Hostivice byl 24. 4. 2015 otevřen Garden park s výsadbou zeleně a květin, procházkových cest a vodotečí na ploše 25 hektarů (250 000 m²).
Pro milovníky Flory je zde trvalá nabídka v prodejně sadby květin, keřů a stromků včetně
zahradnických potřeb pro kutily.

ZÁVĚR
Rok 2015 potvrdil, že naše město opět zkrásnělo a lidé i zmoudřeli. Komunální
politika se musí dělat dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Zvolení zastupitelé, členové
komisí musí pracovat ve prospěch celé hostivické společnosti, a často i bez ohledu na
příslušnost k některé straně či hnutí.
Je velmi pozitivní, že vedení města usiluje o zlepšování infrastruktury. Podařilo se
rozšířit kapacitu čistírny odpadních vod, do města proudí kvalitní pražská voda ze Želivky,
byly vybudovány další metry nových bezprašných ulic, dlážděných chodníků. Rekonstruovaná Sokolovna s venkovním areálem je pěknou stavbou pro společenské a sportovní
akce. Pro dojíždějící za prací do Prahy je dostatečná síť autobusů MHD, pro uživatele
vlakových spojů je pěkné parkoviště pro motorová vozidla v areálu hostivického nádraží.
Vedení města usiluje o řešení dostatečné kapacity pro předškolní děti. Postupuje výsadba
zeleně, pracuje se na plánech koupaliště. Úspěchem je, že město řádně splácí úvěr za
stavbu základní školy U Zámecké zdi. Dosud není jednotný názor na řešení situace na
Břvích. Stará výstavba silně pokulhává za nároky bydlení současné doby. Ve stadiu zpracování jsou záměry 4. změny územního plánu města. Neuspokojivé je jednání majitelů
Hostivických rybníků, kteří se o tyto vodní plochy nestarají péčí dobrých hospodářů. Hnijící
bahno znehodnocuje vodu, usmrcuje vodní ptactvo a zápachem obtěžuje v sousedství
bydlící občany.
Plány jsou na stole, lze si jenom přát, aby se dařilo je naplnit. Plán starosty: „ať se
lidem v Hostivici bude žít tak, jak žijí lidé dnes ve Švýcarsku“. K tomu lze jen gratulovat
a přát si pozitivní zájem všech občanů našeho města.

Antonín Štětka
kronikář města

