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Kronika města Hostivice – zápis za rok 2016
Pro město Hostivice zpracoval Antonín Štětka
Graficky upravil, titulní snímek křtu knihy Litovice na městských slavnostech v září 2016
doplnil a se souhlasem autora na webu Hostivické historie zveřejnil Jiří Kučera
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Skončil rok 2016, který byl pro naše město celkově úspěšný. Roční činnost
zastupitelstva byla na solidní úrovni. Většina občanů očekávala větší jednotnost při
důležitých rozhodováních o budoucnosti města, neboť poslání komunálního zastupitele by
mělo být cílené vždy s co největším prospěchem pro všechny občany, pro naše město. Při
jednáních se projevovala často menší skupina zastupitelů opozičních stran, která často
brzdila i prospěšná důležitá rozhodnutí a někdy vystavila město do situací, které již
nedovolily chybné rozhodnutí vrátit. V roce 2016 se vše nepodařilo, ale je nadějné, že
zastupitelé zhodnotí svoji dosavadní činnost a při rozhodování budou vedeni myšlenkou
„vše pro spokojený a plnohodnotný život všech občanů města“.

ROK 2016 VE SVĚTĚ
Ve světové politice dochází ke sbližování názorů Ruska a Číny, kdy různými machinacemi omezují aktivní politiku USA a EU. V současné době je neřešitelný problém migrace
běženců z Asie a Afriky. Vlny utečenců přicházejí ze Sýrie, Afganistánu, Saudské Arábie,
Libye, Jemenu, Eritrei, Afriky. Německá kancléřka Angela Merkelová svou liberální činností
hledá cesty, jak vyřešit téměř 1 milion žadatelů o azyl. Nárazové státy Turecko, Řecko,
Itálie, Španělsko odmítají přijímat migranty a žádají státy EU o přijímání kvót na počty
běženců a žadatelů o azyl. Zde státy Visegrádské čtyřky – Polsko, Česko, Slovensko
a Maďarsko odmítají kvótami určené běžence přijímat, neboť velká většina žadatelů o azyl
jsou mladí muži i s jiným posláním. Islámský stát chce migrační politikou vytvářet v Evropě
komunity, které se velice silně liší od evropských zvyklostí. Naše republika nabízí a již dává
nemalé finanční prostředky na řešení problémů přímo v místech vzniku migrace a absolutně odmítá jakoukoliv expanzi islámu na naše území. Ve skutečnosti o trvalý pobyt, přijetí
evropských zvyklostí – kultura, zapojení se do práce není prvořadé, ale je snaha získat co
nejvíce podpory – finanční i hmotné. Dochází i k problémům v EU, Anglie dlouhodobě
připravuje výstup z EU. Nedaří se urovnat spor Ukrajiny a Ruska na Krymu. Svět ohrožuje
v Latinské Americe a Karibiku nebezpečný virus „zika“, který je velmi nebezpečný pro
těhotné ženy, může poškodit plod. Dokonce jsou obavy z pořádání olympijských her
v Brazílii. Evropě hrozí pumové sebevražedné atentáty, najíždění aut s municí do řad
pokojných občanů. Dne 1. ledna 2016 najel islamista autem ve francouzském Valence do
hlídky 4 vojáků hlídajících mešitu. Dne 22. března 2016 při dvou sebevražedných útocích
v Bruselu zemřelo 32 lidí a 340 bylo zraněno na letišti a v metru. Pachatelé byli
2 Belgičané arabského původu a hlásili se k Islámskému státu. EU podepsala s Tureckem
klíčovou dohodu o vracení uprchlíků. V dubnu více než polovina Němců žádala o přijetí
opatření k zamezení dalších migrantů do země. Americký prezident Barack Obama navštívil
Havanu, aby obnovil po 54 letech vztahy mezi USA a Kubou. Dne 22. 3. byly tři koordinované sebevražedné útoky v Bruselu, při nich zahynulo 35 lidí. K odpovědnosti se přihlásila
teroristická organizace Islámský stát. Dne 4. května neúspěšný žadatel o azyl z Keni na
vídeňské ulici utloukl čtyřiapadesátiletou ženu železnou tyčí. Dne 23. 6. ve veřejném referendu Britové odsouhlasili – brexit, jejich země vystoupí po více jak 40 letech z Evropské
unie, a 13. 7. se stala Theresa Mayová novou premiérkou Británie a slíbila, že dovede zemi
do brexitu, ale o vystoupení z Unie nepožádala. Dne 14. července 2016 ve francouzské
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Nice vjel kamionem do davu lidí Francouz tuniského původu, zabil 84 lidí, řidič kamionu byl
pak po další jízdě několika set metrů zastřelen. K útoku se přihlásil Islámský stát. Části
turecké armády se nepovedl pokus o svržení prezidenta Erdogana. Dne 18. července
sedmnáctiletý Afgánec (údajně Pákistánec) napadl nožem a sekerou cestující ve vlaku
mířícího do Würzburgu. Vážně zranil čtyři členy rodiny z Hongkongu, hlásil se k Islámskému státu, byl zastřelen. Dne 24. července se odpálil sedmadvacetiletý Syřan v bavorském
Anschbachu, byl odmítnutý jako žadatel o azyl. Při útoku bylo zraněno 12 lidí, jeho strůjce
zemřel. Dne 23. 7. 2016 večer došlo v německém mnichovském nákupním středisku ke
střelbě. Útočníci byli tři muži, bylo zabito 7 občanů a pravděpodobně i jeden útočník.
Policie zveřejňuje prohlášení, že hlavní útoky spáchané džihádisty a přistěhovalci vykazují
vzestupnou tendenci. Dne 24. 7. oznámila německá policie, že v Reutlingenu útočník zabil
mačetou ženu a další dvě ženy těžce zranil. Muž byl ze Sýrie a žádal o azyl. V nalezeném
dopise sliboval pomstu „nevěřícím“ za utrpení muslimů. V brazilském Riu byly 13. 8.
zahájeny olympijské hry. Z obavy nákazy virem „zika“ část sportovců do Ria neodjela. Dne
31. 8. byla brazilská prezidentka Dilma Rousseffová odvolána parlamentem z funkce.
Severní Korea 9. 9. provedla pátý nukleární test. V říjnu ve francouzském přístavu Calais
u Lamanšského průlivu začaly vyklizovací práce nechvalně proslulého tábora migrantů
zvaného Džungle. Miliardář Donald Trump vyhrál v USA 8. 11. prezidentské volby i přes to,
že získal o tři miliony hlasů méně než jeho soupeřka Hillary Clintonová. Dne 26. 11. zemřel
ve věku 90 let idol kubánských revolucionářů Fidel Castro. Dne 28. 12. došlo k havárii
ruského letadla Tu 154, které po nezdařeném startu se roztříštilo o hladinu Černého moře.
Jako příčina byla zjištěna špatná funkce vzletových klapek a letadlo se stalo neovladatelné.
Zahynulo 92 osob, většinou členů světoznámého souboru Alexandrovci. Průzkum napříč EU
dospěl k závěru, že situace Romů je v Unii alarmující a téměř se nelepší, nejlépe se mají
Romové v Česku. V turecké Ankaře při vernisáži výstavy zastřelil ruského velvyslance
Andreje Karlova 22letý policista. Při střelbě křičel „Alláhu akbar!“ – bůh je veliký. Přivolaní
vojáci útočníka na místě zastřelili. Dne 19. 12. najel záměrně islámský terorista na vánočním trhu v Berlíně do davu lidí, třináct jich zabil a další desítky byly vážně zraněny.

ROK 2016 V ČESKÉ REPUBLICE
Kontrola obchodní hospodářské inspekce zjistila, že se v ČR prodává v obchodech
pančovaný včelí med s medem z Ukrajiny, který obsahoval antibiotika. Správní řízení
odhalilo viníky, padly vysoké pokuty a porušený med, včetně následných potravinářských
výrobků, byl zničen ve spalovnách. Dne 9. 1. byla v pražských Smečkách otevřena chráněná dílna pro hendikepované dívky. V lednu podepsala Praha smlouvu s Pekingem. V únoru
vzbudil pozornost případ učitelky Střední průmyslové školy v Praze Na Třebešíně, kterou si
za oběť vybrali tři žáci. V dubnu se narodilo v pražské ZOO zhruba 1 200 mláďat ve více
jak 220 druzích. Největší událostí bylo narození dvou malých slonů, v odchovu patří ZOO
v Troji k nejúspěšnějším na světě. V pražských ulicích došlo ke zborcení Vysočanské
estakády, další propad byl v Sokolské ulici v centru města, příčinou bylo zastaralé vadné
potrubí. V Praze, ve vybraných lokalitách začaly platit zákazové značky pro provoz
segwayů. Od srpna se rozšířily zóny placeného pakování motorových vozidel. Zfušovanou
dálnici D47 je třeba opravit, projekt na opravu představuje dalších 47 milionů korun,
vlastní oprava stavby se odhaduje v miliardách korun. Ministerstvo financí podalo přehled
o čerpání financí státního rozpočtu a po dlouhé době hospodaření za rok 2016 skončí
v plusových číslech. Celá Praha i další města v Čechách a na Moravě si připomněla výročí

Kronika města Hostivice
Rok 2016

5

700 let od narození římského císaře Karla IV. Dne 30. 8. 2016 zemřela olympijská vítězka
a několikanásobná mistryně světa, gymnastka Věra Čáslavská. Významně zastupovala naši
republiku ve sportovním dění světa. Dne 20. 12. byla loupežně přepadena česká tenistka
Petra Kvitová. Neznámý útočník zaútočil v jejím bytě v Prostějově, přepadená se bránila
a pachatel jí útočným nožem těžce zranil levou ruku, kterou se slečna Kvitová bránila.
Hrozivě byly zasaženy prsty a jsou opodstatněné pochyby, zda ještě někdy Petra Kvitová
vezme tenisovou raketu do „své levé ruky“.

ROK 2016 V HOSTIVICI
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Zasedání ZM č. 8 dne 18. 1. 2016. Rozpočet města na rok 2016 byl schválen ZM
7. 12. 2015. ZM vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení z posledního
jednání ZM, vzalo na vědomí zprávu rady o činnosti, zprávu o činnosti kontrolního výboru
a finančního výboru. Vzalo na vědomí zprávu o kontrole užívání veřejných prostranství.
Vzalo na vědomí rezignaci Ing. Jiřího Kučery na funkci předsedy kontrolního výboru, zvolilo
za předsedu kontrolního výboru MVDr. Luboše Kudrnu. Schválilo předloženou zprávu
o stavu požární ochrany ve městě za rok 2015 a vyslovilo poděkování všem členům Sboru
dobrovolných hasičů Hostivice za jejich vzornou práci pro město Hostivice v roce 2015.
Schválilo podání žádosti o dotaci na akci Rekonstrukce hasičské zbojnice z Programu 2016.
Schválilo podání žádosti o podporu z Integrovaného operačního programu Ministerstva
pro místní rozvoj ČR na akci Novostavba 2. areálu MŠ v Hostivici a prohlašuje, že město
má v rozpočtu 2016 zajištěny finanční prostředky ve výši 6 mil. Kč na spolufinancování
projektu. Schválilo podání žádosti o podporu z Integrovaného programu Ministerstva pro
místní rozvoj ČR na rok 2016 na akci Rekonstrukce chodníků v MČ Hostivice a Litovice.
Pověřilo k podání žádosti o dotaci na akci Obnova kaple č. XVIII z rozpočtu Středočeského
fondu kultury a obnovy památek. Schválilo vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/2016
o provedení speciální ochranné deratizace. Schválilo smlouvu o bezúplatném převodu
vlastnického práva pozemkové parc. 227/2 PK k. ú. Litovice. Schválilo prodej části
pozemku parc. č. 1276 a 1278 k. ú. Hostivice, dále bezplatný převod části pozemků parc.
č. 1244/1 a 1244/4 k. ú. Hostivice od ŘSD ČR pro akci Zvýšení bezpečnosti podél I/6 –
IV. etapa. Schválilo rozpočtové opatření č. 10/2015 a rozpočtové opatření č. 1/2016.
Zasedání ZM č. 9 dne 21. 3. 2016 – schválilo zápis ze svého zasedání č. 8. Vzalo
na vědomí přednesenou zprávu o činnosti rady města, zprávu o činnosti kontrolního
výboru. Schválilo přijetí daru Rákosníčkova hřiště v hodnotě 1 611 632 Kč od společnosti
LIDL Česká republika, v. o. s., a pověřilo starostu města k podpisu. Na základě hlasování
občanů v soutěži o Rákosníčkovo hřiště obsadilo město Hostivice 1. místo. Schválilo podání
žádosti o podporu programu ministerstva zemědělství na akci Revitalizace malé vodní
nádrže v Jenečku, k. ú. Litovice. Schválilo směnu části pozemků parc. č. 438/1 a 176/2
k. ú. Litovice s tím, že doplatek výměr bude 2 500 Kč/m², uhradí ho žadatel. Jedná se
uvedení souladu se zápisem v pozemkové knize. Schválilo prodej části pozemků parc. č.
176/2 k. ú. Litovice o výměře cca 90 m² za kupní cenu 2 500 Kč. Prodej bude proveden
z důvodu vypořádání majetkového práva. Neschválilo, že na základě výsledku „Oznámení
výběrového řízení o prodeji nemovitého majetku v k. ú. Hostivice“ nebude realizován
prodej pozemků parc. č. 1187, 1188, z důvodu doručení jen jedné nabídky s nízkou kupní
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cenou. Schválilo koupi pozemku parc. č. 389/7 k. ú. Hostivice o výměře 806 m², jehož
součástí je stavba, nemovitost čp. 1702 za kupní cenu 18 900 000 Kč s tím, že prodávající
zajistí a uhradí všechny náklady s převodem spojené, a pověřuje starostu města
k podepsání kupní smlouvy. Schválilo vyloučení lokalit 18 b, 18 c1, 18 c2 z návrhu pořízení
změny č. 4 ÚPO Hostivice. Společnost CDKK B.Ř.V.E. nesplnila podmínku uzavřít smlouvu
o spolupráci dle usnesení č. ZM-7/2015-18. Schválilo dle platných Zásad pro poskytování
příspěvků z rozpočtu města Hostivice poskytnutí příspěvků organizacím z rozpočtu města
Hostivice na rok 2016 takto: Centrum drogové prevence Hostivice – 200 000 Kč, Český
svaz chovatelů Hostivice – 20 000 Kč, Český svaz žen Hostivice – 15 000 Kč, Hostivický
pěvecký sbor 10 000 Kč, Náboženská obec CČSH Hostivice 5 000 Kč, Rodinné centrum
zaHRÁTka 43 000 Kč, Sbor dobrovolných hasičů 20 000 Kč, Sportovní klub policie Rudná
10 000 Kč, Svaz postižených civilizačnímu chorobami v ČR, o. s., Hostivice 70 000 Kč,
TJ Sokol Hostivice, z. s., celkem 388 300 Kč. Schválilo rozpočtové opatření č. 2/2016.
Zasedání ZM č. 10 dne 13. 6. 2016 schválilo zápis ze zasedání č. 9. Vzalo na
vědomí zprávu o činnosti rady města, kontrolního výboru a finančního výboru. Schválilo
celoroční hospodaření města za rok 2015 a závěrečný účet města za rok 2015 včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 a vyjádřilo souhlas s celoročním
hospodařením bez výhrad. Schválilo poskytnutí daru města ve výši 70 000 Kč na letní
příměstský tábor. Část nákladů budou hradit rodiče dětí a část uhradí město. Schválilo
rozpočtové opatření č. 3/2016. Vzalo na vědomí informaci pořizovatele o vyhodnocení
projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu Hostivice uvedené v příloze č. 2.
Schválilo zadání změny č. 4 územního plánu pro obec Hostivice uvedené v příloze č. 1.
Ukládá starostovi města a) zabezpečit zpracování návrhu změny č. 4 ÚPO obec Hostivice
v souladu se schváleným zadáním, b) předat dokument „Zadání změny č. 4 ÚPO Hostivice“
po jednom vyhotovení městu Hostivice a společnosti PRISVICH, s. r. o., zhotoviteli návrhu
změny č. 4 ÚPO Hostivice, podat Krajskému úřadu Středočeského kraje na vložení
registračního listu za etapu „Zadání změny č. 4“ do evidence územní plánovací činnosti.
Schválilo ukončení činnosti a zrušení příspěvkové organizace Základní školy, Pionýrů 79,
Hostivice ke dni 30. 6. 2016. Ukončení školy bylo schváleno z důvodů malého počtu
zájemců, pouze 6 dětí z Hostivice. Schválilo uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků
nebo jejich části v k. ú. Hostivice a Litovice, jak je uvedeno v kupní smlouvě, Českému
aeroholdingu, a. s., a pověřuje starostu k jejímu podpisu. Jedná se o pozemky severně za
rychlostní komunikací R6. Schválilo prodej části pozemků v k. ú. Hostivice a Litovice, které
jsou zastavěny trafostanicemi společnosti ČEZ Distribuce, za celkem dohodnutou kupní
cenu 101 000 Kč s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem vlastnictví spojené.
Schválilo prodej části pozemku k. ú. Hostivice o výměře cca 60 m² za dohodnutou kupní
cenu 580 Kč/m² Bytovému družstvu Komenského 495 s tím, nabyvatel uhradí veškeré
náklady s převodem vlastnictví spojené. Schválilo prodej části pozemku parc. č. 176/2
k. ú. Litovice o výměře cca 90 m² dle oddělení geometrickým plánem za dohodnutou kupní
cenu 2 500 Kč/m² s tím, že vlastníkem dotčené části pozemku k. ú. Litovice bude pouze
vlastník této nemovitosti. Schválilo uzavření předložené plánovací smlouvy na akci
„Výstavba 6 řadových domů“ s investorem O. Bunce, Ke Hřišti 54, Úhonice. Vzalo na
vědomí, že město nepodalo žádost o podporu z regionálního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR na rok 2016 na akci Oprava chodníků v MČ Hostivice-Litovice.
Hodnocení probíhá bodovacím systémem a město by nebylo schopno některá kritéria
splnit a žádost o podporu nebyla podána. Vzalo na vědomí stažení žádosti o podporu
z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR z programu zaměřeného na rozvoj
kapacit MŠ a ZŠ 2016 na akci Novostavba 2. areálu MŠ v Hostivici. Žádost byla stažena
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z důvodu nemožnosti splnění podmínky krátkého termínu uvedení MŠ do provozu, bez
možnosti jeho prodloužení. Schválilo přijetí dotace Středočeského kraje na akci obnova
kaple XVIII z programu 2016 pro poskytování z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury o obnovu památek a uzavření smlouvy.
Zasedání ZM č. 11 dne 12. 9. 2016 – ZM schválilo zápis č. 10 ze svého zasedání
13. 6., vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení zastupitelstva města,
přednesenou zprávu o činnosti rady města, zprávu o činnosti kontrolního výboru, zprávu
o činnosti finančního výboru. ZM zvolilo za místostarostu JUDr. Vratislava Havelku.
Odvolalo Mgr. Tomáše Müllera ze školské rady ZŠ Hostivice z důvodu rezignace na funkci
zastupitele a jmenovalo za člena školské rady ZŠ Hostivice pro volební období 2014–2017
JUDr. Vratislava Havelku. Schválilo vydání dodatku č. 4 zřizovací listiny MKSH, kterým se
mění sídlo organizace. Schválilo přehled o plnění rozpočtu města za I. pololetí 2016. Vzalo
na vědomí rozpočtová opatření č. 4, č. 5 a č. 6/2016 schválená radou města. Pověřilo
Radu města Hostivice ke schválení rozpočtového opatření za rok 2016, která vzniknou za
období za data posledního zasedání zastupitelstva do 31. 12. 2016. Schválilo uzavření
veřejnoprávní smlouvy mezi městem Hostivice a obcí Jeneč a pověřilo starostu k jejímu
podpisu. Schválilo jednací řád ZM Hostivice. Schválilo vydání obecně závazné vyhlášky
č. 2/2016, která stanovuje sazby místního poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, třídění, přepravy a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2017. Sazba za odpad
pro rok 2017 zůstává na stejné výši jako v roce 2016, tedy 600 Kč za osobu a rok.
Schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016 k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných
činností. Od 1. 10. 2016 nebude Rada města Hostivice vymezovat kratší nebo žádnou
dobu nočního klidu. Schválilo uzavření smlouvy o partnerství a spolupráci s městem
Campofilone. Schválilo pořízení územního plánu města Hostivice, o kterém rozhodlo ZM,
který nahradí platný územní plán města Hostivice z roku 2005. Pověřilo JUDr. Vratislava
Havelku, aby spolupracoval s pořizovatelem územního plánu města Hostivice jako určený
zastupitel. Uložilo starostovi města, aby oznámil veřejnou vyhláškou rozhodnutí ZM
Hostivice pořídit nový územní plán města Hostivice s upozorněním občanům města
a vlastníkům pozemků a staveb na území města a dalším subjektům, že je možné uplatnit
návrhy na pořízení územního plánu podle § 44 stavebního zákona, že je možné uplatňovat
návrhy na pořízení územního plánu podle § 46 odst. 1 stavebního zákona, a stanovit
k tomu přiměřenou lhůtu. Uložilo radě města zajistit podle § 6 odst. 2 stavebního zákona
splnění kvalifikačních požadavků pro výkon přenesené působnosti města Hostivice jako
pořizovatele územního plánu Hostivice podle § 24 stavebního zákona uzavřením smlouvy
s právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti. ZM
pověřilo starostu města Jaroslava Kratochvíla k tomu, aby spolupracoval s pořizovatelem
změny č. 4 územního plánu obce Hostivice jako určený zastupitel.
Zasedání ZM č. 12 dne 5. 12. 2016 – schválilo zápis ze svého zasedání č. 11 –
12. 9. 2016. Vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru, zprávu o činnosti rady města,
zprávu finančního výboru, roční plán zasedání ZM Hostivice. Vzalo na vědomí rozpočtová
opatření č. 7 a č. 8/2016 schválená radou. Schválilo rozpočtové opatření č. 9/2016.
Schválilo rozpočet města na rok 2017 s tím, že plánovaný schodek hospodaření ve výši
30 528 000 Kč bude uhrazen z přebytku hospodaření 2016. Schválilo závazné ukazatele
hospodaření v roce 2017 pro příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu. Schválilo
přijetí daru od Office Depot, s. r. o., a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Schválilo
znění dohody o budoucí kupní smlouvě ze dne 20. 4. 2012 a pověřuje starostu jejím
podpisem. Schválilo změnu darovací smlouvy o převodu vlastnického práva pozemkových
parcel č. 1153/45, 1153/44, 1153/40, 1153/43 k. ú. Hostivice, které jsou dotčeny stavbou
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„Železniční most v 13,883 km“ do vlastnictví SŽDC, s. o., a pověřuje starostu jejím
podpisem. Schválilo přijetí daru části nemovitosti parc. č. 1344/2 k. ú. Hostivice dotčené
stavbou Zvýšení bezpečnosti podél I/6 Hostivice – etapa IV o výměře cca 5 m² dle
oddělení geometrickým plánem. Schválilo znění smlouvy o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovitosti věci a zřízení práva týkající se pozemkové parc. č. 1253/1
k. ú. Hostivice včetně omezujících podmínek v dané smlouvě čl. IV pod body 1–8 a zřízení
věcného břemene v čl. V a pověřuje starostu jejím podpisem. Vzalo na vědomí informaci
o čistírně odpadních vod Hostivice. Schválilo uzavření plánovací smlouvy na akci
Vybudování technické infrastruktury v lokalitě U Litovické tvrze s investory Ing. Františkem
Hustolesem a Ing. Tomášem Hustolesem dle předloženého podkladu. Schválilo přijetí daru
od Letiště Praha, a. s., a bere na vědomí užití tohoto daru na akci Obnova kaple č. 18
poutní cesty do Hájku.

RADA MĚSTA
Leden – jednání byla 11. a 13. 1. 2016 – rada schválila Oznámení o výběrovém
řízení koupě pozemků č. 1187 a 1188 k. ú. Hostivice. Bylo vydáno souhlasné stanovisko
k předložené dokumentaci na akci „Technická infrastruktura – Litovické tvrze“. Jedná se
o vybudování inženýrských sítí a komunikací pro budoucí zástavbu. Byl vydán souhlas
k záměru provést nástavbu rodinného domu v ulici Na Vršku. Byl vydán souhlas k záměru
provést stavební úpravy a nástavbu rodinného domu ve Spojovací ulici. Bylo odsouhlaseno
zapůjčení budovy MěÚ Hostivice v roce 2016 pro pořádání koncertů žáků ZUŠ Kladno,
pobočka Hostivice. RM vydala souhlasné stanovisko ke zřízení Husovy základní školy
a mateřské školy Směrovka.
Únor – jednání byla 25. 1., 26. 1. a 8. 2. 2016, rada rozhodla dle plánu oprav
komunikací v roce 2016 akci Rekonstrukce ulice Souběžné a Bezručovy v MČ Jeneček. Bylo
odsouhlaseno zařazení akce Veřejné osvětlení v Litovické ulici do soupisu II. etapy obnovy
veřejného osvětlení. Pro výstavbu dětského hřiště v areálu sokolovny byla odsouhlasena
firma Bonita Group Service s. r. o. Byla odsouhlasena přeložka části kmenové stoky A
(úsek ŘS 35–38) k nápravě havarijního stavu umístěného vedení na soukromém pozemku.
Byl poskytnut finanční dar Nadačnímu fondu pro odložené děti na výměnu zastaralého
babyboxu.
Březen – jednání byla 22. 2., 7. 3., 14. 3. 2016. RM schválila rekonstrukci dětského
hřiště na Husově náměstí, kde došlo k uvolnění kotevních herních prvků. Schválila
dostavbu dětského hřiště v severní části sokolovny, stavbu provede firma Bonita Group
Service, s. r. o. Byl vydán souhlas k prořezu větví stromů zasahujících do elektrického
vedení. U 8 bříz napadených houbovou chorobou musí schválit jejich odstranění Krajský
úřad Středočeského kraje. Bylo vyhověno žadateli poskytovateli sociálních služeb Domov
seniorů Zelená lípa Hostivice o poskytnutí peněžitého daru pro aktivní činnost klientů. Dne
27. 5. proběhne na Husově náměstí Majáles, pořadatelem akce je místní Gymnázium.
Duben – 30. 3., 4. 4., 18. 4. – RM přijala zprávu, že město Hostivice se umístilo
v soutěži o Rákosníčkovo hřiště a získalo od společnosti Lidl jeho realizaci v dolní části
zámecké zahrady. Přístupovou cestu upravila DYBS – stavební firma. Na akci přemostění
Litovického potoka, Husovo náměstí byla komisí vybrána firma SIMOI, stavební společnost,
s. r. o., Praha 6. Bylo odsouhlaseno podání žádosti o příspěvek od Letiště Praha, a. s.,
z programu Žijeme zde společně. Příspěvek je směrován na částečné pokrytí nákladů
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opravy kanalizace v ulici U Stadionu a Čížkova. Bylo odsouhlaseno doplnění 2 stožárů
veřejného osvětlení v Pelzově ulici. Byla odsouhlasena žádost o přestavbu, změny
a rozšíření užívání Husovy základní školy a mateřské školy Směrovka Hostivice
s podmínkou řešení dopravy, zejm. zajištěním parkovacích míst. Byla odsouhlasena stavba
Hostivice – nová VOTS pro firmu Mifer. Vzhledem k nenaplnění počtu žáků v ZŠ Pionýrů
Hostivice pro 1. ročník 2016/2017 bylo uloženo připravit podklady pro ukončení její
činnosti, a to k 30. 6. 2016, a zveřejnit možnost dalšího využití budovy. Dle informace
ředitele ZŠ U Zámecké zdi bylo do prvních tříd zapsáno 122 žáků 2016/2017, pro které
bude otevřeno 5 prvních tříd. V souvislosti s krajskými volbami bylo odsouhlaseno
zpoplatnění inzerce politických stran v HM dle stanovených pravidel. Bylo odsouhlaseno
umístění novinových pytlů společnosti Vltava-Labe-Press, a. s., na sloupy veřejného
osvětlení, a to v lokalitě zástavby Na Pískách a v okolí nádraží Hostivice.
Květen – RM jednala 2. 5., 16. 5. a 23. 5. Stavební práce u komunikací Souběžná
a Bezručova provede firma PJV a rekonstrukci veřejného osvětlení společnost Eltodo
Citelum. Předepsanou revizi elektroinstalace v hasičské zbrojnici provede odborná firma.
Bylo odsouhlaseno pořízení hřiště s workoutovými herními prvky do zámecké zahrady. Na
základě žádosti vlastníků rodinných domů v České ulici byla odsouhlasena oprava chodníků
před domem čp. 836. Bude opravena zatravňovacími panely na náklady vlastníků
nemovitosti. Pro školní rok 2016/2017 bude navýšen počet žáků ve 4. – 9. ročnících –
v těchto třídách je malý počet žáků a tak třídy budou sloučeny. ZŠ U Zámecké zdi
vybuduje v tělocvičně školy horolezeckou stěnu. Na tuto akci bylo schváleno přijetí
sponzorského daru od firmy BU BAU, s. r. o. Byl schválen projekt realizace kryté haly
v areálu sokolovny s tím, že hala bude postavena v měsících září–říjen.
Červen – RM jednala 6. 6. a 20. 6. Po provedeném výběrovém řízení byla uzavřena
nájemní smlouva na část pozemků recyklačního střediska Hájek společnosti Pragotrade,
s. r. o., na provoz zařízení, které bude zabezpečovat recyklaci stavebních a demoličních
odpadů pro jejich následné materiálové využití. Vzhledem k rekonstrukci veřejného
osvětlení v ulicích Čsl. armády a Litovické a ke schválení rekonstrukce domu čp. 864 bylo
odsouhlaseno posunutí a doplnění veřejného osvětlení, které provede firma Eltodo
Citelum, s. r. o. Na základě doručené žádosti byla odsouhlasena přestavba, změna
a rozšíření užívání zařízení v Husově základní škole a mateřské škole Směrovka Hostivice.
RM souhlasí se stavbou Hostivice – nová VTS, kYN pro Mifer, s. r. o., dle projektu firmy
Elektroštika. Byla odsouhlasena úprava cen vodného a stočného od 1. 7. 2016.
Červenec – jednání byla 11. 7., 25. 7. a 8. 8. V návaznosti k opravám objektů,
komunikací, venkovního prostoru, koordinaci parkování a možnosti vzniku nových tržních
míst na Husově náměstí bylo uloženo jednat s projektanty o studii Vylepšení vzhledu
Husova náměstí a jeho okolí. Bylo vydáno souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci
na akce Segro Logistics Park Prague – Phase V. – 1. etapa – East a Segro Logistics Park
Phase V. – etapa – West s tím, že budou dodrženy závazky investora dle Smlouvy
o vzájemné spolupráci. Bylo odsouhlaseno vybudování STL plynové přípojky k pozemku
parc. č. 811 k. ú. Hostivice v Sokolské ulici dle vypracovaného projektu na realizaci stavby
tenisové haly. Na základě žádosti UPC byl vydán souhlas s vydáním územního rozhodnutí
na stavbu Rozšíření UPC v Hostivici. Rada osvědčila vznik mandátu člena ZM Hostivice
pana Petra Malíka ke dni 1. 7. 2016 po předložené rezignaci Mgr. Tomáše Müllera na
funkci zastupitele města Hostivice. V rámci Městských slavností 3. 9. bylo odsouhlaseno
konání farmářských a řemeslných trhů v ulici K Nádraží.
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Srpen–září – jednání byla 22. 8., 5. 9. a 19. 9. Na základě žádosti byl vydán
souhlas se stavbou Přípojka splaškové kanalizace a vodovodu II. etapa s podmínkou
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena na pozemcích města
s tím, že investor uhradí náklady s tím spojené. RM zamítla dále jednat se společností
ROPID o posílení autobusové linky 347 vzhledem k tomu, že se obec Chýně odmítla
spolupodílet na nákladech, které by posílením linky vznikly. Byly poskytnuty finanční
příspěvky na Domov Mladá – poskytovatel sociálních služeb, kde je umístěna hostivická
občanka, a pro sportovkyni z Hostivice na přípravu pro ME a MS. S platností od 1. 10. byl
pan Karel Kerouš pověřen vedoucím odboru životního prostředí, po dobu zástupu za
pracovnici, která je na rodičovské dovolené.
Říjen – jednání byla 3. 10. a 17. 10. – bylo odsouhlaseno zveřejnění záměru
pronajmout pozemek parc. č. 1155/282 k. ú. Hostivice na akci Oprava chodníků v ulicích
Mládežnické a 5. května, bylo schváleno uzavření smlouvy o dílo s firmou PJV, s. r. o.,
Praha 13, s nejvýhodnější nabídkou. Byl udělen souhlas s prodloužením oplocení domu
čp. 181 v Novotného ulici tak, aby byl zajištěn bezpečný pohyb kolem nemovitosti. Byl
vydán souhlas společnosti Segro Logistics Park Prague k projektové dokumentaci pro
vydání souhlasu na stavební úpravy – změna barevnosti fasád a identifikačních znaků
společnosti. S platností od 1. 11. byl schválen ceník hřbitovních prací a služeb pro veřejné
pohřebiště – ulice Nádražní, Hostivice. V MŠ bylo na žádost paní ředitelky odsouhlaseno
navýšení počtu dětí v jednotlivých třídách, a to na 25 dětí. Bylo odsouhlaseno, že v době
vánočních prázdnin od 23. 12. 2016 do 2. 1. 2017 bude MŠ Hostivice uzavřena. Bylo
odsouhlaseno konání Majálesu Gymnázia Hostivice 26. 5. 2017 s využitím prostoru Husova
náměstí.
Listopad – jednání byla 31. 10. a 14. 11. – byla vybrána na akci Výstavba chodníku
podél ulice Hájecké a Hostivice Břve firma PSS Bohemia Praha-Žižkov. S výstavbou
chodníku bude provedena instalace 8 sloupů veřejného osvětlení, práci provede společnost
Eltodo Citelum, s. r. o. Na hostivickém hřbitově bude odstraněn rozpadlý pomník. Byla
odsouhlasena projektová dokumentace firmy LIDL, Česká republika, v. o. s., na změnu
před dokončením přístavby v severní části stávajících objektu, doplnění rozvodů vnitřních
instalací a modernizace prodejny. Byla přijata opatření pro zvýšení bezpečnosti v areálu
MŠ Hostivice. Byl odvolán z komise rozvoje a životního prostředí Mgr. Tomáš Müler, novým
předsedou byl zvolen JUDr. Vratislav Havelka. Z důvodů nutnosti lichého počtu byl jmenován členem komise prof. RNDr. Vladimír Šíma, CSc. Bylo schváleno poskytnutí finančního
příspěvku na provoz záchranné stanice pro zraněné živočichy. Byla schválena Pravidla pro
zveřejňování informací o místních organizacích a firmách na městských webových
stránkách.
Prosinec – jednání byla 28. 11 a 12. 12. RM nevyhověla žádosti o prodej části
pozemku parc. č. 1189/71 k. ú. Hostivice ve vlastnictví města pro vybudování parkovacího
místa. Na základě žádosti bylo investorům vydáno souhlasné stanovisko města ke změně
stavby před dokončením na pozemcích parc. č. 355, 356/1, 356/4, 358, 378/1, 378/2,
359/3 a 357 k. ú. Hostivice. Změna stavby upravuje rozsah povolených nedokončených
stavebních přístaveb a stavebních úprav po změně vlastníků budov. Společnosti Segro
Logistcs Park Prague byl vydána souhlas k projektové, dokumentaci pro stavební povolení
na stavební úpravy – propojení haly I a II a vytvoření nových oken na východní straně.
Byla odsouhlasena stavba Sběrného dvora tříděného odpadu v areálu Hájek, na pronajatém pozemku Technickým službám Hostivice, který bude sloužit i pro jejich služby. Bylo
vyhověno žádosti TJ Hostivice o změnu využití části příspěvku na ceny a sportovní akce.
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Za tyto finanční prostředky budou zakoupeny elektroinstalační kontroly, které budou
využívány při trénincích dětí. Bylo odsouhlaseno poskytnutí daru pro LDN Motol, kde jsou
umísťováni občané z Hostivice.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Město Hostivice – údaje k 31.12.2016:
Popisných čísel domů
2 283, nově přiděleno 18
Počet obyvatel
8 244, z toho 7 446 Čechů, 798 cizinců
Počet narozených dětí
104
Počet zemřelých občanů
52
Průměrný věk občanů
38,8 roku
Počet mužů
3 936, tj. 47,7 %
Počet žen
4 308, tj. 52,3 %

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2016
Rozpočet byl schválen na ZM 7. 12. 2015.
Údaje v tisících Kč

PŘÍJMY
Daňové
Nedaňové
Kapitálové
Dotace
Příjmy celkem

68 440,0
1 498,0
0,0
8 000,0
77 938,0

VÝDAJE
Komunikace
Dopravní obslužnost
Odvádění a čištění odpadních vod – kanalizace
Mateřská škola – provoz
Mateřská škola – podíl k dotaci
Základní škola – provoz
Základní škola – splátka úvěru a úrok
Základní škola Pionýrů
Základní škola Pionýrů – oprava vnější fasády
Kultura
Městské kulturní středisko
Městské kulturní středisko – Městské slavnosti 750 let MČ Litovice
Zachování kulturních památek
Sportovní zařízení
Dům dětí
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví

14
1
2
3
6
3
7

712,0
800,0
000,0
585,0
000,0
800,0
500,0
350,0
200,0
120,0
4 232,0
600,0
100,0
250,0
45,0
3 200,0
150,0
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Technické služby – příspěvek na běžné výdaje
Pozemky
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
Daně a poplatky za město
Výdaje celkem

12

15 800,0
1 500,0
300,0
1 010,0
50,0
6 370,0
891,0
497,0
1 752,0
650,0
360,0
100,0
23 700,0
100,0
300,0
450,0
102 474,0

CELKOVÁ BILANCE ROZPOČTU
Příjmy
Výdaje
Výsledek hospodaření za rok 2015

77 938,0
102 474,0
-24 536,0

Schodek bude uhrazen z přebytku hospodaření za rok 2015 ve výši Kč 24 536 000,–
Pro rok 2016 byly vyhláškou stanoveny tyto poplatky:
Za odpad – za osobu 600 Kč, za osoby 80 let věku 540 Kč, osoby přes 85 let jsou od
platby osvobozeny.
Za psa – držení 1 psa 300 Kč, za dalšího psa 400 Kč. Důchodci – za 1 psa 100 Kč, za
dalšího psa 300 Kč.
Sociální odbor vyzval občany s výročním životním jubileem 75, 80, 85, 90, 95 a více
let, aby se přihlásili na MěÚ k možnosti osobní návštěvy zástupců města k předání
následné gratulace s dárkem. Již od 14. 12. 2015 byly zahájeny práce na přestavbě vedení
nízkonapěťového napětí Hostivice, Litovická ulice. Finanční úřad Praha-západ bude
17. 3. 2017 od 13,00 do 18,00 hodin poskytovat služby k daňovým přiznáním fyzických
osob. Pečovatelská služba města Hostivice poskytuje sociální služby pro obyvatelstvo
města Hostivice a dále pro obyvatele obcí Chýně a Jeneč. Služby jsou poskytovány
v terénu a ambulantní formou. Terénní služba je poskytována v domácnostech klienta
a také v bytech domu s pečovatelskou službou. Ambulantní služba je poskytována na
středisku osobní hygieny v přízemí domu pečovatelské služby. Cílovou skupinou jsou
senioři věku 65–80 let a starším osobám nad 85 let. Nejvíce jsou využívány služby denního
dovážení obědů a nákupy pondělí až pátek. Město Hostivice koupilo budovu v areálu
západního křídla zámeckého dvora. Původní nemovitost města koupil v roce 2000 ve
značně zdevastovaném stavu pan Změlík za 7 900 000 Kč, po celkové rekonstrukci celé
stavby s nákladem cca 12 milionů Kč zde založil firmu NEWAYS, s. r. o. V roce 2016
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přestěhoval celou firmu do Palouků a budovu v zámku nabídl k prodeji. ZM Hostivice
souhlasilo s koupí stavby zpět a zahrnout jí do majetku města. Agenda úřadu má vyšší
nároky s nárůstem obyvatel a tak do nové budovy se přestěhuje stavební úřad, do nově
vzniklých přízemních prostor bude přestěhováno Městské kulturní středisko, knihovna,
městský archiv a v plánu je vybudování stacionáře pro seniory nebo jiného zařízení
sociálních služeb pro občany dle aktuální potřeby. Pan starosta vyslovil spokojenost
s jednáním pana Změlíka, který dodržel původní cenu 19 775 000 Kč stanovenou na
základě znaleckého posudku, i když byly další nabídky ke koupi s podstatně vyšší částkou.
Město mělo na rezervním účtu finanční hotovost za prodej bývalého zdravotního střediska
v Prostřední ulici a doplatek byl čerpán z rozpočtu města a tedy žádným úvěrem nebyla
městská pokladna zatížena. Nyní je jistota, že v centru města nemůže vzniknout tržnice
nebo – a to by bylo horší – mešita. Dne 5. 4. se konalo vítání občánků města Hostivice,
pan starosta přivítal 25 dětí, 12 holčiček a 13 chlapečků. Rodiče nově narozených dětí –
věk do 1 roku mohou své ratolesti přihlásit na sekretariátu města. Dne 1. 5. bylo otevřeno
dětské Rákosníčkovo hřiště v zámecké zahradě, v 11,00 hodin vystoupil Michal Nesvadba
pro dětské obecenstvo s programem z Kouzelné školky. Starosta města Jaroslav Kratochvíl
poděkoval za dlouholetou pedagogickou činnost řediteli ZŠ Pionýrů Mgr. Františku
Flemrovi, který v Hostivici učil od roku 1985 a od 1. 1. 1992 byl ředitelem této školy. ZŠ
byla z rozhodnutí ZM 13. 6. 2016 zrušena pro malý počet žáků. Od 1. 8. byly přestěhovány
odbory MěÚ: evidence obyvatel – zámek 2. patro, správní odbor – zámek 2. patro po
bývalém stavebním úřadu, stavební úřad – zámecké západní křídlo dvora, adresa Husovo
náměstí 1702 – 1. patro. Městská část Litovice slavila 750 let svého založení. První zmínka
o vsi Litovice je zaznamenána na listině z roku 1266. K této akci byla vydána velmi zdařilá
publikace Litovice – autoři Ing. Jiří Kučera a Ing. Alena Kučerová. Město oznámilo informaci o nadcházejících volbách do Zastupitelstva Středočeského kraje a Senátu Parlamentu
ČR. Volby se uskuteční v pátek 7. 10. od 14 do 22 hodin a sobotu 8. 10. od 8 do 14 hodin.
Případná volba 2. kola do Senátu Parlamentu se uskuteční v pátek 14. 10. od 14 do
22 hodin, v sobotu 15. 10. od 8 do 14 hodin. Volby se uskuteční v budově ZŠ U Zámecké
zdi v 5 okrscích. Pan starosta Jaroslav Kratochvíl se pochvalně vyjádřil k zářijovým
městským slavnostem, kde byl i významný křest knihy Litovice autorů Ing. Jiřího Kučery
a Ing. Aleny Kučerové. Této akce se zúčastnil hejtman Středočeského kraje Ing. Miloš
Petera, který ve svém projevu ocenil dlouholetou úspěšnou činnost našeho města. Pan
starosta na zasedání podal informaci o stavu řešení kapacity míst v MŠ pro předškolní děti
v pohledu roku 2016: 1) V roce 2010 byla dána do provozu nová školní kuchyně s jídelnou
v ZŠ U Zámecké zdi. Mezi městem Hostivice a Krajským úřadem Středočeského kraje došlo
k dohodě, že stavbu bude financovat KÚ a město na kraj převede budovu bývalé školy
v Komenského ulici, který zde zřídí gymnázium. To bylo otevřeno v roce 2011 a navštěvují
ho převážně děti z Hostivice. 2) V témže roce byly otevřeny 2 pavilony nové ZŠ U Zámecké
zdi. Na stavbu pavilonu B získalo město dotaci z evropských fondů cca 37 milionů. Na
stavbu pavilonu A požádalo město finanční úvěr ve výši 60 milionů Kč. Celková částka
i s úroky dosáhla 75 milionů Kč, ke dni 12. 9. 2016 zbývá ještě zaplatit 31 milionů Kč.
3) V roce 2011 byla rozšířena kapacita MŠ o dalších 60 míst. Celkové náklady na stavbu
činily 11 432 000 Kč, 8,5 mil. Kč bylo poskytnuto opět z dotace evropských fondů.
4) V roce 2015 byla rozšířena kapacita MŠ o dalších 35 míst v pronajaté budově „Višňovka“. Celková kapacita v předškolních zařízeních je 260 míst. 5) O další stavbu nové MŠ pro
75 dětí jsme požádali z programu MŠMT již v roce 2015. Město obdrželo příslib s podmínkou realizace za 3,5 měsíce. Pro velmi krátký termín realizace stavby školy nebylo možné
dotační smlouvu uzavřít. 6) V roce 2016 byla podána nová žádost o dotaci z programu
ROP, který vydalo MMR. V případě kladného rozhodnutí začneme se stavbou, aby v září
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2017 mohla být nová škola otevřena. V okamžiku, kdy nebude stavba využívána pro
školku, najde využití pro školu jako družina nebo umělecká škola. Další prostory na
umístění 50 předškolních dětí má města smluvně zajištěné v připravované novostavbě
bytových domů v bývalém areálu Plynostavu. Po dokončení a zprovoznění zmíněných
zařízení bude počet míst v předškolních zařízeních provozovaných městem vyřešen.
7) Další mylnou informací je, že ZŠ U Zámecké zdi je přeplněná a že je třeba výstavba
dalšího pavilonu. Podle informace od ředitele školy v letošním roce navštěvuje školu
730 žáků. Plná projektovaná kapacita školy je 920 žáků. Podle průzkumu by největší nápor
na školní docházku měl být na vrcholu a nepředpokládá se žádné výrazné navýšení. Z toho
důvodu v současné době není potřeba uvažovat o nové výstavbě.
Přehled investic do výstavby, údržby a doplňkových staveb spojených školských
zařízení za posledních 6 let:
Rok 2010 – oprava Domu dětí, náklady na vybudování přístupové cesty k pavilonu A,
B, rozšíření kapacity MŠ
celkem
6 749 225 Kč
Rok 2011 – vybudování sportoviště u MŠ, oprava pavilonu I. etapa, výstavba
pavilonů A, B, rozšíření kapacity MŠ (vestavba 2 tříd)
celkem
132 096 004 Kč
Rok 2012 – sportoviště u MŠ
celkem
1 132 366 Kč
Rok 2013 – rozšíření parkoviště v areálu MŠ
celkem
1 280 693 Kč
Rok 2014 – chodník se zpevněným povrchem k ZŠ
celkem
30 734 Kč
Rok 2015 – projekt novostavba 2. areál MŠ, parkoviště pod Zámeckou zdí u ZŠ
celkem
1 745 838 Kč
Celkem 2010–2015
143 234 810 Kč
-

Vítání nových občánků bylo 8. 11., kdy na zámku přivítali starosta Kratochvíl
a místostarosta JUDr. Havelka 26 dětí, z toho 14 chlapečků a 12 holčiček. Žáci 1. třídy ZŠ
předvedli kulturní vystoupení, dary pro rodiče zajistila Solná jeskyně, internetový obchod
Šťastné hračky, půjčovna Mláďátka, plavecký klub Rejnok, Garden Park Jeneč. Dokumentaci celé akce zajistili fotograf pan Borovka a video pan Kalkus. Druhý den 12. 11.
následovala akce, která se stává tradicí. V lokalitě Sadová, u vlakové stanice za účasti
starosty, místostarosty města a sponzorů každému narozenému dítěti zasadili rodiče
strom. Letošní podzim patřil ovocným stromkům, konkrétně jabloním. Poděkování patří za
podporu společnostem Ingresoll Rand, Office Depot a za odbornou práci Zahradnictví
a zelinářství Evžena Zelenky.
Adventní slovo starosty Jaroslava Kratochvíla oslovilo jistě všechny občany města.
Pan starosta podal objektivní hodnocení činnosti vedení města za rok 2016. Velikou
pozornost věnovalo město vzpomínkovou slavností k výročí založení obce Litovice v roce
1266, tedy před 750 lety. Ve znamení tohoto jubilea se uskutečnila řada kulturních,
společenských a sportovních akcí, vše vyvrcholilo při zářijových městských slavnostech,
které byly opět velmi pěkné a získaly tak obdiv mnoha návštěvníků. V rámci těchto oslav
byla otevřena v západním křídle zámeckého dvora městská knihovna, která funguje
v nových, representativních prostorách zámeckých budov. Město „pokřtilo“ historickou
monografii Ing. Jiřího a Ing. Aleny Kučerových, kterým pan starosta upřímně poděkoval.
Oba autoři se zřekli honoráře. Starostův dík patřil i všem, kteří se během roku na organizaci různých oslav a setkání, a to nejen těch zářijových. V závěrečném slově pan starosta
popřál všem občanů města Hostivice klidné a spokojené vánoční svátky a v novém roce
hodně štěstí a pevné zdraví.
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INVESTIČNÍ ČINNOST
Ve spolupráci s firmou LIDL bylo vybudováno v zámecké zahradě Rákosníčkovo hřiště
pro děti. V soutěži o přidělení této stavby vydatně pomohly aktivity místních firem a organizací. Hostivičtí zvítězili a od 1. 5. hřiště slouží dětem. Z rozpočtu města byla financována
rekonstrukce chodníků podél I/6 – V. etapa, v Pražské ulici vozovka a chodníky, nově byl
vybudován chodník podél Hájecké – Břve. Pokračovala stavební příprava k výstavbě
2. areálu MŠ, pracovalo se na posílení kanalizačního řadu v ulicích U Stadionu a Čížkově.
Další akce jsou připravované pro ulice, chodníky v Mládežnické, 5. května, 17. listopadu,
Mírové, Prostřední a České. Pracuje se na revitalizaci malé vodní nádrže v Jenečku. V Hájku byl upraven sběrný dvůr, byl vykácen divoký porost stromů a keřů, byla provedena
oprava oplocení, vjezdu a komunikace ke skládkám materiálu.

TECHNICKÉ SLUŽBY
V době od 1. do 30. 4. 2016 zajistí TSH plošnou deratizaci splaškové kanalizace
v celém městě. Majitelé nemovitostí se mohou přihlásit formou objednávky s vědomím
finanční náhrady za tuto činnost. Vedení TSH přijme ihned obsluhu čistírny odpadních vod
Hostivice. Firma Potex děkuje za činnost občanů města při sběru tříděného textilu, kterého
bylo sebráno 18 390 kg. Upozornění občanům ke sběru biodpadu, sběrný dvůr TSH –
Jiráskova čp. 100 a dále nový sběrný dvůr RTH (bývalý Palpost Hájek) Po a Čt 14–18, So
8–15 hodin. Prvé zkušenosti z provozu rekonstruované čistírny odpadních vod hodnotil
ředitel Evžen Kramer. Pro historické hodnocení připomenul, že prvá hostivická čistírna
vznikla v roce 1968, kde problémem bylo zneškodňování mlékárenských splašků tekoucích
do Litovického potoka. Kapacita ČOV odpovídala 5 000 EO (ekvivaletní počet obyvatel).
Mlékárna ukončila v roce 1997 svoji činnost a tak celá kapacita čistírny byla využívána na
zneškodňování komunálních odpadních vod našeho města. Město se silně rozvíjelo,
zabydlovali se další občané a zvyšovaly se požadavky na větší kapacitu čištění. V roce
2003 byla provedena rekonstrukce ČOV. Hrubé čištění bylo na cílovou kapacitu 14 000 EO,
biologické čištění bylo rozšířeno o jednotku Simplex OMS Walter na kapacitu 4 670 EO.
Později se ukázalo, že je to opět nedostačující a došlo v období od 5/2014 do 7/2015
k přestavbě čistírny. Na místech dosavadních dosazovacích nádrží byly vybudovány
4 membránové sekce MBR, kapacita po úpravách je nyní pro 14 000 EO, což by mělo být
pro město cílové řešení. V době zkušebního provozu od 1. 9. 2015 se optimalizoval
náročný software. Nejlepším vysvědčením provedených rekonstrukcí je poznatek, že za
odtokem vod z čistírny začíná žít rybí osádka, což svědčí o vysoké kvalitě přečištěné vody.
Veliké uznání patří všem pracovníkům, kteří za stálého provozu ČOV zvládli náročné práce
přestavby a zlepšili tak životní prostředí. Obavy z vysokých provozních nákladů byly dle
pana ředitele liché. Technické služby Hostivice hledají na funkci ekonoma organizace
nového kolegu – kolegyni. Požadavky vzdělání VŠ ekonomického směru, organizační
a komunikační schopnost, spolehlivost. Znalost účetnictví a financování, znalost vyhlášek
o inventarizaci majetku a závazků, o účetních záznamech. Znalost zákonů o veřejných
zakázkách, praxe alespoň 3 roky, čistý trestní rejstřík. Mzda podle platných mzdových
předpisů příspěvkové organizace. TSH nabízí pracovní místo na pozici instalatér pro údržbu
vodovodní a kanalizační sítě ve městě a výměnu vodoměrů.
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO HOSTIVICE – MKSH
Hledá pro sezónu 2016 brigádníky a brigádnice pro organizaci svých kulturní akcí ve
městě. Dne 20. 2. byla přednáška o vztahu rodičů k dětem Workshop Arteroterapie. Pro
seniory byla přednáška k trénování paměti a mozkový jogging. Byl uspořádán autokarový
zájezd do Saska – Zwickau, doprava autobusem Student agency. V sokolovně byla 20. 4.
od 19,15 cyklisticko-cestovatelská přednáška Pravá Kuba. V dubnu bylo v areálu sokolovny
otevřeno nové dětské hřiště, provoz je od 9 do 18 hodin. Novou atrakcí v sokolovně je
Slackline, což je chůze a balancování na visutém laně upevněném v horizontální poloze
mezi dvěma pevnými body. Každý čtvrtek se od 19 hodin v sokolovně cvičí pilates. Dne
21. 5. se uskutečnil v okolí hostivických rybníků III. ročník Hostivice RUN. Běžela se
hostivická pětka – 5 km, dále hostivická desítka – 10 km, hostivický půlmaraton – 21,1 km
a rodičovský ultraběh s dětmi na dráze 750 m. Trať RUN pokořilo i 28 zrakově postižených
závodníků, celkem se závodu zúčastnilo 400 závodníků. V kategorii žen vyhrála Hostivice
RUN v roce 2014 mistryně ČR Kateřina Kratochvílová, která několik dní po té zvítězila
i v Pražském maratonu v čase 2:51:04 a drží československý rekord na 10 km časem
37:30. Občerstvení zajistila firma Fort Roxy pana Miroslava Davídka, firma Lidl,
významným sponzorem celé akce byla společnost Office Depot, která úspěšně spolupracuje s naším městem, zaměstnává 400 osob. Farmářské a řemeslné trhy plné kvalitních
potravin, zeleniny a ovoce jsou každou druhou sobotu v měsíci květnu, červnu a červenci
od 8 do 15 hodin. Dne 28. 5. byl v sokolovně dětský den. Den Hostivičáků byl v sokolovně
18. 6. formou sousedského pikniku, vzájemného pohoštění občanů, letní kino od 22 hodin
a spuštění sociální sítě Hostivičáci.cz – komunikační centrum pro všechny z Hostivice
a okolí. V HM byl uveden rozhovor se zpěvákem Jakubem Smolíkem, který se pak stal
hvězdou slavností vína In Vino, které byly uspořádány 12. a 13. 8. na Husově náměstí.
Představilo se 21 vinařských společností z Francie, Portugalska, Chile, Rumunska a řady
tuzemských firem. V odpoledním a večerním programu navíc vystoupili zpěváci – Jakub
Smolík, Vlasta Horváth, Anna Angerová, Emma Smetana, kapely Bůhví, 20 Minutes,
Vladivojna, Sabrage a další. Oblíbenou akcí se stávají městské slavnosti, letos se konaly
3. 9. a Husovo náměstí zaplnilo mnoho stánků s prezentací výrobků malých a středních
českých pivovarů. I nabídka občerstvení byla velice pestrá. Pozornost občanů zaujala
ukázka historických vozidel – veteránů. Byla zajištěna doprava návštěvníků historickými
autobusy, na nádraží byly přistaveny historické lokomotivy a vagony. Na náměstí byla
pozornost zaměřena na hlavní tribunu, kde vystupovaly kapely s předeními zpěváky Banjo
Band Ivana Mládka, Lokomotiva. Svůj prostor získal slavnostní křest nové knihy Ing. Jiřího
Kučery a Ing. Aleny Kučerové Litovice, kde je vyčerpávajícím způsobem zachyceno 750 let
života obyvatel této lokality. Odpoledne obsadily část náměstí sbory dobrovolných hasičů,
kde soutěžní družstva závodila v požárním útoku. Večerní vystoupení dalších kulturních
souborů bavilo bezpočet mladých diváků až do 23. hodiny. Dětské pohádky zavedly 10. 9.
více jak dvě stovky dětí do Bažantnice, na hráz rybníku Kala, kde byl tradiční pohádkový
les se skřítky. Soutěžní úkoly pro děti navodily výbornou atmosféru, které se v přírodě
patřičně vyřádily. Na akci se podílelo 42 dobrovolných pořadatelů, které tradičně výborně
režírovala paní Laďka Pasáková. Dne 21. 10. se v sokolovně představil herec Josef Dvořák,
který exceloval v divadelní hře S Pydlou v zádech. Mladé generaci je znám jako skvělý
dabér večerníčků Maxipes Fík, Bob a Bobek králíci z klobouku, filmové role kuchař
Svatopluk a rázovité postavy vodníků. Svatomartinské vinné slavnosti 12. 11. byly
v sokolovně. Odpoledne od 15 hodin byl dětský karneval, v 16,30 hodin byla vyhlášena
nejlepší maska. O zábavu se starala skupina Maxim Turbulenc. V 17 hodin přijel sv. Martin
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na bílém koni. Pak následovalo od 18 hodin vystoupení kapely 20 Minutes, v 19,30 se
představil Marek Černoch se svou kapelou, pak nastoupila v 21 hodin skupina Lety mimo –
acoustic a od 22 hodin hrála až do půlnoci cimbálovka – Prespolan. Celé odpoledne i večer
byl připraven sortiment svatomartinských vín a společnost Husí játra nabízela výborné
pokrmy včetně ochutnávky oblíbených buchet. Na 8. 11. se těšili příznivci koncertního
mistra Jaroslava Svěceného, ten v sokolovně za spolupráce s pianistou Václavem Máchou
již po dvaadvacáté předvedl vynikající podání světových melodií. Adventní trhy se stávají
tradicí, 27. 11. byly opět v sokolovně od 10 do 17 hodin. A opět byla 9. 12. sokolovna
patřičně zaplněná. Václav Neckář zpíval písničky ze svého svátečního alba s autorskými
skladbami mezi svými. Překonal ataky náhlé nemoci a opět za pomoci svého bratra Jana
se vrací před plné sály diváků.

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK
MKSH je vydavatelem, tento tisk je pravidelně 11× do roka předáván do každé
domácnosti občanů našeho města a stal se hledaným informátorem o životě v Hostivici. Ve
stručnosti jsou uváděny zprávy o zasedání zastupitelstva města, o jednání rady města
a o všech ostatních zajímavostech v našem městě. Také jsou publikovány rozhovory se
zajímavými občany, např. Jolana Petříková pochází z Moravy, povoláním učitelka, nadšená
milovnice divadla. Po přestěhování do Hostivice učila na zdejší základní škole, později
nastoupila jako učitelka na mateřské škole. Od roku 2014 začala s obnovou hostivického
divadelního souboru. Dosavadní výsledky potvrzují správnou cestu souboru a lze se těšit
na další divadelní premiéry. V únorovém vydání HM si na nedostatek času si stěžoval herec
a moderátor Zdeněk Izer. Zavítal se zpěvačkou Šárkou Vaňkovou do hostivické solovny
s celovečerním pořadem Furtlutfdurch tour. Představení ředitele městské policie Mgr. Karla
Vodolana bylo na stránkách HM v březnu. Valérie Zawadská, královna českého dabingu
a spolu s Doležalovým kvartetem představila hudbu Antonína Dvořáka hostivickým
občanům 28. 4. 2016. HM z května přiblížil občanům rozhovor redaktorky s Jaroslavem
Bohdalem „Muzikant, který láme sportovní rekordy“. V Hostivici žije od svého jednoho
roku, kdy se s rodiči v roce 1977 do našeho města přistěhoval. Od pěti let hraje na housle,
dnes je členem Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Na sportovní dráze je dnes
držitelem několika českých rekordů. Má uběhnuto 90 klasických maratonů a asi 50 půlmaratonů, 15 běhů na 100 km, 12 běhů na 24 hodin. Je držitel řady zlatých, stříbrných
a bronzových medailí, třikrát zvítězil v běhu na 100 km v pražské Stromovce, sedmkrát byl
účastníkem mistrovských světových závodů. Z lásky k hudbě se vyznala v červnovém čísle
HM Emma Smetana a hostivickým občanům se představila 13. 8. 2016 na slavnosti In
Vino. Ve dvojčísle HM červenec–srpen byl rozhovor se Jakubem Smolíkem a Anetou
Langerovou, kteří pak vystoupili s hudebním programem na slavnostech vína IN VINO.
Zářijové vydání HM představilo kapelu Ivana Mládka a jeho Banjo Band. Josef Dvořák,
herec, dabér se vyznal ze své umělecké činnosti v říjnovém vydání HM. Listopadové vydání
HM patřilo Jaroslavu Svěcenému k vyznání lásky k hudbě i radosti koncertovat již po
dvaadvacáté v Hostivici. Miláček starší generace Václav Neckář se představil v prosincovém HM s vyznáním o své hudební a filmové kariéře, práci s kapelou Bacily a o vztahu se
svým bratrem Janem, „Vánoce trávím mezi svými“. Veřejností jsou radostně přijímané
články z historie z pera Ing. Jiřího Kučery. V lednu byla vzpomínka na „učitelovu přísahu“
před 220 lety. Nový učitel na místní jednotřídce František Veselý musel před svým
jmenováním složit přísahu – 25. 1. 1776. V březnovém vydání HM je popis historie před
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230 lety, v roce 1785 byly v Hostivici a Litovicích sestavy takzvané fasní knihy josefínského
katastru, který poprvé obsahuje přehled všech pozemků a jejich majitelů. Před 140 lety
v Národních listech z 26. ledna 1876 vyšlo oznámení, že se v Hostivici bude konat 6. února
maškarní ples. Stalo se před 60 lety – uvádí HM z měsíce dubna, že se v roce 1956 konal
koncert v Dělnickém domě k dvoustému výročí narození hudebního skladatele Wolfganga
Amadea Mozarta. Květnový HM uvedl, že zprávu o chovu psů v Litovicích sestavenou před
105 lety. Tenkrát v seznamu byli evidováni psi dle různých jmen. O sportu v roce 1946,
tedy před 70 lety, podává zprávu HM z června. Tenkrát se běžel závod tříčlenných hlídek,
I. litovický okruh 6. května 1946, kolem rybníků k pomníku padlých v Litovicích. Zářijové
číslo HM přineslo významnou informaci o události před 750 lety. Tehdy 2. července 1266
byla latinsky psaná listina s písemnou zmínkou o Litovicích. Říjnové vydání HM uvedlo
událost před 120 lety. Tehdy došlo před 1. zářím k sebevraždě pražského knihtiskaře
Bohuslava Pichla. Nešťastník byl v noci sražen vlakem jedoucím z Prahy kolem 11 hodiny
večer, asi 500 m od nádraží Hostivice. V listopadovém HM je zapsána událost stará
140 let, tehdy 21. listopadu 1876 zemřel hostivickým farář Jiří Rohlena ve věku 82 let.
Vánoční – prosincové vydání HM uvedlo situaci před 400 lety. Tehdy 29. února 1616 došlo
k prodeji dvou hostivických statků. Většinu selských usedlostí koupil na počátku 17. století
Gothard Florián rytíř Žďárský ze Žďáru. Následná třicetiletá válka 1618 značně pomíchala
držby statků, nejvíce jich bylo poškozeno v roce 1631. Tato vzpomínková zpráva
Ing. Kučery dosáhla svého stého pokračování.
V prosinci vyšlo občany velmi žádané zvláštní číslo HM 2017 s adresami úřadů,
lékařských zařízení, obchodů, adresami služeb, nabídkou pracovní činnosti ve městě
a jízdními vlakovými a autobusovými jízdními řády.

KNIHOVNA
Stav knihovního fondu činil počátkem roku 12 349 knihovních jednotek. Nových
knižních přírůstků bylo 757, naproti tomu byl úbytek 4 544. V roce 2016 se zaregistrovalo
do knihovny 478 čtenářů, z toho bylo 206 uživatelů do 15 let, kteří mají registraci zdarma.
Návštěvníků knihovny bylo 9 250 a 520 osob navštívilo knihovnu ohledně využití internetu,
který je zdarma.
Výpůjček proběhlo 9 485, naučné literatury dospělým uživatelům bylo 1 403 a krásné
literatury dospělým bylo 6 189. Děti si vypůjčily naučné literatury celkem 716, krásné
literatury 1 177. Do knihovny začalo chodit více dětí z družiny a ze základní školy. Děti
z hostivických školek začínají navštěvovat knihovnu a seznamují se jejím provozem.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Jarní pokračování výsadba stromků pokračovala 9. 4. akcí vítání malých občánků ve
městě. Práce se odehrály u retenční nádrže a rozhraní ulic Platanové a V Podskalí. Každému novému dítěti byl vysazen stromek. Odbor životního prostředí požádal občany o spolupráci při objevování černých skládek v katastru Hostivice a Litovice. Odbor připravil do HM
zajímavé pojednání o stromech. Jeden vzrostlý strom během horkého letního dne odpaří
až 100 litrů vody a tím své okolí ochladí o 70 kWh. Stromy svými kořeny vytváří různé
ekosystémy. Pokud hodlá občan porazit strom, musí mít ke kácení povolení, jestliže strom
ve výšce 130 cm má obvod kmene přes 80 cm, u souvislé zapojené plochy dřevin (stromů
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a keřů) pokud je plocha větší než 40 m². Žádost se podává na příslušný odbor životního
prostředí. Další poučení – je lepší mít na paměti než na botách. Stará bolest, znečištěné
chodníky a parky výkaly psů bezohledných majitelů. Je třeba, aby majitelé uvědomili, jak
škodí svému okolí. Dospělí lidé mají možnost se hromádce vyhnout, ale malé děti velmi
těžko. Město vybavilo ulice sběrnými oranžovými koši a záleží jen na majiteli, jak bude
plnit obecně platnou vyhlášku č. 13 zde dne 13. 12. 2010 o chovu psů a ochraně životního
prostředí.

ZDRAVOTNICTVÍ
Město se přihlásilo do projektu Dobrý anděl, kde nadace pomáhá rodinám, které se
vlivem vážného onemocnění dostanou do tíživých životních podmínek. Od 1. 9. je otevřeno
zdravotnické zařízení Artmedi UPD, s. r. o. – interní a revmatologická ordinace je Po–Pá
7,00–15,00 hodin, Čsl. armády 164. Domov seniorů Zelená lípa Hostivice hledá do hlavního pracovního poměru zdravotní sestru s platnou registrací. Od 5. 9. je neurologie Hostivice v novém provozu, Prostřední 796. Nové systémy rehabilitace nabízí hostivický občan
MUDr. Robert Válka. Velký důraz věnuje prevenci, předcházení poškození těla.

OBCHODY, SLUŽBY, ŘEMESLA A DOPRAVA
Pražská plynárenská a. s. zajišťuje formou připravení cestovní kanceláře ve speciálním automobilu služby pro občany při odběru plynu a elektřiny. Jedenkráte měsíčně od
8 do 12,00 hodin – 8. 1., 2. 2., 11. 3., 15. 4., 27. 5., 16. 6., 8. 7., 12. 8., 16. 9., 11. 11.
a 16. 12. Restaurace Fort Roxy vytváří podmínky pro zdravý životní styl. Oběd je
koncipován přípravou polévky s vývarem kostí, zeleniny a masa, jsou nabízeny různé
druhy salátů, následuje výběr z 5 hlavních jídel a příloha. Jídla jsou připravována denně
čerstvá. Personál nabízí strávníkům splnění třech základních pravidel: 1) Snídej jako král,
o oběd se poděl s přítelem a večeři daruj nepříteli. 2) Jez od všeho trochu. 3) Pohyb je
zdravý. Vedení podniku nabízí občanům denní menu „Sněz, co chceš“ za pevnou taxu,
rozvoz jídel domácnostem. Kamenictví Špírek nabízí veškeré kamenické práce z přírodního
a umělého kamene, Jabloňová 566, Hostivice. Ve městě je nabídka „Psí lážo, plážo“, pro
služby a ošetřování psích kamarádů. Kam v Hostivici se sutí? Po ukončení provozu recyklace Dr. Boháče jsou v areálu Hájek možnosti: 1) společnost Pragotrade, s. r. o. převzala
provozovnu po Dr. Boháčovi nebo 2) je již zavedená společnost T.O.P. Umwelt, s. r. o.
Vedle pošty po zrušené cukrárně byl od 1. 9. otevřen obchod Trineta, prodej školních
potřeb, kancelářských potřeb, potřeb pro švadlenky, domácnost a hraček pro děti. Od
prázdnin byla opět otevřena prodejna potravin LITOVKA ESO, Litovická ulice 624, otevřeno
Po–Pá 6–18 hodin, So 6–12 hodin. Firma ORIFARM supply, dánská společnost nabízí práci
při balení léčiv, ochota pracovat ve směnném provozu a chlazeném prostředí, solidní plat,
bonusový systém, týden dovolené navíc, svozový autobus, firemní stravování, pracovní
oblečení a obuv, pracoviště Palouky 1366, Hostivice. Vazbu adventních věnců a dekorací
nabízí Kateřina Ivaškovičová, Růžová 1478, Hostivice. Vedle časové nabídky je možné
objednávat květiny i pro každou příležitost. Office Depot hledá pracovníky do logistiky,
skladu, obchodu a administrativy. Renovovaný hostinec Lokálka, K Nádraží 115, Hostivice
zve milovníky piva na 1. tankový nepasterizovaný staropramen. Čínská restaurace „Zlatý
fénix“, Čsl. armády 123 změnila otevírací dobu – Po–So 10:30–22:00, Ne 10:30–15:00
hodin.
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SPOLKY A SDRUŽENÍ
Rodinné centrum ZaHRÁTka, z. s.
Tato velice aktivní společnost začala rok již 9. 1. tříkrálovým koncertem pro celou
rodinu s dílničkou. Návštěvníci vyslechli koncert malých hudebníků, sami si mohli zahrát
a posléze vytvořit či ozdobit perníčky. Masopust byl 23. 1. s karnevalovým průvodem do
Sokolovny, kde se konaly zabíjačkové hody. Velikonoční koncert pro celou rodinu s dílničkami byl 20. 3., hlavní pozornost patřila hudebnímu vystoupení dětských a dospělých
hudebníků zaměřených na jarní písně, ke zdobení vajíček a perníčků, pletení pomlázky.
Pálení čarodějnic bylo 30. 4. ve spolupráci s MKSH u příležitosti otevření hřiště u Sokolovny. Tradiční oheň hlídali místní hasiči a příchozí děti si mohly opéct donesené uzeniny.
Veselé putování do Sobína 22. 5. ve znamení Mezinárodního dne rodiny a Světového dne
rozmanitostí bylo letos již po osmé. Ve spolupráci s mateřským centrem Studánka ze
Zličína a třetím rokem s mateřským centrem Řepík ze Řep byl sportovní program Letní
olympijské hry. Pracovníci TSH předvedli dětem ukázku moderních čisticích a uklízecích
strojů. Městské pivní slavnosti byly 3. 9., děti předvedly ukázky z prací dílniček, velkou
radost dělaly balónky plněné heliem. Otevření RC ZaHRÁTka bylo po prázdninách 12. 9.
pro děti s rodiči. Tentokráte bylo divadélko pro děti Myška Eliška a mořský svět. Návštěvníci si mohli prohlídnout celé centrum včetně otevření nového prostoru se školičkou pro
nejmenší. Podzim uvítal lampionový průvod 10. 11. Letos byl již po deváté, byla to pěkná
procházka dětí se světýlky od ulice V Háji až na hráz Litovického rybníka, kde na louce
u tenisových kurtů byl ohňostroj. Letos byla úspěšná spolupráce s dětmi Enviklubem Hurá
ven. Rok pěkné činnosti završila mikulášská nadílka 5. 12., kde děti již od prvého roku
věku obdržely od Mikuláše nadílku.
Centrum drogové prevence
Letošní oslava dětského dne byla pod titulem Den dětí minulosti a budoucnosti. Toto
téma připomnělo 750 let života v městské části Litovice, slavnost byla 28. 5. v prostorách
Sokolovny. O program a přípravu se letos staralo více jak 100 dobrovolníků. Z nabídky
25 herních stanovišť si vybral určitě každý. I pro letošní rok se podařilo MKSH zajistit
sponzora celé akce, jímž se stal autosalon Klokočka. Díky tomu bylo celé dopoledne
obohaceno o další kulturní program. Na akci přišlo na 500 dětí v doprovodu svých rodičů.
Výborná byla spolupráce i ostatními městskými složkami a desítkami dobrovolníků. Pohádkový les byl opět v Bažantnici 10. 9., kde děti předškolního a mladšího školního věku si
zahrály na pohádkové postavičky skřítků. Festival pod hrází 17. 9. měl již slavit 7. ročník
rockových hudebních písniček. Bohužel počasí bylo proti, a tak přes veškerou snahu pořadatelů se nepodařilo tuto kulturní akci uspořádat. Hostivické světélkování a rozsvícení
vánočního stromu mělo již 12. ročník. Školní bloky A, B otevřely své dveře téměř 900 návštěvníkům. Děti v doprovodu svých rodičů tvořily ve výtvarných a pracovních dílnách
vánoční ozdoby, dekorace a malé dárky. Další pokračování bylo navečer před zámkem, kde
po krátkém programu, který zajistila taneční skupina Romany Lisnerové a Hostivický
pěvecký sbor, byl rozsvícen vánoční strom. I koncert v kostele se stal tradicí, letos se o něj
postaral Hostivický pěvecký sbor a jako host soubor Symfon. Celé akce se zúčastnilo více
jak 1 000 lidí. V CDP navštěvuje speciální keramické a výtvarné kroužky téměř 60 žáků.
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Sbor dobrovolných hasičů
Sbor má celkem 79 členů, kteří jsou rozděleni do družstev mužů, žen a dětí. Družstva
dospělých starších a mladších mužů a mužstvo žen se pravidelně zúčastňují soutěží
v požárním útoku v okrese Praha-západ, dětské družstvo soutěží v celostátní hře Plamen.
V průběhu roku byla věnována pozornost údržbě areálu a požární techniky. Zbrojnice se
pyšní novou elektroinstalací, včetně úprav garáží. Zasedací místnost má nový podhledový
strop se zabudovaným osvětlením, poplachový systém má nové zařízení firmy Fireport,
v garážích jsou nová podlahová světla. Na údržbě prostor kolem zbrojnice bylo odpracováno celkem 200 hodin. Zásahová jednotka má 18 aktivních členů, velitelem je Václav
Studnička. V průběhu roku zasahovala celkem 48×, z toho 18 požárů, 11× technická
pomoc, 6× planý poplach, 1× prověřovací cvičení, 4 dopravní nehody, 3× asistence při
veřejných akcích a 4× byl zrušen výjezd Krajským operačním střediskem. Jednotka
absolvovala školení u HZS Řevnice – činnost u motorových pil, praktický výcvik s dýchací
technikou u HZS Kladno a v září byl simulovaný požár v Klokánku. Hostivická jednotka
úspěšně asistovala při hašení požárů v areálu Tulipán parku a dvakrát při hašení požáru
v Amazonu Dobrovíz. Výborná je spolupráce s MKSH, pomoc při organizaci RUN maratonu,
při akcích na Husově náměstí a v sokolovně. Ve velmi dobrém stavu je požární technika,
která je připravena k okamžitému zásahu. Velmi dobrá je spolupráce s Městem v čele
se starostou Jaroslavem Kratochvílem. Na závěr jednání Valné hromady převzal starosta
Sboru dobrovolných hasičů Hostivice Jiří Pecka od starosty Okresního sdružení hasičů
Praha-západ Ing. Josefa Myslína medaili s diplomem „Za příkladnou práci“, která se
uděluje za příkladnou činnost sboru. K tomu blahopřáli všichni přítomní, protože na
hostivické hasiče je vždy stoprocentní spolehnutí.
Svaz postižených civilizačními chorobami
Tato organizace sdružuje téměř 200 osob z Hostivice a okolí. Jedenkráte měsíčně
pořádá pro členy posezení s hudbou, dvakrát měsíčně je přátelské posezení v přísálí
Sokolovny. Pro členy byl uspořádán vánoční oběd v čínské restauraci „U Justů“ se zábavným programem a velké posezení s harmonikou „U Justů“ v červnu a říjnu. V průběhu
roku byly výlety pro členy – 23. 4. autokarový zájezd do Grabštejna a Hrádku nad Nisou,
dne 11. 6. výlet do Kuksu, 23. – 24. 6. dvoudenní zájezd do Českého Krumlova, dvoudenní
zájezd 10. 9. do Třeboně, Nových Hradů a Terčina údolí, dne 8. 10. zájezd do Klášterce
nad Ohří, léčebný zájezd do Velkého Medéru s termálními prameny 18. – 22. 10, 25. 10.
výlet do Polska a na závěr roku vánoční nákupní trhy v Lysé nad Labem 16. 12. 2016.
V oblasti návštěv kulturních akcí – Divadlo na Vinohradech 20. 6. Její pastorkyňa, 3. 11.
Zvěstování aneb Bedřichu jsi anděl, 21. 9. Divadlo Na Fidlovačce, Divadlo Hybernia 7. 11.
koncert Jožky Černého.
Český svaz žen
Skupina Českého svazu žen Hostivice uskutečnila zájezd v rámci akce „Za poznáním
okresů“ a dne 3. 9. to byla návštěva Kutné Hory. Kutnohorští hostitelé ženy přijali v základní škole a po té následovala prohlídka města. Ve městě bylo mnoho nových, opravených památek a průvodkyně bezpečně vysvětlila jejich historii. Zastavení bylo i v Sedlci,
prohlídka kostnice a katedrály Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele, která je
památkou UNESCO. Na místě bylo dohodnuto, že členky z Kutné Hory přijedou v červnu
2017 do Hostivice. Dne 24. 9. byl zájezd na hrad Orlík, kde byla příjemná prohlídka
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interiéru i exteriéru hradu. Po obědě byla návštěva nedalekého hradu Zvíkov a navečer
pěkná cesta domů. Výstava ve Schwarzenberském paláci Od rudolfinského umění až po
baroko v Čechách byla 8. 11. Ve vedlejším Salmovském paláci byla výstava Umění
19. století od klasicismu po romantismus. Obě tyto výstavy pořádala Národní galerie
v Praze a velice se účastnicím líbily. Návštěva divadelního představení 25. 11. Plynové
lampy v Sokolovně, které nastudoval hostivický ochotnický soubor, a výkony herců si
zasloužily obdiv a poděkování. Dále v průběhu roku byly další akce, masopust, den dětí,
pivní a vinné slavnosti města, světélkování a další.
Český svaz chovatelů
V organizaci je evidováno 36 chovatelů drobného zvířectva z našeho města
a okolních vesnic. První akcí roku byl 13. 2. již 32. Chovatelský ples v místní Sokolovně.
I přes snahu pořadatelů se nepodařilo získat k návštěvě více místních občanů. Pořádání
plesu bylo na hranici rentability. Naši členové ZO ČSCH úspěšně soutěžili na Kladně
o Pohár RNDr. Josefa Žofky, který vyšlechtil králíka českého albína. Ing. Štětka získal
pohár potřetí za samici – 96 bodů. Červnová výstava byla 3. – 4. 6., počet vystavovatelů
66, králíků bylo vystaveno 162, holubů 145, drůbeže 138, exotů 74, hlodavců 80 a 2 morčata. Výstava byla propagována v tisku, na plakátech, hostivičtí občané opět cestu k její
návštěvě nenalezli. Diváckou kulisu zachraňovaly školní děti, které tradičně obklopily klece
vystavených zvířat, některé viděly živého králíka poprvé a nadšení bylo, když jim
posuzovatelé králíčky dali k pohlazení. Doma v paneláku či representativní vile živý králík,
slepice není. Tam jedině najdeme obrázky z počítačů a televize. Výborná byla kuchyně
s občerstvením, bohatá tombola a pro starší generaci byla velmi chválena možnost
posezení i při pivku a zavzpomínat na minulost. V září byl tradiční nákupní trh plemenných
kozlíků, na který přijeli zájemci z Prahy, z Prahy-východ, Mladé Boleslavi, Rakovníka,
Berouna a Benešova. Větrné počasí nadzvedlo střechu u skladu vedle králíků, členové
brigádně škodu odstranili, náklady byly pouze za nakoupený materiál. Okresní soutěžní
výstavu Praha-západ jsme po velkém přesvědčování pořádali 21. – 22. 10. Bylo vystaveno
182 králíků, 85 kusů drůbeže, 215 holubů, 44 exotů a 71 hlodavců a morčat. Na okresní
výstavu počet malý, návštěva nízká. Poučení pro příště, podzim pro hostivické výstavy
nevyhovuje. Radost dělá kroužek mladých chovatelů, který výborně vede studentka ČZU
Praha-Suchdol Eva Ryšavá. Naši mladí na celostátní olympiádě mladých chovatelů
v Rumburku získali 1× 7. místo, 1× 8. místo, 1× 4. místo a Kateřina Stoklasová vynikající
1. místo, zlatou medaili, pohár vítěze v odboru hlodavci. Navíc byla členkou družstva ČR
v mezinárodní soutěži v Žilině, které získalo pamětní medaile a „Pohár vítězů“. Vedoucí Eva
Ryšavá obdržela medaili a diplom „Vzorný pracovník s mládeží“. Závěr roku byl v Libčicích
1. 12., kde se konala Okresní konference Praha-západ. Naše organizace nebodovala.
Limitní počet kolekcí vystavené drůbeže jsme nesplnili, pouze v jednotlivcích u králíků
a holubů byla 1. a 3. místa. Úkol pro příští rok, zajistit rozvoj chovu drůbeže, udržet na
velmi dobrých pozicích chovy králíků a holubů. Věnovat péči údržbě areálu, provést úpravu
prostoru parkoviště za halou králíků a zejména ve spolupráci s městem řešit majetkové
vztahy pozemků pod halou králíků, přístřešcích drůbeže a holubů.
Kynologická organizace Hostivice
Podařilo se upravit prostředí klubovny a cvičebního hřiště, překážek a prolézaček pro
psy. Úspěšné jsou kurzy školiček pro začínající psovody.
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Myslivecké sdružení Hostivice – Chýně
Myslivci užívají honitbu 1 200 ha pozemků v chýňském a litovickém katastru. Za tuto
činnost platí roční nájem 13 121 Kč. Pro zimní zajištění výživy zvěře musí myslivci v létě
nasušit seno, obstarat zrniny, nakupit sůl pro zvěř. V zimě mají členové přidělené krmelce
a zásypy, do kterých donáší potřebné krmivo. Sdružení uspořádala v roce 3 lovecké hony,
střelilo se 45 kohoutů bažantů, 17 zajíců, 22 kusů černé zvěře a 4 kusy srnčí zvěře.
Nežádoucí je usmrcování zvířat lidmi, provoz motorových vozidel a zemědělské techniky
zahubil 10 kusů srnčí a černé zvěře. Velké škody na odchovech mláďat dělají volně
pobíhající psi, kteří zvěř ruší, ba dokonce i usmrcují. Přes všechny tyto nezdary hostivičtí
a chýňští myslivci mají svého koníčka rádi a vidí další poslání v ochraně přírody. Čistí
vodoteče, udržují Litovický potok a prameny v Nekejcově. Jednu velkou bolest členové
sdružení mají, a to v majetkových vazbách pozemků u Chaty Chýně. Klubovna by
potřebovala opravu střechy, ale kdo to provede, když není majitel, obec o osudu pozemku
nerozhodla. Je to záležitost velmi stará a v současné době aktuální. Končí nájemní smlouva
a co potom? Snad zvítězí zdravý rozum a myslivci budou užívat chatu jako dříve, ke své
spokojenosti i občanů Chýně.
Český rybářský svaz Hostivice
Působí v pronajaté staré klubovně v Novotného ulici, v Jenečku. Členové
obhospodařují 6 vodní nádrží, největší je rybník Ve Skále, kde mladí zkoušejí své rybářské
řemeslo. Očekávané je ukončení prací na výstavbě malé vodní nádrže v Jenečku. Osádkou
nádrží je kapr, amur, štika, lín, okoun a bílá ryba. Členové udržují hráze i vlastní rybníky
svojí brigádnickou činností v provozním stavu, sečou rákosí, udržují vodoteče. Velkému
zájmu se těší rybářské závody na Strahovském rybníku v Chýni, kde jsou spolupořadatelem závodů pro děti.
Český svaz včelařů
V organizaci včelaří 31 včelařů s 216 včelstvy. V průběhu roku byly chovy postižené
varroázou, členové museli ošetřovat svá včelstva drahými léčivy. Město Hostivice poskytlo
finanční příspěvek na ozdravování ve výši 19 900 Kč. Celou akci dozoroval Výzkumný ústav
včelařský Dol u Libčic. Celkově byla snůška medu na solidní úrovni.
Český zahrádkářský svaz
Stav členské základny je setrvalý na počtu pěti. Jedná se o zájemce pěstování ovoce,
zeleniny, květin na vlastní zahradě. Drtivá většina držitelů zahrad nemá zájem o organizované členství, většinu kultivačních a udržovacích prací si nechávají udělat za nemalé
finanční náklady od odborných firem.
Český svaz ochránců přírody
Činnost svazu úzce souvisím s dětským oddílem Kajky Hostivice. Údržbářská ochrana
hostivické krajiny je vždy ve spolupráci obou zájmových složek. Dne 28. 9. uspořádaly obě
společnosti tradiční úklidovou brigádu u Hostivických rybníků. Sešlo se 25 členů oddílu
Kajek, jejich rodičů a dalších občanů se zájmem o ochranu přírody. Účinně pomáhali místní
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myslivci, odvoz shromážděného odpadu zajistili pracovníci TSH. V sobotu 22. 10 byl Ptačí
festival u Hostivických rybníků. Vedle pořádající organizace se akce zúčastnili členové
Kajek a členové České společnosti ornitologické. O průvodní slovo a výklad se opět
postaral ornitolog Ota Vorel. Na vycházku se vydalo 26 osob, z toho 8 dětí. Letos byl
Litovický rybník vypuštěný a bylo možno vidět množství volavek popelavých, na konci
vycházky se ukázala i volavka bílá. Na vypuštěném rybníku byli rackové chechtaví, 24 čírek
modrých, čtyři lžičáci pestří a další dva byli i na Břevském rybníce. I v Hostivici stoupá
počet kormoránů velkých, bylo jich několik desítek. Mají odpočinková místa na stromech
za Břevským rybníkem. Celkem bylo vidět během dopoledne 32 ptačích druhů.
Hostivický pěvecký sbor, z. s.
Sbor obdržel od města příspěvek na činnost ve výši 10 000 Kč. Z těchto peněz
zakoupen notový pultík a zbytek byl použit na uspořádání Hostivického sborobraní. Jeho
4. ročník byl v sobotu 5. 11., bylo to hudební a společenské setkání pěveckých sborů
z České republiky, kterého se zúčastnilo více jak 100 účinkujících ve 4 sborech – Ženský
pěvecký sbor Smetana z Kladna, Lanškrounský smíšený pěvecký sbor, Komorní sbor ZUŠ
Kladno, pobočka Hostivice a pořádající Hostivický pěvecký sbor. Akce vyvrcholila veřejným
koncertem v sobotu 5. 11. v 18 hodin v zaplněné hostivické sokolovně. Podle ohlasů
posluchačů i účastníků bylo Hostivické sborobraní úspěšnou akcí, která obohatila kulturní
život v Hostivici. Náš městský sbor má 19 aktivních členek, v roce 2016 sbor absolvoval
9 veřejných vystoupení, působil při tradičních hostivických akcích, dále to byl hudební
doprovod při pietní akci Lidická hrušeň, benefiční koncert v kostele sv. Mikuláše v Praze
a festival ve Štěchovicích.

CÍRKEVNÍ SPOLEČENSTVÍ
Církev římskokatolická
Pravidelné bohoslužby jsou v pátek od 18 hodin a v neděli od 10 hodin. Akce
otevřená fara pokračuje v jednoměsíční periodě biblickými večery v pátek po mši svaté od
19 hodin. Autor knihy Církevní dějiny, hostivický občan ThDr. Drahomír Suchánek pořádal
setkání na faře, pokračoval s přednáškami a diskusí nad biblickými texty a cyklem
přednášek o církevních dějinách. Dne 19. 3. byla pořádána Nikodémova noc – setkání
s Ježíšem v noci, zastavení k rozjímání v setmělém kostele sv. Jakuba od 20 do 22 hodin.
Dne 10. 6. byla Noc kostelů, v 18,00 hodin byla mše sv., následovala prohlídka sakristie,
relikváře sv. Simplicie, prohlídka kůru s varhanami, prohlídka zvonů ve věži a od 20,00
hod. byla veřejná zkouška Ztracené kapely.
Církev československá husitská
Rok otevřel jarní koncert 23. 3. od 18 hodin, kdy bylo vystoupení žáků oboru ZUŠ
Kladno, pobočka Hostivice s výstavou děl žáků výtvarného oddělení ve Sboru Dr. Alberta
Schweitzera, K Nádraží 104. Proběhlo výběrové řízení na ředitele ZŠ a MŠ Směrovka. Dne
14. 5. pořádala Náboženská obec církve tradiční snídani – piknik na zemi u fontány na
Husově náměstí. Dne 26. 5. byla již 6. Noc kostelů od 18 hodin. Noc kostelů, její zahájení
bylo všeobecným zvoněním zvony všech kostelů, v 18,30 hodin následovala zamyšlení nad
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zbožností Karla IV., ve 20,00 začal koncert Hostivického pěveckého sboru, kterého se
zúčastnilo 75 občanů. Pro žáky a děti 1. – 3. tříd pořádala Směrovka ve dnech 18. 7. až
19. 8. příměstský tábor. Nový školní rok zahájila od 1. 9. Husova ZŠ a MŠ Směrovka
v objektech K Nádraží 104. Školy navštívili představitelé Církve československé husitské
patriarcha Tomáš Butta a biskup pražský David Touzar. Po slavnostech ve Sboru
Dr. Alberta Schweitzera byla před kostelíčkem připravena školní vlajka, která pak na
zahradě zavlála na důkaz činnosti nové školy. Bratři patriarchové pak podali požehnání pro
všechny s přáním úspěchů ve škole. Ve dnech 15. a 25. 11. byl od 15 do 18 hodiny den
otevřených dveří, v pátek 25. 11. byla instruktáž o výrobě adventního věnce, zúčastnilo se
35 rodin. Dne 23. 12. bylo tradiční adventní předvánoční muzicírování, společný program
pro muzikanty, děti se zpěvem. Poslední akce Dřív než vyjde první hvězda pro rodiče
s dětmi bylo zpívání u jesliček 24. 12. Účastníci si mohli odnést domů Betlémské světlo. Ve
školním roce 2016/2017 otevřela Směrovka přípravnou třídu pro ZŠ. Cílem je vybavit děti
odpovídajícími dovednostmi a návyky. Jsou rozvíjeny řečové, sociální a komunikativní
dovednosti, hrubá i jemná motorika sebeobsluhy a hygieny, časová a prostorová orientace, hudební a výtvarný projev, koncentrace pozornosti. Průběh dne – výuka začíná v 8,15
a končí ve 12 hodin. Pak následuje oběd, děti pak mohou přejít do školní družiny, která je
do 18 hodin. Ranní družina je od 7 hodin a je všem dětem k dispozici. Školné činí 1 000 Kč
a stravné 500 Kč. Centrem volného času Směrovka, provoz je od 13 do 18 hodin. Pro
starší děti, od 2. třídy je tzv. družina či klub. Pondělí – tradiční řemesla a netradiční
tvoření, úterý – relaxace, cvičení s balony, diskobraní, středa – vaření, chovatelský kroužek, výroba dárků, čtvrtek – konverzace v AJ, od 15 do 17 hodin multimediální výchova,
příprava a tvoření videí na YouTube, pátek – klub cestovatelů, procházky Prahou. Měsíční
školné – dle smluvených návštěv 200–550 Kč.
Baptistické shromáždění SB, Jetřichova 2464
V Praze, hotelu Grandion, Na Poříčí 1052, Praha 1, bylo uspořádáno sezení 19. 6.
a 23. 6. 2016 ve znamení „Co hledáte?, pojďte a vizte“ – Jan 1-40. Vstupné zdarma, každý
účastník obdržel výtisk Bible kralické. Přednášky z bible se konají ve středu – 5., 12., 19.
a 26. 10. od 19 do 20 hodin v sokolovně Jiráskova 201. Přednášejí pánové Zürcher
a G. Britis, tito lektoři nezastupují žádnou náboženskou organizaci a cílem jejich akcí je
podnítit zájem občanů k víře v Boha…

POLITICKÝ ŽIVOT
Na stránkách HM byl otištěn rozhovor se senátorem za náš obvod MUDr. Jiřím
Oberfalzerem.
O hlasy k volbě zastupitele Středočeského kraje žádal občany MUDr. Petr Tiso, MBA.
Kandiduje za TOP 09 s podporou starostů. Hnutí ANO oslovilo občany k účasti volbám do
zastupitelstva Středočeského kraje. Současná hejtmanka Jaroslava Pokorná-Jermanová
kandiduje opět na místo hejtmanky, pozvala občany i s dětmi na Husovo náměstí 29. 9. od
15 do 18 hodin na sportovní odpoledne a besedu s občany.
Ve dnech 7. – 8. 10. se konaly volby v ČR:
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Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje
Okrsky

Voliči
v seznamech

Vydané
obálky

Volební účast
v%

Platné
hlasy

Platné
hlasy v %

5 757

1 870

32,48

1 869

98,02

Hostivice

Výsledky hlasování – město Hostivice
Kandidátní listina – název
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Platné hlasy
celkem
369
310
257
230
165
148
88
79
65
63

Starostové a nezávislí
ANO 2011
Občanská demokratická strana
TOP 09
Komunistická strana Čech a Moravy
Česká strana sociálně demokratická
Koalice KDU-ČSL, SZ, SNK ED
Česká pirátská strana
Svobodní a soukromníci
Koalice SPD a SPO

Platné hlasy
%
20,14
16,92
14,02
12,55
9,00
8,07
4,80
4,31
3,54
3,43

Dále volilo ještě dalších 10 seskupení s % výsledky pod 0,22 %.
Volby do Senátu Parlamentu ČR
Pro obvod číslo 16 – Beroun bylo 8 kandidátů.
Okrsky

Voliči
v seznamech

Vydané
obálky

Volební účast
v%

Platné
hlasy

Platné
hlasy v %

5 760

1 821

31,61

1 717

95,34

Hostivice

Výsledky hlasování – město Hostivice
Kandidát

Volební strana

Politická
příslušnost

Platné
hlasy

%

Trč Tomáš, prof. MUDr. CSc. MBA

TOP+STAN

BEZPP

381

22,18

Holásek Jan, Mgr. LL.M.

KDU-ČSL+SZ+Nestr.

BEZPP

316

18,40

Oberfalzer Jiří, MUDr.

ODS

ODS

292

17,00

Stibal Bohumil

ANO 211

ANO 211

285

16,59

Peřina Jiří, Dr. Ing.

ČSSD

ČSSD

160

9,31

a další 3 kandidáti s počtem hlasů pod 160 a pod 9,31 %.
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POLEMIKA
Na stránkách HM si občan Lukáš Kotala stěžuje na špatný stav čistoty chodníků a ulic
našeho města. Stovky neuklizených zbytků trávicího procesu psů jsou odporné a nepříjemné pro ostatní občany. Zvláště pro malé děti, které jsou nejvíce postihovány nežádoucími
vstupy do „psí hromádky“. Dokonce se zdá, že počty pejsků v našem městě stoupají. Lze
jen souhlasit s jeho závěrem „… pes je krásné zvíře a nejlepší přítel člověka. Velká škoda,
že mu jeho pověst kazí jeho pán.“
Občance Evě Kulhánkové vadí bezohlednost některých cyklistů, kteří jezdí po
chodnících a tím ohrožují občany. K této problematice se vyjádřila dlouholetá cyklistka paní
Vladimíra Soudková, která souhlasí s tím, že cyklisté i koloběžkáři nemají na chodnících co
dělat.
Občan Martin Šmela, Hostivice je nespokojen se stavem výstavby nové dráhy na
Letišti Václava Havla. Pokračování přípravných prací stavby přehlížejí odpor většiny
občanů. Na závěr položil otázku – Jak se k tomu staví Hostivice? Město a my?
Schvalování územního plánu aneb Střípky z posledního zasedání zastupitelstva
města. Kritický článek hodnotí schvalování územního plánu, zelené plochy a další výstavbu
v Hostivici. Sice přípravné práce zajistilo města vyvěšením zadáním změny č. 4 územního
plánu již 4. 3. 2016. Na zasedání ZM 13. 6. bylo zadání změn schváleno, 10 pro, 3 proti
a 1 zastupitel se hlasování zdržel. Autoři článku si stěžují na nemožnost vyjádření
k některým tématům. Vedení města však schválilo zadání změny územního plánu. To
schválilo zastupitelstvo, nikoliv město. Další krok je takový, že zpracovaný návrh změny
bude vyvěšen na úřední desce k možnosti podání připomínek ve lhůtě 45 dní. Autoři
apelují na všechny občany Hostivice, aby se připojili k procesu tvorby změny územního
plánu. Plánované termíny zasedání ZM jsou 13. 9. a 5. 12. Autoři článku jsou Jitka
a Miroslav Veroňkovi, Jana Hájková a dalších 7 občanů.
Zelené plochy nebo další výstavba v Hostivici? – autoři článku se vyjadřují negativně
k navrhovaným změnám ÚPO. Podepsáni Jitka a Miroslav Veroňkovi, Olga Nádvorníková
a dalších 6 občanů.
Dobrý den, pane starosto Kratochvíle. Autor článku Michal Čáp reaguje na informaci
o koupi tzv. západního křídla u obecního úřadu. Město Hostivice zakoupilo nemovitost od
pana Změlíka. Pisatel článku se pozastavuje, že pan starosta na zasedání ZM uvedl, že
bude lepší, aby budovu koupila obec, než by z ní byla modlitebna. V HM 5/2016 je
uvedeno, že má Hostivice teď alespoň jistotu, že v centru města nemůže vzniknout tržnice
nebo, to by bylo ještě horší, mešita.
Občané Ing. Vladimír Osoba a Ing. Vojtěch Mužík oslovili pana starostu s osobními
připomínkami k informovanosti občanů města k záměrům staveb a celkovému řešení
rozvoje města. Doporučují uspořádat veřejnou diskuzi s občany. Připomínky vedou
i k postupům řešení ČOV, k revitalizaci Litovického potoka, jeho financování bez zátěže
města, nastaly náklady na vícepráce, kde důvodem byl chybný projekt. Občané museli
přijmout nové úpravy vodného a stočného, asi odpis dosavadního funkčního zařízení
Walter. Poslední připomínka vedla, proč ukončil mandát zastupitele města Ing. Müller. Na
článek odpověděli pracovníci: 1) Správní odbor – program rozvoje města je spolu s územním plánem základním dokumentem města a stanovuje parametry budoucího rozvoje,
tudíž je cílem zajistit soulad těchto dvou dokumentů. V současné době je v platnosti
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územní plán schválený v roce 2005, po změně 2011. ZM po aktualizaci plánu rozvoje
z 15. 6. 2015 vyhodnotilo podněty a 7. 12. 2015 schválilo pořízení změny č. 4 územního
plánu obce Hostivice a ZM 13. 6. 2016 přijalo usnesení o vyhodnocení projednávání návrh
zadání změny č. 4 územního plánu obce Hostivice. Tento dokument je vypracován na
základě doručených vyjádření a stanovisek dotčených orgánů, vyjádření krajského úřadu,
podnětů sousedních obcí, připomínek právnických a fyzických osob. Nyní je připravován
další stupeň dokumentace, zadání změny č. 4 územního plánu obce Hostivice, kterou
bude, opět projednával zastupitelstvo města. 2) Starosta Kratochvíl byl pověřen rozhodnutím ZM, aby kontrolní výbor přešetřil a poslal zprávu o výstavbě ČOV. Současně byl
osloven i soudní znalec, aby vypracoval zprávu, z jakého důvodu se stavba uvedla do
provozu s téměř sedmiměsíčním zpožděním, a posoudil oprávněnost fakturovaných
víceprací. Obě zprávy se shodují v tom, že příčinou zpoždění byla špatná projekční
příprava a liknavý přístup dodavatelské firmy ASIO. Tato firma přestala komunikovat,
proto byla celá záležitost předána právnímu zástupci města. O dalším postupu budou
zastupitelé i veřejnost informováni. 3) Pan starosta odpověděl k situaci revitalizace
Litovického potoka a zde prohlásil, že město obdrželo řadu negativních ohlasů. Ale na
straně druhé byly i ohlasy kladné. Při projekci staveb se často něco opomene a činnost je
třeba udělat jinak. V Hostivici bylo podceněno množství vytěžených kubíků zeminy.
Důvody, které vedly Mgr. Müllera k rezignaci na post místostarosty a zastupitele města,
jsou čistě jeho osobní záležitostí. Volba nového místostarosty proběhne na příštím
zasedání ZM 12. 9. 2016. 4) Odpověď TSH – zvýšení cen vodného a stočného je
i z důvodu rekonstrukce ČOV a byla zásahem do investic čistírny. Od podzimu 2015 byla
realizována opatření ke zlepšení kvality pitné vody. V současné době jsou ukončeny práce
na zdroji Chrášťanské vrchy a doplněk úpravy přivaděče pitné vody Praha – Kladno. Cena
stočného se odvíjí na odpisech původní ČOV a nového systému, který po rekonstrukci
vypouští do recipientu vyčištěnou vodu hluboko pod stanovenými limity na odtoky z ČOV.
Občanka V. Švecová píše v HM článek Děkujeme, prosím pokračujte. Děkuje za
pěkný chodník od Lidlu ke škole. Ke spokojenosti chybí dodělat kousíček chodníku do
školky, ve jménu starostlivosti o děti je třeba toto urychleně udělat.
Kdo za to může? Tak se ptá Mgr. K. Králová. Pochvaluje si provoz dětského hřiště
v areálu sokolovny. Nelíbí se jí bezohlednost některých občanů, kteří prostor hřiště mění
ve smetiště. Tu leží PET láhev, tu drobný odpad od jídel. Největší nebezpečí rozbité sklo.
Občané využívejte kontejnery na tříděný odpad a pomáhejte zlepšovat životní prostředí.
Na stížnosti k situaci v ZŠ U Zámecké zdi a MŠ Litovická odpověděl místostarosta
JUDr. Vratislav Havelka. Vrací se k připomínkám občanů vzneseným na ZM 12. 9. 2016
a po něm. Není pravdou, že ve třídách je až 35 žáků. Z provozních důvodů je 31 žáků
pouze ve třídách 4.A, 4.B a 9.B (zde dva žáci studují v zahraničí). V ostatních 28 třídách se
počty žáků pohybují od 19 do 28. Konstatování, že šikanu vedení školy tzv. zametá pod
stůl, je nezodpovědné a hlavně nepodložené. Ředitelství školy veškeré problémy a připomínky k provozu školy řeší na zasedání školské rady. Zjištěné a prokázané šikany jsou
vedením školy projednávány, a to vždy za účasti rodičů. Škola realizuje preventivní
program o šikaně pro všechny žáky. Na začátku letošního roku připravila škola pro své
žáky II. stupně program na danou problematiku. Dále škola zajistila přednášku tématem
kyberšikana i pro rodiče svých dětí, bohužel výsledek absolutní nezájem. Přes opakované
a neadresné připomínky ke školní jídelně byla na pokyn starosty města dne 21. 9.
provedena ve školní jídelně neohlášená kontrola. Kontrolu provedli místostarosta
JUDr. Havelka a radní Robert Změlík. Jídlo bylo vydáváno v odpovídající kvalitě, množství
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v nadstandardních hygienických podmínkách. Ze strany žáků nebyly k jídlu žádné výhrady
a připomínky. Nedojedené a vracené porce žáci zdůvodňovali větším množstvím jídla, než
mohou sníst. O výsledku kontroly byli na místě informováni ředitel školy Mgr. Josef Mareš
a vedoucí jídelny paní M. Jelínková.
Josef Kuthan reaguje na článek starosty o počtech žáků ve třídách ZŠ. Reaguje i na
volební programy některých strana koalice, kde není zmínka o přeplněných třídách, pouze
Strana zelených a strana TOP 09 na tento stav upozornily.
Paní Monika Motlová reaguje na článek starosty a místostarosty a je nespokojená
s dosavadním řešením MŠ a následně i vznikající problém v ZŠ. Stav je velice vážný, nelze
však vinit současné vedení města, že situaci neřeší. Problém je asi v dřívějších vizích, na
školku se zapomnělo a základní školu „hasili“ tehdejší starosta MVDr. František Chalupa
a radní Jaroslav Kratochvíl.
V článku Základní škola jídelna šikana – sděluje paní Motlová, že bude pokračovat
v reakci na článek pana místostarosty JUDr. Havelky ohledně šikany ve školní jídelně.
Následuje polemika, co paní učitelka jednoho dne vyprávěla dětem o tom, že prý ve škole
je žák, který již téměř dva roky šikanuje děti, a tento stav se neřešil. Pisatelka postrádá
zápis o tomto případě jednání školské rady. Dokonce je připomínka o situaci stará 4 roky.
Výhrady jsou i k situaci ve školní jídelně.
Na článek odpověděl ředitel školy Mgr. Josef Mareš, který paní Motlovou nezná z třídních schůzek. Je vytrvalá, místo osobní účasti na veřejných zasedáních ZM si vyřizuje své
pocity, jistě místy dobré, přes stránky HM. Některé věci by jistě bylo možno řešit již dříve,
především pochybuje o pravdivosti některých údajů. Některá „fakta“ jsou nehorázná a článek paní Motlové dělá dojem snůšky lží a pomluv. Doporučuje pisatelce, aby své připomínky řešila přes školskou radu, která je veřejně právní poradní orgán ředitele školy.

KULTURA
Koncerty
11. 2. 2016
3. 3. 2016
28. 4. 2016

zámek
zámek
zámek

6. 10. 2016
8. 11. 2016
1. 12. 2016

zámek
sokolovna
zámek

Divadlo
3. 6. 2016
16. 9. 2016
7. 10. 2016
21. 10. 2016
25. 11. 2016

sokolovna
sokolovna
sokolovna
sokolovna
sokolovna

1. abonentní koncert Andrea Kalivodová
2. abonentní koncert Matyáš Novák
3. abonentní koncert Valérie Zawadské a Doležalovo
kvarteto
4. abonentní koncert Pásmoni, Eliška Balabánová – kytara
22. koncert Jaroslava Svěceného a Václava Máchy
Pocta Antonínu Dvořákovi v podání umělců Národního
divadla

Divadelní soubor Hostivice – Rozmarný duch
Manželský čtyřúhelník
Bosé nohy v parku
S Pydlou v zádech
Plynové lampy
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Plesy – taneční zábavy
22. 1. 2016
sokolovna
6. 2. 2016
sokolovna
13. 2. 2016
sokolovna
19. 2. 2016
sokolovna

Školní ples
Maškarní ples MKSH
31. Chovatelský ples
ples Waldorfská aktivita při ZŠ Dědina

Filmový klub
18. 6. 2016
sokolovna

Letní kino, Muž na laně

Výstavy
2016
zámek
2. 3. – 30. 3. zámek
6. 4. – 28. 5. zámek
30. 5. 2016
zámek
1. 7. – 29. 7. zámek
1. 8. – 5. 9.
zámek
5. 9. – 3. 10. zámek
1. 11. – 30. 11. zámek
7. 12.
zámek

Výstava prací arteterapeutky Andrey Ehret
Výstava areálu Garden park
Výstava o poutní cestě z Prahy do Hájku
Okamžik – výstava prací žáků ZUŠ Kladno, Hostivice
Výstava fotografií K. Dvořákové „Svět jedním okem“
Historické fotografie Jaroslava Páska – 750 Litovice
přátelé kavárny Union, bratři Čapkové a spol.
Jan Charvát – klasická krajinomalba
Spolek Hruška – Tvorba z prostředí Garden park

Další akce
23. 1. 2016
26. 2. 2016
27. 2. 2016
8. 4. 2016
17. 4. 2016
20. 4. 2016
21. 5. 2016
28. 5. 2016
18. 6. 2016
12. – 13. 8.
5. 11. 2016
3. 9. 2016
4. 11. 2016
12. 11. 2016
27. 11. 2016
3. 12. 2016
11. 12. 2016
9. 12. 2016
24. 12. 2016

Masopust
Furtluftdurchtour – estráda Zdeněk Izer a Šárka Vaňková
Michal na hraní
Poutní cesta do Hájku – přednáška a seminář
Olympijské hrátky – TJ Hostivice
Cestovatelská přednáška – Kuba
RUN Hostivice – běžecké závody - půlmaraton
Dětský den
Den Hostivičáků, posezení se sousedy
In vino – slavnosti vína
Hostivické sborobraní, vystoupení pěveckých sborů
Městské slavnosti, oslava 750 let obce Litovice
LIBCON – knihovnická konference
Svatomartinské slavnosti
Adventní trhy
TJ Sokol Mikulášská zábava pro děti
Michal je kvítek, představení pro děti
Václav Neckář – písničky nového alba
Štědrovečerní zpívání – MKSH

sokolovna
sokolovna
sokolovna
sokolovna
sokolovna
Host. rybníky
sokolovna
sokolovna
Husovo nám.
Sokolovna
Husovo nám.
sokolovna
sokolovna
sokolovna
sokolovna
sokolovna
sokolovna
Husovo nám.
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ŠKOLY
Gymnázium
Již 12. 2. se studenti vypravili na Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Návštěva
byla uspořádána v rámci Dne s fyzikou. Na florbalovém turnaji VSFS 2016 hostivické
gymnázium representovali žáci 9. ročníku. Po výborných výsledcích, vítězství SOU Dubno
10:0, Gymnázium Chodovská 9:8, SOU gastronomie 7:2, přišla i porážka od Gymnázia Nad
Kavalírkou 2:9. Třetí místo bylo nenávratně pryč. Útěchou zůstalo, že v pražském družstvu
nastoupili starší žáci. Lyžařský kurz v Peci pod Sněžkou absolvovali studenti tercie. Denní
program byl velmi dobře koncipován, vedle lyžování, různých her byly poutavé večerní
přednášky a nezapomenutelná byla závěrečná diskotéka. Výborný byl balet Labutí jezero
v městském divadle ve Slaném. Hlavní roli tančila první sólistka Národního divadla v Praze
Miho Ogimota. Dne 27. 5. patřilo Husovo náměstí gymnazistům, kteří zde měli již 5. majáles. Ten letošní byl s mottem Je jen jeden svět. Po předání maturitních vysvědčení absolventům následoval kulturní program odstartováním majálesového letadla na lince
z Moskvy do Prahy. Letadlo mělo však několik mezipřistání v různých zemích světa. Po
zdárném přistání na hostivickém náměstí následovalo několik dalších kulturních vystoupení
a vtipných scének. Bylo i šerpování žáků budoucí primy, předání Hostíků studentům za
vzornou reprezentaci gymnázia v krajských soutěžích. Strhující závěr předvedla bubenickou show Batucanda Bandu. Hostivičtí gymnazisté navštívili v říjnu Národní archiv v Praze,
kde jen ve 4 dnech byly zpřístupněny sbírky o císaři Karlu IV. Studenti viděli cenné originály a císařské pečetě.
ZŠ U Zámecké zdi
Zápisy dětí do 1. třídy se konaly 9. 2. od 14 do 18 hodin a 10. 2. od 14 do 17 hodin.
Dne 26. 1. byl den otevřených dveří. Dne 12. 1. byly ukázky rockové hudby pro žáky 4. až
9. tříd. Environmentální výchova obklopuje děti v každodenním životě. V oboru životní
prostředí se děti učí třídit odpad, ochranu vzduchu a vody, Les ve škole, systém Ekonom
s nakládáním s odpady, sběr odpadů, recyklace plastů, skla, kovů a papíru. Jedná
o výchovu dětí k ochraně přírody a životního prostředí. Dne 17. 2. se konala okresní
olympiáda žáků 9. ročníků v anglickém jazyce. Hostivický žák Matěj Petkov získal pěkné
4. místo. Žáci 6.A byli 14. – 18. 2. 2016 v rakouském Postalmu na škole v přírodě. Výborné
prostředí vytvořilo i podmínky pro pěkné lyžování. 15. 2. předvedli umělci z Karlových Varů
pro žáky 1. stupně hudební program Škatulky, byly to ukázky 4 základních hudebních
stylů. Environmentální výchova – EVVO je součástí vzdělávacího programu ZŠ. Úspěšně se
daří spolupráce s Letištěm V. Havla, v tématice třídění odpadu, omezování hluku, ochrany
vody a ovzduší. Každý rok žáci absolvují kurzy první pomoci Helpík. Prvé stupně se zapojily
do mezinárodní akce Les ve škole, pro oba stupně bylo 28 přednášek společnosti Ekonom.
V únoru žáci 7., 8. a 9. tříd vyhráli okresní kolo v házené. Dějištěm byla tělocvična
v Černošicích. Pokračování bylo v krajském kole, které se konalo na Kladně. Zde ve veliké
konkurenci hostivičtí házenkáři obsadili pěkné 3. místo. Úspěšní byli i volejbalisté,
v krajském kole 21. 4. v Neratovicích získali za 3. místo krásný bronzový pohár. V soutěžích školní ligy ragby bylo počáteční vystoupení odměněno 3. místem. Žáci 5.B navštívili
16. 3. Českou národní banku v Praze, nezapomenutelná byly prohlídka zlaté cihly s hmotností 12,6 kg, její hodnota představovala přibližně 1 milion korun českých. Žáci 6. tříd
pracovali jako informátoři o zástupcích živočišné říše žijících v našem městě, jednacím
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jazykem byla angličtina. Žáci svoje informace doplnili grafickými projekty. V březnu
navštívili žáci 5.B Národní zemědělské muzeum v Praze, cílem prohlídky bylo především
oddělení Les, příběhy stromů a lidí. Pro žáky 2. stupně byl pořádán lyžařský kurz ve
Vítkovicích v Krkonoších. Pěkné počasí bylo častováno přídělem sněhových vloček, což bylo
přijímáno všemi účastníky s velikou radostí. Žáci 5.B se přihlásili do literární soutěže
Kladenská veverka – téma bylo Ochrana přírody a životního prostředí. Do užšího výběru
postoupilo 2 000 prací z ČR a dalších zahraničních zemí. Žákyně Gabriela Dostálová
obsadila nádherné 1. místo, Michal Dudy získal 2. ocenění. Žáci 2. tříd navštívili divadlo
Lampion v Kladně, kde shlédli pohádku netradičně zpracovanou českou písničkářkou
Radúzou. Starší žáci šli po stopách Karla IV. První cesta vedla na Karlštejn, v podhradí bylo
Muzeum betlémů. Druhá cesta vedla do Prahy, na Nové město, Karlovo náměstí,
Václavské náměstí, Senovážná, Vodičkova a Jindřišská ulice. Žáci celé školy uspořádali
sbírku Srdíčkový den na pomoc dětem, které jsou v péči sociálně slabých rodičů.
Očekávaných 12 000 Kč bylo překonáno. Šesťáci navštívili Muzeum hlavního města Prahy,
názorně si prohlédli výstavu o nádraží Praha-Těšnov, modely vláčků, bývalých domů
a ukázky uměleckých předmětů a zbraní ze středověku. Den 18. března byl od 18,00 hodin
setkáním rodičů a dětí v atriu školy, kde byla odstartována již čtvrtá Noc s Andersenem.
Další program byl vyplněn společným nocováním v tělocvičně školy, ráno bylo oslaveno
konzumací dobrot napečených rodiči dětí. Na počest pana Svěráka byl vybrán Frňákovník,
velmi vzácná rostlina, kterou vysadíme spolu s dětmi v květnu. Dne 13. 4. „O Velký pátek se země otvírá a vydává své poklady“. Ve škole měly děti velký pátek dříve. Dne 22. 3.
hledaly děti poklady a nestačily se divit. Každý si mohl odnést, kolik unese. Nejlepší však
bylo uložení svého přání, s převahou to byla přání zdraví pro celou rodinu. Součástí
projektu k 700. výročí narození Karla IV. byl výlet na Karlštejn za poznáváním životu
a doby panování Karla IV. Byla i návštěva výstavy voskových figur. Děti za pomoci svých
rodičů vyrobily korunovační klenoty. Celoškolní projekt Po stopách Karla IV. zpracovali žáci
4. a 5. tříd. Krásná a zajímavá práce byla završena korunovací Karla IV. českým králem.
Nejpovolanější představitel císaře a krále země české byl sám pan ředitel Mgr. Josef
Mareš. Král Karel IV. pak žákům rozdal pražské groše. Druháci 2.D a školní družina
shromažďovali informace o životě českého krále Karla IV. První dubnová procházka byla
v Praze, šlo se po Královské cestě od Obecního domu až na Pražský hrad. Zastavení bylo
u Karolina, pak přes Karlův most a konec putování byl v katedrále sv. Víta. Ve škole
vyrobili keramické kachle, připomínající gotické okno. Den 3. 5. byl vyhrazen pro soutěže
o Helpíkův pohár, kdy žáci 5. tříd v krajském kole v oboře Hvězda v soutěži hlídek zdolávali
úkoly první pomoci. Při pobytu v Jizerských horách od 16. 5. vedle zkoušek obratnosti žáci
vyrobili středověkou košili a královskou korunu. Každý večer byl zakončen četbou knihy
Příběhy o Karlu IV. Na závěr pobytu byla návštěva výrobny korálů v Pěnčíně. A doma
čekaly na školáky zkoušky pro školní akademii. Výchova žáků 4. a 5. tříd byla praktická
výchova o dopravě na dopravním hřišti v Praze 6 na Vypichu. V dopravní soutěži mladých
cyklistů postoupili do okresního kola, které se konalo 9. 5. v Praze v Muzeu Policie ČR
a hostivické družstvo obsadilo pěkné 3. místo. Dne 10. 5. navštívily děti 5. třídy Státní
operu Praha, kde shlédly představení Jeníček a Mařenka. Žáci 8.A navštívili 17. května
mezinárodní výstavu Titanic. Viděli stovku originálů artefaktů z vraku původní lodi. Dne
18. 5. zažili žáci 5. tříd velké vzrušení v pevnosti Tepfaktor v Chotilsku, kde byla soutěž
podobná TV Boyard. Pro soutěžící čekalo 20 úkolů z trpělivosti, tajemnosti, zdolávání
překážek a luštění šifer. Pátá třída se vypravila do Prahy, do muzea u Karlova mostu, kde
žáci poznávali osudy manželek Karla IV. Následovala plavba lodí po Vltavě až do Čertovky,
kde bylo pěkné zakončení cesty. Týdenní škola v přírodě byla od 23. 5. pro žáky 3.D a 3.E
v penzionu nedaleko Prachova. Děti si prohlédly Muzeum přírody v Českém ráji, poznaly
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okolí Jinolických rybníků. Pár dnů plných her velice rychle uběhlo a nastal návrat domů
plný radosti a vzpomínek na pěkné dny v Českém ráji. Sportovně ozdravný pobyt v Itálii
10. – 17. 6. absolvovali žáci 5. – 9. třídy v krásném prostředí městečka Valverde di Casenacio. Pro sport byla mnoho příležitostí, výborné bylo vodácké putování, hrátky v moři
a návštěva San Marina. Dne 20. 6. se žáci 6.C zúčastnili exkurze na zámek v Nelahozevsi.
Velmi zajímavá byla prohlídka parku a lobkovických sbírek. Paní průvodkyně výborným
výkladem hovořila o životě a díle hudebního skladatele Antonína Dvořáka. Připravovaná
školní akademie byla 24. 6. od 17 hodin, kdy v atriu školy začal pro žáky a rodiče více jak
2,5hodinový program. V úvodu bylo šerpování žáků 9. ročníků a pak následovala
vystoupení jednotlivých tříd. Pořad jednotlivých scének uváděl Marek Černoch, který
zazpíval i několik pěkných písniček. V atriu školy viděli návštěvníci obrazy, prostorové
modely celoškolního projektu – Karel IV.
Po prázdninách následoval nový školní rok 2016/2017. V atriu školy přivítal žáky pan
ředitel Mgr. Josef Mareš. Děti pozdravil i pan starosta města Jaroslav Kratochvíl. Do školy
nastoupilo 783 žáků, kteří byli rozděleni do 31 tříd. Do školy nastoupilo 110 prvňáčků.
Škola otevřela pro žáky 1. – 3. ročníků 10 oddělení školní družiny. Ve škole pracuje celkem
69 zaměstnanců, z toho je 54 pedagogů. Velice obtížně se dařilo doplnit učitelský sbor.
U mladých absolventů učitelského vzdělání je velmi malý zájem o práci s dětmi. V době
prázdnin proběhla generální oprava obou tělocvičen, v malé tělocvičně se podařilo díky
sponzorům ŘLP a SEGRO vybudovat horolezeckou stěnu, na školním sportovišti byla
provedena oprava povrchu – umělé trávy. Velice pozitivní je vybudování přístupové cesty
od Lidlu ke škole. Pan ředitel školy popřál všem žákům, školním zaměstnancům i rodičům
klidný, bezproblémový školní rok 2016/2017, založený na vzájemné důvěře, respektu
a včasné věcné komunikaci. V nové galerii Portheimka na pražském Andělu navštívili žáci
6. ročníků výstavu děl malíře Karla Chaby. Žákům se líbily záběry z Prahy. Měli i veliké
štěstí, že se setkali se synem malíře Patrikem Chabou. Jeho doprovodná slova k promítanému filmu byla velice poučná. Pro žáky 2. stupně bylo ve dnech 22. – 23. 9. školení
o kyberšikaně. Zdeněk Zaoral ve dvou samostatných blocích ukázal nebezpečí různých
ataků na sociálních sítích. Žáci 6.B navštívili 11. 10. kostel sv. Šimona a Judy v Praze, kde
probíhal komentovaný koncert symfonické básně Má Vlast Bedřicha Smetany. Výborné
bylo vyprávění o Vltavě, o Teplé a Studené, nočních rejích rusalek, o starých českých
hradech, Svatojánských proudech a toku ku Praze s majestátným Vyšehradem a splynutí
s Labem. Dne 7. 11. vystoupili Milan Pomahaj a Josef Šlik v tanečním sále školy s hudebním pořadem, který se zabýval současnou rockovou hudbou. Osmáci byli 7. 11. v divadle
Gong na představení Romeo a Julie. Známý děj byl umocněn moderní hudbou se
speciálními světelnými a zvukovými efekty. Výborné bylo vystoupení obou představitelů
hlavních osob děje. Celoškolní projektový den 18. 11. byl ve znamení Významné české
osobnosti z oblasti literatury, hudby, výtvarného umění, sportu, vědy, kinematografie
i vrcholové politiky. Žáci si vybrali osobnost a vytvářeli vlastní encyklopedii pro účely
dalšího využití ve výuce nebo ve školní knihovně. Žáci hostivické školy budou využívat
čtečky Kindle. Firma Amazon je občanům známá jako internetový obchod. Navíc však
vyrábí a prodává elektronické čtečky knih. Přímo ze čtečky je možné nakupovat, stahovat,
prohlížet si a číst elektronické knihy, noviny, časopisy a další digitální média, a to díky
bezdrátovému ViTi připojení. Od 1. 11. mohou žáci využívat 33 čtecích jednotek, které
obdrželi darem od pracovníků Amazonu. Dne 22. 11. se vypravili žáci 3.C do oblasti
hostivických rybníků. Průvodci jim byli lesníci z Lesů hl. města Prahy, kteří připravili pro
žáky zajímavý program Život lesa. Děti ochutnaly vůni medu, hub. Horší bylo dle hmatu
poznat srnčí kopýtko, parůžek. Celé odpoledne v lese bylo s doprovodným programem

Kronika města Hostivice
Rok 2016

34

dalším vzděláváním v ochraně přírody. Žáci 8. ročníků navštívili Hrdličkovo muzeum
Přírodovědné fakulty v Praze. Cílem návštěvy bylo antropologické oddělení, kde se zajímali
o detailní rozbor lidské kostry. Nová lezecká stěna v tělocvičně ZŠ je od 1. 11. v provozu.
Stěna má 94 m² a je obsazena 200 různě velkými chyty. Funkci plní již dva kroužky lezení,
kde 35 dětí poznává úskalí výstupů a nebezpečí výšek. Dne 9. 12. byly pro žáky 1. a 2. tříd
besedy se strážníky městské policie. Děti si vyzkoušely pokyny správného předcházení ulic,
význam nošení reflexního označení pro chůzi v noci a obezřetnosti při setkání s neznámou
osobou. Třída 2.C se 22. 11. sešla s Kamilem Střihavkou. Známý zpěvák, muzikant dětem
vyprávěl o svém mládí, kdy vedle hudby reprezentoval ve skocích na lyžích. Děti se
dověděly, proč má tak dlouhé vlasy. Již několik let zpívá v muzikálu Jesus Christ Superstar
postavu Ježíše. Dobře se besedovalo, zpívalo a nakonec byla i společná fotografie. Žáci
6. a 7. ročníků navštívili 7. 12. kostel sv. Šimona a Judy, kde pořádán koncert České
vánoční mše od Jana Jakuba Ryby. Koncert byl v podání orchestru Národního divadla
a Dětské opery. Celkový zážitek byl ohromný. Školu v přírodě v Černém Dole absolvovala
třída 6.A, v týdenním termínu od 12. 12. Výborné ubytování bylo v Penzionu NATTY, přímo
pod zasněženými sjezdovkami. Dopoledne byl vyučovací program, odpoledne patřilo
sportovním aktivitám. Večer byla návštěva plaveckého bazénu, který byl přímo v budově
ubytování. Líbila se návštěva kluziště ve Vrchlabí, i těm co stáli na bruslích poprvé v životě.
Nezapomenutelný byl výjezd lanovkou na Černou horu a odtud 11 km pěšky do Černého
Dolu. Počasí bylo velice pěkné i s přídělem dostatku sněhu a tak týdenní pobyt skončil
velikou radostí všech účastníků. Žáci 9. ročníků navštívili 21. 12. muzeum Bedřicha
Smetany, kde vyposlechli uvedení symfonických básní Má vlast. Velmi pěkně působilo
výtvarné ztvárnění vltavských vod českou krajinou, rej rusalek, sláva českých hradů
a přítok do Prahy.
Školní družina
V provozu je již deset oddělení, pro děti byl vždy připraven vhodný program. Březen
zahájila družina návštěvou knižní výstavy Trnkova zahrada a pak následovala prohlídka
Malostranské besedy. Na sklonku školního roku navštívily děti hostivické družiny výstavu
v Lidicích. Hlavní program spočíval v Lidické galerii, kde byl 44. ročník Mezinárodní
dětského výtvarného umění. Letošní téma bylo Škola a vzdělávání. Soutěže se zúčastnilo
18 075 dětí ze 77 zemí světa. Na výstavě bylo možno vidět 1 390 nejúspěšnějších prací,
obrazů, soch z keramiky, skla i papíru. Krátká návštěva Růžového sadu a sousoší dětských
obětí války bylo pietní uctění lidické tragédie. Druhý červencový týden byl ve znamení
týdne tábora pod hrází. Letos to byl již VI. ročník, kdy se sešlo přes 40 dětí na
příměstském táboře. V programu byly různé hry, poznávání okolí Hostivických rybníků.
Byla návštěva Sletiště Kladno. Dále byla pěkná vyjížďka do zooparku v Chomutově.
Některé vycházky pokropil i déšť, nejvíce poškodil program v pátek, kdy plánované sportovní soutěže ve Hvězdě musely být zrušeny a náhradou za to, byla návštěva Národního
muzea – Archa Noemova. Po návratu domů, do Hostivice následoval úklid tábora, stanů
a nakonec byla i táborová tombola. Tábor byl skvělý. Ve čtvrtek 14. 10. byla návštěva
divadelního představení škola písničkou v Malostranské besedě. Děti si vyzkoušely různé
hudební nástroje. Výborná byla soutěž v poznávání písniček z pohádek a večerníčků. Žáci
3.D si vyzkoušeli provoz nového dopravního hřiště ve venkovním areálu místní Sokolovny,
kde strážníci městské policie je učili základům pravidel silničního provozu. Do družiny přišel
Mikuláš s čertem a andělem. Děti plné očekávání se na tuto slávu připravily. Společně
vyrobily pro čerta 65 m dlouhý řetěz, připravily dárky, andělské zpívání a došlo i ke společ-
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nému zpěvu družin, kde zpívaly koledy a po náhlém zahasnutí světel se vynořily postavy
Mikuláše, anděla a čerta s velikou kupou dárků pro všechny děti.
Základní škola Pionýrů
Dne 20. 1. byl den otevřených dveří, ve škole jsou třídy s maximálním počtem
12 žáků. V průběhu roku došlo k celostátní reorganizaci školství a z rozhodnutí ZM Hostivice byla škola pro nedostatek žáků ke dni 13. 6. škola zrušena.
Husova základní a mateřská škola Směrovka, Hostivice
Do 30. 8. je možnost podat ještě přihlášky dětí do první, druhé a třetí třídy základní
školy. Třídy jsou po 5 až 12 žácích. Školné 1 000 Kč měsíčně, družina 500 Kč měsíčně.
Základní soukromá škola Smart academia, s. r. o., Hostivice
Od 1. 9. 2016 nabízí výuku s upřednostněním výuky angličtiny, němčiny a španělštiny. Počet žáků ve třídě maximálně 15.
Základní umělecká škola Kladno, pobočka Hostivice
ZUŠ Kladno, pobočka Hostivice přijímá žáky pro školní rok 2016/2017 do oborů –
hudební zahrada pro děti se seznámením se s hudebními nástroji, s hudebními základy
a znalost not. Hudební obor – klavír, kytara, housle, zobcová flétna, klarinet, trubka, zpěv,
sborový zpěv. Taneční obor – taneční příprava, taneční gymnastika, lidový tanec, klasický
tanec a moderní tanec. Výtvarný obor – přípravná výtvarná výchova, plošná tvorba, další
výtvarné techniky. Veselá hra – příprava na literárně dramatický obor. Dne 27. 5. od 17,00
hodin byl koncert žáků ZUŠ, školní kapely a sólistů. Příběh o zvířátkách zpívajících Ježíškovi
v Betlémě přednesli žáci 12. 11. pro klienty domova seniorů Zelená Lípa Hostivice
a 19. 12. pro děti MŠ Hostivice. Žáci ZUŠ nastudovali celovečerní muzikál Král zbojníků
v poměrně krátkém čase tak, že 9. 12. předpremiéru sledovali žáci místního gymnázia
a 12. 12. byla premiéra v Městském divadle ve Slaném, kde se vystoupení těšilo velikým
ovacím.
Hudební škola Pavla Hokra
Vyučuje žáky hře na klavír, flétnu, kytaru a populárnímu zpěvu. Pro žáky je nabízena
i forma domácí výuky.
Mateřská škola Hostivice
Působí ve školním areálu v Litovické ulici, kde je 225 dětí, a nově byla otevřena
školka Pohádka, K Višňovce s kapacitou 35 dětí, jedná se o detašované pracoviště hlavní
MŠ Hostivice. Předškoláci se v ZŠ seznámili s novým školním prostředím, s otázkami zdravotní péče. Soutěž firmy Lidl o výstavbu dětského Rákosníčkova hřiště byla pro místní děti
velmi úspěšná, nové hřiště již stojí v dolní části zámecké zahrady a slouží dětem. Poslední
březnový týden byl ve čtvrtek a pátek vybrán ke společnému večeru s pohádkou a noco-
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váním ve školce. Dne 24. 10. se děti, za pomoci příslušníků dopravní policie Rudná, učily
poznávat dopravní značky a řešit provoz na veřejných komunikacích. Předvánoční čas ve
třídě Rybiček byl zahájen adventem. Rozsvícení prvé svíčky na adventním věnci patřilo
uvítání Mikuláše, anděla a čerta. Druhá svíčka se rozhořela na uvítání představení pro
maminky a tatínky. Třetí svíčka patřila k uvítání hostů. Původní obavy a tréma se ukázaly
jako liché, všichni měli z vystoupení dětí velikou radost. Spokojenost byla v domově
seniorů Zelená lípa, kam děti již několik let chodí popřát babičkám a dědečkům radostné
Vánoce a hodně zdraví v novém roce. A bylo ještě něco navíc, s třídou Včeličky děti
předvedly v tanečním sále předvánoční dopoledne se zpěvem vánočních koled a předvánočních básniček. A konečně čtvrtá svíčka se rozhořela – školku navštívil Ježíšek, který
přinesl v batohu nadílku a dárečky, který si děti odnesly domů. Byl to krásný, adventní čas.
Mateřská škola „Směrovka“ Hostivice
U dětí do školky je zápis průběžný, Po–Pá 8,00 – 16,00 hodin. Pro děti byl uspořádán
7. 6. den otevřených dveří ve spolupráci s vojenským útvarem Břve. Dále přišli školáčci MŠ
Sluníčko a ZŠ Pionýrů. Děti zaujaly především ukázky vojenské policie, radiotechniky,
speciálních motorových vozidel, prvé pomoci a další ukázky dovednosti příslušníků armády
ČR. Od 1. 9. začalo Centrum volného času, družina Směrovka, provozní doba 13–18 hodin.
Školné dle smluveného počtu návštěv, každý den měsíčně 500 Kč.
Ostatní mateřské školky a kulturní kroužky
Charakter mateřské školy se státní akreditací získala škola Fíček, s. r. o., U Chobotu
1212, která nabízí kapacitu pro 22 dětí.
Dále jsou školky, které poskytují služby jako hlídání dětí Veselý domeček – Mírová
20 dětí, Opičky, U Potoka 20 dětí, Školka Na Výhledu – Sportovců 20 dětí, Školka Sluníčko
– Žďárského 18 dětí, Lesní školka EnvinKlub Hurá ven – pro děti v přírodních podmínkách
pod hrází Litovického rybníka má kapacitu pro 20 dětí. Úspěšný byl prázdninový tábor
v červenci a srpnu. Svoji činnost předvádí hudební kroužek „Slavíček“, který slouží dětem
předškolního věku již 13 let. Děti jsou vedeny ve skupinách dle stáří, získávají průpravu
k dalšímu hudebnímu vzdělávání.
Klokánek
Vedení prožívalo dny nejistoty, neboť státní orgány prováděly rušení funkčních
organizací, redukovaly se stavy dětí a dosud zaběhnutý systém dostával citelné trhliny.
Finanční prostředky na provoz byly silně okleštěny, a tak vedení shánělo peníze na všech
stranách. Velmi citelná byla podpora našeho města v čele se starostou Jaroslavem
Kratochvílem, pozadu nezůstalo ani Hostivické kulturní středisko s ředitelem PhDr. Janem
Černým a Barborou Chmelíkovou, kteří pomohli zajišťovat akce dětí v průběhu roku. Děti
z Klokánku si mohly vyzkoušet nové dopravní hřiště v Sokolovně, kde paní Potencová
zajistila vozový park pro zkoušky a dík i patří zúčastněným motorkářům. Vedení Klokánku
vstupuje do nového roku 2017 s obavami, aby hostivický Klokánek nenásledoval
organizace již zrušené v roce 2016.
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DĚTSKÉ ODDÍLY
Kajky
První jarní akcí bylo 30. 4. Vítání ptačího zpěvu u Hostivických rybníků, kterého se
zúčastnilo asi 40 zájemců. Bylo patrné, že tento den byli na rybnících a ve Stromečkách
dlouho nevídání ptáci. Zaujaly potápky černokrké, potápka roháč, byl spatřen i kroužící
moták pochop, za Břevským rybníkem se ozývala žluva hajní a ornitolog Ota Vorel slyšel
před zahájením vycházky i krutihlava obecného. Při akci bylo napočítáno 57 ptačích druhů,
což je o 10 více než v roce předešlém. Letní tábor byl v Beskydech, v polovině září byl
sjezd řeky Orlice, návštěva skanzenu v Krňovicích. V říjnu byla horolezecká stěna v Ruzyni
a o podzimních prázdninách byla cesta k přátelům do Domažlic. Z blízkého Českého lesa
byly cílem skály s možností lezeckých dovedností. Na zpáteční cestě domů, následovala
krátká zastávka v Plzni v Techmanii. Oddíl oslavil 17. 11. své 23. narozeniny. I letos
dopoledne patřilo společnému hledání oddílové smlouvy. Kajky mají pravidelné schůzky ve
čtvrtek od 16,30 do 18,30 hodin v klubovně Domu dětí, Pionýrů 54, Hostivice. Zvou
i ostatní děti k činnosti.
Junák
Středisko Bílá podkova Hostivice má pravidelné schůzky v domě dětí, ulice Pionýrů.
Pro chlapce v úterý 16,30 – 18,30 hodin, pro děvčata ve středu 16,30 – 18,30. Při těchto
schůzkách se členové dovídají vždy něco nového z tábornického života a o pobytech
v přírodě. Minimálně jednou měsíčně jsou víkendové výpravy, setkávání s jinými oddíly na
turistických trasách. K propagaci činnosti slouží zejména webové stránky, aktivní účast
krojovaných junáků při významných akcích města.

TĚLOVÝCHOVA A SPORT
TJ Sokol Hostivice – zajišťuje tyto aktivity v Sokolovně:
-

Dětský klub Hopík – pro předškolní děti.

-

Hrátky pro děti – výtvarná činnost pro děti 2–4 roky.

-

Sportovní aerobik pro děti od 9 let.

-

Zumba pro děti, zapsaných je 30 dětí a velmi dobře s nimi pracuje Valerie Lažo.

-

Jóga pro seniory, začátečníky i pokročilé.

-

Chi-toning – kurzy dynamického cvičení.

-

Pilates SM systém – sportovní cvičení.

-

ASPV – asociace sportu pro všechny.

-

Oddíl sportovní gymnastiky TeamGym pro děti, vedený Davidem a Zuzanou
Potužníkovými a Marikou Mlinárikovou.

-

Florbal pro mladší a starší žáky, oddíl má 45 členů, trenérské funkce vykonávají Jana
Koukalová, Pepa Mach a Miloslav Lunáček.
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Taneční gymnastika Marešky, pod vedením Věry Marešové působí v Hostivici již
24 let, největší úspěchy jim přináší scénický, moderně výrazový tanec. Cvičenky
trénují v tanečním sále ZŠ U Zámecké zdi.

-

Power jóga – sportovně psychologické cvičení.

-

Fitness pro seniory, cvičení pro starší osoby, cvičitelka Marie Šimonová vhodně
pomáhá osobám postiženými civilizačnímu chorobami.

-

Hodiny boxu pro dospělé a mládež od 12 let.

-

Krav Maga – techniky ovládání sebeobrany člověka.

-

Taekwon-do – moderní bojové umění.

-

Fit a Sexy – formování těla člověka kondice.

-

Rodiče a děti – Body mind – kombinace cvičení jógy a pilates.

Dne 17. 4. byly letní hostivické olympijské hrátky pro děti od 2 do 99 let, vše bylo
v areálu Sokolovny, který se představil jako olympijský stadion. Soutěžilo se v 9 disciplínách a účast 140 dětí je svědectvím jejich zájmu o sport a pohyb těla.
Od 23. 5. jsou kurzy lezení na lezecké stěně v areálu Sokolovny.
Víkend s Hopíkem 17. – 19. 6. zavedl 53 účastníků ASPV do Vršova, Horní Bradlo
v Železných horách. Ve sportovním areálu Tesla bylo mnoho možností k aktivitám všeho
druhu. Byl to pochod do pralesa, výtvarné hrátky pro děti a dospělé, večerní bojová hra,
hry v přírodě, koupání. Atletické závody Děti v pohybu se konaly v sobotu 21. 5. v Rudné.
Zde probíhala okresní soutěž Nebojte se atletiky. Závodilo se v bězích, skoku do dálky
a v hodu do dálky.
Již podruhé bylo o prázdninách letní soustředění příměstského tábora v místní
sokolovně. Program byl naplánován od 8 do 16 hodin, dopoledne byl atletický trénink,
odpoledne patřilo vlastní zábavě a vymýšlení choreografie jevištních vystoupení, které se
pak při finále povedly a spokojenost byla u všech účastníků ohromná. Taneční skupina
Marešky uspořádala 1. 10. výlet do Muzea lokomotiv v Lužné u Rakovníka. Krav maga
pořádá pro zájemce 16. 10. od 14,30 do 17,30 hodin úvodní lekce k osobní bezpečnosti,
prevence a ochrany sebe a svých blízkých, další lekce byla 30. 10. od 14,30 do 17,30
hodin. Dne 26. 11. se starší žáci zúčastnili republikové soutěže ve florbalu. Turnaje se
zúčastnilo 6 družstev z celé republiky, hrálo se systém každý a každým. Naše družstvo se
hrou v poli svým soupeřům v mnohém blížilo, ale chyběla úspěšná střelba na branky.
V sobotu 26. 11. bylo tradiční Hostivické světélkování a rozsvícení vánočního stromu
před zámkem. Program byl velice pestrý, nejprve byly od 14 do 17 hodin pracovní
a výtvarné dílny, společenský program ve škole, v 17 hodin průvod světélek, 17,30
slavnostní rozsvícení vánočního stromu, v 18 hodin koncert Hostivického pěveckého sboru.
Dne 3. 12. byla dětská Mikulášská zábava v Sokolovně od 16 hodin. Podvečer se
odehrával v duchu nebeských a pekelných soutěží. Radosti bylo na rozdávání. Zaplněný sál
uvítal Mikuláše, čerti řádili s dětmi, andělé vznešeně kráčeli. Mikuláš k dětem promluvil,
poslechl si píseň zazpívanou dětmi a košíky plné nadílky byly vzápětí rozdány všem dětem.
V řadách dobrovolných cvičitelů, organizátorů všech akcí roku 2016 nastal čas k zamyšlení.
Vzpomínalo se na hostivické světélkování, drakiádu, dětský den, sousedský běh, cákání na
Litovickém rybníce, hostivické olympijské hrátky, masopust, pohádkový les a další. Tyto
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akce byly podporovány městem a jeho organizacemi, nelze opomenout bezejmenné
pomocníky, bez kterých by se plejáda krásných akcí těžko zajišťovala. Díky, cvičitelé
a cvičitelky TJ Sokol Hostivice.
Ve dnech 9. – 10. 12. bylo soustředění cvičitelů a sportovních nadšenců v chatě
Jeřabinky, v Horní Malé Úpě. Pořadatelem byl ASPV Praha-západ. Vedle lyžování na
sjezdovce za chatou byl i výšlap na sousední vrch. Večer byly besedy, předávání
zkušeností a dovednostní soutěže.
TeamGym – dne 20. 2. soutěžily děti v závodu Malého TeamGymu v Dobřichovicích,
naše družstva starších a mladších dětí získala 2. místa. Těsně před Vánocemi se oddíl
zúčastnil předvánočních závodů Malý TeamGym – junior 10. 12. v tělocvičně Sokola
Královské Vinohrady. Naše tři družstva byla „na bedně“. Nejmladší družstvo ročník 2009
a mladší získalo zlaté medaile, prostřední družstvo 2008–2006 získalo stříbrné medaile
a nejstarší ročník 2005 a starší byli bronzoví. Poděkování za bezvadnou přípravu všech
závodníků na závody patří Davidu a Zuzaně Potužníkových a Marice Mlinárikové.
Oddíl orientačního běhu – již 10. 5. soutěžili žáci základních a středních škol
v Chuchli. Naši závodníci získali bronzové medaile. Na škodu závodů byl vandalský čin –
odcizování značek kontrolních stanovišť, což smutně neslo více jak 400 závodících dětí.
První červen patřil od 16 do 18 hodin orientačnímu běhu v okolí Hostivických rybníků.
Závodilo se na 3 vybraných trasách, běhu se zúčastnilo více jak 500 závodníků. Stupně
vítězů obsadili i naši závodníci. Další orientační běh se konal 17. – 19. 6., a to již VI. ročník
tradičního víkendu s Hopíkem. Letos se soutěžilo v Železných horách, ve středisku Tesla
Braná. Cílem závodu bylo dobytí blízkého pralesa. Náš oddíl uspořádal tři orientační závody
Pěkné prázdniny. Soutěžilo se v prostředí Českého ráje, kde trasy závodů vedou v labyrintu skalních věží. Vynikající výkon podala hostivická Lenka, která v konkurenci závodníků ze
12 zemí světa od Austrálie až po Portugalsko získala za druhé místo – stříbrnou medaili.
V červenci byly třídenní závody na Vysočině, pro družstva dospělých byly pětidenní
mezinárodní závody OOCUP v Alpách na pomezí Rakouska, Itálie a Slovinska. Česká
výprava dosáhla celkem velmi pěkných umístnění. V září opět začaly otevřené tréninky, na
které jsou zvaní i nováčkové orientačního soutěžení. Cílem byly cyklistické soutěže na
Šumavě, v dvorci Antýgl. Vedoucí oddílu orientačního běhu Jan Müller provedl za rok 2016
zhodnocení celkové činnosti. Zájmem se staly orientační závody na běžkách, čokoládové
tratě na Mníšku, kde v lese čekalo dvacet kontrol s tajemstvím ukryté čokolády. Pro sílu
závodníků úspěšně sloužilo zdolávání lezecké skalní stěny. Vyrovnává se převaha kluků
v oddíle, nastoupila skupina šikovných děvčat. Z mistrovství republiky v klasickém běhu
dovezla Lenka bronzovou medaili, z mistrovství republiky v cyklistickém orientačním
závodě se mohla Justina pochlubit zlatou medailí.
Oddíl tenisu
V oddíle je organizováno 108 členů, mládež do 18 let tvoří pětinu členské základny.
Letos byly oslavy 20 let od doby, kdy byly zprovozněny první 2 tenisové kurty. Stavěly se
formou dobrovolných brigád, členské příspěvky na finanční potřeby nestačily, a tak
vypsány částky 5 000 Kč na čestné členství 20 let. Zbývající potřebu peněz hradil TJ Sokol
Hostivice. Upřímná slova předsedy Vladimíra Burgera někteří dnešní teenageři těžko
chápou, ale tak to tenkrát bylo…
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V sezóně 2016 působilo v soutěžích jedno smíšené družstvo starších žáků, hrálo III.A
třídu, ve kterém skončilo z osmi účastníků na solidním 5. místě. Velmi vydařený byl víkend
2. – 3. 7., kdy na kurtech pod hrází byl oficiální turnaj mladších žáků. Z hostivického oddílu
úspěšně bojovali Bartoloměj Šusta, Trojan Gáborik, kteří získali stříbrné a bronzové
ocenění. V červenci a srpnu se na kurtech oddílu konaly 2 turnusy tenisového kempu
vedené členy oddílu J. Burgerem a P. Kalcovským. Akce se zúčastnilo 35 dětí ve věku 5–14
let. V rekreačním sportu upořádal oddíl mladších žáků klubový turnaj 4. 9. Hostivice Open,
11. 9. turnaj dvojic muži, 25. 9. turnaj smíšených dvojic a 2. 10. turnaj pro děti od 8 do
14 let. Každého turnaje se zúčastnilo 20 hráčů. Tréninky vedou školení trenéři, je patrná
jejich úspěšná práce, tenisové mládí nadějně roste.
Šachový oddíl
Uspořádal 17. 9. v Sokolovně již po osmé turnaj „O pohár města Hostivice“. Letošní
turnaj obohatili svou přítomností 2 šachoví velmistři Peter Michalík a Petr Neuman, dále
český reprezentant Vojtěch Plát. Soutěže se zúčastnil nejlepší český zástupce na letošním
mistroství Evropy chlapců do osmi let, hostivický šachista Vojta Spousta. Turnaj splnil vše,
pan starosta Kratochvíl předal ceny, pan Změlík a firma Starlife poskytli balíčky pro vítěze
všech kategorií, další sponzoři Fort Roxy, Hostivice pizza, Jan Peklo – Světlo další
hodnotné ceny. Z 52 hráčů zvítězil Peter Michalík – 8 bodů, Vojtěch Plat byl 2. se 7 body
a třetí místo obsadil Vasil Tričko se sedmi body. Nejlepším juniorem se stal Petr Hollan na
6. místě a z žen získala nejlepší umístění juniorka Sofie Přibylová. Nejmladším účastníkem
byl osmiletý Vojtěch Spousta – Hostivice, nejstarší byl Jaroslav Mašek – osmdesátník
kladenského šachu.
Oddíl florbalu
Starší žáci se zúčastnili 26. 11. republikové florbalové soutěže v Pardubicích. Na
turnaji soutěžilo 6 družstev, při utkání systémem každý s každým. Na konci turnaje byla
pro mužstvo Hostivice však bodová nula. Hráči získali zkušenost, trénovat střelbu na
branku a body jistě příště budou. Letos to bylo skutečně jen o poznávání velkých soutěží.
Oddíl kopané
V soutěžním ročníku 2015/2016 měl oddíl zastoupení fotbalových týmů v okresním
přeboru okresu Praha západ a 1 mužstvo ve IV. třídě dospělých. Starší přípravka obsadila
6. místo v okresním přeboru starších žáků skupina C. A tým mužů odsadil v okresním
přeboru konečné 6. místo. U všech týmů tvořili realizační tým 1 vedoucí a 1 trenér.
U A týmu byl navíc 1 asistent trenéra.
-

V novém ročníku 2016/2017 oddíl přihlásil do soutěží
mladší žáky do okresního přeboru, skupina B, mužstvo vedou 2 trenéři
starší žáky do okresního přeboru, mužstvo vedou 2 trenéři
dorost hraje okresní přebor, mužstvo vedou 2 trenéři a 1 vedoucí
B tým mužů hraje IV. třídu, skupinu B u mužstva působí 1 trenér
A tým hraje okresní přebor, u mužstva působí 1 trenér, asistent trenér a vedoucí
mužstva
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Nadále je mužstvo „přípravky“, kde 3 trenéři se snaží děti ve věku 3–6 let učit
základům fotbalové hry.
Činnost sportovních skupin sportující pod patronací MKSH
Sousedský běh – byl již po 15. – závodí se na hrázi Litovického rybníka a jeho okolí.
Hostivice RUN 2016 – půlmaraton, běhá se v okolí Hostivických rybníků v kategoriích
dospělí muži, ženy půlmaratonu, desítce a pětce, senioři, rodiče s dětmi.
TJ Sokol Břve
Sportovní areál Břve je velmi vhodný objekt pro pořádání míčových her, sportování
všeho druhu. Vedle výborného cateringu je tu vhodné prostředí pro tenis, nohejbal,
házenou a další míčové sporty.
Loni založený kroužek míčových her Lvíčata má v současné době 82 dětí. Docházka
na tréninky je řízena provozem dětských družin, kdy děti 1. – 3. třídy jsou ze školní
družiny odváděné do areálu Břve, starší děti 4. – 5. třídy docházejí na tréninky samostatně. Na tréninkové jednotce jsou 3–4 trenéři, žáci jsou dle věku rozděleni do 4 skupin.
Lvíčata společně se ZŠ Zličín organizují víkendové tematické turnaje v miniházené, např.
velikonoční turnaj, mikulášský turnaj a nenásilnou děti získávající dovednost při styku
s míčem a hrou.
Na konci každého školního roku probíhá ukončení sezóny za účasti diváků, rodičů
a sourozenců dětí. Sportovci jsou odměněni sladkostmi a především i vysvědčením
o výsledcích roční činnosti. Zájemci o sport i v době prázdnin mají možnost se hlásit do
sportovního příměstského tábora v areálu Břve. Ten je v systému denního kempu nebo
týdenního pobytu. Prvního ročníku se zúčastnilo okolo 50 dětí ze Lvíčat, ale i z házenkářského oddílu TJ Sokol Břve Handbal Team, ale také ze ZŠ Hostivice, ZŠ Zličín a dalších
základních škol v okolí. Druhého ročníku se zúčastnilo již téměř 100 dětí. Dopoledne děti
trénují miniházenou, učí se florbal, ringo, cvičí aerobic a spoustu dalších her. Samozřejmě
zde děti mají kromě sportovního vyžití k dispozici dostatek odpočinku a relaxace. Je
možnost používat vířivku a i bazén. Na Den dětí uspořádali Lvíčata a oddíl Team Břve
Handball charitativní akci pro děti z Klokánku.
Oddíl házené TJ Sokol Handball Team – má v současné době 50 žáků ZŠ. Oddíl
Břve uspořádal 1. ročník Hostivice VCUP v kategorii žactva. Všechny děti dostaly sladké
odměny a prokázaly, že tréninkem a pílí lze dosahovat výborných výkonů.
Ligové družstvo žen v nohejbalu – Soutěžní sezóna byla zahájena turnajem
Českého poháru v Českém Brodě. Naše družstvo se teprve sehrávalo pro účast ve velkém
turnaji. Ve druhém turnaji v Čelákovicích se naše trojka umístila jako druhá, stejné
hodnocení bylo na třetím turnaji na Pankráci a zakončení bylo v hale Sportovního areálu
Břve, kde naše formace vybojovala krásné třetí místo a v konečném hodnocení to bylo
krásné 2. místo zimní nohejbalové soutěže. V pražském přeboru to byl boj o každý bod
a tak třetí místo bylo velikým úspěchem. Vyvrcholením sezóny bylo mistrovství České
republiky, které pořádal oddíl nohejbalu Český Brod. Vynikající byla „břevská trojice“, která
ve finále podlehla až ve třetím setu o jeden bod. Ale i tak to byla historicky první získaná
stříbrná medaile z mistrovství ČR.

Kronika města Hostivice
Rok 2016

42

POLICEJNÍ KRONIKA
Každý měsíc je soupisem přestupků, trestných činů našich občanů i mimohostivických
osob.
Občané porušují zásady slušného chování, domácí násilí reprezentují manželské
neshody, týrání životních partnerů, dětí, šikana, násilné útoky, opilost mužů i žen, požívání
alkoholu a drogových preparátů. Stále je mnoho řidičů, kteří sedají za volant motorového
vozidla pod vlivem alkoholu a omamných látek, přetrvávají krádeže, pobíhání psů a zvířat
na veřejných prostranstvích. Časté je rušení nočního klidu a další. Jsou problémy s bezdomovci a osobami, které odmítají pracovat a živit se svojí prací a čekají na přídavky
a podporu od úřadů.
V průběhu roku bylo zaznamenáno a řešeno:
Přestupky v dopravě

218
736
18
78

Přestupky proti veřejnému pořádku

3 přestupky řešeny na místě blokovou pokutou
289 přestupků řešeno domluvou
3 přestupky oznámeny přestupkové komisi

Ostatní přestupky

řešeno blokovou pokutou
řešeno osobní domluvou
oznámeno MÚ Černošice
nasazeno tzv. botiček

15 přestupků řešeno na místě blokovou pokutou
83 přestupků bylo řešeno domluvou
8 přestupků bylo oznámeno přestupkové komisi

V roce 2016 bylo zadrženo 7 pachatelů trestných činů, na území města se podařilo
odstranit 3 autovraky. Dále bylo oznámeno 5 majitelů vozidel bez pojištění odpovědnosti.
Správnímu orgánu bylo oznámeno 6 osob pro porušení OZV a jiných právních předpisů
a průběhu roku byli zadrženi 3 podnapilí řidiči.
Podle statistiky OOP PČR Hostivice bylo spácháno v roce 2016 v našem městě
7 případů vloupání do vozidel
2 motorová vozidla byla odcizena
3 – byli zadrženi podnapilí řidiči
23 – bylo spácháno majetkových trestných činů – vloupání do objektů, rodinných domů,
stavebních buněk, krádeže dokladů a peněz.

ZEMĚDĚLSTVÍ
Další chmury a pláč nad zničenými, zabetonovanými pozemky, kde dříve rostla
pšenice, žito, ječmen, řepka, vojtěška, brambory, cukrovka – dnes skladové haly, obslužné
asfaltové silnice. Konec zemědělské činnosti V Čekale, Na Hrobech, Palouky, letiště.
A bude ještě hůře. Developeři nakoupili pozemky a nyní je chtějí převést na stavební
lokality. Položení našeho města dráždí Prahu, které by ráda expandovala na okres Prahazápad a Praha-východ. Smutný to pohled českého sedláka.
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V Hostivici se o zemědělské podnikání se ještě snaží společnost Agrosa Chýně, a. s.,
Litos Litovice, s. r. o., a dále zde mají nájemní smlouvy zemědělci z Hostouně, Chýně,
Dobrovíze a Přítočna. Živočišnou výrobu již nevykonává nikdo, pouze se hospodaří na
polích. Výnosy byly ohromné, byly parcely pšenice s hektarovým výnosem 100 q, cukrové
řepy s výnosem 850 q, tolik mediální kampaní zatracovaná řepka přes 40 q. Nikde není
vidět vojtěška, kukuřice, pro koho je pěstovat, když jsou chlévy prázdné? Mlékárna – zde
je Lidl – mléko kupujeme z Německa, Polska, Slovenska, sýry dovážíme z Polska. Na místě
bývalé drůbežárny u Chýně je dnes nesmyslná bytová zástavba a vajíčka kupujeme
z Polska, Německa. Kdysi jeden pán řekl: „Co nebudeme mít, to si dovezeme“ – a ptáme
se za kolik, pane věhlasný evropský ekonome? Generace původních zemědělců již nežije,
jejich děti se ze setrvačnosti snaží hospodařit, jak dlouho to ještě vydrží. Jejich děti již asi
ne!!!

POČASÍ
Nový rok začal teplotou -5 °C, mírným popraškem sněhu, do 3. 1. -4 °C, přes den
mráz, 5. 1. -6 °C, sníh 3 cm, 9. 1. klouzačka -1 °C, 10. 1. – déšť 2 mm, 12. 1. +1 °C, vítr,
16. 1. -4 °C, sníh 4 cm, 19. 1. -8 °C, 20. 1. -9 °C, sníh 2 mm, 23. 1 -17,1 °C, 24. 1. +3 °C,
mokro, 27. 1. +8 °C, mokro, 31. 1. +7 °C, déšť, vítr, 2. 2. +10 °C, déšť 1 mm, 7. 2. 0 °C,
10. 2. -1 °C, déšť 1 mm, 14. 2. -1 °C, déšť 2 mm, 17. 2. -2 °C, 3 cm sníh, 20. 2. – 0 °C,
déšť 2 mm, 23. 2. -2 °C, sníh 2 cm, 28. 2. -2 °C, 29. 2. +1 °C, sníh 12 cm, 2. 3. +1 °C,
déšť 3 mm, 5. 3. 0 °C, déšť 2 mm, 9. 3. -2 °C, mlha, 11. 3. +2 °C, mlha, mokro, 15. 3.
-1 °C, sníh 2 cm, 20. 3. +2 °C, 23. 3. +2 °C, déšť 1 mm, 27. 3. +0 °C, 30. 3. +8 °C, déšť
5 mm, 3. 4. +8 °C, sucho, 9. 4. + 8 °C, déšť 3 mm, 18. 4. +7 °C, 22. 4. +8 °C, 22.4.
-1 °C, déšť – sníh 3 mm, 25. 4. -2 °C, déšť – sníh 4 mm, 30. 4. +8 °C, 1. 5. +7 °C,
slunečno, 4. 5. +5 °C, déšť 7 mm, 8. 5. +10 °C, slunečno, 11. 5. +11 °C, vítr, 15. 5.
+9 °C, vítr, 17. 5. +5 °C, déšť 1 mm, 22. 5. +11 °C, slunečno, 23. 5. +13 °C, bouřka –
déšť – kroupy 35 mm (23,9 mm), 28. 5. +12 °C, déšť 6 mm, 29. 5. +13 °C, mlha, 31. 5.
+13 °C, déšť 9 mm, 2. 6. +13 °C, slunečno, 6. 6. +15 °C, 9. 6. +14 °C, přes den +32 °C,
11. 6. +12 °C, déšť 1 mm, 14. 6. +14 °C, vítr – déšť 3 mm, 17. 6. + 15 °C, vítr – déšť
23 mm, 22. 6. +15 °C, 26. 6. +16 °C, déšť 4 mm, 28. 6. +14 °C, déšť 4 mm, 2. 7.
+18 °C, déšť 4 mm, 5. 7. +14 °C, vítr – déšť 2 mm, 11. 7. +17 °C (32,4 °C), déšť 5 mm,
14. 7. +13 °C, déšť 5 mm, 17. 7. +14 °C, déšť 2 mm, 23. 7. +19 °C, déšť 3 mm, 27. 7.
+17 °C, 31. 7. +19 °C, bouřka – déšť 8 mm, 2. 8. +20 °C, déšť 2 mm, 5. 8. +16 °C, déšť
19 mm, 10. 8. +11 °C, déšť 10 mm, 14. 8. +16 °C, přes den 23 °C, 18. 8. +12 °C, přes
den 26 °C, 21. 8. +12 °C, déšť 7 mm, 23. 8. +14 °C, teplo +29 °C, 28. 8. +16 °C, přes
den 32 °C, 30. 8. +16 °C, přes den +19 °C, 3. 9. +18 °C, přes den +31 °C, 7. 9. +16 °C,
přes den 30 °C, 10. 9. +17 °C, 12. 9. +17 °C, přes den 32 °C, 17. 9. +15 °C, déšť
33 mm, 22. 9. +8 °C, 25. 9. +8 °C, přes den 20 °C, 28. 9. +8 °C, přes den 22 °C, 1. 10.
+14 °C, déšť 5 mm, 6. 10. +5 °C, déšť 20 mm, přes den 8 °C, 10. 10. +3 °C, déšť
20 mm, 15. 10. +6 °C, déšť 20 mm, 15. 10. +6 °C, mží 1 mm, 24. 10. +7 °C, déšť 4 mm,
30. 10. +4 °C, 3. 11. -1 °C – led, vítr, 6. 11. +5 °C, déšť 2 mm, 9. 11. -2 °C, mráz – led,
10. 11. +1 °C, sníh – déšť 4 mm, 12. 11. -2 °C, sníh 2 cm, 21. 11. +2 °C, mokro, mlha,
déšť 1 mm, 24. 11. +6 °C, přes den +8 °C, déšť 2 mm, 28. 11. -3 °C, sucho, 1. 12.
+0 °C, sucho, 3. 12. -4 °C, mlha, 5. 12. -5 °C, sucho – mráz, 10. 12. +2 °C, vítr, 13. 12.
+0 °C, déšť 1 mm, 25. 12. +4 °C, déšť – mží 2 mm, 26. 12. +4 °C, přes den teplo +9 °C,
28. 12. +4 °C, déšť 7 mm, 31. 12. -6 °C, sucho – mráz…
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Tato pozorování jsou z manuálního dešťoměru a okenního teploměru v Hostivici,
Dělnická 744.
Souborné klimatologické hodnocení roku 2016 oblasti naší lokality je blízké
meteorologické stanici Praha-Ruzyně.
Průměrná měsíční a roční teplota vzduchu v °C:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

rok

-1,3

1,5

1,4

6,0

12,0

16,2

17,9

15,8

13,9

6,7

1,5

-0,1

7,6

Měsíční a roční úhrn srážek v mm:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

rok

25

31

20

23

55

74

53

47

31

72

19

24

471

Rok 2016 lze hodnotit srážkově jako nadprůměrný, z hlediska zavlažování polí
a zahrad je nutné považovat za výborné deště od května až do října. Pršelo vždy tak, že se
voda úspěšně vpila do půdy, a srpnové až říjnové deště byly požehnáním na výnosy
brambor, cukrové řepy a vzcházení osevů pro příští rok – řepka, pšenice.
Teplotně byl to rok mírně chladnější, nebyly zaznamenány škody vymrznutí porostů
a květů ovocných stromů.

RŮZNÉ
Byla zřízená Linka pomoci dětem – 116 006 – jedná o telefonické spojení s ochranou
týraných dětí a obětí domácího násilí.
Úspěšná byla sbírka pro Diakonii Broumov ve dnech 5. – 23. 9., kdy občané
odevzdali v místní Sokolovně sběr použitého šatstva a dalších potřeb pro pomoc potřebným lidem, rodinám. Sbírá se veškeré letní, zimní oblečení pánské, dámské a dětské,
lůžkoviny, ručníky, utěrky, záclony, látky, přikrývky, deky, domácí potřeby, obuv, kabelky,
batohy, hračky, menší elektrospotřebiče, knihy, časopisy.
Naše město navštívil již po několikáté bývalý československý reprezentant v tenisu
Libor Pimek, v současné době trvale žijící v Belgii. Do své rodné země dojíždí pravidelně
a nikdy neopomene navštívit naše město, kde má řadu přátel. Letos se trefil do období
slavností IN VINO. Pěkné letní počasí vytvořilo příjemný rámec jeho prohlídek, nešetřil
chválou nad trvalým zlepšováním našeho města. Byl nadšený z nové výstavby škol,
rekonstrukce Sokolovny, výstavby dalších dětských hřišť, úpravy ulic, chodníků, úpravy
rodinných domů v nové i staré zástavbě, pochvaloval péči o zeleň.
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ZÁVĚR
Naše město opět zkrásnělo a snad občané pociťují, že zastupitelé města i radní
města jednali dle možností sestavy politických stran a hnutí pro stále zlepšování úrovně
života. V celém městě je funkční kanalizace, rozvod pitné vody, všichni majitelé rodinných
domů a podniků mají přívod plynu na hranice nemovitosti, rychlým tempem přibývají
opravené silnice, ulice, jsou nové metry vydlážděných chodníků. Nepříjemný je dosud
nedostatek míst pro všechny předškolní děti v mateřských školách. Současné vedení
napravuje nerozumná řešení svých předchůdců, kdy developeři novým klientům pro
bydlení v Hostivici naslibovali všechny služby. Stálým problémem se stává parkování
vozidel v ulicích, kde parkují i svá vozidla občané s vlastní garáží, dvorkem u vlastního
domu. Těžko řešitelná situace, počet vlastníků automobilů roste a jsou i domácnosti
s vlastnictvím 2–3 motorových vozidel. Připravuje se program rozvoje města, řešení
Husova náměstí, kde se konají většinou všechny spolkové akce. Velkým pozitivem je, že
přibývá občanů – i těch nedávno přistěhovaných, že začínají mít „své město“ rádi.

Antonín Štětka
kronikář města

