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Kronika města Hostivice – zápis za rok 2017
Pro město Hostivice zpracoval Antonín Štětka
Graficky upravil, titulní snímek svěcení znovupostavené kaple č. 18 na poutní cestě do
Hájku doplnil a se souhlasem autora na webu Hostivické historie zveřejnil Jiří Kučera

Stránky jsou upraveny pro zmenšování při tisku na formát A5
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ROK 2017 VE SVĚTĚ
Rok 2017 nezačal příliš mírumilovně. V tureckém Istanbulu byl dne 1. ledna 2017 po
půlnoci spáchán vražedný útok na islámského příslušníka, zabito bylo 39 lidí. Světová
politika se odrážela v jednáních USA, Číny a Evropské unie. Největším problémem byla
expanze jižanských uprchlíků, kteří hledali lepší život v Evropě. Veliká benevolence
k migrantům do Německa vyvolávala tvrdá jednání mezi státy Evropské unie. Německá
kancléřka Angela Merkelová nestačila čelit domácím nespokojencům a nezvládala pokusy
o přerozdělování utečenců z vybraných zemí. Stále trval neřešitelný problém migrantů.
Vlny utečenců přicházely ze Sýrie, Afganistánu, Saudské Arábie, Libye, Jemenu, Eritree
a dalších států Afriky. Bouřily se nárazové státy Turecko, Řecko, Itálie a Španělsko, které
odmítaly přijímat migranty a žádaly, aby státy Evropské unie plnily kvóty pro přijetí
migrantů žádajících o azyl.
Anglie dne 17. ledna 2017 oznámila, že Velká Británie chce úplný odchod z Evropské
unie i z volného trhu. Tím nastanou další těžkosti v přijímání migrantů. Veliké nebezpečí
pro Evropské státy, Rusko a USA hrozilo v Sýrii, kde v 80milionovém hornatém státě
čekaly ozbrojené tlupy muslimských bojovníků a ozbrojených sebevrahů. Ke konci roku
nastal velký nárůst skrytých sebevražedných útoků na vojáky zahraničních misí
v Afghánistánu a Pákistánu, čímž došlo ke zmaření dalších životů misijních vojáků.
Dne 20. ledna 2017 se Donald Trump stal 45. americkým prezidentem. Jeho
inauguraci ve Washingtonu sledovalo 900 000 lidí. Svět se dne 13. února 2017 pozastavil
nad vraždou Kim Čong-nama, bratra vůdce KLDR Kim Čong-una. Evropská rada Evropské
unie dne 9. března 2017 prodloužila mandát předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi
z Polska. Dne 7. dubna 2017 byl použit v syrské provincii Idlib chemický útok. Jako odvetu
vyslala vojska USA 60 střel s plochou dráhou letu. Rusko tento útok odsoudilo
a pozastavilo dohodu s Američany, podle níž by se neměly letecké síly obou států nad Sýrií
střetávat.
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan díky výsledkům referenda konaného dne
16. dubna 2017 posílil své pravomoci. Dne 7. května 2017 vyhrál ve Francii prezidentské
volby Emmanuel Macron, když zvítězil nad Marine Le Pen.
Prezident Miloš Zeman vyjednával v Číně, kde se setkal s prezidentem Si Ťinpchingem a setkal se i s prezidentem Ruska Vladimírem Putinem.
V Manchesteru zavládl 22. května 2017 teror. V koncertní hale se odpálil sebevražedný atentátník, výsledkem bylo 22 mrtvých a 512 zraněných.
Nový prezident USA Donald Trump odmítal dne 1. června 2017 podepsat světovou
dohodu o klimatu. Dne 3. června 2017 se opakoval vražedný útok v Londýně spáchaný
pomocí auta naloženého municí a zbraněmi. Útok nepřežilo osm lidí a zraněny byly desítky
osob.
Hrozba z KLDR – ze severní Koreje došla zpráva, že mají balistickou raketu a ta může
zasahovat cíle až na Aljašce. Dne 16. července 2017 vyhlásili donští separatisté nový stát
Malorusko a k němu přičlenili 19 ukrajinských regionů včetně Kyjeva.
Dne 27. července 2017 se stal největším boháčem světa Jeff Bezos, zakladatel
společnosti Amazon. Hodnota jeho majetku překročila 90 miliard dolarů.
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V srpnu 2017 se v zemích Evropské unie objevilo množství vajec, která byla
poškozena toxickým insekticidem. Miliony jich bylo staženo z obchodů. Ve Španělsku došlo
k teroristickému útoku. V Barceloně, na třídě La Ramba vjela automobilová dodávka do
lidí, 16 osob zemřelo a 137 lidí bylo zraněno. Od 2. září 2017 řádily hurikány na jihu
Spojených států, nejzhoubnější byl hurikán Harvey, tato pohroma v dějinách země
usmrtila nejméně 91 lidí a způsobila škody za 200 miliard dolarů.
Dne 24. září 2017 vyhrála v Německu parlamentní volby konzervativní unie CDU/CSU
kancléřky Angely Merkelové, která získala 33 % hlasů. V katalánském Španělsku se od
1. října 2017 v referendu o nezávislosti vyslovilo pro odtržení 92 % hlasujících. Španělská
vláda převzala dne 28. října 2017 vedení Katalánska a tamní vládu sesadila. Největší
masakr zažily Spojené státy americké dne 1. října 2017 v Las Vegas. Při koncertě útočník
zabil 58 lidí, přes 500 lidí zranil a pak se zastřelil.
Při udělování Nobelovy ceny za mír dne 6. října 2017 získala cenu Mezinárodní
kampaň pro zrušení jaderných zbraní. Dne 16. října 2017 prezident Miloš Zeman při
projevu před Radou Evropy označil ruskou anexi Krymu za hotovou záležitost. Ukrajině
poradil, aby se dohodla s Moskvou o kompenzaci.
Dne 14. října 2017 explodovalo v Mogadišu nákladní auto s municí. Zemřelo 512 lidí
a nejméně 316 lidí bylo zraněno.
Dne 21. listopadu 2017 se při návštěvě Ruska prezident Miloš Zeman v Soči ohradil
proti informaci uvedené na televizním kanálu Zvezda, podle které by Československo mělo
být vděčno za okupaci své země v roce 1968.
Mezinárodní soudní tribunál odsoudil dne 22. listopadu 2017 na doživotí velitele
bosensko-srbské armády Ratka Mladiče.
V Egyptě došlo dne 24. listopadu 2017 k dalšímu teroristickému útoku. Ozbrojenci
zastřelili v mešitě Ravda nejméně 311 lidí a 122 lidí zranili.
Poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa Michael Flynn lhal. Přiznal se, že
předával vyšetřovatelům lživé informace o stycích s ruským velvyslancem Sergejem
Kisljakem.

ROK 2017 V ČESKÉ REPUBLICE
Ve světovém dění si naše republika udržovala dobré postavení. Činy našich politiků,
umělců a sportovců na sebe upozorňovaly v evropském a světovém obzoru.
Dne 4. ledna 2017 bylo na premiéra Andreje Babiše podáno trestní oznámení, že
před léty koupil dluhopisy svého podniku Agrofert.
Dne 15. ledna 2017 potrestal soud Janu Nečasovou, dříve Nagyovou, podmínkou na
jeden a půl roku za vynášení tajných informací z vojenského zpravodajství a zneužití své
pozice šéfky kabinetu premiéra Petra Nečase.
Na kulturním poli byl od 7. ledna 2017 filmovými diváky obdivován nový přepis filmu
Vinnetou. Zpěvačka Lucie Bíla dvakrát vyprodala arénu O2.
Naši hokejisté ve věku do 20 let vypadli ve čtvrtfinále v hokejovém utkání s Kanadou.
Biatlonistka Gabriela Koukalová byla úspěšná v Oberhofu, kde vyhrála sprint v závodě

Kronika města Hostivice
Rok 2017

5

jednotlivců. Nejlepším fotbalistou roku 2017 se stal Portugalec Cristiano Ronaldo. V tenise
skončilo Australian open, v kategorii mužů zvítězil Roger Federer, v ženách Serena
Wiliamsová. Další úspěch pro Českou republiku získala dne 29. ledna 2017 Martina
Sáblíková, která se stala již pojedenácté královnou světového poháru v rychlobruslení.
Jistých vulgarit se dopustil dne 3. května 2017 předseda vlády Bohuslav Sobotka,
když zaútočil na ministra Andreje Babiše ohledně dluhopisů. Bývalý senátor ODS a starosta
Chomutova Alexandr Novák byl zatčen dne 7. února 2017 ve Frankfurtu. Ústecký kraj na
něho vydal evropský zatykač za braní úplatků.
Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek dne 4. února 2017 skončil v Sobotkově
vládě. Dne 9. února 2017 začal platit zákon o střetu zájmů, nazývaný Lex Babiš. Prezident
Miloš Zeman zklamal kuřáky, když dne 14. února 2017 podepsal zákon, podle kterého
bude od května 2017 v českých restauracích zakázáno kouření.
Dne 26. února 2017 neměl Andrej Babiš při volbě vyzyvatele, při volbě předsedy ANO
získal 195 hlasů z 210.
Dne 10. února 2017 biatlonistka Gabriela Koukalová získala své první zlato
v individuálním závodě a vyhrála sprint. Dne 12. února 2017 Martina Sáblíková získala
v rychlobruslení titul mistryně světa na 5 000 metrů.
Zástupci čínského fotbalu hledali ve fotbalovém klubu Sparta hráče, který by
přestoupil do jejich reprezentace. Dne 24. února 2017 do čínského klubu získala Bořka
Dočkala. Sparta za něho dostala 240 milionů korun. Dne 28. března 2017 se rozloučila
s lyžováním naše olympijská vítězka, sjezdařka Šárka Strachová.
Medailový lov snowboardistky Ester Ledecké pokračoval, dne 15. března 2017 získala
ve španělské Nevadě stříbro v paralelním slalomu a zlato v obřím slalomu. Dne 17. března
2017 Gabriela Koukalová si při závodech v Oslu zajistila dva křišťálové poháry za sprint
a závod s hromadným startem. Dne 28. března 2017 získala olympijská vítězka snowboardistka Eva Samková velký křišťálový globus za triumf ve Světovém poháru.
Dne 30. března 2017 se s hokejovou kariérou loučil Patrik Eliáš, druhý nejproduktivnější Čech po Jaromíru Jágrovi.
Od 1. března 2017 vstoupila v platnost druhá fáze povinnosti vydávání elektronických
účtenek pro maloobchody a velkoobchody.
Prezident Miloš Zeman chtěl zůstat na Pražském hradě, a tak oznámil své rozhodnutí
k obhajobě mandátu prezidenta. Bohuslav Sobotka obhájil pozici předsedy ČSSD. Důl
Paskov skončil 24. března 2017 s těžbou uhlí.
Dne 9. dubna 2017 vyvěsila pražská skupina „Ztohoven“ červené trenýrky na žerď na
střeše Pražského hradu.
Úspěšné Krpálkovy týdny – náš judista Lukáš Krpálek zvítězil na turnaji ve váhové
kategorii nad 100 kg Grand Prix v Antalyi dne 22. dubna 2017 a bronzovou medaili získal
o týden později na mistrovství ve Varšavě.
Dne 16. dubna 2017 získali hokejisté Brna po 16 letech mistrovský titul ČR.
Mostecká uhelná k soudu – bylo obžalováno šest vedoucích pracovníků podniku.
Obžalováni byli z tunelování a podvodného ovládání firmy při privatizaci.
Dne 2. května 2017 oznámil premiér Bohuslav Sobotka, že podá demisi kvůli nejasnostem v podnikání a majetkových poměrech Andreje Babiše.

Kronika města Hostivice
Rok 2017

6

Dne 3. května 2017 byl policií zadržen předseda Fotbalové asociace ČR Miroslav
Pelta. Vláda zastavila veškeré dotace pro sport.
Prezident republiky Miloš Zeman udělil a podepsal 21. května 2017 milost odsouzenému Jiřímu Kajínkovi.
Dne 24. května 2017 skončil jako ministr financí ve vládě Andrej Babiš. Miloš Zeman
ho nahradil poslancem Ivanem Pilným.
Dne 26. května 2017 se po násilném přepadení ve svém bytě v Prostějově, kdy byla
kvůli zle pořezané levé ruce blízko konce kariéry, na kurty vrátila tenistka Petra Kvitová.
Bez medaile skončili hokejisté ČR, ve čtvrtfinále vypadli s Ruskem. Od roku 2009 získali
opět fotbalisté Slávie titul. V Račicích se rozdělovaly medaile, zlato získal Ondřej Synek, ve
dvojskifu bodovaly Lenka Antošová a Kristýna Fleisnerová.
Po těžké nemoci se na pódia vrátil Karel Gott. Slavnostní koncert uspořádal
v pražském paláci Hybernia. Famózní Comeback předvedla Petra Kvitová – v červnu 2017
vyhrála tenisový turnaj v Birminghamu.
Dne 9. června 2017 začalo EXPO v kazašské Astani, na zahájení přijel i prezident
Miloš Zeman. Dne 16. června 2017 byl Miloš Zeman hostem na krátké audienci u anglické
královny.
Obnova barokního areálu v Kuksu na Trutnovsku získala dne 15. května 2017 ve
finském Turku nejprestižnější památkářskou cenu Grand Prix Ceny Evropského kulturního
dědictví Europa Nostra.
Dne 13. června 2017 se dostala na nejnižší míru nezaměstnanost, která dosáhla 4 %.
Lobbista Marek Dalík musel nastoupit trest odnětí svobody za podvody při nákupu
obrněných transportérů Pandur pro českou armádu. Převod vepřína v Letech byl
odsouhlasen dne 31. července 2017 na valné hromadě. Vláda rozhodla o odkoupení dne
21. srpna 2017, stát zaplatí za vepřín zhruba 450 milionů korun.
Do filmové tvorby vstoupili v roce 2017 Zdeněk a Jan Svěrákovi. „Po strništi bos“ je
film režiséra Jana Svěráka. Ten napsal i scénář na motivy stejnojmenné knihy svého otce
Zdeňka Svěráka.
Kanoisté sbírali dne 17. července 2017 medaile na mistrovství Evropy v Plovdivu.
Martin Fuksa získal na kánoi titul na 500 m, stejnou vzdálenost vyhrál kajakář Jakub
Zavřel. Dne 23. července 2017 na Tour de France náš cyklista Roman Kreuziger dojel na
24. místě. Dne 30. července 2017 získal stříbro Michal Navrátil při extrémních skocích do
vody v Budapešti.
Dne 2. srpna 2017 neprošli plzeňští fotbalisté do Ligy mistrů. Dne 3. srpna 2017 se
uskutečnil nejvyšší fotbalový přestup, brazilský fotbalista Neymar, francouzský Paris St.
German za něho zaplatil Barceloně 222 milionů eur, zhruba 5,8 miliardy Kč.
Dne 5. srpna 2017 ukončil sprinter Usain Bolt svoji sprintérskou karieru. Naši oštěpaři
zářili 5. srpna 2017 v soutěžích v oštěpu, Barbora Špotáková získala na mistrovství světa
druhý titul šampionky, 12. srpna 2017 Jakub Vadlejch získal stříbrnou medaili a Petr
Frydrych bronzovou medaili. Euforie v Račicích – dne 26. srpna 2017 na mistrovství světa
získal kanoista Josef Fuksa stříbrnou medaili na trati 1 000 m a zlatou medaili na
pětistovce, v deblkajaku získal Josef Fuksa bronz a čtyřkajak v obsazení Jakub Špicar,
Daniel Havel, Jan Štěrba a Radek Šlouf získal bronzovou medaili.
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Dne 3. září 2017 český lezec Adam Ondra zdolal v Norsku na Flatangeru nejtěžší
horskou cestu světa. Dne 8. září 2017 vyhrál na 127. Velké Pardubické Steeplechase Jan
Kratochvíl, rekordní desátý triumf v roli trenéra zažil dostihový jezdec Josef Váňa.
Dne 9. září 2017 sněmovna vydala poslance Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka
k trestnímu stíhání v kauze možného dotačního podvodu v akci Čapí hnízdo.
Dne 10. září 2017 skončila odstávka čtvrtého bloku jaderné elektrárny v Dukovanech.
Více peněz učitelům – vládní koalice se shodla na tom, že od listopadu 2017 budou
učitelům navýšeny platy o 15 % a ostatním školským pracovníkům o 10 %.
Dne 25. září 2017 vláda schválila návrh státního rozpočtu se schodkem 31 miliard.
Dne 30. září 2017 Okresní soud v Karviné podmínečně propustil Bohumíra Ďurička
odsouzeného za vraždu Václava Kočky mladšího, který si odpykal dvě třetiny trestu ve výši
12,5 roku. Dne 2. října 2017 vstoupili pražští taxikáři do stávky na protest proti
alternativním službám konkurenční TAXI služby společnosti UBER.
Dne 21. října 2017 vyhrál sněmovní volby premiér Andrej Babiš, jeho hnutí ANO
získalo skoro 30 % hlasů, jako druhá byla odsunuta ODS, třetí Piráti, čtvrtá SPD, do
sněmovny se ještě dostaly KSČM, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN.
Státní vyznamenání udělované k příležitosti výročí vzniku samostatného československého státu v roce 1918 udělil prezident Miloš Zeman dne 28. října 2017. Mezi oceněnými
byli například režisér Zdeněk Troška, rychlobruslařka Martina Sáblíková, zpěváci Jaromír
Nohavica a Helena Vondráčková, tři příslušníci Armády České republiky a in memoriam
spisovatel Jaroslav Foglar.
Dne 1. října 2017 vyhrál po 21 letech zlatou přilbu na ploché dráze v Pardubicích
Václav Milík. Týž den vyhrál již pátý titul mistra světa ve skifu Ondřej Synek.
Dne 15. října 2017 tenistka Barbora Strýcová vyhrála turnaj v Linci, oznámila změnu
trenéra. Dne 16. října 2017 ukončil svoji házenkářskou kariéru světový mistr Filip Jícha
a tři dny na to vynikající vodní slalomářka Štěpánka Hilgertová.
Dne 25. listopadu 2017 byl zvolen předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Radek Vondráček (ANO), místopředsedy Vojtěch Pikal (Piráti), Tomio Okamura (SPD),
Vojtěch Filip (KSČ) a Jan Hamáček (ČSSD), po doplňujících volbách byl zvolen Petr Fiala
(ODS). Novým šéfem TOP 09 byl zvolen Jiří Pospíšil, nahradil předsedu Miroslava
Kalouska.
Probíhalo opětovné stíhání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka – ANO. V předchozích
volbách byli zvoleni, a tak mají opět poslaneckou imunitu.
Dne 27. října 2017 navštívil Prahu světový operní pěvec a dirigent Plácido Domingo.
Přijel dirigovat operu Don Giovanni. Aplaus ve Stavovském divadle byl ohromný.
Dne 14. listopadu 2017 se s tenisovou kariérou rozloučil Radek Štěpánek, kariéru
skončil i skokan na lyžích Jakub Janda a vicemistryně v běhu na 400 m překážek Denisa
Rosolová. Český sport získal dodatečně bronzové medaile za závod v biatlonu pro štafetu
Puskarčíková, Koukalová, Landová a Vítková, pro diskvalifikaci ruské štafety za doping.
Dne 8. prosince 2017 Mezinárodní olympijský výbor povolil účast ruským sportovcům
na zimní olympiádě v Soči. Pod neutrální vlajkou mohou soutěžit pouze tři sportovci a ti
musí odpovídat antidopingových pravidlům.
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Plzeňští fotbalisté postoupili v evropské soutěži a na jaře se o prémii utkají ještě
s dalšími 4 mužstvy.
Dne 20. prosince 2017 ukončil svoji úspěšnou fotbalovou kariéru 37letý Tomáš
Rosický. Dne 21. prosince 2017 byla vyhlášena sportovkyní roku biatlonistka Gabriela
Koukalová, která vyhrála mistrovství ve sprintu.
Havárii mostu u Studénky soud označil bez zjištění viníka. Soud zprostil viny všech
deset obžalovaných. Při pádu mostu v roce 2008 zemřelo osm lidí.

ROK 2017 V HOSTIVICI
Uzavřeli jsme rok 2017, který byl pro naše město úspěšný. Pravidelná zasedání
městského zastupitelstva byla vždy zaměřena k řešení dané problematiky města
a spokojeného života občanů.
Přesto se stávalo, že zastupitelé z opozičních stran svými hlasy nepodpořili velmi
vhodné náměty a často šlo o nevratná rozhodnutí. Zdá se, že někdy zvítězila nevraživost
jednotlivých politických stran. Je starou pravdou, že v komunální politice musí vítězit zájem
občanů a prospěch města.
Navzdory tomu byly hmatatelné dobré výsledky celoroční činnosti a lze předpokládat,
že nové sestavení městského zastupitelstva se z těchto chyb poučí a bude vést správu
města ku prospěchu života všech občanů.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA č. 13 – DNE 23. LEDNA 2107
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení
zastupitelstva kontrolním výborem, zprávu o činnosti rady města a zprávu finančního
výboru. Vzalo na vědomí rezignaci Ing. Tomáška na funkci člena finančního výboru
a zvolilo za člena finančního výboru paní Janu Bedrnovou.
Schválilo zprávu o stavu požární ochrany ve městě za rok 2016 a podání žádosti
o dotaci na rekonstrukci hasičské zbrojnice a programu 2017. Schválilo prodej části
pozemků zastavěných trafostanicí ve Školské ulici v celkové výměře 28 m² společnosti ČEZ
Distribuce, a. s., za dohodnutou kupní cenu. Schválilo prodej části pozemků k. ú. Hostivice
o výměře cca 178 m² za dohodnutou cenu společnosti doma Praha s. r. o. Žadatel uhradí
veškeré náklady spojené s realizací prodeje.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2016 schválené
radou města, dar městu – dotace na pečovatelskou službu a dále vzalo na vědomí
rozpočtové opatření č. 11/2016, dotace na chodník v ulici Čsl. armády, rekonstrukci vodní
nádrže v Jenečku, úpravu nákladů na osvětlení, volby do Parlamentu České republiky
a rovněž do zastupitelstva kraje, pojištění nemovitostí a daně a poplatky za město.
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Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření 1/2017 – letní příměstský tábor
v období červenec–srpen v trvání 15 dní pro děti ve věku 3 až 7 roků, poskytnutí příspěvku
Městskému kulturnímu středisku Hostivice na zřízení posilovny v Sokolovně.
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA č. 14 – DNE 13. ÚNORA 2017
Zastupitelstvo města schválilo zápis ze zasedání č. 13/2017 a vzalo na vědomí zprávu
rady města a kontrolního výboru. Schválilo zásady pro poskytování neinvestičních dotací
z rozpočtu města s účinností od 13. února 2017. Schválilo změnu názvu ulice Kosatcové na
ulici Ke Stromečkům. Schválilo uzavření „Smlouvy o možnosti provést stavbu na cizím
pozemku (dohoda s vlastníkem pozemku)“ včetně prodeje nemovitostí dotčených stavbou
„III/00513 Chrášťany – Chýně, havarijní stav silničního tělesa“ – částí pozemku parc. č.
189/11 k. ú. Sobín a parc. č. 431 k. ú. Litovice. Zastupitelstvo města schválilo podání
žádosti o dotaci z programu IROP-ITI na přístavbu a rekonstrukci základní školy v budově
v ul. Pionýrů 79 a pověřilo starostu k podání žádosti. Schválilo veřejnoprávní smlouvu číslo
evidenční 14/SOC/2017 o přidělení dotace na poskytování sociální služby na rok 2017
a pověřilo starostu města podpisem této smlouvy.
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA č. 15 – DNE 20. BŘEZNA 2017
Zastupitelstvo města schválilo zápis ze zasedání č. 14. Vzalo na vědomí zprávu
o kontrole plnění usnesení zastupitelstva předloženou dne 20. března 2017 kontrolním
výborem. Vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady města. Schválilo omezující opatření dle
jednacího řádu Zastupitelstva města Hostivice, článku 12, bodu 3: a) nikdo kromě
předkladatele nemůže k témuž bodu vystoupit více než třikrát, b) doba diskusního
vystoupení v rozpravě se omezuje na tři minuty a u předkladatele na pět minut.
Zastupitelstvo města rozhodlo o 30 návrzích na pořízení územního plánu Hostivice, na
základě posouzení a stanoviska pořizovatele v souladu s § 46 odst. 3 stavebního zákona
takto:
a) vyhovuje se 21 návrhům uvedeným pod pořadovým číslem 1, 2, 3, 4, 9, 11, 12, 13,
14 b, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 a, 24 b, 24 c, 25 a 27 v příloze č. 1 tohoto
usnesení
b) vyhovuje se částečně 3 návrhům uvedeným pod pořadovým číslem 14 a, 16 a 26
v příloze č. 1 tohoto usnesení
c)
nevyhovuje se 6 návrhům pod pořadovým číslem 5, 6, 7, 8, 10 a 25 v příloze č. 1.
tohoto usnesení.
a)

b)

Zastupitelstva města schválilo:
zařazení návrhů v příloze č. 1 tohoto usnesení, kterým bylo vyhověno nebo částečně
vyhověno, do zadání územního plánu města Hostivice a prověření možnosti jejich
řešení
podněty města uvedené v příloze č. 2 tohoto usnesen a jejich zařazení do zadání
územního plánu Hostivice. Uložilo starostovi města Hostivice informovat o výsledku
jednání zastupitelstva města k návrhům na pořízení územního plánu Hostivice
bezodkladně jejich navrhovatele.

Zastupitelstvo města schválilo vydání dodatku č. 4 zřizovací listiny Technických služeb
Hostivice, kterým se upraví svěřený majetek. Důvodem je prodej budovy č. p. 791 v ulici
Prostřední a zbourání budovy č. p. 194 v ulici Litovické. Schválilo darovací smlouvu ev. č.
29/FIN/2017 a pověřilo starostu jejím podpisem. Jedná se o poskytnutí finančního daru ve
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stejné výši jako v roce 2016 na dobu 15 dnů pro provoz letního tábora 2017 RC
zaHRÁTka, z. s.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2017 a č. 3/3017.
Zastupitelstvo města schválilo podle platných Zásad pro poskytování neinvestičních dotací
z rozpočtu města Hostivice poskytnutí dotací: Centrum drogové prevence Hostivice
200 000 Kč, Český svaz žen 25 000 Kč, Český svaz chovatelů 25 000 Kč, Hostivický
pěvecký sbor, z. s., 20 000 Kč, Náboženská obec CČSH Hostivice 20 000 Kč, RC zaHRÁTka,
z. s., 44 000 Kč, Senioři Hostivice z. s. 55 000 Kč, Sbor dobrovolných hasičů Hostivice
20 000 Kč, Sportovní klub Policie Rudná 8 000 Kč, TJ Sokol Břve 50 000 Kč, Český svaz
včelařů, z. s., Hostivice 20 000 Kč, VIVIDUS, z. s., Unhošť 11 000 Kč, TJ Hostivice, z. s.,
300 000 Kč, z toho oddíl APSV a orientační běh 185 000 Kč, tenisový oddíl 20 000 Kč, oddíl
fotbalu 80 000 Kč a šachový oddíl 15 000 Kč.
Zastupitelstvo města schválilo podání žádosti o grant z projektu „Parky“ – Nadace
Proměny Karla Komárka s názvem Zámecká zahrada Hostivice. Zastupitelstvo města
schválilo Plán odpadového hospodářství města Hostivice pro období 2017–2021.
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA č. 16 – DNE 19. ČERVNA 2017
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru, finančního výboru
a rady města. Uložilo radě města projednat možnosti umístění parkoviště stavby „Dostavba
2. areálu Mateřské školy Hostivice“.
Zastupitelstvo města schválilo celoroční uzávěrku hospodaření města, účetní
uzávěrku za rok 2016 a závěrečný účet města za rok 2016 a vyjádřilo souhlas
s hospodařením města bez výhrad. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí rozpočtová
opatření č. 4, č. 5 a č. 6 schválená radou města a schválilo rozpočtové opatření č. 7 dle
předloženého návrhu.
Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o možnosti provedení stavby na
cizím pozemku (dohoda s vlastníkem pozemku) „Autobusové zastávky“, části pozemku
parc. č. 725 k. ú. Litovice.
Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 1277/1 k. ú. Hostivice
o celkové výměře 60 m² oddělené geometrickým plánem za dohodnutou kupní cenu ve
výši 1 200 Kč/m² s tím, že žadatelé uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 1273/1 k. ú. Hostivice
o celkové výměře 20 m² oddělené geometrickým plánem za dohodnutou kupní cenu výši
1 200 Kč/m² s tím, že žadatelé uhradí veškeré náklady a spojené s převodem.
Zastupitelstvo schválilo koupi podílů 4 pozemků k. ú. Hostivice za dohodnutou kupní
cenu pro jednotlivého spoluvlastníka ve výši 1 000 Kč/m² a pověřilo starostu města
podpisem. Schválilo koupi nemovitosti – bytové jednotky č. p. 942/4 včetně podílů na
společných částech domu a pozemků v ulici Kmochova, k. ú. Hostivice za kupní cenu
stanovenou dohodou na základě znaleckého posudku ve výši 1 850 000 Kč.
Zastupitelstvo města pověřilo starostu města Jaroslava Kratochvíla jednáním
a uzavřením dodatku o snížení úrokové sazby s Českomoravskou záruční a rozvojovou
bankou, a. s., u úvěrové smlouvy „Municipální úvěr OBEC 2, číslo 2011- 2012 – Ma“, ze
dne 30. března 2011.
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Zastupitelstvo schválilo záměr vybudovat fotovoltaickou elektrárnu na střeše Základní
školy Hostivice a podání žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí na
tuto akci a ukládá radě města tuto akci připravit.
Zastupitelstvo města uložilo místostarostovi podat návrh na exekuci na majetek
společnosti ML Compet, a. s., prostřednictvím soudní exekutorky Mgr. Jany Kalistové, Pod
Hájkem 406/1a na základě rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1.
Zastupitelstvo města schválilo uzavření plánovací smlouvy za účelem „Nástavba na
domě č. p. 1705, Hostivice“ s investorem firmou DOVIT, s. r. o., dle předloženého návrhu.
Zastupitelstvo vyhovělo 4 návrhům na pořízení územního plánu Hostivice, uvedených pod
poř. č. 28, 29, 30 a 31 přílohy č. 1 usnesení stanoviska pořizovatele v souladu s § 46
odst. 3 stavebního zákona.
Zastupitelstvo města Hostivice uložilo starostovi města zveřejnit přílohu č. 1 usnesení
č. ZM-15/2017-7 ze dne 20. 3. 2017 v úplném znění po úpravách provedených usneseními
č. ZM-16/2017-22 a č. ZM-16/2017-20, kterými bylo rozhodnuto o návrzích na pořízení
Územního plánu Hostivice pod poř. č. 28 až 31.
Zastupitelstvo města Hostivice uložilo místostarostovi města, jako určenému
zastupiteli pro pořizování územního plánu Hostivice, zajistit provedení úpravy návrhu
zadání územního plánu Hostivice podle přijatých usnesení před jeho předložením
zastupitelstvu města ke schválení.
Zastupitelstvo schválilo uzavření „Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku“ se
společností České štěrkopísky spol. s r. o., při příležitosti tvorby územního plánu Hostivice
dle přiloženého podkladu.
Dále schválilo uzavření „Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku“ se společností
CDKK B.R.V.E., a. s., při příležitosti tvorby územního plánu Hostivice dle přiloženého
podkladu.
Rovněž schválilo uzavření „Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku“ se společností
A.I.D. Real Estate, a. s. při příležitosti tvorby územního plánu Hostivice dle přiloženého
podkladu a také schválilo uzavření „Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku“ se
společností GENECOM, spol. s r. o., při příležitosti tvorby územního plánu Hostivice dle
přiloženého podkladu.
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA č. 17 – DNE 11. ZÁŘÍ 2017
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru, rady města
a rovněž rozpočtové opatření č. 8/2017 schválené radou města.
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 9/2017 dle předloženého
návrhu a rozpočtové opatření č. 10/2017 ve variantě B dle předloženého návrhu.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí vyřízení petice „Nechceme další budovu školky
v parku!“ a souhlasilo s přemístěním parkoviště do areálu Mateřské školy Hostivice.
Schválilo vydání závazné vyhlášky č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
dle předloženého návrhu.
Zastupitelstvo města schválilo vydání obecně závazné vyhlášky č. 2/2017, kterou se
stanovila sazba místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
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třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2018, dle předloženého
návrhu.
Zastupitelstvo města Hostivice schválilo kladné vyjádření ke stavbě „Modernizace trati
Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo)“ dle předloženého podkladu.
Zastupitelstvo schválilo přijetí daru části nemovitosti – části pozemku parc. č. 521/46
k. ú. Litovice dle oddělení geometrickým plánem parc. č. 521/104 dotčené stavbou
„Revitalizace malé vodní nádrže Jeneček v k. ú. Litovice“ a pověřilo starostu podpisem
darovací smlouvy.
Zastupitelstvo schválilo uzavření „Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku“
s Ing. Františkem Hustolesem a Ing. Tomášem Hustolesem, sjednané při příležitosti tvorby
územního plánu Hostivice, dle předloženého podkladu.
Zastupitelstvo města Hostivice vzalo na vědomí informaci pořizovatele
o „Vyhodnocení projednávání návrhu zadání územního plánu Hostivice“, uvedeném v
příloze č. 2 usnesení.
Zastupitelstvo města Hostivice schválilo zadání územního plánu Hostivice dle § 6
odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uvedené v příloze č. 1 usnesení.
a)
b)

c)

Zastupitelstvo města Hostivice uložilo starostovi města:
zabezpečit zpracování územního plánu Hostivice v souladu se schváleným zadáním
předat dokumentaci „Zadání územního plánu Hostivice – doklady o pořizování a
schválení“ po jednom vyhotovení městu Hostivice, společnosti PRISVICH, s.r.o., jako
výkonnému pořizovateli, a zhotoviteli územního plánu, který bude vybrán na základě
výběrového řízení
podat Krajskému úřadu Středočeského kraje návrh na vložení registračního listu za
etapu „ZADÁNÍ“ do evidence územně plánovací činnosti.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA č. 18 – DNE 4. PROSINCE 2017
Zastupitelstvo města Hostivice vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení
zastupitelstva města předloženou dne 4. prosince 2017 kontrolním výborem, zprávu
o činnosti rady města a zprávu o činnosti finančního výboru mezi zasedáními zastupitelstva
11. září 2017 a 4. prosince 2017.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí roční plán zasedání zastupitelstva na rok 2018
schválený radou města. Zasedání se budou konat 22. ledna 2018, 19. března 2018,
18. června 2018, 10. září 2018 a 10. prosince 2018.
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 15/2017 dle předloženého návrhu.
Zastupitelstvo města Hostivice schválilo rozpočet města Hostivice na rok 2018 podle
předloženého návrhu s tím, že plánovaný schodek hospodaření ve výši 37 979 000 Kč
bude uhrazen z přebytku hospodaření v roce 2017, a závazné ukazatele hospodaření
v roce 2018 pro příspěvkové organizace podle předloženého návrhu.
Zastupitelstvo schválilo přijetí tří dětských herních prvků od společnosti IngersollRand Technologies s. r. o., se sídlem Floriánova 2460, Hostivice, umístěných na dětském
hřišti ul. Novotného, Hostivice a pověřilo starostu města Hostivice podpisem darovací
smlouvy. Zastupitelstvo schválilo přijetí finančního daru ve výši 100 000 Kč z grantového
programu Letiště Praha – DOBRÉ SOUSEDSTVÍ 2017 na „Rozvoj Sokolovny Hostivice pro
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aktivity dětí a mládeže“ (modernizace prostoru Sokolovny Hostivice pro úpolové sporty
a box, kreativní a přednášková místnost, rozšíření posilovny) a pověřilo starostu města
Hostivice podpisem darovací smlouvy.
Zastupitelstvo schválilo instalaci elektronických ukazatelů rychlosti na příjezdech do
města od vybraného dodavatele, firmy Gemos dopravní systémy, a s., která podala
nejvhodnější nabídku.
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA č. 19 – DNE 20. PROSINCE 2017
Zastupitelstvo města Hostivice vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení
zastupitelstva předloženou dne 20. prosince 2017 kontrolním výborem, zprávu o činnosti
rady města mezi zasedáními zastupitelstva dne 4. a 20. prosince 2017.
Zastupitelstvo pověřilo starostu města vypovězením smlouvy o dílo s firmou KAZIKO,
a. s., a zajištěním vypsání nového výběrového řízení na stavbu 2. areálu Mateřské školy
Hostivice.
Zastupitelstvo města Hostivice schválilo smlouvu o bezúročné půjčce pro Technické
služby Hostivice na odkoupení úpravny vody na zdroji Chrášťanské vrchy – dle
předloženého podkladu – se splatností úhrady do 31. prosince 2018.
Zastupitelstvo města uložilo finančnímu odboru zařadit finanční prostředky do
nejbližšího rozpočtového opatření.
Zastupitelstvo pověřilo radu města schválením posledního rozpočtového opatření
v každém kalendářním roce s tím, že uvedené rozpočtové opatření bude zastupitelstvo
města brát pouze na vědomí na prvním zasedání následujícího roku.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 16/2017 schválené
radou města, které se týkalo přijetí dotace pro Mateřskou školu Hostivice od Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ČR, přijetí daru pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů
Hostivice a přijetí daru od firmy Hödlmayer Logistics CZ, a.s.

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2017
Údaje v tisících Kč

PŘÍJMY
Daňové
Nedaňové
Kapitálové
Dotace
Příjmy celkem

68 440,0
1 448,0
0,0
8 000,0
77 888,0

VÝDAJE
Komunikace
Dopravní obslužnost
Úpravy drobných vodních toků
Mateřská škola - provoz
Mateřská škola - Višňovka

14
1
2
3

862,0
800,0
000,0
625,0
420,0

Kronika města Hostivice
Rok 2017

Mateřská škola - podíl k dotaci
Základní škola - provoz
Základní škola - splátka úvěru a úrok
Kultura
Městské kulturní středisko
Zachování kulturních památek
Sportovní zařízení
Dům dětí
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
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
Budova čp. 1702
Výdaje celkem

14

6 000,0
3 800,0
7 500,0
150,0
4 232,0
600,0
300,0
45,0
3 200,0
150,0
16 000,0
1 500,0
300,0
1 600,0
50,0
6 775,0
936,0
577,0
1 873,0
750,0
360,0
100,0
27 229,0
100,0
300,0
450,0
832,0
108 416,0

CELKOVÁ BILANCE ROZPOČTU
Příjmy
Výdaje
Výsledek hospodaření za rok 2017

77 888,0
108 416,0
-30 528,0

Schodek bude uhrazen z přebytku hospodaření za rok 2016 ve výši 30 528 000 Kč.
Tento rozpočet byl schválen na zasedání Zastupitelstva města Hostivice dne 5. 12. 2016
usnesením č. ZM-12/2016-11.

RADA MĚSTA
ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTA V ROCE 2017
Od 1. ledna do 16. ledna 2017
•
Vzhledem k platné nájemní smlouvě bylo dáno souhlasné stanovisko společnosti
a škole – Smart Academia základní škola s. r. o. – s umístěním sídla společnosti
a školy na adrese Pionýrů 79, Hostivice.
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Pro rok 2017 bylo odsouhlaseno bezplatné zapůjčení prostor budovy Městského
úřadu Hostivice pro pořádání koncertů žáků Základní umělecké školy Kladno,
pobočka Hostivice.
Léčebně dlouhodobě nemocných Motol byl poskytnut finanční dar, jelikož tuto
léčebnu využívají i občané města Hostivice.

Od 23. ledna do 13. února 2017
•
RM schválila příkazní smlouvu se společností Witero, s. r. o., která zabezpečí veškeré
kroky k podání žádosti o dotaci na akci „Přístavba budovy základní školy, Pionýrů 79,
Hostivice“.
•
Vzhledem k přípravám nového územního plánu a zákonem stanovené povinnosti
vypracování doplňujících průzkumů a rozborů autorizovaným architektem bylo
odsouhlaseno zadání této zakázky Ing. arch. Daně Pokojové.
•
Bylo dáno souhlasné stanovisko firmě Metroprojekt, a. s., k projektové dokumentaci
pro změnu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací ke
stavbě „Modernizace trati Praha-Ruzyně – Kladno“.
•
Na základě žádosti ředitelky Mateřské školy Hostivice bylo odsouhlaseno uzavření
školy v době letních prázdnin v termínu od 29. července do 1. září 2017. Z tohoto
důvodu byl odsouhlasen provoz letního příměstského tábora, který byl v roce 2016
velmi úspěšný a plně využitý.
Od 27. března do 12. června 2017
•
Rada města souhlasila s podáním žádosti o příspěvek z programu vyhlášeného
společností Letiště Praha, a. s., „Žijeme zde společně“, který bude použit k částečnému pokrytí nákladů na Revitalizaci malé vodní nádrže v Jenečku.
•
Po vyhodnocení nabídek na akci „TDI Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice“ byla
z obdržených nabídek vybrána firma D-plus, projektová a inženýrská, a. s., Plzeň,
která předložila nejnižší cenu za realizaci.
•
Po vyhodnocení nabídek na akci „Výstavba chodníku podél ul. Hájecká, Hostivice –
Břve, 2. část“ byla vybrána firma PJV, spol. s r. o., Praha 13, která předložila nejnižší
cenu za realizaci.
•
Byl dán souhlas k projektové dokumentaci pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení na akci „Segro Logistics Park Prague – Phase V. – I. Etapa – West (změna
č. 4)“ s tím, že budou splněny závazky investora dle uzavřené smlouvy o vzájemné
spolupráci.
•
Bylo vydáno souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci – změna územního
rozhodnutí a stavebního řízení – doprava v klidu pro obytný soubor Bažantnice –
vypracované Ing. arch. Ivo Slamjákem.
•
Na základě žádosti ředitele ZŠ Hostivice, U Zámecké zdi 1704, bylo odsouhlaseno pro
školní rok 2017/2018 navýšení počtu dětí v prvních a osmých ročnících.
Z personálních a provozních důvodů budou ze současných tří tříd osmých ročníků
vytvořeny dvě třídy a ze současných pěti tříd budou vytvořeny čtyři třídy prvních
ročníků. Od 1. září 2017 bude navýšena kapacita žáků této základní školy, a to
z počtu 800 na 870 žáků.
•
Bylo schváleno poskytnutí daru na akci „Král Vrchařů – Mistrovství Unie Amatérských
cyklistů“ s podmínkou schváleného rozpočtového opatření zastupitelstvem města
Hostivice.
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Od 19. června do 11. září 2017
•
Na akci „Oprava povrchu v ul. Jabloňová“ bylo odsouhlaseno uzavření smlouvy o dílo
s firmou STRABAG a. s. na základě předložené nejnižší ceny za dílo.
•
Bylo vydáno souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci investora Hödlmayer
Logistic Czech Republic, a. s., pro územní řízení k záměru dostavby II. etapy
zpevněných ploch pro osobní automobily, včetně odvodnění, oplocení a osvětlení
a dále investora EUFI Holding, a.s., pro projektovou dokumentaci ke stavebnímu
povolení stavby polyfunkčních domů.
•
Bylo odsouhlaseno zadání opravy klavíru Petrof, umístěného v hale zámku v 1. patře.
Podmínkou je, aby zastupitelstvo města odsouhlasilo na opravu potřebné finanční
prostředky. Je nutné provedení celkové rekonstrukce klavíru, neboť jeho stáří
dosáhlo v letošním roce 100 let. Klavír je využíván hlavně pro koncerty klasické
hudby pořádané městským kulturním střediskem, ale i pro koncerty žáků základní
školy.
•
Bylo uděleno souhlasné stanovisko k žádosti Krajského úřadu Středočeského kraje
k udělení licence k provozování veřejné osobní linkové vnitrostátní dopravy pro
dopravce ČSAD Kladno, a. s.
•
Dle rozhodnutí Rady města Hostivice je umožněno v rámci volební kampaně
kandidujícím politickým stranám a koalicím umístit podél chodníku, před budovou
městského úřadu, každému subjektu jeden reklamní stojan tvaru „A“, o velikosti
zabrané plochy 1 × 1 m a výšky cca 1 m. Budou-li mimo určený prostor a rozměrů
umístěny agitační předměty, Technické služby Hostivice je neprodleně odstraní.
Od 11. září do 4. prosince 2017
•
Vzhledem k tomu, že město má zájem převzít do svého vlastnictví v lokalitě Hostivice-jih komunikace, veřejná prostranství, inženýrské sítě, a to po splnění podmínek
investora, bylo odsouhlaseno uzavření smlouvy o výpůjčce se společností EUFI
Holding, a. s.
•
Rada schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou Haskoning DHV Czech Republic, spol.
s r. o., na zpracování návrhu územního plánu.
•
Z důvodu zvýšení bezpečnosti bylo odsouhlaseno vybudování zpomalovacích prahů
na komunikacích v ulicích Čížkova a Pod Stadionem.
•
Pro opravu komunikací v ulicích Študentova (asfaltový povrch), Smetanova (asfaltový
povrch) a 17. listopadu (zámková dlažba a asfaltový povrch v horní části
komunikace) byla vybrána firma Strabag, a. s., s nejnižší cenovou nabídkou.
•
Rada města nedala souhlas investorovi – České telekomunikační infrastruktuře, a. s.
– ke stavbě vedení elektronických komunikací, jelikož by stavbou byly dotčeny části
nově zrekonstruovaného chodníku, budované z dotačního titulu.
•
Byl dán souhlas k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí stavby
„Modernizace oplocení perimetru areálu Letiště Václava Havla“, která bude řešit
mechanickou zábranu prvotního přístupu narušitele do střeženého objektu. Dále rada
souhlasila s vydáním územních souhlasů pro akci „SEGRO Logistics Park Prague –
stavební úpravy“. Jedná se o umístění nových světelných písemných a identifikačních
označení hal v rámci areálu.
•
Dle žádosti Gymnázia Hostivice bylo odsouhlaseno konání tradičního Majálesu dne
25. května 2018 na Husově náměstí.
•
Pro školní rok 2018/2019 byl na žádost ředitelky Mateřské školy Hostivice navýšen
počet dětí v jednotlivých třídách, a to na 25 dětí. Bylo schváleno uzavření Mateřské
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školy Hostivice, Praha-západ, v době vánočních prázdnin od 25. prosince 2017 do
2. ledna 2018.
Byla schválena Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace zřízené
městem Hostivice s účinností od 6. listopadu 2017, která upravují postup sestavování
střednědobého výhledu a rozpočtu příspěvkových organizací.
Byla schválena aktualizovaná Pravidla zveřejňování informací o místních organizacích
a firmách na městských webových stránkách.
Bylo schváleno poskytnutí finančního daru Sboru dobrovolných hasičů Hostivice za
aktivitu a nasazení při odstraňování následků větrné kalamity.

Od 4. do 20. prosince 2017
•
Pro opravu povrchu komunikací v ulicích Broulova, Sadová, Janderova a Břevská byla
vybrána firma Strabag a. s., která předložila nejnižší cenovou nabídku.
•
Rada města schválila aktualizaci pravidel vydávání Hostivického měsíčníku s tím, že
příspěvky všech právnických osob budou považovány za inzertní sdělení
a zpoplatněny dle platného ceníku. Výjimku budou tvořit příspěvky města Hostivice
a Městského úřadu Hostivice, příspěvkových organizací města, školských zařízení,
FOD Klokánek a informační sdělení okolních měst a obcí (kulturní, sportovní či
vzdělávací) se souhlasem ředitele organizace.
•
S platností od 1. ledna 2018 Technické služby Hostivice navyšují cenu vodného. Pro
domácnosti vodné stoupne ze současných 42,00 Kč na 45,42 Kč. Stočné zůstává ve
stejné výši jako v roce 2017.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Město Hostivice – údaje k 31. 12. 2017
Počet obyvatel:
Počet narozených dětí:
Počet zemřelých:
Průměrný věk:
Počet mužů:
Počet žen:

8 341
85
64
39
3 972
4 369

PRO ROK 2017 BYLY VYHLÁŠKOU STANOVENY TYTO POPLATKY:
Za komunální odpad, osoba/rok
600 Kč
Za psa – 1 pes
300 Kč
další pes
400 Kč
1 pes – majitel poživatel důchodu
100 Kč
další pes – majitel poživatel důchodu
300 Kč
Starosta Jaroslav Kratochvíl a místostarosta JUDr. Vratislav Havelka přivítali do
společenství města 25 nových občánků. Za každého občánka byl vysazen jeden nový
strom. Rodiče dětí obdrželi dárkové poukazy. K sázení stromů došlo dne 22. dubna 2017
v prostoru u Jabloňového sadu ve Višňovce.
Na stavební úřad a do knihovny raději pěšky. Do zámeckého dvora je vjezd
motorovým vozidlům zakázán.

Kronika města Hostivice
Rok 2017

18

Společnost GRIF – Czech Credit Buren, a.s. ohodnotila systém hospodaření města za
rok 2016 druhým nejvyšším ratingovým stupněm „B+“, což vypovídá o finanční stabilitě
ekonomických ukazatelů a je to velký úspěch vedení a hospodaření města. Starosta
Jaroslav Kratochvíl poděkoval všem, kteří pozitivně ovlivňují hospodaření našeho města.
Dne 23. srpna 2017 obdržel Městský úřad Hostivice anonymní dopis podepsaný
„Občané Hostivice“ – s žádostí o informaci o stavu čistírny odpadních vod v Hostivici. Na
dopis odpověděl místostarosta JUDr. Vratislav Havelka veřejným vysvětlením stavu čistírny
odpadních vod (ČOV) v Hostivici: „Je všeobecně známo, že provoz ČOV neodpovídá
projektové kapacitě. Dne 4. července 2017 byl projektant a zároveň zhotovitel – firma
ASIO vyzván advokátní kanceláří k odstranění závad na díle, které jsou příčinou omezené
kapacity. V současné době jsou závady řešeny mimosoudní cestou a není vyloučeno, že
neúspěšná jednání bude řešit soud.“
Starosta Jaroslav Kratochvíl otevřel dne 13. září 2017 v areálu zámeckého dvora
č. p. 1702 renovovanou místnost, která bude sloužit jako „klubovna“ pro spolky našeho
města. Náklady na provoz klubovny bude hradit město.
Ve čtvrtek 14. září 2017 se konalo 2. vítání nových občánků našeho města v roce
2017. Starosta Jaroslav Kratochvíl a místostarosta JUDr. Vratislav Havelka přivítali
7 chlapců a 14 dívek. Rodiče dětí obdrželi dary od plaveckého klubu Rejnok, spolku
zaHrátka, Garden Parku Jeneč a firma Zahradnictví Evžen Zelenka zajistila přípravu
výsadby stromů. Tentokrát bylo vysazeno 20 dubů a 3 okrasné jabloně.
Byly uveřejněny informace pro volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR. Volby
se budou konat v pátek 20. října a v sobotu 21. října 2017. Město Hostivice bylo stejně
jako v předešlých volbách rozděleno do pěti volebních okrsků. Místo konání voleb bylo
v pěti třídách v přízemí základní školy U Zámecké zdi.
Městský úřad upozornil vlastníky nemovitostí v k. ú. Litovice, že byla dokončena
obnova katastrálního operátu a ten bude předložen k veřejnému nahlédnutí. Občané mohli
uplatnit své námitky v kanceláři správního odboru Městského úřadu Hostivice, od 8. do
22. listopadu 2017.
Město vypsalo výběrové řízení na pracovní místo referenta/referentku Stavebního
úřadu Hostivice. Přihlášky bylo možno podat do 24. listopadu 2017.

INVESTIČNÍ ČINNOST
Rekonstrukce malé vodní nádrže v Jenečku
Rybník v Jenečku vznikl rozšířením bývalé poškozené vodní nádrže. Vznikla nová
vodní plocha, která je třikrát větší než původní. Stavba byla opožděna z důvodů poškození
opěrné zdi a překládky kabelového vedení.
V Jenečku bude propojena ulice B. Němcové s ulicí Družstevní, chodník bude mít šíři
1,8 m, ale nebude průjezdný, bude zde odpočinková a klidová zóna.
Mateřská škola Hostivice, Litovická ul. - Stavba č. 3
Dne 22. dubna 2017 bylo město Hostivice Ministerstvem pro místní rozvoj
vyrozuměno o schválení dotace na stavbu č. 3 – Mateřská škola Hostivice. Žádost o dotaci
ale byla podána již v dubnu 2016. Vyhodnocení žádosti Ministerstvu pro místní rozvoj
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trvalo více jak jeden rok. Přes tento nezdar se vedení města bude snažit o výstavbu
pavilonu č. 3 – pro 75 dětí Mateřské školy Hostivice a zahájení jeho provozu v počátku
roku 2018.
Renovace poutní kaple č. 18 na cestě do kláštera v Hájku
Město Hostivice se podílelo na renovaci poutní kaple č. 18. Vysvěcení kaple uskutečnil
kardinál Dominik Duka, přítomna byla hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná
Jermanová, starosta města Hostivice Jaroslav Kratochvíl a řada občanů našeho města
a okolních obcí. Bylo uspořádáno poutní procesí jdoucí z Hostivice za doprovodu hudby do
kláštera v Hájku, kde se konala slavná Mariánská poutní mše. Veliké poděkování patří
Mgr. PhDr. Kateřině Pařízkové, která se podílela vrcholnou měrou na realizaci stavby a celé
této záchranné akce.
Podpora zateplování bytových domů
V integrovaném regionálním programu let 2014–2020 byla plánována podpora
zateplování bytových domů. Ministerstvo pro místní rozvoj upozorňovalo občany, majitele
domů, kteří plánují zateplování budov, budování slunečních panelů, případně uvažují
o změně zdroje tepla, aby své záměry předložili ve své žádosti o dotaci. Žadatelé mohou
očekávat ke své činnosti dotační podporu. V roce 2016 činila 30–40 % z celkových výdajů
projektu. Byl to funkční krácený proces zadávání žádostí. Podporováno bylo zateplení
obvodních stěn, výměna oken a dveří, pořízení nového zdroje tepla nebo slunečních
panelů. Žádosti o podporu byly přijímány do 30. listopadu 2017.

TECHNICKÉ SLUŽBY HOSTIVICE
V Technických službách Hostivice (TSH) v roce 2017 pracovalo 35 osob. Technické
vybavení: 4 popelové vozy, 2 kontejnerové vozy, 2 multikáry, 2 zametací stroje, 1 svahová
sekačka, 2 sekačky se sběrem, 1 štěpkovač, 1 vysavač listí, 1 traktor, 1 servisní vůz pro
práci na veřejné, stokové a kanalizační síti a pro drobné instalatérské práce.
•
•
•
•
•
•
•

Činnost TSH:
Provozování vodovodů a kanalizací včetně vodárny a čistírny odpadních vod
Svoz odpadů a činnost sběrného dvora
Údržba veřejné zeleně
Úklid komunikací ve správě města
Provoz dětských hřišť
Provoz hostivického hřbitova
Provoz kašny a veřejného WC

•
•
•
•
•
•
•

Množství jednotlivých druhů odpadů v roce 2017:
Papír
207
Plasty
185
Tetrapaky
6
Sklo
114
Objemový odpad
255
Bioodpad
953
Směsný komunální odpad
1 786

tun
tun
tun
tun
tun
tun
tun
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Tříděný odpad byl soustřeďován na vybraných veřejných místech ve městě do
speciálních kontejnerů, a to na plasty, papír, sklo a nápojové kartony. Pro objemný odpad
a hadry byl připraven kontejner ve sběrném dvoře v Jiráskově ulici a probíhal odběr
elektrospotřebičů, vyjma zářivek a baterií.

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO HOSTIVICE
Dne 4. ledna 2017 byl koncertní rok zahájen komponovaným hudebně-poetickým
programem s názvem „Jako zázrakem“. Zazněla hudba skladatelů působících v Paříži
v podání „Gran duetta Concertante“, ve složení Jan Riedlbauch – flétna a Miloslav Klaus –
kytara. Poezii francouzských básníků přednesla Taťjána Medvecká.
Dne 19. ledna 2017 v hostivickém zámku vystoupil herec Saša Rašilov společně
s klavírním kvartetem Ensemble Martinů. Byl to komponovaný hudebně-literární pořad
s názvem „Něco málo na dobrou noc“.
Dne 4. února 2017 od 19 hodin proběhl v Sokolovně již potřetí maškarní ples, který
byl spjat s těmi nejoriginálnějšími filmovými převleky a maskami. K hudbě a poslechu
zahrála kapela Bůhví. Proběhla rovněž soutěž o nejlepší masku večera a taneční duo.
Speciálním hostem bylo mladé dívčí sesterské duo 20 minutes. Nechyběla ani bohatá
tombola.
Dne 16. února 2017 se v hale hostivického zámku uskutečnil abonentní koncert
dámského klarinetového kvarteta s názvem „Catarina Clarinete Libertang“.
Začátek března 2017 patřil „Severské filmové zimě“. V rámci filmové přehlídky se
v Sokolovně ve dnech 3. a 4. března uskutečnilo promítání filmů z oblasti Skandinávie.
Přichystáno bylo též severské občerstvení.
Na první den festivalu byl pozván slavný český kytarista Lubomír Brabec, který mimo
hru na svůj nástroj, představil svoji cestu do Antarktidy. V pátek 3. března 2017 se
promítaly filmy: Pozdravy ze severu, 1944 a v sobotu 4. března 2017: Tábor pro dospělé,
Nights Till Morning a Pomsta. Vstupenka na jeden film i s přednáškou stála 80 Kč.
Dne 8. dubna 2017 měla svou premiéru celodenní konference SHE, zaměřená na
témata, která zajímají (nejen) ženy napříč generacemi. Celým dnem provázela
moderátorka a novinářka Monika Valentová. Pozvání přijala např. Veronika Hurdová,
autorka blogu Krkavčí matka, Radka Rosická – moderátorka, Margit Slimáková –
specialistka na prevenci a zdravou výživu, Hana Suberová – lektorka hormonální jógy,
Šárka Procházková – ředitelka nadace Dobrý Anděl a další.
Dne 22. dubna 2017 se uskutečnil jednodenní zájezd se společností Student Agency
do Lipska se zastávkou v proslulých lázních Bad Dürrenberg.
Sobota 30. dubna 2017 patřila Dnu Hostivičáků. Definitivní rozloučení se zimou
a přivítání jara proběhlo v Sokolovně. Hostivičáci navařili, napekli, ugrilovali speciality
a společně s kamarády, sousedy a známými sdíleli sousedské zážitky a užívali si tento den.
Dne 27. května 2017 se v Sokolovně konalo divadelní představení Plynové lampy od
Patricka Hamiltona v podání Divadelního spolku Hostivice.
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Největší letní akcí, kterou pořádalo Městské kulturní středisko Hostivice, byl festival
vína „In vino Hostivice“ na Husově náměstí. V tomto roce dvoudenní festival připadl na
11. a 12. srpna 2017. Návštěvníci se mohli opět těšit na výborná vína z různých koutů
světa, dobré jídlo a doprovodný program. Páteční večer měl patřit kapele Monkey
Business, ale kvůli zdravotním potížím Matěje Ruperta vystoupil Michal Hrůza. V sobotu
zahrála kapela Support Lesbiens. Novinkou bylo hlasování návštěvníků festivalu
o nejlepšího vinaře.
Začátek září patřil již tradičně Městským pivním slavnostem. Tentokrát se konaly dne
9. září 2017 na Husově náměstí. Ochutnávala se a pila různá piva. Své 70. narozeniny
slavil Vladimír Mišík, který nemohl na slavnostech piva chybět. V Hostivici dále vystoupili
Vilém Čok, David Kraus, Marek Černoch a samozřejmě stálice hard and heavy hostivické
scény Ampér nebo Radek Kurc a Friends.
Konala se též přehlídka historických autobusů a dalších vozidel s následnou
slavnostní jízdou městem.
V tento den také došlo k oficiálnímu otevření kryté sportovní haly v areálu Sokolovny.
Uskutečnila se rovněž nádherná věc – vysvěcení poutní kaple č. 18 na poutní cestě
do kláštera v Hájku. Toto slavnostní vysvěcení obnovené kaple provedl kardinál Dominik
Duka, OPraem (řád premonstrátských řeholních kanovníků).
Nesmíme opomenout významnou sportovní událost, kterou byl čtvrtý ročník
běžeckých závodů Hostivice RUN. Svým startovným podpořili běžci Kliniku dětské
hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol Praha. Dále Nadaci Leontinku, Fond
ohrožených dětí Klokánek Hostivice a projekt Sport pomáhá. Závodníci mohli jako obvykle
běžet na trasách o délce 5 km, 10 km a 21 km okolo hostivických rybníků, přičemž v roce
2017 k rodičovskému ultraběhu přibyl i dětský RUN v délce jednoho kilometru. Běžecké
závody Hostivice RUN se staly během uplynulých tří let významnými běžeckými závody
okresu Praha-západ.
Dne 22. září 2017 byl v Sokolovně zahájen Divadelní podzim Hostivice představením
s názvem „Úča musí pryč!“ – v hlavních rolích s Lindou Rybovou a Davidem Prachařem.
Dne 4. října 2017 patřila Sokolovna politické frašce, která nás zavedla do Bílého
domu, kde se fiktivní americký prezident, v podání Michala Dlouhého, připravuje na novou
prezidentskou volbu. Divadelní hra „Listopad“ vtipně komentuje stav současné vysoké
politiky.
Dne 3. října 2017 proběhlo představení divadla Kjógen, které je světovým unikátem.
Divadlo se věnuje převážně studiu, realizaci a uvádění japonských frašek kjógen v českém
jazyce. Členové usilují nejen o to, aby seznámili diváka s tímto žánrem, ale především se
snaží přinést svému obecenstvu základní myšlenku divadla – „překvapit zrak, potěšit sluch
a rozeznít srdce“.
Dne 14. října 2017 byl v Sokolovně uspořádán „Japonský den“, během kterého bylo
možno zblízka poznat japonskou kulturu. V podvečer mohli návštěvníci shlédnout
výjimečný film – legendární animovanou pohádku „Cesta do fantazie“.
Dne 3. listopadu se 2017 se konala již počtvrté konference LIBCON zabývající se
oblastí informační vědy a knihovnictvím.
Dne 9. listopadu 2017 byl v hostivickém zámku uspořádán koncert s názvem
„Melancholia“. Vystoupil Jiří Bárta – violoncello a Terezie Fialová – klavír.

Kronika města Hostivice
Rok 2017

22

Dne 11. listopadu 2017 – na svátek sv. Martina se konaly tradiční ochutnávky
mladých vín a delikates. Svatomartinská zábava se uskutečnila v Sokolovně, k hudbě
a poslechu hrála rockandrollová kapela Crazy Dogs. V 15 hodin do venkovního areálu
Sokolovny přijel na koni svatý Martin, pro děti byly připraveny dílničky, projížďky na
ponících a divadlo.
Dne 20. listopadu 2017 přijal pozvání do našeho města houslový virtuóz Jaroslav
Svěcený, který v Sokolovně vystoupil společně s Michaelou Káčerkovou (virginal).
V průběhu koncertu s názvem „Barokní sny o strunách“ Jaroslav Svěcený představil
v předadventním čase hudbu italského a německého baroka. Zazněly nádherné skladby
G. P. Telemanna, Antonia Vivaldiho, Tomasa Albinoniho a Arcangela Corelliho. Virginal
k baroku neodmyslitelně patří, vyznačuje se krásným a barevným tónem a ve spojení
s historickými houslemi navodil již takřka sváteční atmosféru.
Dne 24. listopadu 2017 hostivický „Divadelní podzim“ uzavřelo představení
„Zelňačka“ – v hlavní roli s Oldřichem Víznerem.
S blížícím se adventem se dne 26. listopadu 2017 v Sokolovně již tradičně konaly
trhy, na kterých si návštěvníci mohli zakoupit předměty spojené s Vánocemi a samozřejmě
se také naladit na vánoční atmosféru.
Dne 3. prosince 2017 začal advent. Městské kulturní středisko Hostivice tradičně
uspořádalo jednodenní zájezd, tentokrát do Bratislavy, se zastávkou ve Velkých Bílovicích.
Zájezd byl uspořádán dne 9. prosince 2017 opět se společností Student Agency.
Dne 10. prosince 2017 se v Sokolovně konalo dětské představení s Michalem
Nesvadbou – s názvem „Michalovi mazlíčci“.
Dne 17. prosince 2017 bylo připraveno vystoupení Janka Ledeckého, který v rámci
vánočního turné svým koncertem vyprodal Sokolovnu do posledního místa.
VÝSTAVY NA ZÁMKU V ROCE 2017
Duben
Květen
Červen
Srpen–září
Listopad

KRESBY A KOLÁŽE – žáci 2. stupně Základní školy Hostivice
OKOUZLENÍ ŠUMAVOU – Jaroslav Pásek – fotografie krajiny
KRESBY A ŠPERKY – Jindřiška Hanáková
OBRAZY – z malířského plenéru Hostivice 2017
PASTELY – Jan Charvát – klasická krajinomalba

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
V roce 2017 měla městská knihovna ve svém fondu celkem 6 414 knihovních
jednotek. Spousty knih bylo vyřazeno, ať už z důvodu nevyhovujícího stavu, ztráty nebo
neaktuálnosti. Vyřazeno bylo celkem 2 876 knih. Naopak přibylo, darováním či koupí,
728 knih. Naučná literatura činila 1 943 kusů, krásná literatura 4 471 knih.
Do knihovny se nově přihlásilo 674 čtenářů a čtenářek. Z toho bylo 324 čtenářů do
15 let. Osobně knihovnu navštívilo 4 355 lidí, internet využilo 1 583 uživatelů.
Celkem bylo v roce 2017 vypůjčeno 10 917 knih, z toho 2 012 knih naučné literatury
a 6 353 knih krásné literatury bylo půjčeno dospělým čtenářům. Dětem bylo zapůjčeno
1 047 knih naučné literatury a 1 505 knih krásné literatury.
Upomínek za včasné nevrácení knih bylo stále mnoho, v roce 2017 celkem 2 815.
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Webové stránky knihovny ve sledovaném období dosáhly 17 408 návštěv.
Do elektronického katalogu z prostor knihovny bylo zaznamenáno 490 vstupů a do
katalogu mimo prostor knihovny 332 vstupů. Městská knihovna zaměstnávala jednoho
zaměstnance a pro veřejnost bylo otevřeno týdně po dobu 33 hodin.
HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK
Časopis Hostivický měsíčník vydává Městské kulturní středisko Hostivice. V roce 2017
vyšlo 11 čísel časopisu, o prázdninách je vydáváno dvojčíslo červenec–srpen.
Zvláštní vydání Hostivického měsíčníku, jehož obsahem jsou důležitá telefonní čísla,
zdravotnická zařízení včetně ordinační doby lékařů, otvírací doby institucí a obchodů, jízdní
řády autobusů, vlaků a MHD Praha, telefonní seznam inzerentů, inzerce podnikatelů
a živnostníků a informace o nakládání s odpady.
Hostivický měsíčník v tomto roce vycházel v nákladu 4 000 kusů a občanům města
byl zdarma doručován do schránek. V měsíčníku jsou uváděny informace o přijatých
usnesení zastupitelstva města, zprávy o činnosti Rady města Hostivice. Přináší informace
o všech zajímavostech, které se v našem městě budou konat. Sokolovna Hostivice
v měsíčníku uvádí své aktivity, které mohou zájemci o sport a jiné činnosti navštívit.
Městská policie Hostivice čtenáře v každém vydání měsíčníku informovala o přestupcích a zajímavých případech, které strážníci řešili v uplynulém měsíci.
Občané Hostivice také využívají měsíčník k pogratulování k významnému jubileu nebo
naopak ke vzpomínce na své blízké.
V lednovém čísle měsíčníku byla představena Severská filmová zima a s ní spojené
severské filmy, které se promítaly v hostivické Sokolovně. Kniha LITOVICE přeletěla celý
Atlantik, aby se dostala do Long Beach na pobřeží Pacifiku.
V únorovém čísle si čtenáři mohli přečíst rozhovor s trenérem Teamgymu v Hostivici,
jeho fotografie byla na titulní stránce časopisu. Český svaz chovatelů Hostivice zval na svůj
již 33. chovatelský ples, který se konal 18. března 2017.
Březnové číslo měsíčníku zvalo zájemce o běh na čtvrtý ročník běžeckého závodu
Hostivice RUN. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska udělilo Sboru dobrovolných hasičů
Hostivice medaili za příkladnou práci. Dvojstrana tohoto vydání představila první ročník
SHE – celodenní konference (nejen) pro ženy.
Divadelní soubor Hostivice uvedl dne 8. dubna 2017 představení Plynové lampy
v sousední Jenči. Rodinné centrum ZaHRÁTka informovalo o Masopustu, který uspořádalo
i v tomto roce, o svých dalších projektech a akcích pro děti a rodiče. Ve dnech 25. a 26.
dubna 2017 proběhne zápis do 1. tříd Základní školy Hostivice.
Duben patřil v měsíčníku představení hlavních nadací a společností, které byly
finančně podpořeny částkami ze startovného Hostivice RUN. Peníze poputovaly na konto
Klokánku, nadací Můj nový život, Sport pomáhá, Nadace Leontinka a Člověk v tísni.
Sokolovna Hostivice hledala instruktora nebo instruktorku lezení na venkovní lezecké
stěně. Sokolovna rovněž informovala o svých jarních sportovních akcích, jak venku, tak
uvnitř objektu.
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Na titulní straně květnového čísla čtenáři spatřili foto Miroslava Davídka,
provozovatele restaurantu Fort Roxy. Uvnitř čísla pak byl otištěn rozhovor, ve kterém se
probírala témata o stylu jeho života, zálibě v běhání a v neposlední řadě též o provozu
jeho restaurace v pevnosti Fort Roxy.
V Městské knihovně si návštěvníci mohli nejen prohlédnout, ale i koupit, obrazy
léčivých energií ve vzájemném sladění s minerály a šperky.
Svaz chovatelů Hostivice informoval o své výroční schůzi, která se konala dne
7. dubna 2017 v areálu „U Litovické tvrze“. Sokolovně Hostivice se podařilo sehnat
instruktorku lezení Katku Michajlovovou, se kterou byl udělán rozhovor a otištěn na
16. straně květnového vydání. Gymnázium Hostivice uveřejnilo oznámení o konání svého
šestého Majálesu.
Červnové číslo měsíčníku uvedlo rozhovor s Hostivičanem Miroslavem Vlkem, který
razil největší stanici metra Petřiny. Ve stejném čísle byly popsány přípravy největší letní
městské akce In vino Hostivice. Této akci byla věnována celá jedna strana s plakátem,
lákajícím na vystoupení největších hvězd večerních programů této akce, kterými byly
skupiny Monkey Business a Suport Lesbiens. Ohlédnutí patřilo také běžecké akci Hostivice
RUN, která se v tomto roce velmi vydařila. Dne 25. června 2017 byl zahájen provoz
venkovní lezecké stěny v Sokolovně.
Červencové a srpnové dvojčíslo měsíčníku patřilo hlavně mezinárodnímu festivalu
vína In vino Hostivice, který byl podrobně popsán, byly představeny vinařství
a společnosti, které zavítaly do Hostivice na Husovo náměstí. Rozhovor, ve kterém se
představila kapela Lety Mimo, která rovněž vystoupila na festivalu, byl otištěn na str. 12
a 13 tohoto dvojčísla.
A po vínu bylo na řadě pivo. První informace přinesl článek k připravovaným pivním
slavnostem. Legendou na městských pivních slavnostech byl v roce 2017 Vladimír Mišík
a ETC.
Zářijové vydání měsíčníku informovalo o slavnostním vysvěcení obnovené kaple č. 18
poutní cesty do kláštera v Hájku. Dále o akcích, jako byly městské pivní slavnosti,
Divadelní podzim Hostivice, aktivity v Sokolovně a také informace o nových zájmových
kroužcích pro děti. Psalo se též o otevření nové sportovní haly v areálu Sokolovny,
uveřejněn byl plakát Japonského dne, který se bude konat v Sokolovně dne 14. října 2017
a také informace o plánovaných koncertech v hostivickém zámku v roce 2018.
Říjnové vydání měsíčníku – na titulní straně s fotografií herce Michala Dlouhého,
který v Hostivici vystoupí ve hře Listopad a se kterým byl také uveden rozhovor. Další
plakáty a články hovořily například o akcích jako Svatomartinské slavnosti, adventní zájezd
do Bratislavy, vítání občánků, o koncertu Jiřího Bárty a Terezie Fialové, který se bude
konat na zámku dne 9. listopadu 2017. Dále o Japonsku, Japonském dni a divadle Kjógen.
Kjógen – v překladu „bláznivá“ nebo „umně vyšperkovaná slova“ reprezentuje komickou
divadelní formu, která vznikla již ve 14. století.
Do listopadového čísla poskytl rozhovor houslový virtuóz Jaroslav Svěcený, který
v našem městě pravidelně koncertuje již přes dvě desítky let. Rozhovor měl výmluvný
název „Za všechno může můj dědeček“. Koncert Jaroslava Svěceného se konal dne
20. listopadu 2017 ve vyprodané Sokolovně. V průběhu koncertu s názvem „Barokní sny
o strunách“ – Jaroslav Svěcený spolu s Michaelou Káčerkovou (virginal) – představili
v předadventním čase hudbu italského a německého baroka.
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Rozhovor do listopadového vydání rovněž poskytla ředitelka a zástupkyně ředitelky
Klokánku, ve kterém hovořily o své profesi a pomoci týraným a opuštěným a dětem.
V měsíčníku nechyběly ani fotografie, dokumentující atmosféru na festivalu vína
In vino Hostivice a Městských pivních slavnostech.
Na titulní straně listopadového čísla bylo foto herce Oldřicha Víznera, který účinkoval
ve hře Zelňačka. Ta byla poslední hrou uvedenou v roce 2017 v rámci Divadelního
podzimu Hostivice. Otištěn byl také plakát s velkou pěveckou hvězdou Jankem Ledeckým,
který vystoupil Sokolovně s krásným adventním koncertem.
Svatý Martin na bílém koni stál před branou Sokolovny, do které byl vpuštěn dne
11. listopadu 2017.
Prosincové vydání Hostivického měsíčníku – na titulní straně s fotografií zpěváka
Janka Ledeckého, jehož koncert se konal na závěr roku v Sokolovně.
Uveřejněno bylo též pozvání na koncert Taťjány Medvecké připravovaný na leden
roku 2018, pozvání na maškarní ples, školní ples a další kulturní a společenské akce
v nadcházejícím roce 2018.
„Vánoční slovo starosty města“ se stalo již tradicí a nechybělo ani v tomto roce.
Jaroslav Kratochvíl v něm mimo jiné popřál všem obyvatelům města vše nejlepší,
o Vánocích dobrou pohodu a do nového roku pevné zdraví a spokojenost.

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA
Od devadesátých let minulého století čelila všechna vedení města trvalému tlaku
developerů s cílem zastavět v Hostivici veškeré plochy, které jsou ještě k dispozici.
V těchto letech došlo k rozvoji stavební činností prezentované výstavbou skladových
hal a docházelo k názorovým střetům, kam až hranice města Hostivice budou dosahovat.
Velmi zajímavá je oblast Hostivických rybníků, na druhé straně je veliký zájem o velkosklady v blízkosti železniční trati, dálnice a letiště Praha.
Docházelo ke zkratům a bylo patrné rozdělení města. Na jednáních zastupitelstva
města občané prosazovali své zájmy. Někteří majitelé zemědělské půdy nabízeli její
prodej. Developeři se jejího nákupu usilovně dožadovali. Oponenti sice poukazovali na
zabírání zemědělské půdy, ale stejně byly developerům dávány k dispozici další pozemky
pro novou bytovou výstavbu.
Tato výstavba městu přinášela zvýšené nároky nejen na místa pro děti ve školách,
ale i na dopravu a služby. Vedení města se tomuto tlaku bránilo a nová výstavba byla
limitována zřizováním nových míst v mateřské a základní škole. Ve městě se neustále
poukazovalo na nedostatek míst pro děti v mateřské škole, proto i územní plán města
bude zahrnovat nároky na další výstavbu těchto školských zařízení. V neposlední řadě též
vznikají zvýšené nároky na péči o nemocné a seniory.
Jednoznačně bylo třeba s citem vyznačit prostor nového území města Hostivice.
V minulosti bylo řečeno, že hranice města se budou dotýkat území Prahy 5 a Prahy 6,
Letiště Praha, železniční trati Praha – Kladno a železniční trati Hostivice – Rudná, rybníka
Bašta v Chýni a dále Břevského rybníka.
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Propagátory těchto myšlenek byla skupina vedoucích zastupitelů města. Tvořilo se
nové seskupení s podněty přestavby Husova náměstí a dalších stavebních úprav.
Hlavními mluvčími tématu změny územního plánu byli na jedné straně MUDr. David
Rath, na straně druhé pak Ing. arch. Klára Čápová a společnost HOme.
Teprve nadcházející doba ukáže, jak dále bude stávající územní plán fungovat.
Pro město byl středobodem zájmu prostor zámecké zahrady. Článek MUDr. Davida
Ratha se vrací do polemiky „Co se Zámeckou zahradou“. Vrací se do doby, kdy město
nevědělo, co udělat s černou skládkou, která byla v tomto prostoru po dlouhá léta. Zazněly
návrhy například vybudovat zde oplocený areál hřišť pro školu, plavecký bazén, anebo
prostor zastavět bytovými domy. MUDr. David Rath zastával názor ponechat ve městě co
nejvíce zeleně. Když se vedení města ujal starosta Jaroslav Kratochvíl, vzal si MUDr. David
Rath za své zkultivovat tuto černou skládku. Pomáhal s revitalizací, na místě bylo
uspořádáno pracovní setkání se zahradním architektem, který navrhl základní rozdělení
tohoto prostoru.
Při každém jednání o územním plánu by bylo dobré, aby si zastupitelé zopakovali,
v jakém městě chceme žít. Rozhodovat se bude o tom, zda to bude město rezidentní
s nadprůměrným životním standardem, anebo z něj postupně uděláme průmyslovou zónu.
Argument o vzniku nových pracovních míst je lichý. Denně k nám za prací dojíždějí stovky
lidí, kupují zde zboží, areálu v Paloukách se denně otáčí stovky kamionů a zatěžují tak
svým provozem přilehlé komunikace. Dosud zde chybí zakrytí bočních stěn skladových hal
zelení.
Ve městě se podařily vystavět obě části bytové zástavby společnosti Central Group
v oblasti za mlýnem.
Některé ulice ve městě jsou lemovány stromořadím nebo různými keři, někde jsou i
kruhové objezdy a také nová dětská hřiště.
V sousedství budovy fary na Husově náměstí a Domova seniorů v Pelzově ulici se
podařilo zabránit vybudování průmyslové haly.
Skupina matek předškolních dětí komentovala situaci stavby další budovy Mateřské
školy Hostivice v prostoru zahrady na místě bývalého litovického hřbitova. Již mnoho let je
tento prostor využíván jako zahrada i hřiště stávající Mateřské školy Hostivice, aniž by
komukoliv vadilo, že se tu v minulosti nacházel hřbitov se vzrostlými listnatými stromy.
Poslední pohřeb zde byl v roce 1930.
Ing. Bohumír Machek z investičního odboru Městského úřadu Hostivice vysvětloval
obtíže spojené s potřebným rozčleněním tohoto prostoru. Hygienické předpisy požadují
4 m² na jedno dítě. Pro děti zde bude zachováno 7 575 m², což znamená 25 m² na jedno
dítě. Navíc je v dosahu této mateřské školy park o ploše 10 510 m², na kterém je možno
vybudovat i dětské hřiště. Pokud se městu vyčítá, že nevyužilo budovu Základní školy
Hostivice, Pionýrů 79, je nutno připomenout, že v době hledání prostoru pro novou
budovu mateřské školy byla již budova v ulici Pionýrů obsazena jinou školou.
Svůj názor na tvorbu územního plánu představil MUDr. David Rath, který připomněl,
že katastrální území města Hostivice je velmi vhodné pro nové louky, hřiště a veřejnou
zeleň. Vhodné prostory jsou zde i pro další cyklostezky a cesty pro pěší a procházky
maminek s kočárky.
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K návrhům MUDr. Davida Ratha se vyjadřoval Ing. arch. Tomáš Koňařík. Mimo jiné
navrhoval komplexní řešení Husova náměstí, neopomněl i potřebu nové školy.
Zelený prstenec kolem města je dobrá myšlenka. Pokud by se stal dokonce okružním
parkem s rekreačními prvky, mohl by nahradit měřítkově neadekvátní sportovní centrum
chystané na Břvích. Předem by takový zelený pás stanovil jasné hranice rozšiřování města.
Roman Rozumek vystoupil s připomínkami k územnímu plánu, který dle jeho názoru
postrádá dohodu města s investory. Jedním ze základních podkladů by měl být dokument
o dalším demografickém vývoji města Hostivice, který by měl být uveřejněný i v Hostivickém měsíčníku.
Monika Motlová se ptala, kde jsou původní pobořené patníky z hráze Břevského
rybníka. Město tuto situaci řešilo v mezích možností s majiteli pozemků. Podél rybníka - po
levé straně silnice do Hájku byla vybudována nová chodníková cesta pro pěší.
Dne 16. září 2017 byla ke zpracování územního plánu uspořádána cyklistická vyjížďka
po historických místech města. Další vyjížďka byla uspořádána dne 14. října 2017 a hned
poté 17. října 2017 bylo uspořádáno „sousedské posezení nad mapou“ v Sokolovně. Na
základě diskuze občanů tak vzniká nový návrh územního plánu města Hostivice.
Firma Czech Develop Servis, s. r. o., vypsala veřejnou urbanisticko-architektonickou
soutěž o ideový návrh na restrukturalizaci centra města Hostivice. Termín odevzdání
návrhů byl do 18. prosince 2017.

POLITICKÝ ŽIVOT
Politický život se ve městě projevoval v činnosti politických stran a sdružení, jejichž
prostřednictvím občané sledovali své zájmy. Očekávaly se volby do státních orgánů
a tvořila se volební seskupení pro volby v roce 2018.
Dne 25. listopadu 2017 byl zapsán nový oficiální spolek s názvem HOme –
Hostivice město, z. s. Hlavní činnost spolku spočívala ve snaze o koncepční rozvoj
Hostivice, pořádání debat, diskusí a soutěží, zapojování občanů do chodu obce a celkové
zvelebování města.

POLEMIKA
Vladislav Leština připomněl, že jsou pryč doby výkopů kanalizace a plnění akcí „Z“ za
zvelebení obce. Ve městě je již vybudováno několik pavilonů nové Základní školy Hostivice
včetně pavilonu školní kuchyně a jídelny, Mateřské školy Hostivice, hasičské zbrojnice,
sportovního stadionu a další.
Monika Motlová si stěžovala na provoz jídelny základní školy. Odpověděl jí ředitel
Základní školy Hostivice Mgr. Josef Mareš, že si neprávem stěžuje na vydávání malých
porcí jídel a celý provoz školní jídelny. Doporučil jí, aby psala pravdu a ne snůšky lží.
Taktéž odpověděla vedoucí školní jídelny paní Jelínková, s poukazem na heslo „Chutnalo
vám? Rádi vám přidáme.“
Monika Motlová kritizovala úpravy chodníku v ulici Čsl. armády a zejména parkování
aut před č. p. 18 a č. p. 499. (Pozn.: Celý plán rekonstrukce ulice Čsl. armády schvalovalo
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje.)
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Dále se zabývala i situací dětských hřišť v našem městě. Nová dětská hřiště by se
sice měla budovat, ale hlavně je třeba udržovat v pořádku ta stávající.
Ing. Vladimír Osoba připomínkoval jednání zastupitelstva města konaného
dne 20. března 2017. Vedle tvorby a následné realizace schváleného územního plánu
města je třeba soustředit pozornost rady města na potřebné úkoly pro zlepšení života ve
městě. Dále připomněl, že dne 8. dubna 2017 uspořádal Český svaz ochránců přírody
a oddíl Kajky úklid v oblasti Hostivických rybníků a Litovického potoka. Nasbíralo se pět
pytlů PET lahví, skleněných střepů, plechovek a obalů od různých cukrovinek a pečiva. Je
třeba poděkovat všem, kteří se této akce zúčastnili. Vyjadřoval se též k tématu, zda je
město Hostivice bezpečným místem k životu. Při četbě Hostivického měsíčníku jsou
v rubrice Městská policie zaznamenány řady přečinů i trestných činů, které řeší městská
nebo republiková policie. Jde o to, aby občané svou pozorností přispívali k péči a ochraně
veřejného majetku.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Dle současných průzkumů byla i v roce 2017 pro naše město aktuální otázka
likvidace odpadů. Je pravdou, že jsou velmi dobré výsledky v třídění odpadů materiálů
vhodných pro recyklaci, ale přesto je stále vysoký objem svozu netříděných zbytků
z domácí činnosti. V současné době technické služby města odvážejí komunální odpad na
skládku v Úholičkách. Ale jak dlouho bude trvat, než se tato skládka zaplní.
Odbor životního prostředí vhodnými články v Hostivickém měsíčníku „školí“ majitele
domů i další občany o správném třídění odpadů, aby byly svozy komunálního odpadu stále
nižší.
V roce 2017 bylo pro občany několik možností sběru odpadu. Komunální odpad byl
ukládán do domácích popelnic, pro tříděný odpad jsou na mnoha místech po městě
umístěny barevně odlišené kontejnery (papír, plasty, tetrapaky), pro velkoobjemový odpad
byl přistaven kontejner ve sběrném dvoře Technických služeb Hostivice v Jiráskově ulici,
nebezpečný odpad přijímala firma T.O.P. Umvelt Litovice, U Sušičky.
Důležitou součástí byla likvidace bioodpadů. Město získalo kapacitu likvidace v recyklačním středisku Hájek. Občané zde mohli odkládat zahradní zeleň, větve stromů zdarma
a za ostatní odpad byly poplatky v mezích režie provozovatele.
V našem městě se v roce 2016 soustředilo následující množství tříděného odpadu:
papír – lepenka 516 tun, plasty 380 tun, pneumatiky 3,5 tun, stavební odpad 270 tun,
dřevo 77 tun, asfaltové směsi 12 tun, barevné a těžké kovy 24 tun, železo a ocel 499 tun,
kaly (odpad z ČOV) 689 tun, sklo 135 tun, biologický odpad 1 499 tun, směsný odpad
2 008 tun, objemný odpad 302 tun a nebezpečný odpad 10 tun. Obyvatelé města
vyprodukovali v roce 2016 celkem 6 424 tun odpadu, na jednoho obyvatele připadlo
750 kg odpadu.
Odbor životního prostředí si všímal též hostivické přírody, hnízdění ptáků, ochrany
mláďat, účinné ochrany před „ptačí chřipkou“ atd. Velkou pozornost vyžaduje ochrana
zemin a zemědělské půdy. Jsou lokality, které jsou zamořeny těžkými kovy a chemikáliemi.
Nelze ani přehlížet ochranu vod. V našem regionu jsou krásné rybníky a potoky, které si
zasluhují ochranu a péči.
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ZDRAVOTNICTVÍ
V Prostřední ulici byla otevřena nová ordinace Neurologie, na kterou navazuje též
rehabilitace, takže pacienti nemusí přecházet po městě. V Prostřední ulici jsou i další
ordinace lékařů, včetně lékárny Dr. Max. Další dvě lékárny jsou v ul. Čsl. armády. Homeopatická poradna nabízí služby v Pelzově ul. č. p. 1700.
V této době bylo možno konstatovat, že o zdraví našich občanů je dobře postaráno.
Pokud zdravotní stav pacienta vyžaduje odborné vyšetření, případně jeho stav vyžaduje
hospitalizaci, jsou k dispozici nemocniční zařízení v Motole, Na Homolce, vojenská
nemocnice Střešovice a dále je možno využít polikliniku Řepy a další zdravotnická zařízení.
V případě potřeby je ve městě zajištěna automobilová přeprava nemocných – firma
„Pohoda“ – Jeneček č. p. 951.

OBCHODY, SLUŽBY, ŘEMESLA A DOPRAVA
Obyvatelé města jsou dostatečně zásobeni potřebami pro běžný každodenní život.
Lze konstatovat, že byla zajištěna dobrá dostupnost veškerých potřebných potravin. Ve
městě jsou funkční supermarkety řetězců Lidl, Penny market a Hypermarket Tesco. Dále
mají obyvatelé města k dispozici samoobsluhu firmy F+F. Kromě toho jsou otevřeny po
celý den prodejny, takzvané „večerky“, které sídlí na adrese Čsl. armády č. p. 20
a č. p. 134.
Ve městě je v provozu prodejna potravin a doplňkového zboží „Litovka“ sídlící
v Litovické ulici č. p. 624. Pro služby restauračního typu je ve městě například restaurace
„Nomád“, čínská restaurace U Koruny, dále pak v Jenečku restaurace „U Stoleté lípy“ a na
Břvích restaurace „Sport“.
Základní druhy drogerie, parfumerie, papírnictví, textilního zboží a obuvi zajišťují
markety Lidl a Tesco. Dále tento sortiment též nabízí firma KiK.
Společnost Tesco Stores, a. s., uspořádala charitativní akci s názvem „Vy rozhodujete, my vám pomáháme“. Zdravotní klaun přinášel smích do míst, kde je ho potřeba – do
nemocnic a zařízení sociální péče. Byl na návštěvě Dětského domu při nemocnici v Mladé
Boleslavi, kde předal od společnosti Tesco Stores poukaz na 30 000 Kč.
V řemeslných oborech je ve městě dostatečná nabídka základních potřeb, které se
mohou v běžné domácnosti vyskytnout.
Doprava je řešena autobusy Městské hromadné dopravy Praha, které zajišťují spojení
za prací a do škol v Praze. Ty ještě doplňují linkové autobusy ČSAD Kladno a Rakovník.
Lidé využívají též vlaky ČD.
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ŠKOLY
GYMNÁZIUM
Projekt „Zábavná matematika, nebojme se maturity“ se studentům
Projektu se zúčastnilo osm tříčlenných družstev, která obdržela otázky
geometrie, kombinatoriky, exponenciálních rovnic, logaritmických rovnic
matematických oborů. Všichni účastníci si zopakovali matematiku neformálním
Mnohým studentům i profesorům se tak podařilo rozptýlit obavy z matematiky.

velmi líbil.
týkající se
a dalších
způsobem.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOSTIVICE, U ZÁMECKÉ ZDI
Pro rodiče budoucích žáků prvních tříd byl ve škole dne 4. dubna 2017 od 16 do
18 hodin připraven den otevřených dveří. Zápis do základní školy se konal v úterý
25. dubna 2017 a ve středu 26. dubna 2017 od 14 a do 18 hodin. Škola nabízela pro děti
různé zájmové kroužky, školní knihovnu, výuku cizích jazyků, školu v přírodě, zahraniční
poznávací a sportovní zájezdy, dále logopedickou péči, školní družinu pro děti od 1. až
3. tříd, provoz od 06:45 až 17:30 hodin. Ve školní jídelně je výběr ze dvou jídel.
Ve škole pracoval žákovský parlament, zástupci tříd se pravidelně scházeli a řešili
podněty z třídnických hodin. Zástupci školního parlamentu řešili záležitosti žáků, situaci ve
škole, péči o květinový koutek, sponzorování kamaráda v Ugandě, používání a rozdělování
financí z různých sběrových akcí, zabývali se kam je v dané situaci nejlepší věnovat
finanční výtěžek pořádaných akcí. Zabývali se i složitými případy nevhodného chování
žáků.
Školní knihovna
Dle posudku odborníků je hostivická školní knihovna výborně vybavena. Knižní fond
představuje 8 470 tematicky rozdělených knih. Pro výuku žáků jsou k dispozici interaktivní
tabule a žáci mají též k dispozici 12 počítačových stanic. Pro začínající čtenáře byly
v knihovně tří sedací vaky umožňující relaxaci dětí s knihou v ruce. Vedle dobrých zpráv je
i jedna méně příznivá informace o tom, že nějak zamrzla činnost školního časopisu „Za
zdí“. Dětským čtenářům nabízí služby i Městská knihovna Hostivice.
Život ve škole
Dáma na D4 byl skrytý název šachového turnaje tříd 2. A a 2. B. Žáci bojovali
o nejvyšší příčky. Absolutním vítězem byl Vojtěch Spousta, který o sobě dává vědět i ve
veřejných turnajích.
Do hostivické školy přijela lektorka programu „Zdravá 5“, což je unikátní
celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy. Je zaměřen na zdravý
životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Lektoři Zdravé 5 seznamují žáky
v rámci dvouhodinového bloku zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého
stravování. Děti si s lektorkou popovídaly o správném složení jídelníčku, ovoci a zelenině,
pitném režimu, zásadách bezpečnosti potravin a také o přípravě zdravé svačiny. Za své
výborné výkony v programu „Zdravá 5“ byli žáci odměněni, ti nejlepší dostali od učitelek
jedničku.
Žáci 4. tříd odjeli dne 25. února 2017 na lyžařský výcvik do Jizerských hor.
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Lyžařský kurz pro žáky 2. stupně základní školy absolvovali žáci 7. tříd od 25. února
2017 ve Vítkovicích v Krkonoších. Ve dnech 22. až 26. února 2017 se konal lyžařský zájezd
do rakouského Postalma ležícího poblíž Salzburku.
V pátek 3. března 2017 žáci vyslechli zajímavou přednášku Lubomíra Brabce
o Antarktidě a 6. března 2017 besedovali se zástupci společnosti EKO-kom o třídění
odpadů a využití různých odpadních látek.
Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce se konalo dne 25. března 2017 v Dolních
Břežanech. Naši školu reprezentovali vítězové školního kola Simon Olze, 1. místo (okresní
vítěz) a Matěj Petkov, 3. místo.
Dne 28. března 2017 zavítali do hostivické školy loutkoherci z královohradeckého
Divadélka pro školy. Pro žáky 2. stupně základní školy připravili mimo jiné i ukázku ze hry
Vzbouření v blázinci od nejvýznamnějšího španělského dramatika Lope de Vegy a žáci
1. stupně zhlédli představení na motivy několika známých bajek.
Dne 30. března 2017 proběhla ve škole soutěž žáků 4. a 5. tříd v sólové dětské
recitaci. S přehledem zvítězila Nikola Houdková ze 4. C svým bezchybným přednesem
Erbenova „Vodníka“.
Den ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí proběhl ve škole dne
31. března 2017. Vše začalo vyhlášením poplachu, při kterém si žáci ověřili opuštění
budovy. Za spolupráce Vojenského útvaru Břve byly pak děti vedeny k přípravě na řešení
nebezpečných situací.
Dne 11. dubna 2017 přivítali žáci 8. tříd pana Zieglera s týmem spolupracovníků ze
Státního zdravotnického ústavu v Praze. Na programu byl dvouhodinový projekt „Hrou
proti AIDS“.
Dne 3. dubna 2017 žáci 3. B absolvovali exkurzi do České televize na Kavčích horách.
Byli přítomni natáčení pořadu „Kouzelná školka“, mohli navštívit jednotlivá studia, zkusit si
moderování zpráv, ovládání kamer aj. Velkým zážitkem pro děti byla návštěva
Zpravodajství České televize, po kterém je provázel redaktor Karel Rožánek.
Nocování s Andersenem se konalo 7. dubna 2017 v hostivické škole. Přítomen byl
spisovatel Jaroslav Němeček, autor komiksového časopisu „Čtyřlístek“. Ráno 8. dubna
2017 si děti popovídaly o četbě, snědly dobroty od rodičů a odebraly se domů.
Dne 19. dubna 2017 žáci 7. B navštívili neobvyklou a jedinečnou Galerii Zdeňka
Hajného Cesty ke světlu, která nabízí návštěvníkům spočinutí v klidu a harmonii.
Srdíčkový den – pomáháme potřebným. Stalo se již tradicí naší školy, zařadit se do
tohoto projektu a pomáhat lidem, kteří to potřebují. Výtěžek uspořádané sbírky činil
9 192 Kč a poslouží těžce nemocným dětem v celé republice.
Zápis dětí do 1. tříd školního roku 2017/2018 proběhl ve dnech 25. a 26. dubna
2017. Bylo zapsáno 132 dětí, rozhodnutí o přijetí dostalo 117 dětí, u 15 dětí požádali
rodiče o odklad.
Soutěž HELPÍK – pomoc zraněným – se konala na Bílé Hoře a žáci hostivické školy
obsadili první místa. V dubnu proběhlo školní kolo této soutěže a žáci soutěžili podle
pravidel BESIPu.
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Závody ve zdolání lezecké školní stěny se konaly dne 17. března 2017. V soutěži na
turnaji v házené získali hostivičtí chlapci solidní 6. místo. Na soutěži dne 3. května 2017
v Neratovicích obsadili ve volejbalové lize 6. místo.
V dubnu 2017 předvedli žáci školy své kresby ve vstupní hale hostivického zámku.
Žáci 4. D si udělali výlet do Výzkumného ústavu Rostlinné výroby v Ruzyni, ve kterém
zhlédli 13 stanovišť s ukázkami šlechtění rostlin.
Krajské kolo soutěže BESIP Mladých cyklistů se v roce 2017 konalo v Čelákovicích,
kde chlapci obsadili 4. místo. Zájezd do Francie a Velké Británie byl dne 5. května 2017,
děti jely autobusem do francouzské Remeše a po přeplavení přistály ve Velké Británii.
Žákovský parlament 1. stupně základní školy ukončil školní rok. Proběhlo šerpování
žáků 9. ročníků a velmi zajímavé bylo závěrečné vystoupení všech tříd.
Dne 23. června 2017 svým programem slavnostně ukončila školní rok 2016/2017
školní akademie.
Nový školní rok 2017/2018 začal již tradičním uvítáním všech žáků ředitelem školy
Mgr. Josefem Marešem a starostou města Jaroslavem Kratochvílem.
Uvítání žáků proběhlo v atriu školy a prvňáčkové byli se svými učitelkami odvedeni do
nových tříd. Do školy bude v roce 2017 chodit 815 žáků, z toho na prvém stupni bude
562 žáků a na druhém 253 žáků. Žáci jsou rozděleni do 32 tříd, s průměrem 25 žáků na
jednu třídu. Je dobře, že v žádné třídě není přes 30 žáků.
Pro žáky 1. až 3. tříd bylo otevřeno 10 oddělení školní družiny, školní jídelna zatím
stravovala 944 osob, jednalo se o žáky a zaměstnance základní školy, studenty a pedagogy gymnázia a děti z Mateřské školy Litovická, detašovaného pracoviště Višňovka.
Na rozhodování a úkony ředitele školy dohlížela veřejnoprávní instituce – školská
rada a práci sledoval též starosta města Jaroslav Kratochvíl.
Školní družina
Školní družina je součástí Základní školy Hostivice, U Zámecké zdi. Ve školním roce
2017/2018 bylo otevřeno 10 oddělení pro první až třetí ročníky základní školy.
Uvádíme alespoň jednu z mnoha zajímavých akcí, které byly pro děti v družině
v průběhu tohoto školního roku připraveny. Dne 11. května 2017 děti přivítaly známého
včelaře pana Cafourka. Předaly mu připravené dárky a on jim vyprávěl o životě včel. Včela
má dvě velké oči, sosáček a dýchá zadečkem, dělnice tvoří zadečkem vosk a včelí královna
klade vajíčka. Dřevěný rámeček v úlu slouží pro ukládání plástu medu. Včelí žihadlo je
ostřejší než špička jehly. V závěru setkání byly děti, které správně odpověděly na kontrolní
otázky, odměněny sladkostí v podobě medu.
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KLADNO, POBOČKA HOSTIVICE
Dne 24. ledna 2017 se konala taneční přehlídka uměleckých škol. Hostivická děvčata
vystoupila s choreografiemi „Auťák“ z muzikálu Pomáda a „Máky“ z repertoáru souboru
Hradišťan. Škola přijímala nové žáky pro školní rok 2017/2018 do několika uměleckých
oborů:
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Hudební zahrada – pro děti od 5 let, hudební základy a seznámení s různými hudebními
nástroji a notami.
Hudební obor – pro děti od 7 let, klávesy, kytara, klavír, housle, zobcová flétna, klarinet,
zpěv, lesní roh, trombon/pozoun, baskřídlovka a tuba.
Výtvarný obor – pro děti od 7 let, plošná tvorba, prostorová tvorba, objektová a akční
tvorba a další výtvarné techniky.
Veselá hra – pro děti od 7 let, přípravný literárně-dramatický obor.
Literárně-dramatický obor – pro děti od 8 let, dramatická průprava a recitace.
Taneční obor – pro děti od 5 let, taneční průprava, gymnastika, lidový tanec, klasický
tanec a moderní tanec.
Přijímací zkoušky dle rozpisu oborů byly zveřejněny na nástěnce Základní školy
U Zámecké zdi, Hostivice.
Základní umělecká škola Kladno uspořádala dne 5. května 2017 v zámecké zahradě
v Kladně kulturní odpoledne žáků a pedagogů školy a dne 14. května 2017 od 18 hodin
v Městském divadle Kladno oslavila tato škola slavnostním koncertem 70. výročí svého
založení. Vystoupil sbor učitelů, zahrály a zazpívaly významné sbory mnoha škol
a vrcholem slavnostního večera bylo vystoupení Panochova kvarteta. Na zahradě školy byl
na programu muzikál „Král zbojníků“, dále vystoupení kapely Junior, dechový orchestr
a mnoho dalších souborů.
Dne 24. dubna 2017 si děvčata z pobočky Hostivice odvezla z vystoupení „Maky“
a „Vlaštovko, leť“ velmi pěkné vzpomínky.
Školní rok v Hostivici byl uzavřen dne 26. května 2017 od 17:30 hodin v Sokolovně.
HUDEBNÍ ŠKOLA PAVLA HOKRA
Hudební škola Pavla Hokra vyučovala žáky hře na klavír, flétnu, kytaru a populárnímu
zpěvu. Pro žáky byla nabízena i forma domácí výuky.
HUSOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SMĚROVKA
Základní škola a Mateřská škola SMĚROVKA sídlí v domě bývalého obchodu a dřívější
modlitebny církve Československé husitské na adrese ul. Čsl. armády, č. p. 19. Směrovka
je školou rodinného typu, je přátelská k potřebám a možnostem dětí a je školou
opravdového života v rychle se měnícím 21. století.
Cílem této školy je obstát jako čestní a ohleduplní lidé. Rodiče dětí se podílejí na
fungování školy placením školného, ale podílejí se též na organizování exkurzí, zapojují se
do výuky, účastní se vzdělávacích akcí a slavností, ale i brigád ke zvelebení školního
prostředí.
Část školního dne probíhá formou projektového vyučování ve dvou smíšených
skupinách v počtu 18 dětí ve věku 6 až 9 let a 10 až 12 let. Týden ve škole má podobu
pravidelného střídání dialogu, hry, práce a zábavy.
Pro rozšíření školy vypsala Směrovka výběrové řízení na učitelku/učitele základní
školy 1. stupně a učitelku/učitele mateřské školy, asistent/asistentka, pedagoga, provozního pedagoga volného času a pracovníka pro externí správu budovy.
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Po zápisu do Husovy školy bylo v roce 2017 přijato 6 dětí do 1. až 5. ročníku a 4 děti
do přípravného ročníku. Škola na zkoušku probíhala ve dnech od 20. února do 17. března
2017. Vyhodnocení proběhlo dne 19. března 2017. Slavnostní představení přijatých dětí
bylo při velikonoční slavnosti konané dne 13. dubna 2017.
Zápis do Mateřské školy SMĚROVKA v roce 2017 umožnil přijetí pouze 10 dětí
tříletých a dvě místa byla pro děti narozené po 1. únoru 2015. Žádosti o zápis dětí musely
být předány do 16. května 2017. Poté byla domluvena účast rodičů a dítěte na schůzce
s vedoucí učitelkou na jeden den v mateřské škole. Vyhodnocení „školy na zkoušku“ se
konalo v neděli 18. června 2017 a do 19. června 2017 bylo vydáno rozhodnutí. Slavnostní
představení přijatých dětí proběhlo při svatojánské slavnosti dne 22. června 2017.
Pozvání do mateřské školy Směrovka bylo vyhlášeno i na období mezi 17. červencem
a 18. srpnem 2017, kdy budou v běhu příměstské tábory pro všechny věkové kategorie.
Jarní prázdniny se SMĚROVKOU zajistilo vedení školy v sérii pětidenních výletů do
Prahy. Děti si prohlédly Staré město, Obecní dům, Staroměstské náměstí, synagogu
a uličku na Stínadlech. Druhý den následovala prohlídka Národního technického muzea,
potom děti vyslechly přednášku o osudech Roškotovy vily, vily Košťál a letenské vodárny.
Třetí den byla připravena prohlídka Památníku na Vítkově, Žižkova a Karlína. Čtvrtek patřil
prohlídce Pražského hradu a chrámu sv. Víta. V pátek následovala jízda tramvají
k podolské vodárně a pak vzhůru na Vyšehrad – s prohlídkou kostela sv. Petra a Pavla
a Slavína. Po sestupu z Vyšehradu si děti ještě prohlédly tropický skleník v botanické
zahradě na Albertově.
Na prázdniny, v době od 17. července do 18. srpna 2017, byl pro děti od 5 do 10 let
připraven Letní příměstský tábor. V programu byl maximální pobyt a pohyb dětí v přírodě
pod dohledem pedagogů. Podle počasí byly připraveny výlety do přírody, cestovalo se
vlakem pod dohledem vedoucích dětských skupin. Stravné činilo 65 Kč/den a děti
dostávaly dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu, pečlivě dodržován byl pitný režim.
Pobyt dětí v letním příměstském táboře probíhal od pondělí do pátku od 7 do 17 hodin.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA SMART ACADEMIA, s. r. o., Pionýrů 79
Tato škola je novinkou v systému výuky v základní škole, při které se vyučování
odehrává v anglickém jazyce. Škola má již jeden vyučovací ročník za sebou, hodnocení
odborníků je velice pozitivní.
Vedení školy SMART ACADEMIA připravilo den otevřených dveří na 2. února
a 21. března 2017 – v době výuky od 8:30 do 16:00 hodin. Přijímací řízení se zápisem do
1. třídy pro školní rok 2017/2018 se konalo 8. dubna 2017.
MATEŘSKÁ ŠKOLA HOSTIVICE, Litovická ul.
Mateřská škola Hostivice měla v roce 2017 osm tříd a jednu třídu mimo prostor hlavní
budovy v Litovické ulici. Problematiku nové výstavby mateřské školy bylo třeba posuzovat
z více úhlů. Například pohled rodičů, kteří již své děti měli umístěné v mateřské škole, dále
pohled zřizovatele, jemuž vznikají nové zákonné povinnosti, které nebyly platné pro děti
v předcházejících letech, například z důvodu hygienických předpisů apod. Část dostupných
volných míst musela být snížena z bezpečnostních důvodů i podle hygienických předpisů.
Ředitelka této mateřské školy uvedla, že došlo ke snížení dřívější plánované kapacity
mateřské školy pro 200 dětí na 107 dětí.
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Skupina žen ze sdružení HOme oslovila ředitelku Mateřské školy Hostivice Petru Bělohlávkovou a starostu města Jaroslava Kratochvíla: Ženy se vyslovily ke Stavbě mateřské
školy 3, zástavba v Litovické ulici. Požadovaly dostatečný počet parkovacích míst pro auta
rodičů přivážejících své děti do školy. Celý projekt stojí na navyšování kapacity mateřské
školy. Finální podobu určuje zadavatel stavby. V tuto chvíli již nezbývá než apelovat na
rodiče, aby byli v areálu mateřské školy maximálně opatrní.
Na tuto situaci reagoval vedoucí investičního odboru Městského úřadu Hostivice
Ing. Bohumír Machek: Výběr pozemků byl dán situací, že město jiný vhodný pozemek
nemá k dispozici. Nikdo nechce v současné době kácet zdravé stromy, může dojít též jen
k ošetření stromu, který překáží stavbě. Stromy se nachází v těsné blízkosti rušné
komunikace, jsou více jak 50 let staré a napadené. Bude je proto nutné postupně nahradit
novou výsadbou v prostoru areálu. Maminky podepsané pod článkem „Boj o záchranu
parku v Mateřské škole Hostivice“, který byl otištěn v Hostivickém měsíčníku č. 6/2017 –
Eva Kašíková, Lucie Tvrdíková a Kateřina Svobodová své děti v mateřské škole již mají.
Zdá se, že problémy ostatních maminek, které na umístění dětí čekají, je zřejmě
nezajímají.
OSTATNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Mateřská škola Fíček, s. r. o., U Chobotu č. p. 1212. Tato škola získala státní akreditaci
– kapacita pro 22 dětí.
Mateřská škola Na Výhledu – kapacita pro 20 dětí.
Mateřská škola Sluníčko, ul. Žďárského – kapacita pro 18 dětí.
Klubko Opičky – hlídání dětí, ul. U Potoka – kapacita pro 20 dětí.
Klubíčko – hlídání dětí – Sokolovna od 8 do 13 hodin – základy sportu atd.
Lesní školka – Enviklub Hurá ven, pobyt dětí v přírodních podmínkách, pod hrází
Litovického rybníka – kapacita pro 20 dětí.
PRO DĚTI JE DÁLE K DISPOZICI:
Slavíček – pěvecký hudební kroužek pro děti předškolního věku.
Rejnok – plavecký bazén pro děti předškolního věku.
KLOKÁNEK
Klokánek je nezastupitelnou oázou pro děti, které se dostaly do těžké životní situace.
Některé se narodily nedobrým rodičům a prožívaly nepříliš šťastné dětství. Přechodný
pobyt v Klokánku je mohl uchránit od umístění ve státních institucích pro děti a mladistvé,
kde je naprosto jiný režim.
V budově Klokánku v ulici Komenského v dubnu 2017 vznikl požár, který zapříčinila
stará nefunkční tiskárna u počítače. Zaměstnanci Klokánku stačili požár utlumit ještě před
příjezdem hasičů. Škoda byla vysoká, byly poničené dvě kanceláře, průčelí domu včetně
omítky vnitřních prostor. Sanaci provedli pracovníci firmy Belix, s. r. o.
Na konci léta 2017 se začalo pracovat na nástěnném kalendáři Klokánku, který byl
dne 3. listopadu 2017 slavnostně pokřtěn na Vyšehradském purkrabství.
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V listopadu 2017 proběhla sbírka potravin v supermarketu Tesco. Zákazníci oddělili
část svého nákupu potravin pro přilepšení v jídelně Klokánku. Shromáždilo se tak více jak
2,5 tuny potravin.
Vánoce byly náležitě připravené, děti byly pozvány ředitelkou školy Smart Academia
na vánoční večírek do Sokolovny. Vánoční atmosféra okouzlila přítomné děti i dospělé. Byl
zde prodáván kalendář Klokánku a z výtěžku 17 045 Kč byla podpořena pokladna
Klokánku. Během zimního období došlo k poruše centrálního topení. Muselo se jednat
rychle a pomoc přišla hned. Firmy Prothan a Regulus dodaly dva plynové kotle téměř
zdarma. Klokánek dostal peněžitý dar ve výši 20 000 Kč od pana Hromádky a dále
100 000 Kč od pana Suri, majitele Cukrovarské s. r. o. Havárie tak byla zažehnána. Od
společnosti LEGO a Letiště Václava Havla Praha děti v Klokánku dostaly spousty hezkých
a pěkných dárků.
-

Další příklady bezplatné pomoci Klokánku:
Natření všech herních prvků ve venkovním areálu – pan Kárný tyto práce provedl
zdarma.
Paní Křmenová navštěvuje Klokánek s canisterapeutickými psy pro hru dětí také
zdarma.
Děti z Klokánku poděkovaly starostovi města Jaroslavu Kratochvílovi za dar
100 000 Kč k Vánocům.
Od společnosti Globus – lepší svět přibylo dalších 130 000 Kč.
Další peněžité dary směřovaly na opravu střechy budovy.

Hostivický Klokánek se v roce 2017 ekonomicky odloučil od Fondu ohrožených dětí,
z. s., a tak byla jednání vedena jen mezi sponzory a dárci. Pro fungování Klokánku
Hostivice je třeba měsíčně 150 000 Kč. Klokánek poděkoval Městskému kulturnímu
středisku Hostivice za dary a umožnění sbírky pro děti. Dík patří rovněž firmě Globus
a firmě Ugova.
O činnosti Klokánku hovořily ředitelka Leona Plocková a její zástupkyně Lenka
Jansová. Klokánek je v Hostivici od roku 2004 a podle průzkumu se stará o 48 dětí, které
potřebují pomoc, protože ji u svých rodičů z různých důvodů nemají. Chod celé budovy
Klokánku je vázán na finanční prostředky. Změny různých předpisů a nařízení vyvolaly
situaci, že se nedostávalo peněz. Nedostávaly se finanční prostředky na výplaty
pečovatelek, tzv. „tet“. Řešení se nalezlo právě v tom, že se hostivický Klokánek
hospodářsky zcela odpoutal od Fondu ohrožených dětí. Mzdy jsou vypláceny ze státního
příspěvku, který přichází ze Středočeského kraje, a ještě je vytvářena finanční rezerva. Co
se týče provozu, je hrazen z daru sponzorů. Nejvýznamnějším sponzorem Klokánku je
Letiště Václava Havla Praha. Každý měsíc Klokánek splácí hypotéku, platí vodné, stočné,
elektriku, plyn, pohonné hmoty do aut, telefony, účetní služby, školné a stravné dětem
apod.
Měsíční provoz vyžaduje cca 150 000 Kč. Město Hostivice přistupuje k provozu
Klokánku velice vstřícně. Vedení Klokánku je za jakoukoli pomoc velice vděčno. Přijímalo
jak různé vybavení, ošacení a obuv, školní a kancelářské potřeby, potraviny, drogerii, tak
i léky a vitaminy. Městské kulturní středisko pomáhalo zajišťovat dětské akce po celý rok.
Klienty Klokánku jsou děti a rodiny v krizi. Pro příjem dítěte jsou pracovnice Klokánku
k dispozici 24 hodin denně. Děti mohou být v Klokánku maximálně 1 rok.
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Dle počasí si mohou děti hrát na zahradě, chodí s tetami na nákupy a na procházky.
Mohou navštěvovat různé kroužky a zúčastňují se různých akcí pro veřejnost, dnů
otevřených dveří, besídek, exkurzí a tematických přednášek.
Klokánek v Hostivici působí již 13 let. Za tu dobu jsme pomohli 769 dětem, což
v průměru znamená 58 dětem za jeden rok.
Všichni, kdo pracují v Klokánku, jsou vždy velice potěšeni, když děti, které zde
dočasně strávily své dětství, rády vzpomínají na pobyt v Hostivici.
„Jste skvělý tým, na správném místě. Za pár týdnů budu mít sama miminko a jednou
mu budu vyprávět, že díky vaší snaze, pochopení a nasměrování správným směrem – jste
mi ukázali správnou cestu – děkuji.“
Tak řekněte, je krásnější jiná práce? Pocit marnosti nás příliš často nepřepadá, jelikož
jsme obklopeni dětmi, které nás potřebují.

DĚTSKÉ ODDÍLY
Kajky a ČSOP Hostivice v roce 2017
Hostivická základní organizace Českého svazu ochránců přírody fungovala v roce
2017 již dvacátým rokem. Mezi tradiční akce pro veřejnost patří dvě úklidové brigády
v okolí Hostivických rybníků – jarní proběhla 8. dubna 2017 a proběhl při ní i úklid
Litovického potoka přes Husovo náměstí až ke smíchovské trati. Podzimní úklidová akce se
konala 28. září 2017.
Vítání ptačího zpěvu bylo připraveno na 29. dubna 2017 a Ptačí festival
u Hostivických rybníků byl uspořádán dne 24. září 2017. Při jarním vítání ptačího zpěvu
vidělo 40 dospělých a 10 dětí více než 500 ptáků 51 různých druhů. K méně obvyklým
pozorováním patřili strakapoud prostřední a lejsek černohlavý. Pozorování potápky
černokrké, lžičáka pestrého a dalších vodních ptáků už patří k obvyklé části programu.
Podzimní ptačí festival poznamenalo deštivé počasí, dorazilo jen sedm zájemců, kteří viděli
835 ptáků 28 různých druhů, mezi nimi i dva ledňáčky říční.
ČSOP Hostivice v roce 2017 uspořádal také středočeské krajské kolo přírodovědné
soutěže Zlatý list. Proběhlo 13. a 14. května 2017 u Hostivických rybníků. V kategorii
mladších zvítězily hostivické Kajky před Potápkami z Ekocentra Říčany a Chvostocvoky ze
školy v Nehvizdech. Mezi staršími byli nejlepší Kulíšci a Sovy z kladenského gymnázia
a Vlčata ze Základní školy Nehvizdy.
Kajky – oddíl mladých ochránců přírody
Zřizovatelem tohoto oddílu je ČSOP Hostivice, vedoucími jsou Jiří Kučera a Ladislava
Pasáková za pomoci mladších vedoucích. Ladislava Pasáková v roce 2017 dostala nejvyšší
ocenění ČSOP Příroda děkuje.
V roce 2017 měl oddíl kolem 20 dětských členů. Schůzky probíhají jednou týdně,
k tomu se konají jednodenní i delší akce. Kajky se zapojují do úklidu u Hostivických
rybníků i do dalších společných akcí více organizací, jako jsou červnový den dětí či zářijové
městské slavnosti.
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V sobotu 4. března 2017 se Kajky zúčastnily pravidelného sčítání netopýrů v Českém
krasu ve štolách Malé Ameriky, kde viděly celkem 725 netopýrů, z toho 706 netopýrů
velkých. V březnu proběhla ještě výprava na Medník, kde kvetl vzácný kandík psí zub.
Velikonoce oddíl strávil v Moravském krasu, kde zdaleka nejsilnějším zážitkem bylo
setkání s rysem ostrovidem ve volné přírodě. V květnu uspořádali starší členové velmi
povedenou víkendovku plnou her u Konopiště, při níž účastníci spali v jeskyni.
Družstvo mladších Kajek vyhrálo středočeské kolo Zlatého listu a postoupilo do
národního kola, které se konalo v červnu v Lubenci. Zde Kajky svými znalostmi o přírodě
vybojovaly dobré osmé místo. V červnu se Kajky ještě vydaly na vodu a spluly Jizeru
z Malé Skály do Mnichova Hradiště.
Srpnový tábor na Slovensku se tentokrát konal v Pieninském národním parku, který
účastníci poznali na slovenské i na polské straně, a došlo i na výpravu do Belianských
Tater, jejíž závěr provázela pořádná bouřka.
V září se Kajky vydaly do Českého krasu, kde si vyzkoušeli horolezectví na stěnách
bývalého lomu Alkazar. Dne 15. října 2017 Kajky uspořádaly pro veřejnost hostivickou
drakiádu, která se i díky slunečnému počasí povedla.
Na podzimní prázdniny vyjel oddíl společně se spřáteleným oddílem Pterodactylus
z Prahy do Rožnova pod Radhoštěm a toulal se po Beskydech.
Oddílové narozeniny spojené s kláním mezi Kajkami a rodiči se tentokrát konaly dne
11. listopadu 2017, klání těsně vyhrály Kajky. Poslední akcí venku v přírodě byla
listopadová výprava do Českého krasu kolem Svatého Jana pod Skalou.
Junák
Junák v Hostivici ke dni 1. ledna 2017 ukončil svoji činnost. Zbývající část aktivních
členů byla převedena k organizaci Junák Dobřichovice.

SPOLKY A SDRUŽENÍ
RODINNÉ CENTRUM zaHRÁTka, z. s.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pravidelné programy pro děti v roce 2017:
Klub mami–mimi, jednou týdně (410 miminek a rodičů)
Klub mami a mimi, pro děti ve věku do 12 měsíců (420 miminek a rodičů)
Klub batolátek a Všeteček, pro děti ve věku 1–2 roky (758 miminek a rodičů)
Program pro děti ve věku 2–3 roky (662 návštěv dětí s rodiči)
Školička, hlídání dětí v malé skupině, každý den od 8 do 16 hod. (143 návštěv)
Angličtina pro děti, leden až červen – 5 kurzů, září až prosinec – 5 kurzů
(935 návštěv dětí a 52 návštěv rodičů)
Keramika pro děti s rodiči, jednou až třikrát týdně (787 návštěv rodičů a dětí)
Tanečky s Andělkou, jednou týdně – leden až červen, třikrát týdně, září až prosinec
(424 návštěv)
Hopsání pro mrňata ve věku 2 až 5 roků, jednou týdně (371 návštěv)
Volná herna pro mrňata, pondělí až čtvrtek, od 15 do 18 hod. (415 návštěv)
Play Grupp – anglická herna pro děti s rodiči, říjen až listopad (16 návštěv)

Kronika města Hostivice
Rok 2017

•
•
•
•
•
•

39

Kurz předškolní přípravy dětí ve věku 5 až 7 let, jednou týdně leden až duben,
dvakrát týdně říjen až prosinec (204 návštěv)
Hudební kroužek Slavíček, jednou týdně – leden až květen, dvakrát týdně – říjen až
prosinec (413 návštěv dětí s rodiči)
Dětská jóga – jednou týdně od ledna do května (50 návštěv)
Kreativní tvoření s Markétou – jednou týdně, září až prosinec (38 návštěv)
Očkohrátky – jednou za 14 dní od října (24 návštěv)
Divadelní setkání s myškou Eliškou – 13. ledna 2017 (8 dětí s rodiči)

Vzdělávací nabídka – přednášky, semináře, kurzy a poradny, kurzy a kroužky
a setkání pro rodiče.
Kulturně-společenské akce – účast 1 200 dětí a dospělých
Celková návštěvnost v roce 2017 – 7 149 dětí a 4 234 dospělých.
Průměrná měsíční návštěvnost – 471 dětí a 315 dospělých.
Návštěvnost vzdělávacích aktivit – 252 dětí a 67 dospělých.
Již tradičně pořádáme kolem 10 jednorázových, komunitních akcí jako je Masopustní
veselí, Lampionový průvod, Mikulášská nadílka, Velikonoční a Tříkrálový koncert, Veselé
putování a divadelní představení pro děti.
CENTRUM DROGOVÉ PREVENCE, z. s.
Dětský den v Hostivici
Oslava dětského dne v Hostivici dostala podtitul Den dětí a Čtyřlístku se konala dne
3. června 2017. Byl to již 14. ročník této akce. Oslava dětského dne se opět konala
v prostoru Sokolovny Hostivice. O program a přípravu se i letos staralo více jak 100 dobrovolníků. Z nabídky stanovišť si určitě vybral každý. Jednotlivá stanoviště byla inspirována
postavičkami a příběhy Čtyřlístku i čtyřlístkem pro štěstí. Atrakce doprovodil kulturní
program, divadelní představení a kouzelnické vystoupení.
I pro letošní rok se Městskému kulturnímu středisku Hostivice podařilo zajistit
sponzora akce, jímž se stal Autosalon Klokočka. Díky tomu bylo celé odpoledne obohaceno
o další kulturní program. Na akci přišlo na 350 dětí v doprovodu rodičů. Pořadatelé: CDP
Hostivice, TJ Sokol Hostivice, Kajky Hostivice, Skauti – středisko Bílá podkova Hostivice,
Základní škola Hostivice, Mateřská škola Hostivice, Český svaz žen Hostivice, Domov
seniorů Zelená lípa, Městské kulturní středisko Hostivice a celá řada dobrovolníků. Finanční
podporu poskytlo město Hostivice.
Pohádkový les
Pohádkový les se konal 16. září 2017 opět v Bažantnici. Akce byla určena dětem
předškolního a mladšího školního věku. Letošního setkání s Ferdou mravencem se
zúčastnilo téměř 250 dětí, které doprovodili jejich rodiče. O zábavu dětí i dospělých se
staralo téměř 50 dobrovolníků. Podle vyjádření mnohých z nich se akce opět vydařila.
Počasí sice nepřálo, ale radost v dětských očích vše vynahradila.
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Festival pod hrází
Dne 26. srpna 2017 se konal již 8. ročník rockového festivalu. Po nevydařeném
loňském ročníku se letos pod hrází Litovického rybníka sešlo na 300 lidí. Celou akci
programově připravili členové jedné z účinkujících kapel. Festival byl uspořádán ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Hostivice. Pomocnou ruku podal oddíl tenisu a TJ
Sokol Hostivice, který poskytl plochu hřiště.
Hostivické světélkování a rozsvěcení vánočního stromu
Hostivického světélkování a rozsvěcení vánočního stromu před hostivickým zámkem
se podle odhadu zúčastnilo více jak 1 000 lidí.
Již 13. ročník této tradiční akce se konal dne 2. prosince 2017. Školní pavilony A a B
otevřely své dveře téměř 900 návštěvníkům. Děti v doprovodu rodičů v průběhu
odpoledne tvořily s rodiči ve výtvarných a pracovních dílnách vánoční ozdoby a dekorace
i drobné dárky.
Další část této akce proběhla již tradičně před hostivickým zámkem, kde po krátkém
kulturním programu, který zajistila Taneční a hudební škola Romany Lisnerové, došlo na
slavnostní akt rozsvěcení vánočního stromu.
Koncert v kostele sv. Jakuba se stal již také hezkou tradicí. Postaral se o něj
Hostivický pěvecký sbor a Komorní sbor Základní umělecké školy.
Množství lidí ve škole, před zámkem a v kostele svědčilo o velkém zájmu o tuto akci.
Na jejím uskutečnění se podílely hostivické spolky a různé organizace, především Centrum
drogové prevence, TJ Sokol, Kajky, Skauti, Domov seniorů Zelená Lípa ve spolupráci se
základní školou, Farností Hostivice a řadou dobrovolníků.
SENIOŘI HOSTIVICE, z. s.
Spolek byl založen k 1. lednu 2017 místo zrušeného Svazu postižených civilizačními
chorobami. Všichni jeho členové přešli do nového spolku. Spolek Senioři Hostivice, z. s.,
pokračuje v činnosti, kterou vykovával Svaz postižených civilizačními chorobami v předcházejících letech.
V roce 2017 spolek pořádal jedenkrát měsíčně posezení s hudbou. Hudbu zajišťoval
pan Melen (83 let) a zpěv pan Antonín Sláma. Spolek pořádal dvakrát měsíčně posezení
v přísálí Sokolovny (945 osob). Koncem roku 2017 organizace uspořádala posezení u Justů
s obědem a zábavným programem. Zúčastnilo se 60 členů.
V průběhu roku 2017 byly pro členy spolku Senioři Hostivice pořádány tyto výlety
a zájezdy:
•
Výlet do Polska dne 4. dubna 2017
•
Zájezd s cestovní kanceláří na Slovensko do Hokovců – týdenní pobyt ve dnech
6.–14. května 2017 (28 osob)
•
Výlet do skanzenu Přerov - Ostrá nad Labem dne 27. května 2017 (51 osob)
•
Dvoudenní výlet do Lednice a Telče ve dnech 17. -18. června 2017 (52 osob)
•
Výlet do Broumova dne 9. září 2017 (51 osob)
•
Výlet do Plasů a Manětína dne 7. října 2017 (52 osob)
•
Plánovaný podzimní výlet do Polska byl pro malý zájem zrušen

Kronika města Hostivice
Rok 2017

•

•
•
•
•
•
•

41

Výlet do Zákup a Nového Boru – vánoční zvyky a obyčeje dne 9. prosince 2017
(50 osob)
Spolek uspořádal návštěvy následujících kulturních akcí:
Divadlo Fidlovačka – představení „Familie“ – dne 11. února 2017 (30 osob)
Divadlo Semafor – „Zlomené srdce lady Pamely“ – dne 18. února 2017 (30 osob)
Divadlo Semafor – představení „Co na světě mám rád“ – dne 4. března 2017
(30 osob)
Divadlo Semafor – představení „Kytice“ – dne 11. března 2017 (25 osob)
Divadlo Fidlovačka – představení „Sen noci svatojánské“ – dne 3. června 2017
(35 osob)
Předvánoční koncert v Dvořákově síni dne 23. prosince 2017.

TAM, KDE ZVÍŘATA POMÁHAJÍ , z. s.
Spolek Tam, kde zvířata pomáhají, z. s., se sídlem v Hostivici vznikl v roce 2014 se
záměrem pokusit se dát společnou základnu jak pro provádění canisterapie, tak zejména
pro vzdělávání budoucích canisterapeutických týmů. To vše v absenci zastřešující
celorepublikové organizace a stejně tak legislativního vakua v této problematice. Z počátečních tří týmů docházejících do prakticky stejného počtu zařízení, jsme se v roce 2017
dostali na počet cca 20 týmů působících nejen v Praze a Středočeském kraji, ale také
v ostatních krajích republiky. Naše týmy (majitel psa/psovod) působily v mateřských
školkách, ve školách, ve speciálních školách, dětských centrech, v Jedličkově ústavu,
v nemocnicích, v domovech pro seniory, ale také v hostivickém Klokánku. Práce našich
týmů je zařízeními velice kladně hodnocena a jsme s nimi ve stálém kontaktu. Stejně jako
v předchozím roce byly i v roce 2017 uspořádány dva víkendové kurzy Canisterapie v teorii
a praxi zakončené canisterapeutickou zkouškou. Také jsme uspořádali týdenní workshop
Canisterapie známá i neznámá. Výstupem byly další canisterapeutické týmy, které se
zapojily do pomoci potřebným lidem, dětem i dospělým. Kontakt se psem představuje
rozptýlení pro lidi trpící psychickými poruchami, depresí nebo pro ty, kteří se cítí opuštěně.

ZÁKLADNÍ KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE, z. s.
Základní kynologická organizace č. 176 měla k 31. prosinci 2017 34 členů. V tomto
roce jsme pořádali úspěšné kynologické zkoušky a odborné semináře, z nichž nejzajímavějším byl seminář „První pomoc psům“, kdy jsme se zájemce učili např. umělé dýchání,
masáž srdce, ošetření tržné rány a jiné. V tomto roce také převzala roli hlavní výcvikářky
Radka Dacejová.
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HOSTIVICE, z. s.
Činnost sboru byla v roce 2017 zaměřena na údržbu zbrojnice, vozového parku,
výzbroje a výstroje a do společenské místnosti bylo namontováno odsávání. Požární
zbrojnice prošla za poslední roky renovací veškerých místností a garáží, a proto práce
v letošním roce spočívaly v údržbě a úklidu prostor a okolí zbrojnice.
Zásahová jednotka hasičského sboru v roce 2017 měla 19 členů, velitelem byl Václav
Studnička. Ze zdravotních důvodů z jednotky odstoupil Marek Stolinský a počet doplnil
strojník Lukáš Protivinský a na pozici hasiče nastoupil František Janda.
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Zásahová jednotka byla v roce 2017 povolána k 53 událostem, z toho bylo např.
14 požárů, 21 technických pomocí, jednou se jednalo o planý poplach, bylo uspořádáno
jedno prověřovací cvičení, jeden výjezd byl k dopravní nehodě a pět výjezdů bylo zrušeno.
V roce 2017 bylo zpracováno 10 ZOČ – Záznamů o činnosti sboru.
Členové sboru věnovali zásahům celkem 248 hodin. Zásahová jednotka sboru
absolvovala během roku 2017 všechna základní školení a zúčastnila se velkého cvičení,
které proběhlo v nemocnici v Kladně.
Hasiči zasahovali též u velkého požáru v Chýni, ke kterému došlo 18. července 2017.
Hořela chata, ve které byli lidé i zvířata.
Největší účast při výjezdech k požárům měli členové p. Adamec – 32, Jiří Fürst – 28,
Václav Hák – 18, p. Protivínský – 16, Váchal – 15, Václav Studnička – 14, p. Šustr – 3.
Technika sboru měla v roce 2017 k dispozici vozidlo CAS 32 T 815, CAS K 25 LIAZ
a mikrobus Renault Master. Dále čerpadla PS 8, PS 12, dvě plovoucí čerpadla, čerpadlo
Heron, dvě elektrická kalová čerpadla a čerpadlo Tsurumi, elektrocentrálu 2,5 kW
a 6,5 kW, dvě motorové pily Stihl. Do dílny byla zakoupena velká gola a malá příklepová
vrtačka Bosch. Během roku byly provedeny opravy a práce na technice v autoservisu
v Jílovém u pana Smoly.
Ve společenské činnosti se členové sboru zúčastnili zabíjačky, na kterou jsme byli
pozváni našimi kamarády z ZDH Brodeslav. Vánoční dárky si rozdali 24. prosince a závěr
roku 2017 pak oslavili „Silvestrem v hasičárně“.
ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ, z. s.
Chovatelský spolek patří mezi nejstarší ve městě. Byl založen již v roce 1932. Členové
svazu chovají holuby, slepice, kachny, husy, krůty, králíky a další druhy drobného
domácího zvířectva. Postupem doby vstupovali do hostivického svazu i chovatelé z širokého okolí. V roce 2017 měl spolek celkem 30 členů, z toho bylo 22 dospělých a 8 mladých
chovatelů. Tito členové chovají 30 kroužkovaných slepic a kachen, 152 plemenných
králíků, 23 morčat a hlodavců, 114 okrasných ptáků, 120 akvarijních rybek, 34 terarijních
plazů, 14 koček, 31 psů a 3 vlky.
Účast veřejnosti opět zachraňovaly školní děti, které se zvědavostí obklopily klece
s vystavenými zvířaty.
Zmíněná malá účast veřejnosti se týkala tradiční výstavy v roce 2017, která byla
uspořádána v chovatelském areálu U Litovické tvrze ve dnech 9. a 10. června 2017
v Hostivici-Litovicích.
Výstava byla velmi vydařená – vystaveno zde bylo 158 králíků, 95 holubů, 116 kusů
drůbeže, 40 exotů, 43 morčat a hlodavců. Hlavní ceny výstavy získali Jakub Staněk, Marie
Princová – expozice králíci, Ing. Josef Hrdlička – expozice holubi, MVDr. Macků – za
expozici drůbeže.
Velmi úspěšná byla expozice mladých chovatelů, ve které hostivická členka Katka
Stoklasová v Brně na mezinárodní chovatelské výstavě již zvítězila podruhé.
Významnou chovatelskou jarní akcí byla Pohárová soutěž Prof. Josefa Tučka,
zakladatele chovu českého albína, uspořádaná v Kladně dne 18. března 2017. Hlavní cenu
– „pohár vítěze“ – získal ing. Antonín Štětka z hostivického svazu.
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Ve volném čase mezi výstavami vynikla práce Ivana Dostála a Josefa Laciny, kteří
provedli zdarma generální opravy buňky pro exoty. Hodnota práce dosáhla několika tisíc
Kč. Poté ještě následovaly výstavy ve Slaném, v Kladně, Hostouni a Rudné.
Během léta členové chovatelského svazu zajistili revizní prohlídky plynu, elektřiny,
komínů a hromosvodu. Zakoupili rovněž nové králičí klece pro velká plemena. Dále
provedli terénní úpravy pro parkoviště. Akce si vyžádala vysoký finanční náklad a bylo
odvedeno mnoho hodin brigádnické práce.
Naši oblast navštívil i skrytý nepřítel – mor králíků. Díky veterinární péči se tato
choroba v žádném z našich chovů neukázala.
Dne 6. září 2017 byl uspořádán v chovatelském areálu U Litovické tvrze krajský trh
plemenných kozlů.
Český svaz chovatelů Hostivice se zúčastnil též Městských slavností piva pořádaných
dne 9. září 2017 na Husově náměstí. Chovatelský stánek byl stále obklopen dětmi.
Potom již následovaly speciální výstavy chovatelských klubů a listopadová závěrečná
schůze poměrně dobrý rok 2017 uzavřela.
MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ HOSTIVICE – CHÝNĚ, z. s.
Celková rozloha honitby činí 1 200 ha a nachází se v katastrech obcí Chýně, Litovic,
Sobína, Chrášťan, Dušník a Úhonic. V honitbě v roce 2017 bylo rozmístěno celkem
12 krmelců pro bažanty, do kterých myslivci dávají zvěři obilí a plevy, zajícům do směsi
přidávají dle potřeby seno a pro spárkatou zvěř sůl k lizu.
V lovecké sezóně roku 2017 jsme uspořádali 4 hony na drobnou zvěř, při kterých
bylo uloveno 39 zajíců a 51 bažantů – kohoutů. Spárkaté zvěře bylo uloveno 19 kusů,
z toho 3 kusy zvěře srnčí a ostatní byla zvěř černá. Černá zvěř byla vyšetřena veterinářem,
nález na svalovce byl negativní.
Ze zvířat škodících myslivosti bylo uloveno 7 lišek, dvě kuny a 4 straky.
Úhyn zvěře, hlavně srnčí, činil prokazatelně 11 kusů. Téměř ve všech případech se
jednalo o sražení zvěře auty na silnicích. Naši členové chovají 9 lovecky upotřebitelných
psů. Z jara byl vyčištěn potok u Břevského rybníka a dále byly vyčištěny a opraveny
krmelce a posedy pro lov.
V únoru 2017 myslivci pořádali Myslivecký ples v Chýni, který byl hojně navštíven.
Sčítání zvěře v březnu 2017: srnčí – 32 kusů, zajíc – 75 kusů, koroptev – 16 kusů,
bažant – 71 kusů, poštolka – 6 kusů, káně – 9 kusů, straka 14 kusů, sojka – 20 kusů,
volavka – 19 kusů, krahujec – 4 kusy, liška – 5 kusů, kuna skalní – 6 kusů, jezevec –
2 kusy.
Honitba Mysliveckého sdružení Hostivice – Chýně se neustále zmenšuje vlivem
zástavby skladových hal a rodinných domů. Velikým problémem jsou neukáznění chovatelé
psů, kteří je volně pouští do prostoru, kde dochází k napadání zvěře.
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ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ, z. s.
V roce 2017 měl svaz velmi malou členskou základnu (5 členů). Majitelé zahrad
a případných polností ztrácí zájem o pěstování zeleniny a ovocných stromů. V malém
rozsahu jsou na zahradách vidět porosty květin, případně rajských jablíček, okurek
a paprik. Lidé raději nakupují v supermarketech dovážené ovoce a zeleninu, které jsou
většinou zatíženy chemickými postřiky.
ČESKÝ SVAZ ŽEN, z. s.
Svaz žen tvoří 48 členek, které pomáhají ve městě při organizaci soutěží a závodů
pro děti. Finančně podporují děti v Klokánku. Úspěšný byl zájezd na vinobraní do
Karlštejna dne 31. září 2017, účastnilo se 21 členek. V listopadu ženy navštívily výstavu
impresionistů na Pražském hradě a výstavu malíře Josefa Lady v Tančícím domě.
V prosinci ještě navštívily Betlémskou kapli a prohlédly si různé betlémy.
ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ, z. s.
Český svaz včelařů měl v roce 2017 24 členů, kteří chovají svá včelstva v Hostivici
a okolních obcích. Pro začínající členy byly uspořádány tři kurzy. Pro zlepšení chovu včel
byly zakoupeny matky a matečníky z Výzkumného ústavu včelařského DOL – detašované
pracoviště Liběchov. V jarním období ošetřili členové svá včelstva léčivem proti nakažlivé
chorobě varroáze.
První včelařský spolek v Hostivici byl založen již v roce 1933. V roce 1957 byl změněn
na Čs. svaz včelařů a měl 42 členů. V roce 1970 byl předsedou svazu včelařů Josef Černý.
ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ HOSTIVICE, z. s.
Český rybářský svaz Hostivice, z. s., působí v pronajaté klubovně v Novotného ulici
v Jenečku. Obhospodařují šest vodních nádrží, největší je rybník Ve Skále. Členové
netrpělivě čekají na ukončení prací na rekonstrukci malé vodní nádrže v Jenečku. Rybníky
udržují svou brigádnickou činností. Osádkou vodních ploch je kapr, amur štika, lín, okoun
a bílá ryba. Velkému zájmu se těší rybářské závody na Strahovském rybníku v Chýni. Tyto
závody jsou vypisovány pro děti a dospělé.
HOSTIVICKÝ PĚVECKÝ SBOR, z. s.
Hostivický pěvecký sbor působí již ve městě pět let. Dne 4. listopadu 2017 vystoupil
v Sokolovně v rámci 5. ročníku „Hostivického sborobraní“, kterého se zúčastnily též
soubory Abalona, Lucky voice band, Cantocorzo a Komorní sbor Základní umělecké školy
Kladno.
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CÍRKEVNÍ SPOLEČENSTVÍ
CÍRKEV ŘÍMSKO-KATOLICKÁ
V průběhu roku 2017 se pracovalo na údržbě kostela, sakristie, fary a kostelní
zahrady. Již tradičně byly pořádány bohoslužby v pátek v 18:00 hodin a v neděli od 10:00
hodin. Byla otevřena fara pro výuku náboženství pro dospělé v pátek od 19:00 hodin. Dále
byly pořádány přednášky pro dospělé o církevních dějinách, které vedl PhDr. Drahomír
Suchánek.
Jako každoročně byla i v tomto roce uspořádána tříkrálová sbírka. Koledníčci vybrali
celkem 9 007 Kč, v sobotu ráno před samoobsluhou 3 014 Kč, v sobotu večer po koncertě
a v neděli ráno 3 571 Kč. V sobotu v Jenči ještě 2 422 Kč. Dar bude předán vikariátu pro
rozdělení pro chudé a opuštěné děti.
Novovoroční slavnostní mše se konala v neděli 1. ledna 2017 od 10 hodin.
13.
14.
15.
16.
17.

Velikonoční bohoslužby se konaly v těchto dnech:
dubna 2017 – Zelený čtvrtek – mše – od 18 hodin
dubna 2017 – Velký pátek – mše a velkopáteční obřady od 18 hodin
dubna 2017 – Bílá sobota – slavnost vzkříšení – narození Páně
dubna 2017 – Boží hod – mše velikonoční od 10 hodin
dubna 2017 – Velikonoční pondělí – mše sv. od 10 hodin

Dne 9. května 2017 se uskutečnila Noc kostelů, při které bylo možno prohlédnout si
celý kostel, kůr, varhany, věž a zvony.
V květnu a červnu 2017 byly na faře pořádány přednášky.
Slavnostní svěcení obnovené 18. kaple poutní cesty do Hájku se konalo dne 9. září
2017. Na jejím obnovení se podílelo město Hostivice, Středočeský kraj, Letiště Praha,
Řízení letového provozu Praha, Nadace pomozte darem a další přispěvatelé. Velké uznání
patří PhDr. Kateřině Pařízkové. Vysvěcení obnovené kaple se zúčastnili kardinál Dominik
Duka, hostivický farář P. Milan Badal, dále hejtmanka našeho kraje paní Jaroslava Pokorná
Jermanová a starosta města Jaroslav Kratochvíl. Pro starší poutníky byl přistaven autobus.
Během putování vyhrávala pražská církevní kapela a při polní mši byl dvůr a ambity
hájeckého kláštera hojně zaplněny.
Římsko-katolická obec vyhlásila „Institut františkánských studií“ pro rok 2017 a 2018.
CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ
Církev čs. husitská uspořádala 12. dubna 2017 od 18 hodin Den náboženské obce,
jehož součástí byl koncert a vernisáž výstavy „Dobro s láskou vítězí“. Dále vystoupili žáci
hudebního souboru Základní umělecké školy Kladno a hostivičtí žáci výtvarného oddělení
pobočky této školy přispěli výstavou svých prací. Dále vystoupili členové Hostivického
pěveckého sboru a Komorního sboru Základní umělecké školy v modlitebně církve čs.
husitské.
Navečer 9. června 2017 zazářila Noc kostelů ve sboru Dr. Alberta Schweitzera.
V programu bylo v 18 hodin zvonění, v 18,30 hodin „500 let reformace“, „Martin Luther –
vztah k dnešku“, od 19:30 hodin koncertoval Hostivický pěvecký sbor a ve 21:30 hodin byl
promítán životopisný film o Martinu Lutherovi.
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Letní tábor Směrovka byl uspořádán od 17. července do 18. srpna 2017. Vedením
tábora bylo pověřeno a pořádek zajišťovalo deset pedagogických a odborných pracovníků.
Tábor se těšil velké oblibě dětí a spokojenosti rodičů.
BAPTISTICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ
Baptistické shromáždění Hostivice – bohoslužby v neděli od 10:00 hodin, biblická
hodina – ve středu od 19:00 hodin.

TĚLOVÝCHOVA A SPORT
TJ SOKOL HOSTIVICE, z. s.
Hlavní činnost organizace v roce 2017:
1)

Organizování soutěžní i nesoutěžní sportovní a pohybové činnosti, vytváření
materiálních, provozních a organizačních možností apod.

2)

Provozování, udržování a provádění oprav vlastních sportovních zařízení.

3)

Při zabezpečování sportovní činnosti TJ Sokol spolupracovala zejména s Městským
úřadem Hostivice, státní správou, ostatními spolky města Hostivice, základní školou
i jednotlivci z řad sportovní veřejnosti.

4)

Činnost TJ Sokol byla v roce 2017 financována zejména z dotací od Městského úřadu
Hostivice, Ministerstva školství, členských příspěvků členů tělovýchovné jednoty, dále
vlastní hospodářskou činností, pronájmem sportovních a ostatních prostor a podporou v rámci akce „Sportuj s námi“.

ASPV – sport pro všechny
Oddíl TJ ASPV (Asociace sport pro všechny) provozuje v rámci své sportovní činnosti
následující oddíly dle věku a sportovního zaměření, které pravidelně cvičí v pronajatých
prostorách sálu Sokolovny a tanečního sálu Základní školy Hostivice.
V roce 2017 vykonávaly v rámci ASPV sportovní činnost následující oddíly:
Rodiče a děti
Cvičení vedla Radka Šafaříková, přihlášeno bylo 28 dětí. V hodinách se snaží
o celkový rozvoj základních pohybových dovedností a rodiče představují pomocníka.
O cvičení je opravdu velký zájem, rekordní počet přihlášených cvičenců dohromady činil
50 rodičů a dětí.
Hopík – cvičení 24 dětí předškolních dětí vedly Martina Gráfová a Jana Bedrnová.
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Oddíl sportovní gymnastiky TEAMGYM
Oddíl pod vedením Davida Potužníka, Zuzany Potužníkové a Mariky Mlinarikové začal
v Hostivici pracovat v roce 2009. Děti se tu učí základům gymnastiky a závodně se věnují
TeamGymu. Trénovalo se celkem 4 hodiny týdně s 50 dětmi. Přes letní prázdniny se
necvičilo, a tak uspořádali v termínu 21. až 25. srpna 2017 soustředění jako příměstský
tábor v Sokolovně.
Oddíl se v rámci své činnosti v roce účastnil několika závodů:
Jojocup – 2. ročník – 4. února 2017, Vršovice Gym – 26. března 2017 – na tomto závodě
jsme ve všech kategoriích vyhráli a získali zlaté medaile.
Memoriál Hany Myšákové – 15. října 2017 – na 2. ročníku jsme získali dvě stříbrné medaile
a nejstarší družstvo obsadilo šesté místo.
Florbal pro mladší a starší žáky
Oddíl v roce 2017 vedli Jana Koukalová, Pepa Mach, Miloslav Luňáček a Richard
Czerwinsky. Trénovali v Sokolovně a měli okolo 50 členů.
Dne 22. dubna 2017 se konal "Krajský turnaj žactva ve florbalu" ve sportovní hale
Jeneč. Za TJ Hostivice se zúčastnila 3 družstva – 2 družstva starších žáků a jedno družstvo
mladších žáků. Starší žáci se umístili na druhém a třetím místě, mladší žáci skončili na
druhém místě.
Již tradičně se 2. prosince 2017 naši mladší a starší žáci zúčastnili republikové florbalové soutěže ČASPV v Pardubicích.
Taneční gymnastika Marešky
Oddíl pod úspěšným vedením Věry Marešové v Hostivici nepřetržitě působil více než
25 let. Od založení oddílu v roce 1992 jej vedla Věra Marešová, která též připravovala
všechny choreografie pódiových skladeb. S těmito skladbami oddíl vystupoval na
společenských sportovních akcích a zúčastňoval se soutěží a přehlídek pódiových skladeb
a tanečních soutěží. Vždy se umísťoval na předních místech všech soutěží. Mezi největší
úspěch patří vystoupení Marešek v rámci mistrovství Evropy sportovní gymnastiky v roce
1994 a v roce 2009 pak 1. místo na festivalu pódiových skladeb. Oddíl ukončil svoji činnost
na konci června 2017.
Zumbu pro děti v roce 2017 vedla Valerie Lažo a v oddíle cvičilo 30 dětí.
Cvičení pro seniory
Cvičení je zaměřené především na osoby postižené civilizačními chorobami. Toto
cvičení vede vynikající lektorka paní Marie Šimonová. V roce 2017 proběhly různé pochody
např. putování za sopkou, výlet do muzea lokomotiv v Lužné u Rakovníka.¨
Přehled dalších sportovních akcí pro veřejnost v roce 2017:
Víkend s Hopíkem aneb Putování po Českém Švýcarsku
Víkend s Hopíkem se konal ve dnech 16.–18. června 2017 v objektu rekreačního
střediska Bajtlich v Chřibské – účastnilo se 62 dětí.
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Den s (ne)tradičními sporty
V sobotu 22. dubna 2017 proběhla za chladného a mrholivého počasí akce nazvaná
Den s (ne)tradičními sporty, pořádaná TJ Hostivice. Účast byla 80 dětí.
Sportovní víkend pro seniory
TJ Hostivice ve spolupráci s Aociací sportu pro všechny Praha-západ uskutečnily
víkend se sportem ve dnech 8. - 10. prosince 2017 v chatě Jeřabinka v Horní Malé Úpě.
Oddíl fotbalu
Oddíl fotbalu měl v soutěžním ročníku 2016/2017 zastoupení fotbalových týmů
v soutěžích okresního přeboru Prahy-západ jedno mužstvo ve 4. třídě dospělých. Soutěžila
mužstva mládeže a dospělých.
•
•
•
•

Pro rok 2017/2018 byla do soutěží Okresního přeboru přihlášena tato družstva:
Starší přípravka
okresní přebor starších přípravek skupina D (3 trenéři)
Mladší žáci
okresní přebor mladších žáků skupina C (3 trenéři)
A tým mužů
okresní přebor (1 trenér, 1 vedoucí mužstva)
B tým mužů
4. třída skupina B (1 trenér)

Oddíl tenisu
Oddíl v sezóně 2017 přihlásil do soutěží jedno smíšené družstvo starších žáků, které
hrálo III. A třídu, a poprvé v historii postoupilo do vyšší soutěže, aniž by okusilo v sezoně
hořkost porážky. Tak jako každoročně uspořádal oddíl tenisu i v roce 2017 klubové turnaje
pro členy i pro příchozí. Turnajů se účastnilo v průměru 20 hráčů.
•
•
•
•
•

Jednalo se o následující turnaje:
2. září 2017
9. září 2017
23. září 2017
30. září 2017
8. října 2017

•
•

Během sezóny 2017 oddíl pořádal i další oficiální turnaje mladších žáků:
30. června – 2. července 2017
Hostivice Prince Cup 2017
4.–6. srpna 2017
O pohár města Hostivice 2017

Hostivice Open
turnaj dvojic – muži I.
turnaj smíšených dvojic
turnaj pro děti od 8 do 14 let
turnaj dvojic – muži II.

V roce 2017 se činnost oddílu zaměřila na práci i akce s mládeží. Během celé sezóny
byl v areálu vyčleněn prostor pro tréninky dětí a mládeže pod vedením trenéra. Tenisové
hře se v areálu učí zhruba 25 dětí od 3 do 15 let. Nejlepší z věkové kategorie starších žáků
vytvořili reprezentační družstvo oddílu ve složení 3 dívky a 7 chlapců, které odehrálo
v sezóně 2017 celkem 7 mistrovských zápasů ve III. A třídě a bez jediné prohry se umístilo
na 1. místě.
V červenci a srpnu 2017 se na kurtech konaly pro děti ve věku 5 až 14 let dva
turnusy tenisového kempu vedené členy oddílu Jaroslavem Burgerem a Petrem
Kalcovským. Kempu se zúčastnilo 35 dětí.
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Orientační běh
Hostivický oddíl orientačních sportů se zaměřuje hlavně na společné akce rodin
s dětmi a mládeží. Ze škály aktivit vybíráme:
•
bodovací závod (skorelauf): klade důraz na procvičení rychlého výběru optimální
trasy mezi kontrolními stanovišti a zároveň na vyhodnocení bodového zisku u jednotlivých kontrol;
•
azimutová hra: procvičování jednoduchého nastavení azimutu, tedy odchylky od
severu;
•
matoucí kontroly: velmi těžký trénink detailů mapové orientace v terénu;
•
cykloorienťák: jednoduchá verze MTBO, tedy odrůdy orientačního sportu provozované na kolech;
•
lesní škola: klasický trénink běhu a mapování zahalený do hávu společné akce, kde
se děti mohou vyřádit a dospělí poklábosit a kde se zároveň účastníci naučí nebo
procvičí některé základní triky;
•
paměťový závod: procvičení několika různých druhů paměti a uchovávání informací
obrazových i logických;
•
slepá mapa: orientace podle mapy, kde některé značky chybí nebo na mapě vůbec
žádné značky nejsou.
Účast na závodech má několik pozitiv: setkání se širší orientační komunitou, přátelská
atmosféra, kvalitně postavené tratě a poznání krásných míst, kde se závody konají.
Byli jsme zastoupeni na všech krajských závodech pro Prahu a Středočeský kraj. Získali
jsme i několik medailí, zejména v dětských kategoriích.
Vyvrcholením byla účast na velkých, nesmírně populárních a žádaných závodech
„Pěkné prázdniny v Českém ráji“ – Mekce středoevropského orienťáku. Všechny akce byly
přístupné též začátečníkům i náhodným kolemjdoucím, kteří si tak orientační běh mohli
vyzkoušet.
Největším přínosem orientačního běhu je jeho provázanost s přírodou, neboť se
pohybujeme ve zdravém prostředí a na čistém vzduchu.
Šachový oddíl
Oddíl šachistů patří k těm menším a specifickým oddílům TJ. V minulosti družstvo
Hostivice působilo úspěšně v ligové soutěži a veleúspěšně i v soutěžích korespondenčního
šachu. V soutěžích řízených Středočeským šachovým svazem v roce 2017 jsme měli
zastoupení v krajské soutěži, kde A družstvo dosáhlo na celkem poklidný střed tabulky
a s vyrovnaným počtem 5 výher a proher při jedné remise se umístilo na hezkém šestém
místě druhé nejvyšší krajské soutěže. Na tomto výsledku se podílel poměrně velký počet
15 hráčů. B družstvo zakončilo soutěž regionálního přeboru na 7. místě, když ještě více
trpělo nestabilitou základní osmičky hráčů. Na výsledku se podílelo celkem 19 hráčů
soupisky.
Po nezdařených pokusech o založení šachového kroužku pro děti jsme měli problémy
se zajištěním vhodné klubové místnosti. Nyní hrajeme v klubovně v zámeckém dvoře,
kterou nám propůjčuje Městský úřad Hostivice.
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Každoročně pořádáme otevřený turnaj v Rapid šachu pro aktivní i neaktivní hráče.
Letošní devátý ročník se uskutečnil v termínu na začátku září za účasti 49 hráčů od
velmistrů až po neregistrované hráče. Jedna z šancí potkat se za šachovnicí s hráči
světové úrovně a poměřit s nimi síly.
Volejbal
Tento oddíl je nejmladším oddílem v TJ. Jeho členové jsou většinou starší, dříve
aktivní volejbaloví hráči, kteří si i přes svůj věk rádi zahrají svůj oblíbený volejbal. Pravidelně se týdně scházejí v pronajaté sportovní hale Základní školy Hostivice, v neděli od
19 hod. Hrajeme už několik let, ideální počet hráčů je cca 8–10 hráčů. Úroveň hry je
amatérská, ale docela kvalitní.
V současné době se jedná o smíšený volejbal – muži a ženy. Bohužel zájem mladších
ročníků o volejbal v Hostivici je minimální.
Družstvo se během roku účastnilo také několika turnajů smíšených družstev
pořádaných v rámci okresu, případně osadních a chatařských turnajů.
Členská základna oddílů TJ Hostivice, z. s., k 31. 12. 2017:
Oddíl
Fotbal
Tenis
Volejbal
Šachy
Orientační běh
ASPV
CELKEM

Celkem členů
170
109
10
37
52
303
683

Z toho mládež
112
17
0
0
23
206
373

Dospělí
58
92
10
37
27
85
310

TJ SOKOL BŘVE
V roce 2017 se představilo mládežnické centrum TJ Sokol Břve. Zpočátku to byl oddíl
házené „Handball Hostivice“ a kroužek míčových her při Základní škole Hostivice. Po
novém roce bylo v plánu otevřít oddíl fotbalu a oddíl florbalu Hostivice. Již byl v provozu
kroužek míčových her „Lvíčata“, který předvedl ve dnech 11.–13. září 2017 seriál
ukázkových her, kde si zatrénovalo 500 dětí 1. až 5. třídy.
Dne 23. září 2017 se předvedli „Lvi“ s ukázkou míčových her s účastí hráčů malé
a velké házené.
Skvělý turnaj v miniházené byl uspořádán dne 21. října 2017 v Liberci, kde se však
našim sportovcům nedařilo. Na domácí půdě na Břvích prohráli s Duklou 12:7, ale porazili
Vršovice 18:15 a Chodov 26:9. Ještě je čekaly další kola turnaje v Mostě a Ústí nad
Labem.
Od roku 2016 pokračovaly v činnosti oddíly Házená – ženy a Ligové družstvo žen
v nohejbalu. Od roku 2017 bylo aktivní žákovské družstvo florbalu.

Kronika města Hostivice
Rok 2017

51

POLICEJNÍ KRONIKA
V roce 2017 byly zaznamenány správní přestupky a dokonce trestná porušení
zákona, například osobní násilí, agresivita, nadměrné užívání alkoholu a rušení nočního
klidu. Některé přestupky a trestné činy byly zveřejňovány v Hostivickém měsíčníku. Důležitou připomínkou byla pro majitele nemovitostí povinnost označení své nemovitosti řádným
a správným domovním číslem.
Město Hostivice vydalo výběrové řízení na pozici „strážník Městské policie Hostivice“
s termínem odevzdání přihlášky do 15. září 2017.
PŘEHLED PŘESTUPKŮ V ROCE 2017
Přestupky v dopravě:

373 – na místě řešeny blokovou pokutou
915 – na místě řešeny domluvou
24 – oznámeny MěÚ Černošice
89 – byla nasazena botička

Přestupky proti veřejnému pořádku: 3 – řešeny na místě blokovou pokutou
195 – řešeny domluvou
Ostatní přestupky:

16 – řešeny na místě blokovou pokutou
33 – oznámeny přestupkové komisi
Ostatních 44 přestupků bylo řešeno domluvou na místě.
TRESTNÉ ČINY V ROCE 2017
V roce 2017 bylo zadrženo 7 pachatelů trestných činů.
Z DALŠÍ ČINNOSTI
Z území města byly odstraněny 2 autovraky, oznámeno 20 motorových vozidel bez
pojištění odpovědnosti za provoz, spácháno bylo 5 přestupků týkajících se porušení obecně
závažné vyhlášky a zadrženo bylo 6 podnapilých řidičů.
PŘESTUPKY PŘEDANÉ K ŘEŠENÍ PŘESTUPKOVÉ KOMISI V ROCE 2017
12 majetkových trestných činů
9 vloupání do motorových vozidel
6 odcizení motorových vozidel
5 vloupání do rodinných domů
4 krádeže jízdních kol
2 případy ublížení na zdraví
2 případy poškozování laviček a odpadkových košů
2 případy odcizení pohonných hmot - nafty
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ZEMĚDĚLSTVÍ
Ekonomický vývoj velice ovlivnil potřebu pracovních sil v zemědělství. Docházelo
k velkému snižování živočišné výroby a vše se zaměřovalo na výrobu rostlinnou. Moderní
technika pomáhající rostlinné produkci s minimem potřeby lidské práce přinášela ohromné
výkony.
Zemědělstvím pouze s rostlinnou výrobou se v roce 2017 zabývala firma Hrnčíř, a. s.,
Chýně, dále bratři Novotní, s. r. o., Hostouň a pak menší rolníci z Chýně, Jenče a Chrášťan. Pěstovali potravinovou pšenici, sladový ječmen, cukrovku, řepku olejnou a kukuřici na
siláž. Ostatní plodiny pak již jen pro svoji potřebu. Výnosy byly v roce 2017 celkem dobré,
pšenice 60–70 q, ječmen 55–65 q, řepka kolem 40 q, kukuřice na siláž 550–600 q,
cukrovka 650–700 q na hektar.
Český sedlák se již tradičně se zlobí, ale nepovolí, aby hospodařil špatně na dědictví
svých otců. Snad to bude příští rok lepší.

POČASÍ
1. ledna 2017 – nový rok začal mlhou, mráz -1 °C, 2. ledna napadly 2 cm sněhu,
5. ledna bylo 5 cm sněhu, 7. ledna mráz -10 °C, 8. ledna -6 °C, sníh 6 cm, 10. ledna
klouzačka, 2 cm sněhu, 11. ledna -6 °C, 6 cm sněhu, 13. ledna 0 °C, 6 cm sněhu,
15. ledna -3 °C, 4 cm sněhu, 18. ledna -6 °C, 4 cm sněhu, 19. ledna -10 °C, 22. ledna
-2 °C, 1 cm sněhu, 24. ledna -5 °C, 1 cm sněhu, 27. ledna -2 °C, 1 cm sněhu, 30. ledna
-4 °C, 1 cm sněhu, 31. ledna -3 °C, 1 cm sněhu.
1. února – teplota -3 °C, 4. února námraza 1 °C, 7. února -6 °C, 10. února -3 °C,
12. února sucho, 15. února 4 °C, 16. února 8 °C, 18. února déšť 2 mm, 21. února 6 °C,
22. února 8 °C, 23. února vichřice, déšť 2 mm, 26. února 6 °C, 28. února 6 °C, déšť
2 mm.
1. března 5 °C, 5. března 10 °C, 6. března déšť 1 mm, vítr, 12. března 6 °C, 15. března
9 °C, 19. března 6 °C, 22. března 6 °C, 26. března slunečno 7 °C, 30. března 16 °C,
31. března 20 °C.
1. dubna 20 °C, 2. dubna 20 °C, 3. dubna 12 °C, 7. dubna prší, sníh 2 mm, 9. dubna
15 °C, 13. dubna déšť 2 mm, 14. dubna 9 °C, Velikonoce – vítr 10 °C, 17. dubna 10 °C,
déšť kroupy – sníh, 21. dubna 7 °C, 26. dubna 5 °C, déšť 12 mm, 30. dubna 11 °C.
1. května 13 °C, 5. května 15 °C, 10. května 11 °C, 14. května 18 °C, déšť 5 mm,
17. května 20 °C, 23. května bouřka, déšť 2 mm, 28. května 24 °C, slunečno, 30. května
bouřka, déšť, 23 °C.
1. června 22 °C, déšť 4 mm, 4. června 25 °C, 6. června 25 °C, 10. června 21 °C,
16. června 21 °C, 22. června 31 °C, bouřka, déšť 15 mm, 23. června 26 °C, 28. června –
31 °C, bouřka, déšť 33 mm, 30. června 22 °C , déšť 2 mm.
1. července 20 C°, 7. července 25 °C, vítr, bouřka 2 mm, 7. července 25 °C, bouřka déšť
2 mm, 11. července 25 °C, déšť 8 mm, 15. července 18 °C, déšť 9 mm, 20. července
30 °C, déšť 5 mm, 22. července 24 °C, 25. července 17 °C, 30. července 28 °C, bouřka,
blesky – déšť 6 mm.
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1. srpna – rekord 38 °C, 5. srpna 26 °C, 6. srpna 25 °C, oblačno, 8. srpna 25 °C, zamračeno, 10. srpna 24 °C, zataženo, 11. srpna 20 °C, bouřka, déšť 25 mm, 14. srpna 22 °C,
zataženo, 18. srpna 27 °C, déšť 15 mm, 20. srpna 20 °C, déšť 12 mm, 23. srpna 20 °C,
déšť 10 mm, 25. srpna 28 °C, déšť 4 mm, 31. srpna 27 °C, déšť 16 mm.
1. září 15 °C, 3. září 16 °C, 6. září 19 °C, 9. září 20 °C, 13. září 17 °C, 16. září 14 °C,
déšť 3 mm, 17. září 15 °C, 18. září 14 °C, déšť 2 mm, 23. září 14 °C, 24. září 15 °C,
chladno, 25. září slunečno 15 °C, 28. září slunečno 18 °C, 30. září slunečno 16 °C.
1. října 15 °C, déšť 6 mm, 2. října 14 °C, déšť 5 mm, 3. října 12 °C, déšť 6 mm, 5. října
11 °C, déšť 5 mm, 6. října 12 °C, déšť 13 mm, 7. října 11 °C, déšť 13 mm, 10. října
12 °C, déšť 13 mm, 12. října 16 °C, 14. října 17 °C, déšť 11 mm, 16. října 20 °C, déšť
13 mm, 18. října 12 °C, mlha, 20. října 18 °C, déšť 11 mm, 22. října 13 °C, déšť 13 mm,
24. října 10 °C, mlha, chladno, 27. a 28. října 9 °C, déšť 23 mm, 29. října 8 °C, změna
letního času na zimní, déšť 4 mm, 30. října 5 °C.
1. listopadu 7 °C, déšť 5 mm, mlha, 9. listopadu 8 °C, 11. listopadu 6 °C, déšť 3 mm,
15. listopadu 3 °C, 20. listopadu 2 °C, déšť 5 mm, 24. listopadu 10 °C, 26. listopadu 2 °C,
28. listopadu 3 °C, déšť 4 mm, 30. listopadu 0 °C, déšť 2 mm.
1. prosince -2 °C, 4. prosince 0 °C, 6. prosince 2 °C, 8. prosince -3 °C, 10. prosince
-2 °C, sníh 4 cm, 14. prosince 3 °C, 16. prosince 0 °C, 18. prosince -2 °C, déšť,
23. prosince 5 °C, 24. prosince 6 °C, 25. prosince 6 °C, 26. prosince 4 °C, 30. prosince
2 °C, 31. prosince 2017 8 °C, deštivo.
Tato pozorování jsou z manuálního dešťoměru a okenního teploměru v Hostivici
Dělnická 744.
Průměrná měsíční a roční teplota vzduchu v °C:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-5,2

1,7

6,9

7,7

14,4

18,8

19,3

19,3

12,5

10,5

4,5

1,6

rok
9,3

Měsíční a roční úhrn srážek v mm:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

rok

14,0

16,1

30,5

55,6

33,2

116,5

66,2

78,6

23,7

52,2

27,9

21,1

535,6

Rok 2017 lze ve srovnání s rokem 2016 hodnotit jako teplejší a srážkově solidní.
Nejvyšší naměřená teplota vzduchu
Nejnižší naměřená teplota vzduchu
Nejvyšší naměřený denní srážkový úhrn

34,2 °C
-17,0 °C
60,7 mm

1. srpna 2017
11. ledna 2017
29. června 2017
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RŮZNÉ
LITOVICE V AUSTRÁLII
Do Městského kulturního střediska Hostivice doputovala informace o šíření publikace
LITOVICE autorů Ing. Jiřího Kučery a Ing. Aleny Kučerové.
Kateřina Knorrová a Michal Smutný z Hostivice se na sklonku roku 2016 vydali na
měsíční putování po Austrálii, vzali s sebou knihu „LITOVICE“ a předali ji do knihovny The
State Library of New South Wales v Sydney.
Kus historie našeho města se tak dostal i na nejmenší kontinent a publikace se stala
jakýmsi bedekrem – průvodcem po historii významné části našeho města.
SITUACE V NAŠEM ŠKOLSTVÍ
Nad diskusemi kolem hostivické základní školy se zamýšlela paní učitelka Michaela
Rozenkranzová. Reagovala tak na pomluvy a kritiku učitelů a učitelek v této škole. Je
nezpochybnitelné, že chyby jsou i na straně rodičů. Někteří z nich snižují postavení učitelů
před svými dětmi proto, aby nemuseli řešit problémy s jejich vzděláváním. Často se mezi
některými rodiči říkalo, že hostivická škola je špatná. Naproti tomu ve stejném období
provedená kontrola školní inspekce naopak Základní školu Hostivice vysoce hodnotila a
pochválila.
Pravdou je, že šikovnější a cílevědomější děti odcházejí po pátém ročníku na
gymnázia. S odchodem na gymnázia musí ale počítat všechny základní školy.
Paní učitelka nesouhlasí se zavedením inkluze ve školství, což znamená společné
vzdělávání zdravých, handicapovaných, sociálně znevýhodněných i výjimečně nadaných
dětí, čímž se situace na základních školách ještě zhorší. Tempo v každé třídě se bude
muset přizpůsobit nejpomalejším žákům.
Již nyní je ve všech třídách na všech školách velmi málo žáků se stejným či
srovnatelným vybavením rozumovým, inteligenčním, zdravotním včetně úrovně rodinného
zázemí. Naopak je ve všech třídách velmi málo rodičů ochotných se školou soustavně
spolupracovat. Přitom je ve školách a jejich třídách hodně dětí, které mají různé poruchy
učení a poruchy chování.
Situace by se lépe zvládla právě s pomocí rodičů. Není to útok na rodiče, protože je
mnoho takových, kteří se angažují ve spolupráci se školou.
Učitelé mohou ovlivňovat chování dítěte, když je ve škole, ale nemůžou ovlivnit jejich
domácí přípravu, ochotu nosit si pomůcky, plnit úkoly a další věci, které právě od rodičů
vyžadují spolupráci se školou.
Škola může děti naučit číst, psát a počítat. Může jim předávat informace o historii,
naučit je mnoha fyzikálním zákonům. Vysvětlit jim principy a zákonitosti, připravit je na
řešení různých životních situací. Naučit je cizí jazyky. Vštípit jim společenská pravidla.
Pokud budou Vaše děti chtít, abychom jim tyto informace předali, vše je k dispozici.
„Věřte, že všichni učitelé z hostivické základní školy přistupují v hodinách k výše
uvedeným problémům zodpovědně stejně jako já. Práce s dětmi je posláním, které jsme si
vybrali jako celoživotní profesi“.
Osobní vyznání pisatelky tak podtrhuje snahy o spolupráci žák – rodiče – škola.
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DOPLŇME SI DO KRONIKY
Podnět k tomu dal pracovník Státního archivu Dobřichovice, který ve svém bádání
nalezl osobu Richarda Poppera. Ten se k Hostivici hlásil po celý svůj velice pestrý život.
Richard Popper se narodil 2. ledna 1821 v obci Bezděkov, okres Žatec. Vystudoval Vyšší
hospodářskou školu na Lochotíně v Plzni (zemědělská škola).
Po různých zaměstnáních pak dne 29. dubna 1939 emigroval do Anglie, kde 4. srpna
1942 vstoupil do anglické armády. Byl zařazen k letectvu v hodnosti vojína. Pracoval jako
montér u 311. bombardovací perutě RAF. Dne 4. října 1945 byl vyznamenán za chrabrost
a vrátil se do Československa.
Po založení státu Izrael v roce 1948 Richard Popper vstoupil do izraelské armády. Kdy
se vrátil do Hostivice, se nepodařilo zjistit, ale v době služby u izraelské armády hlásil vždy
jako svou domovskou obec Hostivici. Byl to „Hostivičák“.
CO O HOSTIVICI NAPSALI PODNIKATELÉ
Václav Maria Havel, otec spisovatele, dramatika a polistopadového prezidenta
Václava Havla, byl pražský stavební podnikatel, příslušník vlivné a intelektuálské rodiny
Havlových. Postavil mimo jiné vilovou čtvrť na Barrandově spolu s velkým společenským
areálem Barrandovské terasy.
Když hledal prostor pro těžbu cihlářské hlíny, padlo při výběru rozhodnutí na místo
při silnici z Litovic do Jenečka. Továrnu pro pálení cihlářské hlíny vybudoval v prostoru
dnešního supermarketu TESCO. Současné ulici Sportovců se před tím říkalo „Lindbetonka“
– právě podle názvu nové továrny.
Podnikatel Václav Maria Havel hledal možnosti výroby stavebních hmot, vhodných
pro majitele rodinných domů, například i pro využití pro výstavbu plotů z plotových dílů
z tvrdého betonu. Proti cihlám, které v té době byly obvyklým stavebním materiálem, měl
námitky. Cihlové zdivo je dlouho vlhké a prodlužuje délku trvání výstavby plotu. Použití
dřeva, stavebního obvyklého materiálu v USA, není v našich klimatických podmínkách,
zejména u městských staveb vhodné.
Když se rozhodoval o novém a praktickém stavebním materiálu, seznámil se
s novinkou používanou ve Švédsku – pěnovým betonem. Podařilo se mu získat adresu
Ing. Erika Ivara Lindmanna, vedoucího technika firmy vyrábějící pěnový beton, který mu
při setkání ve Stockholmu vysvětlil výhody a nevýhody staveb z pěnového betonu. Nabídl
Ing. Lindmannovi, že pokud najde u Prahy vhodnou hlínu, byl by ochoten zřídit pec na
výrobu umělé pemzy a nový stavební materiál pro menší rodinné stavby vyzkoušet v praxi.
Po nákupu parcely v Litovicích, kde byla cihlářská hlína, se Václav M. Havel rozhodl
zřídit pec na výrobu umělé pemzy. Na tomto místě byla vystavěna pec, v níž bylo možno
docílit teploty 1 350 °C a v roce 1928 bylo započato s výrobou umělé pemzy.
S lindbetonem byly provedeny pokusy ve výzkumném ústavu a předložené materiály
předčily očekávanou pevnost. Dobré byly i výrobní výsledky. Horší to však bylo
s ekonomikou výroby. Pec měla malou kapacitu, kalkulace výroby nebyla dobrá. Tento
materiál měl být přínosem na stavby na Barrandově, včetně teras. Každopádně to byl
materiál, který vyhovoval stavebním požadavkům.
Bohužel ale přišla válka a stavba musela být z finančních důvodů a pro nedostatek
uhlí zastavena. A tak zařízení, jediné svého druhu v republice, muselo být zlikvidováno.
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Areál továrny zvané „Lindbetonka“ byl pak od roku 1950 využíván jednotným
zemědělským družstvem a později na toto místo byla přemístěna strojní a traktorová
stanice. Jak už bylo zmíněno v úvodu, v současné době je zde supermarket TESCO
s velkým parkovištěm.
Poznámka: Knihovna Václava Havla vydala v prvním úplném vydání paměti Václava M. Havla nazvané Mé
vzpomínky. Najdeme v ní i kapitolu věnovanou litovické Lindbetonce, ze které bylo ve výše uvedeném textu
citováno.

ZÁVĚR
Končí zápis do městské kroniky roku 2017 a je to poslední zápis z mé ruky. Když
jsem začínal zápisy do kroniky, zjistil jsem, že moji předchůdci-kronikáři napsali na závěr
své činnosti vždy pár slov o sobě, a tak činím i já.
Jsem rodem ze Sudet, narodil jsem se v Mostě dne 27. prosince 1937. Když mi bylo
osm měsíců, prchala naše rodina před německou okupací do rodiště mé matky – Hostivice,
kde měla její rodina statek č. p. 20, dnes ulice Čsl. armády. Můj starší bratr Jiří (narozen
5. června 1933) nalezl ochranné křídlo u sestry naší maminky, Marie Tomkové, statek
v Jenečku č. p. 8.
U bratra mé matky Františka Šafaříka, v objektu statku č.p. 20 v Hostivici jsme byli
ubytováni jako uprchlíci před Němci. Otec pak hledal pro svoji rodinu něco lepšího, a tak
zaklepal na živořící obchod Mrázových, č. p. 19, Hostivice. Dohoda o pronájmu byla
sepsána v prosinci 1938, a tak jsme se nastěhovali do domu s třemi místnostmi
a obchodem. Otci se v obchodu dařilo, což ale vyvolalo nevůli našich domácích. Vysypaný
popel před vchodovými dveřmi do našeho bytu, to byly jen hrátky manželů Mrázových.
Po obsazení republiky Němci to bylo horší, domácí přitvrdili. Měli jsme příbuzné ve
statcích, takže se brzy začalo udávat – konzum mléka, brambory a obilí pro námi
chovanou drůbež, prase – ze statku příbuzných. Udání nejprve směřovala na obecní úřad,
později už ale nastoupily německé hospodářské kontroly.
Výhodou bylo, že otec již tehdy ovládal němčinu. Ve svém rodišti chodil nejprve do
české obecné školy, v měšťanské škole už ale výuka probíhala v němčině a rovněž tak
i následná výuka v oboru obchodní příručí byla v němčině.
Díky tomuto dvojjazyčnému vzdělání otec hasil nebezpečná udání. Žít v takovém
prostředí ale bylo peklo. Proto otec koupil na náměstí zkrachovalou krejčovskou dílnu, dům
opravil a v roce 1943 jsme se již nastěhovali do svého domu, kde jsme měli obchod
s koloniálním zbožím. Potom jsme žili docela v poklidu – v roce 1945 se narodil se můj
mladší bratr Josef. Republika se zotavovala z okupace a války, ale už za tři roky nastaly
další starosti.
Dne 29. prosince 1948 nám komunisté zabrali náš obchod. Večer jsme neměli nic, nic
už v obchodě nebylo naše. Otec nastoupil do výroby, v roce 1962 odešel do důchodu jako
brusič zdejší továrny – s důchodem 984 korun.
V roce 1943 jsem zahájil povinnou školní docházku, nastoupil jsem do první třídy
Obecné školy v Hostivici a měšťanskou školu tamtéž jsem ukončil s vyznamenáním v roce
1952.
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Poté jsem se přihlásil ke studiu na zemědělské střední škole, štěstí jsem měl až
v jihočeské Březnici, kde jsem byl přijat. Zde jsem studoval celkem úspěšně – po celá
studia s vyznamenáním. Po maturitě jsem se ale ani nepokoušel o další studium na vysoké
škole, vždyť jsem byl přece synem živnostníka, což byla v těch letech jen těžko překonatelná překážka.
A ono se to podařilo! Na podzim roku 1960 jsem započal dálkové studium na Vysoké
škole zemědělské v Praze (1960–1965) a ukončil ho státní zkouškou s výsledkem na
výbornou. Na konzultace jsem dojížděl každý pátek od 13 do 20 hod., v sobotu od 8 do
17 hod. a v neděli od 9 do 16 hod. Současně jsem pracoval jako konzultant Krajského
plemenářského podniku Praha.
Po ukončení vysokoškolského studia jsem se připravoval na studium vědecké
aspirantury, obor zemědělství. Práce, rodina, studium – byly to opravdu náročné časy, ale
krásné a naplňující. V Brně jsem absolvoval dálkové dvouleté postgraduální studium –
všechny zkoušky s prospěchem na výbornou.
Pak přišel rok 1968 – vstup vojsk Varšavské smlouvy do naší země v srpnu 1968 však
všechny mé další plány zhatil. Za tehdejší politické situace jsem u prověrkové komise
neuspěl, stal jsem se pro řídící funkce nežádoucím.
Můj zaměstnavatel, Krajský plemenářský podnik Praha a moji kolegové mi žádost
o aspirantské studium na Vysoké škole zemědělské v Praze dvakrát zamítli. Podával jsem
odvolání, ale neuspěl jsem.
Rozhodl jsem se s Krajským plemenářským podnikem Praha rozloučit a nastoupil
jsem na místo zootechnika v Jednotném zemědělském družstvu Rudá záře ve Velkých
Přílepech. Byl to největší podnik svého druhu v okrese Praha-západ, chovalo se zde 2 800
krav, 10 200 kusů skotu, 700 prasnic, 12 000 prasat, 36 koní a 60 000 kusů jatečné
drůbeže. Do tohoto družstva patřilo 17 obcí s počtem 148 stájí a zaměstnáno v něm bylo
1 400 lidí. Družstvo mělo výborné vedení a práce se nám dařila.
Posléze jsem začal spolupracovat s Vysokou školou zemědělskou v Praze, později
přejmenovanou na Českou zemědělskou univerzitu Praha-Suchdol. Dokonce jsem obdržel
doporučení ke studiu i od okresních orgánů.
Na České zemědělské univerzitě jsem získal úvazek pro externí výuku živočišné
výroby. Zpočátku to byla cvičení se studenty, později externí přednášky o chovu skotu.
Kandidátskou dizertační práci s názvem „Chov skotu v příměstské oblasti hlavního města
Prahy“ jsem obhájil v roce 1984 a získal tak titul kandidáta věd – CSc. Dále už jsem ve
vědecké práci nemohl pokračovat, můj studijní rozmach přišel pozdě, vlak mi před rokem
1989 ujel.
Uchýlil jsem se k chovu drobného hospodářského zvířectva, který se stal mou
pracovní náplní. Jsem členem a od roku 1958 i jednatelem Českého svazu chovatelů
Hostivice. Zde se nám doslova z ničeho podařilo vybudovat chovatelský areál U Litovické
tvrze, kde pořádáme výstavy drobného zvířectva, přednášky a další spolkovou činnosti.
Nadále jsem předsedou celostátního Klubu chovatelů králíků českých albínů a hototských
bílých.
Mnoho let jsem se věnoval též publikační činnosti. Za nejobsáhlejší považuji publikaci
„Selská historie aneb zemědělství v Hostivici“ vydanou v roce 2007. V této knize jsem
zpracoval historii selských rodin z Hostivice, Litovic, Jenečka a Břvů a věnována byla
památce selských rodů Šafaříkových z Hostivice a Tomkových z Jenečka.
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Problematiku chovu drobného domácího zvířectva jsem zohlednil v publikaci
věnované činnosti Českého svazu chovatelů Hostivice, vydané v roce 2012 k 80. výročí
spolku (1932–2012) s názvem „Osmdesát let práce chovatelů v Hostivici.
K tématu chovatelství v širším kontextu směřovaly mé příspěvky do časopisů Náš
chov, Chovatel, Fauna a odborné články pro Výzkumný ústav živočišné výroby PrahaUhříněves a Českou zemědělskou univerzitu Praha-Suchdol.
Pro Myslivecké sdružení Hostivice – Chýně jsem v roce 2010 připravil k 125. výročí
založení tohoto spolku rozsáhlou publikaci s názvem „Lesu a lovu zdar.“
Tato brožura navazovala na mé dřívější tisky k jubilejním vzpomínkám na hostivické
zájmové spolky – Svaz včelařů a Svaz zahrádkářů, jakož i ve své době významným
podnikům „Mlékárna Hostivice“, „Mlýn Hostivice“ a továrna „Zichovka“.
Publikaci věnovanou klášteru v Hájku (počet 145 stran) jsem vydal v roce 2013.
V neposlední řadě je na místě uvést mé dlouholeté působení v redakční radě
Hostivického měsíčníku, jehož jsem byl též aktivním přispěvatelem.
Činností kronikáře jsem se začal zabývat nejprve jako pomocník kronikáře Ing. Jiřího
Pergla v letech 1994–1999. Kronikářem města Hostivice jsem se stal v roce 2000 a tuto
práci jsem ukončil zápisem za rok 2017.
Po stránce zdravotní nemohu jásat ani naříkat: havárie na motocyklu, zlomenina
nohy, těžký otřes mozku, zlomenina jařmové kosti, zlomenina nosu a spodiny lebeční,
operace žlučníku, břišní kýly, operace srdce, rekonstrukce aorty.
Žiji stále v Hostivici, kde jsme si s manželkou upravili rodinný dům. Máme dceru –
Ing. Ivanu Staňkovou, dva vnuky a nyní i spoustu pravnoučat.
V Hostivici žiji rád, řadím se mezi „Hostivičáky“ a vždy mě potěší, že se naše město
opět zlepšuje a zkrášluje.
Hostivici a Hostivičanům přeji mnoho štěstí a úspěchů do dalších let.

V Hostivici dne 24. dubna 2019

Ing. Antonín Štětka, CSc.
kronikář města

