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ÚVOD
V letech 1976 až 1985 pokračoval v psaní městské hostivické kroniky Miloš Šrámek.
Jeho texty přepisoval do kroniky v letech 1976 až 1980 Václav Hošek ze Břvů, poté na něj
navázal učitel Jaroslav Krátký a poslední zápis za rok 1985 do kroniky přepsal Antonín
Kalina. Titulní stranu kroniky i jednotlivých let nadepsala učitelka výtvarné výchovy
v hostivické škole Věra Semerádová.
Přepis kroniky zařazený do tohoto svazku Pramenů k hostivické historii je doplněn
aktuálními poznámkami pod čarou, které vysvětlují některé pojmy či upřesňují popisovaná
místa, případně opravují uváděné údaje, pokud byla jejich nesprávnost bezpečně zjištěna
z jiných pramenů. Přepis zachovává původní slovosled a dobový pravopis (např. psaní slov
milión, stadión apod.), pouze na některých místech byla v zájmu lepší srozumitelnosti
upravena interpunkce. Označením […] jsou řešena místa s údajem chybějícím v originálu.
Nejčastěji se to týká číselných údajů, k jejichž zjištění se již kronikář nevrátil. Z důvodu
ochrany osobních údajů jsou některé údaje osob narozených po roce 1930 nahrazeny
označením [***]. Kronikář sám dbal na neuvádění jmen v nepříznivých souvislostech,
proto často místo jmen uvádí jen iniciály.
V přepisu jsou uváděna čísla stránek podle originálu, aby podle něj bylo možné
v případných dalších publikacích řádně odkazovat na použitý pramen. Stránky jsou
číslovány nahoře u vnějšího okraje. V zápisech za roky 1982 až 1985 jsou nadpisy psané
po stranách textu přeneseny do hlavního textu a psány tučně.
Kronika byla uložena u Městského úřadu Hostivice. Kolem roku 2015 byla předána do
Státního okresního archivu Praha-západ v Dobřichovicích. Na Městském úřadu Hostivice se
nyní nachází kopie.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada H – svazek č. 7
Kronika budování Hostivice 1976–1985

4

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada H – svazek č. 7
Kronika budování Hostivice 1976–1985

5

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada H – svazek č. 7
Kronika budování Hostivice 1976–1985

6

[1.]

KRONIKA

budování

HOSTIVICE

1976–85

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada H – svazek č. 7
Kronika budování Hostivice 1976–1985 – rok 1976

7

[3.]

1976

Volby

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada H – svazek č. 7
Kronika budování Hostivice 1976–1985 – rok 1976

8

5.

Rok 1976.
Prvního ledna tohoto roku nastoupil náš národ cestu do nové, už šesté pětiletky. To je jistě
mimořádně významná událost. Nemenší důležitost měly však i dvě další události, které rok
1976 výrazně poznamenaly. Byl to XV. sjezd Komunistické strany Československa a volby
do všech stupňů zastupitelských orgánů. Těmito událostmi byl ovlivněn i život naší obce
a všechno, co bude o něm na následujících řádcích napsáno, je třeba vidět v souvislosti
s nimi. Nástup do nové pětiletky a především XV. sjezd strany byly mocným impulsem,
vyvolávajícím iniciativu a aktivitu širokých vrstev našeho občanstva. Projevilo se to v úsilí,
s jakým byly plněny úkoly veřejně prospěšné práce, především v dokončování realizace
volebního programu NF.
V závěru roku lze říci, že byly splněny všechny úkoly, které jsme si před pěti léty vytýčili.
V akci „Z“ bylo odpracováno přes 30 tisíc dobrovolných brigádnických hodin, čímž byla
vytvořena hodnota díla ve výši 3 miliónů 600 tisíc Kčs. Tolik se u nás během jediného roku
dosud nikdy neudělalo.
Rozloženo na jednotlivé akce bylo na výstavbu obchodního střediska na Husově náměstí
vynaloženo 680 tisíc Kčs a odpracováno 5 783 hodin, což je proti plánu o 2 283 hodin více.
Hodnota díla činila 764 tisíce Kčs.
Také při budování kanalizace v Litovicích byl plán překročen. Občané zde brigádně odpracovali o 11 427 hodin více, než předpokládal závazek. Finanční náklad na tuto akci činil
1 420 000 Kčs. V podstatě byla dokončena školní jídelna a šatny, na nichž rodiče dětí
a ostatní přátelé školy odpracovali 3 343 hodin a vytvořili tak dílo v hodnotě 367 tisíc Kčs.
Finanční příspěvek státu na tuto akci činil 310 tisíc Kčs.
Na lehkoatletickou dráhu na stadióně věnoval stát 90 tisíc Kčs.
6.
Členové TJ Sokol, kteří zde odpracovali 3 834 hodin, dali tak vzniknout dílu v hodnotě
140 tisíc Kčs.
Jediné, v čem akce Z nesplnila plán, bylo zahájení výstavby mateřské školy, k němuž zatím
nedošlo pro průtahy v projekci. Vedle těchto pracovně i finančně náročných úkolů
odpracovali naši občané více než 1 500 hodin na pracích neinvestičního charakteru, jako je
úprava veřejných prostranství, výsadba zeleně a pod. I to je třikrát více, než předpokládal
závazek. Celkem bylo na akci Z vydáno z rozpočtu MNV dva a půl miliónu Kčs. Již sama
tato částka je důkazem vysoké aktivity našich občanů, poněvadž bez jejich brigádnické
práce, jak je vpředu uvedeno, by MNV tyto prostředky ze státní pokladny nezískal.
Finanční hospodaření MNV
Když už jsem uvedl rozpočtové částky pro akci Z, doplním i výdaje na ostatní úseky
veřejného života naší obce.
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Na údržbu místních komunikací vydal MNV v tomto roce 550 tisíc Kčs, na školství včetně
stravování dětí 680 tisíc Kčs, na jesle, zdravotnictví a sociální péči 200 tisíc Kčs, na provoz
Hostivického kulturního střediska, knihovny a kina 380 tisíc Kčs, na provoz MNV, činnost
požárníků a Sboru pro občanské záležitosti 360 tisíc Kčs, na čištění obce, odvoz popela,
veřejné osvětlení a údržbu bytového fondu MNV 900 tisíc, na splátku úvěru, včetně úroku
470 Kčs a konečně na nenávratné půjčky na stavbu rodinných domků v Čekale a v Jenečku 220 tisíc Kčs. MNV vydal v tomto roce celkem 6 miliónů 260 tisíc Kčs, přičemž jeho
vlastní příjmy z daní, poplatků za stravování dětí ve školách a jeslích a z nájemného činily
pouze jeden milión Kčs. Znamená to tedy, že 80 % finančních prostředků na úhradu
našich potřeb poskytl stát. Na závěr je třeba říci, že finanční hospodaření našeho MNV
7.
skončilo aktivem ve výši čtvrt miliónu Kčs, které přejde ve formě účelové dotace do
rozpočtu MNV na příští rok 1977. To je zvlášť potěšitelné, uvážíme-li, že během roku byly
uspokojeny všechny potřeby obce a že polovinu všech výdajů, t. j. 3 milióny 120 tisíc Kčs
bylo použito pro zlepšení vzhledu obce a její lepší vybavenost. Takhle tedy vypadal rok
1976 ve světle čísel rozpočtu a v hlavních výsledcích naší práce.
Jak šel život u nás v uplynulých dnech, týdnech a měsících, o tom bude pověděno na
dalších řádcích.
Místní konference KSČ
Poslední zimní měsíce a jaro byly ve znamení blížícího se XV. sjezdu KSČ. 24. ledna konala
se v Dělnickém domě místní konference strany, na níž byla zhodnocena práce komunistů
u nás za uplynulé období a stanoveny úkoly pro předsjezdové období. Byl zvolen nový
místní výbor KSČ, který bude řídit po příští dva roky politickou práci v obci. V jeho čele je
opět s. Josef Sloup a jeho členy jsou: s. Chaloupka, Slavíček, Drož, Hurt, Schmid, Verner,
Tvrdý, Bucek a Hampl. Kandidáty jsou s. Hanzlíková, Krčilová, Urban a ing. Musil. Revizní
komisi tvoří s. Rajdl, Nejedlý, Klíma, Krčil, Seidl, Štarman. Konference se zúčastnili zástupci
OV KSČ Praha-západ s. Horová, Exner a Vevera.
MDŽ a Den učitelů
V měsíci březnu proběhly dvě významné oslavy. První se konala 6. března v Dělnickém
domě1 a sešly se na ní naše ženy, aby oslavily svůj svátek, Mezinárodní den žen. K radosti
a dobré pohodě jim zazpíval populární zpěvák Jiří Helekal.
Druhou oslavou byl pak Den učitelů, jehož se dne 29. března v kulturním domě závodu
Praga2 zúčastnili učitelé všech zdejších škol i škol v Jenči a Chýni. V přátelské besedě zde
s nimi o jejich práci hovořili funkcionáři strany, státní sprá8.
vy a organizací NF.

1
2

Čsl. armády čp. 702 (sál vyhořel v roce 1994 a nebyl obnoven).
V Podskalí čp. 135.
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Radostnou událostí tohoto období byla i návštěva sovětských turistů z Rigy, kteří k nám
zavítali na pozvání místní odbočky SČSP3 dne 1. dubna.
Předsjezdová kampaň vyvrcholila dvěma brigádními směnami, a to 10. a 17. dubna, při
nichž byl dále zlepšen vzhled naší obce. Brigádníci položili mimo jiné v hostivickém parku
dlaždice na hlavní cestě, čímž byla pro budoucnost odstraněna nepříjemná a občany tolik
kritizovaná blátivost této komunikace.
XV. sjezd KSČ
Patnáctý sjezd KSČ se konal ve dnech 12. až 16. dubna a jeho průběh byl celou naší
veřejností pozorně sledován v televizi, v rozhlase i v denním tisku. Všem bylo jasné, že
jeho závěry zásadně ovlivní příští vývoj v našem státě a tím i život každého z nás.
Májové oslavy
Májové oslavy proběhly v radostně vzrušené náladě po zdárně ukončeném sjezdu strany.
K prvomájové manifestaci na Husově nám. přišli v průvodu s našimi občany i občané
z Chýně, Chrášťan a Středokluk. Manifestace proběhla za slunečného počasí a promluvil
na ní ředitel Sdruženého zemědělského podniku s. Kutchan.4 Oslavy pak pokračovaly
i v dalších dnech.
2. května vystoupil v Dělnickém domě za účasti 200 diváků populární soubor Mustangové.
6. května uspořádala základní devítiletá škola v sokolovně zdařilou besídku a 9. května
připojil se k oslavám Svazarm Jízdou osvobození, při níž přihlášené vozy projely cestu
příchodu Rudé armády k nám v roce 1945 od Moldavy přes Teplice, Slaný, Dobrovíz
a Jeneč.
Tato organizace uspořádala Branný pochod vítězství a 29. května automobilový závod
Z Hostivice do Hostivice, nazvaný po zasloužilém členu Svazarmu Memoriál Josefa Šmída.
9.
Nezdařenou akcí květnových oslav byl kulturní večer uspořádaný k 55. výročí KSČ
14. května v Dělnickém domě. Pozvaní umělci Národního divadla v Praze zde předvedli
svůj hodnotný program pouhým 22 návštěvníkům.
K témuž výročí byl proveden pořad „7 kytar“ z poezie básníka komunisty Josefa Kainara.
MDD
Měsíc červen patřil jako vždy dětem. 5. června uspořádalo Hostivické kulturní středisko
s dalšími organizacemi NF na stadiónu Den dětí spojený s řadou soutěží a zábavných
atrakcí.
20. června se pak pochlubili svým uměním žáci hudebních kursů kulturního střediska na
koncertě v kulturním domě závodu Praga. Novinkou v tomto roce bylo, že se tato přehlídka
mladých hudebních umělců konala dvakrát, poprvé už 15. února.

3
4

Svaz československo-sovětského přátelství.
Správně Kuthan.
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Okresní dožínky
Další velkou slavnostní tohoto roku byly okresní dožínky, uspořádané u nás 4. září. Ty už
byly konány v rámci příprav na volby do zastupitelských orgánů. K návštěvníkům dožínek,
kteří se sem sjeli z celého okresu Praha-západ, promluvil vedoucí tajemník KV KSČ
s. Václav Hájek a dále zástupci sovětské armády a družebního okresu Rathenau v NDR.
V bohatém programu dne, v němž je třeba na prvním místě jmenovat impozantní přehlídku zemědělské techniky, se dostalo i na módní přehlídku, na estrádu s populárními zpěváky Karlem Štědrým a Milanem Drobným, a zvláště pak na bohatou možnost nákupu všech
druhů zboží potravinářského i průmyslového včetně osobních automobilů. Největší zájem
byl o ovoce, zvláště o melouny, na něž se stály dlouhé fronty. Velkému zájmu se těšil
i prodej plzeňského piva ve stáncích, bohatá tombola a v neposlední řadě i výstavky
a panely mnoha závodů našeho okresu.
K dožínkám byl uspořádán také cílový mírový pochod mládeže ze všech škol severní části
okresu Praha-západ.
10.
Předvolební kampaň
Po dožínkách rozběhla se naplno předvolební kampaň. 7. září konaly se pohovory
s navrženými občany, jejichž jména se měla objevit na kandidátce NF. Tito kandidáti se
pak představili občanům na předvolebních schůzích 30. září v kulturním domě závodu
Praga a 7. října v Dělnickém domě. Této druhé schůze se zúčastnila i kandidátka do České
národní rady, známá lidická žena s. Marie Jarošová. V Jenečku a na Břvech proběhly tyto
schůze také s volebním programem NF pro příští období, který svým rozsahem je největší
v dosavadní historii obce. Jeho splněním, k němuž přispěje skutečnost, že nám ONV
Praha-západ poskytne největší podíl finančních prostředků, budou odstraněny nejbolavější
potíže, které u nás dosud máme.
9. října proběhla předvolební pracovní směna, opět početně navštívená.
11. října uspořádala místní knihovna ve spolupráci s Hostivickým kulturním střediskem
besedu nad kronikou, na níž k 150 pozorným posluchačům hovořil kronikář s. Miloš
Šrámek o dějinách obce a o připravovaných oslavách 700. výročí jejího trvání. V závěru
besedy byl promítnut film Litovice, natočený Milošem Šrámkem v roce 1949.5
13. října se uskutečnila beseda s mladými voliči, jíž se zúčastnilo 80 mladých občanů.
Hůře dopadl kulturní večer, uspořádaný 18. října místní knihovnou, na níž účinkoval herec
krajského divadla v Kolíně Jiří Brož. Jeho velmi pěkný program sledovalo pouhých
12 diváků.

5

Film není v současnosti k dispozici.
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Volby
Volby do všech stupňů zastupitelských sborů se konaly ve dnech 22. a 23. října, a to ve
čtyřech střediscích: v sokolovně, v kulturním domě závodu Praga, v Dělnickém domě
a v restauraci U litovické tvrze.6 Proběhly hladce díky úsilí a obětavosti členů volebních
komisí.
11.
Jediným rušivým prvkem při nich bylo delší dobu trvající zhasnutí elektrického světla
v pátek večer. I při tom však volby nerušeně pokračovaly a jen v Dělnickém domě odvolilo
takto při svíčkách na 200 voličů. Většina občanů splnila volební právo už v prvním volebním dnu. Celkem se voleb zúčastnilo 99,35 % zapsaných voličů. Zbytek činí několik
občanů, kteří z osobních, převážně kverulantských důvodů se odmítli voleb zúčastnit.
Všichni kandidáti byli zvoleni 100 % odevzdaných hlasů.
Byl zvolen 36členný místní národní výbor, v němž je 15 dělníků, 16 technických a hospodářských pracovníků a 5 příslušníků ostatních povolání. Došlo k značnému omlazení.
14 poslanců je mladších 35 let, 3 jsou do 40 let, 8 do 50 let, 10 do 60 let a jen jeden je
starší 60 let. Plná jedna čtvrtina poslanců – t. j. devět, jsou ženy.
Vedle poslanců MNV byli zvoleni i čtyři poslanci ONV. Jsou to: ing. Karla Šroubková, která
zastává v novém ONV funkci předsedkyně kulturní komise, s. ing. František Kohout, člen
rady ONV, s. Petr Mlejnek, člen komise pro mládež a sport a s. Marcela Vlčková, členka
komise pro obchod.
V KNV nás zastupuje s. Malíková, členka komise místního hospodářství.
Do České národní rady byla zvolena s. Marie Jarošová, místopředsedkyně, do Sněmovny
lidu bratr Richard Tichý a do Sněmovny národů s. Václav Hájek, vedoucí tajemník KV KSČ.
Nový MNV a jeho orgány
Na ustavující schůzi MNV, která se konala 11. listopadu v Dělnickém domě, složili všichni
zvolení poslanci předepsaný slib a po něm byly zvoleny jednotlivé orgány MNV.
Jedenáctičlenná rada MNV ve složení: Ladislav Chaloupka, předseda, Karel Kokoška, místopředseda, Vladislav Leština, tajemník a členové: Josef Šíma, Karel Blätterbauer mladší, Jan
Ledvina, Luboš Schovanec, Jiřina Rejhonová, Jitka Najmanová, Jiří Šesták a Jiří Soukup.
MNV má 8 komisí, výbor lidové kontroly, Sbor pro občanské záleži12.
tosti a protialkoholní sbor. Složení jednotlivých komisí MNV:
Finančně plánovací komise: předseda Josef Šíma, poslanci Karel Kokoška, Zdeňka
Seidlová, členové: Vlastimil Kubišta a Miroslav Vališ.
Komise výstavby: předseda Jan Ledvina, poslanci Jiří Weiner,7 Jaroslav Stehlík, Stanislav
Nedbal, členové: František Volek, Luboš Najman a Václav Hatschbach.
6
7

Nám. 1. máje čp. 631.
Správně Weinert.
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Komise pro ochranu veřejného pořádku: předseda Luboš Schovanec, poslanci Karel Kletečka, Ladislav Kocman, Bohumil Peška, Karel Seidl, členové: Jiří Fršlínek, Václav Arnold,
Anna Petkovová a Jiří Pasák.
Školská a kulturní komise: předseda Jiří Šesták, poslanci Jiřina Pachmanová, ing. Miloš
Thoma, Dagmar Otisová, členové: Libuše Staňková, Dr. Miroslav Zvára a Josef Novotný.
Sociálně zdravotní komise: předseda ing. Václav Chalupa, poslanci Marie Horešovská,
Jiřina Rejhonová, členové: Božena Nováková a Eliška Melicharová.
Komise místního hospodářství pro byty, obchod a cestovní ruch: předsedkyně Jitka Najmanová, poslanci Karel Ineman, Marie Arnoldová, členové: Ladislav Burka a Eva Košťálová.
Komise pro řízení akcí Z a zvelebování obce: předseda Karel Blätterbauer mladší, poslanci
ing. Věroslav Olič, Zdeněk Novotný, Alois Saifrt, František Brabec, členové: ing. Viktor
Zachoval, Břetislav Košťál, Jaroslav Brejcha a ing. Zdeněk Hostounský.
Komise pro mládež a tělesnou výchovu: předseda Jiří Soukup, poslanci Václav Schmid
mladší, Věra Černá, členové Antonín Sláma a Štěpán Šafařík.
Výbor lidové kontroly: předseda František Kotík, poslanci Jiří Pelc, Jiří Tejkal, Bohumila
Poláková, členové: Jarmila Kokošková, Stanislav Koldovský a Hana Heislerová.
Protialkoholní sbor: předseda Ladislav Kocman, členové: Jaroslav
13.
Jelínek, Oldřich Sochr, Jan Melicha, Jaroslav Klíma a Václav Novák.
Sbor pro občanské záležitosti: předsedkyně Dagmar Otisová, členové: Blanka Bártová,
Ivana Tejkalová, Květa Svobodová, Zdeňka Pošepná, Miroslav Jaroš, Zdeňka Novotná,
Květa Baumruková, Josefa Nývltová, Zdeňka Linhartová, Růžena Pešková a Miloš Šrámek.
Občanské výbory
Na ustavujícím zasedání MNV bylo dále zvoleno 8 občanských výboru, jejichž předsedy
jsou poslanci Jiří Weiner, Jaroslav Stehlík, Zdeněk Novotný, Bohumila Poláková, Věra
Černá, ing. Věroslav Olič, Stanislav Nedbal a Karel Kletečka.
Měsíc československo-sovětského přátelství
Volbami vyvrcholil politický i společenský život v naší obci. Nijak to neznamená, že by po
nich nastal pokles nebo dokonce stagnace ve veřejném dění. Pravý opak je pravdou.
Listopad je už tradičně měsícem, v němž všichni poctiví občané naší vlasti demonstrují svůj
přátelský vztah k Sovětskému svazu a jeho lidu. Měsíc československo-sovětského
přátelství byl letos zahájen 5. listopadu besedou s redaktorem Rudého práva s. Zdeňkem
Kropáčem, který se zúčastnil jako jeden z mála Čechoslováků sovětské polární expedice do
Antarktidy. Početnému posluchačstvu, které se sešlo v Dělnickém domě, vyprávěl
s. Kropáč své zážitky z této cesty a své vyprávění doplnil a oživil promítnutím barevných
diapozitivů.
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8. listopadu uskutečnila místní odbočka SČSP dětmi tak oblíbený lampiónový průvod spojený s ohňostrojem u pionýrského domu. Jím byl také měsíc československo-sovětského
přátelství oficiálně zahájen. Zakončen pak byl slavnostním zasedáním MNV 10. prosince,
na němž v kulturním programu účinkovali pionýři, žáci ZDŠ a pěvecký sbor Bendl.
Měsíc československo-sovětského přátelství byla poslední z velkých
14.
kulturně politických akcí roku. Vedle nich však stojí za zaznamenání řada dalších, snad
méně významných, ale přesto výrazně dokreslujících obraz života naší obce.
Činnost Hostivického kulturního střediska
Tak Hostivické kulturní středisko, jehož péčí je týden co týden vysílán Hostivický rozhlasový týdeník a jež každý měsíc vydává dík píli a obětavosti redakční rady Hostivický
měsíčník, uspořádalo letos několik vystoupení populárních pražských umělců, jimiž obohatilo kulturní život obce a připravilo našim občanům chvíle hodnotné zábavy. 17. ledna zde
účinkovala zpěvačka Naďa Urbánková se svou skupinou, 23. března Hana Zagorová, dále
to bylo vystoupení skupin Plavců a Blátotlaček, pro děti zde účinkovala Štěpánka Haničincová s Janem Přeučilem, 12. prosince jim v kulturním domě závodu Praga maloval
a vyprávěl své pohádky Miloš Nesvadba a pro dospělé zde sehráli 24. dubna Iva Janžurová
a Stanislav Remunda hru „Sny na Gellertově hoře“.
I letos organizovalo naše kulturní středisko oblíbené vzdělávací kurzy, pro mládež hudební
(klavír, kytara, housle, harmonika, zobcová flétna) a jazykové (němčina, angličtina), pro
ženy kurs šití.
Jubileum místní knihovny
Vedle Hostivického kulturního střediska podílela se na kulturním životě nejvýrazněji místní
knihovna, která v tichosti oslavila letos 15. výročí svého znovuotevření. Došlo k němu
23. října 1961 v Hostivici I., v Potoční ulici v budově čp. 321. Knižní fond čítal tehdy jen
1 610 svazků. Čtenářů bylo 256, z toho 73 dětí. Letos má knihovna 14 544 knih, z toho
3 520 dětských a 3 205 naučných. Zapsáno je 620 čtenářů, z toho 201 dětí.
Kino
Také naše kino se podílelo na kulturním dění. Během roku sehrálo 283 představení, z toho
94 pro děti. Všechna tato představní shlédlo celkem 20 967 diváků. V květnu bylo opět
uspořádáno oblíbené letní kino na cvičišti u sokolovny, kterému však příliš nepřálo počasí –
bylo velmi chladno.
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15.
Sbor pro občanské záležitosti
Významnou společenskou činnost vyvíjel i Sbor pro občanské záležitosti. Během roku
uspořádal sedmkrát vítání novorozeňat, a to novým způsobem za patronátní součinnosti
některého ze zdejších závodů či organizace NF. Bylo tak zapsáno celkem 64 dětí, které
patroni obdarovali hračkami nebo jinými upomínkovými předměty. Na počátku školního
roku uvítal Sbor ve škole žáky prvních tříd a obdaroval je kytičkou. Této malé slavnosti se
zúčastnil i předseda MNV s. Chaloupka a předsedkyně okresní školské komise s. Müllerová.8 2. dubna předal Sbor občanské průkazy a 29. června uspořádal setkání důchodců
v kulturním domě závodu Praga, na němž vedle dětí z mateřské školy a ZDŠ účinkoval
i dětský hudební kroužek z Tachlovic. Setkání se zúčastnilo 138 důchodců. Funkcionáři
Sboru navštívili spolu s představiteli obce v průběhu roku i všechny naše občany, dožívající
svůj život v Domovech důchodců. Všem devatenácti byly přitom předány dárky a další jim
pak byly zaslány k vánocům. Občanům starším 70 let posílá Sbor blahopřání k narozeninám. Roznášejí je pionýři a letos to bylo celkem 1 420 gratulací. V čele je od voleb
s. Dagmar Otisová, učitelka zdejší školy, která v této funkci vystřídala s. Miroslava Jaroše.
Věnováním čestného daru a poděkováním se s ním Sbor pro občanské záležitosti rozloučil
na ustavující schůzi 16. listopadu.
25 let Svazarmu
V tomto roce oslavila svazarmovská organizace 25. výročí svého založení. K těmto celosvazovým oslavám připojila se i základní organizace Svazarmu u nás. 13. listopadu konala
se v kulturním domě závodu Praga slavnostní schůze spojená s výstavou ukazující bohatý
život svazarmovců. 80 členů základní organizace a hostů, představitelů veřejného a politického života v obci, zhodnotilo spolu s předsedou OV Svazarmu a zástupcem ČÚV podíl naší
základní organizace na provádění branné a zájmové činnosti. Velmi kladně byla přijata ta
část zprávy, v níž se hovořilo o práci s mládeží, o pomoci
16.
svazarmovců PO SSM,9 o spolupráci s ostatními společenskými organizacemi NF a kde se
hodnotil i podíl svazarmovců na úspěchu voleb do zastupitelských orgánů. Bez významu
není ani podíl svazarmovců na zvelebování naší obce v akci Z. Zástupce ČÚV Svazarmu
předal základní organizaci dar ČÚV v podobě malého motocyklu pro výcvik řidičů a dvě
vzduchovky pro potřeby mladých střelců. Již před tím, 3. července převzal předseda
základní organizace Svazarmu soudruh Václav Havlíček na plenárním zasedání ČÚV
Svazarmu z rukou předsedy ČÚV s. generálmajora Vrby Čestné uznání za výtečné výsledky
při organizování a provádění branné výchovy, udělený naší základní organizaci Federálním
výborem Svazarmu ČSSR.

8
9

Původně zapsané jméno Nováková bylo opraveno.
Pionýrská organizace Socialistického svazu mládeže.
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Integrace komunálních služeb
V oblasti hospodářského života byla jednou z nejvýznamnějších událostí změna v organizaci služeb poskytovaných obyvatelstvu, uskutečněná v rámci okresu Praha-západ. Dne
1. července byla provedena integrace služeb, spočívající v tom, že byla vytvořena dvě
střediska nového Oblastního podniku služeb se sídlem v Roztokách. Náš dosavadní podnik
Komunální služby Hostivice jako samostatná hospodářská jednotka byl k tomuto datu
zrušen. Na činnosti střediska se však nic podstatného nezměnilo. Všechny provozovny
zůstaly na svých místech, navíc byla na náměstí otevřena květinová síň, když byl předtím
mandl přestěhován prozatímně do Potoční ulice a potom do nové provozovny, postavené
v objektu prodejny topného plynu. Obě tyto služby, mandlování a prodej plynu, byly
sloučeny, což umožnilo rozšířit jejich provozní a prodejní dobu na celý týden.
JZD
Naši zemědělci měli letos těžký rok. Zavinilo ho krajně nepříznivé počasí. V květnu počala
vedra, která s přestávkami trvala až do konce srpna a byla provázena trvalým suchem. To
způsobilo nedostačující úrodu pícnin a tím i ohrožení živočišné výroby v našem JZD.10 Na
veřejné schůzi KSČ konané 13. července v kulturním dom závodu Praga upozornil
předseda ONV Praha-západ s. Lněnička na kritickou situaci
17.
v krmivech. Jen velkému úsilí družstevníků, plnému využití moderní techniky, kterou
družstvo vlastní, a hlavně vědeckému řízení socialistického zemědělství lze děkovat, že rok
1976 neskončil podobně jako neblahý suchý rok 1947, ale naopak, že plán výkupu mléka
a ostatních produktů živočišné výroby byl v našem JZD splněn.
V souvislosti se suchem zaznamenávám ještě, že MNV byl nucen vydat zákaz plýtvání
vodou. Občané nesměli zalívat zahrádky, mýt auta a pod. Z většiny studní se voda ztratila
a tak ji postižení museli dovážet z těch, kde ještě zůstala. Téměř všichni obyvatelé jižní
části obce zásobovali se takto vodou z pramene před budovou MNV nebo z cisterny, která
byla přistavována do Studentovy ulice.11
Sucho postihlo i lidové myslivce, kteří letos zaznamenali největší úhyn zvěře v posledních
letech.
Vedro
Vedra byla opravdu tíživá a radost z nich měl snad jen provozovatel břevského koupaliště,
kde 26. června zaznamenali rekordní návštěvu 2 800 koupajících a museli koupaliště pro
přeplněnost v ten den uzavřít.
Největší vedro 35 °C ve stínu bylo naměřeno 17. července.

10
11

Jednotné zemědělské družstvo.
Chybný název byl opraven v roce 1980 (ulice se jmenuje po Václavu Študentovi).
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V průběhu roku došlo k řadě dalších drobných událostí, které ovlivnily život naší obce
a jejichž záznam má proto své místo v kronice.
Tamara Korobejníková
Nejradostnější událostí na přelomu m. r. bylo, když 30. prosince 1975 zavítala mezi nás
manželka čestného občana Hostivice, plukovníka Rudé armády a našeho osvoboditele
A. J. Korobejnikova. Zdržela se zde do 11. ledna a za tu dobu navštívila s našimi ženami
a funkcionáři Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Lidice, Kladno, letohrádek Hvězdu, památník
osvobození v Praze na Olšanech, betlém v Třebechovicích p. O., Hradec Králové, Štěchovice, elektrárnu ve Slapech, Libčice, Mělník, JZD v Chýni a ve Velkých Přílepích. V Poděbradech se zúčastnila besedy tamní odbočky SČSP, u nás pak besedovala s našimi občany
v sokolovně, v komunále, v STS a v závodě Praga. Zúčastnila se jednání
18.
Svazu žen a navštívila i naší školu. Odjížděla od nás plná dojmů a radostně dojata láskou
a oddaností, které jí naši lidé na každém kroku projevovali.
Setkání žáků školy po 25 letech
Jinou hezkou událost zažili starší učitelé naší školy. Po dvaceti pěti letech sešli se s nimi
jejich žáci, absolventi naší školy z roku 1951. Setkání se uskutečnilo v Praze 6 – Dejvicích
a přijeli na ně téměř všichni žáci tohoto ročníku a všichni žijící učitelé z té doby.
Oslavy 700. výročí trvání obce
26. dubna sešla se poprvé komise, ustavená k přípravě oslav 700. výročí trvání Hostivice,
které se mají konat v příštím roce. Komise, jejímž vedením byl pověřen s. Miloš Šrámek,
připravila k tisku text publikace, kterou k tomuto výročí hodlá MNV Hostivice vydat. Bude
v ní zachycena historie naší obce od pravěku až po současnost s výhledem do nejbližší
budoucnosti. Bude doplněna řadou fotografií a vydána v pěkné reprezentační podobě. Na
přípravě textu se podíleli soudruzi Václav Čížek, Ladislav Chaloupka, Jaroslav Kučera,
František Nejedlý, Slavomír Plicka, Alois Saifrt, Václav Slavíček, Miloš Šrámek a Miroslav
Zvára. Kapitolu o pravěku našeho domova napsal pracovník roztockého muzea Dr. Ludvík
Skružný.
Snímkování
Během roku bylo provedeno další snímkování obyvatel.
Zahájení ve školní jídelně
19. října byl zahájen provoz ve školní jídelně, událost tak dlouho očekávaná a neustále
oddalovaná. Přesto, že už se zde děti stravují, práce nejsou ještě zcela hotové, především
chybí elektrická přípojka, která kuchařkám umožní využít plně všechnu zde instalovanou
mechanizaci.
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Šatny
Také šatny byly běhen podzimních měsíců dány alespoň částečně do užívání (pro žáky
nižšího stupně).
19.
Obchodní středisko
Tím byla zdárně ukončena nejbolavější akce minulého volebního programu. Doufejme, že
další náročná akce, výstavba obchodního střediska na náměstí, nebude trpět podobnými
neduhy a půjde rychleji kupředu. Příslibem toho může být slušná účast na brigádě, organizované na tomto staveništi, 11. září.
Chodník k samoobsluze
Výstavba obchodního střediska bude znamenat pro Hostivici velké zlepšení. Jsou však
i malá zlepšení, která veřejnost vítá a která usnadňují náš život. Jedním z nich bylo např.
vybudování chodníku od křižovatky nad školou k nové prodejně potravin na sídlišti.12 Došlo
k němu v září a chodníkem dlouhým několik desítek metrů bylo odstraněno nebezpečí
úrazu, hrozící zde chodcům kolemjedoucími vozidly.
Výstava chovatelů drobného zvířectva
V letošním roce vyvíjel značnou aktivitu i Český svaz chovatelů drobného zvířectva. Vedle
obvyklé červnové výstavy konané 19. toho měsíce uspořádal první už 25. dubna. Obě
výstavy byly úspěšné a potvrdily vysokou úroveň této složky NF.
Autobusem na zasedání MNV
Místní národní výbor ve snaze umožnit občanům ze vzdálenějších čtvrtí naší obce účast na
svých zasedáních, zorganizoval k tomu autobusovou dopravu. Tato snaha neměla však
velkou odezvu. Na zasedání, které se konalo 12. února v kulturním domě závodu Praga,
přijeli takto jenom tři občané.
Osobní auto v majetku MNV
V únoru získal MNV z majetku ONV osobní automobil značky Volha, žel ve značně opotřebovaném stavu.
Vyprázdnění autoparkoviště u bažantnice
Pozornosti občanů neušlo, jak rychle se v jarních měsících vyprázdnilo po zlevnění osobních automobilů skladovací parkoviště Mototechny u bažantnice, jehož plocha byla až do té
doby novými vozy přeplněna.

12

V Komenského ulici. Prodejna byla v budově Na Pískách čp. 533.
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20.
Smrt ing. Šimečka
Tento rok byl také poznamenán několika tragickými událostmi, které se bolestně zapsaly
do naší paměti. 26. července zahynul na hostivickém nádraží pod koly rozjetého vlaku
ing. Zdeněk Šimeček, vedoucí staveb MNV v akci Z. Byl to velmi obětavý a pracovitý
soudruh, který udělal velký kus práce na kanalizaci v jižní části obce a na výstavbě
družstevního sídliště Na Pískách. Jeho nenadálá smrt znamenala citelnou ztrátu pro celou
obec.
Letecká katastrofa
Dva dni potom, 28. července byla naše veřejnost otřesena další tragédií, k níž došlo
u Bratislavy. Zřítilo se tam dopravní letadlo ČSA, v němž zahynuli dva naši občané, Alena
Doležalová a Petr Kučera. Katastrofu přežili pouze tři cestující, mezi nimi byl i další
hostivický občan Jaromír Kratochvíl, který byl však ještě na konci roku v nemocničním
ošetřování.
Další úmrtí
Zbytečnou smrt si způsobil 4. května občan B. K., který v důsledku nesmyslné sázky
zahynul ve zdejším závodě Stavební izolace.
Také dvě sebevraždy, k nimž během roku došlo, otřásly našimi občany. Bylo to utopení
důchodkyně T. D. v litovickém rybníku, k němuž došlo 1. července, a oběšení J. Č.
21. října.
26. ledna zahynul vlastní neopatrností při dopravní nehodě kapitán pilot ČSA J. CH.
Náš Žalov byl dovršen úmrtím dvou občanů, podílejících se na veřejném životě obce.
1. března zemřel ve věku 47 let Jaroslav Justa, agilní pracovník TJ Sokol, pracující i v kultuře, především v ochotnickém divadle a v poslední době i v komisi pro zvelebení obce.
1. května pak odešel po těžké nemoci Josef Kaplánek, výborný hudebník, vynikající
houslista a nadaný skladatel, který byl od roku 1930, kdy sem přesídlil z Chocně, účasten
na všech kulturních událostech u nás. Narodil se 15. dubna 1903 ve Vídni. Za první
republiky byl vojen21.
ským gážistou a po odchodu z armády pracoval jako administrativní pracovník ve zdejší
šroubárně, dnešním závodě Praga. Uplatnil se jakou houslista a dirigent hudebního kroužku TJ Sokol, který byl po dlouhá léta centrem hudebního dění u nás. Josef Kaplánek zkomponoval řadu skladeb v oblasti populární i vážné hudby. Jmenuji alespoň ty nejvýznamnější: Hostivickou polku z roku 1963, Spartakiádní pochod z roku 1965 a zvláště pak
operetu Sen noci karnevalové,13 kterou s velkým úspěchem provedl dramatický odbor
Sokola v roce 1941. Josef Kaplánek se uplatnil také jako učitel hudby a v hudebních
kursech kulturního střediska vychoval řadu dobrých houslistů. Jeho odchodem ztratil hostivický kulturní život významnou osobnost, svým způsobem nenahraditelnou.
13

Správně V noci karnevalové.
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Soupis pomístních jmen
Záslužnou práci provedl v tomto roce s. Josef Černý, lesník v důchodu. Na výzvu místopisné komise ČSAV při Ústavu pro jazyk český shromáždil pomístná jména v katastru naší
obce a jejich soupis zaslal jmenované komisi. V závěru roku obdržel MNV dopis, v němž
uvedená instituce ČSAV vyslovuje s. Černému uznání a dík.
Jiří Petkov ve filmu
Další občan naší obce, který se v roce 1976 proslavil, je malý Jiří Petkov, syn zdejšího
obvodního lékaře. Režisér čs. filmu Ota Koval si ho vybral jako představitele jedné z dětských rolí pro svůj film Jakub, který natočil.
Změny ve vedení zdejších závodů
Od 1. července má zdejší provozovna n. p. Laktos nového ředitele. Po odchodu s. J. Štarmana do důchodu se jím stal s. Zdeněk Novotný, poslanec nového MNV.
Do konce roku nebyl ještě jmenován nový ředitel STS, když dosavadní s. Ivo Hofman
náhle zemřel ve věku 43 let.
Požár ve Stavebních izolacích
Zlou příhodou byl požár v podniku Stavební izolace, který vypukl 28. března
22.
a značně poškodil byt zde bydlícího s. Hartla.
Vloupání do prodejen
Nežádoucí aktivitu projevovali u nás v tomto roce k zlosti poškozených i nezjištění pobertové. Koncem července a pak znovu v polovině srpna se vloupali neznámí pachatelé do
prodejny potravin na sídlišti, počátkem prosince pak také do prodejny domácích potřeb
v Litovicích. Také několik soukromých bytů bylo v průběhu roku vykradeno.
Zničení erbovního znaku na litovické tvrzi
Milovníci historických památek byli zarmouceni a rozhořčeni činem neznámého vandala,
který rozbil v kameni vytesaný erb litovických pánů nad vchodem do sklepení tvrze. 640 let
přetrvala tato pamětihodnost bez úhony, aby byla nyní lidskou zlobou a bezohledností
zničena.
Počasí
O počasí v tomto roce byla již vpředu zmínka. Dodávám ještě, že leden a únor byl
studený, ale bez sněhu, naproti tomu prosinec přinesl sníh a ke konci měsíce i noční mrazy
až -17 °C. Na počasí doplatili nejen zemědělci, ale i ovocnáři. V našem kraji byla velmi
špatná úroda zimního ovoce, které většinou spadlo nebo bylo červivé a zevnitřku hnijící.
Houbaři zkrátka nepřišli, ale na svůj první větší počinek si musili počkat až na září.
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Končím zápis událostí roku 1976 s vírou a přáním, aby příští rok, v němž naše obec oslaví
700. výročí svého trvání, byl ještě úspěšnější než byl tento. Nový, omlazený místní národní
výbor v průběhu roku již mnohokrát osvědčený a aktivita našich občanů vytvářejí pro to
dobré předpoklady.
Autor textu: Miloš Šrámek
Napsal: Václav Hošek
23.

Ještě jednou z časů nejdávnějších
V kapitole z historie naší obce, připojené k zápisu z roku 1973 a nazvané „Nejslavnější
rodák“, jsem zachytil všechno, co jsem v té době věděl o počátcích dějin našeho domova.
V tomto roce jsem zpracovával pro chystanou publikaci k 700. výročí Hostivice v příštím
roce celé dějiny naší obce a při té příležitosti jsem přišel na omyly a nepřesnosti, kterých
jsem se ve výše zmíněné kapitole dopustil. Vracím se proto znovu k tomuto období, abych
je upřesnil a navíc doplnil detaily, které se do připravované publikace pro její omezený
rozsah nedostaly.
Zmíněná kapitola hovoří o Janu IV. z Dražic, posledním pražském biskupu. Byl synem
Řehníka z Litovic, který byl spolu s Janovou matkou Annou, strýcem Trojanem, Řehníkovým bratrem a pražským kanovníkem, a dědem Budislavem, děkanem pražského kostela,
pohřben pod oltářem sv. Silvestra v kostele sv. Víta. Tento oltář zřídil právě Jan IV. a dotoval ho příjmy ze vsi Jesenice (jižně od Prahy), což podrobně uvádí v listině z 16. 3. 1305,
kde jsou všechny tyto osoby jmenovány a přesně stanoveno, jak mají být odměněni
duchovní, sloužící za ní v jejich úmrtní den v kostele mši. V hrobce u tohoto oltáře byl
pohřben i Jan IV., hrobka však byla při přestavbě chrámu za vlády Karla IV. zničena.
O Janovu dědovi Budislavovi je ve zmíněné listině napsáno: „Item in anninersario Budylai,
dilecti avi nostri, quondam decani Pragensis, similiter una inarca nec non pro cera et
offertorio grossi quatuor eodem modo, sicut in anniuersatio domini Troyani, patrni nostri,
dividantur.“
„A rovněž ať jsou stejně rozděleny ve výroční den Budislava, našeho milého děda, kdysi
pražského děkana, jedna hřivna na vosk, a rovněž ofěru čtyři groše, právě tak jako ve
výroční den pana Trojana, našeho strýce.“
24.
O tomto Budislavovi jsem se mylně domníval, že pocházel z rodu vladyků z Ředhoště.
Zmýlil mě erb, který se podle popisu – tři vinné listy – zdál být totožný s erbem Řehníka
z Litovic. Ve skutečnosti jde o dva zcela různé erby. Augustin Sedláček ve svém díle Hrady,
zámky a tvrze v Čechách uvádí v VI. díle na str. 176 tohoto Budislava v rodokmenu
starobylého šlechtického rodu Buziců. Netvrdí to zcela jistě, ale nasvědčuje tomu jednak
už samo jméno Budislav, ve staročeské zdrobnělině Buz, a hlavně pak příbuznost Budislava s biskupem Janem II., který z rodu Buziců určitě pochází a jehož Tomek v Dějepise
Prahy, díl I., str. 588 uvádí jako strýce biskupa Jana III., Řehníkova bratra. Podle uvedeného Sedláčkova rodokmenu byl Jan II. strýcem Budislava a tedy prastrýcem Jana III.
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Tolik k omylům a nepřesnostem kolem prvních litovických pánů.
K nejstarší historii Hostivice uvádím toto:
Dvorců, které zde postupně vznikly po vypovězení měšťanů z pražského podhradí králem
Přemyslem Otakarem II. v roce 1257, bylo asi více než šest, jak uvádím. Chybí mi ještě
řada údajů o nich a tak zatím zůstávám u toho, co je uvedeno v textu připravované
publikace.
V kapitole Nejslavnější rodák cituji však jeden omyl historika Tomka, vztahující se ke vsi
Sobínu. Týká se postoupení vsi pražskému měšťanu Rudlinovi. Poloha vsi je v listině z roku
1288 určována takto: „…villam nostram dictam Schegen, sitam inter villam Lutowicz et
villam dictam Kaym…“ (…ves jménem Schegen, ležící mezi vsí Litovicemi a vsí jménem
Chýně…“). Historik Tomek v Dějepise Prahy I, str. 316 se domnívá, že ves Schegen je
Sobín, kdežto A. Sedláček v VIII. díle Hradů na str. 287 ji logičtěji považuje ze Břve.
Kdyby šlo o Sobín, byl by situován mezi Hostivici a Zličín, neboť Hostivice byla v té době
nesporně kulturním střediskem kraje – byl zde kostel.
25.
V souvislosti s ním dostávám se k zdaleka ještě nevyjasněným otázkám počátků Hostivice.
U Litovic vysvětluje jejich původ název obce – ves lidí Lutových. Chceme-li tímto způsobem vysvětlit původ obce Hostivice, daleko se nedostaneme. A. Profous odvozuje ve svém
díle Místní jména v Čechách název naší obce od vlastního jména Hostivít. S ním se ztotožňuje i náš současný přední odborník v onomastice prof. dr. Vladimír Šmilauer. Proti názoru
těchto dvou autorit nelze nic namítat. Vadí jen skutečnost, že nikde nelze najít žádného
Hostivíta, jenž by mohl být zakladatelem naší obce.
Zatímco v případě Litovic uvádí A. Profous šlechtice jménem Luta, čímž potvrzuje jsoucnost tohoto jména, u Hostivice to nečiní.
Prošel jsem všechny vydané sbírky starých listin a nikde jsem žádného Hostivíta nenašel.
Mimo domnělého pohanského knížete zdá se žádný neexistoval. Navíc ani jméno knížete
Hostivíta není jednoznačně přijímáno. Většina historiků se přiklání k názoru, že oněch
sedm knížat před Bořivojem jsou smyšlené postavy s vymyšlenými jmény. Rozhodně to
nebyl poslední z nich, kníže Hostivít, kdo dal naší obci jméno. Kdo to tedy byl? Jestliže se
v budoucnu prokáže existence nějakého Hostivíta, pak půjde nepochybně o osobu žijící na
samém počátku českých dějin. To by pak svědčilo o daleko větším stáří Hostivice, než
námi slavených sedm století.
V kapitole „Nejslavnější rodák“ a v textu připravované publikace uvádím ještě dvě možnosti původu jména naší obce, a to buď po lese zvaném Hostivec, anebo po poddaných krále
Přemysla Otakara II., hostivcích. Text pro publikaci se prostřednictvím dr. Antonína
Tejnora, pracovníka Ústavu pro jazyk český, dostal do rukou už jmenovaného prof.
dr. Šmilauera. Ten mě upozornil na skutečnost, že v textu listiny krále Přemysla jsou oni
poddaní jmenováni hostinci, jak listinu (z r. 1263 a ne z r. 1264) četl historik Šebánek
a přetiskl ve svém Codexu díl V. na str. 561.
Dal jsem si ve Státním ústředním archivu zhotovit fotokopii této
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26.
listiny a tu jsem pak předložil nezávisle na sobě třem historikům profesionálům k posouzení. Všichni četli shodně ono sporné slovo jako hostivci. Uvádí je také historik Šimák ve
své Československé kronice na str. 199. Nevím, odkud je má, nevím také, proč tento
termín neuvádí ani Gebauer ve svém slovníku staročeštiny, skutečnost však je, že hostivci
jako pojem existovali. Byl tedy název Hostivice odvozen od nich? Podle jmenovaných
jazykovědců to není možné. Co když ale některý hostivec, propuštěný z poddanství, zde
usazený a nazývaný teď už vlastním jménem Hostivec, to byl, kdo dal naší obci jméno?
Nejstarším hmotným dokladem existence Hostivice je kostel. Z původní stavby se zachovala jen jižní zeď. Jak konstatovali odborníci při adaptaci kostela, pochází zde nalezené
kvádříkové románské zdivo z první poloviny 13. století. Tuto dobu stavby kostela potvrzuje
nepřímo i jeho zasvěcení sv. Jakubu. Tento světec byl podle dr. Zdeňka Boháče, zabývajícího se patroniciemi románských kostelů, v oblibě právě v první polovině 13. století. Kostel
byl jistě postaven již v existující vesnici. Otázkou, ba záhadou je, kdo ho dal postavit.
Kostely stavěli pro svou potřebu feudální páni. Zdejší kraj byl královským zbožím. Král však
by nestavěl malý kostelík v zapadlé vsi, jíž Hostivice tehdy byla. Žádný jiný feudální pán,
zeman či vladyka zde v letech 1200 až 1250 není znám. Teprve po roce 1257 si zde
zakládají dvorce pražští měšťané. Je ovšem možné, že zde někdo dostal od krále půdu
nebo tzv. odúmrť již dříve. A mohlo to být už za vlády Přemyslova otce krále Václava I.
Tento neznámý feudál zde mohl postavit nejen tvrz, ale i kostel. Takovéto panské kostelíky
se obvykle stavěly východně od tvrze, s níž byly spojeny dřevěným mostem, po němž
vcházel do kostela feudální pán se svou rodinou. Bohoslužeb se zúčastňoval na vyvýšené
tribuně, oddělen tak od svých poddaných, tísnících se v chrámové lodi. Proto se těmto
kostelům říká tribunové. Podle odborníků, zkoumajících náš kostel při adaptaci, byl i tento
tribunovým. Z toho se dá usuzovat, že ona domnělá tvrz se nachá27.
zela nejspíše někde v prostoru dnešního MNV a okolních objektů. Nasvědčuje tomu
blízkost jenečského potoka, který až do roku 1926 tekl blíže k faře než dnes a byl v oněch
časech důležitým činitelem v ochraně tvrze, a koneckonců i sama fara, stojící jistě na místě
fary původní.
Toto vše jsou samozřejmě jen dohady. Nelze jim však upřít logiku. Kdo ale byl oním
feudálem sídlícím na této tvrzi a stavícím zde kostel?
Pro odpověď na tuto otázku není téměř žádných podkladů. Jedno z možných řešení
naznačují však některé souvislosti. Stavitelem kostela musil být významný člověk. Vždyť
v sousedních Litovicích seděl na tvrzi ambiciósní Řehník, budoucí králův dvořan a podkomoří královny. A ten při své tvrzi kostel nepostavil, ačkoliv byl z velmi zbožné rodiny.
Jeho tři bratři byli kněžími, syn biskupem a dokonce i otec Budislav se dal k stáří vysvětit
a zastával vysoké církevní funkce. Jednou z nich bylo proboštství na Mělníce. A tady se
nabízí první z naznačených souvislostí. Jeden z hostivických dvorců, později zvaný Čeňkovský, byl podle nejstarších zpráv církevním zbožím. Roku 1375 ho daroval arcibiskup Jan
Očko z Vlašimi hradčanskému špitálu. Později byl jeho majitelem mělnický probošt Miran,
který ho roku 1410 prodal se souhlasem mělnického probošta měšťanu Čeňkovi, po němž
dostal jméno. Jestliže potřeboval Miran k prodeji souhlas mělnického probošta, je možné,
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že dvorec byl odedávna majetkem mělnické kapituly. Nepřinesl jí ho věnem už v 13. století
náš Budislav? A jak to, že farářem hostivického kostela se stal právě Budislavův syn Abel?
Druhá souvislost je možná jen náhodná shoda okolností. Mohl být vůbec tento Budislav
majitelem Hostivice? To jest mohl zde dostat od krále půdu či odúmrť? Mezi dvořany
Václava I. je jakýsi Budislav. Je tento Budislav totožný s naším Budislavem?
28.
Jestliže ano, pak mohl za věrné služby dostat odměnou Hostivici. Opakuji znovu, že to vše
jsou jen pouhé, ničím konkrétním nepodložené dohady. Avšak ani u nich nelze přehlédnout
určitou logiku, která z nich činí jednu z možností, jak odpovědět na otázku, kdo postavil
hostivický kostel. Otázku, na níž přesně asi nikdy nedokážeme odpovědět.
Autor textu: Miloš Šrámek
Napsal: Václav Hošek
Projednáno a schváleno ve schůzi rady MNV Hostivice dne 10. března 1977.

Leština

Chaloupka

tajemník MNV

předseda MNV
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[29.]

1977

700 let obce
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31.

1977.
Tento rok byl jedním z nejvýznamnějších v celé dlouhé historii naší obce. V jeho závěru
byla Hostivice povýšena na město. Stalo se tak na základě usnesení pléna Středočeského
krajského národního výboru, konaného dne 22. prosince 1977, jímž byl naší obci přiznán
statut města od 1. ledna 1978 a náš místní národní výbor povýšen na městský národní
výbor. Slavnostní zasedání MNV v úterý 27. prosince 1977, na němž byla tato změna oznámena hostivické veřejnosti, ukončilo oslavy 700. výročí trvání naší obce a 60. výročí Velké
říjnové socialistické revoluce, dvě jubilea, která předznamenala celý uplynulý rok.

Jak jsme pracovali
I tento rok, druhý rok 6. pětiletky, byl vyplněn usilovnou prací na všech úsecích veřejného
života. Volební program Národní fronty, jenž je vedoucí směrnicí veškerého dění v obci,
ukládal nám pro tento rok řadu závažných úkolů, a to jak v oblasti kulturně politické, tak
v akci „Z“ i v ostatních sférách života obce. Ne všechny tyto úkoly byly beze zbytku
splněny. Přesto však můžeme být s výsledky, jichž bylo dosaženo, spokojeni. Nejdůležitější
pro rozvoj obce byly nesporně úkoly, které nám volební program ukládal v akci Z. Jak byly
splněny?
Z úkolů investičního charakteru byla především dokončena výstavba školní jídelny a šaten.
I když škola používala obě tato zařízení už v minulém školním roce, chybělo ještě zapojení
velkých mechanizačních prostředků, neboť nepostačoval příkon elektrické energie. Teprve
v druhé polovině letošního roku byla tato záležitost napravena položením nového zemního
kabele od transformátoru ve Fibichově ulici do školní budovy, čímž byla zajištěna dodávka
potřebných 70 kW elektřiny pro varné kotle, škrabky, pece a ostatní zařízení školní kuchyně. Přesto nebyla ještě ani do konce roku provedena kolaudace těchto zařízení.
32.
Druhou významnou stavbou v akci Z, která se v průběhu roku naplno rozjela, byla výstavba obchodního střediska na Husově náměstí. Od jara pracovalo se zde na zemních úpravách, v prosinci pak byla provedena montáž železného skeletu stavby, takže v posledních
dnech roku mohli zde pracovníci vztyčit „glaichu“.
Na velkou svízel narazilo plnění dalšího úkolu v akci Z, budování kanalizačního sběrače pro
Hostivici II. Tekuté písky, na něž se při budování narazilo, stavbu zdržely a navíc bylo
nutné změnit trasu sběrače, neboť původně projektované hloubky výkopu 6,69 m nebylo
možné brigádnicky dosáhnout.
Přípravy na poslední velkou stavbu akce Z, mateřskou školu, se proti plánu opozdily.
Vlastní stavba, rozpočtovaná částkou 7 miliónů Kčs, bude moci být zahájena po zpracování
projekce. Bylo přikročeno pouze k provedení vrtů k zajištění nezávadné vody pro tuto
školu.
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Přes uvedené nedostatky bylo při akcích Z občany odpracováno do konce listopadu
8 822 hodin a vytvořeno tak dílo v hodnotě 1 168 000 Kčs. Na tomto výsledku se podíleli
především členové Svazarmu, základní organizace Požární ochrany, Českého svazu chovatelů drobného zvířectva a Mysliveckého sdružení, kteří mají největší podíl na dosavadní
výstavbě obchodního střediska. Za tuto práci obdržely jmenované organizace Národní
fronty v závěru roku čestné uznání rady MNV.
Vyznamenáno bylo také 27 nejpilnějších jednotlivců, kteří odpracovali bezplatně na
akcích Z více než 30 hodin. Byli to občané Bahenský, Bárta, Blätterbauer, Brabec, Černý,
Doksanský, Doubrava, Hrbek, Hurt, Chaloupka, Ineman, Kits, Kos, Kovanda, Kubišta,
Mravinac, J. Novotný, Z. Novotný, Nývlt, Podpěra, Purma, Slavíček, Stehlík, Šroubek,
Turecký, Valtr, Wolf.
Jestliže byly v souvislosti s akcemi Z jmenovány jen čtyři organizace Národní fronty,
neznamená to, že ostatní zahálely.
33.
Např. členové TJ Sokol se věnovali především dokončení stadiónu, kde byly dohotoveny
ochozy pro diváky. Pracovali dále na úpravách areálu zdraví a tělocvičny v sokolovně.
Celkem tak odpracovali 2 400 hodin. Jednotliví členové se však, podobně jako členové
ostatních složek NF, zúčastňovali brigád individuálně s ostatními občany obce, a to především na akcích neinvestičního charakteru. Byly to úpravy veřejných prostranství, parků,
chodníků, čištění rybníka v Jenečku a úprava jeho okolí a pod.
Hodnotíme-li v této kapitole pracovní výsledky našich občanů v uplynulém roce, nemůžeme pominout práci hostivických závodů. Ve všech se pilně pracovalo a plnil roční plán.
K žádným významnějším událostem, organizačním, výrobním či kádrovým zde však nedošlo, a tak se spokojíme jen s tímto obecným konstatováním. Jen o práci našeho JZD
alespoň několik stručných údajů.
Jak už bylo zaznamenáno, je naše družstvo součástí mohutného zemědělského podniku
JZD československo-sovětského přátelství se sídlem v Chýni. Tento podnik se letos umístil
svými pracovními výsledky na druhém místě v okresu Praha-západ, a to především mimořádnou úrodou obilovin a okopanin. Celý okres byl pak nejúspěšnější v České socialistické
republice, když dosáhl dosud nikdy nedosažené sklizně 46 q obilovin po hektaru. Tento
úspěch zvýrazňuje navíc krajně nepříznivé počasí v době žní. Naši zemědělci splnili
i všechny další úkoly na víc než 100 %, a to jak v rostlinné tak i v živočišné výrobě. Jen
u mléka plán nebyl splněn, což však byl celokrajský nedostatek. V celém Středočeském
kraji chybělo 5 miliónů litrů mléka.
Zatímco v plnění úkolů akce Z sdruženého závazku na rok 1977 zůstal dluh, úsek výchovně
ideové činnosti a politicko organizátorské práce byl splněn beze zbytku. Přičinily se o to jak
orgány MNV, MV KSČ
34.
a MV NF, které soustavně pečovaly o ideový růst poslanců i o aktivizování širokých vrstev
občanstva k splnění společných úkolů, tak zvláště pak i Hostivické kulturní středisko, které
spolu s ostatními společenskými organizacemi zajišťovalo plnění jednotného plánu kulturní
činnosti. O jednotlivých akcích na tomto úseku bude pověděno v další kapitole tohoto
zápisu.
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Zde se zmíním jen o dvou institucích, spravovaných kulturním střediskem a ovlivňujících
veřejný život u nás. Je to pravidelné vysílání Hostivického rozhlasového týdeníku a vydávání Hostivického měsíčníku. Úroveň obou těchto místních sdělovacích prostředků snese
profesionální měřítko. Vezmeme-li v úvahu, že jsou zajišťovány jen několika málo jedinci,
pak je třeba tuto práci zvlášť kladně hodnotit.
Zanedbatelná není ani práce našich občanů v zájmových organizacích NF. Mimo uliční
organizace KSČ je to celkem 16 složek, o jejichž činnosti a situaci v uplynulém roce lze říci
v abecedním pořadí toto:
Místní skupina Českého Červeného kříže má 287 členů. Předsedou je Jaroslav Pešťál,
nositel zlaté medaile od Jánského. Skupina pomáhala při získávání dobrovolných bezplatných dárců krve, zajišťovala zdravotnické služby při všech oslavách v obci, při Závodu
míru, při protipožárních cvičeních a při cvičeních civilní obrany. Organizovala pro své členy
šest vlastivědných zájezdů a čtyři zájezdy do pražských divadel.
Místní organizace Českého ovocnářského a zahrádkářského svazu má 48 členů. Předsedou
je Jan Hrbek. Členové odpracovali 280 hodin na kanalizaci. Organizace uskutečnila dvě
členské schůze s odbornými přednáškami.
Základní organizace Českého svazu chovatelů drobného zvířectva má 67 členů, z toho
15 mladých chovatelů. V akcích Z odpracovali členové 636 hodin, z toho na kanalizaci, na
úpravě cest
35.
a čištění rybníka v Jenečku 572 hodin, na výstavbě obchodního střediska 64 hodin, dále
pak při zemědělských pracích, při přípravě výstavby a budování inventáře 2 511 hodin,
celkem 3147 hodin. V celostátní soutěži mladých chovatelů obsadila Iva Štětková 1. místo
v kategorii dětí od 12 do 15 let, Antonín Stříbrný 2. místo v kategorii mladších 12 let
a Luboš Kudrna 6. místo v kategorii od 15 do 18 let. Organizace obdržela čestné uznání
MNV, o němž již byla zmínka, a čestné uznání OV svazu za vítězství v okresní soutěži.
Červnové výstavy se zúčastnilo 1 742 návštěvníků, z toho 847 z řad mládeže. Předsedou
organizace byl Josef Jabůrek, jehož úmrtí v prosinci tohoto roku bylo pro ni citelnou
ztrátou.
Základní organizace Českého svazu protifašistických bojovníků má 42 členů. Jejím předsedou je František Kotík. Organizace je složena z účastníků I. odboje (legionářů, žijí již
jen 3), bývalých politických vězňů (8), zahraničních vojáků (5), účastníků domácího odboje
(9), partyzánů (2) a účastníků Slovenského národního povstání (1). Zbytek jsou pozůstalí
po účastnících odboje. Organizace odpracovala 50 hodin na úpravě okolí pomníku na
Husově náměstí a 20 hodin na úpravě okolí památníku zavražděných úhonických občanů
na Justově domě.14 Uspořádala zájezd po stopách III. ilegálního ÚV KSČ, přednášky
o odboji pro žáky ZDŠ v Hostivici a v Jenči, zájezd s nimi na památná místa v Praze: sekyrárna na Pankráci, Pečkův palác, krypta kostela sv. Cyrila a Metoděje15 a dále přednášku
ve výcvikovém středisku Svazarmu.

14
15

Deska byla později přesunuta na zeď letního cvičiště u Sokolovny.
Původně bylo zapsáno: krypta Bartolomějského kostela.
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Základní organizace Českého svazu včelařů má 30 členů. Předsedou je Josef Černý.
Členové odpracovali 137 hodin při výsadbě zeleně, při úpravách chodníků a při sklizňových
pracích. V tomto roce získala organizace čestné uznání rady ONV za plnění volebního
programu. Bylo převzato 201 včelstev, v soutěži ČSR se organizace umístila na 18. místě
a získala čestné uznání a odměnu 1 600 Kčs. Na státní nákup odevzdala 806 kg medu, na
Fond solidarity přispěla 100 Kčs
36.
a na památník v Lidicích věnovala rovněž 100 Kčs.
Základní organizace Českého svazu žen má 182 členek. Předsedkyní je Blažena Schmidová, která je též členkou Ústředního výboru žen. Organizace odpracovala 798 hodin při
údržbě parků a při úklidu v okolí bydliště jednotlivých členek, dále při praní a žehlení
praporků na oslavy, při výrobě umělých karafiátů k oslavám 1. máje. Organizace sebrala
1 553 kg odpadových surovin, uspořádala 10 zájezdů do pražských divadel a úzce spolupracovala s PO SSM.
700. výročí obce byla věnována členská schůze, na níž kronikář promluvil o hostivických
dějinách. Členky organizace jsou zapojeny ve všech komisích MNV a u příležitosti MDŽ
navštěvují občany starší 80 let, jimž vedle blahopřání přinášejí i malý dárek. Podle možnosti navštěvují i hostivické občany v Domovech důchodců. Každoročně uskutečňují zájezd
po pražských pamětihodnostech. Aktivistkou organizace je členka OV svazu s. Chaloupková, která spolu s předsedkyní připravuje pro každou členskou schůzi vhodný politický
referát.
Myslivecké sdružení má 27 členů z Hostivice a Chýně. Předsedou je Jaroslav Doubrava
z Chýně. Členové odpracovali 500 hodin na kanalizaci a výstavbě obchodního střediska
a 370 hodin na výsadbě stromků (6 800 smrků a borovic). Obhospodařují honitbu
v rozsahu 1 170 hektarů, na níž odstřelili během roku celkem 350 ks bažantů, 8 ks srnčí,
283 ks kachen a odchytili 75 ks živých bažantů. Dále mělo být odchyceno 105 ks živých
zajíců a odstřeleno dalších 350 ks. Bylo však zjištěno, že v revíru zajíci vůbec nejsou,
a proto byl plán podle toho upraven. Příčinu vymizení této zvěře spatřují členové Mysliveckého sdružení v použití chemického přípravku Endrin, se kterým zde byly před 5 lety
tráveny myši.
Pionýrská organizace Socialistického svazu mládež Mír má 20 oddílů s 20 vedoucími
a 24 instruktory, 3 oddíly má v Chýni. Ve skupině je organizováno 103 jisker, 83 mladších
pionýrů a 110 starších pionýrů. Z nich 20 obdrželo letos čestný odznak 3. stupně a
37.
10 čestný odznak druhého stupně. Skupinovým vedoucím je Jaroslav Zelenka. Skupina
sebrala 140 q železa, 200 q papíru a odpracovala 2 500 hodin na veřejně prospěšných
pracích. Uspořádala 3 přednášky o společenském chování (dr. Sl. Plicka) a 2 přednášky
z historie obce (Miloš Šrámek). Byl uskutečněn Dětský karneval, koncert souboru Olympik
a letní tábor ve dvou bězích, jehož se zúčastnilo 91 dětí.
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Základní organizace Svazu požární ochrany má 67 členů, z toho 55 mužů a 12 žen.
Činných členů je 27. Předsedou je Miroslav Fišer. Na výstavbě kanalizace a obchodního
střediska odpracovali členové 114 hodin a na ostatních brigádách 123 hodin.
Odbočka Svazu československo-sovětského přátelství má 329 členů. Předsedou je František Cestr. Odbočka spolupracuje s ostatními složkami NF a zaměřuje se především na
propagaci Sovětského svazu. Spolupracuje se sovětským velvyslanectvím prostřednictvím
s. Zarinova a organizuje pravidelné návštěvy sovětských turistů u nás. Členové odbočky
upravili letos brigádnicky park v Litovicích a nazvaly jej na počest 60. výročí VŘSR Parkem
československo-sovětského přátelství.16
Místní organizace Svazu socialistické mládeže má 85 členů. Jejím předsedou je Petr
Mlejnek. Organizace se podílela jak na akcích Z, tak i při všech oslavách, a to zvláště při
oslavě 700. výročí obce, 60. výročí VŘSR a v kampani k II. sjezdu SSM.
Tělocvičná jednota Sokol má 619 členů, z toho 216 mužů, 224 žen a 179 mládeže.
Předsedou je Jaroslav Brejcha. Činnost se rozvíjela v odboru základní a rekreační tělesné
výchovy, v odboru turistiky a v oddílech kopané, šachů, stolního tenisu, lehké atletiky
a odbíjené. Vedle odpracovaných brigádnických hodin, o nichž už byla zmínka, zaznamenávám ještě výsledek sběru železného šrotu, který činil 47 200 kg.
Vlastenecko dobročinná sdružená obec baráčníků v Hostivici I. má 102 členů. Rychtářem
je František Černý. Členové odpraco38.
vali velký počet brigádnických hodin při úpravách veřejných prostranství a sebrali 4 216 kg
odpadových surovin. Zúčastňovali se v krojích všech oslav a manifestací, zvláště při
oslavách 700 let naší obce. Pilně navštěvovali sesterské obce v celém okolí.
Vlastenecko dobročinná sdružená obec baráčníků Litovice má 120 členů. Rychtářkou je už
17 let Anna Slámová. V akci Z odpracovali sousedé a tetičky 120 hodin, v zemědělství
4 608 hod. a na různých pracovištích 9 310 hodin, úhrnem 14 038 hodin. Sebrali
a odevzdali 40 130 kg odpadových surovin. Uspořádali dvě taneční zábavy, třídenní zájezd
na Slovensko po stopách Slovenského národního povstání a zájezd do jižních Čech.
Vlastenecko dobročinná samostatná obec baráčníků Topolany pro Břve a okolí má
51 členů, z nichž 7 je ve věku do 40 let, 15 do 50 let, 34 do 60 let, 41 do 70 let, 45 do
80 let, 7 do 90 let a 2 jsou starší 90 let. Jsou to: Marie Vršecká, nar. 3. 8. 1886, a František Denebír, nar. 2. 6. 1884. Obec byla založena 13. dubna 1936 a do roku 1977 v ní
bylo organizováno 441 členů. Zakládajících členů bylo 18 a dosud z nich žijí jenom dva,
a to Václav Kokrda ze Břvů a Václav Jirava ze Sobína. Rychtářem je Stanislav Ryska ze
Břvů. Členové se podíleli významnou měrou jak na brigádách tak i na sběru odpadových
surovin.
Tolik o jednotlivých organizacích NF. Z uvedeného vyplývá, že se dobrovolně kulturně
společenské činnosti v nich zúčastňuje 2 626 hostivických občanů, z toho 296 dětí pionýrů.

16

Park T. G. Masaryka.
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Další bychom nalezli v kroužcích závodního klubu „Praga“, v pěveckém sboru Bendl, mezi
aktivisty Hostivického kulturního střediska a jistě i jinde. I když jistě řada občanů je činna
ve více organizacích, i tak je to dobrá polovina všech obyvatel Hostivice, která se takto
zúčastňuje veřejného dění. Navíc už sama skutečnost, jak široký výběr možností užitečného využití volného času je v této době každému dán, dosvědčuje bohatství a šíři života
lidí
39.
v socialismu. A to jsme si všímali jen té oblasti, v níž občané dobrovolnou prací podle
svých zálib a schopností ho pomáhají sobě i celé společnosti zlepšit a učinit ještě radostnějším.

Jak jsme slavili
Letošní rok byl cele ve znamení oslav 700. výročí trvání naší obce. O oslavách tohoto
výročí rozhodla rada MNV již v roce 1975, ale teprve v dubnu 1976 byla ustavena komise,
která měla tyto oslavy připravit. Její činnost se omezila na přípravu textu publikace, kterou
MNV hodlal k tomuto výročí vydat. Text byl do konce roku 1976 připraven a do Středočeských tiskáren, kde bylo vytištění objednáno, odevzdán v měsíce lednu tohoto roku.
Publikace pak vyšla v nákladu 2 500 výtisků koncem srpna. Její vydání bylo nesporně
jedním z nejvýznamnějších kulturních činů, který kdy byl v naší obci uskutečněn. Jde
o práci trvalé hodnoty, z níž budou i po desetiletích čerpat příští generace poznání
o našem životě a práci. Domnívám se proto, že bude správné zachytit zde podrobněji, jak
publikace vznikala.
Podnět k jejímu napsání vyšel z rady MNV, když byl schvalován kronikářův návrh na uspořádání oslav 700. výročí obce. Komise, která se za jeho vedení sešla poprvé 26. dubna
1976, rozhodla, že v publikaci bude zachycena nejen minulost a přítomnost Hostivice, ale
že zde bude i výhled do nejbližší budoucnosti.
Historickou část do konce 19. století zpracoval kronikář podle pramenných materiálů, které
už řadu let schraňoval.
Kapitolu o pravěku napsal archeolog roztockého muzea dr. Ludvík Skružný ve spolupráci
s naší amatérskou archeoložkou Jaroslavou Procházkovou.
Fotografiemi a náčrty doplnila tuto stať učitelka zdejší školy Věra Stejskalová, která se
intensivně věnuje archeologickému průzkumu břevské lokality.
Kapitoly zachycující život u nás od počátku 20. století do dneška
40.
byly víceméně kolektivním dílem, i když i zde měla každá svého hlavního autora, jemuž
ostatní podle svých možností a znalostí pomáhali. Tak partie o zemědělství napsal Václav
Čížek, o průmyslu, obchodu a živnostech dr. Miroslav Zvára, tělesnou výchovu měl na
starosti Jaroslav Kučera, společenský a kulturní život popsal opět dr. Miroslav Zvára,
o škole psal Alois Saifrt, kapitoly „Jak se rodila socialistická Hostivice“ a „Uskutečnili jsme
staletý sen“ jsou dílem Václava Slavíčka, Františka Nejedlého a dr. Slavomíra Plicky, který
také celou tuto rozsáhlou partii redakčně zpracoval.
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Závěrečnou kapitolu „Hostivice budoucnosti“ napsal předseda MNV Ladislav Chaloupka.
Komise, přesněji řečeno redakční rada, se sešla celkem čtrnáctkrát a po devítiměsíčním
úsilí text publikace dokončila. Byl napsán ve značné časové tísni, způsobené dlouhými
výrobními termíny tiskárny. Že se vůbec podařilo knihu v roce oslav vydat, o to se svými
konexemi a osobními intervencemi přičinili Vlastimil Šprunk, dr. Miroslav Zvára, dr. Slavomír Plicka, Ladislav Chaloupka a Václav Hurt, kteří dokázali přimět pracovníky Středočeských tiskáren, aby knihu vytiskli v nebývale krátké lhůtě. O její definitivní podobu se
zasloužil i další náš spoluobčan, redaktor Zemědělského nakladatelství Karel Klouda, který
text redakčně upravil a zajistil i nutnou pomoc výtvarníka, akademického malíře Františka
Adámka a fotografa Zdeňka Humpála.
Jen tito dva profesionálové byli za svou práci prostřednictvím Výtvarného fondu
honorováni, všichni ostatní pracovali na knize bezplatně. I tak její vydání přišlo téměř na
70 000 Kčs. Proto také její poměrně vysoká prodejní cena 40 Kčs. Posledním pomocníkem
redakční rady publikace byl předseda školské a kulturní komise MNV s. Jiří Šesták, který
vedle cenných rad zajistil pro nás i potřebné štočky pro obrázkovou část knihy.
41.
Místní národní výbor NF vyhlásil na ni subskripci, v níž se přihlásilo a knihu si předplatilo
asi 500 zájemců. Ostatní výtisky byly postupně rozprodávány a zčásti i používány jako
čestné odměny pro vyznamenané občany a jako upomínka pro významné návštěvníky naší
obce. V 11. čísle časopisu Lidé a země byla uveřejněna krátká zpráva o vydání této
publikace a na jejím základě se o ni přihlásilo do konce roku 18 zájemců z celé republiky,
jimž byla zaslána. 50 výtisků koupil odbor kultury ONV Praha-západ pro kronikáře všech
obcí okresu. Zdejší škola použije knihy na konci školního roku jako odměny pro nejlepší
žáky všech tříd.
Místní výbor NF zajistil současně výrobu upomínkového talíře, který pro nás v počtu
1 000 kusů zhotovil Karlovarský porcelán, závod Březová. Talíř je bílý s černým textem
„700 let Hostivice 1277–1977“ a s erbem hostivických vladyků: třemi bílými podkovami
v červeném štítě. Tento erb zvolil kronikář ze tří různých podob, uváděných historikem
Augustinem Sedláčkem v díle Heraldika II., str. 129. I talíře byly prodávány jednak
v subskripci, jednak přímo, a to po 60 Kčs. Především však byly používány jako upomínkový dar pro hosty a vyznamenané brigádníky. Sbor pro občanské záležitosti jich koupil
300 kusů a věnoval je všem novomanželským párům tohoto roku, všem novorozeňatům
zapsaným letos do pamětní knihy a všem žákům 1. tříd zdejší školy při zahájení vyučování
1. září 1977.
Erb s podkovami zdobil od července velké návštěvní tabule, postavené na všech přístupových komunikacích do obce. Zhotovila je STS. Byl také použit s druhým našim erbem,
modrým štítem s trojlistem vinné révy, znakem pana Řehníka z Litovic a jeho syna biskupa
Jana IV. z Dražic, na propagačním plakátu, vytištěném podle návrhu učitelky Věry
Stejskalové (v tiskárně byl litovický erb nedopatřením obrácen) a rozeslán do všech obcí
okresu.
Erb byl také v tiráži Hostivického měsíčníku, použili ho na upo-
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42.
mínkových vlaječkách chovatelé drobného zvířectva a byl také na pamětním razítku, které
správa spojů připravila na naši žádost ke dne 3. září 1977, kdy jím byly razítkovány dopisy
a upomínkové korespondenční lístky, k tomuto dni vydané. Toto datum bylo stanoveno
podle termínu okresních dožínek. Měly se zde konat, ale opoždění sklizně způsobilo, že
letos byly odvolány. K 700. výročí připravil MNV v redakci Aloise Saifrta také vydání
barevných pohlednic. Do prodeje se však dostaly až koncem listopadu.
Vlastní oslavy výročí byly připraveny a řízeny komisí, která v lednu nahradila redakční radu
publikace. V jejím čele byl Karel Blätterbauer starší a jejími členy byli zástupci hlavních
složek Národní fronty. Nejvýznamnější akcí této komise byla výstava, uspořádaná 2. až
11. září ve velkém sále Dělnického domu. Na 67 panelech a 110 m² plochy tu byl
zachycen vývoj obce od pravěku až po současnost a na závěrečném velkém panelu byl
instalován výhledový projekt budoucí Hostivice. Bylo přitom použito fotografií, náčrtů,
fotokopií dokumentů, map, plakátů, diplomů, ale i předmětů trojrozměrných jako kronik,
pamětních knih spolků, medailí a vyznamenání, praporů, starého hospodářského nářadí
a pod. Na výstavě se podílely samostatnými panely i jednotlivé organizace NF a všechny
zdejší závody: Např. STS instalovala mimo expozici v sále i ukázku zařízení pro drůbežárnu
v zahradě Dělnického domu.
Libreto výstavy bylo dílem dr. Slavomíra Plicky, na vlastním provedení se vedle něho
podíleli dr. Miroslav Zvára, ing. Štětka, ing. Musil, Eva Suchá a obě pracovnice kulturního
střediska ing. A. Musilová a J. Eiseltová.
Jim pomáhali další dobrovolníci: s. Čížek, Hájko, Hurt, J. Novotný, Peška, Leština, Pasáková, Tůmová, Plicková. Dr. Zvára i dr. Plicka obětovali na to značnou část své dovolené.
43.
Na výtvarném řešení výstavy se podílel s. Zemek ze Středočeského parku kultury, expresním vyhotovením chybějících fotografií pomohla Soňa Broulová. Pracovníci STS natřeli
panely, Okresní stavební podnik zajistil osvětlení, Sempra a Okresní podnik služeb obstaraly květiny. Společným úsilím všech byla výstava připravena k slavnostní vernisáži, která se
konala 2. září večer za účasti Marie Jarošové, místopředsedkyně Národní rady, Štěpána
Fürsta, vedoucího tajemníka OV KSČ, dr. Klimta, předsedy komise lidové kontroly SKNV,
Richarda Tichého, poslance Sněmovny lidu, ing. Olexy, náměstka předsedy ONV, Václava
Zíbara, vedoucího odboru kultury ONV a Miloslava Navrátila, tajemníka OV NF.
V slavnostně vyzdobeném předsálí Dělnického domu shromáždili se jmenovaní hosté spolu
s místními funkcionáři, aby nejprve vyslechli duo flétny s harfou a recitaci pionýrky Slížové.
Potom promluvil předseda MNV s. Ladislav Chaloupka, který v závěru svého projevu
požádal Marii Jarošovou o otevření výstavy. Soudružka Jarošová po krátké zdravici
přestřihla pásku ve vchodu do sálu a spolu s ostatními si pak výstavu prohlédla. Po
prohlídce a zápisu do pamětní knihy shromáždili se všichni v pohostinské místnosti, kde se
při malé recepci všichni hosté pochvalně vyjádřili jak o výstavě, tak o práci MNV a Národní
fronty v naší obci.
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Od soboty 3. září do neděle 11. září byla výstava otevřena pro veřejnost. Úlohu průvodce
obstarala moderní technika: záznam na magnetofonovém pásku, připravený dr. Plickou
a členy Hi-Fi klubu. Výstavu navštívilo více než 2 000 lidí, mezi nimi i žáci zdejších
a okolních škol. Závod Laktos a podnik Kosmetika zde uspořádaly své dny, při nichž Laktos
poskytoval návštěvníkům své výrobky k ochutnání a Kosmetika připravila pro ženy
kosmetickou poradnu. Tato výstava byla opět jedním z velkých kulturních počinů u nás
uskutečněných.
V měsíci září, hlavním měsíci oslav, byly pak provedeny ještě dvě akce:
44.
V pátek 16. září byl uspořádán v Dělnickém domě slavnostní večer, na němž byli před
naplněným sálem vyznamenáni nejzasloužilejší pracovníci. 15 kolektivů a 172 jednotlivců
obdrželo pamětní list k 700. výročí obce, 15 členů KSČ obdrželo medaili 50 let KSČ
a pracovnice MNV Blažena Křtěnová obdržela vyznamenání SKNV Za budování Středočeského kraje. Místní národní výbor byl přitom vyznamenán čestným uznáním rady SKNV,
které předsedovi MNV s. Chaloupkovi předala tajemnice KV KSČ s. L. Fialová. Mimo ni
zúčastnili se slavnostního večera i další vzácní hosté: R. Tichý, poslanec Sněmovny lidu,
Š. Fürst, vedoucí tajemník OV KSČ, dr. Klimt, předseda komise lidové kontroly Středočeského KNV, Václav Prošek, místopředseda SKNV a Libuše Malíková, poslankyně SKNV.
Po projevu s. Chaloupky pozdravili shromáždění zástupci obcí Řepy a Zličín. Na závěr
večera shlédli přítomní kulturní program, provedený zasloužilým umělcem Janem
Soumarem, členem Národního divadla Milanem Karpíškem, Vlastou Mlejnkovou a Adrianem
Levickým. Program uváděla Monika Pošívalová. V závěru zazpíval dvě písně pěvecký sbor
Bendl, s nímž si zazpívali i umělci Mlejnková a Soumar. Mezi 350 návštěvníky bylo
i 35 sovětských turistů z Pomorije, kteří právě toho dne zavítali do naší obce.
Druhého dne, v sobotu 17. září, uspořádalo kulturní středisko druhou zmíněnou akci.
Nedlouho po poledni vyšel od litovické samoobsluhy průvod, v jehož čele jelo na koních
6 jezdců ve středověkých krojích, s korouhvemi, ozdobenými našimi dvěma erby, v rukou.
Za nimi jela původní stará hasičská stříkačka a v průvodu pak šlo na 1 500 našich občanů.
Došli na Husovo náměstí, kde se po hymnách a projevu s. Chaloupky konala velká estráda,
v níž řada umělců pobavila přítomné. V závěru zazpíval zkřehlému obecenstvu populární
zpěvák Standa Procházka. Mezi přítomnými byli i dva zástupci oddílu ochrany státních
hranic z Moldavy, s nimiž členové našeho Svazarmu
45.
uzavřeli přátelství při květnové Jízdě osvobození, o níž bude ještě zmínka.
Vedle těchto velkých oslavných podniků uskutečnily jednotlivé složky NF další dílčí akce,
v mnoha případech související s druhým významným jubileem tohoto roku, 60. výročím
Velké říjnové socialistické revoluce. Zaznamenám je v časové posloupnosti.
V únoru uspořádal Svazarm střeleckou soutěž „Štít únorového vítězství“.
5. března účinkovali v Dělnickém domě na oslavě MDŽ profesionální umělci v čele s populárním komikem Jaroslavem Šterclem.
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U příležitosti Dne učitelů byla naše škola vyznamenána Veřejným uznáním ministra školství
ČSR a Českého ÚV odborového svazu pracovníků školství a vědy za pracovní výsledky
a příkladný vztah k práci.
2. dubna uspořádala TJ Sokol v rámci oslav 700. výročí obce turnaj ve stolním tenisu.
Během roku uspořádala TJ Sokol ještě dva turnaje v kopané, turnaj v minikopané, v odbíjené a dva turnaje v šachu.
Také květnové oslavy byly zaměřeny k oběma významným výročím. Oslava 1. května se
konala za pěkného počasí na Husově náměstí. Přišlo na ni v průvodu 3 200 účastníků
z Hostivice, Chýně, Chrášťan, Středokluk a část občanů ze Zličína a Sobína. Slavnostním
řečníkem byl dr. Vratislav Fík, po jehož projevu následoval kulturní a zábavný program.
5. května uspořádala ZDŠ v sokolovně akademii s velmi pěkným programem, na němž se
podílely děti ze všech tříd. Její dvojí provedení, odpoledne pro děti a večer pro dospělé,
bylo narušeno výpadkem elektrického proudu. Děti i jejich učitelé se tím však nedali deprimovat a provedli připravený program při svíčkách.
6. května odstartovala z náměstí zmíněná už svazarmovská Jízda osvobození, jejíž trasa
vedla z Moldavy přes Teplice, Terezín, Lidice
46.
do Hostivice. Zúčastnilo se jí 46 osob ve 12 osobních autech. Do Hostivice se vrátili
v neděli 8. května odpoledne.
7. května běžel se na Břvech tradiční Hrdličkův memoriál, jehož se vedle dospělých zúčastnilo i 20 pionýrů.
9. května uspořádal Svazarm s Hostivickým kulturním střediskem na sportovním stadiónu
branný den, při němž se nad obcí vznášel upoutaný balon s nápisem 700 let Hostivice.
Bylo to první veřejné proklamování tohoto jubilea. Součástí této akce byl i Pochod vítězství
a Běh osvobození. Svazarm vydal k tomu leták, v němž vedle programu a instrukcí pro
účastníky byla i stručná historie obce.
4. června konalo se na stadiónu další zábavné odpoledne, tentokrát pro děti na oslavu
jejich svátku.
25. a 26. června pořádali chovatelé drobného zvířectva svou každoroční výstavu. Konala se
tentokrát v Jenečku a 700. výročí obce, v jehož rámci byla pořádána, bylo návštěvníkům
připomenuto vkusnou vlaječkou s hostivickým erbem.
Podobnou vlaječku obdrželi také vítězové soutěží na prázdninovém pionýrském táboru
Strážců hranic v Kopaninách u Aše, o němž už byla zmínka.
Měsíc československo-sovětského přátelství a oslava 60. výročí Velké říjnové socialistické
revoluce byly zahájeny 4. listopadu slavnostním zasedáním MNV v Dělnickém domě, po
němž byla uskutečněna estráda. 400 přítomných vyslechlo pořad zpěváků Majera, Trnky,
Judity Čeřovské a souboru Jezinky.
7. listopadu uspořádal Svaz československo-sovětského přátelství lampiónový průvod obcí,
ukončený manifestací v litovickém parku, kde k 800 účastníkům promluvila učitelka Jiřina
Krčilová.
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Na závěr MČSP uskutečnila TJ Sokol k 60. výročí VŘSR a 700. výročí obce v místní
sokolovně zdařilou okresní tělovýchovnou akademii za účasti cvičenců z řady obcí našeho
okresu. K účast47.
níkům promluvil významný tělovýchovný pracovník, autor spartakiádních skladeb dr. Šterc.
Vyvrcholením celého roku se stalo slavnostní zasedání MNV, konané 27. prosince
v Dělnickém domě. Více než 200 účastníků zde vyslechlo projev předsedy Středočeského
KNV ing. Jiřího Buriána, který předal s. Ladislavu Chaloupkovi, předsedovi MNV dekret
o povýšení Hostivice na město. Vedle ing. Buriána se zasedání zúčastnili dr. Miloš Šlapánek, vedoucí odboru pro vnitřní věci SKNV, Jan Lněnička, předseda ONV Praha-západ,
Štěpán Fürst, vedoucí tajemník OV KSČ Praha-západ, a Richard Tichý, poslanec Sněmovny
lidu.
Při této příležitosti byly vyznamenány nejzasloužilejší kolektivy, jakož i nejzasloužilejší
jednotlivci, jak uvedeno na počátku, a odměněny také tři nejlepší občanské výbory, vítězové celoroční soutěže. Byl to občanský výbor č. 2 vedený s. Stehlíkem – odměna 5 000 Kčs,
občanský výbor č. 7 vedený s. St. Nedbalem – odměna 3 000 Kčs a občanský výbor č. 5
vedený Věrou Černou – odměna 2 000 Kčs. Občanské výbory mohou získanou odměnu
použít k zlepšení životního prostředí svého obvodu podle vlastního uvážení.
V závěru zasedání byl vyhlášen a schválen sdružený závazek městského národního výboru
na rok 1978. V kulturním programu, který tento významný večer ukončil, účinkovaly děti
z mateřské a základní devítileté školy a zazpíval pěvecký sbor Bendl.
Hostivické výročí nalezlo odezvu i v tisku. Kronikář obce uveřejnil o něm tyto články: ve
Svobodě 11. srpna Hostivice nestárne, 29. srpna Oslavy v Hostivici, 10. září Pán litovické
tvrze, 16. září Hostivická knihovna. V zemědělských novinách 31. srpna Hostivické výročí,
ve Vlastě 7. října Hostivické jubileum a v časopise Lidé a země 23. září společně s dr. E.
Votrubcem Hostivice v proměnách času.
48.
Ve Svobodě vyšly mimo to ještě redakční články, a to 28. srpna Oslavy v Hostivici, 3. září
Léta budování, 17. září Sedm století Hostivice, 3. října 700 let života a práce a 28. prosince Hostivice městem. 2. září zmínila se o našem výročí i Večerní Praha. Zaregistrovala je
také televize. 7. října zde natočila řadu záběrů, které pak byly v krátkém, zhruba
minutovém šotu vysílány 14. října v televizních novinách.

Jak šel život
V roce 1977 se narodilo celkem 66 dětí a zemřelo 60 občanů. Sbor pro občanské záležitosti
uspořádal 6krát vítání novorozeňat, na němž se v úloze patronů vystřídaly brigáda
socialistické práce Boženy Němcové z plachtárny Okresního průmyslového podniku,
ZV ROH závodu Praga, Svazarm, JZD, Laktos a Okresní podnik služeb. Za rok se uskutečnilo 24 občanských sňatků.
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Členové Sboru pro občanské záležitosti navštívili hostivické občany, dožívající svůj život
v Domovech důchodců, a 31. května uspořádali v kulturním domě závodu Praga zábavní
odpoledne pro občany starší 75 let.
3. března byly slavnostně předány občanské průkazy patnáctiletým žákům základní devítileté školy.
Hostivická rodačka dr. Hana Hrzalová-Bauerová vyvíjela letos významnou činnost v literárně kritické oblasti současné literatury. Hovořila v rozhlase a několikrát jsme ji viděli na
televizní obrazovce. Je členkou výboru Českého svazu spisovatelů.
V měsíci únoru uspořádaly některé organizace své tradiční plesy. 5. února to byl karneval
baráčníků, 12. února ples Sdružení rodičů a přátel školy, 19. února karneval sportovců
a 26. února všedělnický ples.
10. března uspořádala místní knihovna přednášku hostivického občana docenta RNDr. Ctibora Votrubce, CSc., o jeho cestách po rovníkové Africe. Pokračování této přednášky se
konalo 15. listopadu.
V polovině května budil pozornost dětí na Husově náměstí lunapark s poníky, na nichž si
mohly vyzkoušet své jezdecké umění.
49.
20. května projel naší obcí za velmi chladného počasí Závod míru.
I letos se konalo v tomto měsíci letní kino na sokolském cvičišti.
28. května uspořádal Svazarm u příležitosti 35. výročí vyhlazení Lidic motoristickou soutěž
z Hostivice do Hostivice – memoriál Josefa Šmída.
1. června bylo zahájeno čištění potoka na náměstí a rozšiřování jeho koryta. Do konce
srpna byla část potoka od odbočky k zámku k ústí do Litovického potoka přikryta betonovými panely.
Kulturní středisko, vedené od 15. března ing. Annou Musilovou, uskutečnilo 20. února
a 18. června koncerty žáků svých hudebních kurzů. První byl v kulturním domě závodu
Praga, druhý v Dělnickém domě. Vedle hudebních kurzů (hra na klavír, akordeon, housle,
kytaru a zobcovou flétnu), jichž se zúčastňovalo 65 žáků, uspořádalo kulturní středisko
ještě tyto kurzy: předhudební výchovy s 10 žáky, výtvarné výchovy s 15 žáky, pohybové
výchovy s 20 žáky, jazykové kurzy s 45 žáky a kurzy šití, jichž se zúčastňovalo 175 žen.
23. března se konalo v kulturním domě závodu Praga pro děti loutkové představení hry
Kašpárkovy pohádky. Další představení bylo 26. dubna.
17. dubna sehráli pražští herci Janžurová, Brousek a Remunda hru Vražedný omyl. Shlédlo
ji pouhých 80 návštěvníků.
14. dubna byly uspořádány veřejné schůze KSČ, MNV a NF o kultuře, a to současně v kulturním domě závodu Praga a v Dělnickém domě. 15. dubna se pak konaly na Břvech
a v Jenečku. V Hostivici I. se jednání zúčastnil za ONV s. Popelka, v Hostivici II. s. Zíbar.
Příznačnou byla velmi slabá účast.
V měsíci dubnu bylo započato s adaptací zámku, vedenou kulturním střediskem. 9. června
byl ohrazen prostor před zámkem a 13. června shozena střecha. Do konce roku bylo zde
prostavěno 865 590 Kčs.
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11. května byl proveden hromadný odběr krve od 54 dobrovolných dárců. Krásný a příkladný čin lidské solidarity. Zvlášť potěšující je převažující účast mladých lidí.
11. června byl uspořádán za chladného a deštivého počasí autobusový zájezd do Lidic.
50.
28. června byla vyznamenána učitelka zdejší školy Ludmila Pokorná III. stupněm vyznamenání Za zásluhy o rozvoj tělesné výchovy. I. stupeň tohoto vyznamenání byl udělen
Jaroslavu Kučerovi u příležitosti jeho 70. narozenin 24. března.
Na počátku měsíce července převzala Dělnický dům do své správy TJ Sokol, která k tomu
zřídila zvláštní účelovou komisi.
V červenci odešla do důchodu zdejší obvodní lékařka MUDr. Marie Korbelová, která
v Hostivici působila 25 let. Na uvolněné místo nastoupil dočasně MUDr. Hájíček. Od 1. října
došlo ke změně obvodů zdejších lékařů. Obvod po MUDr. Korbelové, zahrnující celou obec
Hostivici, plachtárnu OPP a Okresní podnik služeb, převzal MUDr. Jiří Petkov.
26. září účinkovali v Dělnickém domě před vyprodaným sálem Ivan Mládek se svým Banjo
bandem.
10. října uspořádala místní knihovna v Dělnickém dom besedu s básníkem a zasloužilým
umělcem Ladislavem Stehlíkem za účasti 75 návštěvníků.
Jedlý kaštan, vysazený před lety na Mičurinově náměstí,17 měl letos první plody.
V letošním roce byl barrandovským filmovým studiem natočen film „Jak se točí Rozmarýny“, v němž účinkoval v jedné z hlavních dětských rolí syn našeho obvodního lékaře Jirka
Petkov.
V říjnu vyšla v novém vydání kniha Jolany Földesové „Ulice rybařící kočky“, přeložená
z maďarštiny naším zesnulým spoluobčanem Arno Krausem.
21. listopadu zemřel tajemník ÚV KSČ Jan Baryl, který zde vlastnil hájovnu v bažantnici.
Trávíval zde s rodinou volné chvíle, avšak života obce se nijak nezúčastňoval.
21. listopadu konala se v kulturním domě závodu Praga beseda nad publikací 700 let
Hostivice, doplněná promítnutím 3 dílů Hostivické filmové kroniky. S autory publikace
zúčastnilo se besedy 30 občanů.
51.
10. prosince bylo na aktivu kulturních pracovníků okresu Praha-západ, konaného v Černošicích, vyznamenáno čestným uznáním rady ONV 10 kulturních pracovníků všech oborů,
mezi nimi i hostivický kronikář Miloš Šrámek.
Stavba vodovodu z Chrášťanských vrtů dospěla do konce roku až k prvním domům jižní
čtvrti obce.
Koncem roku byla v Hostivici ustavena základní organizace Svazu invalidů.

17

Ziklův park.
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Počasí bylo v tomto roce krajně nepříznivé, především zemědělcům. Leden a únor byly
poměrně teplé, ke konci února bylo až 10 °C. Také březen byl teplý s téměř jarním
počasím. Teprve jeho konec přinesl sníh a chladno bylo až do 20. dubna. 10. dubna
napadlo více než 10 cm sněhu. V květnu bylo střídavé počasí, v druhé polovině června pak
nastala vedra. Léto však bylo deštivé a chladné, což opozdilo žně. Zato říjen a první
polovina listopadu jako by nám to chtěly vynahradit. V říjnu dosáhly teploty až 23 °C. Od
13. listopadu se ochlazovalo, první sníh se objevil 27. listopadu. Na vánoce bylo 12 °C
tepla, 25. prosince se na severní obloze objevila duha.
Tolik o životě Hostivice a jejích obyvatel v historickém roce 1977. Měl v letopočtu dvě
sedmičky, dvě sedmičky byly i v onom Létu Páně 1277, od něhož uplynulo 7, slovy sedm
století. Šťastných sedmiček tedy až dost a k tomu pak ještě tři podkovy pro štěstí v erbu.
Ať už jsme nebo nejsme pověrčiví, jedno je jisté: už nikdy se nebudou opakovat bědy
a strádání, které byly údělem vesnice Hostivice. Socialistické město Hostivice bude žít
v míru a blahobytu, zajištěném prací jeho obyvatel, péčí našeho státu a přátelstvím celého
socialistického tábora, vedeného Sovětským svazem, jehož výročí jsme letos ve spojení
s naším vděčně vzpomínali.
Autor textu: Miloš Šrámek

Napsal: Václav Hošek

52.

Zámecká paní
V tomto roce bylo započato s dlouho připravovanou adaptací našeho zámku. V souvislosti
s ní jsme si připomínali ženu, která se o jeho výstavbu přičinila. Byla to Anna Marie
Františka Terezie, velkovévodkyně Toskánská, jedna ze zajímavých postav hostivické
historie. V publikaci, vydané k 700. výročí naší obce, je o ní jen stručná zmínka. Chci zde
proto zaznamenat další fakta o ní a jejích životních osudech, jak se mi je podařilo
v dostupných pramenech nalézt.
Anna Marie Františka Terezie se narodila 13. června 1672 snad v Ostrově u Karlových Varů
jako dcera Julia Františka vévody sasko-lauenburského. Její děd Jindřich Julius přišel do
Čech r. 1617. V roce 1623 byl mu císařem Ferdinandem II. zastaven Ostrov, který pak
r. 1625 koupil za 150 000 zlatých. Roku 1632 se oženil s mladou vdovou po Janu Zbyňkovi
Novohradském, Annou Majdalenou z Lobkovic. Byl to jeho už třetí sňatek. Vyženil s ní
buštěhradské a zákupské panství. Jindřich Julius sloužil ve vojsku Valdštejnově a málem
byl s ním v Chebu zavražděn. Byl zajat, uvězněn, ale dík své výřečnosti se dostal na
svobodu a i k svému majetku. Švédové mu potom r. 1639 Zákupy vyplenili.
Roku 1651 bouřili se proti němu měšťané v Ostrově, roku 1658 sedláci v Zákupech. Obě
tyto vzpoury za pomoci vojska potlačil. Někdy v těchto letech dal postavit zámek
v Ostrově. Zemřel 20. listopadu 1665, Anna Majdalena roku 1668. Jejich syn Julius
František, otec naší Anny Marie, dal roku 1683 postavit zámek v Zákupech. Byl
v císařských vojenských službách a prodělal válku s Turky. Vyznamenal se r. 1683 při
osvobození Vídně. V jedné bitvě mu zachránil život odvážný skok jeho bělouše. Dal ho
proto vymalovat v životní velikosti v chodbě zákupského zámku. Zemřel 25. září 1689.
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53.
Jeho dědičkami se staly dvě dcery Anna Marie Františka Terezie a Františka Sibylla
Augusta, které si roku 1692 rozsáhlý majetek rozdělily. Mladší Františka Sibylla, provdaná
za Ludvíka, bádenského markraběta, obdržela Ostrov a statky v lounském kraji, Anna
Marie obdržela Zákupy, Ploskovice, Buštěhrad, Svádov, Mikovice, Zvoleněves a dva díly
domu na Hradčanech.
29. října 1690 se provdala za Filipa Viléma, falckraběte rýnského na Neuburgu, narozeného 18. listopadu 1668. S ním měla dceru Marii Annu Karolinu, falckraběnku na Neuburgu,
narozenou 30. ledna 1693.
Anna Marie ovdověla necelé tři měsíce po narození dcery 10. dubna 1693. Na domluvu
císaře Leopolda a císařovny Eleonory se vdala 2. července 1697 podruhé za Gastona III.,
velkovévodu toskánského, narozeného 15. května 1671, který byl posledním mužským
potomkem známého rodu Medičejských. Anna Marie Františka byla energická žena,
korpulentní postavy. Podle slov jejího druhého manžela (zemřel r. 1737) vypadala prý jako
holub bublák a líbit prý by se mohla jedině tureckému sultánu. Snad z těchto důvodů se
manželé rozešli a Anna Marie žila od té doby (od r. 1698) na svých panstvích v Čechách,
především v Zákupech, ale i na Buštěhradu, kde započala s výstavbou nového zámku, a ve
Zvoleněvsi.
Na Zákupech měla vpravdě knížecí dvůr. Služebnictvu platila jen v penzích přes sedm tisíc
zlatých, na koně padlo 2 000 korců ovsa a dříví spáleno 4 000 sáhů.
U dvora měla 4 dvorské dámy, kavalíra, sekretáře, štolbu, advokáta, lékaře, kaplana,
7 komorných, hausmistrovou, knihvedoucího, písaře, 2 kameníky, kancelistu, 2 zlatníky,
tlumočníka, garderobiéra, stříbrníka, furýra, stavitele, sklepníka, kuchaře, sochaře,
myslivce, číšníka, 2 kuchařské pomocníky, kuchyňského písaře, 2 špalírníky,
54.
cukráře, 4 lokaje, 2 hejduky, pekaře, sedláře, řezníka, truhláře, malíře, kováře, pacholka
k sedlání, postiliona, 4 švadleny, 2 ženy k mytí stříbrného a cínového nádobí, 2 kuchyňské,
krejčího, přikládače v kuchyni, ženu na sbírání koření, topiče, 3 pážata, 2 kuchtíky,
zlatníkova pacholíka, stříbrníkova pacholíka, pacholíka sklepního písaře, 2 písaře, 2 pacholíky v konicích, starého vojáka, zahradníka, sladovníka, bažantníka, 2 pomocníky a 2 učně
zahradníka, 3 ponocné, sluhu v písárně, 2 rybáře, vrátného, trubače, vinařského,
obročního písaře a jednoho vysloužilce. Jaké služebnictvo měla v hostivickém zámku, jsem
dosud nezjistil. Byla to velmi zbožná paní. Pro zámeckou kapli v Zákupech koupila v Římě
13 úplných koster svatých mučedníků, jež pak rozdávala patronátním kostelům a klášterům. Do Zákup je dávala dovážet na velbloudech, pro něž v zámecké zahradě zřídila
velbloudí stáj.
Hostivici získala r. 1732, kdy zakoupila od hraběte Bredy tachlovické panství, k němuž
naše obec s mnoha dalšími v okolí náležela. Byly to Litovice, Břve, Jeneček, Jeneč, Sobín,
Řepy, Zličín, Tachlovice, Nenačovice, Chrustenice, Lhotka, Hořelice, Drahelčice, Dolany,
Červený Újezd, Svárov, Rymáň, Libečov, Ptice, Kyšice, Přítočno, Nučice, Jinočany, Dobrá,
Doksy, Družec, Hřebeč a Stehelčeves.
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Na Hostivici si cenila její výhodnou polohu na hlavní cestě z nedaleké Prahy a určila jí
úlohu odpočinkové a přepřahací stanice. Byla – dá se říci – posedlá stavitelskou podnikavostí. V mnoha uvedených obcích nalézáme toho doklady. Tak v Tachlovicích dala od
základů postavit r. 1741 kostel, podobně i v Hořelici a Lidicích, opravila kostel ve Zvoleněvsi a počala, jak již vpředu uvedeno, se stavbou zámku v Buštěhradě. U nás postavila
školu (v místech dnešního papírnictví),18 faru, tzv. morový sloup v parku, dala opravit
kostel a přestavěla zámek.
55.
Už v letech 1720 až 1726 dala postavit jednu z poutních kapliček vedoucích ze Strahova do
Hájku. Bylo jich celkem 20 a stavěli je různí šlechtici, jejichž znak byl součástí výzdoby
kapličky. Počítáno od Hájku 1. a 2. kapličku dal postavit hrabě Breda, 3. (za litovickým
nádražím) František Damián hrabě ze Sternberka, 4. (u Burgrova statku) kníže Sagan ze
Slezska, 5. (u Suchých) František Arnošt hrabě z Valdštejna, 6. (u podjezdu smíchovské
dráhy) Anna Marie Toskánská. Její erb zdobil většinu jejích staveb. V současné dob byl
obnoven na kostele v Hořelici a na naší faře. Je to znak vévodů sasko-lauenburských,
jehož základem je prastarý znak vévodů saských: černožlutě pruhovaný štít, přes nějž je
pokosem položen zelený routový vínek. Na počtu pruhů ve starší době nezáleželo, teprve
později bylo stanoveno, aby štít byl napříč dělen devětkrát. Na erbu Anny Marie Františky
je znak saských vévodů v 1. a 4. poli čtvrceného štítu a routový vínek protažen přes obě
pole. V druhém, modrém poli je zlatý korunovaný orel, což je znak blíže už neurčitelného
území Pfalz-Sachsen (nejspíše někde severozápadně či severně od Chebu), na třetím,
stříbrním poli jsou pak tři páry červených kusadel (klepítek) brouka roháče, otevřených
vzhůru, znak vévodství Egern.
Kupní smlouvu, kterou získala Hostivici, podepsala Anna Marie Františka 14. listopadu
1732. V květnu 1733 navštívila Hostivici a zřejmě zde vydala dispozice k zahájení stavebních prací, k nimž došlo v druhé polovině roku. Stavba zámku pokračovala ještě po celý
rok 1734. V roce 1735 byla postavena škola, fara a morový sloup, v roce 1737 opraven
kostel. Prostředky na tyto stavby, jichž bylo daleko více než uvedeno, získávala intenzivním
hospodařením na svých panstvích.
K jmenovaným přikupovala postupně další, takže nakonec vzniklo mohutné dominium,
zvané velkovévodství toskánské, zahrnující
56.
těchto devět panství: Buštěhrad o výměře 2 668 hektarů, Tachlovice o výměře 4 757 hektarů, Zvoleněves o výměře 2 089 hektarů, Ploskovice o výměře 1 763 hektarů, Zákupy
o výměře 7 053 hektarů, Kácov o výměře 3 853 hektarů, Červené Poříčí o výměře
3 048 hektarů, Police u České Lípy a Svádov. Celkem tedy 25 231 hektarů bez posledních
dvou, jejichž výměru Ptáček v Pamětech farní osady hostivické, kde je jmenuje, neuvádí.

18

Husovo nám. čp. 7.
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Anna Marie Františka zemřela 15. října 1741 ve věku 69 let a byla pochována vedle svého
prvního manžela v zákupském kostele. Podle závěti z roku 1731 stala se dědičkou tohoto
ohromného majetku její dcera Marie Anna Karolina, manželka Ferdinanda Maria vévody
bavorského z rodu Wittelsbachů (narozen 5. 8. 1699, zemřel 9. 12. 1738), za něhož se
provdala 5. února 1719. Byl to císařský generál a polní maršál, nejvyšší nad jedním plukem
dragounů a také generál polní zbrojmistr. Byl druhorozeným synem Maxmiliána Emanuela,
vévody bavorského a jeho starší bratr byl známý konkurent Marie Terezie Karel Albrecht
(narozen 6. srpna 1697, zemřel 20. ledna 1745), který se při okupaci Prahy dal korunovat
na českého král a od roku 1742 byl jako Karel VII. římským císařem. Na toto příbuzenství
doplatila Marie Anna Karolina tím, že musela 27. ledna 1743 na rozkaz císařovny Marie
Terezie opustit Čechy. Stalo se tak proto, že Marie Terezie měla podezření, že Marie Anna
Karolina je se švagrem Karlem Albrechtem v tajném spojení. Marie Anna Karolina odešla
do Žitavy, odkud se vrátila v říjnu r. 1747. Zemřela asi v r. 1753.
Dědicem Hostivice se po ní stal její syn Klement František de Paula vévoda bavorský,
narozený 19. dubna 1722, vnuk Anny Marie Františky Terezie.
Autor textu: Miloš Šrámek
Napsal: Václav Hošek
57.
Použité prameny a literatura:
L. Lacinger: Historická dokumentace k adaptaci hostivického zámku
V. J. Sedlák: Sdělení o historických erbech
A. Sedláček: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, díl VIII., X., XIII.
F. Melichar: Paměti okresu unhošťského
J. Ptáček: Paměti farní osady hostivické

Ověřovací doložka:
Projednáno a schváleno ve schůzi rady MěNV Hostivice, konané dne 23. III. 1978.
Předseda MěNV:

Tajemník MěNV:

Chaloupka

Leština
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[59.]

1978

Hostivice město
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60.
Rok 1978, třetí rok 6. pětiletky a první rok existence města Hostivice, byl u nás opět ve
znamení úsilí o splnění úkolů, které jsme si společně dali ve volebním programu Národní
fronty. Byl to rok, v němž jsme si připomínali 30. výročí Vítězného února, 60. výročí vzniku
samostatného Československa a 10. výročí vyhlášení československé federace. Celý národ
žil v tomto roce 600. výročím úmrtí českého krále a římského císaře Karla IV. Záznam
o tom, jak se tyto skutečnosti projevovaly v životě našeho města, bude hlavním obsahem
letošního kronikářova zápisu.

Budujeme socialistickou Hostivici
Na počátku roku vyhlásil městský národní výbor sdružený socialistický závazek, vycházející
z dosud dosažených výsledků plnění volebního programu a z iniciativy občanů, závodů
a organizací Národní fronty. Byl vyhlášen na počest 30. výročí Vítězného února a vydán
v samostatné brožurce. Zahrnoval čtyři oblasti veřejného života, z nichž každá přinášela
několik samostatných úkolů, o jejichž plnění bude postupně pověděno.
Nejzávažnější byly úkoly, vyplývající z investiční i neinvestiční části akce Z. V té první šlo
o výstavbu nákupního střediska na Husově náměstí a o budování kanalizačního
splaškového a dešťového sběrače pro Hostivici II. – Litovice.
Práce na nákupním středisku se znovu rozběhly 18. února, kdy bylo započato s pokládáním plechu na střechu stavby. V březnu pokračovaly práce uvnitř, především výkopy pro
rozvody elektřiny, ústředního topení a vody a pro kanalizaci. Do konce roku byly dále
dohotoveny podkladové vrstvy střechy. Celkem bylo odpracováno 4 020 brigádních hodin
a vytvořeno dílo v hodnotě 820 000 Kčs.
Na výstavbě kanalizace v Litovicích byly prováděny výkopy a položení obou kanalizačních
potrubí v úseku od pionýrského domu až do starých Litovic na náměstí 1. máje. Současně
byla vybudována splašková kanalizace v ulici Pionýrů.
61.
Na dešťovém sběrači bylo odpracováno v 1. stavbě od náměstí k ulici Sportovců 1 307 brigádních hodin v hodnotě díla 840 000 Kčs, v druhé stavbě od ulice Sportovců k bývalému
Linkovu statku19 1 800 hodin v hodnotě 500 000 Kčs. Na splaškovém sběrači bylo
odpracováno 2 673 hodin a hodnota díla činila 360 000 Kčs.
V investicích mimo akci Z bylo vybudováno nákladem 600 000 Kčs veřejné osvětlení od
náměstí podél školy a bažantnice na Břve a dále podél Švermovy ulice.20
V neinvestiční části akce Z bylo upraveno položením betonových esek na Dukelském
náměstí21 90 metrů, v sídlišti Na pískách 40 m a v Jenečku 200 metrů chodníku. Dále bylo
položeno na Husově náměstí 20 metrů parkových obrubníků a v Jenečku 100 metrů příkopových tvárnic.

19
20
21

Litovická čp. 624.
Nyní Litovická ulice.
Park Nouzov.
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Mimo akci Z byly opraveny vozovky v ulicích Palackého, Komenského a prostranství autobusových zastávek v Jenečku. Hodnota těchto prací byla 150 000 Kčs.
K zlepšení životního prostředí přispělo vysázení 40 růží, 15 lip a vrb, 80 hlohů a osetí
hektaru trávníku na sídlišti, kde bylo též osazeno 8 parkových laviček. V Litovicích bylo
vysázeno 100 pámelníků na stadiónu a 80 lip na pravém břehu Litovického potoka.
V Jenečku oseli občané 400 m² trávníku, vysadili 100 pamelníků a 4 lípy. Zřídili také
dětské hřiště, vyčistili vodní nádrž a studánku, u níž opravili staré lidové zaklenutí, pořídili
trubkové zábradlí k vodní nádrži a instalovali 2 lavičky.
Komise MNV pro zlepšení životního prostředí pochválila veřejně v Hostivickém zpravodaji22
občany Miroslava Doubravu, Františka Haška, Tomáše a Miloše Stádníka a Arnošta Koukala, kteří se o pěknou úpravu Jenečka nejvíce zasloužili.
K těmto akcím patří i výstavba a opravy rodinných domků a k nim přiléhajících veřejných
prostranství. Celkem bylo postaveno
62.
12 rodinných domků, v Hostivici I byly dokončeny tři přístavby a tři domy byly nově
omítnuty, v Litovicích to byly čtyři přístavby a čtyři opravy fasád, v Jenečku tři fasády a na
Břvech jedna. Byla také dokončena oprava hostivického nádraží.
Sběr odpadových surovin, který byl dalším neinvestičním úkolem akce Z, zajišťovali jednak
pionýři pravidelnými sběry starého papíru a dále TJ Sokol, která provedla 15. dubna sběr
železného šrotu s výsledkem 335 q. Plnění převážné většiny těchto úkolů patřilo do
soutěže o nejlepší občanský výbor, kterou vyhlásil na počátku roku MěNV. Z celkového
počtu osmi občanských výborů se na prvním místě umístil a cenu 5 000 Kčs obdržel
občanský výbor č. 2 vedený Jaroslavem Stehlíkem. Druhou cenu 3 000 Kčs obdržel
občanský výbor č. 3 vedený Zdeňkem Novotným. Na třetím místě, s odměnou 2 000 Kčs
se umístil občanský výbor č. 7 vedený Stanislavem Nedbalem. Vítězné občanské výbory
použijí získané finanční prostředky na zlepšení životního prostředí svého obvodu. Vedle
toho byl částkou 2 500 Kčs odměněn Svazarm a částkou 1 500 Kčs Myslivecké sdružení,
jako nejzasloužilejší organizace Národní fronty na akcích Z investičního charakteru. Z jednotlivých občanských výborů byli vyznamenáni ti občané, kteří odpracovali více než
30 hodin. Byli to v občanském výboru č. 2 s. Stehlík, Vodehnal, Pavlis, Chaloupka, Vlček,
Šída, Bárta, Capl, Reil Fr. Kalaš, Beránek a Kyncl. V občanském výboru č. 3 s. ing. Kitz,
Valtr Fr., Vašek a Fišer. V občanském výboru č. 5 s. Vyšata Old., Guttwald, Kotík, Suchý
a Minařík. V občanském výboru č. 6 s. Císař, ing. Nedbal K., Němec, Spálenka, Burgr St.,
ing. Olič a Tesař Jar. V občanském výboru č. 7 s. Koukal A., Stádník M., Brabec Fr.,
Stříbrný, Stádník T., Hašek Fr., Sýkora a Koucký. V občanském výboru č. 1 a 8 nedosáhl
30 hodin žádný občan.

22

Správně: v Hostivickém měsíčníku.
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63.
Zaznamenávám ještě, že pracující zdejší cihelny odpracovali zdarma jednu směnu, při níž
vyrobili cihly pro výstavbu nákupního střediska. Vedle akce Z pokračovaly v letošním roce
ještě další stavební práce, přispívající k zlepšení životního prostředí. Na prvním místě je
třeba jmenovat výstavbu vodovodu, u něhož byl položen přívodní řad až k sídlišti Na
pískách.
S uspokojením bylo občany přijato i zakrytí potoka na náměstí, které bylo do konce roku
dokončeno. Potok bylo nutné nejprve vybagrovat, což si vyžádalo vykácení několika
stromů v prostoru mezi mostem a budovou MěNV, aby byl umožněn přístup bagru ke
korytu potoka. Potok byl přikryt betonovými panely a opatřen zábradlím, čímž tu vznikl
bezpečný chodník především pro školní mládež. Náklad na tuto úpravu činil 1 200 000 Kčs.
Velkou pozornost občanů upoutávala pokračující adaptace zámku na náměstí. Po technicky
náročných pracích byla zajištěna cenná freska malíře Moraviniho, představující bitvu na
Bílé hoře, jak ji viděli katoličtí vítězové. Freska zaujímá plochu 200 m² v hale zámku a její
záchrana je pro památkáře velmi složitý úkol. Špatný stav vnitřních dřevěných stěn, vazby
na nosné konstrukce a požadavky památkářů vyžadovaly po celý rok od pracovníků všech
profesí, kteří se na adaptaci podílejí, velice pečlivou a přesnou práci. Po vyzdění nosné
konstrukce nástavby nad střechou zámku a po zbudování krovů byla střecha nástavby
oplechována měděným plechem a hrotnice na ní pozlaceny. Vlastní střecha zámku byla
pak v listopadu pokryta prejzovými taškami. Tak byla ke konci roku přestavba horní části
zámku dokončena a bylo započato s hrubými stavebními pracemi uvnitř budovy. V tomto
roce bylo zde prostavěno 2 400 000 Kčs.
Další významnou adaptací veřejné budovy je oprava Dělnického domu. Byla opravena
střecha, vybudováno ústřední topení a sociální zařízení pro restauraci, která byla výstavbou samostatného vchodu oddělena od
64.
kulturního zařízení Dělnického domu. Náklad na tuto adaptaci, v níž bude v příštím roce
pokračováno, činil 900 000 Kčs.
Pro úplnost poznamenávám, že v letošním roce započaly Rozvodné závody Kladno
s výstavbou své služebny na pozemku mezi sídlištěm Na pískách a bažantnicí.23 Protilehlý
pozemek, využívaný donedávna Mototechnou jako parkoviště nových, k prodeji určených
automobilů, zůstal letos prázdný.

23

Komenského čp. 534.
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Z našich závodů
Hostivický Laktos získal letos podvakrát putovní standartu podnikového ředitele a podnikového výboru ROH jako nejlepší závod celého národního podniku. Získal ji za první a druhé
čtvrtletí a slavnostně ji převzal na shromáždění pracujících v květnu a září. Přitom byli
odměněni zasloužilí pracovníci odcházející do důchodu, nejlepší kolektivy, mezi nimi
i členové SSM, kteří získali pěkné umístění v oborové soutěži Mladých mlékařů. Uznání
získala také brigáda socialistické práce Vítězného února, založená r. 1970 a od roku 1975
nositelka bronzového odznaku. Má 22 členů a jejím vedoucím je s. Václav Pikrt. Zmíněný
kolektiv mladých je třicetičlenný, ve věku do 30 let, a účastní se socialistické soutěže
o Rudý karafiát. Závod splnil nákup mléka na 105 %, bylo vyrobeno zboží ve výši
1 579 000 [Kčs] navíc a zisk byl proti plánu vyšší téměř o 20 %.
Zdejší cech Praga – závod Klementa Gottwalda se vyrovnal se státním plánem na 100,8 %
a ve výrobě náhradních dílů pro Mototechnu odvedl o 10 % výrobků více, než stanovil
plán. O tyto výsledky se zasloužilo společné úsilí všech zaměstnanců v čele s brigádami
socialistické práce a kolektivy soutěžícími o tento titul. V závodě jsou tři brigády, z nichž
první, vedená s. Františkem Rajtorou, je nositelkou stříbrného odznaku, druhé dvě, vedené
s. L. Burkou a C. Blahem, odznaku bronzového. O titul soutěží další tři kolektivy. V pracovním úsilí zaměřovali se všichni především na kvalitu výroby, při níž jim pomáhaly zkušenosti Saratovského
65.
hnutí a soutěž Za vzornou kvalitu práce. Úspěchem byly také úspory nákladů a elektrické
energie rovnoměrně odebírané ve třech směnách, v nichž závod pracuje. Vedle vlastní
práce v závodě pomáhali zaměstnanci i při akcích volebního programu, kde při výstavbě
nákupního střediska a kanalizace odpracovali 310 brigádních hodin. Zúčastnili se i brigádní
pomoci JZD, kde při žních odpracovali 930 hodin.
JZD Československo-sovětského přátelství se sídlem v Chýni mělo letos mimořádně dobré
výsledky ve sklizni obilovin. Vzdor nepříznivému počasí bylo ve středisku Hostivice sklizeno
ječmene na 210 ha v průměru 44,02 q po hektaru, pšenice na 188 ha v průměru 47,88 q.
Průměrný výnos byl u nás 45,85 q obilovin po hektaru. Nejvyšší výnos dala u nás pšenice
Jubilar pěstovaná na 11 ha s průměrným výnosem 59 q po hektaru. Druhá byla pšenice
Minor pěstovaná na 47 ha s průměrem 56,87 q po hektaru. Ze čtyř středisek družstva se
naše středisko umístilo na druhém místě v pořadí ukončení proudové sklizně. Ve sklizni
řepy cukrovky bylo dosaženo průměrného výnosu 330 q po hektaru.

Kulturní a politický život
První kapitola sdruženého závazku obsahovala úkoly na úseku ideově výchovné činnosti
a politicko organizační práce. Zde vedle úkolů, které zajišťovaly přímo MěNV a MěV NF při
aktivizování široké veřejnosti k řešení životně důležitých problémů našeho města, mělo
důležité slovo Hostivické kulturní středisko, podílející se organizačně i obsahově na všech
významných oslavách v průběhu roku.
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K 30. výročí Vítězného února byl uspořádán 19. února odpoledne NF v Dělnickém domě
koncert Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého. Měl velmi pěknou úroveň, účast
občanů byla však velmi slabá, pouhých 80 návštěvníků. K oslavě tohoto výročí se připojila
i místní organizace SSM, která uspořádala besedu s příslušníky Lidové milice v závodě
Praga, při níž byli čtyři milicionáři vyznamenáni.
66.
Kulturní středisko připravilo setkání s výtvarníkem Jiřím Bryndou, který se zúčastnil stavby
plynovodu Orenburg. Této akci se zúčastnilo 60 pionýrů.
Už 3. února se konalo v rámci těchto oslav v kulturním domě závodu Praga setkání brigád
socialistické práce, kde 90 účastníkům zahrála a zazpívala skupina Českého skiflu J. Traxlera.
4. února sešlo se 60 členů místní organizace SČSP na „besedě nad samovarem“ se s. Jiráčkem, populárním El Carem.
V duchu 30. výročí Vítězného února probíhala první městská konference KSČ, konaná
18. února v Dělnickém domě. Za KV KSČ se jí zúčastnil s. Jiří Hauser a za OV KSČ s. Skála
Mil. Byl při ní zvolen nový městský výbor KSČ, v němž za předsednictví s. Josefa Sloupa
pracovali s. Chaloupka, Drož, Krčilová, Slavíček, Šopejstal, ing. Musil, Tvrdý, Urban, Bucek,
Janda, Hurt a Schmidt st. Za zesnulého Václava Slavíčka se stal členem MěV KSČ
s. ing. Kits.
K únorovým oslavám patřilo i vystoupení divadla strýčka Jedličky konané 28. února za
účasti 250 dětí, dále koncert žáků hudebních kurzů uspořádaný v Dělnickém domě
25. února a pionýrský dětský karneval, konaný 26. února.
11. března uspořádalo kulturní středisko spolu s MěV NF oslavu MDŽ, při níž 150 přítomných žen shlédlo estrádu konferovanou Jiřím Prokelem, známým z televize. Účinkoval v ní
komik Vratislav Černý a dívčí kapela Slávinky.
1. květen byl oslaven tradičně průvodem a manifestací na hostivickém náměstí. Zúčastnilo
se 3 600 občanů, v průvodu bylo neseno 32 státních vlajek, 6 obrazů státníků, 9 transparentů, 2 májky a 6 spolkových praporů. 549 účastníků průvodu šlo v krojích, mládež se
na celkovém počtu účastníků podílela 1 944 jedinci. V uvedeném celkovém počtu byli vedle Hostivických také občané ze Středokluk, Kněževse, Chýně, Jenče a Zličína. Hlavní projev
na manifestaci pronesl tajemník ONV Praha-západ s. Stracený.
67.
Po manifestaci vyhrávala přítomným Valdaufova dechovka. Před vlastní oslavou proběhl
v časných ranních hodinách svazarmovský budíček, jehož se na 13 motocyklech
a v 16 autech zúčastnilo 57 občanů.
Májové oslavy pokračovaly 4. května besídkou školy v sokolovně. 5. května položili členové
místní organizace SPB k hrobům padlých rudoarmějců a k památníčkům v obci květiny
a pionýři se zde střídali při čestné stráži.
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6. května byl proveden slavnostní zápis novorozeňat pod patronátem Svazarmu, který po
něm odstartoval už tradiční Jízdu osvobození s 12 auty a 38 účastníky, vedoucí na Moldavu
a zpět přes Teplice, Terezín a Lidice.
9. května proběhl svazarmovský den. Pro nepřízeň počasí konal se jen zkrácený Pochod
vítězství. Branné odpoledne vyplnili kynologové z Dolan a fotbalisté utkáním Dukla Hradec
Králové – Sokol Hostivice. Večer při táboráku u pionýrského domu vystoupila skupina
Žoldnéři.
K Mezinárodnímu dni dětí byl uspořádán 3. června festival mládež okresu Praha-západ,
uskutečněný v rámci kampaně k IX. Světovému festivalu mládeže na Kubě. Na náměstí
promluvil k účastníkům s. Klučina z OV SSM a potom následovala na stadiónu pionýrská
pouť. Večer došlo v Dělnickém domě k setkání mládeže s funkcionáři.
17. června konal se na stadiónu krajský sportovní přebor v lehké atletice.
18. června byl další koncert žáků hudebních kurzů v kulturním dom závodu Praga.
K 60. výročí vzniku republiky se vztahovala výstava Už nikdy fašismus, která byla otevřena
6. října v kulturním domě. Pořádal ji Svazarm s MO SPB. Vernisáže pro pozvané hosty se
zúčastnilo 35 lidí a promluvil na ní Dr. Kopejtko z OV KSČ. Přítomen byl i předseda OV
Svazarmu s. Haich. Výstavu navštívilo v průběhu trvání 698 osob, z toho 350 žáků ZDŠ.
V jejím rámci proběhly 12. října hovory s mládeží za účasti okresní prokurátorky
Dr. Fučíkové. Z 68 účastníků se 38 přihlásilo s hodnotnými příspěvky do diskuse.
68.
13. října konalo se v kině slavnostní představení k 80. výročí československé kinematografie a k 25. výročí hostivického kina. Slavnostní projev přednesl předseda MěNV s. Chaloupka. Byl promítnut film Adéla ještě nevečeřela.
Měsíc československo-sovětského přátelství byl zahájen tradičním lampiónovým průvodem
večer 6. listopadu. Zúčastnilo se ho 400 lidí, převážně dětí, k nimž na prostranství
u pionýrského domu promluvila Jiřina Krčilová. Nevhodně zapůsobily přednesené trampské
písničky a zvláště odsouzeníhodné bylo pak chování některých jedinců z řad starších
školáků, kteří během průvodu vystřikovali ze stříkaček benzín a stříleli praky po lampiónech malých dětí.
V rámci měsíce československo-sovětského přátelství uspořádal SČSP spolu s kulturním
střediskem 17. listopadu v kulturním domě besedu o přírodě v sovětské Střední Asii a na
Kavkaze, o níž vyprávěl a diapozitivy promítal Otakar Brodský, pracovník pražské ZOO.
Účast pouhých 30 lidí.
O trochu lepší to bylo s účastí na besedě o knize Leonida Brežněva Malá země, která se
konala opět v kulturním domě 9. prosince a na níž o tomto díle promluvil ředitel ZDŠ
M. Horák.
K 600. výročí úmrtí Karla IV. uspořádalo kulturní středisko besedu, na níž byly promítnuty
diapozitivy o životě a díle tohoto panovníka, doprovázené slovním výkladem Dr. S. Plicky.
Beseda se konala 23. září pro žáky vyšších ročníků ZDŠ a 24. listopadu byla opakována pro
dospělé. Zde v závěru besedy promluvil k 30 účastníkům kronikář o tom, jak to asi
vypadalo za vlády Otce vlasti u nás v Hostivici.
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Vedle těchto vysloveně oslavných akcí uspořádalo kulturní středisko 30. ledna koncert
Heleny Vondráčkové, 15. února loutkové divadlo Zvířátka v ZOO, 28. února přednášku
Dr. Langhammerové z národopisného oddělení Národního muzea o lidových velikonočních
tradicích, 20. března koncert Milušky Voborníkové a Petra Spáleného, 17. dubna ve
spolupráci s Českým svazem chovatelů domácího zvířectva přednášku
69.
s. Volfa na téma Přežijí rok 2000?, 18. dubna pro pionýry přednášku Dr. Plicky o společenském chování, 4. prosince představení Josefa Pehra s jeho maňásky a 21. prosince hru
Kocour Vavřinec, provedenou souborem Divadla bez opony.
V létě uskutečnilo kulturní středisko několik zájezdů. Bylo to 6 výletů s dětmi: 2× na
výstavu o Karlu IV. na pražském hradě, 2× do muzea v Roztokách a na hrady Karlštejn
a Křivoklát. Pro dospělé to pak byly zájezdy na Pražské kulturní léto v Maltézské zahradě.
V kulturně politickém životě našeho města sehrály významnou roli i zdejší sdělovací
prostředky: Hostivický měsíčník a Hostivický rozhlasový týdeník. V jejich redakcích došlo
k některým kádrovým změnám. Tak redakční radu měsíčníku tvoří nyní soudruzi dr. Zvára,
dr. Plicka, ing. Musilová, dr. Tejnor, Hrbková, Bryndová, Tůmová, Pachmanová, Klouda
a ing. Šícha. Rozhlasový týdeník pak pravidelně připravují s. dr. Zvára, dr. Plicka, Johanovský, Volková, Trhlínová a Suchá. Po technické stránce zajišťují vysílání členové Hi-Fi
klubu Svazarmu. Obě tyto instituce se už staly trvalou a neodmyslitelnou sounáležitostí
hostivického veřejného života a jejich kladné působení na naši veřejnost je mimo vší
pochybnost. Měsíčník vychází v nákladu 500 kusů, rozhlasový týdeník je vysílán vždy
v pátek odpoledne a v sobotu dopoledne mimo letní prázdniny.

Sociální a zdravotní péče o naše občany
Jedním z úkolů sdruženého závazku bylo věnovat zvýšenou pozornost finanční pomoci
sociálně slabým občanům, vytvářet podmínky pro rozšíření pečovatelských služeb starším
a nemocným a dbát o kvalitní služby ve zdravotnictví. Na plnění tohoto úkolu se podílela
především zdravotně sociální komise MěNV a do určité míry i sbor pro občanské záležitosti.
Úzce s ním souvisely i ostatní služby.
Finanční pomoc sociálně slabým starobním důchodcům činila v roce 1978 celkem
50 000 Kčs. Za sociálně slabého důchodce byl považován jedinec,
70.
jehož důchod nepřesahoval částku 620 Kčs měsíčně, u manželské dvojice pak 1 100 Kčs
měsíčně. Z uvedených 50 tisíc Kčs bylo rozděleno 26 důchodcům v jednorázových příspěvcích ve výši od 200 do 500 Kčs celkem 14500 Kčs. V 70 případech byl poskytnut věcný
příspěvek na zakoupení ložního prádla, obuvi, potravin a pod. v celkové výši 33 946 Kčs.
Třem důchodcům bylo placeno stravování v závodní jídelně závodu Praga. Bylo to celkem
647 obědů v celkové částce 1 555 Kčs. Pečovatelskou službu vykonávalo 5 zdejších žen
a za tuto činnost byly honorovány Okresním ústavem sociální péče Praha-západ.
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Jedním z nejzávažnějších zdravotnických problémů našeho města je trvalý nedostatek
pitné vody. Letos na podzim dosáhla tato svízel téměř katastrofálního rozměru v sídlišti Na
pískách. Snad v důsledku výlovu rybníků došlo k velkému poklesu vody ve studních
a zdroje zásobující sídliště vodou nestačily. Voda zde tekla pouze hodinu denně, což pak
porucha ve vodovodním zařízení ještě zhoršila. Na veřejné schůzi MěV NF a MěNV, která
se konala 3. listopadu v kulturním domě závodu Praga, byla tato situace obyvateli sídliště
zle kritizována, v jednom případě dokonce velmi neomaleně. MěNV zjednal po delším
jednání s ONV nápravu tak, že zařídil dovážení vody cisternou z Prahy třikrát denně do
reservoáru sídliště. Je to velmi nákladné řešení, z rozpočtu je na to vydáváno přibližně
10 000 Kčs měsíčně. Jen mzda řidiče činí 100 Kčs denně.
V druhé polovině prosince objevila se další nesnáz, kritizovaná občany. Dva ze tří kukavozů Okresního podniku služeb v Roztokách, obstarávající odvoz popela, měly poruchu
a zbylý třetí vůz sám popel odvážet nestačil.
V druhé polovině roku, nejvíce v měsíci září, docházelo k častým poruchám v dodávce
elektrického proudu. Bylo to způsobeno jednak bouřkami, častěji však poruchami v rozvodné síti. Ředitel Středočeských energetických závodů v Kladně přislíbil zajistit do zimního
období nápravu. Skutečně se také situace v posledních měsících roku zlepšila.
71.
Ze služeb měla největší podíl na nespokojenosti občanů situace ve zdejší obchodní síti. Po
celý rok byly trvale uzavřeny prodejny potravin na Břvech a ve starých Litovicích, velmi
často se neprodávalo v drogerii, papírnictví a v prodejně Domácích potřeb. Příčinou toho
byla neschopnost podniků, které tyto prodejny spravují, získat pro uzavřené prodejny
prodavačky a zajistit pro ty, které byly přechodně uzavřeny pro nemoc, dočasný zástup.
Naproti tomu bylo s uspokojením přijato znovuotevření mandlu v Hostivici I., k němuž
došlo v lednu. V druhé polovině roku byl však pro nedostatek pracovníků uzavřen mandl
v Hostivici II. a bylo po spokojenosti. Před koncem roku se objevil vážný nedostatek
v zásobování obyvatelstva uhlím, způsobený hlubšími příčinami v národním hospodářství.
MěNV řešil tuto situaci částečným řízením distribuce uhlí, které přednostně dostávaly ty
domácnosti, u nichž potvrdil na požádání nedostatek paliva příslušný poslanec.
V péči o staré občany, o níž jsem se zmínil vpředu, se uplatňoval sbor pro občanské
záležitosti. Všem občanům starším sedmdesáti let předával k narozeninám blahopřání,
které osmdesátiletým a starším doplňoval drobným dárkem. Dvakrát do roka se členové
sboru vypravili na návštěvu Domova důchodců v Černošicích, Mníšku pod Brdy – Kamenný,
Mníšku pod Brdy – Za rybníčky a ve Vraném u Slaného, v nichž dožívá 19 našich spoluobčanů. Vedle obvyklých dárků jim tentokrát přivezl jako dar Národní fronty naši publikaci
k 700. výročí trvání obce, kterou starouškové s potěšením přijali.
20. června bylo pro občany starší 75 let uspořádáno tradiční Radostné odpoledne v kulturním domě, na němž byli přítomní pohoštěni a pobaveni vystoupením žáků našich škol.
Sbor pro občanské záležitosti zaslal prostřednictvím poslanců a členů občanských výborů
také blahopřání všem, kdo během roku dožili padesáti let.
Těžiště práce sboru bylo však především v pořádání slavnostního vítání nových občánků.
Bylo uskutečněno sedmkrát, a to vždy za účasti
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72.
zástupců závodů či organizací Národní fronty, kteří převzali nad slavností patronát. Vedle
jejich dárků obdrželi nejmenší Hostivičáci i pamětní talíř k 700. výročí obce.
V prvním dnu školního roku zúčastnili se členové sboru slavnostního zahájení školního roku
a přivítali prvňáčky kytičkou. Přivítány byly jimi i děti v obou mateřských školách a ve
zvláštní škole.
23. března uspořádal sbor v obřadní síni MěNV předávání občanských průkazů 15letým
žákům školy a 5. května uskutečnil zde spolu s vedením PO SSM slib nových pionýrů.
Všem novomanželům byly po celý rok dávány v upomínku na sňatek hostivické pamětní
talíře a upomínkové svatební listy.
V roce 1978 se narodilo 78 dětí, 48 občanů zemřelo. Z tohoto počtu zesnulých bylo zvlášť
velkou ztrátou pro veřejný život u nás úmrtí s. Václava Slavíčka, dlouholetého předsedy
MV KSČ, člena OV KSČ a činného příslušníka mnoha organizací NF. Zemřel náhle 12. září
ve věku 65 let. 27. října zemřel ve věku 72 let další zasloužilý pracovník s. Václav Krejčík,
který byl v minulosti po dlouhá léta členem rady MNV a předsedou komise pro ochranu
veřejného pořádku. Budiž čest jejich památce!

Pár slov o našich školách
Na ZDŠ došlo letos ke změně ve vedení. Ředitel školy Alois Saifrt odešel 31. července do
důchodu a na jeho místo nastoupil jeho dosavadní zástupce Miroslav Horák. Zástupkyní
ředitele byla jmenována učitelka Ludmila Filipová.
Alois Saifrt byl ředitelem po tři školní roky. Pod jeho vedením bylo na zdejší škole započato, podobně jako na všech školách v republice, se zaváděním nové koncepce školního
vzdělávání, jak bylo stanoveno XV. sjezdem KSČ a uzákoněno ústavním zákonem
z 21. června 1978. Za uvedené tři roky došlo k značnému zlepšení ve vybavení školy. Tak
např. byla dokončena a do provozu uvedena školní kuchyně s nejmodernějšími stroji,
s instalací topného plynu, elektřiny, vzduchotechnikou a
73.
skladem potravin. Do provozu byla zároveň dána i školní jídelny se 120 místy, v níž se
stravuje přes 300 dětí. Byly dále dokončeny šatny pro 500 dětí, vyměněn kotel ústředního
topení, které bylo rozšířeno na nové prostory, a v pobočné budově u Findejsů byla
rekonstruována cvičná dílna pro práci se dřevem a kovem. Nově byla v této budově zřízena cvičná kuchyně se dvěma pracovními linkami pro vyučování vaření a péči o dítě.
V hlavní budově byla ve třídě nad školní kuchyní stržena podlaha a nahrazena novou,
betonovou, potaženou PVC, rovněž kluzké schodiště do poschodí bylo pokryto gumovou
podlahovinou. Do ředitelny a poloviny tříd byl zakoupen nový nábytek.
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I v tomto roce trval značný nedostatek míst pro děti v obou mateřských školách.
V Hostivici I. bylo ve třech třídách 71 dětí, v Hostivici II. v jedné třídě 30 dětí. Přednostně
byly přijímány děti žen pracujících ve zdejších prodejnách a ostatních službách. Pětileté
děti, které mateřskou školu nenavštěvovaly, byly v druhém pololetí připravovány v tzv.
přípravném oddělení na vstup do 1. třídy základní školy. Ve dvanácti odpůldnech s nimi
učitelky mateřské školy procvičovaly v podstatě všechno, co bylo vštípeno ostatním dětem
téhož věku v mateřské škole. Tato příprava pokračovala i doma v rodině, jak byli k tomu
rodiče učitelkami instruovány. Děti obou mateřských škol dojížděly pravidelně každý týden
do Prahy na nácvik plavání, mladší děti v Hostivici I. i do sauny.
I v jeslích byl nedostatek míst. Bylo zde opatrováno 28 dětí a i s nimi dojížděly sestry do
sauny. Možná z tohoto důvodu měly naše jesle nejmenší nemocnost v okrese. V obou
těchto předškolních zařízeních i v ZDŠ byly děti kvalitně stravovány. Rodiče na toto stravování dopláceli podle výše příjmu v mateřské škole nejvýše 4 Kčs denně, v jeslích 8 Kčs.
V ZDŠ byl poplatek za oběd 3 až 3,20 Kčs.
Zvláštní škola, umístěná v krajně nevyhovujícím provizoriu na náměstí, byla v průběhu
roku vybavena dalšími moderními didaktickými pomůckami, např. televizorem, magnetofonem, vybavením dílny a pod.
74.
Pro nedostatek prostoru však nemohly být plně využity. Školu o dvou třídách navštěvovalo
32 dětí, z toho téměř 75 % cikánského původu.

Padesát let naší knihovny
Bez publicity a oslav proběhlo letos 50. výročí činnosti hostivické veřejné knihovny. Jen
v odborném časopise Čtenář uveřejnil kronikář v 8. čísle k tomuto jubileu informativní
článek.
Podle zákona předmnichovské republiky měly být knihovny zřizovány v obcích již v roce
1920. Obecní zastupitelstva se tomu bránila, neboť to pro ně znamenalo značné vydání.
V Hostivici došlo k otevření knihovny v roce 1928, v Litovicích teprve v roce 1932. Tam
vedli každoročně v rozpočtu paušál na knihovnu ve výši 50 haléřů na obyvatele. Tím
našetřili 6 000 Kč. V lednu 1932 z nich zakoupili 230 zábavných i naučných knih a tím
uvedli knihovnu v život.
V Hostivici k tomu mohli přistoupit o čtyři roky dříve proto, že zdejší podpůrný čtenářský
spolek Hostivít věnoval svou knihovnu čítající 1 800 svazků obci. Tento spolek byl založen
22. dubna 1889 a měl 297 členů. Knihy byly půjčovány bezplatně, jen ztrátu nebo poškození bylo nutné nahradit. Knihovna měla dva knihovníky, volené vždy na jeden rok. Knihy
získávala dary členů a nákupem ze spolkového jmění. Z časopisů byly odebírány Světozor,
Libuše, Přítel domoviny a Živnostenské listy.
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Jinou spolkovou knihovnou byla knihovna TJ Sokol, o níž je první zmínka v roce 1912.
V roce 1919 měla 924 svazků zábavné i poučné literatury, 50 čtenářů a 378 výpůjček.
I tato knihovna byla převedena do obecní knihovny. Ta měla zpočátku jen 64 čtenářů.
V roce 1932 měla už 2 068 svazků, 83 čtenářů a 4 018 výpůjček. Odměna knihovníka
činila 600 Kč. Za okupace byla knihovna umístěna v budově dnešního MěNV.24
Knihovníkem byl Jan Kohoutek, čtenářů bylo 396 a výpůjček 1 831. V roce 1941 vyřadila
německá cenzura nejcennější tituly. Zbytek knihovny byl přemístěn do Neradova hostince,
činnost knihovny ustala a byla obnovena až v prosinci r. 1945. Tehdy měla 1 366 svazků
beletrie, 509 knih naučných a 44 knih pro mládež.
75.
Čtenářů bylo 630, výpůjček 2 604. V Litovicích se půjčovalo každou středu za poplatek
50 haléřů měsíčně. Knihovníkem byl Ludvík Pergl. Knihovna byla umístěna v kanceláři
obecního úřadu, kde šťastně přečkala II. světovou válku. I po sloučení obcí zůstaly zpočátku knihovny dvě. V Hostivici I., kde byl knihovníkem Bohumil Tejnský, byla umístěna
v budově MNV, v Hostivici II. v bývalém pekařství v čp. 65. Knihovníkem byl zde nadále
Ludvík Pergl. Obě knihovny měly nedostatek knih pro mládež, četla se hlavně beletrie,
stoupal zájem o sovětskou knihu, politická a zemědělsko vzdělávací literatura nebyla
žádána. Četli převážně starší občané a děti, střední generace knihovnu opomíjela.
Knihovna v Hostivici I. trpěla častým stěhováním a střídáním knihovníků. V roce 1958 měly
obě knihovny dohromady 6 694 svazků, ale jen 209 čtenářů, vesměs z Litovic, neboť
v Hostivici se pro nedostatek vhodného prostoru nepůjčovalo. Obrat k lepšímu nastal
v roce 1961, kdy byla knihovna umístěna v Potoční ulici v místnostech dnešní spořitelny.
Slavnostního otevření, k němuž došlo 23. října, se vedle oficiálních osobností zúčastnila
i národní umělkyně Otylie Beníšková, která svým vystoupením zde založila tradici literárních večerů, na nichž se později podíleli spisovatelé Jan Drda, Marie Podešvová, Františka
Pecháčková, Helena Šmahelová, Miroslav Ivanov a Rudolf Luskač.
V roce 1962 byly obě knihovny sloučeny pod vedením profesionální knihovnice Antonie
Klemšové, s níž zde pracovala Jaroslava Findejsová. V roce 1970 byla knihovna přestěhována do dnešního provizoria na náměstí. Knižní fond vzrostl na 16 909 svazků, počet
čtenářů je 670 a počet výpůjček 24 588.
V tomto roce odešla do důchodu knihovnice Antonie Klemšová. 2. června se s ní rozloučili
s. Chaloupka, Hurt a Šesták a předali jí vyznamenání Za zásluhy o výstavbu Středočeského
kraje.
Knihovnu nyní vede Jaroslava Findejsová, jako druhá knihovnice
76.
zde pracuje Eliška Nešvarová.

24

Husovo nám. čp. 59

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada H – svazek č. 7
Kronika budování Hostivice 1976–1985 – rok 1978

55

Z kronikářova zápisníku
Počátkem roku vyšla v nakladatelství Albatros kniha Afrika, jejíž autor doc. dr. Ctibor
Votrubec, CSc., je naším spoluobčanem.
Plesová sezóna byla letos poměrně chudá. Nejvýznamnější plesy byly Všedělnický
21. ledna a ples SRPŠ 11. února. Návštěvníci této druhé zábavy byli nemile překvapeni,
když se po skončení museli domů brodit 10 cm čerstvě napadlého sněhu.
Při soupisu zeleně, který byl proveden 1. března, bylo zjištěno, že v Hostivici je 6,80 ha
parkové plochy, hřiště zaujímají 3,3 ha, zelené pásy a ostrůvky 0,05 ha. Na uvedených
pozemcích bylo napočítáno 1 150 stromů, 1 053 keřů a 450 růží. V parcích bylo 375 m
chodníků, 60 laviček a 10 keramických váz. Další vázy měly být instalovány podél státní
silnice, ale bylo od toho upuštěno, neboť vázy v ceně 600 Kčs za kus neznámí pachatelé
v noci kradli. Smutně se letos proslavili anonymní vandalové, kteří v průběhu roku zničili
vysázené stromky při cestě z Jenečka ke hřbitovu, vyvraceli odpadkové koše a ničili
autobusové čekárny.
Bylo spočítáno, že Hostivicí projíždí během 24 hodin 140 vlaků, z toho 82 osobních včetně
rychlíků.
2. března vzrušila nás zpráva o letu prvního československého kosmonauta ing. Vladimíra
Remka.
10. a 13. dubna proběhlo školení občanů v CO, a to v Dělnickém domě a v kulturním domě
závodu Praga. Promítnut byl barevný film o první pomoci při nejrůznějších úrazech,
doplněný výkladem MUDr. Petkova.
13. dubna bylo provedeno očkování psů proti vzteklině.
Na břevském a litovickém rybníku se objevil přelétávající párek labutí. V prostoru na
Valovském severně od obce bylo napočítáno 20 kusů srnčí. Lidoví myslivci odchytali
66 zajíců a 100 bažantů.
Letos byla dobrá úroda jablek a zahradních jahod. Hub bylo málo.
77.
Při okresní směně, jíž se 22. dubna zúčastnilo 384 občanů, z toho 98 mladých, byl při práci
na kanalizaci vážně zraněn ing. Antonín Štětka.
25. května došlo u mlékárny ke srážce dvou nákladních aut. Při nehodě nebyl nikdo
zraněn, ale hmotná škoda činila 130 000 Kčs.
Koncem května uspořádal automotoklub Svazarmu soutěž z Hostivice do Hostivice –
memoriál Josefa Šmída. Letos se tato soutěž jela jako okresní přebor a dosáhla rekordní
účasti.
15. června došlo k přepadení dvou táborníků na břevském koupališti. Mezi šesti pachateli
byli dva školáci.
17. a 18. června probíhala v Jenečku tradiční výstava domácího zvířectva, pořádaná
Českým svazem chovatelů domácího zvířectva.
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Koncem června se devítičlenné družstvo cvičenců ze svazarmovského výcvikového
střediska branců zúčastnilo krajského přeboru, v němž obsadilo 2. místo.
30. června byl zabit autem u mlékárny důchodce Petržilka, když neopatrně přecházel
vozovku.
Téhož dne došlo k setkání bývalých žáků zdejší školy z roku 1951. Sešli se se svými učiteli
ve zdejším hotelu a ve vzpomínání a družné zábavě strávili příjemný večer.
Počátkem července uskutečnil Svazarm ve spolupráci s MO SPB zájezd po stopách
III. ilegálního výboru KSČ na Berounsku a v brdských lesích.
V měsíci říjnu došlo ke změně ve složení rady MěNV. Na vlastní žádost byl z ní a z funkce
předsedy komise pro ochranu veřejného pořádku uvolněn s. Luboš Schovanec. Za něho do
těchto funkcí nastoupil s. Karel Seidl. Současně byl do rady MěNV zvolen s. František
Kotík, a to za s. Skanderovou, která odešla na mateřskou dovolenou.
I letos se malý Jirka Petkov uplatnil jako filmový herec. Účinkoval ve filmu režiséra
Brynycha Dva na houpačce a v televizním seriálu pro děti režiséra Adama Jak zvítězit nad
chybou.
11. listopadu konala se sedmá konference pionýrské skupiny Mír.
78.
Zúčastnili se jí zástupci 16 oddílů, 40 výchovných pracovníků a hosté. Byla zvolena nová
skupinová rada, schválen plán práce a přijat závazek sebrat 200 q odpadových surovin,
vysadit 200 stromků a keřů a odpracovat 2 000 hodin na zvelebení města.
2. prosince byl na shromáždění kulturních pracovníků okresu Praha-západ v Cholupicích
vyznamenán čestným uznáním kronikář naší obce.
V letošním roce si 5 876 střadatelů uložilo v hostivické spořitelně částku ve výši
2 576 000 Kčs.
Počasí se v tomto roce vyznačovalo velkými teplotními výkyvy. Leden byl poměrně mírný,
na konci měsíce bylo dokonce 7 °C tepla. 4. ledna přehnala se v noci přes nás vichřice
dosahující stokilometrové rychlosti. Únor byl mrazivější, po 24. únoru však nastala obleva.
I jarní měsíce byly poměrně chladné, ještě 10. května popadával sníh a byl mírný noční
mráz. V červnu byla zpočátku vedra až 28 °C, ale od 11. června bylo opět chladno, v noci
dokonce 0 °C. Počátek července byl chladný a deštivý, konec teplý a slunečný. V srpnu
bylo nejprve horko, po bouřce 7. srpna však nastalo ochlazení. Podobně střídané počasí
bylo i v září a říjnu. Jeho konec a zvláště pak listopad byl mlhavý a chladný, zatímco na
horách bylo slunečno a teplo. Ke konci listopadu pršelo a padal sníh, který 29. a 30. zůstal
ležet ve 20cm vrstvě. Začátek prosince byl mrazivý, ve dne minus 7°, v noci až minus
12 stupňů, kolem 10. prosince však už zase 10 °C nad nulou. Na Silvestra pak bylo téměř
15 stupňů, v noci však přišlo prudké ochlazení a do rána klesla teplota až na minus 15°.
Rok 1978 skončil. Vcelku to byl dobrý rok, i když nebyl tak úspěšný a radostnými pocity
z dobré práce naplněný jako rok loňský. Uzavíráme ho v pevné víře, že se nám v příštím
roce podaří dohonit, co bylo zameškáno, splnit úkoly volebního plánu a přiblížit se ve větší
míře cíli, jímž je dobudování socialistické Hostivice.
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79.

Únor 1948 u nás
Nejvýznamnějším výročím letošního roku bylo nesporně 30. výročí Vítězného února. Při
prohlížení zápisů svých předchůdců v obecní kronice jsem s překvapením zjistil, že o této
historické události v ní není zaznamenáno prakticky nic. Chci se proto v této části letošního
zápisu k únoru roku 1948 vrátit a zachytit, co se ještě vůbec zachytit dá. Mohu přitom vyjít
jen z velmi chudých pramenů. V obecním archivu nejsou téměř žádné zápisy či jiné
písemnosti z té doby, chybí zápisy z jednání Akčních výborů Národní fronty, dokonce
nejsou ani zcela zachyceny výsledky voleb z roku 1946, nenašel jsem záznamy z jednání
rady MNV. Žijící pamětníci, kteří se na průběhu událostí osobně podíleli, mají povětšině,
jak jsem zjistil porovnáváním, ne zcela spolehlivou paměť, a navíc je jich už pranepatrně.
Úřední dokumenty, jak stranické tak i veřejné správy, byly postupně a velmi neuváženě
skartovány, nebo jsou někde – nikdo neví kde – uloženy. A tak zbývá jen naděje, že se
z nich časem někde něco objeví a bude potom možno doplnit a upřesnit to, co je dále
uvedeno.
S mírnou nadsázkou mohu říci, že bylo pro mne snazší dát dohromady k 700. výročí
Hostivice naše středověké dějiny, než zachytit to, co se zde událo od roku 1945 do let
padesátých.

Co bylo před Únorem
V oné době žily u nás vedle sebe dvě samostatné obce Litovice, k nimž se už před sto lety
roku 1849 připojily do té doby samostatné vesnice Břve a Jeneček, a vlastní Hostivice. Po
květnové revoluci zesilovaly mezi občany snahy po sloučení obou obcí v jednu obec.
K tomu však mohlo dojít teprve po únoru 1948. Příčinou toho byl mimo jiné různý sociálně
politický charakter obou vesnic. Zatímco Litovice byla obec s převahou dělníků a drobných
zemědělců, v Hostivici, kde byly všechny významnější úřady a instituce a kde také byla
většina živnostenských
80.
provozoven, se na veřejném životě výrazněji podílely střední vrstvy: inteligence, živnostníci
apod. Jinak řečeno, Hostivice se odlišovala od proletářských Litovic svým, řekl bych
měšťáckým charakterem. Už ta skutečnost, že v Hostivici byla KSČ podstatně slabší než
v Litovicích, to dosvědčuje. Tento rozdílný třídní charakter byl jednou z hlavních příčin
možnosti sloučení obou obcí před Únorem.
Obě vesnice byly tehdy součástí kladenského okresu. K okresu Praha-západ připadly při
jeho vzniku v roce 1949. Zatímco se v Hostivici ustavily po revoluci jako samostatné místní
organizace všechny čtyři strany Národní fronty, v Litovicích byly takto organizováni jen
komunisté a národní socialisté. Předsedou litovické KSČ byl s. Karel Blätterbauer, národní
socialisté měli v čele bývalého starostu Antonína Tejnora. V Hostivici vedl KSČ s. František
Nejedlý, předsedou národních socialistů byl Adolf Bauer, po něm Ferdinand Hyml,
u sociálních demokratů to byl Vojtěch Jakl a u lidovců Josef Anděl. Do voleb v roce 1946
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šly v obou obcích všechny čtyři strany se samostatnými kandidátkami. Volby se konaly
v neděli 26. května za nádherného slunečného dne a jejich výsledek byl s napětím
očekáván především národními socialisty, kteří si alespoň v Hostivici dělali naději na
vítězství. Tím větším zklamáním pro ně bylo, když se po sečtení hlasů ukázalo, že počtem
členů poměrně slabá KSČ získala 779 hlasů a národní socialisté jen 358 hlasů. Sociální
demokraté a lidovci měli po 175 hlasech. Z Litovic jsem nezjistil přesná čísla, ale podle
pamětníků získali zde komunisté 48 % všech hlasů.
O tom, jak vypadal politický život v obou obcích po těchto volbách, je možno se zčásti
dočíst v publikaci Dělnické hnutí na Hostivicku, vydané k 50. výročí KSČ, kde se František
Nejedlý pokusil na str. 18 až 28 v kapitole Boj za socialismus u nás po druhé světové válce
do roku 1971 zachytit historii celého tohoto období. Druhým pramenem poznání je
publikace Hostivice – 700 let života a práce
81.
vydaná MNV v roce 1977 k 700. výročí trvání obce. Zde se kolektiv autorů snažil ve stati
Jak se rodila socialistická Hostivice upřesnit a doplnit, co bylo o uvedených letech napsáno
v první naší publikaci. Obě tyto brožury, omezené rozsahem a zabírající život u nás v celé
šíři, mohly přinést jen heslovité zachycení událostí sledovaného období. K hlubšímu
poznání by jistě posloužily zápisy z porad a schůzí jak stranických, tak i orgánů veřejné
správy. Jak jsem řekl v úvodu, zachovalo se jich mizivě, v podstatě jen zápisy z jednání
pléna litovického národního výboru od 29. července 1947 do 18. prosince 1949.25 Tento
orgán lidové moci u nás byl tehdy veden Jaroslavem Pachmanem, pozdějším tajemníkem
ONV Praha-západ a nositelem Řádu práce. Členy a náhradníky MNV byli: za KSČ Josef
Arnold, Josef Burián, Karel Blätterbauer, Jan Fiala, Marie Hájková, Václav Chalupa,
František Kotík, Václav Krejčík, Marie Majerová, Tomáš Málek, Josef Malík, Josef Morštejn,
Jarmila Pospíšilová, Josef Sejkora, Jan Staněk, Karel Tampír, Karel Vilímek, Josef Vlach,
Josef Zykán. Za národní socialisty František Fiala, Václav Novák, Václav Pšenička, Vladimír
Tichý, Stanislav Tomšík, Alois Trhlín, Vilém Wernhauser. Za sociální demokraty Josef Krýsl,
Josef Ptáček, Leopold Veselý. Za lidovce Jan Prokop.
Rozpory v Národní frontě, které se na podzim roku 1947 začaly zřetelně projevovat, měly
svou ozvěnu i u nás v Litovicích. Lze to vyčíst ze zápisu řádné schůze MNV konané
v sobotu 6. září 1947 v Dělnickém domě. Zapisovatel Josef Arnold zde na 2. straně zápisu
čís. 41/8 zapsal: „Předseda MNV ujímá se slova a předčítá přítomným resoluce Ústřední
komise pro lidovou správu při ÚV KSČ, která obsahuje připomínky k jednotlivým
paragrafům nové ústavy, týkajících se národních výborů. Uvádí, že v první ústavě bylo sice
v prvním paragrafu vysloveně uvedeno,
82.
že lid je zdrojem veškeré moci, ale hned brzy po vydání ústavy byla praxe jiná, veškerá
moc byla dána do rukou úřadů, okresních hejtmanů ap. Člen MNV Josef Morštejn jménem
KSČ navrhuje odeslání resoluce z této schůze tak, jak byla předsedou MNV přednesena.
Člen MNV Vladimír Tichý pozastavuje se nad tím, že MNV má dělati ústavním činitelům
připomínky a nepovažuje za vhodné, aby se rezoluce z dnešní schůze odesílala. Od toho
jsou prý příslušné komise stran NF. Předseda MNV znovu vysvětluje, že jest především
25

I tyto zápisy jsou nyní nezvěstné
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životním zájmem národních výborů a jejich členů činiti připomínky k paragrafům,
jednajících o národních výborech, protože jedině tyto mají jednak již řadu zkušeností
a jednak jsou vedeni snahou už v ústavě zaručit lidovost. Lid chce jasné a srozumitelné
zákony a nařízení a ne doktorské kroucení paragrafů, které mohou být kdykoliv použity
proti lidu. Lid má zkušenosti po roce 1918, kdy mnoho sociálních a jiných vymožeností lidu
bylo nakonec zneužito a použito proti lidu. A pak pražští páni právníci nemají ty zkušenosti
jako my zde, kteří konáme denně tu drobnou práci pro lid a jsme s lidem denně ve styku
a proto známe všechny jeho bolesti.
Člen MNV Alois Trhlín připojuje se k připomínce člena Tichého a připomíná, že dobře
nerozumíme navrhované rezoluce.
Člen MNV Karel Blätterbauer vyvrací námitky Trhlína a Tichého a doporučuje odeslání
navrhované rezoluce, aby tím bylo dokázáno, že lid, resp. jeho zástupci, mají zájem na
ústavě a že mají obavy, aby ústavu páni právníci nakonec nezpackali. Nechceme se dostat
tam, kam jsme se dostali po roce 1918.
Předseda MNV uvádí, jak např. půl roku se přou právníci o tom, má-li název republiky znít
lidově demokratická či jen demokratická. Zdůrazňuje, že pracující vrstvy národa jsou
odhodlány i bojovat za uhájení svých práv a všech sociálních a jiných vymožeností,
získaných po květnové revoluci v důsledku trpkých zkušeností a utrpení před a v okupaci.
Nechceme, aby o našem příštím osudu rozhodovalo jen 10–15 lidí,
83.
ale aby bylo dbáno přání všeho lidu.
Člen MNV Krýsl dotýká se slovenského problému, který prý také velmi brzdí práce na
ústavě.
Člen MNV Tichý doporučuje vypracování rezoluce MNV po předchozí dohodě všech stran
a po důkladném jejím prostudování a prodebatování členstvem. Projednání vyžadovalo by
delšího času. Nechť jest zvolena komise stran Národní fronty, která rezoluci projedná,
Jinak považuje rezoluci za úzce stranickou.
Předseda MNV upozorňuje Tichého, že o rezoluci bylo již jednáno v radě MNV, takže
všichni členové rady byli s ní obeznámeni a mohli ji již dávno projednat a prodebatovat se
svými voliči. Odmítá tvrzení Tichého, že jest stranická. Navrhuje dodatečně svolat veřejnou
schůzi občanstva a s občanstvem rezoluci projednat.
Člen MNV Morštejn vyzývá, aby se k rezoluci vyjádřil zástupce strany sociálně demokratické.
Člen MNV Krýsl prohlašuje za stranu soc. demokratickou, že souhlasí s odesláním rezoluce
podle návrhu předsedy MNV.
Nato předseda vyzval přítomné k hlasování: 16 hlasů bylo pro odeslání rezoluce, proti bylo
5 hlasů. Rezoluce se tedy ihned odešle, jak bylo již na počátku navrženo členem MNV
Morštejnem.“
Na 4. straně tohoto zápisu pak stojí:
„Člen MNV Málek projevuje nesouhlas s usnesením vlády o zamítnutí miliónářské dávky
a podává návrh na odeslání rezoluce vládě a předsednictvu ÚNF, aby byla uvalena na
největší boháče a na vysoké bezpracné důchody.
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Člen MNV Trhlín podává návrh, aby předcházející návrh byl zamítnut, ježto nepovažuje za
vhodné, abychom rezolucí protestovali proti vládě, kterou jsme si sami zvolili. Předseda
MNV vysvětluje, že rezoluce není naměřena proti vládě, a dává o předchozích návrzích
hlasovat. Pro odeslání rezoluce o miliónářské dávce hlasovalo celkem 15 členů MNV, proti
hlasovalo 6 členů.“
84.
Více o tomto období těsně před Únorem dostupné dokumenty neříkají. Nic nového mi také
neřekli pamětníci, s nimiž jsem hovořil. V podstatě opakovali, co již bylo uvedeno v publikaci Hostivice – 700 let života a práce na str. 89 a 90.

Jak to bylo v únoru 1948 a po něm
Únorové události proběhly u nás zcela klidně. Funkcionáři všech stran NF byli vesměs
rozvážní lidé, dobře se znali, často byli osobními přáteli a ti ze stran nekomunistických
rychle pochopili, oč běží, a vyvodili z toho správné závěry. Příkladem může být organizace
národně socialistické strany v Litovicích. V té době byl jejím předsedou Vladimír Tichý,
Antonín Tejnor byl už jen členem výboru. Jednatelem byl Václav Pšenička (zemřel v roce
1963, od něho jsem získal tehdy tuto informaci), vzdělavatelem Václav Jupa. Ve dnech,
kdy došlo k odstoupení ministrů této strany a ustavení nové vlády Klementa Gottwalda,
sešel se výbor organizace a rozhodl se požádat jako celek o přijetí do KSČ. Bylo o tom
vypracováno písemné prohlášení, které podepsali všichni, až na Antonína Tejnora.
Dokument byl pak předán předsedovi KSČ v Litovicích s. Karlu Blätterbauerovi. MV KSČ jej
projednal a souhlasil s přijetím všech podepsaných mimo Vladimíra Tichého, o němž bylo
známo, že se na svém pracovišti v Praze (byl úředníkem kterési pojišťovny) výrazně
exponoval pro bývalé vedení národně sociál. strany. Ten tedy do KSČ přijat nebyl, pracoval
však dále veřejně, v posledních letech svého života jako funkcionář OV SČSP Praha-západ.
Antonín Tejnor se už potom politického života nezúčastňoval. Výbor této strany doporučil
vstup do KSČ všem členům, což také většina (asi 28) udělala.
V Hostivici došli lidovci a národní socialisté k stejnému rozhodnutí, které uskutečnili tak, že
předali organizaci KSČ veškerý majetek. Ta jej pak odevzdala ústředí těchto stran, už
obrozených, v Praze. V obcích zůstaly tedy jen organizace KSČ a sociálních demokratů,
kteří se však, jak je známo, velmi brzy v KSČ sloučili.
85.
V únorových dnech došlo k významné události v největším zdejším průmyslovém podniku,
dnešním závodě Praga. Ten byl od roku 1945 majetkem Legiobanky. ZV ROH požádal OOR
na Kladně o jeho znárodnění, k němuž došlo 28. února 1948. Předseda ZV ROH František
Kadlec se snad jako jediný hostivický občan zúčastnil historického sjezdu závodních rad
v Praze a byl i na Václavském náměstí, kam přijel Klement Gottwald oznámit účastníkům
manifestace, že president republiky přijal demisi odstupujících ministrů a schválil novou
vládu.
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Na výzvu Klementa Gottwalda byly v obou obcích ustaveny Akční výbory Národní fronty.
V Hostivici ho zpočátku tvořily spojené výbory všech čtyř stran, brzy byl však podle pokynů
OAV NF v Kladně, tlumočených s. Mildorfem, Musilem a Škrdlantem zúžen na pět členů.
Byli to František Nejedlý a František Polánka za KSČ, Ferdinand Hyml za národní socialisty,
Štěpán Arnold za sociální demokraty a Josef Arnold za lidovce.
V Litovicích byl AV NF řízen s. Stanislavem Sládkem z Kladna. Jeho předsedou byl Karel
Blätterbauer a členy Jaroslav Pachman, Josef Vlach, Václav Čížek, Karel Tampír, Jindřich
Ráž, Josef Zykán, vesměs členové KSČ a Václav Pšenička za národní socialisty. Práce obou
akčních výborů se vyznačovala klidem a uvážlivým přístupem ke všem úkolům. Bylo jejich
zásluhou, že zde celé toto období prošlo hladce, bez jediného vážnějšího konfliktu. Podle
vyprávění Františka Nejedlého zazlívali mu prý někteří radikální členové strany mírný
postup, později však byly oba akční výbory právě za tento způsob jednání jako politicky
nejsprávnější chváleny.
K tzv. vyakčnění došlo u nás v jediném případě, a to ve státním statku Litovice, kde byl
pro špatné jednání se zaměstnanci propuštěn dozorce – důchodce Josef Příhoda, bývalý
hostivický starosta.
Nejasným zůstává případ předválečného komunisty Josefa Suchého, o němž je zmínka
v publikaci Dělnické hnutí na Hostivicku na str. 21. Jmenovaný byl tehdy zaměstnán na
letišti. Když se vracel pozdě večer
86.
na kole domů, byl údajně přepaden a zbit tak, že na následky toho zemřel. Mělo jít o
případ třídního teroru. Takto to interpretuje s. František Nejedlý, tehdejší předseda AV NF,
rodina Josefa Suchého to však kategoricky popírá. Podle ní šlo o úraz způsobený pádem
z kola bez zavinění třetí osobou.
K založení Lidové milice v dnešním závodě Praga došlo poměrně pozdě. V publikaci
Hostivice – 700 let života a práce je uveden jako měsíc založení červen, podle sdělení
Františka Rajtory, zasloužilého člena LM, k tomu došlo až v říjnu. Ovšem soudruzi, kteří se
v té době stali řádnými členy LM, byli už v únoru pověřováni ZO KSČ i OV KSČ strážními
úkoly. Prvním velitelem LM byl Stanislav Bělohlávek, členy byly Jan Černý, František
Rajtora, František Kadlec, Josef Donát, Josef Lédr, s. Hradil se synem, Josef Zelenka, Karel
Cvrček, Karel Charvát, Antonín Sloup, Václav Hurt, Josef Kletečka, Josef Jansa a další.
V téže době byly ustaveny hlídky LM i v některých dalších zdejších závodech, především
v mlékárně, kde byl velitelem s. Bohuslávek. Na nádraží vedl LM J. Čermák, v továrně
firmy Zadák František Hartl. Na nádraží byla v milici i žena, Jiřina Krčilová, dnes učitelka
ZDŠ, která tam tehdy pracovala. Všechny tyto útvary byly brzy spojeny v LM závodu
Praga. Pravidelná cvičení začala hned na podzim, a to podle cvičebního plánu okresního
štábu LM na Kladně.
Po únoru 1948 došlo ke zkvalitnění politického života. V jarních volbách získala společná
kandidátka stran NF 99,8% hlasů (v publikaci 700 let je tisková chyba). Dvě desetiny
procenta je několik bílých lístků odevzdaných občany, kteří se nedokázali správně
orientovat.
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Došlo ke správním změnám: od 1. ledna 1949 byly naše obce přivtěleny k nově vzniklému
okresu Praha-západ a od 1. ledna 1950 došlo k jejich sloučení.
V srpnu 1950 bylo ustaveno JZD, v roce 1951 zřízen komunální podnik,
87.
do něhož s zapojily téměř všechny zdejší živnosti, socializace naší obce se rozběhla na
plné obrátky. O tom však už jsou přesné a úplné záznamy v kronice spojené obce
Hostivice, proto nepovažuji za nutné to zde znovu uvádět.

Prameny:
Kniha zápisů o schůzích pléna MNV v Litovicích 1947–1949
Publikace Dělnické hnutí na Hostivicku
Publikace Hostivice – 700 let života a práce
Osobní vzpomínky účastníků:
1) Václava Pšeničky (zemřel v r. 1963, v posledních letech předseda MNV Hostivice,
jeho údaje mi dnes potvrdil Václav Jupa, učitel v. v.)
2) Františka Nejedlého (dnes v důchodu, tehdy předseda AV NF a KSČ)
3) Karla Blätterbauera (dnes v důchodu, tehdy předseda AV NF a KSČ)
4) Václava Čížka (dnes v důchodu, tehdy ved. prac. aparátu MNV)
5) Františka Rajtory (dnes i tehdy pracovník závodu Praga a člen LM)
Autor textu: Miloš Šrámek
Napsal: Václav Hošek

Ověřovací doložka
Projednáno a schváleno ve schůzi rady MNV Hostivice, konané dne 15. března 1979.
Předseda MěNV

Tajemník MěNV

Chaloupka

Leština
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[89.]

1979

Rok dítěte
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91.
Letošní rok, předposlední rok 6. pětiletky, nebyl u nás tak úspěšný jako léta předcházející.
Po dvou rocích vypjatého úsilí, významných výročí a nesporných úspěchů v budování
socialistické Hostivice jakoby došlo k útlumu, k ochabnutí energie, ke ztrátě zájmu na
veřejném prospěchu u mnoha našich spoluobčanů.
Ne že by se neudělal kus dobré práce, ale všechno, co jsme si na počátku roku předsevzali, splněno nebylo. Jistě to zavinily i objektivní, námi neovlivnitelné příčiny, mnohdy
celospolečenského charakteru. V průběhu zápisu bude o nich ještě zmínka. Snad tím bude
alespoň částečně vysvětleno, proč letošní kronikářský zápis nevyzní tak optimisticky, jako
tomu bylo v letech minulých.

Nástup do nového roku
Byl neveselý. Začalo to hned v první den roku. V noci z 31. prosince na 1. leden došlo
k náhlé změně počasí. Teplota klesla hluboko pod nulu a napadly spousty sněhu. Tím byl
v celém státě zpomalen nástup do dalšího roku pětiletky a odstranění vzniklého zpoždění si
vyžádalo řadu nepopulárních zásahů.
Hned 2. ledna byla vyhlášena úsporná energetická opatření, především omezení veřejného
osvětlení o 20 %. 19. února bylo toto omezení zvýšeno na 50 %. Znamenalo to, že už tak
nedostačující osvětlení našich ulic bylo zhoršeno natolik, že večerní cesta z práce domů
byla mnohým našim spoluobčanům velmi znepříjemněna. Od 29. ledna byla změněna
pracovní doba, a to tak, že se v úřadech a některých provozech začínalo pracovat později
než dosud. Tím se ranní energetická špička rozptýlila, ale pro pracující to znamenalo
pozdější návrat domů, komplikovaný často i dopravou, která se nedokázala ihned změněné
situaci přizpůsobit. To nikomu z postižených na dobré náladě pochopitelně nepřidalo.
Od 1. dubna byl zaveden letní čas umožňující delší využití denního světla. Trval do konce
září.
92.
Energetickou krizí byla postižena i škola. Pro nedostatek paliva byly ministerstvem školství
vyhlášeny v lednu mimořádné zimní prázdniny, nejprve od 8. do 14. ledna, později prodloužené do 28. ledna. To přineslo další starosti rodičům, především zaměstnaným
matkám. První pololetí skončilo na školách až 15. února. Jarní prázdniny byly zrušeny
a nekonaly se ani obvyklé školní výlety.
V souvislosti s potížemi, které zimní kalamita způsobila v dopravě, dostalo se Hostivici
i nepříznivé publicity v denním tisku. 6. ledna objevila se v Rudém právu zpráva, v níž bylo
naše nádraží jmenováno jako jedna z železničních stanic, kde je uhlí zamrzlé ve vagónech
rozmrazováno ohněm, čímž jsou vagóny poškozovány. Dodatečně se ukázalo, že u nás
byly vagóny rozmrazovány horkým vzduchem z leteckého motoru, což vagónům neuškodilo, a kritika Rudého práva nebyla proto oprávněná. Navíc nešlo o vagóny v železniční
stanici, nýbrž o vagóny v Uhelných skladech Praha-Ruzyně. Všechny tyto okolnosti
a důsledky z nich vyplývající nesporně měly (vedle řady jiných) záporný dopad na občanskou aktivitu u nás, což se projevilo především v plnění našeho sdruženého závazku.
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Jak byl plněn socialistický závazek našeho města
Byl projednán a schválen 25. ledna na plenárním zasedání městského národního výboru.
Stěžejními úkoly, které jím měly být zajištěny, byly dvě velké akce Z investičního
charakteru. Je to výstavba obchodního střediska na Husově náměstí a budování hlavního
kanalizačního sběrače pro Litovice. V hodnotě díla byl plán splněn, u kanalizačního sběrače
dokonce překročen. U obchodního střediska to byl 1 milión Kčs, u kanalizačního sběrače
1 760 000 Kčs (plán počítal s 1 200 000 Kčs). To však nemění nic na skutečnosti, že
u výstavby obchodního střediska činí zpoždění stavby oproti plánu již 18 měsíců.
Příčiny jsou podle výboru lidové kontroly MěNV v chybném projektu, v havárii střech
a v nedostatečné brigádnické pomoci občanů.
93.
Ta vázla na obou stavbách. Počítalo se s odpracováním 4 500 bezplatných hodin. Skutečnost je o tisíc hodin menší: na obchodním středisku bylo odpracováno 1 319 hodin, na
kanalizačním sběrači 2 191 hodin.
Zmíněná havárie střechy obchodního střediska, k níž došlo 21. června a při níž se postupně odlomila část střechy převažující vlastní stavbu, proběhla naštěstí bez úrazu. Odborníci,
kteří vyšetřovali, proč k ní došlo, usoudili, že střecha byla asi přetížena. Přes tyto nedostatky a potíže byl kus práce na obchodním středisku udělán. Bylo vybudováno ústřední
topení, omítnuty stěny ve sklepě, v mrazírnách a zčásti v samoobsluze, byl proveden
rozvod vody a úprava kotelny.
Kanalizační sběrač byl doveden až k státnímu statku ve starých Litovicích a na opačnou
stranu od ulice Sportovců k uličce vedoucí k pionýrské klubovně.
Z osmi úkolů, které obsahoval závazek v neinvestiční části akce Z, nebyly dokončeny
úpravy v Mičurinových sadech a v parku Dukelských hrdinů. Nebylo také započato se
stavbou dětského hřiště za bývalou drůbežárnou v Hostivici. Stalo se tak pro nevyřešené
majetkově právní poměry. Ostatní úkoly byly v podstatě splněny.
Jak byly plněny úkoly na úseku ideově výchovné a politicko organizační práce a na úseku
zlepšování ekonomických a sociálních podmínek občanů, vyplyne z další části tohoto
zápisu.
K tomu, jak pokračovalo budování našeho města, ještě několik poznámek. Během roku
bylo dokončeno 18 bytových jednotek, postavených soukromníky. Kladně lze hodnotit
skutečnost, že 28. prosince si mohli obyvatelé sídliště Na pískách poprvé natočit z kohoutků ve svých bytech kvalitní, zdravotně nezávadnou vodu v neomezeném množství. K tomu
dni byla totiž dokončena první etapa skupinového vodovodu, přivádějícího k nám vodu
z Chrášťanských vrtů.
94.
Tím skončilo v této čtvrti více než rok trvající nákladné dovážení vody cisternami, za níž
jen za rok 1979 zaplatil MěNV čtvrt miliónu Kčs.
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Další stavební práce, která upoutala pozornost naší veřejnosti, byla rozsáhlá obnova
břevského koupaliště, zahájená letos okresním výborem SSM Praha-západ, který je nyní
vlastníkem tohoto objektu. Je plánována na delší dobu, čímž je toto rekreační zařízení,
sloužící nejen nám, ale i Pražanům, dočasně vyřazeno z provozu.
Největší zájem soustředila na sebe oprava zámku. Je to největší a nejnákladnější současná
akce a je také nejvíce na očích. Pokračovala po celý rok podle plánu. Po hrubé úpravě
vnějších omítek a dokončení střechy bylo započato s vnitřními úpravami zámku.
Nejnáročnější je obnova fresek v některých prostorách zámku. Provádí ji skupina
odborných restaurátorů vedená zasloužilým umělcem profesorem Raimundem Ondráčkem.
Fresky bylo nutné nejprve zabezpečit přelepem, teprve potom se mohlo přistoupit k vlastní
restauraci. Přelepy byly sejmuty, odstraněny pozdější přemalby a omítka zpevněna
injektáží. Poté byly nahrazeny staré plomby a tmely z dřívějších oprav novými a malba
konzervována. V závěru roku byly zahájeny retuše a restaurace malby. Při přípravných
zednických pracích byly 29. ledna objeveny v přízemí budovy dosud neznámé sklepní
prostory, zřejmě pozůstatky původního dvorce. 14. října byla vložena do makovice na
střeše kaple schránka se zprávou o dosavadním průběhu oprav zámku a publikace
Hostivice – 700 let života a práce, vydaná MNV k 700. výročí obce. Je to naše poselství
generacím, které přijdou po nás. Celkový finanční náklad na adaptaci činil za uplynulý rok
2 600 000 Kčs.
95.

Stručně o práci městského národního výboru
V kádrovém složení našeho národního výboru nedošlo během roku k žádné změně. Pouze
předseda komise pro ochranu veřejného pořádku Karel Seidl byl ze studijních důvodů na
vlastní žádost z této funkce uvolněn. Členem komise však zůstal nadále. Novým předsedou
je Karel Kletečka.
Rada národního výboru pracovala podle plánu. Schůze rady konala se jednou za čtrnáct
dní. Plenárních zasedání bylo celkem šest. Mimo ně uspořádal národní výbor dvě veřejné
schůze občanů. První se konala ve dnech 5. a 6. dubna ve všech jednotlivých čtvrtích.
Celková účast byla 170 občanů. Druhá veřejná schůze se konala 15. listopadu, a to opět
samostatně v každé čtvrti. V Hostivici se konala v kulturním domě závodu Praga
a zúčastnili se jí vedoucí tajemník KV KSČ s. Václav Hájek a předseda ONV Praha-západ
s. Lněnička. Přítomno bylo jen 47 občanů, ale diskuse byla bohatá (stížnost na nepořádek
v restauracích, na sklad odpadků, včetně dotazu, co se udělá pro záchranu litovické tvrze).
Schůze byla 17. listopadu kladně hodnocena v redakčním článku časopisu Svoboda.
Malá účast byla i na besedě s mladými o rozvoji tělesné výchovy u nás, která se konala
27. září opět v kulturním domě. I zde byla živá diskuse. V závěru roku byla vyhodnocena
pravidelná soutěž občanských výborů. Letos zvítězil a cenu 5 000 Kčs získal 6. občanský
výbor, vedený ing. Věroslavem Oličem. Na druhém místě s cenou 3 000 Kčs se umístil
3. občanský výbor vedený Zdeňkem Novotným a na třetím místě 2. občanský výbor v čele
s. Jaroslavem Stehlíkem a s cenou 2 000 Kčs. 6. občanský výbor získal mimo to v rámci
okresu Praha-západ třetí místo a další cenu 1 000 Kčs.
Z organizací NF byly tisíci korunami odměněny Myslivecké sdružení a Svazarm. Nejlepšími
brigádníky byli Jaroslav Císař se 192 hodinami a ing. Věroslav Olič se 174 hodinami.
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96.

Jak bylo zlepšováno životní prostředí našeho města
Tento úkol má na starosti komise MěNV, kterou vede Alois Saifrt. Za uplynulý rok odvedla
úctyhodný kus práce. S pomocí 363 brigádníků a odpracováním 5 870 dobrovolných hodin
bylo na Husově náměstí navezeno 130 kubických metrů zeminy k vyrovnání terénu po
zakrytí potoka betonovými panely.
V různých částech města bylo vybudováno na 600 metrů pevných chodníků, instalováno
10 laviček a 60 stávajících nově natřeno.
Na Břvech a v Jenečku byla zřízena dětská hřiště, u mlýna upravena studánka. Byly vysázeny stovky květin a keřů. Za tuto jistě velkou práci dočkali se členové komise a jejich
pomocníci nečekané „odměny“. Vysázené keře v parku na náměstí byly zničeny nepozornými sekáči trávy, 40 lipek, zasazených v povodí Litovického potoka, bylo neznámými
vandaly svévolně polámáno a zničeno. Podobní výtečníci pobořili i autobusovou čekárnu
pod školou, v níž navíc vytloukli téměř všechna okna. Pravidelně byly poškozovány
dopravní značky a telefonní automaty. U telefonní hovorny před budovou MěNV ukradl
kdosi dokonce celé dveře. Tím větší úctu a obdiv si zaslouží energie a optimismus těch,
kdo nepřestávají usilovat o zkrášlení našeho města a zpříjemnění života nás všech v něm.

Naše zdravotnictví
V našem zdravotním středisku pracuje 6 lékařů: 2 obvodní, 2 zubní, 1 dětská lékařka
a 1 gynekoložka. Jim pomáhá 7 sester a 1 zubní technik, pracující střídavě i v jiných střediscích OÚNZ.
Tento kolektiv zajišťuje zdravotní péči o občany Hostivice, Chýně, Jenče a Sobína. Svůj
úkol plní ve velmi ztížených podmínkách zdejšího zdravotního střediska.26 Prostorově
celkem vyhovuje – až na malou společnou čekárnu ordinace pro oba obvodní lékaře. Také
ženské oddělení má v podstatě vyhovující podmínky. Zubaře jsou velmi stísněni, ale
postupně se jim zlepšuje alespoň technické vybavení. Svízelná je situace dětského oddělení. Má malou čekárnu, která se nedá větrat a je společná pro děti zdravé
97.
i nemocné. Nejsou zde věšáky a překážejí tu stoly, na něž maminky pokládají batolata.
Kočárky je možné zaparkovat jedině na chodníku před střediskem. Vlastní ordinace slouží
i jako šatna, sklad zdravotnického materiálu a laboratoř. Tato situace je veřejností právem
kritizována. Naopak je kladně oceňována obětavá práce všech lékařů a ostatních pracovníků střediska – právě v daných podmínkách.
Během roku bylo v hostivickém obvodu MUDr. Petkova ošetřeno celkem 12 948 nemocných, z toho v ordinaci 11 524, při návštěvách 1 424. Preventivních vyšetření bylo 628.
Lékař odpracoval 2 153 hodiny, sestra Pelcová 2 097 hodin.

26

Prostřední čp. 791.
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Na gynekologii vyšetřila MUDr. Kasalická a sestra Melicharová 3 781 pacientek. Preventivních prohlídek bylo 1 467. Prohlídek těhotných žen bylo 1 131, vyšetření sestrou 261.
Nově přijatých těhotných žen bylo 119, porodů bylo 108, žádostí o interrupci bylo 35. Byl
zjištěn jeden nový případ zhoubného nádoru. V evidenci oddělení je celkem 2 281 žen.
(Uvedená čísla se vztahují na celý zdravotnický obvod.)
V zubním oddělení MUDr. Kalendy a sestry Vackové bylo během roku ošetřeno celkem
3 831 pacientů, z toho 42 dětí předškolního věku, 714 školní mládeže a 68 mladistvých do
18 let.
Dětské oddělení má v péči celkem 1 260 dětí z Hostivice, Chýně a Sobína. Z toho je 679
dětí ze základní a zvláštní školy. Během roku se v tomto obvodu narodilo 93 dětí, z nichž
jedno nedonošené zemřelo krátce po porodu. Nemocných dětí bylo ošetřeno celkem
6 588. Lékařka MUDr. Husová vykonala 786 návštěv, z toho 554 u dětí do šesti let. Sestry
Zelenková a Mládková navštívily 1 024 dětí. Preventivně bylo ošetřeno 2 529 dětí, z nich
349 vícekrát (chronická onemocnění). U těchto bylo provedeno 1 544 výkonů (očkování,
vyšetření moče a p.). Děti v základních školách byly vyšetřeny jednou, ve zvláštní škole
a v mateřských školách dvakrát ročně. Navíc zde byla epidemiologická vyšetření při výskytu infekční žloutenky, prohlídky dětí před odjezdem na lyžařský výcvik, na pionýrský tábor,
před sportovními soutěžemi a pod.
98.
Územní jesle navštěvovala lékařka každý týden, jednou měsíčně byly děti podrobeny
důkladné prohlídce. Dětské oddělení spolupracovalo také při zájezdech dětí z jeslí a mateřské školy v Hostivici do sauny v Praze-Liboci. V matrice národního výboru přibylo 62 nově
narozených. Naproti tomu 43 občanů během roku zemřelo.

Z našich polí a závodů
Letošní počasí zemědělcům nepřálo. Podle odborníků odpovídaly klimatické podmínky
povětrnostní situaci v roce 1947, který byl pro naše zemědělství katastrofální. Tím více je
si třeba vážit výsledků, kterých naši zemědělci dosáhli. I když nebyly splněny plánované
úkoly, díky pokrokovým metodám bylo dosaženo takových výnosů, že u nás nedošlo v zásobování ke kritické situaci.
Hektarové výnosy u obilovin činily v našem JZD v průměru 44,7 q, z toho u pšenice 42,9 q
a u ječmene 47,2 q. U řepy byl hektarový výnos 310,6 q, u kukuřice 352 q. Víceletých
pícnin (vojtěšky, jetele) bylo sklizeno v průměru 374 q po hektaru. Mléka bylo nadojeno
celkem 3 865 000 l, což odpovídá 2 876 litrům ročně na jednu krávu. Denní přírůstky
v živočišné výrobě činily u telat 500 gramů, u jalovic 560 gramů, u skotu ve výkrmu
420 gramů a u prasat 510 gramů. Od jedné prasnice bylo odchováno 14,3 selat. Za zmínku stojí ještě, že letos byla poprvé sklizeň řízena počítačem podle Opatovského hnutí ze
SSSR. Plánovaný zisk JZD byl překročen o 400 000 Kčs.
V cechu závodu Praga bylo věnováno velké úsilí likvidaci zpoždění od počátku roku.
Plánované akce investičního charakteru musely však být z úsporných důvodů odloženy.
Brigáda socialistické práce, vedená Ladislavem Burkou, získala stříbrný odznak.
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K organizační změně došlo ve zdejší mlékárně. Od 1. dubna byla přeřazena k Trojské
mlékárně jako provozovna 022. Jejím vedoucím byl jmenován Josef Šopejstal. Dosavadní
ředitel mlékárny Zdeněk Novotný přešel do téže funkce v Trojské mlékárně.
99.
V plachtárně Okresního průmyslového podniku byla vybudována nová hala.
V truhlárně téhož podniku získala brigáda socialistické práce Klementa Gottwalda, vedená
Vladislavem Votavou, stříbrný odznak.

Ještě krátce o našich jeslích a školách
V územních jeslích bylo letos celodenně pečováno o 28 dětí. Od roku 1974 je zde ustavena
brigáda socialistické práce, vlastnící zatím bronzový odznak a vedená nyní Ivanou Šafránkovou.
Dvě mateřské školy s pobočkou na náměstí navštěvovalo letos celkem 96 dětí, mimoto
7 dětí zaměstnanců Strojní a traktorové stanice bylo denně dováženo podnikovým autobusem do nové mateřské školy v Chýni. Jednání s MNV Chýně o obnovení provozu v bývalé mateřské škole a její propůjčení našim dětem nepřineslo do konce roku kladný výsledek.
Přeměna základní školy podle Projektu dalšího rozvoje československé výchovně vzdělávací soustavy dospěla i na naší ZDŠ do 4. třídy, čímž byla ukončena první etapa této přeměny. V plném rozsahu byly opět využívány pro polytechnickou výchovu dílna a cvičná kuchyně, adaptované v pobočné budově u Findejsů.
Zvláštní školu navštěvovalo ve dvou třídách 26 žáků, z toho jeden z Jenče. Škola byla
vybavena novými pomůckami, v obou třídách je televizor. Škola získala 1. místo v kraji ve
sběru odpadových surovin.

Kultura a společenský život
Tato oblast je u nás už delší dobu citelně postižena nedostatkem vhodného prostoru, kde
by se mohla realizovat. Jde o společenskou místnost, především o sály: Sokolovna je
nekompromisně vyhrazena tělovýchově, Dělnický dům je dlouhodobě vyřazen z provozu
pro adaptaci budovy a kulturní dům v cechu Praga je pořádajícím organizátorům propůjčován jen výjimečně. A tak už druhý rok u nás nebyly plesy, divadelní a koncertní činnost je
omezena a výchovně vzdělávací akce kulturního střediska jsou uskutečňovány
100.
jen díky porozumění vedení školy, které jim poskytuje přístřeší. Ve škole tak probíhaly
v měsíci únoru a březnu taneční kursy pro dospělé a hodiny předtaneční výchovy pro
mládež. Prvních se účastnilo 10 občanů, druhé absolvovalo 40 žáků nejvyšších tříd ZDŠ. Ve
škole se také konaly jazykové kursy (němčina a angličtina), o něž zájem podstatně vzrostl.
70 letošních proti loňským 20 posluchačům je výrazný úspěch této akce. Hudební kursy
kulturního střediska pokračovaly v podstatě beze změny. Žáci těchto kursů se pochlubily
svým uměním na koncertě v kulturním domě cechu Praga v sobotu 16. června.
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V témže sále byla v průběhu roku uspořádána v rámci Mezinárodního roku dítěte 4 divadelní představení pražských souborů a 22. prosince vánoční besídka s diskotékou a kouzelníkem.
Hostivický měsíčník změnil od 1. září svůj titulní list. Je vydáván v nákladu 550 výtisků,
z nichž se však bezpečně prodává v průměru 460 čísel. Redakční rada byla doplněna
novými členy Ivanou Eiseltovou, Annou Křižkovou, Natašou Zábranskou a vědeckým
pracovníkem Ústavu pro jazyk český PhDr. Antonínem Tejnorem. Nová redakční rada se
usilovně snaží zlepšením a zpestřením obsahu učinit měsíčník čtenářsky přitažlivější.
Ve vysílání Hostivického rozhlasového týdeníku nedošlo ani letos ke změně. Je vysílán
pravidelně každý týden mimo letní prázdniny.
Kino omezilo svůj provoz pro malý zájem diváků na čtyři představení pro dospělé a dvě
pro děti týdně. Hraje se v úterý, ve středu, v pátek a v sobotu. Letní kino v přírodě se ani
letos neuskutečnilo.
Místní lidová knihovna rozvíjela dále plánovitě svou činnost a tím i kulturně politické
působení na naše občany. Knižní fond vzrostl za rok o 1 392 svazků. Z toho bylo 708 svazků beletrie, 436 naučné literatury (včetně 108 svazků literatury politické), 202 svazků knih
a 46 svazků naučných knih pro mládež.
101.
Proti minulému roku stoupl počet výpůjček o 4 036 svazků. Nejvíce byla pochopitelně
žádána beletrie (zvýšení o 2 809 svazků), naučné literatury bylo vypůjčeno o 1 001 svazek
více, literatury pro mládež o 17 a naučné literatury pro mládež o 209 svazků. Zapsaných
čtenářů bylo 673, z toho bylo 111 důchodců, 21 učňů, 62 studentů a 204 školní mládeže.
Nejmladšími čtenáři bylo pět sedmiletých dětí.
Knihovna uskutečnila během roku 29 besed s čtenáři, převážně s mladistvými. Bylo uspořádáno 66 výstavek knih a instalovány nástěnky ke všem významným výročím. Činnost
knihovny se neomezovala jen na Hostivici, z funkce střediskové knihovny byl zajišťován
provoz i v knihovnách v Pticích, Středoklukách a Červeném Újezdě. Za nové knihy bylo
vydáno celkem 24 000 Kčs, za časopisy pro čítárnu téměř 5 000 Kčs. K dosavadním dvěma
pracovnicím knihovny J. Findejsové a E. Nešvarové přibyla 1. září na poloviční úvazek
Hedvika Bohdalová.
Z organizací Národní fronty pracovala intenzivně především TJ Sokol. Její členové zahájili
v podzimních měsících přípravu na spartakiádu, která se bude konat v příštím roce.
K nácviku skladeb se přihlásilo na 200 cvičenců, z toho 24 párů pro skladbu Rodiče a děti,
20 nejmladších žáků, 18 starších žákyň, 10 dorostenek, 12 mužů a 20 žen.
Vedle vlastního cvičení zajišťuje TJ Sokol výstavbu stadiónu, kde byly instalovány železné
konstrukce pro dvě tribuny a vybudováno sociální zařízení pro připravovanou okrskovou
spartakiádu. Také přestavba Dělnického domu probíhá podle plánu. Bylo dokončeno
ústřední topení a úprava bytových jednotek a kluboven nad restaurací. Rozšiřuje se přísálí,
v sále byla snesena nevyhovující galerie a upraven vstup na jeviště. Za uplynulý rok bylo
zde prostavěno 470 000 Kčs.
Lidoví myslivci si letos mnoho nenastříleli. Zvěř, především zajíci, koroptve, křepelky
a dnes už také bažanti, rychle ubývá, takže členům sdružení se sotva podařilo splnit
plánovaný odchyt živé zvěře.
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102.
Bylo to 40 bažantů a 58 zajíců, u nichž byl plán překročen o 8 kusů.
Svaz československo-sovětského přátelství uspořádal pro své členy 3. března odpoledne
besedu, na níž promluvil Oldřich Krčil a Karel Blätterbauer, a zúčastnil se aktivně všech
kulturně politických akcí v průběhu roku, jako např. šátkování pionýrů. Byl také hlavním
pořadatelem Měsíce československo-sovětského přátelství.
Svazarm zorganizoval už tradiční Jízdu osvobození, k níž 6. 5. odstartovalo 9 vozů
s 32 občany, a oblíbený závod Z Hostivice do Hostivice – memoriál Josefa Šmída. V okresní
soutěži brigádnické aktivity se umístil na třetím místě.

Naše radosti a strasti
Většina radostných událostí tohoto roku se týkala dětí. Organizace UNESCO vyhlásila rok
1979 Mezinárodním rokem dítěte a k němu byla i u nás zaměřena řada akcí. Podíleli se na
nich především pionýři. K 30. výročí PO SSM konala se 21. dubna v sokolovně pionýrská
konference, na níž byla zhodnocena práce zdejší skupiny Mír. Má 20 oddílů, 360 členů
a vybavení v hodnotě 74 tisíc korun. Za posledních osm let sebrali pionýři 22 vagónů
odpadových surovin a odpracovali 21 500 brigádnických hodin. Uspořádali 9 letních
táborů, jichž se zúčastnilo 424 dětí. Skupina byla dvakrát hodnocena jako nejlepší v kraji
a dvakrát jako nejlepší v okrese. Vedoucí získali 33 svazáckých a pionýrských vyznamenání
a uznání. Po skončení jednání konference zazpívala a zahrála dětem skupina Zelenáči.
12. dubna složili nejmladší pionýři v obřadní síni MěNV pionýrský slib, další pak 5. května
v Litovicích před pomníkem padlých. Na těchto slavnostech se upomínkovým listem a kytičkou podílel i Sbor pro občanské záležitosti. Pionýrská stráž stála 5. května i u všech
ostatních památníčků v našem městě. 9. května proběhly u nás okresní pionýrské soutěže
O partyzánský samopal a Pochod vítězství. Za pomoci a účasti Svazarmu, Svazu protipožární ochrany, Obvodního oddělení VB, vojáků patronátního útvaru v Praze Ruzyni,
103.
příslušníků Lidových milicí, zástupců Českého červeného kříže a členů okresní rady PO SSM
uskutečnil se pionýrský branný závod, při němž pětičlenné hlídky zdolávaly úspěšně 4 km
dlouhou trať, na níž musily na osmi kontrolních stanovištích osvědčit znalosti a zručnosti
v hodu granátem, v první pomoci, ve střelbě ze vzduchovky, v topografii a pod. Pochod
vítězství proběhl na trati dlouhé 26 km a vedl přes Hájek, Červený Újezd, Ptice, Drahelčice
a Rudnou zpět do Hostivice. Účastníci obou soutěží snědli pak 88 připravených řízků, 30 kg
párků, 14 bochníků chleba, 311 tatranek a vypili přes 300 limonád a nezměřitelné množství čaje.
2. června konala se na sportovním stadiónu pionýrská pouť za účasti 150 dětí. Byly zde
pro ně připraveny různé atrakce, jako např. závody v pytlích, na kolech, jízda na upoutaném motocyklu, na jezdeckém koni, střelba do terče, vystoupení požárníků a kynologů,
dívčí kopaná, minifotbal atd. V klubovně oddílu kopané uspořádaly téhož dne výstavku
dětských prací obě naše mateřské školy.
V letních měsících uskutečnila zdejší pionýrská skupina letní tábor v Trojmezí u Chebu.
Zúčastnilo se ho ve dvou bězích 100 plně spokojených dětí.
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K oslavě Roku dítěte přispěl významně i Sbor pro občanské záležitosti. Během roku
uskutečnil sedmkrát vítání novorozeňat, při němž se v úloze patronů vystřídaly Svazarm
(6. května), Národní fronta (11. května), Kulturní středisko (8. června), n. p. Laktos
(10. října), n. p. Praga (23. listopadu), Okresní průmyslový podnik – plachtárna (30. listopadu) a Strojní a traktorová stanice (7. prosince). Na těchto malých slavnostech účinkovali
od poloviny roku pravidelně žáci hudebních kursů kulturního střediska. Opožděné zahájení
vítání bylo způsobeno pozdním dodáním pamětních listů, které se při něm dávaly dětem
v upomínku probíhajícího Mezinárodního roku dítěte.
Sbor pro občanské záležitosti provedl dále 29. března slavnostní předávání občanských
průkazů patnáctiletým žákům ZDŠ a v první den školy
104.
uvítání nových žáků, a to ve všech našich školách.
Z další činnosti Sboru pro občanské záležitosti uvádím: 3. října navštívili členové Domovy
důchodců v Černošicích, v Mníšku pod Brdy a ve Vraném, kde žijí hostivičtí občané.
Průběžně byla zasílána blahopřání k narozeninám sedmdesátiletým a starším občanům, od
osmdesátých narozenin pak i s malým dárečkem. Bylo také blahopřáno těm, kdo se dožili
padesáti let. Na těchto posledně jmenovaných blahopřáních se vedle zástupců Sboru
podíleli i poslanci MěNV a členové občanského výboru. Z technických důvodů nebylo letos
uspořádáno tradiční setkání důchodců. Zaznamenávám ještě, že během roku bylo u nás
uzavřeno 32 sňatků a v neděli 29. dubna oslavena zlatá svatba manželů Prokopových
z Chýně. V měsíci prosinci bylo zlepšeno vybavení obřadní síně na MěNV zakoupením
nových křesel v ceně téměř 30 000 Kčs. 19. prosince sešli se členové Sboru, aby zhodnotili
svou celoroční činnost a přijali dárek, zakoupený z peněz věnovaných Sboru okresním
národním výborem za dobrou činnost.
Radostnými událostmi byly i všechny oslavy významných dnů a výročí. Vítězný únor byl
připomenut na schůzích všech složek Národní fronty.
Mezinárodní den žen byl oslaven 10. března programem skupiny J. Traxlera „Nejlepší
recept na nervy“ a vystoupením školních dětí na shromáždění v kulturním domě cechu
Praga.
Nejradostnějším svátkem byl jako vždy 1. máj, k němuž se na hostivické náměstí sešlo na
3 500 lidí z Hostivice, Středokluk, Kněževse, Chýně a Zličína. Slavnostním řečníkem byl
s. Krákora z OV KSČ. Po manifestaci shlédli účastníci tance krojovaných skupin.
Neméně zdařilá byla i okresní mírová a dožínková slavnost, uspořádané 1. září. Na dopolední manifestaci promluvil s. Klusáček. Po jeho projevu následovala obvyklá přehlídka
zemědělské techniky a odpoledne pak bohatý zábavný program.
105.
Měsíc československo-sovětského přátelství byl jako vždy zahájen lampiónovým průvodem
6. listopadu od budovy MěNV k pionýrskému domu, kde k 400 účastníkům promluvila
předsedkyně místní odbočky SRPŠ Jiřina Krčilová. Měsíc přátelství byl ukončen slavnostním
zasedáním MěNV 3. prosince.
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A nyní o našich strastech. Bylo jich v tomto roce požehnaně. Začalo to hned 1. lednem,
kdy mráz a záplavy sněhu zhoršily už tak špatné zásobování palivy, především uhlím. Od
objednání paliva v Uhelných skladech uplynuly dva až tři měsíce, než se spotřebitel uhlí
dočkal. Přitom bylo dodáváno jen 10 q na domácnost. Celkové množství paliva, které mohl
spotřebitel za rok odebrat, bylo stanoveno podle výše odběru v minulém roce.
Další svízel, která nás postihla už 2. ledna, byly kalamita v odvozu popela a odpadků. Byla
způsobena havárií kuka-vozu, nesjízdností komunikací a uzavřením přeplněné skládky
v Tachlovicích. Tato potíž trvala do 15. ledna.
Po celý rok bylo naše město postihováno častým výpadkem elektrického proudu. Chronický nedostatek vody v okolí školy musil být trvale napravován dovážením vody do studní
a přistavováním cisteren. Situaci zhoršil ještě nedostatek nápojů, včetně piva, v měsíci
červnu. Od 18. června bylo možné zakoupit minerální vody jen na lékařské potvrzení. Bylo
to především proto, že ze závadné studniční vody nemohlo být připravováno jídlo pro malé
děti.
Velkou poruchovostí trpělo i veřejné osvětlení, omezené navíc vládními úspornými
opatřeními. Rozšíření veřejného osvětlení ve čtvrti za školou, které zde má být nákladem
600 000 Kčs vybudováno, bylo přes včasnou objednávku započato Okresním stavebním
podnikem až v posledních měsících roku. V chodnících ve všech ulicích této čtvrti byl
vybagrován příkop, do něho položen kabel a příkop bagrem znovu zahrnut. Chodníky tím
však do původního stavu uvedeny nebyly. Nebyly také instalovány stojany se svítidly.
Z rozpočtové částky byla využita třetina.
106.
Důsledek všech těchto skutečností byl, že dosud čisté a upravené ulice za školou se
změnily v téměř neschůdné rozblácené cesty, proklínané každým, kdo tudy musil chodit.
Trvalou příčinou ke stížnostem občanů byl stav naší obchodní sítě. Ani letos nedošlo
k znovuotevření prodejen potravin na Břvech a ve starých Litovicích. Hostivická samoobsluha trpěla stálým nedostatkem prodavaček, takže v době letních dovolených byl tu
prodej omezen na nedostačující míru. Také prodejní sortiment tu byl ve srovnání s litovickou prodejnou mnohem horší. O mnoho lepší to nebylo ani s ostatními prodejnami.
Drogerie byla otevřena teprve 1. března, prodejna s domácími potřebami až na podzim.
Papírnictví bylo velmi často z nejrůznějších příčin zavřeno. A tak jen na prodejny masa,
textilu, obuvi a oděvů nebylo větších stížností.
Také služby, zajišťované Okresním podnikem služeb se sídlem v Roztokách, plnily svoji
funkci k poměrné spokojenosti občanů. Jen dlouhé termíny u oprav obuvi – dva a půl
měsíce – byly kritizovány.
Snad největší potíž nastala obyvatelům starých Litovic. Budování kanalizace tu nadlouho
narušilo veřejné komunikace, takže je tu velmi ztíženo zásobování domácností uhlím,
naftou a ostatními životními potřebami. Také odvoz popela je zde problémem, právě tak
jako příjezd sanitky s lékařem při náhlé potřebě. Moře bláta, v němž se tu všechno topí po
každém dešti, už jen dovršuje strasti obyvatel této čtvrti.
Vyjmenované nedostatky, trampoty a svízele měly nepříznivý ohlas mezi našimi občany
a byly nesporně jednou z příčin poklesu budovatelského úsilí u nás, jak o tom byla již
zmínka v úvodu.
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Z kronikářova diáře
Už v loňském roce byl radou MěNV schválen erb našeho města. Navrhl jej známý heraldik
Karel Liška. Prvně byl publikován až letos na titulní straně zvláštního čísla Hostivického
měsíčníku s jízdními řády, kde byl popsán a vysvětlen takto:
107.
„Z paty štítu vystupuje do výše jedné třetiny štítu stříbrná zeď s pěti stínkami. Uprostřed
zdi je modré ozubené kolo. V pravé červené polovině svrchního pole štítu jsou tři stříbrné
podkovy. V levé modré polovině je zlatá větev vinné révy s třemi listy.
Stříbrná zeď je symbolem města, pět stínek značí pět spojených obcí, ozubené kolo je
symbolem průmyslu. Podkovy a vinná réva jsou odkazem na historii, na staré vladycké
rody z Hostivice a Řehníka z Litovic“.
Od 1. září je erb v tiráži Hostivického měsíčníku (ale se šesti stínkami).
21. ledna uhořel v noci ve svém bytě Jaromír Urban, svobodný dělník cechu Praga. Usnul
s hořící dýmkou, od níž se vzňalo ložní prádlo.
V únoru bylo provedeno vyčištění Jenečského potoka v prostoru severně od státní silnice.
12. března byl poražen osobním autem při neopatrném přecházení křižovatky na náměstí
občan Čondl. Naštěstí byl jen zraněn.
Jako každého roku, i letos byl proveden odvod branců. Konal se v závodním klubu Motorlet
Jinonice, a to ve dvou etapách. 24. dubna se ho zúčastnilo 10 mladých mužů, všichni byli
odvedeni. V druhém termínu 10. října, bylo z celkového počtu 18 branců odvedeno 15. Ti
pak po návratu do Hostivice položili květiny k pomníku padlých na náměstí a k pamětní
desce obětí květnové revoluce na terasu27 domu občana Justy.
11. května vyjeli požárníci k ohni u kůlen nad nádražím. Vzňal se tam stoh slámy.
21. května zemřel v Praze ve věku 52 let litovický rodák Vladimír Štajner, ředitel n. p.
Tesla Karlín. Věnoval se rozvoji telekomunikační výroby. Jeho otec zahynul tragicky v revolučních květnových dnech v roce 1945.
25. června převzal kronikář obce na slavnostním shromáždění kronikářů okresu Prahazápad v Cholupicích 1. cenu, kterou získal v okresním kole soutěže kronikářů v kategorii
obcí do 5 tisíc obyvatel. Soutěž vypsalo ministerstvo kultury u příležitosti 30. výročí Vítězného února a 35. výročí osvobození naší vlasti Rudou armádou. Vítězné kroniky postoupily
do krajského kola.
108.
Od 21. července byly zvýšeny ceny benzínu, nafty, uhlí, koksu a elektrické energie.
Současně došlo i ke zvýšení poštovného a telefonních a telegrafních poplatků. Zvýšení cen
činilo 50 až 100 %.

27

Správně má být tarasu.
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Pouť, která letos připadla na 29. červenec, překvapila úplnou absencí obvyklých pouťových atrakcí: kolotočů, houpaček, střelnic apod.
1. srpna došlo ke změně ve zdejší spořitelně. Na jiné pracoviště odešla dlouholetá vedoucí
spořitelny Dagmar Cílková. Na její místo nastoupila dočasně pracovnice z Kladna.
27. srpna promluvil v televizních novinách předseda MěNV Ladislav Chaloupka o občanské
aktivitě v našem městě. Na některé jeho kritické připomínky reagovali obyvatelé sídliště Na
pískách, což vyvolalo jednání obou stran, uzavřené dohodou o vzájemné spolupráci.
13. září projel naší obcí předseda rady ministrů a generální tajemník bulharské komunistické strany Theodor Živkov při své cestě z Lán do Prahy. V ČSSR byl na státní návštěvě.
Letos byla velká úroda jablek. Naproti tomu hrušky u nás téměř vůbec nebyly, podobně
tomu bylo i s třešněmi, meruňkami a ořechy. Také hub bylo poměrně málo.
29. září uskutečnilo sdružení rodičů a přátel školy turistický pochod nazvaný „Vejšlap
k Svárovské lípě“. Byl uspořádán k oslavě Dne armády a k 30. výročí PO SSM. Zúčastnilo
se ho 85 občanů, kteří ušli za 5 až 6 hodin celkem 25 kilometrů.
27. října došlo k další tragické dopravní nehodě na státní silnici před Hostivicí. Kolonu aut
jedoucích ku Praze předjížděl neukázněně starší řidič, při čemž se střetl s protijedoucím
vozem. V něm jedoucí mladí manželé z Rakovníka zahynuli, zatímco viník vyvázl s lehkým
zraněním.
17. listopadu uskutečnilo SRPŠ v jídelně školy bazar obnošeného dětského šatstva a sportovní výstroje. Více než polovina nabídnutých textilií a bot byla prodána. U bruslí, saní
a lyží nabídka zdaleka neuspokojila poptávku.
109.
Kronikář obce uveřejnil během roku v krajském deníku Svoboda celkem 8 článků a 13 fotografií ze života našeho města.
Počasí bylo letos velmi vrtkavé. Po prudkých mrazech v prvních lednových dnech došlo
ještě během tohoto měsíce k oteplení, v němž roztál sníh, jehož v polovině ledna napadlo
na 30 cm. Teplota kolem nuly byla i po celý únor. V březnu bylo poměrně teplo, 8. března
byla dokonce první bouřka s blesky s hřímáním. V dubnu bylo střídavé počasí, 7. dubna
napadl znovu sníh, ale ještě téhož dne roztál. Začátek května byl studený, ale v druhé
jeho polovině se výrazně oteplilo. 18. května bylo už 25 stupňů tepla, v červnu pak nastala
letní vedra s teplotami přes 30 stupňů. Ke konci tohoto měsíce se opět ochladilo.
Prázdninové měsíce byly poměrně chudé na slunce, také v září teplota značně kolísala.
1. října byl naměřen první noční mrazík, ke konci měsíce mrzlo i ráno. Listopad byl chladný, první sníh se objevil 13. listopadu. Začátek prosince byl poměrně teplý (teploty kolem
10 stupňů), ale značně deštivý. 20. prosince napadlo 20 cm sněhu, který však brzy roztál.
Na Štědrý den byla teplota 8 stupňů nad nulou.
Končím zápis o životě a událostech roku 1979 v městě Hostivici.
Jak bylo zaznamenáno, nebyl to rok z nejlepších. Chci však věřit, že v příštím roce, posledním této pětiletky, nalezneme v sobě dostatek sil k dokončení toho, co bylo zameškáno.
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110.

Hostivice za časů vlády Otce vlasti
Loni jsme vzpomínali 600. výročí úmrtí Karla IV. V letošním historickém dodatku ke kronikářskému záznamu chci se pokusit shrnout, co je známo o Hostivici té doby.
Na katastru dnešního našeho města se ve 14. století nacházelo sedm vesnic. Vedle
Hostivice to byly Litovice, Břve, Jeneček, severně od něho Valov, východně od Hostivice
Hradiště a jižně osada či dvorec Nejdek. Tento zmizel beze stopy, po Hradišti zůstal
Peterkův mlýn a po Valově název pole na valovském.
V té době byly zde ještě lesy, zbytky rozsáhlého královského hvozdu táhnoucího se od
Prahy až ke Křivoklátu. Nejdéle zůstal tento les nedotčen nejspíše mezi Jenčí a Unhoští,
čemu nasvědčuje skutečnost, že zde nevzniklo žádné sídliště.
Přes Hostivici vedla hlavní výpadová cesta z Prahy na severozápad k Chebu a dále
k cisterciáckému waldsaskému klášteru. V Hostivici od ní odbočovala cesta na Litovice,
Červený Újezd a Svárov, za Jenčí „na dolíku“ pak cesta na Unhošť a ke královským
hradům Jenčovu, Jivnu a Křivoklátu. Touto cestou jezdil Karel IV., a to zvláště v prvních
letech svého vladaření v Čechách, kdy měl na Křivoklátě ubytovánu svou první choť
Blanku z Valois, které se tu r. 1335 narodila dcera Markéta.
Všechny zmíněné vesnice byly malé osady s několika desítkami obyvatel. V Hostivici bylo
několik svobodných dvorců, patřících pražským měšťanům nebo královským úředníkům.
V publikaci k 700. výročí trvání obce jsem se pokusil na základě dostupných pramenů
sestavit přehled těchto dvorců. Při dodatečném studiu listin k nim se vztahujících a uložených v archivu pražské kapituly na Pražském hradě jsem přišel na fakt, který vrhá nové
světlo do nejasností kolem nich. Jde o dva dvorce, u nichž se dá předpokládat existence
tvrze, o dvorec nazvaný později Čeňkovský a o dvorec zvaný „zákostelský“.
111.
První z nich věnoval arcibiskup Jan Očko z Vlašimi hradčanskému špitálu. Darovací listina
nese datum 7. července 1375 a je vydána v Praze. Sděluje se v ní, že Jan, arcibiskup
pražský, zakládá pro chudé a nemocné kleriky a žáky pražského kostela špitál sv. Antonína
a Alžběty na Hradčanech před Pražským hradem, dává mu dvůr s dvěma poplužími, polmi
a lesíkem ve vsi Hostivice a 40 kop 18 grošů pražských ročního platu ze vsí Valov, Kročehlavy a Všelisy a určuje povinnosti správce tohoto špitálu. Hynek děkan a celá kapitula
pražského kostela dávají k tomu souhlas.
Zmíněný špitál založil Jan Očko z Vlašimi r. 1370. Stavěl se déle než čtyři roky, neboť byl
vysvěcen teprve 19. listopadu 1374. Stál v místech bývalých dělostřeleckých kasáren. Ve
zmíněné listině stojí, že až dosud musili chudí duchovní a žáci v případě nemoci pro
nedostatek peněz na stravu a příbytek lehati na ulicích a žebrat o almužnu na své
zaopatření. Jejich přijeté do špitálu bylo věcí správce, který mohl, bylo-li místo, přijmout
i nemocné duchovní z celé pražské diecéze nebo staré a nemocné sešlé duchovní, kteří už
nemohli zastávat službu kostelní. Správce musel každého roku skládat arcibiskupovi účty
za svého hospodaření. Měl také povinnost sloužit ve špitální kapli dvě mše týdně.
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Tento špitál byl tedy vydržován především z výtěžku hostivického dvorce. Dvorec byl
nejspíše církevním majetkem, v některých časech se však dostával do soukromých rukou.
Tak tomu bylo i v druhé polovině 14. století, kdy zřejmě patřil jmenovanému arcibiskupovi.
Historik Jan Kapistrán Vyskočil uvádí v knize Arnošt z Pardubic a jeho doba na str. 158, že
Jan Očko z Vlašimi se původně jmenoval Jan z Kamenice. Listina, uložená v hradním
archivu a vydaná 13. srpna 1315 v Poděbradech Janem Lucemburským, potvrzuje králův
dar 6 lánů v lese Hostivici vedle vsi téhož jména královu notáři Janu z Kamenice. Dostal je
k vyklučení a užívání pod úrokem půl hřivny stříbra z jednoho lánu, od něhož je však
osvobozen
112.
na dobu 10 let. Je to oněch 6 lánů ostružiní, citovaných v publikaci. Tento Jan z Kamenice
mohl být otcem Jana Očka z Vlašimi. A to je onen fakt, který mě vedl k přehodnocení
problému hostivických dvorců.
Bylo-li tomu tak, vlastnil Jan z Kamenice náš Čeňkovský dvorec, k němuž dostal od Jana
Lucemburského oněch šest lánů. Ty o deset let později (tedy v čase, kdy měl začít s placením úroku) prodal podle listiny vydané 19. dubna 1325 v Praze Janem Lucemburským
s jeho souhlasem Gotfrýdovi, mistru královské kuchyně a jeho bratru Ojířovi. Král jim
k tomu dal lenním právem roční plat sedm a půl hřivny z těchto šesti lánů a dalších devět
lánů v Hostivici s ustanovením, že budou královskými many v kladské zemi.
V té době už Jan z Kamenice královským sekretářem nebyl, jak je v listině uvedeno.
Pozdější listinou z 20. srpna 1331 vydanou v Domažlicích osvobodil Jan Lucemburský
Gotfrýda ode všech platů z lánů v Hostivici a vyjmul tento lán z pravomoci rychtáře a přísežných (t. j. konšelů) Menšího Města pražského. Zřejmě mu tento mistr královské kuchyně dobře vařil, poněvadž z těchto transakcí, rozumím-li tomu dobře, neměl král ani groš.
Takto snad vznikl dvůr zvaný „zákostelský“. K němu se vztahuje ještě několik listin ve
zmíněném archivu. Jsou vesměs vydány Karlem IV. První dvě, vydané 8. ledna 1350
v Praze potvrzují na žádost Jindřicha, syna zesnulého mistra královské kuchyně Gotfrýda,
listiny krále Jana Lucemburského z 19. dubna 1325 a 30. srpna 1331. V druhých dvou ze
dne 2. října 1355 jsou tato privilegia Jindřichu z Hostivice znovu potvrzována.
5. června 1361 dává Karel IV. listinou vydanou v Praze Jindřichu z Hostivice a jeho bratru
Dětřichovi za věrné služby dva lány ve vsi Ceklov v dědičné léno, které osvobozuje ode
všech berní a poplatků, a povoluje jim vykoupit tyto lány z emfyteutického držení poddaných.
113.
13. prosince 1371 se Karel IV. vzdává listinou vydanou v Budyšíně ve prospěch Jindřicha
z Hostivice a jeho dědiců odúmrtního práva ke statkům jeho příbuzného Jakuba z Flöhau
(Blšany u Podbořan), zemře-li bez zákonných dědiců. Tento Jindřich z Hostivice je bez vší
pochyby první z rodu vladyků z Hostivice, sedících zde do konce 15. století. Jeden z nich,
Jindřich z Moravěvsi seděním na Hostivici spojil r. 1465 koupí dvorec „zákostelský“ s Čeňkovským v jeden celek. Tito vladykové používali erbu s podkovami, původně s dvěma,
později s třemi.
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Jan Očko z Vlašimi zdědil tedy pravděpodobně Čeňkovský dvorec po otci jako rodinný
majetek. Z toho vyplývá, že měl k Hostivici hlubší vztah, než se dosud soudilo. A poněvadž
to byla významná osobnost našich dějin, je namístě zaznamenat zde o něm alespoň
některá fakta. Byl to druhý pražský arcibiskup, vzdělaný člověk, spisovatel a humanista.
Dopisoval si s italským básníkem Petrarkou. Narodil se asi r. 1302. Přízvisko Očko získal
pro výrazný zákal údajně levého oka. S tím je v rozporu jeho vyobrazení na votivním
obraze (dnes v Národní galerii), kde je zachycena z profilu jeho levá tvář s velkým, jasným
okem. Svou vpravdě oslňující karieru začal při dvoře Karla IV., jehož oblíbeným sekretářem
(familiaris et secretarius) byl už v době Karlova spoluvladaření s otcem Janem Lucemburským. Karlovu přízeň dosvědčuje skutečnost, že byl v letech 1341 až 1352 proboštem
kaple všech svatých na Pražském hradě, což byla osobní kaple krále.
V letech 1344 až 1352 byl kanovníkem při chrámu sv. Víta, od r. 1352 pak olomouckým
biskupem. Od r. 1365 byl papežským legátem nad diecézemi míšeňskou, bamberskou
a řezenskou. Nejméně od r. 1371 byl i proboštem chrámu sv. Víta. Arcibiskupem byl až do
r. 1378, kdy byl 17. září jmenován kardinálem. Z titulu svých církevních funkcí i ze vzájemného přátelského vztahu vyplývaly významné diplomatické služby, které jako člen královské rady pro Karla IV. vykonával.
114.
V srpnu 1353 jel s ním do říše, v r. 1355 doprovázel královnu Annu při Karlově
korunovační cestě do Říma, r. 1373 vedl jeho jménem jednání v Uhrách a Rakousích. Když
Karel IV. zemřel, pronesl nad jeho rakví květnatou řeč. Sám zemřel 14. ledna 1380 a byl
pohřben v chrámu sv. Víta.
Vedle majitelů hostivických dvorců, kteří jsou jmenováni v naší publikaci, lze z této doby
uvést ještě jména některých duchovních. Podrobně tak činí ve spise Paměti farní osady
hostivické na str. 99 kaplan Ptáček. K jeho výčtu by snad bylo možno přidat jakéhosi
Michala Hynků, oltářníka v letech 1369 až 1390, kdy zemřel, u oltáře sv. Šimona a Judy
v kostele sv. Havla v Praze. Druhým je Petr Jordánův z Hostivice, uváděný r. 1379 jako
sakristián u Panny Marie na Louži.
Na závěr přidávám ještě citaci z listiny, vydáné 15. února 1395 v Cvrčovicích, v níž Martin
Pavlův z Chýš, veřejný notář, zlistiňuje, že vikář farního kostela v Hostivici Petr z Prahy,
subexekutor (zástupce vykonavatele) papežské provize (papeže Bonifáce IX.) dané faráři
tohoto kostela Čeňkovi na uprázdněný oltář sv. Jakuba v pražském kostele, vyzval na
základě listiny Mikuláše Puchníka, oficiála pražského arcibiskupství a exekutora této
provize, poddané jmenovaného oltáře ve vsi Cvrčovice, aby přijal Čeňka, zastupovaného
prokurátorem Ondřejem Blažejovským z Prahy, za svého pána. Poddání se Petrově výzvě
podrobili a slíbili být poslušni nového pána. V listině je zmíněn také jakýsi Jan Pincerna
z Hostivice.
Tolik o historii našeho domova z vlády Karla IV.
Autor textu: Miloš Šrámek

Napsal: Václav Hošek

Ověřovací doložka
Projednáno a schváleno ve schůzi rady MěNV Hostivice 24. dubna 1980.
Předseda MěNV

Tajemník MěNV

Chaloupka

Leština
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[115.]

1980

Stadion
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117.
Skončil poslední rok šesté pětiletky. Byl to rok 35. výročí osvobození naší vlasti Rudou
armádou, rok celostátní spartakiády, moskevské olympiády, rok mimořádně významných
událostí. Vedle těchto slavných dnů byly však i dny všední, naplněné usilovnou prací,
úkoly, které jsme si sami určili a v jejichž splnění jsme na počátku roku věřili. Nyní na jeho
konci musíme s politováním konstatovat, že mnohé z toho, co jsme si předsevzali, zůstalo
nedokončeno. Platí o jak o velkých akcích investičního charakteru, tak i o těch menších,
neinvestičních, jejichž splnění bylo především záležitostí občanské aktivity. Ta však ani
letos nedosahovala úrovně minulých let. A tak i tentokrát bude kronikářský zápis po této
stránce málo radostný.

Práce národního výboru
V průběhu roku bylo uskutečněno 6 plenárních zasedání MěNV a v součinnosti s MěV KSČ
a MěV NF 2 veřejné schůze. Všechna tato shromáždění byla poznamenána malou účastí
občanů. Naproti tomu diskuse byla na nich obvykle na dobré úrovni. Zvláště to platí
o veřejných schůzích konaných v dubnu a v listopadu, na nichž se občané vyslovili
k mnoha problémům našeho města a přednesli řadu námětů i kritických připomínek.
Rada národního výboru se sešla celkem pětadvacetkrát. Její práce byla řízena plánem,
podobně jako práce všech komisí. V kádrovém složení národního výboru došlo v průběhu
roku jen k jedné změně: za zemřelého poslance Františka Kotíka se stal předsedou výboru
lidové kontroly a členem rady Jiří Tejkal. V prosinci vážně onemocněl předseda MěNV
Ladislav Chaloupka. V jeho funkci ho zastoupil místopředseda Karel Kokoška.
Administrativu MěNV zajišťoval aparát, složený z vedoucího odboru Josefa Wolfa, mzdové
účetní Blaženy Křtěnové, pokladní Libuše Staňkové, matrikářky Blanky Bártové a dalších
pra118.
covnic Věry Kopové, Jitky Pasákové a Ivany Červenkové.
Finanční hospodaření MěNV se řídilo rozpočtem, projednaným 14. ledna v komisi finančně
rozpočtové, 17. ledna v radě a schváleným 21. února na plenárním zasedání. Bylo v něm
počítáno s těmito příjmy: zemědělská daň 27 000 Kčs, daň z příjmu obyvatelstva
45 000 Kčs, daň domovní 176 200 Kčs, poplatek ze psů 32 000 Kčs a správní poplatky
8 000 Kčs, celkem z daní a poplatků 288 200 Kčs. Příjmy z činnosti rozpočtových organizací činily celkem 461 500 Kčs, z toho z vodního hospodářství 2 000 Kčs, za stravné ve
školách 288 000 Kčs, z jeslí 41 000 Kčs a z místního hospodářství 130 500 Kčs. Vlastní
příjmy byly tedy rozpočtovány částkou 749 700 Kčs. Globální dotace k tomu činila
1 708 700 Kčs, takže úhrn příjmů činil 2 458 400 Kčs.
Naproti tomu výdaje na vodní hospodářství byly rozpočtovány částkou 40 000 Kčs, na
dopravu a místní komunikace bylo rozpočtováno 100 000 Kčs. Školy měly k dispozici
celkem 780 000 Kčs, z toho mateřská škola v Hostivici 52 000 Kčs, litovická 38 000 Kčs,
ZDŠ 264 000 Kčs, zvláštní škola 20 000 Kčs, školní stravovna v ZDŠ 305 000 Kčs, v mateřské škole v Hostivici 64 000 Kčs a v Litovicích 37 000 Kčs.
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Zdravotnictví disponovalo částkou 187 000 Kčs, kultura 192 000 Kčs, z toho kulturní
středisko 161 000 Kčs, městská lidová knihovna 15 000 Kčs, sbor pro občanské záležitosti
14 000 Kčs a rozhlas 2 000 Kčs. Z částky rozpočtované pro vnitřní správu bylo počítáno
pro požárníky 9 000 Kčs, na obřadní síň 12 000 Kčs, na správu národního výboru
264 600 Kčs, na odměny a refundace platů poslanců 98 800 Kčs, celkem tedy
384 400 Kčs. Rozpočtová položka pro místní hospodářství činila 735 000 Kčs, z toho na
čištění města 98 600 Kčs, na odvoz odpadků 25 000 Kčs, na veřejnou zeleň 34 000 Kčs, na
veřejné osvětlení 530 000 Kčs, na pohřebnictví 19 000 Kčs, na ostatní služby 8 400 Kčs
a na
119.
všeobecnou bytovou péči 20 000 Kčs. Celková suma výdajů byla 2 458 400 Kčs. Vedle
toho výdajový rozpočet na akce Z počítal na nákupní středisko s částkou 1 739 000 Kčs
a na kanalizaci s částkou 500 000 Kčs, celkem tedy s 2 239 000 Kčs.
Plnění a čerpání rozpočtu průběžně sledovala a kontrolovala komise finančně rozpočtová,
vedená Josefem Šímou. Rozpočet byl plněn rovnoměrně.

Budování města
Dlouhodobé investiční akce Z se za uplynulý rok opět o kousek přiblížily k dokončení. V nákupním středisku na Husově náměstí byla dohotovena elektroinstalace a klempířské práce.
Dále bylo dokončeno vnitřní i vnější omítnutí stěn, zasklení výkladců, vzduchotechnika,
betonování podlah a vnitřní kanalizace. Aby mohl být objekt napojen na městskou kanalizační síť, bylo nutné podvrtat státní silnici. 21. července bylo započato před prodejnou
zeleniny s hloubením vstupního prostoru, odkud bylo potom vlastní vrtání prováděno.
Vyhloubená jáma musila být tak prostorná, aby se do ní vešly potřebné mechanizační
prostředky. Ty zahájily vrtání 22. listopadu. Byly vrtány dva tunely, do nichž byly současně
zasouvány ocelové výztuže o průměru 72 cm. Do konce roku nebyla tato práce dokončena. Celkem bylo na stavbě odpracováno 1 316 brigádnických hodin. Hodnota díla činí
1 250 000 Kčs.
Druhou velkou akcí Z investičního charakteru bylo budování hlavního kanalizačního
sběrače a kanalizace v přilehlých ulicích v Litovicích. Na tomto úkolu bylo odpracováno
1 110 hodin a hodnota díla činila 1 100 000 Kčs. Do podzimních měsíců byla provedena
i hrubá úprava vozovky, takže byly staré Litovice opět zpřístupněny dopravě paliva, odvozu
popela a pod. Tím byl letošní plán tohoto úkolu splněn.
Naproti tomu je nutno s politováním konstatovat, že výstavba skupinového vodovodu
nepokročila letos ani o krok. Stalo se tak proto,
120.
podnik Středočeské vodovody a kanalizace nesplnil svůj úkol, a to výstavbu vodojemu na
Chrášťanských vrších. MěNV přistoupil proto k prozatímnímu řešení: k brigádní výstavbě
provizorní čerpací stanice, uskutečněné členy stavebního bytového družstva za odborné
pomoci pracovníků podniku Středočeské vodovody a kanalizace.
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Také s plánovanou výstavbou mateřské školy se nezačalo. Jen projekt byl předložen
Středočeskému KNV a ministerstvu školství k registraci. Ta byla na podzim provedena, což
umožnilo zadání projektu Agropodniku Praha-západ.
Sportovní stadión byl ještě před okrskovou spartakiádou v podstatě dokončen. Byly
instalovány tribuny, dokončena běžecká dráha a p. Budování stadiónu je, podobně jako
rekonstrukce Dělnického domu, záležitostí TJ Sokol. Práce na Dělnickém domě jsou však
finančně zajišťovány MěNV. Byla zde provedena přístavba ve dvoře, zhotoveny betonové
podklady v sále, vyměněna okna, stržen balkon a uskutečněny další úpravy v bytových
prostorách objektu.
Rekonstrukce břevského koupaliště je prováděna okresním výborem socialistického svazu
mládeže Praha-západ. V letošním roce položili základy a postavili část hrubé stavby kabin
a restauračního zařízení. Byla zde také postavena montovaná dřevěná chata.
Akcí, která je veřejností ostře sledována, je adaptace zámku. Ta letos neprobíhala podle
našeho přání. V důsledku značného omezení finančních prostředků se tu práce v druhé
polovině roku téměř zastavila. Přesto se podařilo dokončit alespoň plášť budovy, t. j.
kamenické prvky, zárubně, ostění a truhlářské práce na plášti (okna). Celá fasáda byla
obarvena, v hale skončila renovace fresky, zpodobňující bitvu na Bílé hoře. V kapli byla
provedena štuková výzdoba, v budově zámku instalováno nové schodiště a dokončena
hrubá stavba druhého patra. Bylo také provedeno statické zajištění nově objevených
sklepních prostorů, odkrytých 12. února. Celkem bylo v tomto roce vynaloženo na adaptaci
zámku 1 800 000 Kčs.
121.
Také veřejné osvětlení ulic bylo částečně zlepšeno. 18. června byly v ulicích za školou
instalovány stojany nových zářivkových svítidel. Jejich rozsvícení a zhasínání obstarává
automat, takže svítí od setmění do půlnoci a pak znovu od tří ráno do rozednění. Žel,
technická porucha vyřadila v říjnu toto osvětlení z provozu, a poněvadž nesvítilo ani
původní, byla čtvrť za školou až do konce roku trvale potmě. Dále byla uvedena do
provozu část loni instalovaného osvětlení ve Švermově ulici. Nové osvětlení získala také
část Komenského ulice. Pro nepříznivou energetickou situaci trvalo i letos omezení veřejného osvětlení o padesát procent.
Z plánovaných neinvestičních akcí „Z“ bylo uskutečněno vydláždění chodníků majiteli domů
v ulicích za školou, kde bylo instalováno nové osvětlení. Občané položili také brigádnicky
obrubníky v ulici V čekale, která byla Oblastním podnikem služeb vyasfaltována. Naproti
tomu zůstalo nesplněno vybudování dětského hřiště za bývalou drůbežárnou u bažantnice.
Během roku bylo vysázeno 108 stromů a 3 000 košíkářských vrb, 332 keřů, 25 růží, zaseto
800 m² trávníku, navezeno 50 m³ zeminy, instalovány 3 keramické vázy, zřízeno 60 ohrádek proti ohryzu stromů zajíci a proveden průklest 25 stromů. V městě tak přibylo 5,3 %
zeleně, a vezmou-li se v úvahu i košíkářské vrby, bylo to 49,7 %. Tím se Hostivice dostala
na čtvrté místo v okrese za Mníšek, Jílové a Řevnice.
V parcích byly dokončeny chodníky z betonových desek, bylo postaveno 5 laviček, nově
natřeno 20 laviček, přibylo 5 odpadkových košů a 15 jich bylo přelakováno. V Jenečku bylo
položeno 150 bm příkopových tvárnic. K ochraně zeleně bylo zřízeno zábradlí z ocelových
trubek na sídlišti Na pískách a na Husově náměstí. Pro organizace NF byly zde instalovány
vkusné informační skříňky.
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K splnění všech těchto úkolů bylo organizováno několik okresních i národních směn. Účast
na nich nebyla uspokojující. Tak například
122.
národní směny 29. března se v celém městě zúčastnilo jen 180 občanů.
V prostoru pod družstevním domem ve Školské ulici zahájili vojáci výstavbu plánovaných
bytových jednotek.28 Do konce roku však stačili připravit pouze příjezdové komunikace.
Komunální a družstevní výstavba, projektovaná západně odtud, nebyla ještě započata.
V každoroční soutěži občanských výborů se letos na 1. místě umístil a odměnu 5 000 Kčs
obdržel 6. občanský výbor vedený ing. Věroslavem Oličem. Druhé místo obsadil a odměnu
3 000 Kčs obdržel občanský výbor č. 3 vedený Zdeňkem Novotným. Jako třetí se umístil
a odměnu 2 000 Kčs obdržel občanský výbor č. 5 vedený Věrou Černou. Nejangažovanějšími společenskými organizacemi byly: Myslivecké sdružení, které získalo odměnu 3 000 Kčs,
a TJ Sokol, která získala odměnu 2 000 Kčs. Nejlepšími brigádníky byli Stanislav Hlíza
s 210 brigádnickými hodinami a Petr Melichar se 164 brigádnickými hodinami.

Z našeho JZD
Letošní počasí zemědělcům nepřálo. Způsobilo velké zpoždění sklizně, která se protáhla až
do podzimu a narušilo včasnou sklizeň okopanin. Přesto se naši družstevníci dokázali se ctí
zhostit svých úkolů. Plán byl splněn jak ve sklizni obilovin, tak i v pícninách. Jen u řepy se
to nepodařilo. Příčinou byl nejen malý vzrůst řepy, ale také nevhodné podmínky pro
sklizeň, při níž těžké stroje v rozbahněném terénu mnoho řepy zničily. V živočišné výrobě
JZD svůj úkol splnilo. Dodávky na státní plán činily v mase 10 390 tun, v mléce
3 949 511 litrů, u pšenice 29 148 q a u ječmene 7 253 q. Výroba masa obnášela
9 180 tun, mléka 4 130 000 litrů, pšenice 37 805 q a ječmene 37 185 q. Hektarové
výnosy: pšenice 52,4 q, ječmen 42,6 q, cukrovka 254 q, víceleté pícniny v seně 78 q. Od
jedné dojnice bylo v průměru nadojeno 3 223 litrů mléka. Výsledek hospodaření: zisk
9 523 000 Kčs. Rentabilita 109,14.
123.

Slavné dny
Letošní rok byl ve znamení oslav 35. výročí osvobození naší vlasti Rudou armádou. K němu
byly ať už přímo nebo nepřímo zaměřeny všechny kulturní akce v tomto roce.
Výročí Vítězného února bylo vzpomenuto na všech stranických schůzích. Zvlášť významné
byly schůze v měsíci lednu, na nichž členové KSČ převzali nové členské legitimace.

28

Kmochova čp. 942 a 943.
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Mezinárodní den žen jsme oslavili v sobotu 8. března odpoledne, kdy se v kulturním domě
cechu Praga sešly hostivické ženy na slavnostním shromáždění. V kulturním programu
vystoupili žáci ZDŠ a žáci hudebních kursů kulturního střediska. Na závěr pak vyprávěl
kronikář přítomným 90 ženám o životních osudech jedné z jejich předchůdkyň, Kateřině
Kutnauerové, majitelce litovické tvrze a manželce jednoho z 27 popravených pánů na
Staroměstském náměstí 21. června 1621.
Oslava 1. máje probíhala podle tradičních zvyklostí. Zúčastnili se jí nejen občané z Hostivice, ale i ze Středokluk, Kněževse a Chýně. Průvod prošel obvyklou trasou na Husovo
náměstí, kde k více než třem tisícům účastníků promluvil zástupce OV KSČ Praha-západ
Josef Kosan.
Do rámce oslav 35. výročí osvobození se zařadil i zájezd ZV ROH při MěNV do Milovic, kam
byli pozváni pracovníci národních výborů z Hostivice a okolí na přátelskou návštěvu
sovětských vojáků.
8. května uspořádal MěV NF spolu s ostatními složkami v sokolovně slavnostní večer na
počest 35. výročí osvobození. Přes značnou propagaci a lákavý kulturní program zúčastnilo
se ho jen čtyřicet návštěvníků.
Téhož dne vyjeli hostivičtí svazarmovci na tradiční Jízdu osvobození.
124.
Vyvrcholením těchto oslav byla okrsková spartakiáda, konaná 10. května na sportovním
stadiónu. Předcházela jí rozsáhlá příprava v TJ Sokol, a tak celá akce proběhla podle
očekávání. Zúčastnili se jí vedle hostivických i cvičenci z Černošic, Dobřichovic, Davle,
Chrášťan, Jílového, Kamenného Přívozu, Libčic, Mníšku, Průhonic, Psár, Roztok, Rudné,
Štěchovic, Tachlovic, Tuchoměřic, Úhonic, Řevnic, Všenor, Hradišťka, Horoměřic, Kosoře,
Vráže a Dobrovíze. Celkem zde cvičilo 2 789 dětí a 720 dospělých. Dopoledne byly
zkoušky, odpolední program začal průvodem, který prošel od sokolovny ulicemi Jiráskovou, Čs. armády a Švermovou na stadión, kde se přítomným divákům představili cvičenci
všech skladeb.
Největší úspěch mělo cvičení rodičů s dětmi. Okrskové spartakiádě přálo i počasí. Bylo sice
trochu chladno, ale sluníčko svítilo.
11. května pokračovaly oslavy svazarmovským dnem, v němž byl uskutečněn Pochod
a běh vítězství, okresní střelecká soutěž, místní kolo pionýrské soutěže Partyzánský
samopal a vystoupení lodních modelářů z Duchcova na litovickém rybníku. Vyvrcholením
programu byl hromadný seskok parašutistů.
13. května byla v hale MěNV zahájena výstava obrazů malířky Vlasty Libánské-Křížové,
uspořádaná kulturním střediskem a městskou lidovou knihovnou. Výstava, otevřená do
30. června, těšila se pozornosti návštěvníků národního výboru a jasně protiválečnými
a protifašistickými náměty vystavených obrazů plnila úspěšně své ideové poslání.
1. června proběhl na stadiónu také už tradiční Mezinárodní den dětí. Konal se za slunečného, ale chladného počasí, a v jeho programu se mimo jiné opět objevila výtvarná soutěž
dětí v malování na chodníku.
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13. září konala se na hostivickém náměstí okresní mírová slavnost spojená s dožínkami.
S ostatními oficiálními hosty se jí zúčastnil i vedoucí tajemník KV KSČ s. Václav Hájek. Po
jeho projevu
125.
následovala velká přehlídka zemědělské techniky, odpoledne pak proběhl estrádní
program, v němž vystoupila populární herečka Lenka Kořínková a brněnští Pantůčkovci.
nechyběla ani tradiční módní přehlídka a prodej atraktivního zboží: plzeňského piva, medu,
melounů, jižního ovoce a pod.
Měsíc československo-sovětského přátelství byl zahájen jako každoročně 6. listopadu lampiónovým průvodem, jehož se zúčastnilo na 300 lidí, převážně dětí. Rušivým momentem
bylo několikeré vypnutí elektrického proudu. V průběhu Měsíce navštívili členové místní
organizace SČSP divadelní představení hry E. Rjazanova a E. Radimského „S nejčistšími
úmysly“ v divadle E. F. Buriana v Praze a filmové představení „Krádež závodních koní“
v místním kině.

Ještě jedna oslava
Ve dnech 25. až 27. července proběhly u nás oslavy 50. výročí hostivické kopané. Nebylo
to tak docela přesné, neboť kopaná se v Hostivici hrála ještě dříve. V letech 1922 až 1928
existoval zde sportovní klub AFK Hostivice. Ten však v uvedeném roce zanikl a organizovaná kopaná se začala znovu hrát až v roce 1930, když byl v neděli 23. března v restauraci
u Šroubků řádně založen klub SK Hostivice. Klub se měl čile k světu a rychle se probojoval
z původní V. třídy až do I.B třídy. V roce 1939 sloučil se s klubem Meteor Litovice, založeným v roce 1933. Za nacistické okupace přišel klub o tři zasloužilé funkcionáře: Josefa
Broula, Štěpána Drdu a Františka Novotného umučené v koncentračních táborech a na
popravištích. Po osvobození se Meteor Litovice opět osamostatnil, ale po roce 1949, kdy
byly obě obce spojeny v jednu, došlo i ke sloučení obou klubů, tentokrát už trvalému.
Hrálo se se střídavými úspěchy, ale celkově byl patrný pozvolný vzestup hráčské úrovně.
Ten byl nakonec korunován nejvyšším úspěchem, jímž bylo probojování se do I.A třídy
v sezóně 1969–70. Zde se klub udržel až do roku 1979, kdy se musel znovu vrátit do I.B
třídy.
126.
Letošní 50. výročí oslavil klub jako oddíl TJ Sokol slavnostní schůzí, konanou 25. července
a v příštích dvou dnech fotbalovým zápasem s divizním Braníkem, v němž naši zvítězili 3:1,
a taneční zábavou. K výročí vydal velmi pěknou publikaci Padesát let sportovního klubu
Hostivice, v níž je podrobně zachycena jeho historie.
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Z činnosti Sboru pro občanské záležitosti
Během roku bylo desetkrát uskutečněno vítání nových občánků, při němž se v úloze
patronů vystřídali Svazarm, baráčníci z Litovic, SRPŠ, pionýrská organizace, ZDŠ, Okresní
zemědělské sdružení, podnik Kosmetika, JZD, SČSP a Česká státní spořitelna. Zvlášť
slavnostní bylo vítání konané 8. května, při němž bylo blahopřáno k 35. narozeninám
Miroslavě Slámové-Novotné, narozené 9. května 1945, t. j. v den našeho osvobození.
Sbor pro občanské záležitosti zajistil také slavnostní předávání občanských průkazů
patnáctiletým, které se konalo 9. dubna.
1. září pak přivítali členové sboru ve všech zdejších školách děti a jejich učitele do nového
školního roku.
15. října uskutečnila se obvyklá návštěva v Domovech důchodců. K setkání dříve narozených ani letos nedošlo. Stalo se tak opět pro trvající nepoužitelnost kulturního domu cechu
Praga, který byl až do podzimních měsíců adaptován.
Sbor zajišťoval i letos průběžně po celý rok blahopřání k narozeninám občanům starším
sedmdesáti let. Ve spolupráci s občanskými výbory bylo blahopřáno i všem padesátiletým.
V tomto roce bylo vzpomenuto 30. výročí Knih života, jak jsou vzletně nazývány matriky.
Ty byly až do konce roku 1949 vedeny církevními úřady. Od 1. ledna 1950 přešly podle
nového zákona do péče místních národních výborů, kde jsou dnes také uloženy. U nás byl
prvním matrikářem Václav Čížek, který už 2. ledna 1950 zapsal do matriky prvního novorozence Jiřího Matičku a 7. ledna první manželský pár Františka Valtra a Boženu Kyliesovou,
127.
oddaný předsedou MNV Františkem Novákem. 8. ledna byl do matriky zemřelých zapsán
František Najman, první zesnulý občan v onom roce. Václav Čížek vedl matriky do roku
1963, kdy byl vystřídán matrikářkou Blankou Bártovou. Nejstarší matrika zde uložená je
matrika sňatků z roku 1860. Je zde také matrika obce Chýně z roku 1871.
Letos se hostivickým občanům narodilo 58 dětí. Na MěNV uzavřelo sňatek 31 párů z Hostivice a okolí. Zemřelo celkem 64 občanů. Z nich zvláště želíme těch, kteří svou veřejnou
činností přispěli k rozkvětu našeho města.
8. ledna zemřel náhle ve věku 70 let František Kotík, dlouholetý funkcionář národního
výboru a předseda místní organizace Svazu protifašistických bojovníků. Za války pracoval
ilegálně na ruzyňském letišti, kde byl zaměstnán. Byl zatčen, vězněn v koncentračním
táboře a odsouzen k smrti, před níž ho zachránila v poslední chvíli Rudá armáda. Ke konci
svého života pracoval jako předseda výboru lidové kontroly, člen rady MěNV a předseda
MO SPB.
3. dubna zemřela po dlouhé nemoci Františka Řeháková-Cílková, učitelka zdejší školy. Po
celou dobu svého působení v Hostivici pracovala aktivně v TJ Sokol. Za vynikající vyučovací a výchovné výsledky byla ministerstvem školství vyznamenána čestným titulem vzorný
učitel.
9. května zemřel Karel Bratrych, osvětový pracovník, divadelní ochotník, loutkář a dlouholetý sbormistr pěveckého sdružení Bendl.
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10. října zemřel v Domově důchodců Jan Jež, první předseda Sboru pro občanské záležitosti.
Čest jejich památce!

Pár slov o kultuře
Veškerou činnost v oblasti kultury řídí v našem městě kulturní středisko oficiálně nazývané
Střediskové kulturní zařízení klubového
128.
typu v Hostivici. Podílelo se na všech oslavných akcích, jak o nich byla již zmínka. V oblasti
mimoškolní výchovy a vzdělávání organizovalo především jazykové kursy pro mládež
i dospělé, v nichž se ve třech odděleních němčiny a dvou odděleních angličtiny vzdělávalo
70 žáků, z toho pět dospělých. Hudební kursy střediska navštěvovalo 80 žáků a vyučovalo
v nich pět učitelů. S výsledky se pochlubili na koncertě, pořádaném 7. června v sokolovně
na počest spartakiády. Koncert vyslechlo 140 návštěvníků, převážně z řad rodičů žáků.
Zájmovou uměleckou činnost organizovalo středisko jednak v dětském dramatickém kroužku, vedeném metodikem kulturního střediska, a od září i v dětském výtvarném kroužku.
Ten má 20 členů a s výsledky své práce neměl zatím možnost veřejnost seznámit. Dramatické kroužek vystoupil na oslavě MDŽ, na několika veřejných schůzích a při akcích v Měsíci
československo-sovětského přátelství.
Významnou akcí kulturního střediska byla výstava obrazů malířky Libanské, o níž byla již
zmínka. Výstavu navštívilo odhadem asi 800 občanů, kromě žáků 5. a 9. tříd ZDŠ. S autorkou byly pořádány tři besedy, dvě pro děti a jedna pro dospělé.
Pro děti byla spolu s pionýrskou organizací uspořádána v kulturním domě cechu Praga
diskotéka s výukou jednoduchých tanců a koncert orchestru Colegium flauto dolce, ve
školní jídelně pak několik zprostředkovaných programů (pohádky, pořad Na garmošku
zahráli v rámci Měsíce ČSP).
Středisko řídilo také pravidelné vysílání Hostivického rozhlasového týdeníku a aktivně se
podílelo na vydávání Hostivického měsíčníku. Redakční rada tohoto časopisu dále usilovně
hledá nové možnosti, jak jej učinit atraktivnější a čtenářsky přitažlivější. Od březnového
čísla byla v něm zavedena nová rubrika nazvaná Kronika života, kde jsou oznamována
všechna narození, sňatky a úmrtí občanů našeho města. V hlavičce časopisu přibyly kresby
malířky Libanské, do června to byly
129.
stylizované květiny, od září hlavičky ptáků, jejichž správné názvy měli čtenáři určit. Zatím
nelze říci, že by se tyto snahy redakce projevily ve zvýšeném odběru časopisu. Pouze čísla,
v nichž byl uveřejněn jízdní řád vlaků a autobusů projíždějících Hostivicí, byla obratem
rozebrána.
Pro úplnost uvádím, že kulturní středisko spravuje i klubovny PO a SSM, je provozovatelem
dechové hudby a řídí rekonstrukci hostivického zámku.
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Druhou nejvýznamnější kulturní institucí našeho města je městská lidová knihovna. Té se
dostalo v letošním roce mimořádného vyznamenání. V roce 1978 se přihlásila do dvouleté
soutěže aktivity vyhlášené ministerstvy kultury obou našich republik k 35. výročí Slovenského národního povstání a osvobození naší vlasti Rudou armádou. Do soutěže se přihlásilo na 4 300 knihoven z celé naší vlasti. Z nich jen necelá stovka byla vyznamenána
čestným uznáním. Ve Středočeském kraji to bylo čtrnáct knihoven, mezi nimi na čestném
místě i naše hostivická. Toto vyznamenání přijala z rukou ministra kultury ČSR Milana
Klusáka spolu s čestným uznáním ministerstva kultury SSR ve čtvrtek 27. listopadu v rytířském sále Valdštejnského paláce v Praze vedoucí naší městské lidové knihovny Jaroslava
Findejsová.

Naše nová směna
Bylo o ní pečováno v jeslích, třech mateřských školách, základní a zvláštní škole. V jeslích
bylo 26 dětí, v mateřské škole v Hostivici 50 dětí, na Husově náměstí 20 dětí a v Litovicích
30 dětí. Nebyly zdaleka všechny, jež by rodiče chtěli v těchto předškolních zařízeních mít.
V jeslích chybělo 20 míst, o přijetí svého dítěte v mateřské škole marně žádalo 22 rodičů.
Přednostně byly přijímány sociální případy, potom děti, jejichž matky nastoupily v Hostivici
do zaměstnání v tzv. III. sféře, t. j. v distribuci, zdravotnictví, školství a pod., a konečně
děti zaměstnanců organizací, které přispěly na výstavbu nové mateřské školy. Naděje na
zvýšení kapacity těchto zařízení zatím není. Se stavbou nové mateřské školy, plánované ve
volebním programu NF, se dosud nezačalo a
130.
o rozšíření jeslí se ani neuvažuje. Určitou úlevou bude expozitura litovické mateřské školy
v Chýni, kde STS zakoupila budovu bývalé mateřské koly a vlastním nákladem ji adaptuje.
Do konce roku však práce na této první závodní mateřské škole u nás nebyly skončeny.
Také v základní škole, jak se nyní nazývá bývalá devítiletá, přibylo dětí. Letos byly opět po
několika letech využity jako třídy všechny učebny. V příštím školním roce hrozí směnné
vyučování. V tomto školním roce jsou na škole tři první a tři osmé třídy. Každým rokem se
zvyšuje počet žáků, odcházejících z 8. tříd na studie nebo do učebních poměrů; škola
proto má už jen jednu 9. třídu. I na naší škole probíhá jako všude jinde postupná reorganizace, uskutečňovaná podle Projektu dalšího rozvoje československé výchovně vzdělávací
soustavy.
V roce 1980 byla ukončena první etapa této reorganizace: první čtyři ročníky základní školy
jsou již plně vyučovány podle nové koncepce. V tomto roce byla zahájena druhá etapa
zmíněné přestavby v 5. třídě, která teď organizačně patří k vyššímu stupni.
Od 1. července má škola nové vedení. Dosavadní ředitel Miroslav Horák odešel do důchodu a jeho funkci převzala zástupkyně ředitele Ludmila Filipová. Na její místo byla jmenována Renáta Trhlínová. Ludmile Filipové je 37 let a je první ženou ve funkci šéfa hostivické
školy (nepočítáme-li krátké období v roce 1934, kdy byla zastupující ředitelkou Růžena
Kožušníková). Učitelský sbor je téměř úplně feminizován. Z mužů zde zůstal jen Miloslav
Nedvěd a brigádnicky dále vypomáhající Miroslav Horák. K nim přibyl mladý absolvent
gymnázia Petr Šiktanc a jako externista na částečný úvazek vyučující Tomáš Pavlík z vysočanského závodu Praga.
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Plánované shromáždění žáků k slavnostnímu zahájení školního roku nemohlo být uskutečněno, neboť školní jídelna, kde se mělo konat, byla zaplavena dešťovou vodou proniknuvší
sem stropem. Byl to už druhý případ, k prvnímu došlo 29. května.
131.
Nápravu zjednalo několik členů sdružení rodičů a přátel školy, kteří odhalili a odstranili
příčinu těchto havárií: zapomenutý květináč v odpadové rouře na střeše jídelny.
SRPŠ, mající 409 registrovaných členů, řídil třináctičlenný výbor v čele s promovaným
právníkem Vlastimilem Šprunkem. Vedle plesu, o němž bude ještě zmínka, uskutečnilo
sdružení 27. září společný pochod rodičů a dětí, nazvaný „vejšlap k Svárovské lípě“, 22. listopadu oblíbený bazar použitého sportovního oblečení a výstroje. Vedle zmíněné nápravy
nedostatků školní jídelny pomohla řada rodičů při úpravě školní zahrady a jiných potřebných pracích. SRPŠ přispívalo také škole finančně při výchovných mimotřídních akcích,
které nemohly být hrazeny ze státních prostředků.
1. září uplynulo deset let od obnovení činnosti pionýrské skupiny, která přijala nový název
Mír. Kolektiv vedoucích v čele se skupinovým vedoucím Jaroslavem Zelenkou udělal za tu
dobu slušný kus práce. Počet členů vzrostl pětinásobně, inventář skupiny má hodnotu
200 000 Kčs. Nejvýznamnější akce tohoto roku byl opět letní pionýrský tábor v Kopaninách
u Aše, jehož se zúčastnilo 133 dětí.

Sčítání lidí, domů a bytů
Bylo provedeno v prvních listopadových dnech tak, že zachytilo ve všech sledovaných
ukazatelích stav o půlnoci mezi 31. říjnem a 1. listopadem. Již několik dní předtím byly do
všech domácností doručeny sčítací listiny. Sčítací komisaři, kterých bylo třináct, je v příštích dnech převzali a zpracovali do přehledů, podle nichž pak tři revizoři sestavili výkaz za
celou obec. Ten pak odvezl předseda MěNV 10. listopadu na Zbraslav, kde se tyto sumáře
soustřeďovaly. Naše byly přitom hodnoceny jako velmi dobré.
Sčítací komisaři byli ke své funkci připraveni ve školení, které však nebylo zcela dostačující.
Šest z účastníků tohoto školení se úkolu
132.
zaleklo a funkci odřeklo, zbylých třináct se jí však zhostilo velmi čestně. Za svou práci mají
obdržet uznávací odměnu 750 až 1 000 Kčs, kterou však lze, vzhledem k rozsahu a obtížnosti této práce, jen stěží považovat za přiměřenou.
Sčítacími komisaři byli: Jaroslava Findejsová, Dagmar Malá, Eliška Nešvarová, Jiřina
Pachmanová, Karel Blätterbauer st., Václav Hošek, Václav Kadeřábek, Jiří Kocourek, Josef
Kozel, Jaroslav Kučera, Jan Podojil, Petr Sedláček a Jiří Soukup. Hlavním revizorem byl
Karel Kokoška, dalšími dvěma pak Jarmila Kokošková a Václav Čížek.
K sčítacímu obvodu patřila i Chýně, kde byli sčítacími komisaři Božena Haisová a Ladislav
Pátek.
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Sčítání ukázalo, že v našem městě bydlí celkem 4 272 lidí, z toho 2 095 mužů a 2 177 žen.
Podle věku je ve stáří do dvou let 113 mužů, 92 žen, od dvou do pěti let 111 mužů
a 100 žen, od pěti do patnácti let 290 mužů a 265 žen, od patnácti do dvaceti let
140 mužů a 115 žen, od dvaceti do třiceti pěti let 499 mužů a 509 žen, od třiceti pěti do
padesáti pěti let 515 mužů a 504 žen, od padesáti pěti do šedesáti let 142 mužů a 137 žen
a starších šedesáti let 285 mužů a 455 žen.
Z celkového počtu 4 272 obyvatel je 2 318 pracujících, z toho 1 238 mužů a 1 080 žen.
V Hostivici pracuje 796 osob, v jiných obcích okresu 141 osob, v jiném okresu našeho
kraje 171 osob a jiném kraji, převážně v Praze, 1 210 osob.
České národnosti je 4 148 osob, slovenské 112, ukrajinské 2, polské 6, maďarské 2,
německé 1 a u jedné osoby nebyla národnost zjištěna. Je zde 71 cikánů. Společně hospodařících domácností je 1 382.
V našem městě je celkem 1 053 domů, z toho 983 trvale obydlených, 12 sloužících
k rekreaci a 3 jsou občas obydlené z jiných důvodů. Neobydlených je 55, z toho 15 pro
přestavbu, 2 jsou určeny k demolici a 30 je neobydlených z jiných důvodů.
133.
Z trvale obydlených domů je 870 rodinných domků, 33 družstevních bytových domů,
66 ostatních bytových domů a 14 jsou jiné budovy. V našem městě jsou 3 ubytovací
zařízení s 19 obytnými jednotkami mimo byty. Bydlí v nich 24 osob. Dále jsou zde
2 nouzová obydlí. Podle stáří je u nás 214 bytů v domech starších osmdesáti let, 139 bytů
v domech od 60 do 80 let, 473 bytů v domech od 35 do 60 let, 166 bytů v domech od
20 do 35 let, 100 bytů v domech od 10 do 20 let, 74 bytů v domech mladších 10 let
a 25 bytů v domech postavených letos. Celkem je u nás 1 501 bytů, z toho 1 416 trvale
obydlených, 15 občas obydlených a 70 neobydlených. 13 bytů slouží rekreaci. 16 bytů je
neobydlených pro přestavbu, 5 je jich k obývání nezpůsobilých, 2 jsou určeny k demolici,
4 jsou neobydlené pro změnu uživatele bytu, 2 jsou dosud neobydlené a 41 je neobydlených z jiných důvodů.
V rodinných domcích je 1 045 bytů, v bytových domech je 157 bytů družstevních
a 194 ostatních, v ostatních budovách je 20 bytů. 249 bytů je o jedné místnosti, 425 bytů
má dva pokoje, 476 bytů má tři pokoje, 164 bytů má čtyři pokoje a 107 bytů má pět a více
pokojů. 1 008 bytů má koupelnu nebo sprchový kout, 1 049 bytů má vodovod, 787 bytů
má ústřední nebo etážové topení, 367 domácností má automatickou pračku, 849 domácností má pračku obyčejnou. Barevný televizor má 85 domácností, černobílý televizor má
1 159 domácností. Chatu, chalupu nebo rekreační domek má 62 domácností. 116 domácností má motocykl nebo skútr. Osobní auta garážovaná jsou v 560 domácnostech, negarážovaná v 106 domácnostech (jedno i více).
K těmto údajům dodávám:
27 % obyvatel Hostivice jsou důchodci, kteří dostávají ze státního rozpočtu celkem
dvanáct a půl miliónu Kčs ročně. Je to o půl miliónů více než v roce 1975. Průměrný
důchod činí 950 Kčs měsíčně. Čtyři důchodci dostávají zdarma obědy, o osm občanů se
stará pečovatelská služba. Do Domova důchodců odchází ročně v průměru pět občanů.
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134.
Dávky sociální péče dostávají občané s příjmem menším než 880 Kčs měsíčně pro
jednotlivce a 1 550 Kčs pro manželskou dvojici. Tuto výpomoc obdrželo letos 122 občanů
v celkové výši 40 000 Kčs.

Kronikář si poznamenal
Ani letos se v Hostivici nekonaly plesy. Dělnický dům je adaptován a sokolovna je výlučně
vyhrazena tělovýchově. A tak se tance chtiví členové Sokola musili 19. ledna vypravit na
ples až do Ořechu. Podobně i SRPŠ muselo 23. února uspořádat svůj ples zase v Jenči. Jen
dětský karneval, pořádaný pionýrskou organizací, mohl být 17. února uskutečněn v kulturním domě cechu Praga.
8. února přikročil ONV v důsledku přechodného nedostatku masa k úpravě jeho prodeje.
Maso bylo prodáváno dopoledne od 8 do 10 hodin, odpoledne od 15,30 do 17 hodin. Nelze
říci, že by se tato úprava setkala s příznivou odezvou u občanů. Bylo od ní také brzy upuštěno.
15. února došlo k těžké autonehodě na státní silnici pod kanálem. Žiguli lékaře z Karlových
Varů předjíždělo v mlze a srazilo se s protijedoucím vozidlem. Lékař byl při nehodě
smrtelně zraněn. Havárie byla filmována a večer vysílána televizí.
23. února uspořádal Svazarm pro automobilisty jízdu zručnosti. Téhož dne se konal v sokolovně turnaj v nohejbalu.
V únoru bylo provedeno vyčištění rybníku Kala v bažantnici. Po vypuštění vody byl nános
bahna ze dna odstraněn výbuchem 40 kg trhaviny. Dno bylo vyčištěno, ale vyhozené
bahno zaneřádilo široké okolí rybníka včetně glorietu a stěn hájovny.
1. března sešla se v sokolovně konference TJ Sokol. Bylo při ní konstatováno, že tato
nejpočetnější složka Národní fronty má u nás 742 členů, organizovaných v odboru základní
a rekreační tělovýchovy (celkem 457 členů) a v odboru turistiky (celkem 285 členů).
Tělovýchovná činnost se rozvíjí v 5 oddílech (kopaná, stolní tenis, šachy, odbíjená
a nohejbal).
135.
Od 6. dubna do 28. září řídili jsme se všichni celostátně zavedeným letním časem.
21. dubna bylo započato s opravou vozovky státní silnice v obci. Po čas opravy byl provoz
řízen světelnými signály.
1. července přestaly rozhodnutím SKNV úředně existovat Litovice, Jeneček a Palouky.
Nebyly prý uvedeny v lexikonu obcí. Břve zůstaly. Tím skončila víc než sedm století trvající
historie obce, kdysi sídla významných českých feudálů.
Podle rozhodnutí rady MěNV bylo zrušeno i číslování čtvrtí, takže se od toho dne v adresách uvádí jen Hostivice bez čísla čtvrti. Podle toho bylo 11. srpna upraveno i číslování
domů (tzv. popisná čísla), které je nyní jednotné pro celé město. Majitelé domů obdrželi
zatím čísla papírová, která budou později vyměněna za čísla smaltovaná. Současně došlo
také k úpravě názvu některých ulic.
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2. července došlo na státní silnici nedaleko zdravotního střediska ke kuriózní dopravní
nehodě. Řidič nákladního auta spatřil na vozovce přebíhajícího ježka. Ve snaze nepřejet ho
prudce zabrzdil, což nepostřehl řidič sanitky za ním (byla to sanita z cizího okresu
převážející několik osob z pražské nemocnice). Reagoval opožděně a narazil v plné jízdě
do brzdícího nákladního vozu. K dovršení smůly počal pozdě brzdit i řidič dalšího
nákladního auta, jedoucího za sanitkou. Ta se tak dostala mezi dva náklaďáky a byla zle
zdemolována a prakticky zničena. Byl to víc než zázrak, že z osob v ní jedoucích byly jen
dvě lehce zraněny. I tato nehoda se objevila na obrazovce televize.
V měsíci červenci došlo ještě k jedné dopravní nehodě, a to ke srážce na křižovatce nad
Břvemi, při níž zahynul na mopedu jedoucí břevský občan, důchodce A. H.
V letních měsících byli slyšet za večerního šera „na sádkách“ pod litovickou tvrzí slavíci.
12. září uplynulo sto let od narození malířky Emanuely Šedivé.
136.
Narodila se u nás na nádraží, kde byl její otec Karel Šedivý přednostou buštěhradské
železné dráhy, jak je zapsáno v matrice narozených. Byl synem Václava Šedivého
z Jaroměře. Matka Emanuela Šedivá byla dcerou Václava Mazánka, vrchního expeditora při
železné dráze císaře Františka Josefa ve Vídni. Kmotrou narozené byla její babička
Františka Mazánková. Emanuela Karolina Anna Maria Šedivá, jak zní podle matriky celé její
jméno, se 21. srpna 1916 provdala na Smíchově za Václava Šťovíčka. Navštívila Belgii
a nějaký čas pobyla v Mnichově. Malovala zátiší a žánrové obrázky. Na výstavě Krasoumné
jednoty v Praze vystavovala v roce 1908 obrazy Újezd v Praze a Podzimní píseň, v roce
1928 Slunečnice, Modlící se kněz, Červená jablka, Suchá kytice, Vinné hrozny a Malé zátiší.
I v Hostivici jsme se setkali s projevy velkého zla současné doby, s narkomanií. Na jaře
zahynul na Chrášťanských vrších po požití přemíry léků mladý muž z Prahy, v květnu pak
zemřel otravou alkoholem v objektu JZD mladý zootechnik. Podle posudku lékaře byla
i zde příčinná souvislost s lékovou toxikologií.
10. října nezjištění pachatelé, zřejmě zásobovači narkomanů, vyloupili zdejší lékárnu, kde
odcizili všechna narkotika a barbituráty. Protože hrozilo nebezpečí, že přeházeli v krabičkách léky, bylo nutné udělat důslednou kontrolu všech léčiv, což trvalo několik týdnů, po
něž bylo naše město bez lékárny.
Od 17. do 19. října konala se v Jenečku tradiční výstava holubů, drůbeže, králíků a exotického ptactva.
18. října došlo současně ke dvěma sjezdům bývalých žáků zdejší školy. V klubové místnosti sportovního stadiónu sešli se po 33 letech absolventi bývalé měšťanské školy v r. 1947.
Z 52 žáků 4 zemřeli a 3 se omluvili. Ostatní se sjeli z blízka i daleka a v družné zábavě
a vzpomínání vydrželi (někteří) až do příštího večera (tj. 24 hodin). Přivítali mezi sebou
i své bývalé učitele Anežku Zpěváčkovou, manžele Jupovy a Miloše Šrámka. Ti pak po
několika hodinách odešli
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137.
do Dělnického domu, kde byli shromážděni jejich bývalí žáci, ukončivší školní docházku
v roce 1955. Zde byl přítomen i jejich třídní učitel Miroslav Horák. Byl to pro obě strany –
žáky i učitele – hezký večer, na který budou vzpomínat … až do příštího sjezdu, který
uspořádat si svatosvatě slíbili.
V době od 18. října do 8. listopadu docházelo velmi často k vypínání elektrického proudu
v důsledku poruch v rozvodné síti.
20. října dostavilo se 24 mladých občanů našeho města před odvodní komisi okresní
vojenské správy. Všichni až na jednoho byli odvedeni.
10. listopadu naskytl se nám neobvyklý pohled, když přes naše město nepříliš vysoko
přelétalo hejno asi třiceti labutí. Některé z nich se uhnízdily na litovickém rybníku.
Letos dále ubylo zvěře, především zajíců. Také bažantů bylo méně než jiná léta.
Hostivice byla zařazena do ochranného pásma výskytu vztekliny, která se letos velmi
rozmohla.
Veřejnost vzrušila dvě tragická úmrtí našich spoluobčanů. V říjnu se zastřelil občan H.
v Litovicích a 24. prosince spáchal sebevraždu skokem z okna občan K. z Hostivice.
Mnoho trpkosti přineslo občanům opožděné dodávání objednaného paliva, k němuž
obvykle docházelo s několikaměsíčním zpožděním a po mnoha urgencích. Výše dodávky se
řídila odběrem paliva v minulém roce. Při objednávce do 6 tun nebyla dodávka krácena,
bylo-li objednáno více než 6 tun, krátila se o 10 až 25 procent.
V měsíci prosinci docházelo k stížnostem na nedostatky v zásobování našich prodejen
předvánočním zbožím jako jsou rozinky, kokosová moučka, kakao, mandle, oříšky, fíky,
datle a pod. Byly to však stížnosti venkoncem zbytečné, neboť nakonec bylo tohoto zboží
dost, podobně jako ryb, které se prodávaly 21. a 22. prosince.
138.
Letos se urodilo hodně jablek, švestek a také ořechů. Úroda zahradních jahod nebyla tak
dobrá jako jiná léta, jahody nedozrávaly a hodně hnily. Také hub bylo méně než jiná léta.
Naříkali i včelaři. Ubývá včel a tím i medu. Je to důsledek chemizace v zemědělství.
Jedovatými látkami ničený plevel hubí i včely a ostatní hmyz, mající nezastupitelnou úlohu
při opylení zemědělských plodin. Nepříznivě působilo, jak už naznačeno, i letošní velmi
proměnlivé počasí. V lednu a únoru bylo trochu sněhu a jen mírné mrazy. V polovině
února se teplota pohybovala dokonce kolem 5 stupňů nad nulou. Březen a duben byly
chladné, často ještě sněžilo, jen v polovině dubna vystoupily teploty na 15 až 22 stupňů.
Ale 20. dubna už zase sněžilo a sníh zůstával ležet. 23. dubna napadlo 20 cm sněhu.
Začátek května byl slunečný, ale chladný, i když 8. května se přihlásila první bouřka.
Konec května byl teplý, s bouřkami a lijáky. Červen měl střídavé počasí, jeden den teplo,
druhý den zima, slunečno bylo vystřídáno mraky a deštěm. Podobně tomu bylo
i v červenci, kdy teplota nevystoupila nad 20 stupňů. Teprve začátek srpna přinesl letní
vedra, ale už v polovině měsíce se teploty opět pohybovaly kolem 15 stupňů. Ani září
nebylo lepší. Opět střídání tepla s chladnem, oblačnem a navíc i s mlhami. 11. října byl
v noci první mráz, 18. října se přihnala bouře s kroupami. 28. října bylo naměřeno
20 stupňů nad nulou. Podle meteorologů to byl nejteplejší 28. říjen za posledních 200 let.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada H – svazek č. 7
Kronika budování Hostivice 1976–1985 – rok 1980

94

Začátkem listopadu klesla teplota k nule, 6. listopadu už padal sníh a bylo náledí.
14. listopadu byl mráz, ale 16. listopadu opět 12 stupňů tepla a 24. listopadu dokonce
14 stupňů nad nulou. Konec listopadu byl však už zase mrazivý. 1. prosince bylo dokonce
naměřeno 11 stupňů pod nulou. V příštích dnech napadl sníh a bylo pravé vánoční počasí.
Sníh však brzy roztál. 15. prosince bylo opět 10 stupňů, pak se trochu ochladilo, ale do
nového roku zůstaly teploty nad nulou.
139.
Rok 1980 skončil. I když nesplnil všechna naše očekávání, nelze přehlédnout velký kus
poctivé a dobré práce, která v něm byla vykonána. Je před námi rok, který bude opět
jedním z klíčových v našich novodobých dějinách. Uskuteční se v něm XVI. sjezd KSČ,
budou zvoleny nové zastupitelské orgány všech stupňů, bude to první rok sedmé pětiletky,
oslavíme v něm 60. výročí založení KSČ.
Věřme, že všechny tyto události budou pobídkou a inspirací pro ty, kdo polevili v úsilí
pomoci při budování socialistické Hostivice, a že s jejich pomocí bude dokončeno, co letos
zůstalo jen v polovině cesty.
Autor textu: Miloš Šrámek
Zapsal: Václav Hošek

Ověřovací doložka:
Projednáno a schváleno ve schůzi rady MěNV Hostivice, konané 5. března 1981.
Předseda MěNV

Tajemník MěNV

Chaloupka

Leština Vlad.
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[141.]

1981

Dělnický dům
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143.
První rok sedmé pětiletky skončil. Byl poznamenán několika důležitými událostmi, jež na
léta opředu ovlivní život všech občanů našeho státu. Byl to především XVI. sjezd KSČ,
konaný v dubnu v novém Paláci kultury v Praze, který jím byl otevřen. Sjezd nejen zhodnotil výsledky práce nás všech za uplynulé období, ale především stanovil úkoly pro léta
příští, a to ve všech oblastech veřejného života. Sjezd se konal ve znamení slavného výročí
strany, která letos dovršila šedesát let práce a péče nejen o dělnickou třídu, ale o všechen
lid této země. Pro život tohoto lidu pak měly největší význam volby do zastupitelských
orgánů všech stupňů. Z hlediska těchto tří vpravdě historických událostí je zapsán tento
kronikářský záznam roku 1981.

Volby
Konaly se ve dnech 5. a 6. června, a to v pátek od 14 do 20 hodin a v sobotu od 7 do
14 hodin. Ve čtyřech volebních místnostech, v kulturním domě závodu Praga, v sokolovně,
v Dělnickém domě a v restauraci U litovické tvrze vhazovali v uvedeném čase občané
našeho města do připravených uren hlasovací lístky, jimiž zvolili padesát poslanců
městského národního výboru, čtyři poslance okresního národního výboru a po jednom
poslanci do Středočeského krajského národního výboru, do České národní rady, do
Sněmovny národů a do Sněmovny lidu.
S kandidáty Národní fronty pro tyto volby seznámili se občané na předvolebních schůzích,
konaných 15. května současně v kulturním domě závodu Praga, v kině a v restauraci Na
hořejší v Jenečku. Tam byl též zveřejněn a k diskusi všem předložen volební program,
závazná směrnice pro práci národního výboru pro celé pětileté volební období. Volební
program obsahuje úkoly v oblasti ekonomické, sociální, v politicko organizační práci,
v ideově výchovném působení, v rozvíjení politické aktivity a pracovní iniciativy občanů
a v oblasti další výstavby našeho města. Zvláště tato poslední část volebního programu
byla občany sledována s velkou pozorností. Obsahuje totiž úkoly, jejichž splněním by byly
do značné míry vyřešeny nejbolavější hostivické problémy. Je to výstavba nové mateřské
školy a k ní příslušné trafostanice, pokračo144.
vání výstavby kanalizace a vodovodu, výstavba trafostanice pro nákupní středisko a konečně zahájení stavby domu služeb. Splnění těchto úkolů by mělo být zajištěno především
formou akce Z, což samo o sobě znamená velký a náročný politicko-organizační úkol nejen
pro národní výbor, ale pro celou Národní frontu.
Volby proběhly bez jakýchkoliv závad. Přičinily se o to volební komise, které svůj převážně
organizační úkol splnily s plnou odpovědností a bez ohledu na jeho časovou náročnost.
Z celkového počtu 3 078 oprávněných voličů odevzdalo platné lístky 3 062, z nichž až na
dva byly všechny pro kandidáty Národní fronty. Z voleb tak vyšel národní výbor
o 14 poslanců početnější než minulý, podstatně omlazený, s řadou nových jmen, z nichž
s mnoha jsme se dosud ve veřejném životě u nás nesetkali. Podle věku je mezi poslanci
sedm mladších třiceti let, dvacet dva do věku čtyřiceti let, do padesátky chybí ještě pár let
osmnácti a starší padesáti let jsou jen tři. Věkový průměr je osmatřicet a půl roku,
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nejmladším poslancem je Václav Závora (23 let), nejstarším František Chvosta (59 let).
V národním výboru je 39 mužů a 11 žen. Dvanáct poslanců má akademický titul (vesměs
ing.), dělníků je 17, středních odborných pracovníků 14, jedna učitelka, 4 státní zaměstnanci a 2 ženy v domácnosti. Jména poslanců jsou uvedena v seznamech jednotlivých
orgánů národního výboru, jak byly zvoleny na ustavující schůzi konané 25. června v sokolovně.
Před naplněným sálem složili zde zvolení poslanci slavnostní slib, zvolili předsedu, tajemníka a radu národního výboru, dále pak devět komisí a výbor lidové kontroly. Slib složili do
rukou nejstaršího poslance soudruha Chvosty, který první polovinu schůze řídil. Sám pak
složil slib do rukou zvoleného předsedy. V rámci schůze byli také vyznamenáni čestným
uznáním funkcionáři a občané, kteří se v uplynulém období nejvíce zasloužili o plnění úkolů
v politickém a veřejném životě našeho města.
145.
Rada městského národního výboru má devět členů. Předsedou je Karel Blätterbauer ml.
(40 let), místopředsedkyní Marie Horešovská (46 let), tajemníkem ing. Karel Najman
(47 let). Dalšími členy rady jsou Jaroslav Havelka (37 let), ing. Václav Chalupa (49 let),
Karel Kletečka (44 let), ing. Věroslav Olič (37 let), Karel Steiner (49 let) a Václav Závora
(23 let). Z minulé rady zůstali pouze dva členové.
Komise a výbor lidové kontroly jsou složeny z poslanců a členů z řad občanů.
Finančně plánovací komise: předseda ing. V. Chalupa, tajemník ing. J. Kovalík,29 členové
poslankyně M. Lefflerová a z řad občanů K. Kokoška a J. Šíma.
Stavební komise: předseda V. Závora, tajemník J. Ledvina, členové poslanci P. Liška,
S. Nedbal, F. Štěpánek, K. Toman, z řad občanů F. Volek, V. Hatschbach, L. Najman
a J. Stehlík.
Komise pro řízení akcí Z: předseda J. Havelka, tajemník ing. Marek, člen poslanec V. Trýb,
z řad občanů ing. J. Pelc a V. Schmid. K této komisi je přičleněna subkomise pro životní
prostředí, jejímž předsedou je ing. A. Štětka, tajemníkem ing. B. Martin, člen poslanec
J. Kuthan a z řad občanů ing. Nedbal a A. Saifrt.
Komise pro obchod, služby a cestovní ruch: předseda K. Steiner, tajemník M. Arnoldová,
členové poslanci J. Jirák a S. Najman, z řad občanů L. Burka, A. Kulhánek a J. Staněk.
Školská a kulturní komise: předseda ing. V. Olič, tajemník J. Müller, členové poslanci
ing. J. Kořínková a ing. I. Náměstková, z řad občanů dr. V. Šprunk, ing. M. Thoma
a dr. M. Zvára.
Sociálně zdravotní komise: předseda M. Weinertová, tajemník ing. L. Bardová, člen poslanec L. Schovanec, z řad občanů MUDr. J. Petkov a E. Melicharová.
Sbor pro občanské záležitosti: předsedkyně D. Otisová, tajemník J. Bartoš, člen poslankyně
D. Veverová, z řad občanů Z. Po146.
šepná a I. Tejkalová.
29

Správně Koválik.
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Komise ochrany veřejného pořádku: předseda K. Kletečka, tajemník J. Soukup, členové
poslanci J. Pasák, V. Hašek, J. Smetana, z řad občanů V. Arnold a L. Kocman. Předsedou
přičleněného protialkoholního sboru je B. Peška, tajemníkem P. Vávra, člen poslanec
F. Brabec, z řad občanů J. Látal a J. Pecka.
Komise branné výchovy: předseda Z. Kadlec, tajemník V. Eiselt, z řad občanů Š. Šafařík.
Výbor lidové kontroly: předseda F. Chvosta, tajemník M. Vaněčková, člen poslankyně
H. Vyšatová, z řad občanů J. Pelc a J. Tejkal st.
Do okresního národního výboru byli zvoleni ing. F. Kohout, P. Mlejnek, J. Najmanová
a L. Pospíšilová. Do KNV to byla V. Malíková. Naším poslancem v České národní radě je
Marie Jarošová, poslancem Sněmovny národů generál PhDr. Václav Horáček a poslancem
Sněmovny lidu RSDr. Václav Hájek.
Další volební akt byl v našem městě uskutečněn 15. října. Toho dne byly na slavnostní
schůzi MěNV, konané v sokolovně, zvoleny občanské výbory, nejdůležitější pomocné
orgány národního výboru. Bylo jich zvoleno osm a v jejich čele stanuli s výjimkou občanského výboru č. 2 vesměs poslanci národního výboru. Složení jednotlivých občanských
výborů:
OV č. 1: ing. J. Ráž, J. Kop, V. Studnička, F. Čermák, A. Berešová, ing. B. Fanta a M. Vojtíšková.
OV č. 2: J. Čermák, A. Bahenský, F. Zimmel, F. Hanzlík, J. Švanda.
OV č. 3: ing. A. Trhlín, J. Pelc, M. Vališ, Š. Šafařík, T. Jabůrek ml, F. Krtek, J. Čáslavský.
OV č. 4: F. Štěpánek, M. Novák, P. Vašek, P. Blaho, M. Dundr, R. Srb, E. Mikešová,
F. Hanzlík, P. Kvasnička.
OV č. 5: V. Chyba, Z. Krejčíková, J. Novotný, S. Ptáček, J. Radostný, J. Koutecký.
OV č. 6: S. Hlíza, J. Císař st., S. Zpěváček, L. Habětín, F. Slíž.
OV č. 7: K. Toman, J. Vevera ml., F. Velinger, J. Malý, F. Dusík, P. Liška, F. Stříbrný,
K. Novák, M. Stádník.
147.
OV č. 8: L. Ledvina, M. Fišer st., J. Burian, J. Nachtman, J. Dostál.
V národním výboru i v občanských výborech mají naprostou převahu mladí lidé. Je proto
jistě oprávněná naděje, kterou do všech zvolených funkcionářů vkládá hostivická
veřejnost, že v nastávajícím volebním období pokročí celé město ve všech oblastech života
výrazně vpřed.

Zvelebování města
I v tomto roce bylo pokračováno v plánovité výstavbě socialistické Hostivice. Je potěšitelné, že se podařilo dokončit některá díla, na nichž se v posledních letech pracovalo. Tím
byl do značné míry splněn celospolečenský závazek, přijatý národním výborem a Národní
frontou na zasedání 26. února.
Bylo to především obchodní středisko budované v akci Z na Husově náměstí, které bylo do
konce roku zkolaudováno. V posledních dnech roku byly zahájeny i úklidové práce v jeho
okolí, a tak je oprávněná naděje, že k otevření střediska dojde už v lednu příštího roku.
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Další velkou akcí investičního charakteru je budování kanalizace. Na litovické etapě této
stavby bylo v tomto roce vytvořeno dílo v hodnotě 1 360 000 Kčs. Tím byla tato akce
dokončena. Zbývá jen vydláždit chodníky, asfaltovat vozovku a provést sadovou úpravu
komunikace.
Značnou pozornost všech budí adaptace zámku. Veřejnosti se zdá, že se nehýbá z místa.
Ve skutečnosti bylo v tomto roce uděláno hodně práce, převážně však uvnitř stavby. Tak
byly v hale zámku dokončeny restaurátorské práce na fresce Bitva na Bílé hoře i na malířské výzdobě pod freskou. Ukázalo se, že podobně byly vyzdobeny všechny místnosti
zámku v prvním poschodí, což byl pro restaurátory překvapující objev. Tyto malby byly
pozdějšími adaptacemi silně poškozeny, mnohdy zcela zničeny, a tak budou restaurovány
jen z části. V severozápadní části zámku byl v témže patře dokončen transfer štukového
a malovaného stropu. Dokončeny byly také stropní
148.
konstrukce a podhledy, jimž byly nahrazeny staré prohnilé stropy. V kapli je pokračováno
s restaurací štukové výzdoby. Zedníci dokončili práce ve 2. poschodí budovy a přešli do
1. patra, kde provádějí stavební a zabezpečovací práce, především statické zpevnění
objektu ocelovými táhly. Průběžně pokračují práce kamenické (výměna poškozených
zárubní), elektroinstalatérské a instalace zdravotní techniky a práce truhlářské. Byla
dokončena vnitřní kanalizace a napojena na veřejnou kanalizační síť. Mnohé z těchto prací
byly prováděny v nadplánu, vyžádalo si je zjištění stavu při probíhající adaptaci. Stavbu
vede i nadále stavitel J. Libánský. Celkový náklad na ní činil v tomto roce 1 331 266 Kčs.
Do konce roku se podařilo dokončit další dlouhodobou adaptaci. Byla to rekonstrukce
Dělnického domu, započatá v r. 1977 a provedená celkovým nákladem dva a půl miliónu
korun. Podílelo se na ní na dvacet dodavatelských organizací a uskutečnila ji skupina
zedníků a dalších řemeslníků, vedených zednickým mistrem Jaroslavem Černým. Hlavní
zásluhu o zdárný průběh akce měl předseda MěV NF Jaroslav Brejcha, který s velkým
organizačním úsilím a obětavostí rekonstrukci řídil. Z bývalého národního výboru mu byl
nápomocen člen rady Josef Šíma a spolu s ním pak další členové řídící skupiny ing. M. Machek, dr. S. Plicka a s. Korous. Partu mistra Černého tvořili Jiří Brejcha, Fialka, Hájek,
Krása, Krčil, Linek, Pelc, Rejhon a Švihálek. Dělnický dům, k jehož slavnostnímu znovuotevření došlo 18. prosince – o něm bude psáno dále – byl ve značné míře přestavěn.
V sále zmizela galerie, přísálí bylo podstatně rozšířeno, v celé budově bylo instalováno
ústřední topení, bylo přestavěno a nově upraveno jeviště a přilehlé místnosti v přízemí
i v poschodí. Neméně významná byla i rekonstrukce střechy budovy. Po všech těchto
úpravách předvedl se Dělnický dům zmíněného prosincového dne hostivické veřejnosti
v nové kráse a je nyní skutečně reprezentativním kulturním stánkem našeho města.
Jinou velkou stavební akcí u nás je rekonstrukce břevského kou149.
paliště. Jejím investorem je základní organizace SSM Břve. O této organizaci bude zmínka
dále, zde jen o vlastní stavbě. Řídí ji ing. Stenský z Podniku služeb mládeže při ÚV SSM
ČSSR a je rozpočtována částkou jeden milión korun. Stavbu provádějí brigádníci zčásti
placení, zčásti dobrovolní. Např. v dubnu zde pracovalo 10 placených a 14 dobrovolných
brigádníků, kteří zde zdarma odpracovali 80 hodin. Pracovali zde i členové svazácké
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organizace zdejšího vojenského útvaru. JZD Chýně pomáhalo mechanizačními prostředky.
Placení brigádníci dostávali za neodbornou práci 9 Kčs a za odbornou 13 Kčs za hodinu.
Výstavba je rozvržena do tří etap, zatím probíhá první, v níž má být do poloviny příštího
roku dokončena hrubá stavba, tj. veškeré zděné práce včetně zastřešení celého objektu.
K úplnému dokončení rekonstrukce by mělo dojít v roce 1983.
Bolavou záležitostí je budování skupinového vodovodu v jižní části města. V uplynulém
roce se zde neudělalo vůbec nic. Nezvykle rychle byla naproti tomu provedena adaptace
bývalého Mrázova obchodu na Husově náměstí, kde byla partou J. Černého zřízena nová
moderní prodejna papírnictví. Otevřena byla 27. listopadu. Stavba mateřské školy –
poslední velký úkol investičního charakteru – nebyla ani letos zahájena. Má zcela připravenou dokumentaci a čekalo se jen na dokončení obchodního střediska, aby mohlo být se
stavbou započato. Stane se tak na jaře příštího roku.
V neinvestičních pracích vykázala letos výsledky především komise pro životní prostředí při
MěNV. Její péčí bylo letos vysázeno na území města 150 jeřábů, lip a olší a 350 keřů
pámelníku a ozdobného hlohu. V parcích bylo položeno 60 metrů chodníků. Dále bylo
v porostech instalováno 10 ptačích budek a na významné budovy instalováno 20 informačních tabulek.

Veřejný a společenský život
Nejvýznamnější politickou událostí uplynulého roku byla v našem městě městská konference KSČ, konaná 24. ledna. Zúčastnila se jí členka ÚV KSČ a ideologická tajemnice OV KSČ
150.
s. Veverková a pracovník ústřední kontrolní a revizní komise ÚV KSČ s. Skála. Na konferenci byl zvolen nový jedenáctičlenný městský výbor strany, v jehož čele je s. Josef Sloup,
místopředsedy ing. Jan Kits a ing. Jiří Janda a členy Josef Šopejstal, Jaroslav Podpěra,
Jiřina Pachmanová, Karel Blätterbauer, Jiří Urban, ing. Jiří Musil, Jindřich Tvrdý a Jaroslav
Jelínek. Kandidáty MěV KSČ jsou soudruzi Václav Schmid, ing. Viktor Zachoval a Ladislav
Chaloupka. Osmičlenná revizní komise je vedena s. Zimmelem a jejími členy jsou soudruzi
Hahn, Štarman, Bucek, Drož, Vilímek, Šprunk a Václav Jelínek.
Konference se konala ve znamení příprav XVI. sjezdu KSČ a oslav jejího šedesátiletého
výročí. V rámci těchto oslav uskutečnilo se u nás několik akcí. Tak to byla 11. dubna
okresní tělovýchovná akademie, uspořádaná v sokolovně za účasti gymnastky Evy Bosákové. Touto akademií bylo veřejnosti současně připomenuto i výročí založení Federace proletářské tělovýchovy a 25. výročí základní tělesné výchovy.
Téhož dne odpoledne byly na hostivickém náměstí zahájeny okresní Mezinárodní pamětní
dny odboje. Při této slavnosti byly za hojné účasti občanstva položeny věnce ke všem
pomníkům a památníkům u nás a v kulturním domě závodu Praga se pak konala slavnostní
schůze okresní organizace Českého svazu protifašistických bojovníků.
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Také oslavy 1. máje proběhly ve znamení 60. výročí strany. Po tradičním průvodu městem
se shromáždili účastníci z Chýně, Sobína, Kněževse, Středokluk a Hostivice v počtu tří tisíc
na zdejším náměstí, kde vyslechli projev tajemníka SKNV s. Klusáčka a shlédli vystoupení
tanečního souboru SSM z Chýně. Vyvrcholením oslav stranického výročí měla být slavnostní schůze, konaná 8. května v sokolovně. Spíše trapně než slavnostně zapůsobila skutečnost, že velmi pěkný a hodnotný program večera shlédlo sotva 80 účastníků.
Další radostné chvíle prožilo naše město 5. září. Toho dne konala
151.
se na hostivickém náměstí tradiční okresní mírová slavnost spojená s dožínkami. K přítomným promluvil vedoucí tajemník KV KSČ Václav Hájek a mezi oficiálními hosty byli vedoucí
tajemník OV KSČ Štěpán Fürst a předseda ONV Praha-západ s. Lněnička. Slavnost měla
obvyklý program: velkou přehlídku zemědělské techniky, estrádu, bohatou tombolu a prodej nejrůznějšího zboží a potravin. Největší zájem byl o melouny a plzeňské pivo, jehož se
vyčepovalo sedm hektolitrů.
Od 6. listopadu do 18. prosince probíhal i u nás Měsíc československo-sovětského přátelství. Zahájen byl jako každoročně lampiónovým průvodem 6. listopadu večer, jehož se
zúčastnilo na 800 občanů, z polovice dětí a mládeže. Ukončen byl slavnostní schůzí všech
složek Národní fonty v Dělnickém domě, jež tím byl slavnostně znovuotevřen a předán do
užívání veřejnosti. V bohatém a všemi přítomnými po zásluze oceněném kulturním
programu vystoupili členové Národního divadla v Praze herec Jiří Vala a operní pěvci Lenka
Zelenková a Karel Hanuš, které na klavíru doprovázel profesor Levický. S úspěchem se
setkalo i vystoupení našich pionýrů. V rámci večera, na němž slavnostní projev přednesl
s. S. Fürst a adaptaci Dělnického domu zhodnotil J. Šíma, byli vyznamenáni čestným
uznáním a knižním darem všichni, kdo se o rekonstrukci zasloužili. Jaroslav Brejcha a Josef
Šíma převzali toto uznání z rukou s. Fürsta, ostatním je pak předal předseda MěNV Karel
Blätterbauer.
Na všech zmíněných oslavných akcích, konaných v průběhu roku, se aktivně podílelo
i kulturní středisko města, a to převážně po organizační stránce. Ve své vlastní činnosti
zaznamenalo úspěch zvláště v pořádání kursů. Byly to kursy hudební, v nichž se 66 dětí
učilo hře na klavír, kytaru, zobcovou flétnu, akordeon, housle a trubku. S výsledky své
snahy se tyto děti pochlubily na koncertě, pořádaném 13. června v kulturním domě závodu
Praga. V jazykových kursech studovalo 42 dětí a do konce června i 5 dospělých němčinu
a angličtinu.
152.
Kurs šití navštěvovalo 30 žen a kursu výtvarné výchovy organizovaného do konce června
se zúčastňovalo 12 dětí. Kulturní středisko spolupracovalo i s dramatickým kroužkem při
ZDŠ, vedeným učitelkou D. Otisovou. Pro tento kroužek zajistilo odborného lektora.
Během roku byly uskutečněny dvě přednášky pro dospělé. První se konala 18. května
v kulturním domě, kde s. Nutzová promluvila o manželských problémech. Na druhé
23. listopadu v Dělnickém domě bylo hovořeno o kriminalitě mládeže. Účast na těchto
přednáškách byla však slabá, na první přišlo 25 lidí, na druhou 15.
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Ve spolupráci s Českým svazem žen uskutečnilo středisko 10 zájezdů do pražských divadel.
Významný je také jeho podíl na pravidelném vydávání Hostivického měsíčníku, který letos
začal již devátý ročník. Jeho redakce se velmi intenzivně snaží o zpestření obsahu
měsíčníku, aby byl čtenářsky přitažlivější. Objevují se v něm zajímavé články, dokonce byla
v jednom čísle otištěna i povídka tak renomovaného autora, jakým je Fr. Nepil.
Kulturní středisko ovlivňuje nepřímo i vysílání Hostivického rozhlasového týdeníku, dovršujícího letos desátý rok nepřetržité existence. Za celou dobu – k prvnímu vysílání došlo
2. ledna 1972 – hrstka nadšenců, z nichž do dnešního dne vytrvali redaktoři Plicka a Zvára,
hlasatelé Volková, Suchá, Trhlínová a Johanovský a technici Brož30 a Roučka, týden co
týden s výjimkou letních prázdnin připravovala relaci, vysílanou vždy v pátek večer a v sobotu dopoledne a obsahující vedle politické stati oznámení a informace o událostech
města, program kulturních a sportovních podniků a hudební blahopřání starším a zasloužilým občanům k jejich životnímu jubileu. Za oněch deset let to bylo více než 430 takových
relací.
Radostnými okamžiky byly pro účastníky i akce Sboru pro občanské záležitosti, především
vítání nových občánků. Letos bylo uspořádáno pětkrát a v úloze patronů se přitom
vystřídaly plachtárna Okresního průmyslového podniku, zdejší mlékárna závodu Laktos,
Svazarm, Okresní zemědělská správa a místní
153.
organizace Českého svazu žen. Stálým patronem byla při všech vítáních místní pobočka
České státní spořitelny. K dětem a mládeži byly zaměřeny i další akce SPOZ. 1. dubna to
bylo slavnostní předávání občanských průkazů patnáctiletým a 1. září přivítání prvňáčků ve
zdejší ZDŠ a mateřských školách.
Poslední velkou akcí Sboru bylo setkání s dříve narozenými, k němuž došlo 7. října v kulturním domě. Bylo k němu pozváno 210 občanů starších 75 let, zúčastnilo se jich něco
málo přes sto. V bohatém programu vystoupili pionýři, kronikář vyprávěl přítomným pověst
o pokladu na litovické tvrzi a jejím možném historickém vysvětlením a známí pražští umělci
Jan Faltýnek a Pavel Spálený pobavili stařečky a stařenky ukázkami ze svých vystoupení
v pražské umělecké kavárně Viola. O aktualitách města jim pár slov pověděl také přítomný
předseda MěNV. Jeden dluh v činnosti Sboru však zůstal. Nepodařilo se uskutečnit jako
jiná léta návštěvu 13 spoluobčanů, dožívajících svůj život v Domovech důchodců.
K radostným událostem v životě našich spoluobčanů patřily pochopitelně i sňatky. V uplynulém roce jich bylo na MěNV uzavřeno 21. V roli oddávajících se střídali předseda MěNV
K. Blätterbauer, místopředsedkyně M. Horešovská, tajemník ing. K. Najman a předsedkyně
SPOZ D. Otisová. Mimo Hostivici, tj. v Praze, na Karlštejně a pod. se dalo oddat 14 manželských párů.
Při zmíněných vítáních nových občánků nedostalo se na všechny letos narozené děti. Těch
bylo do konce listopadu 53. Naproti tomu nás 51 občanů navždy opustilo. Z nich nejvíce
želíme těch, kdo se svou veřejnou prací podíleli na rozkvětu našeho města. Byl to
především soudruh Václav Hurt, dlouholetý předseda MěV NF a člen MěV KSČ, osvědčený
a zasloužilý funkcionář, který nechyběl při žádné významné události u nás. Zemřel po
těžké chorobě 17. ledna ve stáří 60 let.
30

Správně Drož.
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Druhý, jehož odchod znamenal ztrátu pro veřejný život, byl lesník Josef Černý, spolehlivý
pomocník kronikáře, který celý svůj dlouhý život – dožil se v plné svěžesti 86 let –
154.
zasvětil péči o hostivickou přírodu a naše životní prostředí. Čest jejich památce!

Naše škola
Jako všude jinde je i u nás postupně uskutečňována přestavba školy podle Projektu
dalšího rozvoje československé výchovně vzdělávací soustavy. Letos došla již do šestého
ročníku. S její pedagogickou a didaktickou stránkou se škola vyrovnává bez viditelných
obtíží. Horší je to s materiálním zajištěním a prostorovými možnostmi.
V novém školním roce se poprvé projevily důsledky populačního růstu. Počet žáků přesáhl
600, čímž stoupl počet tříd na dvacet. Hrozící směnné vyučování se podařilo odvrátit dohodou s MNV v Jenči, jež poskytl hostivické škole dvě volné učebny v tamní školní budově.
Od 1. září dojíždějí tam žáci zdejších 4. tříd s učitelkami Fürstovou a Horákovou, a to
zvláštním autobusem, který je po skončení vyučování opět přiveze zpět. Přes některé nedostatky v této dopravě je to jistě účelnější řešení, než by bylo střídavé vyučování.
Významným úkolem školy je pomoc při rozmístění vystupujících žáků. V minulém roce bylo
z 18 přihlášených žáků 8. tříd přijato do výběrových škol 15, z devátých tříd všech deset
přihlášených. Do učebních oborů s maturitou se z 8. tříd přihlásili 3 žáci, z 9. tříd jeden. Do
prioritních oborů získala škola 14 žáků.
SRPŠ si v zářijové členské schůzi zvolilo nového předsedu. Je jím ing. Jiří Ráž. Vedle
finanční podpory škole ve výši 11 800 Kčs pomohli rodiče i brigádní prací, především při
úklidu po malování, jehož se zúčastnilo více než 50 maminek a tatínků. Tradiční ples musil
být uspořádán v Jenči. Stalo se tak 14. února. 19. září byl zopakován populární „vejšlap
k svárovské lípě“, který však pokazilo nepříznivé počasí. 14. listopadu zorganizovalo SRPŠ
znovu bazar použitých součástí oděvu a sportovního náčiní. K prodeji bylo nabídnuto
299 předmětů.

Z některých organizací Národní fronty
TJ Sokol se v tomto roce zaměřila především na práci s mládeží. Podařilo se ustavit a při
životě udržet oddíl lehké atletiky mláde155.
že, vedený Evou Kubíkovou a Jaroslavem Ferbasem. Tito dva mladí nadšenci vedou
15 chlapců a 6 dívek od úspěchu k úspěchu. Ať to byl závod Mladé fronty, okresní kolo
běhu Svobody nebo přespolní běh v Novém Strašecí, všude se členové oddílu probojovali
na čestná místa. Oddíl sám organizoval 9. září letní štafetový běh tříčlenných družstev,
10. října lehkoatletický čtyřboj za účasti pražských a kladenských oddílů mládeže a konečně 6. prosince Mikulášský běh všech kategorií. Tohoto závodu se zúčastnilo v nevlídném
studeném počasí 64 dětí z Hostivice, 20 z Prahy, 70 mužů a žen ze šesti různých míst, jen
z Hostivice nikdo. Hostivické děti získaly čtyři první místa.
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Turistický oddíl Sokola uspořádal 21. března zájezd do Jičína spojený s dálkovým
pochodem Českým rájem, nazvaný Putování za Rumcajsem. V rámci májových oslav
zúčastnili se členové oddílu Běhu a Pochodu vítězství, uspořádaných 3. května Svazarmem.
Potěšitelné je, že je plně využívána tělocvična v sokolovně. Dopoledne je obsazena školou,
odpoledne a večer zde cvičí členové Sokola. V pondělí jsou to starší žákyně, ženy a starší
ženy, v úterý zde cvičí atleti, hraje se odbíjená a cvičí muži, ve středu tu můžeme vidět
nejmladší žactvo, mladší žákyně a večer fotbalisty. Ve čtvrtek cvičí rodiče s dětmi, starší
žákyně, ženy a atleti, v pátek pak mladší a starší žáci, hraje se stolní tenis a cvičí muži.
Svazarm uskutečnil i letos Jízdu osvobození, k níž jeho členové odstartovali hned po
ukončení vítání novorozeňat, jehož byl Svazarm 8. května jako každého roku patronem.
Návrat z pohraniční Moldavy byl 10. května. Během léta postavili členové této organizace
svépomocí novou klubovnu namísto dosavadní ve vyřazené dakotě.31
Český červený kříž organizoval 2. února hromadný odběr krve od dobrovolných dárců.
V rekreační činnosti pro své členy se zaměřil na pořádání vlastivědných zájezdů, které
měly velmi kladný ohlas ve veřejnosti. Tak v květnu to byl zájezd do Olomouce na výstavu
květin Flora 1981, v červnu navštívili členové ČČK Slaný, Nelahozeves a Veltrusy, v červenci Český Krumlov a v říjnu uskutečnili putová156.
ní po Šumavě, kde navštívili Strakonice, Stachy a Kašperské Hory.
Socialistický svaz mládeže na Břvech získal velkou posilu tím, že členové ZO SSM v Chabech se v počtu čtyřiceti přihlásili po připojení obce Chaby ku Praze do základní organizace
na Břvech. Hledali totiž vhodné místo nedaleko Prahy, kde by se mohli rekreačně a sportovně vyžívat. Jejich zájmová činnost je značně obsáhlá. Věnují se zimním sportům, mají
organizovaný jezdecký klub a klub vodního lyžování., Za svou aktivitu získala tato organizace od OV SSM vyznamenání Za výsledky v socialistické soutěži v roce 1980.
Ve Svazu československo-sovětského přátelství došlo u nás k organizační změně. Byl ustaven městský výbor, který je nadřízenou složkou dosavadních základních organizací Svazu.
Jeho předsedou je František Krása.
Český svaz chovatelů drobného zvířectva uspořádal jako každého roku i letos výstavu, a to
20. a 21. června. Sdružuje 76 členů, z toho 16 mladých chovatelů. Je to největší organizace tohoto svazu na okrese Praha-západ. Členové odpracovali celkem 743 brigádních
hodin v zemědělství a 881 hodin pro akce Národní fronty. V průměru to činí 47 hodin na
každého člena. Národnímu hospodářství bylo odevzdáno 1690 vajec, 943 kožek, 351 kg
králičího masa, 69 kg vlny a kožky 2 nutrií a ovcí. Finanční závazek v hodnotě 22 900 Kčs
byl překročen o 21 533 Kčs. Z obhospodařované zemědělské půdy ve výměře 1,87 ha bylo
získáno seno, krmné obilí a řepa. Mladí chovatelé získali 2. místo v celostátní soutěži
a čtyři první místa v soutěžích okresních. Organizace má v plánu vybudování chovatelského areálu úpravou sádek a bývalého sálu v hostinci U litovické tvrze.
Český svaz včelařů je v nepříznivé situaci. Jeho včelstva jsou ohrožena nemocemi, které se
vyskytly v blízkosti našeho okresu. Jsou to: hniloba včelího plodu, včelí mor a varroáza
včel. U nás naštěstí zatím neobjevily, přesto je touto skutečností činnost organizace
nepříznivě narušena.
31

Cihlářská čp. 346. Původní klubovna byla ve stejném místě ve vyřazeném letadle Il 12.
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Kronikář si poznamenal
22. ledna došlo ve večerních hodinách k přepadení ženy v temném zákoutí
157.
před starým vchodem do školy. Útočníka včas vyplašil kolemjedoucí automobilista.
K podobnému případu došlo v polovině února v Litovicích.
12. února vloupali se neznámí pachatelé do samoobsluhy Na pískách.
5. března vzrušila veřejnost tragická smrt mladé ženy Z. P., bývalé prodavačky ve zdejší
prodejně textilu, která byla nalezena mrtvá na zahradě rodinného domku.
13. března vznítila se tráva v třešňovce nad nádražím. Požár byl včas uhašen občany.
Od 29. března do 27. září řídili jsme se letním časem.
10. dubna došlo k tragické autohavárii. Osobní vůz, jehož unavený řidič za volantem usnul,
se srazil s protijedoucím autobusem. Tři lidé při tom zahynuli.
14. dubna bylo otevřeno bistro při zdejším hotelu U chmelového keře. Jsou zde prodávány
zákusky, obložené chlebíčky, studené nápoje a jiné poživatiny.
23. dubna konalo se na Kladně slavnostní zasedání u příležitosti 90. výročí založení Svobody, krajského deníku KSČ. V rámci slavnosti byli vyznamenáni čestným uznáním nejlepší
dopisovatelé listu, mezi nimi i zdejší kronikář.
15. května došlo u nás k vzácnému přírodnímu úkazu. Při bouři udeřil ve Studentově ulici32
kulový blesk do domku občana Hinka. Prorazil střechu a vběhl do podkrovní obytné
místnosti, kde zničil televizní přijímač. K poškození televizorů došlo téměř ve všech
domácnostech v této ulici. Do Hostivice velmi rychle dorazily vozy požární pohotovosti
a Veřejné bezpečnosti. Jejich zásahu však nebylo zapotřebí.
4. června způsobil malou paniku pražský rozhlas, který varoval před blížícím se uragánem.
Zpráva byla později dementována.
12. června sešli se v restauraci Na hořejší žáci, kteří ze zdejší školy vystoupili v r. 1951,
tedy před třiceti lety. Bylo to již několikáté jejich setkání a opět to byl velmi pěkný, zdařilý
večer.
158.
6. září byla nalezena ve Školské ulici v křovisku zcepenělá liška, u níž pitva zjistila vzteklinu. V důsledku toho byla vyhlášena dlouhodobá karanténa nad západní částí našeho
okresu. Nový případ se však už u nás neobjevil.
Od 10. října pracuje na MěNV nový vedoucí odboru. Je to s. Petr Blažek, který v této
funkci vystřídal Josefa Wolfa.
14. října došlo k další tragické události. V bažantnici skončil dobrovolně svůj život mladý
muž z Prahy.
32

V roce 1980 byla ulice Václava Študenta přejmenována na Studentovu. Chybné pojmenování („S“
místo „Š“) bylo opraveno až v roce 1991.
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Letos byla u nás poměrně dobrá úroda jablek. Horší to bylo s hruškami a velmi zlé
s peckovinami. Meruňky a třešně nebyly vůbec. Podobně tomu bylo i s ořechy. Také
zahradních jahod bylo letos méně než jindy. Naproti tomu medu byla slušná snůška.
Lidoví myslivci si ani letos nezastříleli. Nízký strav bažantů a zajíců trval, přesto byl
plánovaný odchyt splněn.
Počasí bylo letos velmi rozmarné. První lednové dny byly poměrně teplé, ale už 7. ledna
byl mráz 10 stupňů. Do konce ledna se však teplota ustálila mírně pod nulou. Podobně
tomu bylo i v únoru, jen 9. 2. vystoupila teplota náhle na +10 stupňů. Sněhu bylo mizivě.
V březnu se pomalu oteplovalo, hodně pršelo, 11. března byla první bouřka. Ke konci
měsíce vystoupil teploměr na 18 stupňů. V dubnu kolísala teplota mezi 20 stupni tepla
(15. 4.) a 2 stupni mrazu (21. 4.). Na prvního máje pršelo, teplota byla necelých 10 stupňů, jinak byl však květen teplý, zvláště ke konci měsíce, kdy bylo až 25 stupňů. V červnu
teplota opět kolísala, ale převážně bylo teplo. Na začátku měsíce dokonce vedro až
30 stupňů ve stínu. Začátek července byl také teplý, ale v druhé polovině měsíce se ochladilo. Od 17. do 20. července nepřetržitě pršelo, což způsobilo v mnoha domech záplavy
sklepů. Bohužel byla těmito dešti i značně postižena slibná úroda obilovin. První polovina
srpna byla teplá, slunečná, druhá deštivá, chladná. Září bylo opět teplotně velmi rozmarné.
Po chladných dnech vystoupila teplota 21. září až na 32 stupňů. Říjen byl chladný,
podobně i listopad, kdy osmého se objevil už sněhový poprašek a první mráz. V prosinci se
teplota držela dlouho kolem nuly,
159.
teprve v druhé polovině měsíce došlo k ochlazení až na 21 stupňů pod nulou. Kolem vánoc
a v týdnu před Silvestrem se však teploměr opět vrátil k nule.
Končím zápis za první rok sedmé pětiletky. Byl to rok zhoršující se mezinárodní situace, rok
celosvětového hospodářského poklesu, současně však i rok významných i radostných
událostí. Pro nás v Hostivici to pak byl rok pilné práce pro nás pro všechny, pro naše děti,
rok dalšího rozkvětu našeho domova. Končíme ho v naději, že nový, omlazený národní
výbor dokáže spolu s občanskými výbory a organizacemi Národní fronty splnit program,
s nímž jsme šli do voleb. Končíme ho v pevné víře, že bude i v příštím roce splněna
nejzákladnější podmínka toho: že bude zachován mír.
Autor textu: Miloš Šrámek
Zapsal: Jaroslav Krátký
Ověřovací doložka:
Projednáno a schváleno ve schůzi rady MěNV Hostivice, konané 25. března 1982.
Předseda MěNV

Tajemník MěNV

Ing. Najman
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[161.]

1982

Obch. středisko
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163.
Skončil druhý rok sedmé pětiletky. Proběhl u nás klidně, bez nežádoucích výkyvů, v pilné
práci na všech úsecích veřejného života. Vyznačoval se nejen příznivým počasím a mimořádnou úrodou téměř všech plodin, ale i stoupající úrovní společenského a kulturního života v našem městě. Kronikářský záznam chce ve stručnosti zachytit všechno důležité, co se
u nás v tomto roce událo.

Jak jsme pracovali
Sdružený socialist. závazek. Plenární zasedání MěNV přijalo v prosinci minulého roku
sdružený socialistický závazek, obsahující hlavní úkoly pro rok 1982. Z nich nejdůležitější
byly: Stabilizování stávající obchodní sítě, pokusné zavedení pravidelných trhů a v akci Z
v investiční oblasti zahájení výstavby mateřské školy a pokračování v budování oddílné
kanalizace, v neinvestiční části mělo pak být pokračováno v úpravě veřejných prostranství.
Nejen tyto, ale i ostatní úkoly závazku byly v průběhu roku s větším či menším zdarem
plněny.
Otevření obchod. střediska. Obchodní středisko na Husově náměstí bylo postupně
v lednu a únoru otevřeno. 28. ledna byla otevřena prodejna masa, cukroví a tabáku,
25. února prodejna potravin. Stalo se tak za účasti tajemníka OV KSČ ing. Kosana
a ředitele n. p. Potraviny Praha-západ Veselého. Velké množství občanů, kteří se k tomu
sešli, mělo možnost nakoupit si čočku, pomeranče, banány, kysané zelí a pod.33
Prodejna masa Na pískách. Svízelná situace nastala v prodejně masa na sídlišti Na
pískách, kde nebyla od 1. března do poloviny srpna náhrada za onemocnělého vedoucího
a prodejna uzavřena.
Zásobování ovocem a zeleninou. Přestože byla letos veliká úroda ovoce a zeleniny,
prodejna těchto produktů na náměstí byla často bez zboží. Byl to zřejmě důsledek špatné
organizace distribuce ovoce a zeleniny v podniku. Snaha národního výboru o nápravu se
nesetkala s plným úspěchem.
Obrat prodejen n. p. Potraviny. Pro zajímavost
164.
uvádím, že obrat všech prodejen n. p. Potraviny u nás činil za rok 25 miliónů Kčs, což je
o 3 milióny více než loni.
Pravidelné trhy. Zavedení pravidelných trhů zatím neuspělo. MěNV vydal k tomu tržní
řád, povolující prodej pěstitelských přebytků i soukromníkům. Na výzvu národního výboru
však místní pěstitelé nereagovali a z cizích se zde jen sporadicky objevili zelináři z Mělnicka, sběrači hub a koření, výrobci vánočních ozdob a prodavači textilu.

33

Čsl. armády čp. 17, nyní obchodní středisko F+F.
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Výstavba mateřské školy. Z úkolů akce Z byla 1. července zahájena výstavba mateřské
školy pro 120 dětí v prostoru mezi starým litovickým hřbitovem a sportovním stadiónem.34
Bude stát na pozemku o rozloze 7 a půl tisíce čtverečních metrů, z nichž bude zastavěno
600 m². Rozpočtové náklady na ni činí 5 211 000 Kčs. Stavba by měla být dokončena do
června 1985. Do konce roku provedly Pozemní stavby Ostrava zemní a zednické práce na
základech, armování a dodávku betonové směsi zajistil závod 14 IPS. Těžkou lepenku
dodal n. p. Izolace a n. p. Oseva provedl vyvrtání děr pro sloupky plotu. Zásobovače pro
stavbu a dopravu stavebnin poskytly bezplatně Pražské cihelny a místní STS zapůjčila
mechanismy a zajistila další dopravu. Naproti tomu Agropodnik Praha-západ odvolal svůj
slib provést hrubou stavbu, což způsobilo národnímu výboru značné potíže.
Výstavba mateřské školy je závislá na brigádnické pomoci občanů, na práci, kterou zdarma
odvedou společnému prospěchu. Do konce roku bylo zde takto odpracováno 5 839 hodin,
čímž bylo vytvořeno dílo v hodnotě 900 000 Kčs. Podíleli se
165.
na něm členové MěV KSČ, rady MěNV a některé společenské organizace, např. SSM, SPB,
požárníci, myslivecká společnost a jiní.
Mezinárodní budovatelský tábor. Nový způsob, jak pomoci této akci, byl vyzkoušen
v srpnu. Podle smlouvy uzavřené na jaře národním výborem s Cestovní kanceláří mládeže
byl zde pokusně zřízen Mezinárodní budovatelský tábor, v němž se sešli studenti z osmi
zemí světa. Od 2. do 14. srpna zde pracovalo za úhradu ubytování, stravy a nákladů na
několik kulturních akcí, jichž se ve volném čase zúčastnili, 5 Holanďanů, 3 Francouzi,
3 Angličané, 2 Poláci, Marokánec, Ital a Američan z Kalifornie. Čechoslováků bylo 5.
12. srpna uskutečnila se s nimi beseda na národním výboru za účasti tajemnice OV KSČ
Veverkové, ředitele Kovohutí Mníšek Schejbala a předsedy OV SSM Dvorského. Funkcionáři
národního výboru i jmenovaní hosté seznámili studenty s životem u nás a odpověděli na
jejich dotazy.
Výstavba kanalizace. Druhé velké dílo v akci Z, výstavba kanalizace, dospělo v druhé
polovině roku o nových Litovic, kde bylo po dokončení úseku ve starých Litovicích přikročeno k hloubení výkopu v ulici Sportovců. Celkem bylo na této stavbě letos odpracováno
919 brigádnických hodin v hodnotě díla 1 000 000 Kčs.
Fasáda Děl. domu a další práce v neinv. části akce Z. V neinvestiční části akce Z byl
v podzimních měsících opatřen novou fasádou renovovaný Dělnický dům. Finanční náklad
činil 140 tisíc Kčs, hodnota díla byla 300 tisíc. Dále byly budovány bezprašné chodníky,
upraven park na náměstí, provedeny terénní úpravy u Litovického rybníka včetně postavení tří nových laviček. Další tři byly instalovány u nákupního střediska na náměstí. Stará
autobusová čekárna pod školou, častý terč činnosti vandalů, byla zbo166.
řena a nahrazena novou oceloplechovou, což provedli 25. září členové SSM. Byly upraveny
pomníky padlých a instalovány čtyři veřejné hydranty v Komenského ulici. Celkové náklady
na tyto a ostatní akce činily 41 500 Kčs, hodnota vzniklého díla byla půl miliónu Kčs.
34
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Obnova zeleně. Na stadiónu TJ Sokol bylo vysázeno 25 keřů, na sídlišti bytového
družstva dalších 60. Na ploše 1 700 čtverečních metrů byla zaseta nová tráva.
Sběr druhotných surovin. Bylo sebráno 76 tun starého papíru, 7 a půl tuny hadrů,
8 tun barevných kovů a 112 tun železného šrotu (výsledek sběru TJ Sokol).
Zlepšení veřej. osvětlení. Na Břvech bylo instalováno 7 nových těles veřejného osvětlení, 20 v Litovicích, 5 na Paloukách a 15 v Jenečku.
Indiv. bytová výstavba. Letos byla dokončena výstavba 30 rodinných domků.
Adaptace zámku. Další významnou stavbou mimo akci Z byla adaptace zámku.
Harmonogram prací i finanční plán byl zde splněn na 101,6%. Celkem bylo prostavěno
1 959 000 Kčs. Z hlavních úkolů byla provedena podstatná část stavebních prací, zřízena
přípojka nízkého napětí, instalováno elektrické vytápění v podlaze přízemí a v hale
1. patra, kde byla též položena pískovcová a mramorová dlažba. Bylo pokračováno
v restaurování maleb, jež bylo ve dvou místnostech 1. patra dokončeno. Byl dodán zbytek
truhlářských výrobků, z nichž část byla zabudována. Také sklenářské a štukatérské práce
byly skončeny. Na stavbě se zúčastňuje deset dodavatelských podniků: Státní ústav pro
rekonstrukci památkových objektů a měst Praha, Obnova památek, středisko Buštěhrad,
Montáže Praha, OSP Roztoky, OPP Praha-západ, Montážní podnik spojů Praha, Středočeské elek167.
trárny, závod Kladno, OSP Kladno, Inklemo Praha a Dílo Praha.
Koupaliště Břve. Rekonstrukce koupaliště Břve, prováděná ZO SSM Břve, byla v polovině
roku převzata MěNV do investiční části akce Z.
Vodovod. Výstavba městského vodovodu pokračovala budováním uličního řadu v Komenského a Školské ulici, kde bylo započato s výkopem 16. srpna a do závěru roku byla stavba
dokončena a zkolaudována.
Antukové hřiště na stadiónu. Na sportovním stadiónu bylo o prázdninách brigádně
vybudováno antukové hřiště. Členové oddílu lehké atletiky zde s několika dalšími dobrovolníky odpracovali 650 hodin a vytvořili tak dílo v hodnotě 50 tisíc Kčs. Do užívání bylo
hřiště atletům slavnostně předáno 23. října.
Přístavba školy. 2. srpna počali geometři s vyměřováním terénu v okolí školy v souvislosti s přípravou předprojektové dokumentace na přístavbu školy, k níž má v brzké
budoucnosti dojít.
Práce MěNV. Kádrové změny. Doplňovací volby. Valnou většinu těchto úkolů zajišťoval organizačně národní výbor, a to buď svými vedoucími funkcionáři, nebo jednotlivými
komisemi. Během roku došlo ve složení národního výboru k několika změnám. Z různých,
většinou osobních důvodů resignovali postupně na svou funkci poslanci ing. Vratislav
Marek, Josef Smetana, Václav Hašek a Václav Závora. V doplňovacích volbách, konaných
25. června, byli zvoleni novými poslanci ing. Jan Dibelka, který se stal tajemníkem komise
pro akce Z, a Pavel Tichý, nyní člen komise veřejného pořádku. Další dva poslanci budou
zvoleni v příštím roce. Tajemník MěNV ing. Karel Najman byl v prvních měsících roku
nemocen. Až do května, kdy se vrátil do úřadu, ho zastupoval
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168.
poslanec Karel Kletečka.
Rozšíření pravomoci MěNV. V pravomoci národního výboru došlo 1. července
k významné změně. Stalo se to v souvislosti s novelizací zákona o národních výborech.
Podle této tzv. malé novely přechází do pravomoci našeho národního výboru řada záležitostí, jež až dosud řešil ONV. Týká se to úseku sociálního zabezpečení, hospodaření s byty,
úseku dopravy, požární ochrany a dalších úkolů, souvisejících s životními podmínkami
obyvatel města.
Rozpočet MěNV. Národní výbor hospodařil podle rozpočtu, jehož vlastní příjmová část
činila 761 300 Kčs. k tomu přibyla globální dotace 1 540 200 Kčs a v průběhu roku dotace
na akce Z ve výši 2 355 620 Kčs. Na výdaje bylo plánováno 2 301 500 Kčs. Tato částka
byla během roku zvýšena o účelové dotace 1 554 570 Kčs.
JZD. JZD československo-sovětského přátelství se sídlem v Chýni má od letošního roku
nového předsedu. Výroční členskou schůzí byl zvolen dosavadní mechanizátor družstva,
čtyřiatřicetiletý ing. Václav Bejlek. Vedle zrnin, pěstovaných na 3 400 hektarech, sklízeli
družstevníci cukrovku na 430 hektarech s výnosem 36,8 tun po hektaru. Chovají 600 prasnic, z nichž produkují přibližně 11 tisíc prasat ročně, což představuje 530 tun vepřového
masa. Hovězího masa odvádějí 460 tun. Potíže mají s mlékem, roční průměr 8,2 litru na
dojnici nestačí k splnění plánu. V podzimních měsících byla administrativní budova JZD
u nás vyklizena a bude adaptována na byty družstevníků.35 Kanceláře družstva jsou teď
soustředěny v Chýni.
Pomoc STS při žních. JZD i státnímu statku Jeneč pomáhali při sklizni obilovin kombajnéři STS. Průměrný výnos u státní169.
ního statku byl 3,75 tun z hektaru. Naproti tomu v chýňském JZD to bylo 4,5 tuny, čímž se
družstvo umístilo na druhém místě v okrese.

Jak jsme žili
MěV KSČ a NF. Politický a společenský život v městě byl organizován a řízen vedle národního výboru především městským výborem KSČ a výborem Národní fronty. Zatímco ve
stranickém orgánu nedošlo během roku ke kádrovým změnám a práce pokračovala bez
problémů podle stanoveného plánu, MěV NF byl od 1. dubna do konce října bez předsedy.
Dosavadní předseda Jaroslav Brejcha k uvedenému dni na svou funkci resignoval a práci
výboru vedl až do zvolení nového předsedy dosavadní místopředseda Miroslav Horák.
Novým předsedou MěV NF je ing. Ladislav Barda. Nejvýznamnějšími politickými akcemi
roku byly oslavy Vítězného února, MDŽ, 1. máje, MDD a 90. výročí TJ Sokol. Dále to byl
Měsíc čsl.-sovětského přátelství a v jeho průběhu uskutečněná oslava 65. výročí VŘSR
a 60. výročí založení SSSR.

35
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Oslavy. 34. výročí Února bylo připomenuto na stranických a členských schůzích organizací
NF. Oslava MDŽ se konala 6. března v Dělnickém domě, kde před naplněným sálem předvedli svůj program žáci hostivických škol a členové TJ Sokol. Oslava 1. máje proběhla
tradičně na hostivickém náměstí, kam za nevlídného deštivého počasí dorazil průvod
procházející obcí. Šli v něm vedle hostivických občanů jako vždy i občané z Chýně a Středokluk. Celkem se oslavy zúčastnilo na 1 500 občanů. Na náměstí k nim promluvil předseda ONV J. Lněnička. Úvodní verše zarecitovala s. Pasáková a kulturní vložku provedli
svazáci z Chýně. K Mezinárodnímu dni dětí připravilo kulturní stře170.
disko divadelní představení hry Také jsme byli kdysi žáky, provedené trojicí pražských
herců. O oslavách 90. výročí založení TJ Sokol bude hovořeno v samostatné kapitole.
MČSP byl zahájen jako každého roku lampiónovým průvodem a manifestací u pionýrského
domu. Jeho vyvrcholením bylo slavnostní zasedání OV KSČ, ONV, OV NF, OV SČSP
a místních orgánů, konané za účasti sovětské delegace 9. prosince odpoledne v Dělnickém
domě. Projev přednesl předseda ONV J. Lněnička, v kulturním programu vystoupil pěvecký
sbor Pražských učitelů a pionýrská hudba B. Zemana.
Dožínky. Významnou slavností byly také tradiční dožínky, uspořádané u nás s obvyklým
programem 11. září. Slavnostním řečníkem na této celookresní mírové a dožínkové
slavnosti, jak zní její oficiální název, byl vedoucí tajemník KV KSČ Václav Hájek. Dožínek se
dále zúčastnil vedoucí tajemník OV KSČ Štěpán Fürst, předseda ONV J. Lněnička, zástupci
družebního okresu Ratenau z NDR a další oficiální hosté.
Činnost kulturního střediska. Na stoupající úrovni společenského a kulturního života
u nás se výrazně podílelo městské kulturní středisko, vedené od 1. ledna Ivonou Eiseltovou. Jí pomáhá Věra Kopová, která sem přišla 1. února z aparátu národního výboru.
V řadě akcí, jež kulturní středisko zajišťovalo, se mohli hostivičtí občané – a z nich především mladí – seznámit s celou řadou souborů a umělců populární hudby. 19. února to byl
koncert Fešáků, 22. března koncert Tučňáků s Michalem Tučným v čele, 19. dubna zde
účinkovala Velkopopovická Kozlovka, 2. května zazpívala naší mládeži Naďa Urbánková,
10. listopadu Waldemar Matuška a 18. prosince soubor Katapult. Kulturní středisko k nám
dále importovalo divadelní a pantomimické pořady, převážně pro děti. 10. února to byla
pantomima
171.
Papoušek má klauny rád, 1. dubna pro mateřské školy Hrátky a pohádky s dětmi a zvířátky, 18. května se dětem představil soubor Cvoci, který své vystoupení opakoval ještě
30. září, a to dopoledne pro děti a večer za slabé návštěvy pro dospělé. 6. září shlédly děti
pohádku O kouzelné květince, 18. října další O kouzelném štětci, 7. listopadu pak pořad
Ahoj, kamarádi, provedený televizními umělci, mezi nimi i vedoucím loutkohereckého
televizního souboru Jaroslavem Vidlařem, který je hostivickým občanem. 6. prosince to
bylo představení Večerníčkův kouzelný les a 13. prosince Maňáskovy kašpařiny. Pro
dospělé sehrál 20. listopadu amatérský soubor ZV ROH hostivické železniční stanice Paleta
divadelní hru svého režiséra Richarda Krause Růže, tentokrát ne z Jericha. Představení se
konalo v kulturním domě závodu Praga a shlédlo jej 50 diváků. Pro děti organizovalo
kulturní středisko také dva výchovné koncerty, a to 28. dubna koncert členů orchestru FOK
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a 14. června Českého tria. Dála to byly ve spolupráci s PO SSM dětské karnevaly 31. ledna
a 5. prosince, 1. května pak májová veselice. Velmi pěknou akcí bylo vystoupení mladých
zpěváků a tanečníků Národního divadla, kteří zazpívali a zatančili pionýrům 19. listopadu.
Mezi pěvci byla i bývalá žákyně zdejší školy Věra Nováková.
Pro dospělé uskutečnilo středisko během roku šest zájezdů do pražských divadel. Dále to
byla výstava o Lidicích, uspořádaná ve spolupráci s Krajským kulturním střediskem od
1. do 5. června v Dělnickém domě. K 65. výročí VŘSR se zde konala výstava kreseb našich
dětí, členů výtvarného kroužku kulturního střediska. V rámci vzdělávací činnosti uskutečnilo středisko 10 přednášek, převážně v souvislosti s organizacemi Národní fronty. Byl to
především cyklus přednášek Ochrana přírody, dvě zdravotnic172.
ké přednášky a jedna k výročí VŘSR. Ze vzdělávacích kursů probíhal letos pouze kurs
německého jazyka. Novinkou byl matematický kroužek, navštěvovaný žáky školy, hlásícími
se na školy II. cyklů. Výsledky své práce v kursech hudební výchovy se pochlubili jejich
žáci a učitelé na dvou koncertech, 14. února a 20. června v Dělnickém dom. Bývalí žáci
těchto kursů založili v tomto roce rockovou skupiny Ampér, která se úspěšně uplatnila
5. prosince na dětském karnevalu.
Kruh přátel hudby. Významnou událostí na poli kultury našeho města, inspirovanou kulturním střediskem, bylo ustavení Kruhu přátel hudby, k němuž došlo v závěru roku. Zatím
se do něho přihlásilo 52 občanů a první jeho akcí byl velmi zdařilý koncert Českého tria,
konaný 27. prosince v Dělnickém domě za účasti asi 80 posluchačů.
Hostivický rozhlasový týdeník a Hostivický měsíčník. Kulturní středisko mělo svůj
podíl i na vysílání Hostivického rozhlasového týdeníku, který i letos pokračoval v stejném
rozsahu jako v minulých letech. Významná byla pomoc střediska při vydávání Hostivického
měsíčníku. Vychází již desátý rok a k tomuto výročí se oblékl do nového šatu. Na jaře
vypsala rada MěNV výtvarnou soutěž na novou obálku měsíčníku. Ze tří došlých návrhů byl
vybrán námět studenta Libora Šöteta a jeho výtvarné řešení zdobí od 1. září titulní stránku
časopisu. Jmenovaný autor se stará i o celkovou výtvarnou úpravu měsíčníku. Redakce
pokračuje úspěšně ve snaze zvýšit úroveň uveřejňovaných textů. S povděkem je veřejností
přijímáno, že se to redakci daří. Řada příspěvků měsíčníku, vycházejícího teď zvýšeným
nákladem 800 výtisků, má velmi slušnou literární úroveň.
Setkání pěveckých sborů kraje. Z kulturních akcí pořádaných mimo rámec kulturního
střediska je třeba na prvním místě jmenovat krajské setkání amatérských pěveckých
sborů, které se konalo
173.
6. listopadu v Dělnickém domě. Zúčastnilo se ho 12 sborů s celkovým počtem 400 zpěváků. Několik málo hostivických návštěvníků – o koncertu téměř nikdo nevěděl – vyslechlo
více než 60 skladeb, provedených vesměs na vysoké úrovni sbory z Berouna, Kostelce nad
Černými Lesy, Buštěhradu, Kralup, Kladna, Kutné Hory, Příbrami, Vlašimi, Obecnice
a Roztok. Chyběl náš hostivický Bendl. Toto těleso, jehož padesátiletou činnost bychom
letos oslavili, se bohužel v jarních měsících rozešlo. Stalo se tak pro naprostý nedostatek
nových členů, kteří by nahradili staré odcházející.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada H – svazek č. 7
Kronika budování Hostivice 1976–1985 – rok 1982

114

ZV ROH hostivic. nádraží. Hostivický měsíčník získal nečekaně konkurenta. ZV ROH při
zdejší stanici ČSD počal vydávat cyklostylovaný občasník nazvaný Lokálka, vedený
vlakvedoucím a bývalým novinářem Pavlem Krchovem. Potěšitelné je, že jeho vydavatelé
počali spolupracovat s Hostivickým měsíčníkem. Vedle Lokálky a divadelního souboru
Paleta pořádá tento ZV ROH občas v čekárně nádraží výstavy. Na jaře to byla např.
výstava fotografií signalisty Sichrovského.
Městská knihovna. Druhým nejvýznamnějším kulturním zařízením města je městská
knihovna. Od 1. ledna půjčuje čtenářům knihy zdarma, a to nejdéle na tři týdny. Při
nedodržení této lhůty platí se poplatek z prodlení odstupňovaný u dospělých od 2 do
10 Kčs, u dětí od 1 do 5 Kčs. Také za ztracenou legitimaci se platí a pochopitelně i za ztracené nebo poškozené knihy.
Letos měla knihovna 725 čtenářů, což je o 25 více než loni, knih má 20 425 (loni 19 806),
výpůjček bylo 38 675 (loni 34 034). V počtu přidružených knihoven nenastala změna. Od
1. září byl personál knihovny posílen o Janu Johanovskou, absolventku střední knihovnické
školy. V knihovně proběhl už 5. ročník bibliografické výchovy, což je příprava malých dětí
na budoucí uvědomělé čtenáře
174.
hodnotné literatury.
Kino. Provoz zdejšího kina probíhal plynule jako jiná léta. Návštěvnost byla v podstatě
stejná jako v roce 1981. Letní kino se opět nekonalo.
Plesy. Letos se po několika letech znovu naplno rozběhl společenský život díky možnostem, které mu skýtá adaptovaný Dělnický dům. Byly to především plesy, jejichž sezóna
začala hned po novém roce. Zahájil ji 8. ledna myslivecký ples, 16. ledna všedělnický ples
a 23. ledna ples OV ČSTV. Po několik let v Jenči pořádaný ples SRPŠ se sem vrátil
20. února.
Sbor pro občanské záležitosti. Stále větší význam společenský, kulturní, ale i politický
mají akce pořádané Sborem pro občanské záležitosti. Tento orgán národního výboru uskutečnil letos vedle pravidelného zasílání blahopřání k narozeninám občanům starším sedmdesáti let sedmkrát vítání nových občánků. 26. února přivítal spolu s patronem, jímž byl
SČSP, 6 dětí, 16. dubna s Kosmetikou 10 dětí, 7. května, kdy byl patronem Svazarm, jenž
po slavnosti odstartoval tradiční Jízdu osvobození, to bylo opět 10 dětí, 10. září za účasti
OV svazu družstevních rolníků 7 dětí, 15. října s patrony plachtárnou OPP a školou 9 dětí,
26. listopadu s STS 9 dětí a 29. prosince se spořitelnou, která se jako druhý patron zúčastňovala průběžně všech vítání, 6 dětí. Změnou bylo zmenšení počtu vítaných dětí na pět.
Od 10. září, kdy s tím bylo započato, konalo se vítání vždy dvakrát za sebou v jednom
dnu. Celkem bylo během roku zapsáno do pamětní knihy 57 dětí.
1. dubna uspořádal Sbor obvyklé slavnostní předávání občanských průkazů patnáctiletým
žákům školy a 6. října setkání důchodců v kulturním domě závodu Praga. Toto bylo
nesporně nejzdařilejší akcí Sboru. Z pozvaných 210 občanů starších 75 let se jich dostavilo
nebo bylo vozy dovezeno 97. V programu účinkovala dechová hudba Květovan-
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175.
ka se zpěváky Marií Sikulovou a Jiřím Duškem, tančil amatérský soubor Květy a o humor
se postaral komik Vladimír Poláček. Pořad uváděla Jana Matějovská. Přítomné důchodce
seznámil v závěru odpoledne s problémy a plány města tajemník MěNV ing. Karel Najman.
9. března navštívili členové Sboru opět hostivické občany dožívající svůj život v Domovech
důchodců a 1. září se pak zúčastnili zahájení školního roku ve všech zdejších školách.
Sňatky, narození, úmrtí. V průběhu roku bylo u nás uzavřeno 21 sňatků a sedmi
dvojicím bylo dáno povolení, tzv. delegačka k uzavření sňatku mimo Hostivici. Narodilo se
celkem 51 dětí a 53 občanů nás navždy opustilo. Z nich želím především náhlého odchodu
svého blízkého spolupracovníka Václava Hoška, který mně i mým předchůdcům po dlouhá
léta opisoval tuto kroniku. Skonal 4. května stár 61 let. 3. března zemřel ve věku 74 let
Václav Kadeřábek, dlouholetý sbormistr pěveckého sboru Bendl, a 7. května šedesátiletý
Josef Novotný, pilný pomocník národního výboru, zúčastňující se nezištně všech budovatelských akcí u nás. 12. září nás opustil čtyřiasedmdesátiletý Václav Jupa, dlouholetý učitel
zdejší školy, 25. října to byl sedmdesát let starý Jan Prokop, svého času významný
účastník kulturního dění u nás jako ochotnický herec a člen Bendla, a 24. prosince třiasedmdesátiletý Antonín Novák, obětavý kulturní pracovník, který po několik let vedl zdejší
Osvětovou besedu. Budiž čest jejich světlé památce!

Jak žily naše děti
Jesle. V jeslích byly letos poprvé umístěny všechny děti, jejichž rodiče si to přáli. Bylo to
celkem 25 dětí.
Mateřské školy. Horší situace byla v mateřských školách, kde k plnému uspokojení
zájmu rodičů dojde zřejmě teprve po dokončení výstavby nové školky. Jen částečně
pomohlo otevření oddělení mateř176.
ské školy v Chýni, určené dětem zaměstnanců zdejší STS. Děti jsou tam denně dováženy
závodním autobusem. V litovické mateřské škole došlo ke změně ve vedení. K 1. září
odešla do důchodu ředitelka Eva Saifrtová, která vedla školu 29 let. Na plenárním zasedání
MěNV 9. září jí za dlouholetou práci poděkoval a čestné uznání národního výboru předal
jeho předseda Karel Blätterbauer. Funkci ředitelky školy převzala dosavadní druhá učitelka
Jana Kozlová. Druhou učitelkou je Olga Burešová.
Základní škola. V základní škole pokračuje už sedmým rokem obsahová přestavba podle
Projektu dalšího rozvoje československé vzdělávací soustavy. Není zde už 9. třída, čtyři
žáci, kteří ji měli navštěvovat, dojíždějí do Unhoště.
Kádrové potíže. Škola měla v prvních měsících nového školního roku značné kádrové
potíže. Dvě zdejší učitelky, Zdeňka Votrubcová a Marie Bajerová, byly školským odborem
ONV přeloženy na školu v Chýni, která zůstala v novém školním roce bez učitelů. Od
1. září odešla také jedna z nejlepších učitelek školy Ludmila Pokorná, znovu provdaná
Pivodová, která přesídlila z rodinných důvodů do Řevnic. Funkci výchovné poradkyně po ní
převzala Libuše Zpěváčková. Od 1. října odešla na mateřskou dovolenou zástupkyně ředitelky Renáta Trhlínová, za níž byla tímto úkolem pověřena na dobu potřeby Alena Volková.
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Po dva měsíce nebyla na vyšším stupni vyučována matematika odborně kvalifikovaným
učitelem. Teprve koncem října se tento nedostatek, velmi kritizovaný rodiči, podařilo
alespoň částečně zmírnit, když byla na školu přijata ing. Olga Záleská, dojíždějící sem ze
Středokluk. Za další učitelky, které ze školy k 1. září odešly na mateřskou dovolenou nebo
na denní studium, byli přijati čtyři gymnasijní maturanti, kteří se zde roční praxí připravují
k dálkovému studiu na pedagogické fakultě. Vedení školy se také podařilo vyřešit problém
školníka.
177.
Nový školník. Dvojice manželů Hrubešových, která zde pracovala v uplynulém školním
roce, se krajně neosvědčila a musel s ní být rozvázán pracovní poměr. Od 1. října je
novým školníkem mladý hostivický občan Jiří Hájek, který si před nástupem do zaměstnání
svépomocí podstatně vylepšil služební byt.
Provozní nedostatky. Značné potíže způsobovaly vedení školy některé provozní
nedostatky. Téměř do vánoc nemohlo být vyučováno v dílnách a cvičné kuchyni v budově
u Findejsů, protože tam OSP nedokázal včas dokončil opravu vadného komínku. Pro
stejnou závadu byla na nějaký čas uzavřena i školička a tamní třídy musely být umístěny
nouzově v hlavní budově. Zde se v dubnu po tři týdny netopilo pro onemocnění školníka
a zatopení kotelny. Potíže byly také s dojížděním žáků čtvrtých tříd do Jenče, kde často
vynechal autobus. Toto dojíždění 30. června skončilo, v novém školním roce nebylo již
v důsledku úbytku 9. tříd a tím získání volných učeben nutné.
Pionýrská organizace. Pionýrská organizace SSM má od 1. září novou skupinovou
vedoucí. Je jí učitelka Ivana Kovandová. Nastoupila zde po Jaroslavu Zelenkovi, který
odešel do jiného zaměstnání. Skupina má 268 členů. 17 oddílů vede 14 žen a 3 muži.
Jisker je 59. Při skupině je organizován Kruh přátel PO SSM, jehož členy jsou závodní
výbory zdejších závodů, výbor SRPŠ a MV NF.
První akcí skupiny pod vedením Ivany Kovandové byl populární pochod k Svárovské lípě,
uskutečněný 25. září za účasti 60 dětí a 6 dospělých. V říjnu se děti zúčastnily branného
dne v Černolicích. 4. prosince pomáhaly lidovým myslivcům při odchytu živých zajíců,
kterých ukořistily 28 kusů.
Kroužek mladých myslivců. Škole i pionýrům pomáhají při výchově některé organizace
NF. Vedle TJ Sokol a Svazarmu bylo to především
178.
myslivecké sdružení, které letos již šestým rokem pracuje s dětmi v zájmovém kroužku
mladých myslivců a ochránců přírody. Kroužek má 17 členů, žáků 4. až 6. tříd, a vede je
M. Kovanda.
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Významné výročí
Publikace k jubileu. Letos uplynulo 90 let od založení tělovýchovné jednoty Sokol.
Historii této nejpočetnější organizace Národní fronty jsem zaznamenal v kronice roku
1972, do dnešního dne ji dovedl PhDr. Slavomír Plicka v brožuře 90 let tělovýchovné
jednoty Sokol Hostivice, kterou napsal a jíž výbor Sokola vydal k oslavě výročí nákladem
800 výtisků.
Vyznamenání J. Kučery a V. Pavlové. Oslavy započaly již 27. února výroční konferencí
TJ Sokol, při níž byla dvěma nejzasloužilejším pracovníkům jednoty předána vysoká tělovýchovná vyznamenání. Medaili J. Chaloupeckého převzal Jaroslav Kučera a veřejné uznání
ÚV ČSTV 1. stupně Věra Pavlová.
Oslavné akce. V průběhu roku bylo uskutečněno několik tělovýchovných akcí, konaných
v rámci těchto oslav. 2. května to byl tradiční Pochod vítězství, probíhající tentokrát na
netradiční pětadvacetikilometrové trase z Nižboru do Hostivice. 9. října se uskutečnil
1. ročník podzimního atletického víceboje mládeže. Zúčastnilo se ho 22 čtyřčlenných
družstev ze Sparty Praha, Bohemians Praha, Baníku Stochov, Sokola Běchovice, Spartaku
Radotín, Loko Nymburk, Sokola Bohnice, Sokola Hostivice a ZDŠ Hostivice.
Vyvrcholením oslav byla slavnostní akademie v pátek 29. října večer v Dělnickém domě, jíž
se zúčastnil předseda SKNV ing. Jiří Burian. V pestrém pásmu tělovýchovných vystoupení
shlédli návštěvníci vedle domácích cvičenců i hosty z Rudné, Řevnic, Sedlčan, Nelahozevsi
a Prahy. V průběhu večera vystoupil i dětský pěvecký sbor ZDŠ, který převzal po zaniklém
sboru dospělých jméno Bendl. V sobotu 30. října se pak konala v sokolovně slavnostní
členská schůze, na níž
179.
byla zasloužilým členům jednoty předána čestná uznání a vyznamenání. Dostali je i nejstarší členové Božena Himlová, Jaroslav Kučera, Božena Kučerová, Bedřich Leffler, Jiřina
Rajdlová, Milada Šnoblová a Božena Tomková.
Závěrem oslav byl Mikulášský běh, uspořádaný 5. prosince. Zúčastnilo se ho 181 startujících, z toho však jen 29 hostivických.
Výbor TJ Sokol. Do posledního desetiletí stoleté historie hostivické tělovýchovy vstupuje
TJ Sokol s tímto výborem: předseda Jaroslav Eliášek, jednatel František Cílek, členové:
Miroslava Bauerová, Václav Eiselt, Tomáš Gabezam, Jaroslav Kučera, Jana Pachmanová,
Josef Plischke, Jiří Řezníček, Jiří Švihálek a Josef Žebera. Členy revizní komise jsou Věra
Kopová, Věra Pavlová a Anna Píšová.
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Co nás zaujalo, potěšilo, zarmoutilo…
Úprava cen. Nepotěšila nás od 1. února zavedená, ekonomicky zdůvodněná úprava cen
masa, drůbeže, ryb, cigaret a alkoholu. Šlo vesměs o zvýšení cen, zejména u masa, kde
bylo např. hovězí zadní z 29 zdraženo na 46 Kčs za kilogram, svíčková ze 40 na 90 Kčs,
vepřová krkovice z 28 na 43 Kčs, pečeně z 30 na 46 Kčs, kýta z 35 na 60 Kčs. Podobně na
zdražily i uzeniny, např. šunkový salám ze 40 na 60 Kčs za kilogram, šunka ze 70 na
100 Kčs, cikánská pečeně z 60 na 85 Kčs. U drůbeže zdražila kuřata o 3,50 Kčs na kile,
kachny o 4 Kčs, husy o 12 Kčs. Kilogram kapra stojí 20 Kčs, což je o 5 Kčs více než dříve.
Cena cigaret zn. Sparta se zvýšila z 8 na 15 Kčs, cena rumu ze 42 na 50 Kčs a vodky ze
44 na 55 Kčs.
Přepadení stařeny. 25. ledna nás vzrušilo přepadení třiaosmdesátileté občanky M.
desetkrát trestaným recidivistou J. Č., který jí odcizil 600 Kčs. Případ zveřejnila Černá kronika časopisu Lidová demokracie.
Tragické nehody. 17. února došlo v Praze k tragické nehodě. Při havárii tramvaje čís. 26
v Dejvicích zahynula hostivická občanka,
180.
sedmnáctiletá Jitka Rážová, její kamarádka Č[***] byla zraněna a třetí hostivická žena
v této tramvaji Jana Š[***] vyvázla bez úrazu.
22. února si vyžádal daň lidského života Litovický rybník. Šestnáctiletý Luboš Petřík vjel
toho dne nerozvážně s malým motocyklem na slabý led, který se pod ním prolomil,
a chlapec zmizel i se strojem ve vodě. Byl to jediný syn svých rodičů.
K stejnému neštěstí mohlo dojít tři dny předtím. 19. února se zde prolomil led pod žákyní
osmé třídy Jolankou E[***]. Z ledové koupele ji zachránil o rok starší kamarád Jaroslav
Linek.
Hostivice v televizi. 12. února natáčela televize ve zdejší mlékárně záběry pro televizní
hru Myslím, že vím, v níž hlavní roli vytvořila herečka Milena Dvorská. Hra, v níž se mihlo
i několik pracovnic mlékárny, byla vysílána 19. srpna.
4. března jsme viděli v televizním pořadu Vysílá Jezerka zdejší rodačku, ing. Blanku Hyanovou-Nejedlou, CSc., významnou vynálezkyni a zlepšovatelku. Objevem metody zjišťování
závad naftových motorů bez nutnosti jejich demontáže se stala vpravdě světově proslulou,
což se prokázalo na mezinárodním kongresu v Helsinkách, jehož se jako jediná žena
zúčastnila a o němž ve zmíněném televizním pořadu vyprávěla.
Dárci krve. 24. února a potom ještě 23. června organizovala zdejší skupina Českého
červeného kříže hromadný odběr krve od vesměs bezpříspěvkových dárců.
Burzy. 6. března pořádal Svazarm burzu náhradních auto a motodílů. Akce se setkala
s porozuměním a skončila úspěchem. Podobnou burzu uskutečnil 4. prosince Český svaz
žen v kulturním domě závodu Praga. Občané zde mohli nabídnout ke koupi ostatním
obnošené oblečení a sportovní potřeby pro dospělé i děti.
Letní čas. Od 28. března do 26. září jsme se opět řídili letním časem.
Šmídův memoriál. 22. května se jel populární Šmídův memoriál, pořádaný Sva-
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181.
zarmem. Zúčastnilo se šest vozů.
Setkání bývalých žáků. V tomto roce došlo k několikerému setkání bývalých žáků zdejší
školy. 8. května sešli se v Dělnickém domě abiturienti z roku 1952, 5. června žáci, vystoupivší v roce 1945. Tito, podle věku nejstarší, přivítali mezi sebou mimo zdejší učitele i Marii
Brázdovou a Františka Vrzala, kteří zde vyučovali za války. K třetímu setkání došlo 8. října,
kdy se po pětadvaceti letech sešli žáci z roku 1957. Přijeli mezi ně i bývalí jejich učitelé
Miroslav Kverka a Jiří Bartoníček. Všechna tato setkání, ač každé v jiném duchu, měla
jedno společné: srdečný vztah bývalých spolužáků mezi sebou a upřímný vděk všech vůči
škole a jejím učitelům.
Návštěva sovětských turistů. 17. června navštívila naše město skupina sovětských
turistů v Gorkého. Byli to převážně zdravotničtí pracovníci. Na besedě, uspořádané
v obřadní síni národního výboru je kronikář seznámil s historií obce a předseda MěNV s životem a prací našich občanů. Večer se s nimi sovětští hosté setkali v Dělnickém domě, kde
po programu, připraveném školou a SSM Chýně, setrvali společně v přátelském posezení.
Výstava chovatelů. Ve dnech 18. a 19. června uspořádala zdejší odbočka Českého svazu
chovatelů v kryté hale u bažantnice tradiční výstavu.
Další tragédie. 27. srpna byla hostivická veřejnost vzrušena tragickou smrtí E. Č., matky
dvou dětí, která spáchala sebevraždu skokem pod jedoucí vlak.
Filmaři v Hostivici. Tři dny v září a dva dny v říjnu měli naši občané možnost sledovat
při práci pracovníky čsl. státního filmu, kteří před domkem Karla Houšky, v cukrárně
a u nákupního střediska natáčeli některé záběry pro film Vinobraní. V hlavních rolích filmu
zde účinkovali herci B. Bohdanová, J. Jirásková, J. Kemr, M. Machá182.
ček a J. Somer. Režisérem filmu byl Hynek Bočan.
Úmrtí L. I. Brežněva. 10. listopadu přijali jsme s hlubokým zármutkem zprávu o úmrtí
Leonida Iljiče Brežněva. V příštích dnech přicházeli na národní výbor jednotliví občané
i zástupci závodů a společenských organizací, aby se podepsali do kondolenčních listin.
Umělci u nás. V našem městě žijí v současné době tři akademičtí sochaři: Jiří Kačer, Jan
Turský a Vladimír Malý.
Počasí. Počasí bylo v tomto roce, jak naznačeno již v úvodu, mimořádně příznivé. Slunečné a teplé léto přálo jak rekreantům, tak i zemědělcům. Přineslo nebývalou úrodu ovoce
všeho druhu i polních plodin. Jen houbaři přišli opět zkrátka, suché dny téměř bez srážek
houbám nepřály. Bohužel zhoršil se tím i tak už dost nepříznivý stav vodních zdrojů, především v oblasti za školou. Zima byla mírná, jen v polovině ledna byly větší mrazy. Také
sněhu bylo málo, ačkoliv padal sporadicky ještě i v březnu a dubnu (19. 3., 10. 4., 27. 4.).
Pochopitelně brzy roztál, vždyť 26. března bylo 13 stupňů, 6. dubna 19 stupňů a 5. května
20 stupňů nad nulou. První máj byl studený a deštivý, 21. května však už byla první
bouřka a teploty se v těch dnech pohybovaly kolem 25 stupňů. Celý červen bylo velmi
teplo (5. června bylo 32 stupňů). Jako z udělání nastala právě v tu dobu pivní kalamita, do
prodejen ho pivovary dodávaly nedostatečné množství. Teplo bylo i v červenci a srpnu,
dokonce i v září byly neobvykle vysoké teploty. V říjnu už teploměr zůstával pod 20 stupni,
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objevovaly se četné mlhy, v listopadu pak i častější déšť a 17. 11. dokonce sněhový
poprašek. Počátek prosince byl studený, ale v druhé polovině měsíce se teploty udržovaly
slabě nad nulou. Sníh nepadal a deště bylo málo. Na Štědrý den byl jeden stupeň pod
nulou.
183.
Náhradu za zesnulého Václava Hoška jsem nalezl v učiteli důchodci Jaroslavu Krátkém,
který se s ochotou ujal úlohy opisovače textu kroniky.
Končím zápis roku 1982. Končím ho s pocity vděku vůči všem, kdo svou prací pomohli při
našem společném díle, s nadějí, že to, co se nám nepovedlo, či bylo zanedbáno, bude
v příštím roce napraveno a dokončeno, s pevnou vírou, že nám, našim dětem i celému
světu bude i v příštím roce zachován mír.
Zapsal: Jaroslav Krátký
Autor textu: Miloš Šrámek
Projednáno v schváleno radou MěstNV 10. března 1983.
Tajemník MěstNV:

Ing. Najman

Předseda MěstNV:
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[185.]

1983

Zámek
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187.

Rok 1983
Zatímco ve světě v průběhu uplynulého prudce narůstalo mezinárodní napětí, život v našem městě, nijak tím nedeprimován, probíhal klidně, bez vzrušení, v pilné budovatelské
práci. Byla to na prvním místě snaha o rovnoměrné plnění všech úkolů, stanovených
volebním programem Národní fronty, co určovalo každodenní činnost většiny účastníků
veřejného dění u nás. K těmto úkolům bude proto především zaměřen kronikářský záznam
o třetím roce sedmé pětiletky.

Budování města
Sdružený socialistický závazek. Podobně jako v minulém roce i tentokrát se veškeré
budovatelské úsilí v našem městě řídilo závazkem, přijatým na plenárním zasedání městského národního výboru 16. prosince 1982. Tento závazek zajišťoval ve čtyřech kapitolách
rozvoj města po všech stránkách. V oblasti sociální a ekonomické to byla péče o zákazníka
ve zdejších obchodech a o občany staršího věku. V ideově výchovné oblasti měl se dále
rozvíjet kulturní a společenský život města, vrcholící oslavami významných výročí a událostí. Ve výstavbě města ukládal závazek pokračování v budování mateřské školy, oddílné
kanalizace a zahájení výstavby městského vodovodu. Vyvrcholením mělo být otevření
renovovaného zámku. Také v oblasti péče o životní prostředí stanovil závazek řadu úkolů.
V závěru roku lze s uspokojením konstatovat, že všechny tyto úkoly byly řádně splněny.
Změny v národním výboru. Největší zásluhu a samozřejmě i odpovědnost za to měl
městský národní výbor. V něm došlo hned na počátku roku k některým kádrovým změnám. Na svou funkci resignovali poslanci Václav Hašek a Václav Závora, kteří se z města
odstěhovali, a ze studijních důvodů Lubomír Schovanec. V doplňovacích volbách, konaných
1. dubna, byli za ně zvoleni Zdeněk Proučil, ing. František Volek a
188.
Karel Běhavka.
14. dubna schválilo plenární zasedání národního výboru změny některých svých orgánů
a zařazení poslanců do nich. Byla zrušena komise pro akce Z a subkomise protialkoholního
sboru. Subkomise pro životní prostředí se změnila v samostatnou komisi a nově byla
ustavena komise pro projednávání přestupků. Do rady národního výboru byli nově zvoleni
poslanci ing. Antonín Štětka, Milena Weinertová, Jan Ledvina a ing. František Volek, který
se stal současně předsedou komise pro výstavbu. Jejím tajemníkem je Stanislav Nedbal.
Předsedou komise veřejného pořádku byl zvolen Jan Ledvina a předsedou komise pro
projednávání přestupků Karel Kletečka. V této komisi vykonává funkci tajemníka Jiří Pasák.
Rozpočet nár. výboru. Národní výbor hospodařil podle rozpočtu, schváleného na zasedání 17. února. Příjmy tvořila jednak globální dotace ve výši 5 024 990 Kčs a dále vlastní
rozpočtové a doplňkové příjmy v částce 1 708 040 Kčs. Ve výdajích, rovnajících se
v souhrnu příjmům, byly nejvyššími položkami výdaje na školství 1 059 120 Kčs, na komunikace 997 200 Kčs a na místní hospodářství 382 080 Kčs.
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Stavební úřad. K 1. lednu tohoto roku byl při národním výboru zřízen stavební úřad,
který od tohoto dne vyřizuje všechny stavební záležitosti našich občanů a některé
záležitosti územní. Do jeho působnosti spadají i obce Dobrovíz, Chýně, Jeneč, Kněževes,
Středokluky a Tuchoměřice.
Národní výbor v zámku. Nejvýznamnější změnou v práci národního výboru bylo bezesporu jeho přestěhování do renovovaného zámku. Došlo k němu počátkem července.
189.
V prvním poschodí zámecké budovy jsou úřadovny předsedy, tajemníka a sociální pracovnice Blaženy Soukupové. Na protilehlé straně jsou kanceláře matrikářky Blanky Bártové
a vedoucího odboru Petra Blažka. V průčelí je pak vchod do obřadní síně, podle vyjádření
vedoucího tajemníka KV KSČ Václava Hájka při jeho prohlídce zámku jedné z nejkrásnějších v Středočeském kraji. Vpravo před vchodem do haly je salonek, sloužící jako
přípravna a šatna svatebčanům a rodičům, přicházejícím s nemluvňaty k obřadům vítání
nových občánků. V druhém poschodí jsou kanceláře ohlašovacího oddělení, vedeného
Jitkou Pasákovou, účtárny s pracovnicemi Libuší Staňkovou, Alenou Lešákovou a Stanislavou Pelichovskou, dále je zde zasedací místnost a kancelář stavebního úřadu vedeného
Lubošem Najmanem.
Rada národního výboru zasedá čtrnáctidenně, komise převážně jednou měsíčně, plenární
zasedání se koná šestkrát do roka.
Plenární zasedání nár. výboru 17. října. Jedno z nejvýznamnějších shromáždění
občanů v letošním roce svolané MěstV NF a MěstNV se konalo 17. října za účasti vedoucího tajemníka KV KSČ Václava Hájka a předsedy ONV Jana Lněničky. Předseda národního
výboru Karel Blätterbauer zhodnotil v úvodní zprávě činnost národního výboru ve vztahu
k usnesení 6. pléna ÚV KSČ, jež zdůraznilo činnost národních výborů a stanovilo zásady
dalšího rozvoje jejich působení. Hovořil především o službách, jichž je u nás občanům
k disposici 30 druhů. Deset občanů má souhlas národního výboru k výkonu služeb vedle
hlavního zaměstnání. Podařilo se upravit provozní dobu služeb, zlepšit zásobování uhlím
převedením této na Pražské uhelné závody v Ruzyni a odstranit alespoň některé
nedostatky v prodejní síti. Bez přerušení provozu proběhla rekonstrukce a modernizace
190.
prodejny samoobsluhy ve Švermově ulici, získání dvou prodavačů, dojíždějících sem
z Rakovníka, umožnilo ke konci roku otevřít a zajistit normální provoz v prodejně
Domácích potřeb. Předseda národního výboru hovořilo dále o stavu komunikací, kde přes
potíže související s výstavbou inženýrských sítí a s ní spojeným častým rozkopáváním
vozovek a chodníků došlo alespoň k částečnému zlepšení vybudováním parkoviště před
zámkem, položením bezprašných vozovek v části ulic Švermova, Komenského, Potoční,
Cihlářské, Novotného, V uličce a na hrázi Litovického rybníka. Na zasedání promluvil
i předseda ONV Lněnička a vedoucí tajemník KV KSČ Hájek. Oba nejen ocenili práci
hostivických občanů a národního výboru, ale přislíbili i pomoc při řešení našich nejnaléhavějších problémů, především v oblasti dopravy a zásobování města nezávadnou pitnou
vodou.
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Adaptace zámku. Výstavba mateřské školy. Mezinárodní budovatelský tábor.
Nejvíce sledovanou akcí, řízenou národním výborem a jeho stavební komisí, byla vedle
adaptace zámku, dokončené v polovině června a vyžádavší si celkový náklad 12 miliónů
korun, výstavba mateřské školy. Zde byla vytvořena hodnota díla ve výši 1 500 000 Kčs,
při čemž finanční náklad činil 731 320 Kčs. Na stavbě i letos pomáhali členové Mezinárodního budovatelského tábora. Bylo to 28 studentů z Holandska, Francie, Anglie, západního
Berlína a s nimi sedm našich. Vystřídali se tu během července ve dvou turnusech, první
vedla studentka právnické fakulty Michaela Fišerová, druhý absolvent vysoké školy ekonomické Vladimír Střelec, který zde byl už podruhé. Národní výbor uspořádal s nimi 7.
a 27. července besedy, jichž se vedle našich funkcionářů zúčastnil Richard Tichý, poslanec
Sněmovny lidu, dr. Mrkvanová, předsedkyně Okresní mírové rady,
191.
dr. Fučíková z okresního soudu, s. Tón z OV KSČ, Václav Dvorský, předseda OV SSM a Miroslav Jaroš, okresní školní inspektor.
Kanalizace. Druhým úkolem investiční části akce Z, který byl letos intenzivně plněn, byla
výstavba oddílné kanalizace. Byla dokončena první část v ulici Sportovců v hodnotě díla
263 tisíc. Zahájena byla dále výstavba v části ulice Rudé armády, kde vzniklo dílo
v hodnotě půl miliónu. Celkové náklady na kanalizaci činily 609 tisíc korun.
Vodovod. Ve Fibichově ulici byla zahájena výstavba městského vodovodu, finanční náklad
činil 69 000 Kčs a hodnota díla 142 000 Kčs. K hotovému vodovodnímu vedení ve Školské
ulici byla připojena škola.
Akce Z v číslech. Celkem bylo v investiční části akce Z vytvořeno dílo v hodnotě
2 405 000 Kčs při vynaložení finančních prostředků ve výši 1 410 140 Kčs. Podíl finančních
nákladů k vytvořené hodnotě díla činil 58,63 %.
Neinvestiční část akce Z. V neinvestiční části akce Z, vybudování bezprašných chodníků
a vozovek, provedení barevných nátěrů stožárů veřejného osvětlení, natření 38 kusů laviček, údržba čekáren ČSAD, výměna osvětlovacích těles veřejného osvětlení, úklid a úprava
parků a veřejných prostranství na ploše více než 37 000 m², byla vytvořena celková
hodnota díla ve výši 1 457 000 Kčs při finančních nákladech 254 tisíc korun.
Občanské výbory. Při plnění těchto úkolů byly národnímu výboru nejvýznamnějšími
pomocníky občanské výbory. Bylo jich osm a 24. listopadu se jejich členové sešli v zasedací síni zámku na městské konferenci k zhodnocení své činnosti. V jejím úvodu převzali
Miloslav Novák, Eva Hronová, Jiří Pelc, Jiří Radostný a Stanislav Zpěváček z rukou
tajemníka ONV Straceného za obě192.
tavou práci knižní odměnu. Konference přijala také rezoluci odsuzující rozhodnutí spolkového sněmu NSR o rozmístění raket středního doletu na území tohoto státu. Vlastní
činnost občanských výborů zhodnotila místopředsedkyně MěstNV Marie Horešovská.
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Vyznamenání za péči o životní prostředí. Na závěr této kapitoly zaznamenávám: ve
čtvrtek 22. září převzali předseda městského výboru Národní fronty ing. Ladislav Barda
a předseda komise pro životní prostředí ing. Antonín Štětka čestné uznání Ústředního
výboru NF za výsledky dosažené při realizaci výzvy vlády ČSR a ÚV NF ČSR k péči o životní
prostředí.

Politický, kulturní a společenský život
Městská konference KSČ. 19. března konala se v Dělnickém domě městská konference
KSČ, z níž vzešel nový politický řídící orgán města Městský výbor KSČ. Jeho předsedou se
stal JUDr. Karel Fejfar, dvěma místopředsedy jsou ing. Jan Kitz a ing. Jiří Janda, funkci
jednatele zastává Josef Sloup a členy výboru jsou Karel Blätterbauer, Josef Šopejstal, Jiří
Urban, Luboš Korous, Jiřina Pachmanová, Ladislav Chaloupka a Karel Seidl. Kandidáty
výboru jsou Blanka Svobodová, Jaroslav Jelínek a Jan Melichar. Předsedou revizní komise
je František Zimmel, členy soudruzi Malík, Vilímek, Drož, Obrázek a Hahn.
Městský výbor NF. Také v Městském výboru Národní fronty došlo k některým kádrovým
změnám. Předsedou je ing. Ladislav Barda, místopředsedkyní Irena Havlíčková, jednatelkou Jana Tomková, pokladní Anna Slámová, členy výboru Josef Prokop, Josef Spálenka,
Jaroslav Nývlt, ing. Karel Najman a Marie Chalupová. Předsedkyní revizní komise je Josef
Ložek a členy Karel Obrázek a Božena Tomková. Nejaktivnějšími organizacemi byly letos
Český svaz chovatelů drobného zvířectva, TJ Sokol a Myslivecké sdružení Hostivice.
193.
Oslavy. Nejvýznamnějšími politickými akcemi roku byly jako vždy oslavy význačných
výročí. 17. února to byl v rámci plenárního zasedání MěstNV slavnostní večer k 35. výročí
Vítězného února, na němž účinkoval s velkým úspěchem pražský herec Alfred Strejček.
12. března se konala oslava MDŽ a 22. dubna oslava 34. výročí PO SSM, o níž bude ještě
zmínka. 1. máj byl oslaven tradičním způsobem manifestací na hostivickém náměstí, na níž
přišli průvodem i letos občané z Chýně, Středokluk a Kněževse. Spolu s občany našeho
města to bylo 3 500 lidí, k nimž promluvil tajemník OV KSČ ing. Miroslav Kosan. Manifestaci přálo letos počasí, a tak se vydařil i kulturní program, který po slavnostním projevu
následoval a v němž se představil Hanácký soubor Malostranské besedy. Odpoledne pak
uspořádal SSM v Dělnickém domě Prvomájovou diskotéku. Dalšími akcemi souvisejícími
s májovými dny byla tradiční Jízda osvobození, odstartovaná 7. května a vrátivší se
9. května. 14. května to pak byl Pochod vítězství na trase Nižbor – Hostivice a pro méně
zdatné z Chyňavy do Unhoště. Poslední oslavnou akcí byl Měsíc československo-sovětského přátelství, zahájený jako každoročně 7. listopadu lampiónovým průvodem. 14. listopadu
konalo se v Dělnickém domě v rámci MSČP slavnostní zasedání MěstNV spojené s koncertem, druhý koncert se pak konal k jeho ukončení 15. prosince. Vystoupila na něm skupina
Musica a tré.
Okresní dožínky. Vedle těchto oslav byly nejvýznamnější politickou událostí roku okresní
dožínky, konané v sobotu 2. září. Byly nejen tradiční mírovou slavností, ale tentokrát
i oslavou 10. výročí družby našeho okresu s okresem Rathenow v NDR. Delegace tohoto
okresu, vedená vedoucím tajemníkem okresního výboru Jednotné socialistické strany
Německa Ulrichem Albrechtem, přijela již v pátek, kdy byla v zámku
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194.
otevřena výstava, seznamující naši veřejnost s životem a prací našich německých přátel.
Výstava byla otevřena do 5. září a do pamětní knihy se zapsalo na čtyři tisíce návštěvníků.
Na sobotních dožínkách, jichž se vedle hostů z NDR zúčastnila i delegace družebního
útvaru Střední skupiny sovětských vojsk v Milovicích, vedená M. I. Uljevem, promluvil
vedoucí delegace KV KSČ tajemník V. Šindelář. V závěru shromáždění byla přijata rezoluce,
podporující sovětskou mírovou iniciativu. V zábavném programu pak mimo obvyklé atrakce
a vystoupení zahrála i dechovka z Rathenow, v zámku se pochlubil svým uměním pionýrský kroužek kouzelníků a zahrálo harmonikářské duo z Optických závodů Hermanna Dunckera z Rathenow. Dožínek se zúčastnilo více než 5 000 lidí z celého okresu.
Městské kulturní středisko. Oblast kultury byla obhospodařována především městským
kulturním střediskem. I letos odvedlo pěkný kus záslužné práce. Podle jednotného plánu
činnosti se podílelo na oslavách a jiných významných událostech roku, a to nejen organizačně, ale i přímou účastí pracovníků střediska. Pro úplnost uvádím, že jsou jimi vedoucí
I. Eiseltová, ekonomka V. Kopová, odborný pracovník specialista PhDr. S. Plicka, pracovník
provozu V. Čížek, lektor hudebních kursů B. Heverle a uklízečka H. Šíchová. Čtyři posledně
jmenovaní pracují na částečný úvazek buď ve vedlejším pracovním poměru, nebo jako
důchodci.
Politicko výchovné akce. Z politickovýchovných akcí, jež kulturní středisko zajišťovalo
buď samo, nebo ve spolupráci s organizacemi NF, uvádím výše zmíněný slavnostní program k 35. výročí Vítězného února, 12. března oslavu MDŽ, 13. března a 19. června dva
koncerty žáků hudebních kursů, 22. dubna slavnostní odpoledne k 34. výročí PO SSM,
zajištění kulturního programu při oslavách 1. máje a již zmíněné koncerty k zahájení
a ukončení Měsíce československo-sovětského přátelství.
195.
Kruh přátel hudby. Kruh přátel hudby, který se při kulturním středisku ustavil v závěru
roku 1982, se organizačně dále upevnil. Má nyní 54 členů, jeho předsedou je JUDr. Vlastimil Šprunk, jednatelkou J. Vaněčková a pokladní V. Kopová. V průběhu roku byly uskutečněny tyto koncerty a návštěvy divadelních představení: 17. ledna návštěva opery Dalibor
ve Smetanově divadle, 2. února koncert souboru Canticum Pragense, 28. března koncert
Mozartovské tradice v Praze, 4. dubna koncert Tria české hudby, 18. dubna koncert
souboru Chorea Bohemica. Tyto koncerty se konaly vesměs v Dělnickém domě. 18. června
byl uskutečněn zájezd do Dvořákova muzea ve Vysoké, 2. září to byla návštěva
představení opery Lazebník sevillský ve Smetanově divadle, 14. listopadu v zámecké hale
koncert souboru Conni di Praga uváděný herečkou Reginou Rázlovou, 18. prosince další
koncert souboru Chorea Bohemica a 27. prosince vánoční koncert Českého tria
v Dělnickém domě.
Koncerty a zájezdy do divadel. Vedle těchto akcí Kruhu přátel hudby uspořádalo
kulturní středisko několik koncertů populární hudby, a to skupiny P. Rezka, Velkopopovické
Kozlovky, skupiny Apollo P. Spáleného a místní skupiny Ampér. V rámci Roku českého
divadla byly uskutečněny zájezdy do divadla E. F. Buriana, a to 21. dubna na hru Divotvorný klobouk a 11. května na hru Pan Kobkán vdává dceru. V karlínském divadle shlédli
účastníci zájezdu hru Bratránek z Batávie a 20. prosince hru Země úsměvů. Pro děti
a mládež bylo uspořádáno vesměs v Dělnickém domě pět divadelních a loutkových
představení.
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Kursy a přednášky. V oblasti mimoškolního vzdělávání a přednáškové činnosti byly
organizovány pouze hudební kursy ve hře na klavír, kytaru, housle a zobcovou flétnu, jichž
se zúčastňovalo 51 žáků, a kurs německého jazyka, navštěvovaný ve třech odděleních
26 dětmi a 8 dospělými. Bylo uskutečněno pět
196.
přednášek. 14. února zde přednášeli pracovníci manželské poradny na téma Manželství
a rozvod, 30. března to byla přednáška dr. H. Maříkové o velikonočních zvycích, 11. dubna
přednášel o občanském právu člen socialistické akademie, 12. listopadu to byla beseda
s ing. Malým o rekonstrukci Národního divadla a 28. listopadu hovořil o své knize Historie
budovy Národního divadla její autor J. Pacovský.
Hostivický měsíčník a Hostivický rozhlasový týdeník. Kulturní středisko i letos úzce
spolupracovalo s redakčními radami Hostivického měsíčníku a Hostivického rozhlasového
týdeníku. Jemu při vysílání technicky pomáhal HiFi klub zdejší organizace Svazarmu.
K názorné agitaci využívalo středisko poutače na náměstí, kde byly občanům připomínány
všechny významné události a výročí roku. Redakce Hostivického měsíčníku byla u příležitosti Dne tisku vyznamenána čestným uznáním OV KSČ. Získala je za příkladnou politickou
a ideovou činnost. Vyznamenání předal zástupci redakce měsíčníku vedoucí tajemník
OV KSČ František Posolda na okresní slavnosti ke Dni tisku, rozhlasu a televize, konané
21. září.
Přemístění kulturního střediska. K nespornému zlepšení a prohloubení činnosti
kulturního střediska přispěla skutečnost, že mohlo od 1. července rozvíjet svou činnost
v nových prostorách adaptovaného zámku. V prvním poschodí jsou umístěny kancelář
a jazyková učebna, v druhém pak učebna hudebních kursů. Navíc má kulturní středisko
k disposici pro pořádání výstav prostor bývalé zámecké kaple a halu zámku v přízemí
budovy.
Městská lidová knihovna. Městská lidová knihovna se v letních měsících přestěhovala
do nových místností v adaptovaném zámku. Z tohoto důvodu byla více než tři měsíce
uzavřena. O jejím znovuotevření a provozu v nových prostorách bude pověděno na jiném
místě.
197.
Kino. V místním kinu nenastaly v průběhu roku žádné změny. Návštěvnost byla přibližně
stejná, v zařízení a provozu kina se nic nezměnilo. Toto zařízení zůstává nadále na okraji
kulturního dění města.
Společenský život. Také společenský život letos probíhal podobně jako v roce minulém.
V lednu a únoru se konaly v Dělnickém domě tradiční plesy. Jako první byl opět 8. ledna
ples myslivců. Po něm následovaly 15. ledna všedělnický ples, 22. ledna ples Českého
svazu žen a další. V průběhu roku pořádaly pak organizace SSM a TJ Sokol občasné
taneční zábavy: velikonoční, pouťovou, posvícenskou a vánoční. S rokem se rozloučili
někteří hostivičtí občané při zábavném silvestrovském programu ve vinárně Dělnického
domu.
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Sbor pro občanské záležitosti. Stále významnější úloha připadá v našem městě Sboru
pro občanské záležitosti. Vedle průběžně pořádaných slavnostních vítání nových občánků,
uskutečňovaných pod patronací zdejších závodů a organizací Národní fronty, bylo to opět
předávání občanských průkazů patnáctiletým, jež se uskutečnilo 24. března, uvítání
prvňáčků 1. září do školy a tradiční odpoledne pro občany starší 75 let, uspořádané 5. října
v sále kulturního domu závodu Praga, kde přítomným zahrála dechová hudba Květovanka
a zatančil soubor Květy. K této péči o starší spoluobčany patří neodmyslitelně písemné
i osobní gratulace těm nejstarším a zvláště pak pravidelné návštěvy těch, kdo tráví své
stáří v Domovech důchodců. Za všechnu tuto příkladnou práci dostalo se letos našemu
Sboru významného ocenění: získal 1. místo v okresní soutěži, uspořádané k 30. výročí
trvání těchto orgánů národních výborů, a současně získal i čestné uznání.
Sňatky. V letošním roce bylo u nás uzavřeno celkem 29 sňatků. Z toho se jich konalo
18 v adaptovaném zámku, jehož repre198.
sentativní obřadní síň se zřejmě stala magnetem, přitahujícím nejen naše, ale i cizí snoubence. Svědí o tom několik sňatků pražských občanů, nemajících jinak k našemu městu
žádný přímý vztah. První sňatky byly uzavřeny 15. července a jako první předstoupili před
předsedu MěstNV Karla Blätterbauera snoubenci Pavel Karhan a Jitka Pasáková.
Narození a zemřelí. V roce 1983 se u nás narodilo celkem 48 dětí. Naproti tomu
55 spoluobčanů odešlo do nenávratna. Želíme upřímně jejich odchodu.

Péče o děti a mládež
Jesle, mateřské školy a zvláštní škola. V jeslích byly i letos umístěny všechny děti,
jejichž rodiče o to požádali. Bylo jich celkem 25. Také v mateřských školách se situace
zlepšila, což je důsledek klesajícího počtu narozených dětí. Neumístěno zůstalo jen pět dětí
v hostivické a dvě v litovické školce. Naproti tomu potíže s přílišným počtem žáků má
zvláštní škola. Ve dvou třídách ji navštěvuje 28 dětí a měli by se vyučovat tři učitelé. Pro to
však nejsou ani technické, ani kádrové možnosti. Bylo tedy nutné krátit o deset hodin
učební plán.
Základní škola. Základní škola dospěla v tomto roce ve vnitřní přestavbě podle Projektu
dalšího rozvoje československé výchovně vzdělávací soustavy do posledního, osmého
roku, takže se všichni žáci letos vzdělávali už podle nové koncepce.
Kádrové problémy. Škola má trvale kádrové problémy. Vyučuje zde nyní osm absolventů
gymnázií, kteří nemají žádné pedagogické vzdělání. Z nich pouze polovina dálkově studuje,
a to na prvním nebo druhým rokem. Naproti tomu tři z nich nebyli už podruhé k dálkovému studiu přijati. V první až čtvrté třídě jsou to dvě ženy a jeden muž, na vyšším stupni
pět žen. Na druhém stupni jsou aprobovanými učiteli obsazeny pouze český jazyk, dějepis,
přírodopis, chemie, pracovní vyučování a anglický jazyk. Neaprobovaně je vyučován
zeměpis, matematika, fyzika, hudební a výtvarná výchova.
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199.
Na škole vyučuje jeden učitel důchodce (M. Nedvěd), zástupkyní ředitelky je nadále Alena
Volková a výchovným poradcem Libuše Zpěváčková. Předsedkyní ZO KSČ je Dagmar
Otisová, ZV ROH Marie Kuklová.
Technické potíže. Škola musela během roku řešit i řadu technických, z minulého roku
přetrvávajících problémů. Až do konce března nemohlo být pro poruchu topení vyučováno
ve školičce. Po celý školní rok 1982–83 nebylo vyučováno v dílnách v poboční budově
u Findejsů. I na počátku školního roku zde ještě nějaký čas přetrvala porucha ve vodovodním systému, znemožňující vyučování. Další nesnáz způsobila závada v konstrukci svodu
ze střechy jídelny, takže každý větší déšť způsoboval její zaplavení. Teprve v podzimních
měsících byl tento nedostatek odstraněn, a to tak, že původní svod vnitřkem budovy byl
zrušen a nahrazen obyčejným okapovým.
Zavedení vody do školy. Radostnou událostí bylo naopak připojení školy k městskému
vodovodu. Od výstavby této školní budovy v roce 1906 byl nedostatek vody ve škole její
největší svízelí. Voda se donášela ze studny na školním dvoře, vozila se od hydrantu
u národního výboru, dovážela cisternami do školní studny. Bylo to drahé a nedostačující.
Navíc nikdy nebyla voda zcela nezávadná. Tento pomalu staletý problém byl tedy konečně
vyřešen. Stalo se tak 24. listopadu 1983, kdy z kohoutků ve škole vytekla první zcela nezávadná voda z pramenů na Chrášťanských vrších.
Školní družina mládeže. Také situace školní družiny se v tomto školním roce částečně
zlepšila. Obě její oddělení byla umístěna v bývalé budově národního výboru, kde od 1. září
zabírají celé první patro. Družina je tedy ve svém, ale prostorově nejsou tím její požadavky
plně vyřešeny. Místnosti jsou dětmi přeplněné, a proto mohli být přijati pouze žáci prvních
až třetích ročníků. Pro žáky čtvrtého ročníku,
200.
kteří by měli také toto školní zařízení navštěvovat, není již místo.
PO SSM. Pionýrskou organizaci vede dále ve funkci skupinové vedoucí Ivana Kovandová,
která v prosinci dokončila dálkové učitelské studium. Skupinu tvoří 20 oddílů, jež vede
19 vedoucích včetně I. Kovandové. Organizace má celkem 336 členů, z toho 98 jisker.
10. ledna uspořádala skupina Sokolovský závod. Trať vedla okolo Litovického rybníka
a děti na ní závodily ve dvou kategoriích. Zúčastnilo se celkem 29 chlapců a jedna dívka.
20. dubna konal se v obřadní síni bývalé budovy národního výboru slavnostní slib nových
jisker a pionýrů za účasti předsedy OO SSM Václava Dlouhého. 22. dubna byla uspořádána
v Dělnickém domě oslava 34. výročí PO SSM. Pořad byl nazván Pionýrská sedmikráska
a dětem v něm zazpíval známý zpěvák pop-music Aleš Ulm. V červenci uspořádala skupina
pionýrský tábor ve Skryjích na Berounsku. Trval tři týdny a zúčastnilo se ho 30 pionýrů
a jisker. Vedle těchto velkých akcí bylo v průběhu roku uskutečněno ještě několik méně
významných, ale dětmi stejně radostně prožívaných.
TJ Sokol. TJ Sokol uskutečnila 4. května na svém stadiónu pro děti a mládež okresní
přebor družstev v plnění odznaku BPOV. Zúčastnilo se celkem 320 závodníků z 15 škol
okresu. 17. září bylo uspořádáno krajské kolo Podzimního atletického víceboje mládeže,
jehož se zúčastnilo 90 závodníků ze Středočeského kraje a Prahy.
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Kopaná. Dobře si vede hostivická kopaná. A mužstvo obsadilo 9. místo ve středočeské I.A
třídě, B mužstvo postoupilo do II. třídy okresu. Dorostenci se dokázali udržet v třetí
nejvyšší soutěži v republice. Žáci A zvítězili v okresní skupině, žáci B zůstali ve své skupině
poslední. Zato však suverénně vyhráli turnaj v minikopané v Dobrovízi.
SSM. Městská organizace SSM má od 16. března nové vedení. Předsedou je Jiří Brejcha,
jeho zástupcem a sportovním re201.
ferentem P. Staněk, hospodářem I. Horáčková, jednatelkou H. Nedbalová, K. Malík je politickým referentem, J. Janda a S. Šmejdíř mají na starosti brigády, T. Novotný kulturu.
Členem výboru je ještě P. Hron. SSM uskutečnil v průběhu roku několik samostatných akcí
a navíc se podílel i na akcích Národní fronty, jako byla například směna 23. dubna, jíž se
při úpravě parku u Litovického rybníka zúčastnilo 32 členů svazu. Na oslavách 1. máje se
podílelo 35 členů, odpoledne pak byla s pěkným úspěchem uskutečněna již zmíněná
Prvomájová diskotéka. K Mezinárodnímu dni dětí byl organizován orientační běh,
21. června zájezd do Lidic, v červnu ještě beseda s vystupujícími žáky základní školy.
Několik členů se také zúčastnilo ve dnech 3. až 7. srpna Mezinárodního výstupu mládeže
na Rysy. Při úpravě břevského koupaliště bylo odpracováno 150 hodin, při výstavbě
mateřské školy 17. září 50 hodin.

Radostné chvíle
Otevření zámku. 26. června byl po šestileté adaptaci znovu otevřen zámek. Za slunného
dopoledne sešli se na terase před vchodem do zámecké budovy pozvaní oficiální hosté
i početní hostivičtí občané. Zámek otevřela symbolickým přestřižením pásky v hale budovy
předsedkyně Lidického národního výboru a místopředsedkyně České národní rady Marie
Jarošová. Spolu s ní zúčastnili se této slavnosti Josef Cerman, zástupce vedoucího odboru
kultury SKNV, Jan Lněnička, předseda ONV Praha-západ, Rudolf Šimůnek, vedoucí odboru
kultury ONV a další okresní funkcionáři. Z místních zde byli členové MěstV KSČ a NF v čele
s JUDr. Karlem Fejfarem, předsedou MěstV KSČ, předseda, tajemník a členové rady
MěstNV a řada poslanců. Po projevech J. Lněničky a K. Fejfara vyslechli přítomní několik
skladeb přednesených Českým triem, hrajícím v rokokových kostýmech, prohlédli si
interiéry zámku a sešli se pak v zasedací síni k besedě, při níž předseda MěstNV
202.
Karel Blätterbauer poděkoval všem, kdo se o restauraci zámku zasloužili, zvláště pak
vedoucím jednotlivých závodů na adaptaci zúčastněných. V dalších dnech, do 30. června,
byl zámek otevřen k volné prohlídce, jichž se do pamětní knihy zapsalo na patnáct set.
Zámek si také prohlédli všichni žáci základní školy.
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Otevření knihovny. Menší, ale neméně pěknou slavností bylo otevření městské lidové
knihovny, která se do zámku během dalších čtyř měsíců postupně přestěhovala. Došlo
k tomu 2. listopadu za přítomnosti Rudolfa Šimůnka, vedoucího odboru kultury ONV, Leny
Hýblové, ředitelky okresní knihovny a metodiček této knihovny Zdeňky a Hany Žákových
a Ivany Pražákové. Přítomni byli i místní funkcionáři: tajemník MěstNV ing. Karel Najman,
předseda školské a kulturní komise ing. Věroslav Olič, členky MěstV NF Tomková
a Hatschbachová, zástupkyně ředitelky základní školy Alena Volková a vedoucí městského
kulturního střediska Ivana Eiseltová. Stojí za zaznamenání, že přestěhování knihovny
z provizoria v dřevěném pavilonu na náměstí provedly bez jakékoliv další pomoci
pracovnice knihovny Jana Johanovská, Hedvika Bohdalová a Eliška Nešvarová. Knihovna je
umístěna v přízemí zámku, kde je oddělení beletrie, čítárna časopisů a studovna naučné
a odborné literatury. Dětské oddělení je ve druhém poschodí budovy. Zde byl zahájen
provoz již 1. září, zatímco pro dospělé počala knihovna půjčovat 3. listopadu. Kancelář
knihovny zůstala zatím v dřevěném pavilonu.
Klub důchodců. Posledním účelovým zařízením, plánovaným v budově zámku, byl klub
důchodců. K jeho otevření došli 21. prosince za účasti vedoucího odboru sociálních věcí
a zdravotnictví JUDr. Josefa Janečka, předsedy a tajemníka MěstNV, předsedkyně sociálně
zdravotní komise Mileny Weinertové, tajemnice této komise ing. Libuše Bardové, předsedy
MěstV NF ing. Ladislava Bardy a zástupkyň základní
203.
organizace Českého svazu žen v Hostivici I., která nad klubem převzala patronát. Klub –
první svého druhu v okrese Praha-západ je otevřen vždy v pondělí a ve čtvrtek odpoledne,
je velmi pěkně vybaven jak nábytkem, tak i potřebným zařízením včetně rozhlasového
a televizního přijímače. Lze očekávat, že se v brzku stane vítaným místem pobytu a odpočinku nejstarší hostivické generace.

Publikace v denním tisku
O všech místních slavnostech publikoval kronikář informační články ve Svobodě, v Práci
a v Zemědělských novinách. O otevření zámku přinesly dále redakční články Lidová demokracie a Svobodné slovo. Krátký šot o něm se objevil i ve vysílání televizního zpravodajství.

Z kronikářova zápisníku
JZD. JZD československo-sovětského přátelství se sídlem v Chýni oselo ozimou pšenicí
přesně tisíc hektarů. Jako první v okrese dokončili už 31. března setí jarního ječmene na
ploše 446 hektarů. Žně začaly 24. června a skončily 20. srpna. Z toho vlastní žňové práce
se uskutečnily ve 20 pracovních dnech. Obilí bylo sklizeno z 1 380 hektarů s průměrem
5,12 tuny z hektaru. Tím JZD obsadilo 4. místo v okrese. Na státní nákup bylo dodáno
2 830 tun pšenice a 855 tun ječmene. Dalších 1 137 tun obilí bylo posláno do výroben
krmných směsí. Úklidem slámy bylo 31. srpna pro letošek všechno skončeno. Mezi nejlepšími pracovníky jsou i hostivičtí kombajnéři Jiří Ungr, Miroslav Pajma, Jan Balej a Bohumil Drábek a odvozci obilí Vlastimil Vaněk a Bohumil Vobořil. JZD si vedlo dobře také ve
výrobě mléka, kterého od jedné dojnice získávalo v průměru o dva litry více než loni.
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Státní statek. Státní statek Praha-západ, hospodářství Jeneč, farma Litovice, sklidil
obiloviny ze 418 hektarů s průměrným výnosem 6,03 tuny, což je v rámci statku nejlepší
výsledek. Přičinili se o to i kombajnéři Jaroslav Donda, Přemysl Veselý, Jan Beran a Stanislav Vobořil.
204.
Zaměstnání obyvatelstva. Podle sčítání v roce 1980 bylo u nás zaměstnáno v zemědělství 201 osob, v průmyslu 802 osob, ve stavebnictví 181 osob, v dopravě a spojích
310 osob, v obchodě a službách 359 osob, ve školství, zdravotnictví a kultuře 205 osob.
Důchody. V Hostivici je vypláceno každý měsíc 1 094 důchodců v celkové výši
1 369 489 Kčs. 106 důchodů je menších než 880 Kčs, průměrný důchod činí 1 252 Kčs.
Zdravotní péče. MUDr. Georgij Petkov ošetřil v průběhu roku celkem 14 208 pacientů,
z toho 11 819 v ordinaci střediska a 1 584 doma. V 805 případech šlo o preventivní vyšetření.
Žádosti o byty. Na konci roku měl národní výbor zaregistrováno 16 žádostí občanů
o přidělení bytu. Dalších 9 žádostí si vyžádalo zrušení užívacího práva.
Narozeniny L. Hrzala. 27. října se dožil šedesáti let významný marxistický filozof,
vedoucí odboru Ústavu marxismu-leninismu ÚV KSČ, bývalý občan našeho města prof. dr.
ing. Ladislav Hrzal, DrSc. Blahopřejný dopis sekretariátu ÚV KSČ mu předal tajemník
ÚV KSČ Josef Havlín. Slavnostnímu aktu byl přítomen také ředitel Ústavu marxismuleninismu ÚV KSČ Zdeněk Snítil.
Slavný rodák F. X. Franc. PhDr. Slavomír Plicka objevil na zámku Kozel v Šťáhlavech
u Plzně našeho až dosud neznámého rodáka Františka Xavera France, tvůrce tamního
zámeckého parku. Narodil se u nás v roce 1883 a zemřel roku 1910 v Plzni. Byl všestranně
nadaný. Byl hudebníkem, řezbářem, geometrem, fotografem, archeologem a zahradním
architektem. U jmenovaného zámku vytvořil romantický park s dřevěnými můstky a altány
osázený 6 000 stromy. Koncepce parku je považována odborníky za objevnou a Západočeský KNV nyní podle ní park obnovuje. Odborné poznatky, které tu Franc uplatnil, získal
v císařských zahradách ve vídeňském Schönbrunnu. Největší hodnotou parku, který si
nezadá se známým průhonickým, je jeho výšková členitost a četné průhledy na zámek
a do krajiny. Franc se s posled205.
ním majitelem zámku rozešel ve zlém a zbytek života věnoval budování archeologických
sbírek plzeňského muzea. V hlavním průhledu od zámku má být umístěn k jeho poctě
památník.
Hostivický fotbalista. V časopise Stadión byl uveřejněn barevný portrét a článek o Miloslavu Denkovi, narozeném [***], bývalém žáku zdejší školy, který se z žákovského
družstva hostivického klubu přes řadu dalších oddílů propracoval až do prvoligového
fotbalového mužstva pražské Sparty.
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Bazary. 12. března uskutečnila základní organizace Českého svazu žen bazar obnošeného
šatstva a obuvi. Konal se v Dělnickém domě a byl 14. května a 8. října opakován.
5. listopadu uskutečnilo Sdružení rodičů a přátel školy při základní škole podobnou burzu
dětského oblečení a sportovních potřeb.
Prodej výpěstků. 28. května byl zahájen na městském tržišti na náměstí prodej zeleniny,
květin a drobného zboží soukromými pěstiteli a výrobci. Nejvíce se prodávaly kaktusy,
vypěstované Karlem Houškou, a upotřebené domácí potřeby, nabízené dojíždějícím prodavačem.
Vánoční stromky. Letos byly u nás poprvé prodávány před vánocemi i tolik žádané borovičky. Bylo jich prodáno 150, smrčků zhruba 300.
Uzavření bistra. Během léta došlo k uzavření bistra v hotelu U chmelového keře. Želely
toho zvláště hospodyňky, kterým zakoupením výborných koláčů a prodávaných vždy
v pátek odpadla práce s domácím pečením.
Výstava chovatelů. 18. června pořádal Český svaz chovatelů drobného zvířectva
obvyklou výstavu v objektu JZD v Jenečku.
Očkování psů. 24. dubna bylo na náměstí provedeno očkování psů. Injekci proti vzteklině
dostalo 112 zvířat.
Loupeže. 18. října byl vyloupen nezjištěným pachatelem byt občanky Marie Š. ve Školské
ulici. Kořist nebyla velká, citelná byla
206.
však [škoda] na zařízení a nábytku.
22. října došlo k vloupání do restaurace v Dělnickém domě. Ani v tomto případě nebyl
pachatel vypátrán.
23. dubna vyloupili v noci nezjištění pachatelé zdejší lékárnu. Šli po barbiturátech a narkotikách.
Setkání bývalých žáků. 16. prosince sešli se po pětadvaceti letech žáci, kteří odešli
z naší školy v roce 1958. Setkání se konalo v Dělnickém domě. Přišlo a přijelo na ně
51 žáků, aby si spolu s učiteli Horákem, Krátkým, Saifrtem, Zpěváčkovou a Šrámkem
zavzpomínali na svá školní léta.
Automobilová soutěž. 8. října projeli Hostivicí účastníci XIV. ročníku Mezinárodní
automobilové soutěže Jízda přátelství. Na Husově náměstí byla časová kontrola.
Autonehody. 19. ledna porazil projíždějící trabant před obchodem s textilem žákyni
zvláštní školy. Nehoda skončila šťastně, děvče zůstalo nezraněno.
25. listopadu došlo k vážné nehodě autobusu STS v NDR. Při zájezdu s pracovníky tohoto
závodu do Drážďan se na kluzké vozovce několik kilometrů za státní hranicí autobus
převrhl, při čemž bylo 16 účastníků zraněno. Polovina byla po ošetření propuštěna domů,
zbylí zůstali v nemocnici. Z nich řidič autobusu Jaroslav K[***] svému zranění 2. prosince
podlehl.
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Práce našich umělců. 18. listopadu došlo k znovuotevření Národního divadla. Na jeho
obnově se podílela restaurováním kamenické výzdoby fasády historické budovy i naše
občanka, výtvarnice Marcela Kačerová. V tomto roce dokončila také náročnou práci na
obnově pražského Mostu barikádníků, pro nějž vyryla do mramorových desek jména všech
zde padlých hrdinů. Její manžel, akademický sochař Jiří Kačer, jehož letní výstava plastik
v zámku Starých Hradech u Jičína se setkala s živým ohlasem, dokončil státní znak odlitý
v bronzu, který bude umístěn na průčelí zámku.
Zájezdy do zámku. 12. prosince uspořádalo Pražské informační středisko
207.
turistický zájezd do našeho zámku. Akce vedená dr. Zdeňkem Kropáčkem se setkala s nečekaným zájmem. K více než 120 účastníkům promluvil o historii zámku a města kronikář.
7. prosince opakovala Pražská informační služba tento zájezd. Průvodcem po zámku byl
tentokrát pracovník PIS dr. Miloš Vidlák, účastníků bylo třicet.
Propagace města v tisku. Kronikář uveřejnil v průběhu roku ve Svobodě, v Práci a v Zemědělských novinách celkem jedenáct článků o Hostivici.
Živelná pohroma. 1. května strhla se odpoledne bouře s krupobitím, jejímž důsledkem
byla záplava v prostoru u mlýna, kde voda z rozvodněného Jenečského potoka vnikla do
nízko položených domů. Další škody způsobila zde na komunikacích, podobně i v Litovicích
a v Jenečku, kde nejen poničila jejich konstrukci, ale splavila i tuny ornice.
Počasí. Počasí bylo v tomto roce značně proměnlivé. Docházelo k prudkým zvratům
teploty, kolísající od minima k rekordním výškám. Velmi málo pršelo, také sněhu bylo
málo, takže to byl srážkově podnormální rok. Slunečné a suché počasí urychlilo sice žně,
způsobilo však nižší výnosy. Naproti tomu výnosy obilovin byly rekordní. Úroda ovoce,
zvláště třešní a na podzim ořechů byla dobrá. Zato pohořeli houbaři, sucho houbám
nepřálo.
Celý leden udržovala se teplota nad nulou. 6. ledna vystoupil teploměr dokonce na
10 stupňů Celsia. Sníh padal až v únoru, kdy ho 12. 2. zůstalo ležet 30 cm. Mírný mráz byl
ke konci měsíce vystřídán oblevou. V březnu pokračovalo oteplování, ale konec měsíce
přinesl ochlazení se sněžením. 14. dubna vystoupila teplota až na 21 stupňů a byla také
první bouřka. Květen byl teplý, červen horký. V červenci dosáhly teploty rekordní výše.
Nejtepleji bylo 27. července, kdy bylo ve stínu naměřeno 36 stupňů. Byl to nejteplejší den
za uplynulých dvě stě let. Horko pokračovalo ještě 1. srpna, ale 3. 8. klesla teplota náhle
na 11 stupňů, aby v příštích dnech znovu vystou208.
pila až na 25 stupňů. 10. září bylo 30 stupňů, ale 16. 9. už jen 13 stupňů, 25. 9. dokonce
jen 11 stupňů. V říjnu se opět oteplilo až na 27 stupňů, ale 6. 10. bylo už jen 14 a 20. října
pouhých 8 stupňů. I na konci října teplota kolísala. 27. října bylo 17 stupňů, 29. října už
jen zase 6 stupňů. V listopadu přišly první mrazy, 13. 11. mínus 4 stupně, 26. 11. však
opět plus 11 stupňů. 30. listopadu se objevil první sněhový poprašek. Na počátku prosince
byl mírný mráz, 15. 12. -8 stupňů. 18. prosince ukazoval teploměr plus 6 stupňů a o vánocích dokonce 12 stupňů tepla. To bylo i na Silvestra: plus 6 stupňů Celsia.
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Uzavírám kroniku roku 1983. Byl to pro nás dobrý, úspěšný rok, v němž se podařilo
ukončit se zdarem několik velkých úkolů a zlepšit tak dále životní prostředí našeho města.
Prožili jsme ho v míru a klidu, naplněni pevnou vírou, že tomu tak bude i nadále. S tímto
přesvědčením vykročíme i do čtvrtého roku naší pětiletky.
Jaroslav Krátký, zapsal
Miloš Šrámek, kronikář
Projednáno a schváleno radou MěstNV 22. března 1984.
Tajemník MěstNV:

Ing. Najman

Předseda MěstNV:
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211.

1984
Čtvrtý rok sedmé pětiletky skončil. Byl to opět rok úspěšný, v němž byly úkoly, vyplývající
z rámcového volebního programu Národní fronty a upřesněné na počátku roku sdruženým
socialistickým závazkem, rovnoměrně plněny. Napomohla tomu mimo jiné i skutečnost, že
život u nás probíhal v jeho dnech, týdnech a měsících klidně, bez výkyvů, že nebylo
vzrušujících a společenské ovzduší nepříznivě ovlivňujících událostí. Lze říci, že v roce 1984
pokročila Hostivice opět o značný kus cesty vpřed při vytváření socialistického charakteru
našeho města.

Práce vedoucích orgánů
Hlavní zásluhu o zdárný výsledek celoročního snažení našich spoluobčanů měl Městský
národní výbor politicky řízený Městským výborem KSČ. V účinné spolupráci s Městským
výborem Národní fronty, se všemi jeho složkami a především s osmi občanskými výbory
zajišťoval plnění všech daných úkolů.
Kádrové změny. Během roku došlo v těchto orgánech jen k nepatrným kádrovým
změnám. Tak v MěstV KSČ resignoval ze zdravotních důvodů bývalý předseda národního
výboru Ladislav Chaloupka. Za něho byl do tohoto stranického orgánu kooptován od
1. srpna Jiří Tejkal. V národním výboru byl uvolněn z funkce tajemníka školské a kulturní
komise poslanec Jiří Müller. Stalo se tak opět ze zdravotních důvodů. Nahradila ho
poslankyně Jiřina Kořínková. Z aparátu MěstNV odešel k 1. únoru na vlastní žádost vedoucí
hospodářsko-správního odboru Petr Blažek. Jeho funkci převzala poslankyně Libuše
Bardová. 1. října odešla do důchodu sociální pracovnice národního výboru Blažena Sloupová. K výkonu této funkce byla přijata Jitka Šmejdířová.
Občanské výbory. K doplnění záznamu z roku 1981 uvádím přehled územního
212.
působení jednotlivých občanských výborů. Tak občanský výbor (dále OV) č. 1 se stará za
předsednictví ing. Jiřího Ráže o oblast Palouk, Podskalí a Nouzova. OV č. 2, jehož předsedou je Josef Čermák, má na starosti oblast Cihlářské ulice, ulice Za mlýnem a okolí
nádraží. OV č. 3 vede ing. Alois Trhlín a jeho působištěm je oblast V Čekale. Sídliště Na
pískách má v péči OV č. 4 s předsedou Františkem Štěpánkem. Předsedou OV č. 5 je Otto
Chyba a výbor obhospodařuje oblast Nových Litovic. Staré Litovice jsou působištěm OV
č. 6 s předsedou Stanislavem Hlízou. V Jenečku pracuje OV č. 7 a jeho předseda Karel
Toman. OV č. 8 působí na Břvech, vede ho Ladislav Ledvina.
Rozpočet MěstNV. V organizaci práce národního výboru, jeho rady a jednotlivých komisí
nedošlo v tomto roce ke změnám. Plénum národního výboru se sešlo celkem šestkrát. Na
prvním z nich, konaném 9. února, byl schválen rozpočet na rok 1984. Příjmy a výdaje
v něm byly v rovnováze a činily 2 044 tisíc Kčs. Příjmové položky byly plánovány takto: ve
školství (za stravování) 403 000 Kčs, ve zdravotnictví (poplatky v jeslích) 36 000 Kčs,
z místního hospodářství 64 tisíc, z vodního 2 tisíce, zemědělská daň 20 tisíc, daň z příjmu
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obyvatelstva 35 tisíc, správní poplatky 15 tisíc a poplatky ze psů 30 000 Kčs. Vlastní příjmy
činily 790 000 Kčs. Dotace ONV byla plánována ve výši 1 254 tisíc. Plán výdajů činil ve
školství 990 tisíc, ve zdravotnictví 198 tisíc, v kultuře 186 tisíc, vnitřní správa se na
rozpočtu podílela 178 tisíci, sociální péče 40 tisíci, místní hospodářství 341 tisíci, doprava
(tj. místní komunikace) 100 tisíci a vodní hospodářství 11 000 Kčs.
Plenární zasedání a veřejné schůze. Zasedání, které se konalo 4. dubna, se zúčastnil
poslanec Federálního shromáždění generálporučík Václav Horáček, jenž nás zastupuje
v Sněmovně lidu. V průběhu jednání byl schválen sdružený závazek k 40. výročí osvobození Sovětskou armádou v příštím roce, příprava okresní spar213.
takiády, obnova a rozšíření městské zeleně, vybudování parku manželů Langových v Litovicích a parku v zámeckém areálu, dále pak zahájení etapové rekonstrukce a úpravy Husova
náměstí, která by měla být dokončena v roce 1990. Plnění těchto úkolů bylo průběžně
sledováno na dalších plenárních zasedáních. Mnozí občané na nich využili svého práva
vyslovit se k aktuálním problémům města. Stejný význam měly po této stránce dvě
veřejné schůze, svolané městskými výbory KSČ a NF. Druhé, konané 15. října, se zúčastnil
spolu s dalšími představiteli i vedoucí tajemník OV KSČ František Posolda. Na programu
bylo především plnění volebního programu NF. Pozornost se soustředila na budování
kanalizace a zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
Ocenění práce MěstNV. Řídící práci všech uvedených orgánů města se letos dostalo
mimořádného ocenění. 6. února udělila rada ONV našemu národnímu výboru čestné
uznání za výsledky v okresní socialistické soutěži v minulém roce. Rada SKNV ocenila
v téže době MěstNV v Hostivici v soutěži národních výborů jako nejlepší v kategorii měst
do 20 tisíc obyvatel. A nakonec vyznamenání nejvyšší: 25. dubna převzali představitelé
našeho města, předseda národního výboru Karel Blätterbauer, tajemník ing. Karel Najman
a předseda MěstV KSČ dr. Karel Fejfar z rukou člena předsednictva ÚV KSČ a předsedy
vlády ČSR Josefa Korčáka čestné uznání vlády ČSR 1. stupně, udělené vítězům soutěže
národních výborů.

Výstavba města
Vodovod. V investiční části akce Z bylo pokračováno ve výstavbě tří velkých celků. Byl to
především vodovod, v jehož budování mohlo být pokračováno, když byla 17. dubna
investorem akce, závodem Středočeské vodovody a kanalizace, uvedena do provozu
čerpací stanice. Tím byl dán základní předpoklad pro postupnou výstavbu vodovodu
v celém městě. Letos byl tak
214.
dokončen vodovod ve Fibichově ulici, v ulici U školičky, v ulici 14. října, Sadové, V čekale
a v ulici Jabloňové. Celková délka vybudovaných vodovodních řadů je 1 337 metrů a hodnota díla činí 855 tisíc korun. Tím se dostala nezávadná pitná voda do 67 rodinných domků
obývaných 276 obyvateli.
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Kanalizace. Také v druhém investičním celku – v budování kanalizační sítě – byl plán pro
letošní rok splněn. Byla dokončena oddílná kanalizace v Dělnické a Spojovací ulici
v celkové délce 538 metrů a tím vytvořeno dílo v hodnotě 2 339 000 Kčs. Na kanalizační
síť bylo připojeno 33 domků se 127 obyvateli. Mimo plán pokračovala výstavba splaškové
kanalizace v ulici Sportovců, na němž se rozhodujícím způsobem podílela STS Hostivice.
Mateřská školy. Největší akcí Z je výstavba mateřské školy. Zde se nepodařilo splnit
harmonogram beze zbytku. Způsobil to dodatel hrubé stavby, jímž je JZD Chýně, které
nesplnilo své smluvní závazky ani v náhradních termínech. Naproti tomu OSP Praha-západ
započal s montáží ústředního topení a silnoproudé elektroinstalace, i když nebyla plně
dokončena stavební připravenost.
Trafostanice. Mimo tyto tři investiční akce byla zahájena ještě další, a to stavba trafostanice pro nákupní středisko a kovovýrobu JZD Chýně. Stavbu zatím financuje JZD, neboť
národnímu výboru nebyla dosud zařazena do plánu.
Celkem bylo v uvedených stavbách investičního charakteru uskutečněno dílo v rekordní
celkové hodnotě 5 558 000 Kčs.
Neinvestiční úkoly. V neinvestiční části akce Z byla pozornost soustředěna převážně na
zlepšování životního prostředí a zvelebování města. Bylo započato s terénními úpravami
zámeckého dvora, byla postavena vstupní brána v původní podobě, upravoval se sportovní
stadión, na němž se bude konat v příštím roce okresní spartakiáda, bylo po215.
kračováno v úpravě Husova náměstí podle projektu Státního ústavu pro rekonstrukci
památkových měst a objektů. V Litovicích začala úprava parku manželů Langových.
Zvelebování města. Ve zvelebovacích akcích soustředila se pozornost především na
úpravu a údržbu komunikací, parků, veřejných prostranství a budování nových bezprašných chodníků. Byly dokončeny nátěry stožárů veřejného osvětlení, pokračovala výměna
jejich osvětlovacích těles, odstraněny tři divoké skládky a započato s čištěním Jenečského
potoka.
Vyhodnocení nejlepších kolektivů. V této neinvestiční části akce Z bylo vytvořeno dílo
v hodnotě 1 393 000 Kčs. V celé akci Z to činí za čtyři roky této pětiletky více než
19 miliónů korun. Za veškerou touto prací se skrývá úsilí a námaha stovek našich občanů,
kteří zdarma a s vědomím potřebnosti věci přicházeli o sobotách a nedělích, ale i po večerech nebo v čase své dovolené, aby přiložili ruku k společnému dílu. V závěru roku vyhodnotila rada MěstNV jako každoročně nejaktivnější kolektivy i jednotlivce, kteří se na plnění
volebního programu NF nejvíce podíleli. Z občanských výborů si nejlépe vedl OV č. 5, na
druhém místě se umístil OV č. 4, jako třetí byl vyhodnocen OV č. 3, čtvrtým byl OV č. 6.
Z organizací Národní fronty byla jako první vyhodnocena TJ Sokol, druhou byla 1. uliční
organizace KSČ, třetí základní organizace SSM a čtvrtou základní organizace SČSP. Závody,
které významně přispěly k splnění plánovaných úkolů, byly hodnoceny v tomto pořadí:
Inženýrské a průmyslové stavby, n. p., závod 14 Praha-Stodůlky, STS Hostivice, JZD
Chýně a Stavební geologie závod Nučice. Spolu s těmito kolektivy bylo podle počtu odpracovaných brigádnických hodin vyhodnoceno 51 nejlepších jednotlivců. Z nich na prvním
místě to byl Josef Šíma s celkovým počtem 382 hodin, jež odpracoval s ne zcela zahojenou
zlomeninou nohy.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada H – svazek č. 7
Kronika budování Hostivice 1976–1985 – rok 1984

141

216.
Mezinárodní budovatelský tábor. Na uvedených stavbách, především na výstavbě
mateřské školy, se i letos zúčastnili členové Mezinárodního budovatelského tábora. Vedeno
Renatou Janouškovou, která zde pracovala již loni, a Michalem Papírníkem pracovalo zde
od 30. července do 10. srpna třináct dalších studentů z Austrálie, Kanady, USA, Velké
Británie, Dánska, Španělska a NSR.

Z polí a závodů
Žně. Letošní žně se v důsledku nepříznivého počasí opozdily přibližně o tři týdny. Začaly
14. srpna a skončily 3. září. JZD mělo k dispozici 5 kombajnů SK 6, 3 kombajny E 516
a kombajn E 512. STS Hostivice a JZD Mikulov pomohly dalšími kombajny. Letos byl
sklízen také hrách a mák. Hrachu bylo sklizeno 3,16 tuny z hektaru, máku 1,2 tuny.
Průměrný výnos obilovin činil 5,43 tuny z hektaru. Ozimá pšenice se sklízela z 953,27 hektaru, jarní ječmen z 449,27 hektarů. Podle těchto výnosů se naše družstvo umístilo na
čtvrtém místě mezi zemědělskými závody okresu Praha-západ.
30 let Pragovky. Jubileum první BSP. Kádrové změny ve vedení závodů. V závodě
Praga si letos připomínali 30. výročí jeho začlenění do n. p. Praga, závody Klementa
Gottwalda. Dalším jubilem bylo 25leté trvání první hostivické brigády soc. práce, kterého
bylo vzpomenuto 11. prosince. K 1. září došlo ke změně ve vedení závodu. Josef Sloup,
který řídil Pragovku patnáct let, odešel do důchodu. Jeho funkci převzal Vladimír Zelenka.
Také v závodě Laktos dostali nového vedoucího. Od 1. července je jím Jaroslav Semerád,
který nahradil do důchodu odcházejícího Josefa Šopejstala.
Třetím závodem, kde mají nové vedení, je Okresní podnik služeb Roztoky, závod Hostivice.
Jeho vedoucí Eduard Huspek byl v roce 1983 jmenován ředitelem celého podniku a jeho
funkci u nás převzala 11. listopadu téhož roku Stanislava Vyšehlídová.
Nové služby v OSP. Tento podnik rozšířil sortiment svých služeb o práci švadlen, pro něž
zřídil provozovnu v bývalé budově
217.
národního výboru. Dále rozšířil od 1. října na Hostivici i svou fotoslužbu a na přání
snoubenců zde zajišťoval fotoreportáže.

Politický, kulturní a společenský život
Oslavy. Nejvýznamnějšími politickými akcemi byly i letos oslavy všech památných výročí.
Vítězný únor byl připomenut na všech členských schůzích jednotlivých organizací KSČ.
MDŽ oslavily hostivické ženy 10. března v Dělnickém domě, kde v zábavném pořadu Harmoniko, hrej! vystoupili zasloužilý umělec František Vyhnal, herečka Zdeňka Procházková
a ing. M. Chytil. K poslechu i tanci zahrála potom hudební skupina Hokus. 30. výročí
pionýrské organizace SSM bylo oslaveno na akademii, uspořádané 24. dubna v Dělnickém
domě. Oslavy 1. máje měly tradiční průběh. Zúčastnilo se jich na 3 400 občanů, slavnostní
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projev při manifestaci na Husově náměstí přednesl Ivan Vincenc, člen představenstva
OV KSČ. V předvečer 1. máje zapálili svazáci u své klubovny Mírový oheň a 1. května
odpoledne uspořádali v Dělnickém domě prvomájovou diskotéku. 9. května byl pak v osm
hodin ráno odstartován Pochod vítězství, a to ve dvou kategoriích, první v délce deseti
kilometrů z Chyňavy k Svárovské lípě, druhé dlouhé 25 km z Nižboru k stejnému cíli.
Odpoledne proběhla pak májová veselice mládeže s hudební skupinou Hokus. Také Měsíc
československo-sovětského přátelství měl podobný průběh jako v jiných letech. Zahájen
byl lampiónovým průvodem 6. listopadu a kulturním programem pro členy SČSP, v němž
vystoupil opět herec Alfréd Strejček. Ukončen byl pak slavnostním zasedáním pléna
MěstNV 13. prosince.
Dožínky. V sobotu 15. září se u nás konala za účasti řady významných osobností okresní
mírová a dožínková slavnost. Delegaci KV KSČ vedl jeho vedoucí tajemník Václav Hájek,
delegaci OV KSČ vedoucí tajemník František Posolda. Přítomni byli dále zástupci Střední
skupiny vojsk Sovětské armády v čele s majorem J. T. Šibakovem. Dožínky měly tradiční
průběh i
218.
program a zúčastnilo se jich více než pět tisíc občanů z celého okresu.
Práce Městského kulturního střediska. Organizování kulturního života u nás bylo
úkolem Městského kulturního střediska. V oblasti mimoškolního vzdělávání a výchovy
uspořádalo jazykové kursy v němčině a angličtině. Pro děti to byly dva běhy němčiny
a jeden angličtiny. Zúčastnilo se jich celkem 38 žáků. Pro dospělé bylo v kursu němčiny
přihlášeno osm posluchačů. Pro ženy byl organizován kurs šití, který absolvovalo 10 účastnic. V hudebních kursech získávala mládež základní znalosti a dovednosti ve hře na klavír,
housle, kytaru a zobcovou flétnu. 60 žáků těchto kursů se dvakrát v roce – 11. března
a 15. července pochlubilo na koncertě v hale zámku svým uměním.
Přednášky. Kulturní středisko organizovalo také několik populárně naučných přednášek.
28. února hovořil k 28 posluchačům o manželství současnosti člen Socialistické akademie
dr. Hájek. 5. a 9. května to byly přednášky pro pracovníky podniku Technomat a závodu
Laboratorní přístroje Praha o historii zámku, přednesené kronikářem a Václavem Čížkem.
Tyto dvě přednášky vyslechlo téměř sto návštěvníků. 2. října byla uspořádána ve spolupráci s Českým svazem žen přednáška o zajímavostech Aljašky. Přednášku navštívilo
64 žen.
Výstavy. Propagaci výtvarného umění sloužily výstavy, instalované v hale zámku. Ve
dnech 5. června až 6. července to byla výstava obrazů Věry Císařovské, od 1. do 21. října
zde vystavovali své práce amatérští výtvarníci Mana, Tejnor a Kutina, ve dnech 5. až
24. listopadu je vystřídali se svými pracemi fotoamatéři okresu Praha-západ a jako
poslední v roce ve dnech 5. až 24. prosince se pochlubili svými obrazy a šperky výtvarníci
Šolc, Vlášková a Pazderová.
Rok české hudby. V hudební oblasti to byly především koncerty zaměřené v Roku české
hudby. 30. ledna to byl večer operních duet sólistek Národního divadla N. Šormové a M.
Veselé. 5. března
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219.
v pořadu Tanec v díle českých skladatelů účinkovala klavíristka D. Šimonková, 9. dubna
zde vystoupil kvartet Národního divadla v pořadu „Divadlo a hudba“. „Večer s J. S. Bachem“ s umělci B. Havlů a Robertem Rodem se konal 27. června. 10. září zahrálo zaplněné
hale zámku Mozartův, Smetanův a Dvořákův opus Doležalovo kvarteto, jehož čelista
Vladislav Laixner bydlel v době studií na AMU v Hostivici. 8. října se tu uskutečnil další
koncert komorní hudby, provedený houslistkou Jitkou Novotnou a klavíristou J. Langrem.
České trio ve složení národní umělec J. Páleníček, zasloužilý umělec A. Večtomov
a J. Tomášek zde koncertovalo 2. listopadu. Poprvé se do haly zámku nedostali všichni
zájemci a několik zklamaných jednotlivců musilo odejít. Další koncert byl proto uspořádán
v Dělnickém domě. Více než dvě stě návštěvníků zde 22. listopadu vyslechlo pořad přednesený zasloužilým umělcem Václavem Hudečkem a klavíristou J. Adamcem. Posledním
koncertem vážné hudby bylo vánoční vystoupení Tria české hudby a jeho hostů. Účinkovali
K. Kalenda, K. Šedivý, J. Šimáček, harfenistka I. Pokorná a zpěvačka René Nachtigalová,
známí z televizních soutěžních pořadů.
Populární hudba. V průběhu roku dostalo se i na ctitele populární hudby. 11. května zde
účinkovaly Schovanky, 22. května Karel Zich se skupinou Flop a 5. listopadu Petra Černocká se skupinou Kardinálové.
Místní hudební soubory. Nezůstalo však jen u dovozu hudebního umění, i místní
soubory se v rámci Roku české hudby uplatnily. Byla to především rocková skupiny Ampér,
vedená Zdeňkem Hladovcem, která se na přehlídce písně politické v Sokolově probojovala
do semifinále. Její píseň ALCM – o raketě s plochou dráhou letu, zkomponovaná Ferdinandem Tesaříkem a Zdeňkem Hladovcem, byla natočena a vysílána čs. rozhlasem a krajovým
vysíláním televize. Autorem textu byl Michal Justa. Všichni tři autoři jsou hostivičtí občané.
Druhá skupina Hokus, vedená
220.
M. Pelichovským, účinkovala na celé řadě kulturně politických akcích našeho města. Obě
tyto skupiny absolvovaly v tomto roce úspěšně zkoušky třetí kvalifikační třídy. Třetí zdejší
hudební těleso, dechová hudba řízená Karlem Kučerou, se uplatnila při oslavách 1. máje
a při Mírové a dožínkové slavnosti.
Divadelní kroužek. Pro milovníky divadelního umění organizovalo kulturní středisko šest
zájezdů do pražských divadel. V červnu se podařilo ustavit ochotnický soubor. Má zatím
27 členů a je rozdělen na dvě skupiny – hry pro děti a hry pro dospělé. Pod vedením
profesora Koláře se soubor připravuje na veřejná vystoupení v příštím roce. Zatím provedl
při vánočním dětském karnevalu pásmo krátkých pohádek.
Kulturní akce pro mládež. Pro děti a mládež byla uskutečněna celá řada kulturně
zábavných akcí. Bylo to deset divadelních představení a tři výchovné koncerty, vesměs
s pražskými umělci. Pro starší mládež byl připraven kurs předtaneční výchovy, jehož se
v deseti lekcích zúčastňovalo od 19. října do 21. prosince 80 děvčat a chlapců.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada H – svazek č. 7
Kronika budování Hostivice 1976–1985 – rok 1984

144

Hostivické sdělovací prostředky. Kulturní středisko zajišťovalo průběžně po celý rok
programy všech oslav, propagovalo svou činnost poutačem na náměstí a v hale zámku
instalovalo nástěnky ke všem významným politickým a kulturním událostem. V jeho
trvalém zájmu byla i činnost místních sdělovacích prostředků. Hostivický rozhlasový
týdeník a Hostivický měsíčník, připravované svými redakčními radami s velkou péčí a na
vysoké formální i věcné úrovni, se staly neodmyslitelnou součástí hostivického veřejného
života.
Městská lidová knihovna. Městská lidová knihovna si vedla v nových prostorách
v zámku velmi dobře. V závěru roku měla registrováno celkem 748 čtenářů, z toho dětí do
14 let 237, studentů a učňů 84. Knižní fond činil 21 311 svazků. Knihovnu navštívilo
během roku 9 926 návštěvníků, kteří si vypůjčili celkem 33 347 knih a 7 157 časopisů.
Pracovnice knihovny instalovaly 36 nástěnek, uskutečnily 74 výstavek knih, organizovaly
dvě přednášky pro
221.
dospělé (pro členy SČSP a pro Klub důchodců) a 19 přednášek a besed pro děti do 14 let.
Bibliografické výchovy se zúčastňovalo v devíti besedách 225 dětí.
Kino. Na kulturním dění se podílelo i místní kino. Promítaly se zde týdně dva filmy pro
dospělé a dva pro děti. Návštěvnost kolísala a byla přímo úměrná atraktivnosti promítaných filmů. Nejnavštěvovanější byly filmy západní provenience a české veselohry. V průměru navštívil kino každý hostivický občan za rok čtyřikrát. V návštěvnosti bylo naše kino
na čtvrtém místě v okrese, ve výši vybraného vstupného bylo však poslední. Souviselo to
s tím, že zde stále ještě není a ani v dohledné době nebude zařízení k širokoúhlé projekci.
Promítá se na strojích pro klasický formát značky Meopta IV, které jsou opatřeny moderními xenonovými lampami.
Plesy. Společenský život se u nás, jak se zdá, stabilizuje. Dosvědčují to především plesy,
pořádané jednotlivými složkami Národní fronty v měsících lednu a únoru téměř v nezměněném pořadí. I letos započalo plesovou sezónu Myslivecké sdružení a to v sobotu 7. ledna. O týden později to byl všedělnický ples a po něm pak karneval baráčníků, ples
Českého svazu žen, ples Českého svazu chovatelů, SRPŠ a posléze ples TJ Sokol, oddílu
kopané. Během roku byly pak uskutečněny další taneční zábavy v podstatě ve stejném
pořadí a týmiž pořadateli jako tomu bylo v roce minulém.
Sbor pro občanské záležitosti. Také činnost Sboru pro občanské záležitosti probíhala
v ustálených formách a v neměnícím se rozsahu. Vedle blahopřání starším občanům
k narozeninám a návštěvám těch nejstarších v Domovech důchodců to bylo opět tradiční
zábavné odpoledne pro občany starší 75 let, které se konalo 10. října v kulturním domě
závodu Praga. V programu „A léta běží, vážení…“ účinkovali pražští umělci Kníže, Hanzlíček
a Poláček. Sbor organizoval jako obvykle předávání občanských průkazů patnáctiletým,
uvítání prvňáčků na počátku září
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222.
do školy a zvláště pak slavnostní vítání novorozeňat. Bylo uskutečněno celkem sedmkrát,
a to 13. dubna, kdy bylo pět dětí obdarováno patronátním závodem, jímž byla STS,
25. května to byl Svazarm, který uvítal tři nové občánky našeho města, 8. června obdaroval pět dětí závod Kosmetika, 14. září OV Svazu družstevních rolníků 10 dětí, 16. listopadu
místní odbočka SČSP osm dětí, 7. prosince BSP Boženy Němcové z plachtárny OPP pět dětí
a konečně 28. prosince to bylo Městské kulturní středisko, které uvítalo posledních sedm
dětí. Celkem bylo takto zapsáno do pamětní knihy 43 dětí.
Sňatky. Letos se podstatně zvýšil počet sňatků. Interiér zámecké obřadní síně zřejmě
přitahuje mladé lidi, a tak to bylo celkem 50 párů, které u nás započaly společnou cestu
životem. Významný byl sňatek ing. Josefa Ž[***] a JUDr. Ireny V[***], uskutečněný
15. června. Byl to tisící civilní sňatek uzavřený na našem národním výboru.
Zlatá svatba. 20. října zde obnovili po padesáti letech svůj manželský slib Stanislav
a Růžena Saifrtovi ze Zličína. Jejich zlaté svatby se zúčastnili zasloužilí mistři sportu, manželé Dana a Emil Zátopkovi, osobní přátelé oslavenců.
Stříbrná svatba. Kromě této zlaté svatby konala se u nás i svatba stříbrná. 14. listopadu
zapsali se po pětadvaceti letech společného života do pamětní knihy města manželé
Kuprianovovi, důstojník Střední skupiny vojsk Sovětské armády v Milovicích a jeho žena.
Narození a úmrtí. V letošním roce se narodilo celkem 60 dětí. Stejný počet vykazuje
i matrika zemřelých. Z nich želíme zvláště těch, kdo se svou veřejnou prací podíleli na
rozvoji našeho města. 11. ledna zemřel František Rajdl, který po několik let zastával funkci
předsedy MěstV NF, 10. listopadu odešel Antonín Rejhon, zasloužilý funkcionář KSČ a obětavý účastník všech brigádnických akcí, 22. listopadu pak skonal František Kohout, dlouholetý předseda JZD. Budiž čest jejich světlé památce!
223.

Péče o děti a mládež
Jesle. Jesle byly letos plně obsazeny, takže na pět dětí nezbylo místo.
Mateřské školy. Podobně tomu bylo i v mateřských školách, kde zůstalo deset dětí
neumístěných. V 1. mateřské škole došlo ke změně ve vedení. 1. února odešla do důchodu
dosavadní ředitelka Jindra Pelcová, která školu vedla 31 let. Za tuto dlouholetou práci jí na
zasedání pléna MěstNV konaném 4. dubna poděkoval a věcný dar předal předseda Karel
Blätterbauer. Vedením školy byla pověřena dosavadní učitelka školy Eva Fršlínková.
31. srpna odešla do důchodu další učitelka této školy Eliška Hrbková.
Základní škola. Základní škola se po celý rok potýkala s řadou problémů. Zvýšení počtu
ročníků na 19 (na škole jsou tři první, tři páté a tři šesté třídy), mělo za následek, že jedna
třída musila být od 1. září umístěna v upravené klubovně v Dělnickém domě. Třetí postupný ročník zde vyučovala učitelka Zdeňka Votrubcová. Velké nedostatky byly po celý rok
v zajišťování odbornosti vyučování na vyšším stupni. Kvalifikovaně zde byla vyučována
necelá polovina předmětů. Nejtíživější situace je už po několik let ve výuce matematiky
a fyziky. Ani vedení školy, ani nadřízené orgány, nabyly až dosud vzdor velké snaze schopny tento problém vyřešit. Na počátku školního roku byl sem sice ustanoven učitel fyziky,
podařilo se pro něho zajistit i požadovaný podnájem, ale dříve než mohl pětatřicetiletý
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učitel Jiří Seidl, až dosud působící v Boru u České Lípy, nastoupit, náhle zemřel. Nízké
procento odbornosti výuky způsobuje i nadále skutečnost, že na škole vyučuje devět
mladých lidí bez učitelské kvalifikace. Z nich jen tři ji získávají dálkovým studiem. Škola je
už také plně feminizována. Poslední muž v učitelském sboru Miloslav Nedvěd odešel
30. června po více než třicetiletém působení v Hostivici do důchodu.
Škola měla i ryze technické potíže. Bezprostředně před zahájením topné sezóny byly zjištěny závady na kotli ústřed224.
ního topení, který musel být vyměněn. Z tohoto důvodu mohla být škola vytápěna teprve
od listopadu. Do té doby bylo vyučováno s omezeným rozvrhem v nevytopených učebnách, což kupodivu nezanechalo žádné nepříznivé následky na zdravotním stavu dětí.
Školní družina a zvláštní škola. Školní družina mládeže a zvláštní škola pracovaly
i letos v dosavadních provizoriích v bývalé budově národního výboru a v dřevěném pavilonu na náměstí. Zvláštní škola obsadila v soutěži ve sběru odpadových surovin první místo
v okresní soutěži a získala odměnu ve výši 1 100 Kčs.
PO SSM. Pionýrská organizace SSM oslavila letos 35. výročí svého založení. V Hostivici se
tak stalo na slavnostní akademii konané 24. dubna v Dělnickém domě. Letní tábor uskutečnila skupina od 1. do 14. července ve Varnsdorfu. Zúčastnilo se ho 60 dětí ve věku od 6
do 15 let. Byla to výměnná akce, v téže době tábořili u nás v Hostivici pionýři z Varnsdorfu.

250 let školy
Významnou událostí letošního roku byla u nás oslava 250. výročí trvání hostivické školy.
Iniciátoři této slavnosti vycházeli ze skutečnosti, že teprve od roku 1734 lze bez přerušení
sledovat existenci školy u nás, i když je mimo pochybnosti, že zde bývala už daleko dříve.
Z některých náznaků v pramenech je možno soudit, že první skutečná škola tu byla již na
počátku 17. století, kdy ji snad založil tehdejší hostivické feudální pán Florián Gothard
Žďárský ze Žďáru. Tato škola byla zničena ve třicetileté válce tak, že se v roce 1686 již jen
ukazovalo místo, kde stávala. Přesto zde žil a děti vyučoval učitel, což dosvědčuje zachovaný seznam dávek, jež musili hostivickému kantorovi odvádět litovičtí poddaní.
Pořádací komise. Uspořádáním oslavy byla pověřena komise ustavená radou MěstNV.
Jejími předsedy byli ředitelka školy Ludmila Filipová a tajemník národního výboru ing.
Karel Najman. Členy komise pak byli Ivona Eiseltová, PhDr. Slavomír Plicka, ing. Jiří Ráž,
225.
Alois Saifrt, Miloš Šrámek, Alena Volková a JUDr. Miroslav Zvára.
Program oslavy. Komise připravila k oslavě tyto akce: a) Vydání publikace „250 let školy
v Hostivici“, jejímž napsáním byl pověřen Miloš Šrámek, grafickou úpravou dr. Věra Císařovská a vytištěním v nákladu 2 500 výtisků Středočeský park kultury.
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b) Vydání pamětního listu, který vypracoval Richard Fremr a vytiskl opět Středočeský park
kultury.
c) Uspořádání výstavy o historii a současnosti školy, jejíž libreto připravil Alois Saifrt
a kterou společně instalovali v hale zámku dr. Slavomír Plicka, Ludmila Filipová, Ivona
Eiseltová a metodička okresního kulturního střediska Praha-západ Jana Nováková.
d) Slavnostní akademii, jejíž příprava byla úkolem Aleny Volkové a učitelského sboru.
Potřebné fotografie k těmto akcím pořídila Soňa Broulová a Petr Hatschbach, technicky při
přípravě akademie spolupracovali E. Suchá, J. Švihálek, M. Ghymeši, M. Drož a J. Koucký.
Účast na oslavě. Na oslavu byli pozváni všichni bývalí učitelé školy, pokud se podařilo
zjistit jejich adresy. Někteří se o oslavě dozvěděli z oznámení, které bylo uveřejněno
v Zemědělských novinách, Svobodném slově, Lidové demokracii a Učitelských novinách.
Obsáhlejší článek o oslavě a hostivické škole vůbec publikoval v den konání oslavy ve
Svobodě Miloš Šrámek. K oslavě se v sobotu 27. října odpoledne sešli bývalí i současní
učitelé školy. Těch bývalých bylo téměř třicet.
Průběh oslavy. Po slavnostním otevření výstavy v zámku, při němž po projevu předsedy
školské a kulturní komise MěstNV ing. Věroslava Oliče, CSc., zahrál několik skladeb kvartet
zobcových fléten SRPŠ vedený ing. Jiřím Rážem, se všichni odebrali do školní jídelny, kde
promluvili ředitelka školy Ludmila Filipová a předseda MěstNV Karel Blätterbauer. Po jejich
projevech vyznamenal vedoucí školského odboru ONV Praha-západ Jiří Fořt čestným
uznáním rady ONV učitelky Irenu Havlíčkovou, Marii Kuklovou,
226.
Ivanu Tejkalovou, Vědunku a Alenu Vlčkovou, Libuši Zpěváčkovou, Alenu Volkovou a Ludmilu Filipovou. Předseda MěstNV spolu s tajemníkem předali čestná uznání rady národního
výboru učitelům v důchodu Miloši Šrámkovi, Aloisi Saifrtovi, Miroslavu Horákovi, Jaroslavu
Krátkému, Miloslavu Nedvědovi, Marii Krátké, Anežce Zpěváčková, Johance Jupové, Miroslavě Haklové, Pavle Paroulkové a Jiřině Krčilové. Večer se všichni zúčastnili slavnostní
akademie v Dělnickém domě, v jejímž programu vystoupili žáci školy a znovu kvarteto
SRPŠ. Na závěr večera byli všichni tři bývalí ředitelé školy, dnešní ředitelka, předsedkyně
ZV KSČ Dagmar Otisová, předsedkyně ZV ROH Marie Kuklová a nejstarší žijící učitelka
Anežka Zpěváčková odměněni květinami. Oslava byla pečlivě připravena a svým provedením zanechala ve všech přítomných pěkný dojem. Je však nutné konstatovat, že se
bohužel nesetkala s tak živou odezvou ve veřejnosti, jakou by si zasloužila a jak tomu bylo
před padesáti lety, kdy v roce 1934 při oslavách 200. výročí školy žila její oslavou celá
obec po čtyři dny.

Kronikářem zaznamenáno
Popularizace Klubu důchodců. 19. ledna byl uveřejněn ve Svobodě kronikářův článek
o hostivickém Klubu důchodců. Podobný článek vyšel ještě 27. ledna v Práci, další pak
15. března ve Vlastě. 1. února byl o tomto klubu vysílán krátký záznam v televizních
novinách.
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Úmrtí J. Andropova. 13. února podepisovali naši občané v hale zámku kondolenční
archy k úmrtí generálního tajemníka KSSS a předsedy presidia Nejvyššího sovětu Jurie
Andropova, který skonal 9. února.
Výroční konference TJ Sokol. 11. února sešli se v sokolovně delegáti výroční konference TJ Sokol. Jednota má celkem 650 členů, kteří se věnují tělovýchovné a sportovní
činnosti v devíti oddílech. Hodnota tělovýchovných zařízení, které jednota vlastní, činí více
než pět miliónů korun. Členové jednoty odpracovali při údržbě a modernizaci těchto zařízení 2 860 hodin.
227.
Návštěva sovětských turistů. 17. února navštívilo naše město 35 sovětských turistů
z okolí města Simferopolu na Krymu. Po návštěvě zámku a závodu Praga zúčastnili se přátelského večera v Dělnickém domě, kde shlédli kulturní pořad našich pionýrů.
Setkání brigád social. práce. 23. února sešly se v kulturním domě závodu Praga
brigády socialistické práce ze zdejších závodů. V kulturním pořadu vystoupila herečka
Zdeňka Procházková a zahrálo Duo Praga. V soutěži Co víš o Hostivici vyzpovídali se účastníci setkání ze znalostí o svém městě.
Letní čas. Od 25. března do 30. září řídili jsme opět hodiny podle letního času.
Dny odboje. 14. dubna konala se v Hostivici okresní slavnost ke Dni mezinárodní solidarity osvobozených politických vězňů a bojovníků proti fašismu. Slavnosti se zúčastnila tajemnice OV KSČ Jitka Veverková a místopředseda ONV ing. Lubor Ryška.
Sobotní trhy. Téhož dne došlo k zahájení sobotních trhů na tržišti před prodejnou
zeleniny.36 Vedle občasného prodeje ovoce, zeleniny, drůbeže a vajec od soukromých
pěstitelů a z JZD zde pravidelně nabízel vypěstované kaktusy Karel Houška a květiny
v kořenáčích občanka Barešová. Pozornost budily také ke koupi nabízené použité domácí
potřeby, textil, obuv i knihy.
Sběr šrotu. 19. dubna uskutečnil oddíl kopané TJ Sokol Hostivice pravidelný velikonoční
sběr železného šrotu.
Naše historie v novinách. 20. dubna vyšel v páteční příloze Zemědělských novin kronikářův článek z historie naší obce nazvaný Zločin na litovické tvrzi.
Chodník ke škole. 3. května byl dán do užívání rekonstruovaný chodník od Litovického
potoka ke škole. Tím byla odstraněna vážná komunikační závada v těchto místech.
Ustavení spartakiád. štábu. 10. května zasedal poprvé spartakiádní štáb, mající za úkol
připravit okresní spartakiádu, která se bude konat v příštím roce v našem městě.
Předsedou štábu je Karel
228.
Blätterbauer, místopředsedou Jaroslav Eliášek a tajemníkem František Cílek.

36

Prodejna zeleniny se nacházela v budově bývalého špýcharu (Husovo nám. čp. 14).
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Setkání bývalých žáků školy. 18. května sešli se v Dělnickém domě se svými učiteli
bývalí žáci zdejší školy, kteří zde ukončili školní docházku v roce 1954. Toho roku
vystoupily ze školy současně dva ročníky, čtrnáctiletí a patnáctiletí žáci. Ti druzí se
podobně sešli 16. června v počtu 55 účastníků.
Výstava dom. zvířectva. 15. a 16. června konala se v objektu místní organizace
Českého svazu chovatelů v Litovicích výstava drobného zvířectva. Okresní výstava se zde
konala ve dnech 13. a 14. října. Na této bylo vystaveno více než 500 zvířat a n. p. Agrozet
Jeneč zde měl při ní otevřeno konzultační středisko k uzavírání objednávek na jím
vystavené hospodářské stroje.
Další článek o Hostivici. 10. srpna vyšel ve čtvrtletníku Léto s Haló sobotou kronikářův
článek o zdejších historických památkách.
Hostivice v televizi. 20. srpna byla v televizních novinách krátká reportáž z výstavby
kanalizace v Dělnické ulici.
Návštěva T. S. Korobejnikové. 6. října přijela na několikadenní návštěvu Hostivice
Tamara Semjonovna Korobejníková, manželka čestného občana naší obce, plukovníka
A. J. Korobejnikova. Byla to už její čtvrtá návštěva Hostivice.
Dopravní nehody. 16. června došlo k tragické dopravní nehodě na státní silnici poblíž
odbočky do Litovic. Osobním autem, řízeným tanečnicí kladenského divadla, zde byl v nočních hodinách usmrcen mladý občan S. P., který nenadále vstoupil jedoucímu vozu do cesty. Jak bylo zjištěno, byl silně podnapilý.
6. října došlo ke kolizi čtyř osobních automobilů na silnici před Hostivicí. Nehoda si vyžádala jeden lidský život.
16. října došlo na téže silnici k třetí letošní dopravní nehodě. Tentokrát zde havarovala
cisterna, zraněn nebyl nikdo.
229.
Vichřice. 23. listopadu přehnala se přes republiku vichřice, která natropila velké škody,
zvláště na Moravě. I u nás poničila střechy několika domů a zlámala nezjištěný počet
stromů.
Kácení stromů v parku. V parku na Husově náměstí byly označeny bílými pruhy stromy,
které bude nutné při plánované a již započaté rekonstrukci celého areálu porazit a vyměnit
za nové.
Hostivice znovu v televizi. 2. prosince byla v televizních novinách vysílána další
reportáž z Hostivice. O plnění volebního programu NF v ní hovořili Karel Blätterbauer, Josef
Sloup a Jaroslav Pošepný.
Beseda o B. Smetanovi v Klubu důchodců. 6. prosince organizovala městská knihovna v Klubu důchodců [besedu] v rámci Roku české hudby, na níž promluvil kronikář
o Bedřichu Smetanovi. Přednáška byla doplněna ukázkami ze Smetanových děl.
Soutěž kronikářů. V III. celostátní kronikářské soutěži pořádané k 40. výročí osvobození, se v okresním kole umístil hostivický kronikář na třetím místě.
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Počasí. Počasí bylo letos opět velmi rozmarné. Vyznačovalo se především prudkými
změnami teplot a bohužel také velkým nedostatkem vláhy. Žně se v důsledku toho
opozdily, výnosy však byly dobré. Také ovoce a zeleniny se urodilo dost. Počasí tentokrát
přálo i houbařům. Začátek roku byl poměrně teplý, téměř bez sněhu. Teprve koncem
ledna se vyskytly ojedinělé sněhové přeháňky a mírný mráz. V únoru vystoupila teplota
opět nad nulu. 7. února byla dokonce bouřka, po níž však přišlo ochlazení a sněžení.
V polovině února nastaly větší mrazy a na Matěje napadlo 20 cm sněhu, který však v příštích dnech roztál. Do poloviny března se teploty držely kolem nuly, později se jen mírně
zvýšily. 4. dubna napadl sníh, ale o dva dny později vystoupil teploměr na +10 °C, v polovině dubna dokonce na 20 °C. 16. dubna však ještě padal sníh a chladno trvalo pak až do
konce měsíce. 1. máje bylo slunečno a mírně teplo. V příštích dnech se oteplilo na 20 °C
a kolem 5. května
230.
bylo několik bouřek. Ledoví muži zůstali věrni tradici, přinesli ochlazení, ale 17. května byla
už zase bouřka z tepla. Červen byl teplý, v polovině měsíce dokonce horký, ale vedro bylo
obvykle vzápětí vystřídáno ochlazením. I červenec byl velice teplý, 11. 7. vystoupil teploměr ve stínu dokonce na 35 °C. V příštích dnech vydatněji pršelo a teplota znovu kolísala.
Podobné počasí bylo i v srpnu a září. 3. září bylo 30 °C a 5. září už zase jen 12 °C. Od
poloviny září se vyskytovaly ranní mlhy a teplota se pohybovala mezi 10 až 20 °C.
V podstatě stejné počasí bylo i říjnu, konec byl však už chladný. Na počátku listopadu
poklesly teploty pod 10 stupňů, ale koncem měsíce se ještě oteplilo. 30. listopadu ukazoval
teploměr ráno -5 °C. V prosince teplota opět kolísala. 11. XII. bylo +8 °C, 13. XII. -2 °C,
17. XII. byla nula, 21. XII. +3 °C. O vánocích naholo mrzlo, na Silvestra sněžilo a bylo
-6 °C.
Tím končí kronikářův záznam o roce 1984. Jak bylo řečeno v úvodu, byl to dobrý rok
naplněný plodnou a užitečnou prací. Pokročili jsme v něm dále v plnění úkolů volebního
programu Národní fronty, splnili jsme valnou většinu svých předsevzetí. S nadějí proto
vykročíme do posledního roku 7. pětiletky s pevným odhodláním jít dále cestou, kterou
jsme si vytkli.
Jaroslav Krátký, zapsal
Miloš Šrámek, kronikář
Projednáno a schváleno radou MěstNV 28. března 1985.
Tajemník MěstNV:

Ing. Najman

Předseda MěstNV:
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[231.]

1985

Spartakiáda
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233.
Generální tajemník ÚV KSČ a prezident republiky s. Gustav Husák konstatoval ve svém
novoročním projevu, že uplynulý rok 1985, rok 40. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou
armádou, byl pro náš národ a stát dobrým rokem. Naplňuje nás radostí, že totéž lze bez
nadsázky říci i o našem, hostivickém roce. Úkoly, které jsme si na jeho počátku dali, byly
splněny, problémy, které přinesla doba, byly úspěšně vyřešeny. S pocity hrdosti nad dobře
vykonanou prací se ohlížíme zpět na dny, týdny a měsíce onoho roku. O něm budou
následující řádky. Ne však jen o něm. Rok 1985 byl posledním rokem sedmé pětiletky,
a proto bude správné, když stručně zhodnotíme celé toto období a zaznamenáme pro příští
generace, jak jsme v létech 1981 až 1985 proměnili a zvelebili náš domov.

Činnost vedoucích orgánů
MěstV KSČ. Řízení veškerého dění v našem městě bylo po politické stránce úkolem
Městského výboru KSČ. Tento orgán věnoval hlavní pozornost uličních a závodních organizacím strany, na nichž ležela hlavní tíha politického působení na hostivickou veřejnost.
Spočívalo především ve snaze co nejefektivněji ukončit pětiletku, v druhé polovině roku to
pak byla příprava kampaně k XVII. sjezdu strany, k němuž dojde v příštím roce. Vyvrcholením této přípravy byly výroční členské schůze, uskutečněné ve všech uličních a závodních
organizacích v měsíci listopadu.
Schůze 1. uliční organizace se zúčastnila lidická žena, předsedkyně MNV v Litovicích a místopředsedkyně ČNR s. Marie Jarošová. Na všech těchto schůzích byly zvoleny nové výbory
a vybráni delegáti na městskou konferenci.
Městská konference. Ta se konala 7. prosince v Dělnickém domě za účasti s. Jiřího
Šudomy, člena předsednictva OV KSČ a předsedy OOR. Byla na ní všestranně zhodnocena
činnost hostivických komunistů,
234.
vybráni delegáti na okresní konferenci a zvolen nový městský výbor.
Nový městský výbor. V jeho čele je opět dr. Karel Fejfar, místopředsedou je ing. Jan
Kitz a členy ing. Jiří Janda, Karel Blätterbauer, Jiřina Pachmanová, Luboš Korous, Josef
Sloup, Lubomír Schovanec, Jana Plicková, Jiří Urban, Jiří Šopejstal. Kandidáty jsou ing.
Ladislav Barda, Petr Mlejnek a Blanka Arnoldová. Předsedou revizní komise je František
Zimmel.
Stejnou pozornost, jakou věnoval organizacím strany, věnoval MěstV KSČ politickému
řízení MěstNV a MěstV NF. Oba tyto orgány ruku v ruce s osmi občanskými výbory zajišťovali po celý rok plnění všech úkolů, a to jak volebního programu NF, tak i těch, které přinášela denní potřeba.
MěstNV. V průběhu roku nedošlo v Městském národním výboru k žádným kádrovým
změnám v poslaneckém aktivu. Z aparátu národního výboru odešla v dubnu do důchodu
Libuše Staňková a 1. srpna rozvázala ze zdravotních důvodů pracovní poměr ing. Libuše
Bardová. Plenární zasedání MěstNV schválilo 5. září do funkce vedoucího hospodářsko
správního odboru Alenu Šanovcovou. 1. září přešla Stanislava Pelichovská do stavebního
úřadu a 1. října doplnila aparát národního výboru Dana Krejčí.
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Také v organizaci práce nedošlo oproti minulému roku k výraznějším změnám. Všechny
složky pracovaly podle přesně dodržovaného časového plánu. Plénum národního výboru se
sešlo celkem šestkrát, rada národního výboru se scházela čtrnáctidenně a jednotlivé
komise podle svých dílčích plánů obvykle jednou měsíčně.
Plenární zasedání MěstNV. První plenární zasedání MěstNV se konalo 14. února. Bylo
na něm provedeno zhodnocení plnění závazků pro rok 1984 a oceněna práce nejlepších
závodů, občanských výborů, společenských
235.
organizací a jednotlivých občanů při plnění volebního programu NF v minulém roce.
Také druhé zasedání, k němuž se poslanci sešli 11. dubna a jehož se zúčastnili místopředsedové ONV s. Vincenc a Kavalírek, se ještě vrátilo k minulému roku. Bylo zhodnoceno
hospodaření a výstavba města v akci Z v roce 1984, pro rok 1985 byl schválen rozpočet,
projednány problémy spojené s ochranou životního prostředí a schváleny plány a záměry
v této oblasti. V průběhu zasedání převzal předseda MěstNV z rukou místopředsedy ONV
Vincence čestné uznání ONV za III. místo v soutěži národních výborů. 40 zasloužilým
občanům byla pak předána čestná uznání k 40. výročí osvobození.
Třetí zasedání národního výboru proběhlo 6. června. Poslanci na něm vyslechli zprávy
předsedů komise místního hospodářství, služeb a obchodu, komise sociální a zdravotní
a sboru pro občanské záležitosti.
Čtvrté plenární zasedání se konalo 5. září. Projednalo zprávu komise školské a kulturní,
komise výstavby a životního prostředí a vyslechlo, jak proběhl začátek školního roku na
zdejších školách.
Na programu pátého zasedání MěstNV 24. října bylo zhodnocení činnosti občanských
výborů a Výboru lidové kontroly a zpráva o řešení stížnosti občanů.
Poslední šesté plenární zasedání se konalo 5. prosince a mělo jako vždy slavnostní ráz. Byl
jím oficiálně ukončen Měsíc čsl. sovětského přátelství v našem městě. V kulturní části
večera recitoval zasloužilý umělec František Hanus, na housle hrála Nora Grumlíková a na
klavír prof. Jaroslav Kolář.
Vyznamenání vedoucích PO SSM. Slav236.
nostní ráz večera dovršilo vyznamenání pionýrských vedoucích odznakem Za socialistickou
výchovu. Bronzový odznak, udělený OV SSM, obdržely Ivana Kovandová, Irena Náměstková, Jitka Háková, Jana Vidunová, Dana Holečková, Anna Křižková a Věnceslava Henychová, stříbrný odznak KV SSM převzala Ladislava Pasáková. V pracovním programu byl projednán a schválen závazek města pro příští rok.
Rozpočet MěstNV. Na všech zasedáních byla vždy v úvodu projednána a schválena
činnost rady národního výboru za období od minulého zasedání.
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Hospodaření s finančními prostředky určoval rozpočet národního výboru. V jeho příjmové
části byla tato čísla: Úhrn příjmů představovala částka 2 068 000 Kčs. Dotace ONV Prahazápad, která je v ní obsažena, činila 1 274 000 Kčs. Vlastními příjmy byly poplatky za
obědy ve školní stravovně ve výši 403 tisíce korun, domovní daň 185 tisíc korun, poplatek
ze psů 30 tisíc korun, zemědělská daň 21 tisíc korun, příjmy národního výboru 794 tisíc
korun. Výdaje byly v rovnováze s příjmy. Největší položkou byly výdaje na školství, tj.
provoz mateřských, zvláštních a základní školy a jejich stravoven. Náklady na ně činily
997 tisíc korun. Na místní hospodářství bylo rozpočítáno 378 tisíc korun, z čehož připadlo
na veřejné osvětlení 113 tisíc korun, na čištění města 110 tisíc korun, na odvoz odpadků
45 tisíc korun, na péči o veřejnou zeleň 43 tisíc korun a další drobné položky. Na zdravotnictví bylo počítáno částkou 198 tisíc, na kulturu 187 tisíc, stejnou částkou bylo počítáno
i na vnitřní správu. Na sociální potřeby bylo vyhrazeno 40 000 Kčs. Během roku byl rozpočet posílen dotacemi ONV na úhradu nákladů spojených se zvelebováním města různými
formami akce Z.
MěstV NF. Městský výbor Národní fronty pracoval letos v tomto
237.
složení: předsedou byl ing. Ladislav Barda, místopředsedou Irena Havlíčková, jednatelkou
Jana Tomková a pokladní Eliška Randáčková. Členové výboru: Josef Prokop, Josef Spálenka, Jaroslav Nývlt, ing. Karel Najman a Marie Chalupová. Předsedou revizní komise byl
Josef Ložek.
Členové NF. Členy Národní fronty byly tyto organizace:
Městská organizace KSČ s třemi uličními organizacemi. Předsedou MěstV byl dr. Karel
Fejfar, 1. uliční organizace J. Fanta, II. UO K. Malík a III. UO Jaroslav Vevera.
Závodní organizace ROH v základní škole, předsedkyně I. Kovandová, v závodě Praga
s. Moravec, v Laktosu M. Chmelíková, v STS s. Tůma, v OPS s. Vorel a ve Stavebních
izolacích V. Tom.
Společenské a zájmové organizace:
Český svaz žen I., předsedkyně Blažena Šmídová.37 Český svaz žen II., předsedkyně
E. Fialová. Český červený kříž, předsedkyně M. Kosová. Český svaz chovatelů, předseda
St. Najman. Český svaz zahrádkářů, předseda J. Hrbek. Český svaz požární ochrany, předseda M. Fišer. Český svaz včelařů, předseda V. Malý. Svaz protifašistických bojovníků,
předseda J. Korynta. Český svaz myslivců, předseda V. Doubrava. Svazarm, předseda
V. Havlíček. Obec baráčníků I., rychtář J. Švanda. Obec baráčníků II., rychtářka
A. Slámová. Svaz československo-sovětského přátelství, předsedové F. Krása a J. Krčilová.
Tělovýchovná jednota Sokol, předseda J. Eliášek. Socialistický svaz mládeže, předseda
J. Brejcha. PO SSM, skupinová vedoucí I. Kovandová. Svaz filatelistů, předseda J. Urban.

37

Správně Schmidová.
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Budování města.
Závazek města pro rok 1985, přijatý plenárním zasedáním
238.
národního výboru 13. prosince loňského roku, ukládal všem zúčastněným složkám prvořadý úkol investiční části akce Z dokončení výstavby mateřské školy.
Výstavba mateřské školy. V průběhu roku byly pro to vytvořeny příznivé předpoklady.
Byly dokončeny inženýrské sítě, rozvody ústředního topení, vnitřní i vnější omítky, montáž
zdravotních instalací a obklady stěn v umývárnách a na záchodech. Nedokončeny zůstaly
terénní úpravy, komunikace, chodníky, pískoviště a pod. Urychlení prací pomohlo zavedení
kontrolních dnů, kterých se zúčastňoval i předseda JZD Chýně. Na družstvu ležela totiž
největší tíha dokončovacích prací. Podstatně se zlepšila i brigádnická pomoc veřejnosti,
takže už nic nebrání tomu, aby slavnostní otevření školy, plánované na příští rok, nedalo
na sebe dlouho čekat.
Výstavba kanalizace a vodovodu. Druhý velký úkol závazku, výstavba kanalizace se
letos omezila převážně na Litovice, kde byla vybudována kanalizace pro mateřskou školu –
na některých místech se musilo hloubit v tvrdé hornině až do čtyř metrů, pro ni byl
dokončen i vodovod, který dostala také Zahradní a Lipová ulice. Další investiční akcí se
stala stavba trafostanice pro obchodní středisko a adaptovaný objekt přidružené výroby
JZD. Zde byly práce do konce roku dokončeny.
Úprava náměstí. V neinvestiční části akce Z budilo největší pozornost veřejnosti pokračování úpravy Husova náměstí. 9. března se zde začalo s kácením přestárlých stromů,
a třebaže byla akce věnována značná publicita v Hostivickém měsíčníku, řada občanů
zpočátku nechápala smysl a nutnost této práce. Stromy byly pokáceny, dřevo rozřezáno
a odvezeno a půda připravena k nové výsadbě, s níž n. p. Sempra už v podzimních měsících začal. Bylo také započato s úpravou
239.
plochy kolem morového sloupu, která bude zpevněna a vydlážděna.
Komunikace. Také na některé místní komunikace se dostalo. Upraveny byly ulice
Souběžná, Bezručova, Krátká, Dělnická a Fibichova.
Nová zeleň. Na několika místech byly péčí komise životního prostředí vysázeny nové
stromy a keře. U obchodního střediska to byly lipky, ve Švermově ulici stříbrné smrky, túje
a růže. Také na sportovním stadionu a u požární zbrojnice přibyly keře.
Stadión. Velkou akcí, převážně brigádnickou, byla příprava stadiónu na okresní spartakiádu. Všechny potřebné adaptace a stavby byly zde dokončeny včas a dá se říci na
jedničku. Pokračovala také úprava zámeckého nádvoří.
Výstavba bytových jednotek. Za vpravdě historické datum lze považovat středu
11. září, kdy byla zahájena výstavba tolik potřebných komunálních bytů. Bude to 36 bytových jednotek a měly by být dokončeny v roce 1987.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada H – svazek č. 7
Kronika budování Hostivice 1976–1985 – rok 1985

156

Hodnota díla v akci Z. Celkem bylo na uvedených stavbách investičního charakteru
vybudováno dílo v hodnotě 4 677 000 Kčs, v akcích neinvestičních to bylo 1 406 000 Kčs.
Velikou a usilovnou práci, která je za těmito čísly skryta, rada MěstNV v závěru roku
zhodnotila a konstatovala, že z občanských výborů byl nejaktivnější OV číslo 4 s předsedou
Františkem Štěpánkem. Druhým byl OV č. 5, předseda Otta Chyba a třetím OV č. 3,
předseda ing. Alois Trhlín. Ze společenských organizací byla nejaktivnější ZO Českého
svazu chovatelů, dále TJ Sokol a ZO SČSP. Ze závodů nejvíce pomohly Inženýrské stavby
Praha – závod 14 Praha Stodůlky, STS Hostivice a Stavební geologie Praha – závod
Nučice. Z řad občanů se na stavbě mateřské školy nejvíce podíleli Emil Pišoft, František
Chvosta, Karel Obrázek, František Hanzlík, Otto Chyba a Bernard Polívka, na výstavbě
vodovodu Jiří Mikeš, Ladislav Hanzlík ml., Oldřich Sladký a František Zahrádka, na výstavbě kanalizace a komunikací
240.
Václav Hrdlička st.

Ze závodů a polí
OPS. Jedinou kádrovou změnou, k níž došlo v minulém roce ve zdejších závodech, bylo
jmenování nového vedoucího zdejší provozovny Oblastního podniku služeb v Roztokách.
Stal se jím Josef Beran, nově přijatý pracovník OPS, který od 1. září nahradil Stanislavu
Vyšohlídovou, jež odešla do důchodu.
BSP zdejších závodů. 15. dubna se v kulturním domě závodu Praga opět sešly brigády
socialistické práce ze zdejších závodů. Jejich členové si vyměnili zkušenosti z práce,
vyhlásili závazky k 40. výročí osvobození a besedovali s přítomnými představiteli města
s. Blätterbauerem a ing. Najmanem. Úvodní projev pronesl předseda MěstV KSČ dr. Karel
Fejfar. Šest kolektivů potom soutěžilo o putovní pohár MěstNV v tradiční soutěži Co víš
o našem městě. Letos zvítězila BSP Oblastního podniku služeb, vedená s. Hatschbachovou.
Zemědělství po X. sjezdu JZD. Pro zemědělce začal letošní rok hodnocením výsledků
X. sjezdu Jednotných zemědělských družstev, který se konal v minulém roce a jímž
vyvrcholily oslavy 35. výročí socializace našeho zemědělství. Z našeho JZD se sjezdu
zúčastnili Helena Karpíšková, ošetřovatelka prasnic z Třebotova, a Josef Fasota, traktorista
kombajnér z Chýně. Výrobní a finanční plán družstva, vycházející ze závěrů sjezdu, ukázal
jeho členům náročný úkol zvýšit finanční efekt ze 150 na 200 miliónů korun, tj. o 30 %.
Znamenalo to zvýšit produkci ve všech výrobních oblastech. Např. v produkci mléka to
odpovídalo množství 4 tisíc litrů mléka ročně od jedné dojnice. Také hektarové výnosy
musely jít nahoru. Vzdor nepříznivému počasí se tak stalo. U obilovin to bylo 5,6 tun na
hektar oproti loňským 5,4 tunám. Pomohla přitom nová technologie, tzv. GPS, která se
osvědčila
241.
již loni. Žňovými výsledky se naše JZD opět umístilo na čelném místě okresu.
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Přestavba kravína. V rámci výstavby začalo družstvo s přestavbou hostivického kravína
na provozovnu přidružené výroby čisticí a úklidové techniky. Celoročně bude v ní zaměstnáno více než 50 pracovníků.

Společenský a kulturní život.
Oslavy. Jeho těžištěm byly především oslavy všech významných výročí. Byla to opět
nejprve připomínka Vítězného února na členských schůzích všech organizací.
MDŽ. 10. března uspořádaly MěstV NF, Český svaz žen, TJ Sokol a Městské kulturní
středisko v Dělnickém domě oslavu MDŽ. V akademii, kterou účastníci oslavy shlédli, byly
provedeny také ukázky spartakiádních skladeb.
Májové oslavy. Májové oslavy byly tentokrát motivovány 40. výročím osvobození naší
vlasti Sovětskou armádou. Po předmájovém táborovém ohni, uspořádaném SSM, uskutečnila se za nevlídného počasí tradiční manifestace na Husově náměstí, k níž přišli v průvodu
městem občané ze Středokluk, Chýně a Hostivice v celkovém počtu 2 800 účastníků.
Vyslechli projev vedoucího tajemníka OV KSČ s. Františka Posoldy a shlédli krátký kulturní
program. Mnozí z nich navštívili také výstavu Hostivický odboj, instalovanou v hale zámku.
Odpoledne uspořádal SSM v Dělnickém domě oblíbenou prvomájovou diskotéku. 2. května
byl opakován oblíbený Pochod vítězství organizovaný Svazarmem na dvou tratích. Pro
dospělé ze Zbečna k Svárovské lípě, kde měla cíl i trať pro rodiče s dětmi se startem
v Bratronicích. 3. května uskutečnilo se u nás okresní kolo branného závodu O partyzánský
samopal. V neděli 5. května položili členové Svazu protifašistických bojovníků spolu
s pionýry upomínkové věnce ke všem památníčkům v městě a na hroby rudoarmějců na
jenečském hřbitově. 7. května konal
242.
se v Dělnickém domě slavnostní večer k zmíněnému výročí, na němž účinkovali pěvci
Národního divadla M. Machotková, Horáček a Kopp. Spolu s nimi tu vystoupil i pěvecký
kroužek školy. 8. května byla odstartována Jízda osvobození z Hostivice do Moldavy a zpět
s návratem 11. května. Druhou výstavu, zaměřenou k výročí a nazvanou Vám poděkování
a lásku vám uspořádalo ve dnech 13. až 28. května v hale zámku Okresní kulturní
středisko. Vyvrcholením oslav 40. výročí osvobození byla okresní spartakiáda, o níž bude
hovořeno později.
MČSP. Poslední velkou oslavnou akcí roku byl tradiční Měsíc československo-sovětského
přátelství. Začal jako obvykle lampiónovým průvodem v předvečer 7. listopadu a vyvrcholil
reprezentačním plesem čsl. sovětského přátelství, uspořádaným okresním výborem SČSP
30. listopadu v Dělnickém domě. Spolu s vedoucím tajemníkem OV KSČ s. Posoldou se ho
zúčastnil i předseda OV SČSP s. Marek a tajemnice tohoto OV s. Volná. Vojenský útvar
v Milovicích reprezentovali na plese dva sovětští důstojníci. Měsíc přátelství byl ukončen již
zmíněným slavnostním zasedáním národního výboru 5. prosince.
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Mírová a dožínková slavnost. Významnou politickou akcí byla okresní mírová a dožínková slavnost, jež se konala v sobotu 7. září. Přestože jí počasí nepřálo – teploměr ukazoval pouhých 11 °C, bylo větrno a chvílemi pršelo – byl průběh slavnosti zdařilý. Jistě už
také proto, že jsme mohli mezi hosty uvítat federálního ministra zemědělství a výživy Miroslava Tomana, tajemníka KV KSČ s. Šindeláře a zvláště pak příslušníky jednotky Střední
skupiny sovětských vojsk v čele s Juriem Tichonovičem Šabanovem. Přítomen byl i vedoucí
tajemník OV KSČ s. Posolda. V rámci slavnosti byly vyznamenány nejlepší zemědělské
závody okresu, mezi nimi i JZD SČSP Chýně, Státní statek Praha-západ a
243.
STS Hostivice. Z manifestace na náměstí byla odeslána rezoluce, podporující leninskou zahraniční politiku Sovětského svazu. Dožínky pokračovaly odpoledne zábavným programem.
Kádrové změny v kult. středisku. V Městském kulturním středisku došlo ke změně ve
vedení. K 1. září rozvázala na vlastní žádost pracovní poměr dosavadní vedoucí střediska
Ivona Eiseltová a odešla na jiné pracoviště. Její funkci převzala od toho dne Zdena
Zelenková. Také dr. Slavomír Plicka zde ukončil k témuž dni vedlejší pracovní poměr. Jeho
úkoly, především redakční práci v Hostivickém měsíčníku, převzala Blanka Vlčková.
Kursy. Středisko organizovalo i letos hudební kursy pro mládež. Jejich žáci se pochlubili
svým uměním na koncertě, pořádaném 9. května v Dělnickém domě. Jazykové kursy
němčiny a angličtiny navštěvovalo vedle dětí i sedm dospělých. Vyučujícím byl Bernard
Polívka. Vedle kursu šití byl organizován nový kurs výtvarné výchovy, vedený sochařkou
Marcelou Kačerovou.
Přednáška. Přednášková činnost střediska se letos omezila na jedinou akci, 19. listopadu
přednášela zde dr. Hana Maříková na téma Vánoční zvyky.
Výstavy. Hala zámku hostila několik výstav. Vedle jmenovaných v souvislosti s oslavou
40. výročí osvobození to byla ve dnech 16. až 27. dubna výstava neprofesionální výtvarné
tvorby Věry Adolfové a Jindřicha Bláhy. Podobnou byla i okresní výstava amatérských
výtvarníků ve dnech 21. září až 5. října. Jí předcházela výstava vítězných prací z dětské
výtvarné soutěže Spartakiáda 1985, vyhlášené k 40. výročí a Roku mládeže Okresním
kulturním střediskem. Trvala od 7. do 17. září.
Koncerty. Bohatá byla letos koncertní činnost, především zásluhou Kruhu přátel hudby,
který ve spolupráci s kulturním střediskem
244.
uskutečnil devět koncertů vážné hudby. 27. března to byl koncert houslisty Čeňka Pavlíka,
kterého doprovázel pianista Ivan Klánský. 17. dubna zpívali v hale zámku sopranistka
zasloužilá umělkyně Marcela Machotková a barytonista národní umělec Václav Zítek.
Klavírní doprovod zajistil a koncert sólovými čísly doplnil J. Pokorný. 26. dubna koncertovalo zde Pražské dechové kvinteto a na klavír hrála Klára Havlíková. 16. května to byl
koncert zasloužilého umělce Václava Svítila a klavíristky Heleny Veisové. Účastníci koncertu
měli přitom příležitost besedovat s hudebním skladatelem zasloužilým umělcem Janem
Hanušem. Posledním koncertem před prázdninami byl recitál klavíristy národního umělce
Františka Raucha, konaný 11. června. Po prázdninách sešli se milovníci vážné hudby hned
2. září na koncertě sopranistky Brigity Šulcové a kytaristy Milana Zelenky. Slovní doprovod
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obstarala hudební skladatelka Jana Obrovská. 16. září koncertovali v zámecké hale
houslista Ivan Ženatý za klavírního doprovodu prof. Koláře. Vyvrcholením koncertního
života u nás bylo vystoupení altistky národní umělkyně Věry Soukupové, doprovázené
klavíristkou zasloužilou umělkyní Dagmar Balogovou v úterý 8. října. 13. listopadu byl ještě
koncert Rožmberské kapely a závěr sezóny patřil souboru Musica Bohemica, který svým
vánočním koncertem 20. prosince zcela zaplnil posluchači velký sál Dělnického domu.
Mimo tyto domácí koncerty uskutečnilo kulturní středisko 17. října zájezd na varhanní
koncert v Domě kultury v Praze.
Vedle vážné hudby dostala slovo i lehká múza. 23. ledna to byl koncert Dalibora Jandy
a skupiny Prototyp. 30. dubna zde zpíval Pavel Bobek se skupinou Groš a 26. září skupina
245.
Zelenáči. Zatímco koncerty vážné hudby byly zcela vyprodány, dokonce se občas i na
některé zájemce nedostalo, návštěvnost koncertů pop-musik znatelně poklesla.
Divadlo. Také divadelnímu umění se u nás nedaří. Kroužek mladých divadelníků, který se
zde ustanovil v minulém roce, se rozešel, aniž uskutečnil nějakou významnější akci. A tak
zůstalo jen u zájezdů do pražských divadel a u vystoupení souborů zajíždějících k nám
s programy pro děti. Z nich to bylo 26. března pásmo s názvem Kočičiny kocoura
Damiána, 5. dubna hra Doktor Bolíto a 30. května Veselé pohádky z rukávu. Dospělí
navštívili 28. března představení muzikálu Haló, Dolly v karlínském hudebním divadle
a 16. prosince operu Čarostřelec ve Smetanově divadle.
Sdělovací prostředky. Kulturní středisko mělo svůj podíl i na dobré práci zdejších sdělovacích prostředků: Hostivického rozhlasového týdeníku, jehož pravidelné vysílání zajišťovala s výjimkou hlavních prázdnin po celý rok redakční rada v čele s Blankou Vlčkovou
a Jaromírem Johanovským, a Hostivického měsíčníku, informujícího velmi obsáhle veřejnost o všem důležitém, co se u nás děje. V poslední době docházelo bohužel k opožďování
jeho vydávání, které bylo způsobeno závadami v tiskárně Středočeského parku kultury
a oddechu, kde byl měsíčník tištěn. Potěšitelné bylo, že redakce měsíčníku získala
v soutěži místních časopisů, kterou organizovalo ministerstvo vnitra ČSR, třetí cenu ve své
kategorii. Nespornou dokumentární hodnotu měly materiály o hostivickém odboji, jeho
účastnících a obětech a o květnové revoluci u nás, shromáždění Václavem Čížkem a uveřejněné v dubnovém a květnovém čísle měsíčníku.
246.
Knihovna. Městská lidová knihovna pokračovala po celý rok ve své osvětově vzdělávací
činnosti. V závěru roku měl její knižní fond celkem 19 005 svazků. Registrováno bylo
798 čtenářů, z toho 279 dětí a 93 studentů a učňů. Vypůjčeno bylo celkem 41 165 knih.
Čtenáři měli k disposici 65 titulů deníků a týdeníků. Knihovna pořádala ve svých půjčovnách výstavky ke všem výročím, především spisovatelů a jiných významných osobností,
besedy se žáky školy i dospělými, zaměřené k branné výchově, sportu, k 40. výročí
osvobození. V soutěži aktivity, vyhlášené k tomuto výročí ministerstvem kultury ČSR,
umístila se knihovna v okresním kole na prvním místě. Vedoucí knihovnice Hedvika Bohdalová obdržela čestné uznání odboru kultury ONV za vzornou práci.
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Kino. Hostivické kino, působící tak trochu na okraji kulturního dění, se letos vrátilo
k tradici letního kina v přírodě. Uspořádalo je ve dnech 21. až 28. června na sportovním
stadionu za velké pozornosti občanů.
Kruh přátel historie a vlastivědy. V tomto roce došlo k ustavení nového zájmového
sdružení, které si zvolilo název Kruh přátel historie a vlastivědy v Hostivici. Po informačním
setkání zájemců, k němuž došlo 25. května, byl 3. října Kruh řádně ustaven jako orgán
kulturního střediska. Předsedou Kruhu byl zvolen doc. RNDr. Ctibor Votrubec, CSc., místopředsedou Bernard Polívka a jednatelem Karel Obrázek. Kruh má šest zájmových úseků.
Historický vede Miloš Šrámek, vlastivědně přírodovědný Alois Saifrt, literárně dokumentační PhDr. Antonín Tejnor s manželkou, umělecko-fotografický akademický sochař Jiří Kačer
a úsek vědy o zemi student Josef Datel. Šestý úsek, archeologický, nemá zatím vedoucího.
Kruh chce sdružovat všechny hostivické zájemce o historii města a jeho přírodu.
Plesy. Plesová sezóna probíhala podle ustáleného pořadí. 5. ledna
247.
začali jako vždy lidoví myslivci, 19. ledna se konal všedělnický ples, 26. ledna ples Českého
svazu žen, 27. ledna dětský karneval baráčníků, 9. února ples Českého svazu chovatelů
a 16. února ples Sdružení rodičů a přátel školy.
Sbor pro občanské záležitosti. Svůj podíl na společenském a kulturním životě měl
i Sbor pro občanské záležitosti. Uskutečnil v průběhu roku všechny své pravidelné akce:
předávání občanských průkazů 58 patnáctiletým, vítání dětí v prvním školním dnu po
prázdninách, 25. října zábavné odpoledne pro starší občany, jimž zaslal k narozeninám
celkem 630 blahopřání, od sedmdesáti let písemné, od osmdesáti s dárkem, návštěvy ve
čtyřech Domovech důchodců a především nejpopulárnější obřad – vítání nových občánků,
jichž bylo celkem 48. Syn manželů Přibylových, který se narodil 7. května, byl uvítán
samostatně. Sbor pro občanské záležitosti se také podílel na zlaté svatbě, kterou v našem
zámku oslavili 1. února manželé Houškovi. V rámci oslav 40. výročí osvobození byly
uskutečněny dvě besedy pro žáky školy. O zdejším odboji hovořil k starším žákům
A. Saifrt, k mladším s. Korynta. Vojínům v prezenční službě byly zaslány dopisy s dárky
a pro děti byla organizována výtvarná soutěž.
Narození, svatby, úmrtí. Občanských sňatků bylo v tomto roce 49, narodilo se 48 dětí
a zemřelo 64 našich spoluobčanů. Z nich nejvíce želíme těch, kteří se významně podíleli na
veřejném dění a rozvoji našeho města. Nejbolestnější ztrátou bylo předčasné úmrtí
Ladislava Chaloupky, dlouholetého předsedy národního výboru, člena okresního národního
výboru, aktivního příslušníka Lidových milicí a veřejného pracovníka v řadě dalších funkcí.
Zemřel 19. února ve věku nedožitých 63 let. Den po svých osmdesátých narozeninách
skonal 6. června starý člen strany a zasloužilý funkcionář Jindřich Ráž. 2. listopadu
nečekaně odešel Miroslav
248.
Nešvara, který byl po tři volební období poslancem národního výboru a členem jeho rady.
Bylo mu 62 let. Členem MěstV KSČ byl po dlouhá léta Jaroslav Drož, který nečekaně
zemřel 3. prosince ve věku 66 let. Již v prvním dnu roku zesnul významný pracovník
v hostivické kultuře, vynikající hudebník Josef Saifrt, stár 79 let. Všichni si zaslouží, aby
nebyli zapomenuti.
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Děti a mládež
Jesle a mateřské školy. Ani letos se v jeslích a mateřských školách nedostalo na
všechny děti. V jeslích chybělo osm míst, v mateřských školách deset. Během roku došlo
k několika větším absencím učitelek mateřských škol, převážně v důsledku nemoci.
Zastoupily je učitelky v důchodu Eliška Hrbková a Marie Tomášková. Děti z mateřských
škol dojížděly opět do sauny a na plavecký výcvik.
Zvláštní škola. Řádnému provozu zvláštní školy i nadále bránil nedostatek prostoru. Byl
proto opět redukován rozvrh hodin. Na vyučování se podílel i učitel základní školy František Flemr, který zde vyučoval hudební a tělesnou výchovu. Školu navštěvovalo 27 dětí.
Základní škola. V základní škole došlo k výrazným kádrovým změnám. K 1. září odešla
na vlastní žádost na školu v Praze ředitelka školy Ludmila Filipová. Její funkci převzal od
toho dne Jaromír Sulkovský, dosavadní zástupce ředitele na základní škole ve Stodůlkách.
Do funkce zástupkyně ředitele se vrátila po tříleté mateřské dovolené Renata Trhlínová,
která vystřídala Alenu Volkovou. Ze školy odešlo dále deset učitelů, z nichž zvláště citelnou
ztrátou byl odchod Valentiny Sekové, která vedla řadu let pěvecký kroužek školy. Na
základní školu v Chýni odešla učitelka Zdeňka Votrubcová. Na jejich místa se jednak vrátily
učitelky z mateřských a jiných dovolených: Marie Krásová,
249.
Vendula Krajcová a z Chýně Dana Říhová, jednak sem byli ustanoveni učitelé noví. Z nich
zvláště vítáni byli Petr Neubauer, učitel matematiky a fyziky s dvacetiletou praxí, začínající
matematička Ludmila Štolcová. Tím byl vyřešen letitý problém školy, neodbornost vyučování zmíněným předmětům.
Pro velký počet žáků – přes pět set – a nedostatek učeben musilo být opět přikročeno
k nepopulárnímu směnnému vyučování ve druhých třídách. Pro děti odpolední směny bylo
zřízeno třetí oddělení školní družiny mládeže, které nalezlo útulek v pionýrském domě.
PO SSM. Pionýrská organizace Mír dosáhla v uplynulém roce několika významných
úspěchů. Bylo v ní organizováno 350 jisker a pionýrů, s nimiž pracovalo 40 vedoucích z řad
hostivických občanů. Děti byly rozděleny do 17 oddílů, z nichž dva byly zájmové: oddíl
Praktická dívka a oddíl Mladý turista. Skupina se zúčastnila celostátní pionýrské hry Cestou
ke svobodě a míru, v jejímž okresním kole obsadila již popáté první místo. Letní pionýrské
tábory byly dva: v červenci dvanáctidenní putovní v oblasti Plzeňska pro starší pionýry
a od 29. července do 10. srpna stálý tábor v Orlických horách pro děti od 6 do 14 let.
Těchto táborů se zúčastnilo celkem 98 dětí. 26. října uspořádala skupina záslužnou pionýrskou akci s názvem Pomoc lesu. 64 dětí a 8 dospělých se zúčastnilo v úhonickém polesí
čištění lesa a jeho přípravy na novou výsadbu.
SSM. Spolupráce s PO SSM byla jednou z hlavních složek činnosti hostivických svazáků.
V současné době žije v Hostivici přibližně 520 mladých lidí ve věku od 14 do 23 let.
V místní organizaci SSM je jich organizováno jen 56. Ostatní, pokud jsou členy SSM,
zúčastňují se jeho činnosti ve školních a závodních organizacích a o práci v místě
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250.
bydliště už neprojevují zájem. S přihlédnutím k těmto skutečnostem lze říci, že činnost
SSM u nás nebyla v minulém roce nejhorší. Členové se zúčastňovali brigád v parku manželů Langových, na výstavbě mateřské školy a areálu pionýrské a svazácké klubovny. Pomáhali také při přípravě okresní spartakiády, k oslavě 1. máje zapálili v předvečer svátku
pracujících Mírový oheň a v průběhu roku uspořádali dvě svazácké diskotéky: prvomájovou
a předvánoční.

Zdravotní a sociální péče.
Zdravotní středisko. Zdravotní středisko pracovalo i nadále v nevyhovujících prostorových podmínkách. Blýskáním na lepší časy je projekt výstavby nového tříobvodového
střediska, které by mělo být postaveno během osmé pětiletky v prostoru jižně od zámku.
Kádrové změny. V obou stávajících obvodech a v gynekologii nedošlo letos k podstatným změnám. V zubním středisku nastoupila 1. února nová lékařka MUDr. Marie
Hušáková, bydlící v Jenečku. Současně tu bylo obsazeno místo laborantky, jíž se stala Jana
Hrabánková, dojíždějící sem z Kamenných Žehrovic. 1. října odešla na vlastní žádost
z Hostivice dětská lékařka MUDr. Anna Husová. Za ní zde nastoupila MUDr. Marie Procházková. Také dětská sestra Libuše Zelenková odtud odešla. V prosinci rozvázala po úmrtí
manžela pracovní poměr.
Očkování proti tetanu. V tomto roce proběhlo přeočkování občanů proti tetanu.
Sociální péče. V oblasti sociální péče MěstNV o potřebné občany byla v průběhu prvních
pěti měsíců poskytnuta 34 jednotlivcům peněžní výpomoc v úhrnné částce 17 tisíc korun.
Pro zbytek roku disponovala sociální a zdravotní komise, která výpomoc přidělovala, ještě
částkou 23 tisíc korun. Komise přidělila také čtyři rekreační poukazy nepracujícím důchodcům a doporučila vyplácení pravidelných podpor a prostředků
251.
ONV nemocným cukrovkou a tuberkulózou.
Klub důchodců. Klub důchodců, spravovaný touto komisí, rozvíjel po celý rok svou
činnost v dosavadním rozsahu. Důchodce, převážně ženy, se zde scházely v pondělí a ve
čtvrtek odpoledne k družnému posezení při kávě, poslechu rozhlasu nebo televize, k přečtení denního tisku, dodávaného sem knihovnou. Klub uspořádal také samostatnou oslavu
MDŽ, na níž účinkovaly děti z mateřské školy I., a vlastní zájezd do Lidic. Knihovna, která
nad klubem převzala patronát, uspořádala pro jeho členy 14. března besedu s kronikářem
o kronikách a kronikářích a 23. května přednášku prof. Vladimíra Truhláře Květiny našich
přátel.
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Tělovýchova a sport
Okresní spartakiáda. Nejvýznamnější událostí roku a současně vrchol oslav 40. výročí
osvobození byla u nás okresní spartakiáda, na níž se sjelo v sobotu 25. května z celého
okresu Praha-západ 3 815 cvičenců a 6 100 diváků. Po průvodu účastníků městem a jejich
shromáždění na sokolském stadionu byla spartakiáda zahájena slavnostním ceremoniálem,
jehož součástí byl i doběh okresní větve spartakiádní štafety Dukla–Bratislava–Praha.
Štafetový kolík donesli na stadion chlapci a děvčata z atletického oddílu TJ Sokol Hostivice.
Symbolicky přinesli i závazky k 40. výročí osvobození, jejichž hodnota v okrese Prahazápad činila 49 miliónů korun a jedna a čtvrt miliónu brigádnických hodin. Spartakiády se
zúčastnili vedoucí tajemník OV KSČ F. Posolda a předseda ONV s. Pudil, kteří s výše
uvedeným počtem diváků shlédli všechny spartakiádní skladby s výjimkou skladby vysokoškolského studentstva. Sluší se poznamenat, že spoluautorem skladby mladších
252.
žáků byl bývalý učitel zdejší školy Bohumír Roubal a hlavní vedoucí skladby starších žákyň
v ČSR učitelka Alena Volková. V uvedeném počtu cvičenců bylo 261 z Hostivice. Program
celého odpoledne proběhl k plné spokojenosti všech, jen plánovaný seskok parašutistů
nemohl být z provozních důvodů ruzyňského letiště uskutečněn. Díky bezchybné organizaci, nádhernému slunečnému počasí a především elánu a nadšení všech cvičenců stala se
hostivická okresní spartakiáda pro všechny zúčastněné nezapomenutelným zážitkem.
Hodnocení spartakiády. Spartakiádě předcházel pochopitelně dlouhý a náročný nácvik.
Je pozoruhodné, že z těch, kdo se ho zúčastňovali, jen deset v Hostivici necvičilo. Přípravou spartakiády se zabývala také výroční konference TJ Sokol Hostivice, konaná 16. února.
Na Strahově cvičilo v hlavních spartakiádních dnech 27. až 30. června z celého okresu
1 351 cvičenců, z toho 139 z Hostivice. Při okresním hodnocení spartakiády na zasedání
OV ČSTV 11. října v Praze převzaly plné dvě desítky hostivických cvičitelů a organizátorů
čestná uznání.
Festivalový den mládeže. 8. června, čtrnáct dní po okresní spartakiádě, byla Hostivice
znovu hostitelem mládí z celého okresu. Na okresní Festivalový den se sem sjeli chlapci
a děvčata ze všech míst okresu, aby tu na několika sportovištích soutěžili v malé kopané,
odbíjené, stolním tenise a v dukelském závodu branné zdatnosti. Naši sportovci získali
druhé místo v odbíjené. Festivalový den, součást přípravy na XII. festival mládeže
v Moskvě, byl ukončen přátelským večerem v Dělnickém domě.
Kopaná. Vedle nejaktivnější a nejpočetnější složky TJ Sokol Hostivice, odboru základní
a rekreační tělovýchovy, v jehož rámci
253.
se nácviku na spartakiádu zúčastňovalo včetně žáků školy 230 cvičenců, se nejčileji k světu měl oddíl kopané, oslavující letos 55 let trvání. Jeho dvě žákovská družstva se umístila
v čele okresních soutěží, družstvo B dospělých mělo solidní postavení uprostřed tabulky
okresního přeboru a družstvo A se probojovalo do krajského přeboru. Podstatně hůře si
vedli dorostenci, kteří zůstali na předposledním místě své soutěže. K oslavě výročí sehrála
1. června stará garda Sokola přátelské utkání s oddílem Luftfahre Berlín, s nímž má oddíl
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družbu. První družstva se střetla 15. června. 22. a 23. června proběhl pak turnaj mužstev
Lodenice, Rudná, Unhošť a Hostivice, v němž zvítězilo mužstvo Rudné.
Šachisté. Úspěšný byl také oddíl šachistů. Získali již 31 výkonnostních tříd, oddíl je jako
celek nositelem bronzové plakety.
Hostivický indoortrial. Pozornost veřejnosti vzbudila akce svazarmovského
automotoklubu. Letos poprvé uspořádal na Husově náměstí Hostivický indoortrial.
Zúčastnilo se ho 25 jezdců, kteří na šlapačkových motocyklech obratně zmáhali záludnosti
překážkové dráhy.
Memoriál J. Šmída. Horší to bylo s dalším podnikem automotoklubu, tradičním Memoriálem Josefa Šmída, branně orientační soutěže Z Hostivice do Hostivice, jehož se letos
zúčastnilo jen pět posádek.
Ostatní kluby Svazarmu. Vedle HIFI klubu, sedmičlenného klubu důstojníků a praporečníků v záloze a kynologického klubu se dobrými výsledky mohl pochlubit i sportovně
střelecký klub Svazarmu, který měl 25 dospělých členů a 13 mladistvých. V pěti družstvech
se zúčastňoval krajské střelecké ligy, v níž družstvo pistolářů bylo bez konkurence. Jeho
člen Petr Králíček v krajském přeboru zvítězil a v přeboru ČSR byl druhý.
24 hodin non-stop. Zajímavá akce se u nás uskutečnila 14. září. Byl
254.
to celodenní nepřetržitý běh – 24 non-stop. Zvítězil v něm ten, kdo uběhl nejvíce
kilometrů. Závod se běžel na okruhu sportovní stadión – sídliště Na pískách – sportovní
stadión. Pořadateli byli OV SSM, Lékařská fakulta univerzity Karlovy a TJ Sokol Hostivice.
Závodu se zúčastnilo 15 domácích a 5 zahraničních běžců, z nichž nejstarší byl 63 letý
horník František Ohara, který uběhl 169 km 319 m. Vítězem závodu se stal Otto Seitl z TJ
Rusín, starý 32 let, který výkonem 251 km 510 m překonal o 6 km československý rekord.
Druhý byl Miroslav Stuchlík z Příbrami, 35 let, uběhl 228 km 766 m a třetí Josef Šohaj
z Uherského Hradiště, 37 let, 218 km 156 m. Trochu starší „mládežníci“!

Z kronikářova diáře.
Filmaři v Hostivici. 21. února natáčeli filmaři z Barrandova na zdejším nádraží záběry
pro film mnichovské firmy Bavaria. Šlo o film s pracovním názvem Zájmové společenství,
v němž má být zachycena historie neblahého koncernu JG Farben. U nás se natáčely
episody z koncentračního tábora Osvětim. V březnu zde televizní štáb natáčel v prostoru
u zámku s hercem Jaromírem Hanzlíkem exteriéry pro seriál režiséra Hynka Bočana
Zbojnické povídky.
Hostivice v televizi. I letos se objevila Hostivice několikrát v televizních aktualitách.
3. března to byla reportáž z brigády v zámeckém dvoře. S redaktorem televize hovořil
tajemník MěstNV ing. Karel Najman. 23. července natočil televizní kameraman záběry
z budování kanalizace v Litovicích a 25. července v parku na Husově náměstí. 21. listopadu to byla reportáž o instalaci nového veřejného osvětlení.
5. března zúčastnili se naši pionýři natáčení Pionýrské vlaštovky na Kavčích horách.
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255.
Hostivice v denním tisku. Také denní tisk věnoval našemu městu pozornost. V 9. čísle
Kulturního rozhledu byla celostránková reportáž o Hostivici. 6. dubna byl v Mladé frontě
uveřejněn rozhovor s hostivickým občanem Vladimírem Volfem, prodejním zástupcem n. p.
Škoda v Anglii. V září informoval v časopise Mladý svět Martin Janda veřejnost o výše
zmíněném běžeckém závodě non-stop. S nepříjemnými pocity jsme si přečetli v 39. čísle
téhož časopisu celostránkovou reportáž o rozkrádání na zdejším nádraží. 28. listopadu
uveřejnil kronikář ve Svobodě článek o Kruhu přátel historie a vlastivědy, 1. listopadu
v Zemědělských novinách vyprávění o Peterkově mlýně, 6. prosince tamtéž článek
o litovické tvrzi a 11. prosince ve Svobodě sloupek o Kruhu přátel hudby v Hostivici.
Letní čas. Od 31. března do 28. září jsme se opět řídili letním časem.
Autonehody. Ani letos se neobešla silniční doprava u nás bez vážných havárií. 8. dubna
došlo na silnici ku Praze při výjezdu z města ke kolizi nákladního automobilu TIR s osobním
autem občana z NSR. 13. listopadu dostal v Litovicích osobní automobil, řízený důstojníkem ČSLA, při rychlé jízdě smyk a narazil do stromu. Řidič zahynul, spolujezdec byl
zraněn.
Odběr krve. 19. dubna byl uskutečněn další hromadný odběr krve dobrovolných dárců.
Požár na nádraží. 6. května shořel na hostivickém nádraží železniční vagón.
Volba prezidenta. 22. května sledovali hostivičtí občané se zájmem televizní přenos
volby prezidenta ČSSR.
Utonutí dítěte. 28. května utonul na Břvech při koupání jedenáctiletý žák zvláštní školy
M. Suchý.
Sběr železa. 20. dubna uskutečnili členové TJ Sokol pravidelný
256.
sběr starého šrotu.
Nový náčelník OO VB. 30. dubna odešel do důchodu náčelník zdejšího OO VB major
Adolf Tesárek, který v Hostivici sloužil od založení oddělení v r. 1964. Na jeho místo byl
jmenován promovaný právník kapitán Bohumil Vocílka.
Hostivičtí autoři. Dva naši spoluobčané vydali svá literární díla. V nakladatelství Svoboda
to byla knížka Indonézie doc. dr. Ctibora Votrubce, CSc., a v Albatrosu publikace Pěstujeme jižní ovoce prof. Vladimíra Truhláře.
Setkání bývalých žáků školy. 21. září sešli se v Dělnickém domě bývalí žáci zdejší
školy, absolventi z roku 1964. Zavítali mezi ně i někteří bývalí učitelé: J. Fialová, L. Pivodová-Pokorná a Z. Landa. 5. října se podobně sešli žáci z roku 1955. S nimi se přátelského
posezení zúčastnili učitelé A. Zpěváčková, M. Horák, J. Krátký a M. Šrámek.
Setkání M. Gorbačova a R. Reagana v Ženevě. Ve dnech 18. až 21. listopadu upírala
se pozornost nás všech k Ženevě, kde se setkali nejvyšší představitelé SSSR a USA
M. Gorbačov a R. Reagan, aby po šest a půl leté přestávce obnovili tolik potřebný dialog
mezi oběma světovými velmocemi.
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Burza ČSŽ. 23. listopadu uspořádala zdejší organizace Českého svazu žen v Dělnickém
domě oblíbenou burzu staršího oblečení, hraček a sportovních potřeb.
Otevření prodejny v Litovicích. V polovině října byla po třech měsících otevřena samoobsluha v Litovicích. Vedoucí prodejny jsou manželé Eduard a Helena Idranyovi.
Výstava chovatelů. Odbočka Českého svazu chovatelů uspořádala 22. – 23. června oblíbenou výstavu domácího zvířectva ve svém areálu u litovické tvrze.
Počasí. I letos bylo počasí rozmarné s častými náhlými změnami teplot i oblačnosti. Přes
značný nedostatek vláhy byla však úroda poměrně dobrá, to nejen obilí a okopanin, ale
i ovoce, zeleniny a zvláště hub.
257.
Rok začal mírným počasím a častým sněžením. 7. ledna došlo k prvnímu zvratu. Teplota
klesla v noci na 20 a ve dne na 15 stupňů pod nulou. V druhé polovině ledna mrazy
zmírnily a sněžení se změnilo v déšť. Obleva pokračovala i v prvních únorových dnech, na
Hromnice byla dokonce bouřka. 9. února napadlo 20 cm sněhu, který padal i v dalších
dnech, kdy teplota klesla pod -20 stupňů. Ke konci měsíce se počalo oteplovat a v březnu
již nemrzlo. Výraznější oteplení s teplotami kolem 10 °C však nastalo po 20. březnu. Také
duben měl jen desetistupňové teploty, občas ještě mírně sněžilo a konec měsíce byl
výrazně chladný. 1. máj byl studený a větrný, teprve v polovici května se oteplilo, a to až
na 25 °C. 14. května přišla však bouřka a po ní ochlazení. Ke konci měsíce bylo znovu
teplo, ne však dlouho. 5. června přišla bouřka s kroupami a po ní opět ochlazení. Zbytek
června byl chladný a deštivý. Červenec byl teplý, převážně slunečný, občas bouřka a déšť,
ke konci měsíce vedro. V srpnu se ochladilo, ale od 12. srpna bylo horko. Přerušil je déšť
17. srpna. Koncem měsíce se znovu oteplilo, ale počátkem září bylo oblačno a chladno.
Teprve ve druhé polovině měsíce se počasí ustálilo v typické babí léto s teplotami do
25 stupňů. Ještě 1. října bylo 23 °C, ale od 7. října šly teploty dolů. 21. října byla ráno
nula a přes den jen 4 °C. V listopadu pokračovalo ochlazování, 4. listopadu byl čtyřstupňový mráz. Prudký zvrat počasí nastal 13. listopadu, kdy po celý den a i v dalších
dnech vydatně sněžilo při teplotách kolem nuly. Napadlo přes 20 cm sněhu, který zůstal
ležet až do začátku prosince, 3. prosince vystoupila teplota na +10 stupňů a sníh rychle
tál. Za oblačného počasí a při občasném mrholení zůstala teplota téměř beze změny až do
20. prosince. Potom počalo ochlazování, o vánocích byla nula, mírně sněžit však začalo až
28. prosince. Na
258.
Silvestra byly -4 °C.
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V cíli.
Takový byl tedy rok 1985, poslední rok sedmé pětiletky. Dovršil ji a uzavřel, byly splněny
poslední úkoly tohoto velkého plánu výstavby socialistické společnosti, našeho státu a –
což nejpodstatnější – i našeho města. Ohlédněme se tedy, jak jsme si na počátku tohoto
zápisu předsevzali, na oněch pět let života a práce u nás, abychom si nejen potvrdili
oprávněnost uspokojení, které nás po vykonané práci naplňuje, ale abychom z tohoto
pohledu zpět načerpali i sílu a inspiraci pro další cestu vpřed.
Do sedmé pětiletky jsme vstupovali s ne právě nejlepšími pocity. Obchodní středisko na
Husově náměstí, jehož vybudování bylo hlavním úkolem minulé pětiletky, nebylo dokončeno. Podobně tomu bylo i s adaptací Dělnického domu. Plánovaná výstavba mateřské
školy pro 120 dětí zůstala pouze v projektu. Také některé menší úkoly převážně neinvestičního charakteru nebyly splněny. Tyto skutečnosti však nikoho nedeprimovaly, všichni,
kdo byli zainteresováni na výstavbě města, se pod vedením nového, podstatně omlazeného národního výboru, vzešlého z voleb v roce 1981, bez otálení pustili do práce. Jejím
výsledkem bylo nejen brzké dokončení zameškaného, ale i splnění všech úkolů nového
volebního programu Národní fronty.
Obchodní středisko, s jehož výstavbou bylo započato v roce 1976, bylo během roku 1981
dokončeno, v závěru roku zkolaudováno a v lednu a únoru 1982 postupně otevřeno.
V roce 1981 byla také dokončena adaptace Dělnického domu, započatá v roce 1977.
Vyžádala si celkový náklad dva a půl miliónu korun. Obnovení fasády stálo 140 tisíc a bylo
dokončeno
259.
až v roce 1982.
Hlavním úkolem v investiční části akce Z pro sedmou pětiletku bylo vybudování mateřské
školy. Její výstavba byla zahájena 1. července 1982 a do konce pětiletky byla, jak pověděno výše, v podstatě dokončena. Bylo přitom odpracováno mnoho brigádnických hodin
organizacemi NF i jednotlivci. V letech 1982 až 1984 zde pracovali i členové Mezinárodního
budovatelského tábora z mnoha zemí světa.
Druhým nejsledovanějším byl průběžný úkol výstavby kanalizace. V roce 1981 byla vybudována v Švermově ulici v hodnotě díla 1 360 tisíc korun, v roce 1982 se pracovalo v Litovicích, kde bylo odpracováno 919 hodin a vytvořena hodnota díla ve výši jednoho miliónu
korun, v roce 1983 došlo na ulici Sportovců a část ulice Rudé armády, náklad činil 609 tisíc
korun, v roce 1984 to byly ulice Dělnická a Spojovací v nákladu 2 399 000 Kčs a 13 tisíc
brigádnických hodin, v roce 1985 byla vybudována kanalizace pro novou mateřskou školu
v délce 98 m.
Podstatně pokročila i výstavba vodovodu, započatá již v roce 1977. V roce 1982 byl dokončen vodovodní řad v ulici Komenského a Školské, v roce 1983 byla na vodovod připojena
škola. Stalo se tak 24. listopadu a byl tím vyřešen jeden z jejích nejsvízelnějších hospodářsko-technických problémů. V témže roce byla zahájena výstavba vodovodu ve Fibichově
ulici, která byla dokončena v příštím roce. Další vodovodní řady v celkové délce 1 337 metrů byly v roce 1984 vybudovány v ulicích U školičky, 14. října, Sadová, V čekale a Jabloňové. Toto zrychlení tempa výstavby bylo umožněno dokončením čerpací stanice a jejím
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uvedením do provozu závodem Středočeské vodárny a kanalizace. V roce 1985 počala téci
voda v domácnostech
260.
v Zahradní ulici a vodovod je také připraven pro mateřskou školu.
Velmi náročný úkol sedmé pětiletky byl dokončen v roce 1983. Byla to adaptace zámku,
započatá v roce 1977. Celkový náklad na ni činil 12 miliónů korun. K slavnostnímu otevření
došlo 26. června, od 1. července zde zahájil činnost MěstNV a Městské kulturní středisko,
3. listopadu městská lidová knihovna a 21. prosince klub důchodců.
V průběhu pětiletky bylo dokončeno ještě několik menších stavebních prací. V roce 1981
byla v rekordním čase adaptována prodejna papírnictví na náměstí, v roce 1982 postavena
nová kovová čekárna autobusů pod školou, v roce 1983 byla za pochodu rekonstruována
prodejna potravin v Litovicích, v roce 1984 byla postavena vstupní brána do zámeckého
nádvoří, v letech 1984 a 1985 byl dokončen sportovní stadión. S jeho výstavbou bylo
započato již v roce 1955, ale práce byly brzy potom nadlouho přerušeny. O jejich obnovení
a urychlení měl největší zásluhu tehdejší předseda národního výboru a TJ Sokol Václav
Pšenička, po němž byl stadion nazván. V průběhu času se na to pozapomnělo.
Z velkých rekonstrukčních akcí zůstává stále ještě nedokončena úprava břevského koupaliště, započatá v roce 1980 OV SSM.
Průběžně byla od roku 1983 vyměňována tělesa veřejného osvětlení. V roce 1982 byly
zavedeny sobotní trhy, pro něž byly postaveny na severozápadním okraji parku zděné
prodejní pulty. Současně zde bylo vybudováno parkoviště pro osobní automobily.
V roce 1984 bylo započato s výstavbou trafostanice pro obchodní středisko a plánovanou
budovu přidružené výroby JZD.
261
Také úprava náměstí byla toho roku podle projektu Státního ústavu pro rekonstrukce
památkových měst a objektů zahájena. Bylo započato i s úpravou parku manželů Langových v Litovicích.
Bytový fond města byl v průběhu pětiletky rozmnožen o 105 bytových jednotek postavených družstevní svépomocí a v individuální výstavbě. 82 jednotek zůstává rozestavěno.
Výrazným zlepšením bylo také otevření stavebního úřadu při MěstNV, k němuž došlo
1. ledna 1983. Do sféry jeho působnosti spadají vedle našeho města i obce Dobrovíz,
Chýně, Jeneč, Kněževes, Středokluky a Tuchoměřice.
Městskému národnímu výboru se dostalo v této pětiletce mimořádného uznání za
politickou a organizační práci při všech výše zmíněných úkolech. Bylo to čestné uznání
I. stupně vlády ČSR, které převzali představitelé města z rukou předsedy vlády Josefa
Korčáka 25. dubna 1984. Neméně významná byla i skutečnost, že se Hostivice umístila
v témže roce na 1. místě krajské soutěže v kategorii měst do 20 tisíc obyvatel.
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Takové jsou tedy výsledky naší práce při budování města v sedmé pětiletce. Právem
můžeme být na ně hrdi, podlehnout však přílišnému sebeuspokojení by rozhodně nebylo
správné. Nesmírně mnoho úkolů je stále ještě před námi. Není pochyb o tom, že všechny
budou splněny. Osmá pětiletka, na jejímž prahu stojíme, bude dalším významným krokem
k našemu konečnému cíli: dobudování socialistické Hostivice.
Antonín Kalina, zapsal
Miloš Šrámek, kronikář
Projednáno a schváleno radou MěstNV 10. dubna 1986.
Tajemník MěstNV:

Předseda MěstNV:

Ing. Najman

Titulní listy napsala učitelka základní školy Věra Semerádová.

