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ÚVOD
V roce 1986 začal psát hostivický kronikář Miloš Šrámek další, již třetí knihu svých
zápisů o dění v Hostivici. V době psaní této kroniky došlo k zásadním politickým změnám
ve společnosti, po revoluci v listopadu 1989 skončila vláda jedné – komunistické strany. Na
místní úrovni skončily volbami v roce 1990 národní výbory a byla obnovena obecní
a městská zastupitelstva. Po skončení zápisu za rok 1991, svého třicátého, se Miloš
Šrámek vzdal své funkce kronikáře.
V zápisech do kroniky pokračoval nový kronikář Ing. Jiří Pergl. Když Pergl v roce
2001 rezignoval na svou funkci, tehdejší městská rada nechala knihu rozešít a k Perglovým
zápisům přidat dodatky. Obě části byly svázány již samostatně do dvou svazků. Tento
svazek Pramenů k hostivické historii obsahuje zápisy za roky 1986 až 1991 psané Milošem
Šrámkem.
Přepis kroniky zařazený do tohoto svazku Pramenů k hostivické historii je doplněn
aktuálními poznámkami pod čarou, které upřesňují popisovaná místa, případně opravují
uváděné údaje, pokud byla jejich nesprávnost bezpečně zjištěna z jiných pramenů. Přepis
zachovává 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 či nečitelném v kopii, z níž byl pořizován
přepis. 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 leckdy místo jmen uvádí jen iniciály.
Kronika nemá číslované strany, číslování bylo v přepisu doplněno dodatečně, proto
jsou čísla stran uváděna v hranatých závorkách. Rokům 1989 a 1990 chybí i hlavní nadpisy. Nadpisy psané po stranách textu jsou 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.
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[V přepisu vynechán znak města.]
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Rok 1986, Mezinárodní rok míru, rok vystupňovaného úsilí všech mírumilovných národů
v čele se Sovětským svazem o jeho zachování skončil. Byl to rok poznamenaný velkou
událostí celostátního významu: XVII. sjezdem KSČ. Ten ve svých závěrech naznačil, kudy
se bude naše společnost v příštích letech ubírat, co bude nutné udělat, aby její cesta k socialismu byla rychlejší a efektivnější. Pro nás to byl především první rok osmé pětiletky.
V kronikářském záznamu bude zachyceno a zhodnoceno, co dobrého či méně dobrého
nám přinesl, jak jsme pokročili v budování svého domova, co se nám podařilo, v čem jsme
zůstali na poloviční cestě.

Volby
Předvolební kampaň. Druhou nejvýznamnější politickou událostí roku byly volby do
všech stupňů zastupitelských orgánů. S kandidáty na funkce poslanců seznámili se voliči
na předvolebních shromážděních, jež se konala 12. 5. v Dělnickém domě a 13. 5. v kulturním domě závodu Praga. Prvního se zúčastnila Marie Jarošová, místopředsedkyně České
národní rady a předsedkyně MNV v Lidicích, kandidátka na poslankyni České národní rady
a PhDr. Vladimír Šikola, CSc., kandidát na poslance Středočeského krajského národního
výboru. Ten se zúčastnil i druhého shromáždění. Již před tím, 24. dubna, uspořádala
městská volební komise besedu s mladými voliči.
Průběh voleb. Volby se konaly v pátek 23. 5. odpoledne a v sobotu 24. 5. dopoledne,
a to ve čtyřech volebních místnostech: v kulturním domě závodu Praga,1 v sokolovně,2
v Dělnickém domě3 a v restauraci U litovické tvrze.4 Před volebními místnostmi vyhrávala
střídavě dechová hudba městského kulturního střediska. V sokolovně natáčel Armádní film
záběry volících vojáků z útvaru na Břvech. Voliči, kteří volili poprvé, dostali od volební
komise upomínkový pamětní list. Práce ve volebních komisích se zúčastnilo 199 občanů.
K urnám se dostavilo celkem 2 961 voličů, mezi nimi 58 cizích občanů, vojáků a brigádníků
státního statku. Pro navržené kandidáty bylo odevzdáno 99,9 % hlasů.

1
2
3
4

V Podskalí čp. 135.
Jiráskova čp. 201.
Čsl. armády čp. 702.
Nám. 1. máje čp. 631.
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Bylo zvoleno 55 poslanců MěstNV, 4 poslanci ONV a po jednom poslanci do SKNV, ČNR,
Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění. MěstNV byl proti minulému
období rozšířen o 5 poslanců. Z dřívějších jich do nového kandidovalo 23, 32 je nových.
Zasedá v něm 39 mužů a 16 žen. Pět je stáří do 30 let, do 40ti let je jich 28, do 50ti let
šestnáct a starších 50 let je šest poslanců. Nejmladší je poslankyně ing. Milada Malá
(28 let), nejstarší je ing. Václav Chalupa (64 let). Podle povolání je v něm 18 dělníků,
17 pracovníků technických oborů, 10 administrativních pracovníků, 6 státních zaměstnanců
a 4 poslanci jiných povolání. 19 poslanců má akademický titul (18 inženýrů a 1 doktor),
dva jsou kandidáty věd.
Orgány nár. výboru. 26. června se konalo ustavující plenární zasedání nového národního
výboru, na němž byly zvoleny orgány MěstNV pro volební období 1986–1990: rada
MěstNV, komise MěstNV, správní komise a Výbor lidové kontroly.
Rada MěstNV. Rada MěstNV je jedenáctičlenná. Tvoří ji předseda MěstNV Karel Blätterbauer (45 let), místopředseda ing. Karel Najman (52 let) a tajemnice Milena Weinertová
(39 let). Členy rady jsou dále František Hajko, Karel Kletečka, ing. Bohumír Machek, Alena
Mračková, ing. Věroslav Olič, CSc., RSDr. Karel Seidl, ing. Karel Steiner, ing. Antonín
Štětka, CSc.
Komise. Komisí MěstNV je čtrnáct. Předsedou komise finanční je ing. Věroslav Olič, CSc.,
komisi plánovací a výstavby vede ing. Bohumír Machek, v čele komise místního hospodářství, obchodu a cestovního ruchu je ing. Karel Steiner, předsedou komise bytového
hospodářství Otto Chyba, komise školství a kultury RSDr. Karel Seidl, komise sociální
a zdravotní Alena Mráčková, komise pro mládež a tělesnou výchovu Ivana Kovandová,
komise pro ochranu veřejného pořádku a dopravy František Hajko, komise povodňové
Karel Blätterbauer, sboru pro občanské záležitosti Anna Kuchařová, komise pro řízení
akcí Z Karel Blätterbauer, komise pro životní prostředí ing. Antonín Štětka, CSc., komise
zemědělství, vodního a lesního hospodářství ing. Jan Dibelka a komise branné výchovy
Zdeněk Kadlec.
Správní komise. Správní komise je komise pro projednávání přestupků. Jejím předsedou
je Karel Kletečka.
[– 7 –]
Výbor lidové kontroly. Výbor lidové kontroly je sedmičlenný. Předsedou je ing. Jan
Gruntorád. Vedoucí hospodářského správního odboru byla potvrzena Alena Šanovcová.
Poslanci vyšších orgánů. Do okresního národního výboru Praha-západ byli zvoleni Petr
Mlejnek, Vladimír Kadečka, Jitka Najmanová a Lenka Pospíšilová. Ve Středočeském
krajském národním výboru nás zastupuje PhDr. Vladimír Šikola, CSc., v České národní radě
Marie Jarošová, v Sněmovně lidu Richard Tichý a v Sněmovně národů Dagmar Frýbortová.
Volební program NF. Před všemi těmito poslanci je úkol spolu se všemi občany aktivně
spolupůsobit při plnění volebního programu Národní fronty pro volební období 1986–90,
jak byl projednán a schválen plenárním zasedáním MěstNV. Tento program, zahrnující
oblast ekonomickou a sociální, ideově výchovné činnosti a politicko organizátorské činnosti, určuje podrobně všechny akce, které v jednotlivých oblastech budou v průběhu volebního období uskutečněny. Lze jej považovat za konkrétní rozpracování závěrů XVII. sjezdu
KSČ na naše hostivické poměry.
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Práce řídících orgánů
MěstV KSČ. Vedoucí politickou složkou, řídící a usměrňující veškerou činnost v našem
městě, byl Městský výbor KSČ. Jeho kádrové složení zůstalo beze změny, stejně tak i styl
a zaměření jeho práce. 20. února uspořádal v Dělnickém domě veřejnou schůzi, na níž
byla veřejnost seznámena se závěry městské a okresní konference strany a dále pak
s výsledky, jichž bylo dosaženo při plnění volebního programu minulého volebního období.
MěstV NF. Druhou veřejnou schůzi uskutečnil spolu s národním výborem v měsíci říjnu
Městský výbor Národní fronty. V tomto orgánu došlo v uplynulém roce k některým kádrovým změnám. Místopředsedou je nyní František Cílek, který vystřídal Irenu Havlíčkovou,
a novými členkami výboru jsou místo ing. Karla Najmana Milena Weinertová a místo Marie
Chalupové Eliška Hrbková. Josefa Prokopa nahradil Ladislav Ledvina mladší. Zmíněnou
schůzi svolal MěstV NF na čtvrtek 9. října do Dělnického domu a v pátek 17. října ji opakoval v Jenečku.
Občanské výbory. Byla na nich provedena volbě nových občanských výborů na období
let 1986–90. Je jich opět osm a územní
[– 8 –]
působnost zůstává v podstatě stejná. Předsedou 1. občanského výboru je ing. Jiří Ráž,
2. OV Miloš Fišer, 3. OV ing. Alois Trhlín, 4. OV Ladislav Stupka, 5. OV František Burda ml.,
6. OV Stanislav Hlíza, 7. OV Jan Prokop a 8. OV ing. Jan Dibelka.
Plenární zasedání nár. výboru. Podobně jako v obou předcházejících orgánech, také
v práci MěstNV nedošlo k žádné změně proti letům předcházejícím. Na prvním plenárním
zasedání, konaném 13. února, byl schválen rozpočet národního výboru na rok 1986. Byl
v obou svých složkách, příjmové i výdajové, vyrovnaný. Činily shodně 2 104 000 Kčs.
Vedle rozpočtu bylo na tomto zasedání schváleno i vyhodnocení závazku města na rok
1985 a oceněny občanské výbory, složky NF, závody i jednotlivci, kteří se o jeho splnění
nejvíce přičinili a jak jsou uvedeni v kronikářově zápisu za minulý rok. Další zasedání
probíhala podle plánu národního výboru ve dnech 10. dubna, 26. června, 11. září
a 23. října. Poslední plenární zasedání, konané 4. prosince, mělo tradiční slavnostní ráz.
Byl jím ukončen Měsíc čsl. sovětského přátelství. V pracovní části zasedání byl projednán
závazek města a plán práce na rok 1987.

Budování města
Při realizování volebního programu NF byly podle zmíněného závazku města plněny tyto
úkoly:
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Dokončení mateřské školy. V investiční části akce Z byla zcela dokončena mateřská
škola. Její výstavba probíhala v letech 1982 až 1986 a vzniklo tak dílo v hodnotě 5 miliónů
600 tisíc korun při finančním nákladu 4 milióny 755 tisíc. Nové vnitřní vybavení školy stálo
800 tisíc Kčs. Brigádnických hodin zde bylo odpracováno 45 tisíc. Podíleli se na nich
členové občanských výborů a všech složek NF, rodičů dětí a po tři roky o prázdninách také
členové Mezinárodního budovatelského tábora z mnoha zemí světa. Velký kus práce
odvedly také místní závody i některé podniky z okresu.
Kanalizace. Průběžně pokračovala výstavba kanalizace a vodovodu. Kanalizace byla
vybudována v Mírové ulici a části ulic Jenečské, Fučíkově5 a Rudé armády.6 Bylo tak vytvořeno dílo v hodnotě 3 661 000 Kčs finančním nákladem 2 089 000.
[– 9 –]
Vodovod. Odpracováno zde bylo 8 383 brigádnických hodin. Vodovod byl dokončen
v Lipové ulici a vybudován v ulici Smetanově, Študentově a Kmochově. Hodnota díla činila
968 tisíc korun, finanční náklad 636 tisíc a odpracováno bylo 3 482 brigádnických hodin.
Husovo náměstí. V neinvestiční akci Z bylo pokračováno v úpravě Husova náměstí, kde
byla položena betonová plocha kolem morového sloupu a instalováno nové osvětlení.
Hodnota vytvořeného díla činí 220 000 Kčs, finanční náklad obnáší 160 000 Kčs a odpracováno bylo 550 brigádních hodin.
Bytová zástavba. Břevské koupaliště. Dům služeb. Pomaleji, než bylo očekáváno,
pokračovala výstavba komunálních bytových jednotek a zcela se zastavila adaptace břevského koupaliště, kterou má na starosti OV SSM. Po celý rok pokračovala přestavba bývalé
budovy národního výboru na Dům služeb. S jeho otevřením se počítalo v závěru roku, ale
zpoždění generální opravy střechy ho odsunulo na jaro příštího roku. Současně byla provedena za pochodu vnitřní adaptace poštovního úřadu.
Zhodnocení práce složek NF, závodů a jednotlivců. Budovatelskou činnost za celý
rok zhodnotil v jeho závěru MěstNV, při čemž konstatoval, že z občanských výborů si
nejlépe vedl občanský výbor č. 5, jehož předsedou byl František Burda ml., druhým byl
občanský výbor č. 4 v čele s předsedou Ladislavem Stupkou. Ze závodů si největší uznání
zasloužila STS Hostivice, jejímž ředitelem byl ing. Ladislav Kadeřábek. Nejaktivnější společenskou organizací byl SČSP, druhým kolektivem byl Český svaz chovatelů a třetím Český
svaz žen I. Nejzasloužilejší brigádníci na výstavbě vodovodu byli: František Chvosta,
Jaroslav Valeček, ing. Josef Žebera, Josef Fišer, Radislav Holeček, Jiří Horešovský, Miroslav
Mrskoč, Jiří Šesták st. a Vladislav Votava st. Na výstavbě kanalizace odvedli největší kus
práce Fr. Burda ml., Jiřina Knolová, manželé Jelínkovi, Jaroslav Šícha, Fr. Volf ml., Miloš
Kulhánek, Jar. Málek, J. Kozel, V. Richtr, J. Verner, A. Melín, Marcel Berger, J. Jupa,
L. Stupka, O. Čermák, J. Pupala, J. Koutecký, J. Končel, M. Král, M. Kožnar, Jan Hrbek,
K. Najman, Vl. Knotek, Fr. Klosterman. Vedoucím kanalizace byl ing. Jan Šanovec a stavební dozor měl Lubomír Najman, vedoucími výstavby vodovodu byli ing. Jiří Pelc a Jaroslav Pošepný.

5
6

Česká ulice.
Prostřední ulice.
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Z našich polí
Žně. O chléb z nich se nám postaralo JZD československo-sovětského přátelství se sídlem
v Chýni. Nepříznivé počasí loni na podzim a letos na jaře způsobilo, že plán výsevu nebyl
splněn. Bylo tomu tak nejen u nás, ale v celém státě. A to vzdor příznivému počasí při
žních, které probíhaly od 31. července do 16. srpna. Z celkové výměry 1 654 hektarů byla
sklizena na 812 hektarech ozimá pšenice, na 613 hektarech jarní ječmen a na 100 hektarech ozimý ječmen. Ten byl dále ze 128 hektarů sklizen na vysoce hodnotnou siláž. Plánovaný výnos byl překročen pouze u jarního ječmene při průměrném výnosu 5,56 tuny po
hektaru. U ozimé pšenice byl dosažen výnos pouze 3,86 tuny. Celkem bylo sklizeno
7 895 tun obilovin namísto plánovaných 9 100 tun. Tím byl plán výkupu splněn jen na
86,8 %. Proti loňskému roku, kdy činil hektarový výnos 5,6 tuny, dosáhl letos jen
4,77 tuny.
Provozovna přidružené výroby JZD. JZD dokončilo adaptaci bývalého kravína v Hostivici na provozovnu přidružené výroby zdravotnických potřeb a zařízení a zahájilo zde práci.
Rybníky. Na náš stůl patří také ryby. Ty pěstují ve zdejších rybnících pracovníci Státního
rybářství v Benešově, chýňského úseku střediska Mšec v čele s porybným Miroslavem
Fitzelem. V rybnících, které zde zůstaly ze středověké rybničné soustavy, získali při podzimním výlovu celkem 894 metrických centů ryb. Z dvacetihektarového Plačského rybníka,
postaru zvaného Litovický, to bylo 340 centů, z patnáctihektarového Kaly v bažantnici
30 q, z břevského o rozloze 9,5 hektaru 104 q, z osmihektarového Strnada v Paloukách
80 q a z nejmenšího pět a půl hektarové Bašty v Chýni 7 metráků ryb, převážně kaprů
a v menší míře maren a amurů.
Chovatelé drobného zvířectva. K výživě především svých domácností přispívali vlastním úsilím i členové Českého svazu chovatelů drobného zvířectva. Bylo jich organizováno
55, z toho 11 bylo mladších 19 let. Dospělí se sdružovali ve čtyřech odborech: drůbežářském, holubářském, králíkářském a v odboru okrasného ptactva. Mladí chovatelé měli svůj
vlastní kroužek. Jako každoročně i letos uspořádali chovatelé v areálu, který si sami
vybudovali ve starých Litovicích, ve dnech 21. a 22. června výstavu domácího zvířectva
a tzv. exotů, jak nazývají okrasné ptactvo, jež chovají.
[– 11 –]

Veřejný a kulturní život
Oslavy. Únor. MDŽ. Oslavy všech významných dnů probíhaly u nás i letos tradičním
způsobem. Po připomínce Vítězného února na stranických členských schůzích to bylo
slavnostní odpoledne s kulturním programem, uspořádané v neděli 16. 3. k oslavě Mezinárodního dne žen.
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1. a 9. květen. Májové oslavy byly zahájeny 30. dubna Mírovým ohněm a druhého dne
prvomájovou manifestací na Husově náměstí. Zúčastnili se jí kromě hostivických občanů
také občané ze Středokluk, Kněževse a Chýně v celkovém počtu 2 750 lidí. Promluvil k nim
předseda ONV RSDr. Karel Musil, CSc. 5. května položili pionýři květiny ke všem památníčkům, u nichž pak stáli čestnou stráž. 6. května naplnil se sál Dělnického domu do posledního místa při akademii základní školy. 9. května proběhl tradiční pochod vítězství. V měsíci
dubnu a květnu shlédli návštěvníci zámku v jeho hale výstavu o plnění volebního programu
NF, instalovanou v rámci májových oslav.
Mírová a dožínková slavnost. Okresní mírová a dožínková slavnost se konala v sobotu
6. září za slunečného počasí a velké účasti občanstva z celého okresu. Slavnostní projev
přednesl místopředseda vlády Jaroslav Tlapák. Po přehlídce zemědělské techniky následoval až do pozdního odpoledne kulturní a zábavný program.
MSČP. Měsíc československo-sovětského přátelství byl zahájen 4. listopadu slavnostním
zasedáním OV KSČ, OV NF a ONV Praha-západ, které se konalo v Dělnickém domě
a k němuž se sjeli občané z celého okresu. Vyslechli projev tajemníka OV KSČ Františka
Pokorného a zdravici zástupce družebního vojenského útvaru sovětské armády z Milovic.
Potom shlédli kulturní program, v němž vystoupil ženský pěvecký sbor Kalina Státního
souboru písní a tanců. 6. 11. zúčastnilo se na tři sta občanů a dětí obvyklého lampiónového průvodu. Měsíc přátelství byl, jak již poznamenáno, ukončen slavnostním plenárním
zasedáním MěstNV ve čtvrtek 4. prosince, v jehož kulturní části vystoupili pražští umělci
Iva Malinová, Miloš Ježil a Karel Hábl.
Městské kult. středisko. Kursy. Kulturní život v našem městě organizovalo především
městské kulturní středisko. Pořádalo jazykové kursy němčiny a angličtiny pro dospělé
i mládež, kurs výtvarné výchovy pro děti, kurs šití pro ženy a kurs společenské výchovy
pro žáky 7. a 8. tříd základní školy. Dále to byly kursy hry na klavír, kytaru,
[– 12 –]
akordeon a zobcovou flétnu. jejich žáci se pochlubili svým uměním na samostatných
koncertech 22. února a 15. června v Dělnickém domě.
Divadlo. Významnou činnost vyvíjelo středisko v oblasti divadelního umění. Bohužel to
však bylo pouze umění dovážené, nikoliv vlastní amatérská tvořivost. Převážná část těchto
akcí byla určena dětem. Bylo to např. vystoupení herce Miloše Nesvadby, uskutečněné
19. února, nebo 14. prosince hra Strach má velké oči, provedená kolínským oblastním
divadlem. Pro dospělé byly pořádány zájezdy do pražských divadel. 13. ledna to byl zájezd
do Rokoka na hru Komorník Jeho Excelence tajného rady JWG, 23. ledna opět do Rokoka
na hru Mandarinkový pokoj, 26. února na hru Její pastorkyňa v Realistickém divadle,
14. března do Wolkerova divadla na hru Neapol, město milionárov s hercem Vlado Müllerem a 30. 4. do Klicperova divadla na hru Postel pro hosty. V podzimní sezoně to byl
30. září zájezd na hru Zvonokosy do karlínského Hudebního divadla, 30. října do Smetanova divadla na operu Madam Butterfly, 31. října do divadla S. K. Neumanna na hru Mušketýři po třiceti letech a 22. listopadu do divadla ABC na hru Svatá Jana.
Akce pro děti. Dále to byly hudební pořady a zábavné akce pro děti: 11. ledna a 16. února dětské karnevaly, 25. března výchovný koncert Tria české hudby a 9. dubna Malý výlet
do opery.
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Lyžařský zájezd. Estrády. Jinou akcí kulturního střediska byl lyžařský zájezd na Boží
Dar, uskutečněný 1. března za účasti 39 lyžařů. 19. března to byla estráda Jako víno
s herci a zpěváky Palečkem a Janíkem a 2. října další estráda Možná přijde i … s hercem
Wimrem a televizním hlasatelem Hemalou. 10. října se uskutečnil koncert dudácké muziky
Chodovanky a 28. listopadu koncert Petra Nováka.
Kruh přátel hudby. V oblasti hudby vyvíjel záslužnou činnost Kruh přátel hudby, organizovaný při kulturním středisku. Připravil během roku tyto koncerty: 15. dubna koncert
harfenistky Libuše Váchové a virtuóza na flétnu Jiřího Bouška, 13. května vystoupení ARS
tria, 23. června koncert národního umělce Josefa Suka a zasloužilého umělce Josefa Hály,
24. září houslistky Nory Grumlíkové a klavíristy Jaroslava Koláře, 16. října zasloužilého
umělce René Tučka a národního umělce
[– 13 –]
Josefa Páleníčka, 10. listopadu koncert houslisty Antonína Moravce a národního umělce
Františka Raucha, 19. prosince to pak byl oblíbený vánoční souboru Colegium flauto dolce.
Většina těchto koncertů, zvláště Sukův a vánoční, byla beznadějně vyprodána, takže se na
mnohé zájemce o vstupenky nedostalo.
Kruh přátel historie a vlastivědy. Kruh přátel historie a vlastivědy, organizovaný také
při kulturním středisku, se omezil na uskutečnění několika přednášek a přípravu akce
dlouhodobého charakteru, zřízení naučné stezky městem a jeho okolím. 11. února přednášel v Dělnickém domě doc. dr. Ctibor Votrubec, CSc., 50 účastníkům o doktoru Schweitzerovi, „lékaři afrického pralesa“. 5. 6. to byla přednáška Aloise Saifrta žákům základní školy
o životním prostředí a jeho ochraně. 17. září hovořil kronikář k důchodcům na jejich
setkání o historii a současnosti litovické tvrze, naší nejcennější historické památce, na jejíž
záchraně se snažil Kruh po celý rok zainteresovat kompetentní činitele. 12. listopadu to
pak byla přednáška Dr. Daniela o „hostivickém broučku“ – roztoči.
Hostivický měsíčník. Ze sdělovacích prostředků, řízených kulturním střediskem, byl to
pouze Hostivický měsíčník, který informoval veřejnost o veškerém dění v městě. Nečekaná
potíž nastala na počátku nového ročníku, kdy první dvě čísla musila být vydána jako dvojčíslo a k jejich vytištění a distribuci došlo až v listopadu. Do konce roku se však podařilo
tento skluz odstranit. Daleko horší to bylo s Hostivickým rozhlasovým týdeníkem. Pro
trvající poruchu zařízení a rozvodu po obci nebyl v tomto roce vůbec vysílán. Stalo se tak
po čtrnáctileté nepřetržité činnosti.
Městská lidová knihovna. Výrazný podíl na kulturním životě města měla městská lidová
knihovna. V závěru roku měl její knižní fond 19 727 svazků, z toho 10 329 svazků beletrie,
4 558 naučné literatury a 4 840 knih pro děti a mládež. Čtenářů bylo osm set, z toho 520
dospělých a 280 dětí do 14 let. Všichni dohromady si vypůjčili 40 838 knih, z toho dospělí
29 180 a mladiství 11 648. Časopisů bylo v knihovně čtenářům k disposici 50 titulů. Vypůjčili si jich 7 100. Knihovna vedle pravidelných výstavek a nástěnek ke všem výročím
pořádala besedy nad knihami pro žáky školy a pokračovala v bibliograficko informatické
výchově těchto
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dětí. Pro klub důchodců, nad nímž má knihovna patronát, připravila přednášku Jaroslavy
Procházkové o kuchyni starých Řeků a Římanů a Aloise Saifrta o historii naší mateřštiny.
18. listopadu vyprávěla Dagmar Tejnorová v Dělnickém domě s velkým úspěchem přítomným čtenářům o vzácných objevech v antikvariátu, jehož je vedoucí. Knihovna měla i nadále na starosti přidružené knihovny v Pticích, Červeném Újezdě, Dobrovízi a Středoklukách. 18. srpna nastoupila v knihovně absolventka střední knihovnické školy Martina
Kapalínová.
Kino. Správa kina upustila od promítání filmů v přírodě. V průběhu roku se konalo celkem
255 představení, které shlédlo 11 130 návštěvníků. Nejvíce – 736 – nich přišlo na film
Fantomas se zlobí a 660 na film Vesničko má středisková. Nejslabší návštěva – pouhých
5 diváků – byla na slovenském filmu Kára plná bolesti.
Plesy. Plesová sezona začala jako každý rok mysliveckým plesem, který se konal 4. ledna.
Na 18. ledna plánovaný ples Českého svazu žen zmařila prudká vánice, která nedovolila
tancechtivým dostavit se do Dělnického domu. Dokonce ani kapela se tam nedostala. Svaz
žen uspořádal proto náhradní taneční zábavu 11. dubna. 25. ledna tančili na svém plese
rodiče a přátelé školy, 1. února pak chovatelé domácího zvířectva. Tradiční všedělnický
ples se konal 8. února a 15. února to byl ples TJ Sokol. V průběhu roku se pak v Dělnickém domě ještě několikrát tancovalo na zábavách sportovců, baráčníků a na diskotékách
mládeže. Poslední taneční zábavou byla jedna z nich, 20. prosince vánoční diskotéka.
Sbor pro občanské záležitosti. Sbor pro občanské záležitosti pracoval až do voleb ve
starém složení. Uskutečnil trojí vítání novorozeňat a v měsíci dubnu předávání občanských
průkazů mladistvým. Na jeho činnost navázal nový Sbor, vyšlý z voleb. Činnost zahájil
1. září, kdy jeho členky přivítaly děti v nové mateřské škole, prvňáčky v základní škole
a žáky školy zvláštní. Do konce prosince bylo uskutečněno pětkrát vítání nových občánků.
17. září uspořádal SPOZ oblíbené zábavné odpoledne pro občany starší 75 let. Žije jich
u nás 326 a do kulturního domu závodu Praga, kde se setkání konalo, jich přišla plná
stovka. Po pohoštění a vystoupení dětí z mateřské školy
[– 15 –]
k nim promluvil předseda MěstNV Karel Blätterbauer a předseda školské a kulturní komise
RSDr. Karel Seidl. Kronikář je potom seznámil s historií i současným stavem litovické tvrze
a v zábavném pořadu, který následoval, je pobavila estrádní skupina Květovanka. 26. listopadu navštívily členky Sboru Domovy důchodců, kde tráví své stáří naši občané. Je jich
celkem deset a žijí v ústavech v Černošicích, Mníšku pod Brdy, Sedlčanech, Jílovém, Hostěradicích a v Unhošti.
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Matriční údaje. Letos bylo uzavřeno 55 sňatků, dětí se narodilo 47 a z našich řad navždy
odešlo 44 spoluobčanů. Z nich želíme nejvíce těch, kteří se aktivně podíleli na veřejném
životě u nás. 1. února zemřel starý člen KSČ Ladislav Kadlec, jediný hostivický účastník
sjezdu závodních rad ROH 22. února 1948, a hned druhého dne další zasloužilý předválečný komunista František Loefler. 9. února to byl dlouholetý učitel zdejší školy a osvětový
pracovník Jaroslav Krátký a 11. února účastník zahraničního odboje letec Václav Švec.
14. března zemřela v Břevnově, kde žila na odpočinku, dlouholetá vedoucí zdejšího zdravotního střediska MUDr. Marie Korbelová. V májových dnech přišla zpráva, že ve Strážově
na Šumavě, kam se před lety odstěhoval, zemřel 3. května obětavý funkcionář Jan Staněk.
22. září odešla zakládající členka Sboru pro občanské záležitosti a funkcionářka Zdeňka
Pošepná a 26. října další zasloužilý předválečný člen strany, nositel řady vyznamenání
František Nejedlý. Budiž čest jejich světlé památce!

Ze života dětí a mládeže
Otevření nové mateřské školy. Nejvýznamnější událostí v životě naší příští generace
bylo už zmíněné otevření nové mateřské školy. 30. 8. si ji mohli v rámci dne otevřených
dveří prohlédnout rodiče dětí a ostatní občané, 1. září pak v ní poprvé zazněl hovor
a smích domácích pánů, 120 dětí ve stáří od 3 do 6 let. Přesně tolik jich může mateřská
škola do svých čtyř tříd přijmout a poprvé v historii mateřské školy se v ní dostalo na
všechny uchazeče o přijetí. Dětí se ujal osmičlenný pedagogický kolektiv, vedený ředitelkou Janou Kozlovou. S ní tu vyučují učitelky Eva Fršlínková, Olga Burešová, Miroslava
Lukášková, Hana Vyšatová, Jitka Pelichovská, Romana Látalová,
[– 16 –]
a důchodkyně Eliška Hrbková, zastupující Ivanu Mydlilovou, která je na mateřské dovolené. Na škole je zaměstnáno 9 správních zaměstnanců: školník, který ve škole bydlí,
4 uklízečky, 3 kuchařky a administrativní síla v kuchyni.
Slavnost k zahájení provozu školy se konala v podobě vánoční besídky 19. prosince
dopoledne. Program obstaraly učitelky s dětmi a slavnosti se zúčastnili vedoucí školského
odboru ONV, okresní inspektorky mateřských škol a za MěstNV Karel Blätterbauer, Milena
Weinertová a dr. Karel Seidl. Mezi hosty byl i spisovatel František Nepil.
Jesle. Uvolněný prostor po mateřské škole I bude využit pro jesle, jímž tam bude zvětšena kapacita. Ani letos nebylo možné přijmout do tohoto zařízení děti všech rodičů, kteří
o to žádali.
Zvláštní škola. Zvláštní škola zůstává nadále v provizóriu na náměstí, kde se potýká
nejen s nedostatkem prostoru. ale i s krajně nevyhovujícími hygienickými podmínkami.
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Základní škola. V základní škole už nebylo nutné v novém školním roce zavádět směnné
vyučování. V důsledku úbytku dětí je nyní na nižším stupni, v 1. až 4. třídě, jen jedna
pobočka při každém ročníku. Dvě pobočky mají 5. až 7. ročník, 8. pak opět jen jednu.
V novém školním roce došlo k několika změnám v učitelském kolektivu. Do důchodu
odešla vedoucí vychovatelka Vědunka Vlčková, která však pracuje dále. Na jiné pracoviště
odešla ing. Gruntorádová a na vlastní žádost rozvázala pracovní poměr Alena Volková.
Z Chýně se vrátila Zdeňka Votrubcová a mužskou menšinu učitelského sboru posílil učitel
matematiky a fyziky Jiří Weinert. Škola dosáhla dobrých vyučovacích výsledků, což se
projevilo i při rozmísťovacím řízení. Na střední školy bylo ze 70 vystupujících žáků přijato
32, což je 45 %, číslo vyšší než celostátní průměr. Také v mimoškolní činnosti byla škola
úspěšná. Nejzdařilejší akcí byla slavnostní akademie, uspořádaná 6. května v rámci májových oslav. Stojí za zaznamenání, že na škole byla 17. února ustavena odbočka Svazu čsl.
sovětského přátelství. Předsedkyní byla zvolena učitelka Špírková. Její funkci převzala od
1. září Zdeňka Votrubcová.
[– 17 –]
PO SSM. Dobře si také vedla pionýrská skupina SSM. Dubnové výročí založení PO SSM
oslavili letos naši pionýři netradičním způsobem. Ve spolupráci s lesním závodem Nižbor
zorganizovali několik brigád na čištění lesa v polesí Úhonice a při vysazování nových
stromků. Každý účastník dostal kartičku s obrázkem brontosaura. Držitel tří kartiček se stal
členem klubu kamarádů přírody. Podobně se pionýři uplatnili i u nás ve stromečkách.
15. února uspořádala skupina besedu nad městskou kronikou, při níž kronikář seznámil
děti jak s obsahem kroniky, tak i se svou prací. Na prázdniny připravila skupina dva
pionýrské tábory. Putovního v okolí Litomyšle se v měsíci červenci zúčastnilo 25 pionýrů,
srpnového stálého v Českém Šternberku 80 dětí ve věku od 6ti do 14ti let.
SSM. Významnou akcí městské organizace SSM bylo okresní setkání mládeže, k němuž se
k nám sjelo ve dnech 6. až 8. června 150 svazáků z celého okresu a kolem 200 dětí,
především z blízkého okolí. Netradiční sportovní zápolení na sokolském stadionu se vzdor
nepříznivému počasí plně vydařilo.

Zdravotnictví a sociální péče
Zdravot. středisko. Projekt nového tříobvodového zdravotnického střediska, které má
být u nás podle volebního programu NF v této pětiletce postaveno, zůstává zatím na papíře. Není ještě rozhodnuto, kde bude stát. Původní záměr vybudovat je v prostoru jižně od
zámku narazil na nesouhlas památkářů, neboť by při tom došlo k demolici barokní klenby
z 18. století, která se zde v objektu JZD zachovala.
V kádrovém obsazení a v rozsahu činnosti všech ordinací střediska nedošlo ke změně.
K významné události došlo v prosinci, kdy byl MUDr. G. Petkov jmenován zasloužilým lékařem.
Český červený kříž. Zdravotnická zájmová organizace Český červený kříž má u nás
198 členů, z toho však jen 10 mužů. 109 členů je starších 60ti let, 50 členů je ve věku od
50ti do 60ti let. Na členské schůzi 19. listopadu předali přítomní funkcionáři Jánského
plaketu J. Kouteckému, který již desetkrát daroval zdarma svou krev.
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Sociální péče. V rámci sociální péče MěstNV o potřebné občany byla během roku poskyt[– 18 –]
nuta 120 jednotlivcům výpomoc v celkové hodnotě 60 tisíc Kčs. Ze státních prostředků
jsou u nás placeny čtyři pečovatelky.
Klub důchodců. Činnost klubu důchodců zůstala v podstatě beze změny, lze však zaznamenat zvýšenou péči o obsahovou náplň jeho schůzek. Patronát nad klubem měla i nadále
spolu s knihovnou 1. základní organizace Českého svazu žen. Organizátorkou činnosti
klubu byla po celý rok Božena Tomková. Vyvrcholením činnosti bylo vánoční odpoledne,
konané 15. 12., na němž se vedle dětí z mateřské školy podíleli na pobavení přítomných
svými příspěvky dr. A. Tejnor, A. Saifrt a A. Zpěváčková.

Tělovýchova a sport
TJ Sokol. Nejpočetnější společenská organizace u nás, TJ Sokol, vzorná tělovýchovná
jednota I. stupně a nositelka stříbrné plakety, se sešla 1. března na výroční konferenci.
K 1. lednu měla 667 členů. Cvičili v odboru základní a rekreační tělesné výchovy a v oddílech kopané, odbíjené, lehké atletiky, tenisu, šachu a turistiky. Majetek jednoty je ohodnocen částkou 6 miliónů Kčs, roční dotace od nadřízených orgánů na činnost je 27 tisíc a na
údržbu zařízení 50 tisíc korun. Denní provoz sokolovny přijde na 230 Kčs, což činí za rok
83 tisíc. Spolu s provozem stadiónu a dalšími potřebami dosahuje rozpočet jednoty částky
210 000 Kčs. Výše ročního členského příspěvku je odstupňována od 10 do 50 Kčs.
Soutěže. V průběhu roku bylo uspořádáno několik významných tělovýchovných a sportovních akcí. 17. května to byla soutěž v plnění podmínek odznaku zdatnosti. Pořadatelem byl
okresní výbor základní a rekreační tělesné výchovy. Podmínky pro získání odznaku splnilo
181 cvičenců. 21. 6. zde pak proběhlo krajské kolo této soutěže. Další tělovýchovnou akcí
byl Mikulášský běh, uspořádaný 6. prosince.
Kopaná. Oddíl kopané soutěžil v krajské soutěži dvěma mužstvy, A. a B. Dorostenci
sestoupili z krajského přeboru do okresního. Tři žákovská družstva soutěžila v závěru měsíce června v turnaji, jehož se zúčastnilo celkem 120 chlapců ve stáří do 11 let z Unhoště,
Rudné, Řevnic, Kladna a Hostivice. Zvítězilo hostivické áčko.
Svazarm. Na sportovním životě města se podílel i Svazarm pravidelnými memo[– 19 –]
riály a opakováním úspěšného závodu šlapačkových motocyklů – indoortrialu, který se
konal 23. března na náměstí.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada H – svazek č. 8
Kronika města Hostivice 1986–1991 – rok 1986

19

Kronikář si poznamenal.
Hostivice ve sdělovacích prostředcích. I letos se Hostivice objevila ve sdělovacích
prostředcích. 1. dubna uveřejnil kronikář ve Svobodě článek o havarijním stavu litovické
tvrze. K němu se připojil redaktor tohoto časopisu M. Šára a jejich společná výzva našla
ohlas u ředitele Státního statku Praha-západ, majitele tvrze. Během roku zde provedli jeho
pracovníci nejnutnější zajištění střechy. Článkem byl na situaci upozorněn i místopředseda
SKNV ing. Kakos, který si o věci vyžádal prostřednictvím pověřené pracovnice podrobnější
zprávu.
10. června informoval kronikář opět ve Svobodě veřejnost o akademii základní školy
a 1. října pak o otevření nové mateřské školy. O ní a její výstavbě hovořil 1. září v pražském rozhlase předseda MěstNV Karel Blätterbauer. Rozhovor s ním o plnění volebního
programu u nás publikovala 11. listopadu redaktorka Lenka Tomešová na titulní stránce
Rudého práva.
Návštěva sovětských turistů. 25. června přivítali u nás členové ZO SČSP skupinu
sovětských turistů, železničářů z Kerče, Simferopolu a dalších měst Krymské oblasti. Po
návštěvě MěstNV, prohlídce zámku a procházce městem odjeli hosté na jenečský hřbitov,
kde položili květiny na hroby rudoarmějců. Návštěva byla ukončena večerem družby v Dělnickém domě.
Autobusové zájezdy. Velké oblibě se těšily turistické autobusové zájezdy SČSP, ČSŽ
a baráčníků do různých míst naší vlasti. Tak např. členové SČSP navštívili Třebechovice
pod Orebem, Slapy, Písek, Klatovy a další místa.
Letní čas. Od 30. března do 27. září jsme se opět řídili letním časem.
Sjezd bývalých žáků školy. 4. října sešli se v Dělnickém domě bývalí žáci zdejší školy,
kteří absolvovali její poslední ročník v roce 1951. Setkání s nimi se zúčastnili i jejich bývalí
učitelé Anežka Zpěváčková, Marie Lacinová, Taťana Bartošová, Alena Novotná, Miloš
Šrámek a Alois Saifrt.
[– 20 –]
Bazar ČSŽ. Český svaz žen uskutečnil i letos oblíbený bazar obnošeného šatstva, obuvi
a dalších potřeb. Konal se 15. listopadu v Dělnickém domě.
Vypínání elektriky. V měsíci prosinci docházelo vlivem nepříznivého počasí k častému
výpadku elektrické energie.
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Počasí. Počasí bylo i letos poznamenáno častými prudkými zvraty. Byl takový již leden,
kdy 10. 1. byl mráz -10 °C a hned druhého dne vystoupil teploměr nad nulu. Sněhu
mnoho nebylo. Po celý únor zůstala teplota pod bodem mrazu. Také březen byl chladný,
teprve 28. 3. se oteplilo na 20 °C. I v dubnu teplota kolísala a 6. 4. bylo 5 °C, 8. 4.
20 stupňů a 10. 4. opět jen 5 °C, 11. dubna dokonce jeden stupeň pod nulou. Konec
měsíce byl teplý. Na 1. máje svítilo slunce při teplotě 17 °C. V příštích dnech teplota dále
stoupala. 9. května přišla první bouřka. Začátek června byl deštivý a chladný, druhá
polovice měsíce byla však teplá. 16. června ukazoval teploměr 30 °C a vysoké teploty se
udržely až do 6. července. Začátek srpna byl horký, v druhé polovině měsíce však už bylo
jen 10 až 15 stupňů. V září to bylo opět střídavé. Např. 8. 9. bylo 22 °C, 10. září už jen
6 °C. Druhá půlka září byla teplejší. Říjen byl poměrně vyrovnaný, listopad byl chladný, ke
konci studený, ale bez sněhu. V prosinci se teplota držela mírně nad nulou. Sníh padal až
14. 12. Vánoce byly po mnoha létech opět bílé při teplotě -5 °C. Na závěr roku se však
oteplilo, sníh roztál a na silvestra bylo +6 °C. Srážkově to byl chudý rok. Pršelo zřídka
a málo vydatně. Hladiny vodních toků klesly hluboko pod normál, sucho převládalo po
většinu roku. Projevilo se to nepříznivě na sklizni plodin a ovoce, zvláště jablek a hrušek.
Kupodivu byla však bohatá úroda hub.
První rok osmé pětiletky je tedy za námi. Byl to dobrý rok. Dobrý především proto, že se
nám v něm podařilo splnit všechna naše předsevzetí. Do dalšího, druhého roku pětiletky
vstupujeme připraveni úspěšně pokračovat v úkolech, které jsme si ve volebním programu
dali. Máme k tomu dobré předpoklady a připočteme-li k našemu odhodlání i inspirující vliv
závěrů XVII. sjezdu KSČ, pak můžeme hledět s plnou důvěrou do dnů příštích.
[– 21 –]
Pavlína Paroulková, zapsala

Miloš Šrámek, kronikář

Projednáno a schváleno radou MěstNV dne 12. III. 1987.

Weinertová
tajemnice MěstNV

předseda MěstNV
[– 22 –]
[prázdná strana]
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[prázdná strana]
[– 25 –]
Skončil druhý rok osmé pětiletky. Byl to opět rok pilné práce a snahy o splnění všech
úkolů, které jsme si dali. Ovlivňovaly nás při tom události, k nimž v průběhu roku u nás
i ve světě došlo. Na prvním místě to bylo uzavření smlouvy o likvidaci raket středního
a krátkého doletu mezi nejvyššími představiteli SSSR a USA, k němuž došlo v závěru roku.
Druhou událostí pak bylo ukončení první etapy přestavby sovětské společnosti ve všech
oblastech života. I u nás k této přestavbě dojde a uplynulý rok byl ve znamení příprav na
ni. Jak probíhal u nás v Hostivici, to chce pro generace příští zachytit tento kronikářův
záznam.

Budování města
Vedoucí orgány města. Pokračovalo podle volebního programu Národní fronty a bylo
inspirováno a řízeno vedoucími politickými složkami města: Městským výborem KSČ,
Městským výborem Národní fronty a Městským národním výborem. V těchto orgánech nedošlo v uplynulém roce k žádným kádrovým změnám. Z aparátu národního výboru odešla
Jitka Šmejdířová a na její místo nastoupila 16. listopadu ve funkci referentky Václava Hustolesová. Všechny tři uvedené orgány pracovaly podle přijatých plánů a v plné vzájemné
shodě.
MěstV KSČ řídil především uliční organizace. V nich proběhly během února výroční členské
schůze. Veřejné stranické schůze se konaly 23. 3.
[– 26 –]
v kulturním domě závodu Praga pro 1. uliční organizaci, 17. a 20. 3. v Dělnickém domě
pro druhou s třetí organizaci. MěstV NF řídil práci jednotlivých organizací, z nichž některé
se významně podílely na veřejném životě i v akcích souvisejících s budováním města.
Všechny tři orgány připravily společně veřejné schůze, konané 20. a 26. října v Dělnickém
domě, a hovory s mládeží, uskutečněné 27. října, bohužel s velmi slabou návštěvou.
Na MěstNV ležela hlavní tíha budovatelských úkolů. Byly řešeny jak v radě národního
výboru, tak i v jednotlivých komisích. Bylo uskutečněno šest plenárních zasedání. První se
konalo 15. února a zúčastnil se ho poslanec Sněmovny lidu Richard Tichý. Byl na něm
schválen rozpočet města na rok 1987, jehož příjmy i vydání byly v rovnováze a činily
v obou položkách 2 369 000 Kčs. V této částce nejsou obsaženy výdaje na akce Z. V průběhu zasedání bylo vyhodnoceno plnění závazku města v minulém roce a odměněny
nejlepší občanské výbory, závody, společenské organizace i jednotlivci, jak byli jmenováni
v loňském kronikářově zápisu.
Na druhém zasedání 9. dubna bylo předáno hostivickému Svazarmu čestné uznání rady
ONV Praha-západ jako nejlepší společen-
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[– 27 –]
ské organizaci okresu. Naši svazarmovci nejlépe připravují nastávající brance a v minulém
roce odpracovali 654 brigádních hodin na akcích Z a 1 863 hodin na vlastních zařízeních.
Třetí zasedání se konalo 4. června za účasti poslance R. Tichého a poslankyně sněmovny
národů Dagmar Frýbortové.
Na zasedání 10. září byli školskou a kulturní komisí vyznamenáni za práci na školském
a kulturním úseku veřejného života města čestným uznáním Anežka Zpěváčková, Bohumil
Heverle, Miroslav Horák, Jiří Langr, Jiří Pasák, Jindra Pelcová, Slavomír Plicka, Jiří Ráž,
Dana Říhová, Eva Saifrtová, Alois Saifrt a Miloš Šrámek.
Páté zasedání se sešlo 23. října a poslední, šesté, 3. prosince, které jako každoročně slavnostně zakončilo Měsíc československo-sovětského přátelství. V jeho pracovní části byl
schválen socialistický závazek města na rok 1988 a plán plenárních zasedání.
Vodovod a kanalizace. V budování města byly především plněny úkoly akce Z. V její
investiční části se pokračovalo ve výstavbě kanalizace a vodovodu. Kanalizace byla vybudována v části ulic Švermovy,7 7. listopadu,8 Rudé armády, Fučíkovy a Jenečské. Tím bylo
vytvořeno dílo v hodnotě 3 152 000 Kčs finančním nákladem 2 143 000 Kčs. Vodovod byl
dokončen
[– 28 –]
v části ulic Školské, Litovické,9 Ke stromečkům, Břevské, Lomené a Študentovy. Hodnota
díla byla 1 919 000 při finančním nákladu 1 510 000 Kčs. Bylo přitom odpracováno 9 578
brigádnických hodin.
Těchto výsledků bylo dosaženo vzdor řadě potíží při zajišťování potřebného materiálu.
Kritický byl nedostatek cementu, který v druhém pololetí nebyl na trhu. Také dodavatelský
podnik zemních prací, Agropodnik Praha-západ nesplnil svůj závazek. Na finanční zajištění
těchto staveb přispěla sdruženými finančními prostředky řada podniků, které mají sídlo na
našem katastru.
Úprava náměstí. V neinvestiční části akce Z byla dokončena úprava severní části Husova
náměstí, kde byla od května do července vydlážděna plocha kolem pomníku padlých. Tyto
práce si vyžádaly náklad 270 000 Kčs.
Dům služeb. Na počátku roku byla dokončena adaptace bývalé budovy národního výboru
a otevřen zde Dům služeb. Ve druhém poschodí zahájilo 30. 4. provoz holičství a kadeřnictví, v prvním poschodí pedikúra a prodejna oděvů, kde se s prodejem započalo 29. dubna.
[– 29 –]
Úprava vozovek. Některé vozovky se dočkaly nového asfaltovaného povrchu: v lednu
Komenského ulice, v únoru silnice od Sobína, v září náměstí a části ulic Kmochovy, Smetanovy, 14. října10 a ulice U ovčína na Břvech.
7
8
9
10

Litovická ulice.
Ulice 17. listopadu.
Růžová ulice.
Ulice 28. října.
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Výstavba bytových jednotek. Pokračovala také výstavba bytových jednotek pod mateřskou školou, s jejichž dokončením se počítá v jarních měsících příštího roku.11 Soukromými
stavebníky bylo postaveno pět rodinných domků.
Břevské koupaliště. Břevské koupaliště sloužilo sice koupajícím, ale plánované úpravy
a stavba potřebných zařízení se nehnuly o krok.
Zhodnocení budovatelského úsilí při plnění závazku města, především v akci Z, provede
MěstNV tentokrát až na počátku příštího roku a nejzasloužilejší organizace i jednotlivci
budou vyznamenáni na únorovém plenárním zasedání.

Z polí a závodů
Žně. Chladné a deštivé počasí zpozdilo zrání obilovin. Včas byly sklizeny jen ozimé
ječmeny, ostatní obiloviny bylo možné sklízet teprve koncem srpna. Žně proto začaly o tři
týdny později, než bylo plánováno, a skončeny 14. září. Bylo sklizeno 173 hektarů ozimého
ječmene, 880 hektarů ozimé pšenice a 566 hektarů jarního
[– 30 –]
ječmene, celkem tedy 1619 hektarů obilovin. Na sklizeň bylo nasazeno 8 kombajnů našeho
JZD, 5 státního statku Cheb, 2 z JZD Mikulov a 4 z STS Hostivice. Tři naše kombajny
pomáhaly při žních v JZD Mikulov. Výnosy se pohybovaly okolo 5 tun z hektaru, jen
u jarního ječmene byly nižší. Sklizena byla také kukuřice z 579 hektarů a cukrová řepa ze
400 hektarů. Pro příští žně se provedla seťová orba pro ozimy, které byly zasety na
1 212 hektarech.
Brigády socialistické práce. O řádné plnění plánovaných úkolů se v našich závodech ve
značné míře přičinily brigády socialistické práce. Jsou ustaveny ve většině zdejších závodů
a zde je jejich přehled:
V OPS Roztoky jsou celkem tři brigády, z nichž třetí je u nás. Sdružuje 17 žen a 9 mužů
a vede ji s. Fitzková.
V plachtárně OPP je vedoucí brigády Boženy Němcové s. Pasáková. Brigáda má 36 členů,
z toho 4 muže. Ustavila se již v roce 1960.
V truhlárně OPP existuje BSP od r. 1965. Dnes má 6 členů a vede ji mladý dělník Jaromír
Mudroch.
[– 31 –]
V mlékárně, t. j. v provozovně 022 koncernového podniku Laktos Praha, mají brigádu od
r. 1971. Je v ní 10 pracovníků, z toho 9 žen. Brigáda přijala název BSP Vítězného února
a vede ji nejmladší členka Anna Šavajcrová.

11

Sportovců čp. 932 a 1236.
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V cihelně jsou dvě brigády. Ustavily se v roce 1985 a navázaly na tradici bývalé brigády,
která zde byla v druhé polovině 60. let. Dnešní brigády vedou s. Stehlíková a s. Fišer. První
z nich na úseku syrové výroby má 8 členů, druhá na úseku pálené výroby pět.
V největším hostivickém závodě STS je celkem 5 brigád, z toho přímo v Hostivici tři. První
má 11 členů a vede ji ing. Kováč, druhá je dvanáctičlenná v čele se s. Jesenským. Třetí,
vedená s. Nývltem, je hodnocena jako nejlepší. STS má od 1. ledna nového ředitele. Je jím
s. Segmüller.
Posledním závodem, kde pracují BSP, je závod Praga. Je jich tu 7. První má 8 členů, druhá
10, třetí 7, čtvrtá 15, pátá 9, šestá 11 a 7. pět členů. Vedoucími jsou s. Vojtěch, Burka,
Prokop, Šimek, Johanovský a Blaho. Sedmá pracuje v závodní kuchyni.
[– 32 –]

Veřejný a kulturní život
Oslavy. Byly to opět oslavy výročí historických událostí, které této oblasti dominovaly.
Vítězný únor byl připomenut na stranických členských schůzích. K oslavě MDŽ uspořádala
základní škola společně se školou mateřskou 3. března v Dělnickém domě slavnostní
akademii. Tamtéž se 7. března konala oficiální oslava, spojená s kulturním programem
a módní přehlídkou.
Májové oslavy měly tradiční ráz. Zahájeny byly Mírovým ohněm, zapáleným v předvečer
1. máje organizací SSM u mládežnické klubovny. K manifestaci na Husově náměstí přišlo
v průvodu městem 2 800 občanů z Hostivice, Středokluk, Kněževse a Chýně. Promluvil
k nim krajský poslanec PhDr. Vladimír Šikola, CSc. Odpoledne vyhrávala v Dělnickém domě
dudácká muzika Dokolečka. 5. května položili pionýři a členové ČSPB květiny k památníčkům, u nichž pak stáli čestnou stráž. 9. května se konal tradiční Pochod vítězství.
Okresní mírová slavnost (vzhledem k opožděným žním bez přívlastku dožínková) se konala
5. září za účasti více než 3 000 občanů z celého okresu. Počasí jí nepřálo, ráno pršelo, odpoledne bylo nevlídně oblačno. Na slavnosti promluvil vedoucí tajemník OV KSČ s. F. Posolda a tajemník KV KSČ s. V. Šindelář.
Měsíc čsl. sovětského přátelství pro[– 33 –]
běhl ve znamení oslav 70. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Byl zahájen již 2. listopadu v zámku koncertem Kruhu přátel hudby nazvaným Otáčíme zemí, v němž účinkovali Čeněk Pavlík, Bohuslav Pavlas a Milan Langr. Recitoval Miroslav Doležal. Oslava pokračovala 3. listopadu slavnostním večerem v Dělnickém domě, na němž účinkovali národní
umělec Josef Větrovec, zasloužilý umělec Josef Bek, herec Vítězslav Jandák, Naďa Urbánková, Stanislav Procházka mladší a další. Program uváděl televizní hlasatel Jaroslav
Knotek. 5. listopadu se večerního lampiónového průvodu zúčastnilo na 400 dětí a dospělých. Vojáci přitom vypálili na počest výročí 70 světlic. Do rámce oslav zapadla i akademie
TJ Sokol, konaná 14. listopadu. Oslav se zúčastnila svou akademií i základní škola, a to
24. listopadu v Dělnickém domě. 3. prosince byl MČSP ukončen již zmíněným zasedáním
národního výboru, v jehož slavnostní části provedla skupina členů Hudebního divadla
v Karlíně kulturní pásmo, nazvané Sedmnáct zastavení s písní.
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Kursy kult. střediska. Městské kulturní středisko pokračovalo ve své vzdělávací práci
organizováním kursů německého a anglického jazyka, kursu výtvarné výchovy pro děti, šití
pro ženy a společenské výchovy pro žáky
[– 34 –]
7. a 8. tříd základní školy. Posledně jmenovaných kursů se zúčastnilo 43 chlapců a děvčat.
Novinkou byly taneční kursy pro mládež od 15 let, zahájené 29. září a vedené Jiřím
Velkem. Pokračovaly i kursy hry na klavír, akordeon, kytaru a zobcovou flétnu. Jejich žáci
předvedli své umění na koncertech 31. ledna v Dělnickém domě a 13. června v zámku.
Zájezdy do divadel. V průběhu roku se uskutečnilo několik zájezdů do pražských
divadel. 8. ledna do Hudebního divadla na operetu Peppina, 15. dubna do Rokoka na hru
Josefina, 26. května do Činoherního klubu na pořad Nikoliv pátá, ale devátá a 16. října do
Realistického divadla, kde místo hry Bertoldo se hrála Její pastorkyňa, kterou naši shlédli
již v loňském roce.
Divadlo pro děti. Pro děti byla uspořádána řada představení v Dělnickém domě. Z nich
nejúspěšnější bylo 22. září vystoupení televizních loutkoherců vedených hostivickým občanem Jaroslavem Vidlařem.
Zájezdy do hor. Opět se uskutečnily lyžařské zájezdy na Boží Dar, a to 28. února
a 21. března, vždy za účasti 45 lyžařů. 3. října byl vlastivědný zájezd do Litomyšle
a Nových Hradů.
Kruh přátel hudby. Kruh přátel hudby se sešel 4. května
[– 35 –]
na výroční schůzi, kde byl zvolen nový výbor. Předsedou je dr. S. Plicka, jednatelem
dr. A. Tejnor a pokladní Věra Kopová. V rámci schůze se uskutečnila beseda s místními
umělci. Zúčastnili se jí akademičtí sochaři Jiří Kačer a Jan Turský a loutkař Jaroslav Vidlař.
Kruh uspořádal letos tyto koncerty: 25. března v zámku flétnisty V. Drápala a kytaristy
L. Brabce, 27. dubna v Dělnickém domě velikonoční koncert souboru Musica Bohemica,
8. června v zámku koncert skupiny Musica per tre a na ukončení jarní sezony 17. června
koncert Pražského marimbového tria. Podzimní sezona byla zahájena 12. října v zámku
koncertem kontrabasisty F. Pošty a klavíristy Novotného. Při něm hovořil k posluchačům
skladatel Václav Felix. 2. listopadu se konal již zmíněný koncert k 70. výročí Velkého října
a 18. prosince v Dělnickém domě tradiční vánoční koncert Tria české hudby.
FTC. Na jaře se ustavil při kulturním středisku nový zájmový hudební kroužek. Dal si
jméno Kruh přátel folkových, trampských a country písní a užívá zkratku FTC. První jeho
akcí byl večer skupiny Banket, jehož se zúčastnilo 11 zájemců. Na druhý večer přišlo již
23 posluchačů.
Přednášky. Kulturní středisko organizovalo také
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[– 36 –]
přednáškovou činnost. 3. února hovořila k ženám, jichž se v Dělnickém domě sešlo 45,
Hana Váňová na téma Kosmetické minimum. 14. dubna přednášela 60 posluchačům
RNDr. Hana Maříková o velikonočních zvycích a 2. června promluvil k členkám ČSŽ
dr. Slavomír Plicka na téma Za 13 let začíná třetí tisíciletí.
Hostivický měsíčník. Kulturní středisko se také podílelo na vydávání Hostivického měsíčníku, jehož odpovědnou redaktorkou je Anna Křižková. Časopis změnil číslování, nový
ročník začne prvním číslem v lednu 1988. Letošní ročník proto skončil číslem čtrnáct.
Redakční rada, doplněná s. Stanislavem Stejskalem zvýšila úroveň časopisu zařazením
několika seriálů. Byly to např. Hostivické BSP, Víte, že…, což jsou aktuality ze Sovětského
svazu, celoroční seriál připomínek událostí v tom kterém měsíci, připravovaný kronikářem,
apod.
Místní rozhlas. Bohužel ani letos se nepřikročilo k opravě rozhlasového zařízení, takže
Hostivický rozhlasový týdeník nemohl být vysílán.
Zcela také stagnovala činnost Kruhu přátel historie a vlastivědy.
Plesy. Plesová sezona začala 10. ledna Mysliveckým plesem. 17. ledna byl Všedělnický
ples, 7. února Ples chovatelů drobného zvířectva, 14. února Sokolský ples a 21. února Ples
SRPŠ. 10. dubna
[– 37 –]
uspořádal ČSŽ jarní vínek, 27. dubna byla prodloužená v předtanečních pro žáky 7. a 8.
tříd základní školy. V dalším průběhu roku se pak konaly obvyklé taneční zábavy a diskotéky, pořádané organizacemi Národní fronty.
Knihovna. Záslužná byla i činnost městské lidové knihovny. Na konci roku měla celkem
20 417 svazků, z toho 10 683 svazky beletrie, 4 801 naučných knih a 4 933 knih pro
mládež. Čtenářů má registrováno 810, z toho 507 dospělých a 303 děti do 14 let. Celkový
počet výpůjček činil 39 664 knihy, z toho si dospělí vypůjčili 29 095 a mladiství 10 569
knih. Časopiseckých titulů má knihovna pro čtenáře k dispozici celkem 50. Vypůjčeno bylo
8 167 čísel. I letos organizovala knihovna vedle pravidelných výstavek a nástěnek k literárním i ostatním výročím besedy s knihami pro školní mládež a pokračovala v bibliograficko informatické výchově těchto dětí. Pro klub důchodců připravila H. Bohdalová
přednášku k výročí J. Myslivečka. I nadále pečuje zdejší knihovna o přidružené knihovny
v Pticích, Červeném Újezdě, Dobrovízi a Středoklukách.
SPOZ. Sbor pro občanské záležitosti uskutečnil letos dvanáctkrát vítání novorozeňátek, při
nichž bylo zapsáno do pamětní knihy 48 dětí. 1. září přivítaly členky boru děti v mateřské
škole, v prvních třídách základní školy a ve škole zvláštní.
[– 38 –]
Občanské průkazy byly předány 12. února 63 mladistvým. SPOZ se zúčastnil pionýrského
slibu a nástupu branců. Jim byly potom poslány k vánocům dopisy a dárky. K MDŽ byla
připravena blahopřání všem ženám starším 75 let. Pro klub důchodců byla k témuž svátku
organizována besídka, na níž účinkovaly děti z mateřské školy a dárky připravily děti ve
školní družině.
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Velkou akcí Sboru bylo Radostné odpoledne s důchodci, uspořádané 24. září v kulturním
domě závodu Praga. Bylo na ně pozváno na 300 důchodců, z nichž se dostavilo necelých
sto. V programu účinkovaly děti z mateřské školy, o stavitelce hostivického zámku velkovévodkyni Toskánské hovořil kronikář, s aktualitami města seznámila důchodce poslankyně
Alena Mráčková a předseda školské a kulturní komise RSDr. Karel Seidl. Hlavní částí
programu bylo vystoupení folkloristického souboru s názvem Studánka plná písniček.
28. října navštívily členky Sboru občany žijící v Domovech důchodců v Černošicích, Mníšku
pod Brdy, Jílovém, Sedlčanech, Hostěradicích, Lysé nad Labem-Řepíně a v Hostomicích.
Potěšily tím celkem 10 staroušků. Pokračovalo se i v pravidelném zasílání blahopřání
k narozeninám občanům starším 70 let.
Matriční údaje. Letos bylo uzavřeno 62 sňatků, v jedné rodině
[– 39 –]
byla oslavena zlatá svatba. Dětí se narodilo 41, 42 našich spoluobčanů zemřelo. Bolestnou
ztrátou byl náhlý odchod Jaroslava Vevery, plukovníka ČSLA v. v., dlouholetého zasloužilého funkcionáře KSČ a nositele řady státních vyznamenání. Zemřel 9. března stár
necelých 75 let. 5. listopadu skonal dlouholetý člen rady národního výboru a předseda
jeho finanční komise Miroslav Vališ. Zemřel ve věku 64 let. 23. 11. nečekaně zemřel ve
věku 66 let s. Antonín Kalina, major SNB v. v., který podobně jako s. Vevera měl velké
zásluhy o stranický a veřejný život v Hostivici. Pro své zásluhy o stranu a dělnickou třídu
zůstanou tito soudruzi v trvalé paměti svých spoluobčanů.

Ze života dětí a mládeže
Jesle. Během roku získaly jesle nové prostory po bývalé mateřské škole. Tím se zvýšila
jejich kapacita na 35 dětí a bylo možno vyhovět všem zájemcům z řad rodičů o umístění
dětí.
Mateřská škola. V mateřské škole nebyly přijaty pro nedostatek místa tři děti nezaměstnaných matek. 1. září zde nastoupila na své první místo Alena Lešáková, která v červnu
ukončila studium na pedagogické škole. Úprava okolí školy pokračovala, ale do konce roku
nebyla ještě dokončena.
Zvláštní škola. Zvláštní škola setrvává nadále v nevyhovujícím
[– 40 –]
prostředí v dřevěném pavilonu na náměstí. Přesto zde dva učitelé, manželé Langrovi,
dosahují u svých 24 žáků dobrých výsledků, především výchovných.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada H – svazek č. 8
Kronika města Hostivice 1986–1991 – rok 1987

29

Základní škola. V základní škole došlo během roku k několika kádrovým změnám.
Problémy, které tím vznikly, byly však zvládnuty a požadovaná úroveň vyučovací i výchovné práce byla celkem zajištěna, i když nelze přehlédnout, že na škole trvale chybějí učitelé
některých odborností, především matematiky. Na konci uplynulého školního roku vystoupilo z 8. tříd 79 žáků, ze 7. třídy pouze 1. 17 žáků si zvolilo prioritní dělnická povolání.
Přijímacím zkouškám na střední školy a čtyřleté učební obory se podrobilo 29 žáků, z nichž
jen 3 neuspěli. Studovat tedy bude 30 % vystupujících žáků. Tímto vysokým procentem se
škola udržela na čelném místě mezi školami okresu Praha-západ. V novém školním roce
navštěvuje školu v dvaceti třídách 594 žáků, které vyučuje 31 učitelů.
28. března oslavili učitelé svůj svátek, Den učitelů. Při této příležitosti byla vyznamenána
učitelka Ivana Tejkalová ministerstvem školství čestným titulem Vzorný učitel. Je třetí
držitelkou tohoto titulu na zdejší škole. Vyučuje zde nepřetržitě od roku 1954, kdy sem
přišla z Horních Počernic.
Soubor Hostivít. Základní škola se podílela i na veřejném životě města. Uskutečnila dvě
již zmíněné slavnostní
[– 41 –]
akademie. Vrcholem dobře připraveného programu bylo v obou případech vystoupení
pěvecko-dramatického souboru Hostivít, vedeného učitelkou Danou Říhovou. Za čtyři léta
trvání účinkoval tento soubor v mnohých místech naší vlasti, vždy s velkým úspěchem.
Zúčastňoval se řady soutěží, z nichž nejúspěšnější byl na Kaplickém divadelním létě, kde
bylo oceněno jeho scénické a herecké ztvárnění hry O Dorotě. Hostivickým divákům se
soubor pochlubil svým uměním na samostatném večeru, uspořádaném 14. prosince
v zámku.
PO SSM. Pionýrská organizace SSM má od 1. září novou skupinovou vedoucí. Stala se jí
Michaela Alexiová, která nahradila Ivanu Kovandovou, která odešla z PO i ze školy na
vlastní žádost. S ní odešlo z různých důvodů dalších osm oddílových vedoucích, které
zčásti nahradily vychovatelky školní družiny a učitelky. Pionýrská organizace má osmnáct
oddílů, z nichž šest pro žáky 4. až 8. tříd se věnuje zájmové činnosti. Práce PO, jež se
zúčastňovalo 326 dětí, vyvrcholila dvěma letními tábory, putovním v Budislavi u Litomyšle,
absolvovalo ho 25 dětí, a pobytovým táborem v Harlikovicích u Vrchlabí v Krkonoších se
stejným počtem dětí. 24. ledna uskutečnila PO závod branné zdatnosti. Klub mezinárodního přátelství, vedený s. Pasákovou, uspořádal k Mezinárodnímu dni dětí v pionýrském
domě setkání s 50 sovětskými dětmi. Pokračovala i brigádnická činnost dětí, a to zvláště
v kroužku Kamarádů přírody. Pracovali v úho[– 42 –]
nických lesích a uplatnili se také při čištění Litovického potoka.
SSM. Vedle bohaté činnosti pionýrské organizace se vytrácela práce městské organizace
SSM, jejímž předsedou byl Tomáš Novotný.
Vandalismus u nás. Znepokojující byly množící se případy vandalismu mladých lidí,
ničících úmyslně dopravní značení, veřejné telefonní automaty, poutače, rozbíjejících
veřejné osvětlení u bažantnice, okna v autobusové čekárně i v soukromých bytech. Stejně
znepokojující je lhostejnost, s kterou tyto negativní jevy přehlížela veřejnost.
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Zdravotní a sociální péče
Zdravotní středisko. S výstavbou nového zdravotnického střediska se ani letos nezačalo.
bylo pouze definitivně rozhodnuto, kde bude stát.
V personálním obsazení střediska došlo ke dvěma změnám. Od 1. ledna je zde dětskou
lékařkou MUDr. Jitka Landová a ženské oddělení vede MUDr. Helena Dyková, CSc.
Odběr krve. Ve spolupráci s Českým červeným křížem byl organizován dvojí odběr krve
od bezpříspěvkových dárců. První se konal 11. března a krav darovalo 23 občanů. Podruhé
byla krev odebírána 14. října. Novinkou byla kontrola všech dárců, zda nejsou
[– 43 –]
nositeli nákazy AIDS.
ČČK. V ČČK jsou nyní organizovány pouze ženy, povětšině starší 60 let. Novou předsedkyní je sestra Vlčková.
Sociální péče. Úroveň a rozsah sociální péče o potřebné občany se nezměnily. Zdravotní
a sociální komise národního výboru eviduje 128 sociálně potřebných občanů. Jednorázový
finanční příspěvek byl poskytnut 76 občanům. Většinou jednorázovou pomoc obdrželo
31 občanů, opakovaný příspěvek jeden občan. Ve městě žije 38 občanů cikánského
původu, z nich jedna rodina dostala jednorázovou finanční výpomoc.
Klub důchodců. Klub důchodců pokračoval ve své tradiční činnosti. Zúčastňovaly se jí
však opět pouze ženy.

Tělovýchova a sport
TJ Sokol. Vzorná TJ Sokol Hostivice si letos připomínala 95. výročí svého založení. Uspořádala k této příležitosti 14. 11. v Dělnickém domě slavnostní akademií, jíž současně
připomněla i 30. výročí vzniku ČSTV. Spolupořadatelem akademie byl proto Okresní svaz
ZRTV. V programu vystoupili cvičenci z tělovýchovných jednot Slavoj Řevnice, Vráže,
Úhonic, Dukly Karlín, Bohemians Praha a Hostivice. V průběhu akademie převzal zasloužilý
pracovník tělovýchovy Jaroslav Kučera z rukou členky ÚV ČSTV s. Studecké medaili
dr. M. Tyrše a Zlatou plaketu ZRTV Sokola Hostivice.
Spolu s OV a KV ZRTV uspořádala jednota na so[– 44 –]
kolském stadionu ve dnech 18. 5. a 6. 6. plnění disciplin odznaku zdatnosti a okresní
a krajskou letní soutěž ZRTV v lehké atletice. 16. května se také uskutečnil tradiční
Hrdličkův memoriál na Břvech. 5. prosince se konal 7. ročník Mikulášského běhu za účasti
319 závodníků. Ostudou bylo, že se z pořádající jednoty zúčastnilo pouze 10 dětí. Z ostatních jich přijelo 172.
Kopaná. A mužstvo kopané obsadilo v krajské soutěži 7. místo. Bylo však první v soutěži
slušnosti. Novým trenérem je Miroslav Urban. B. mužstvo bylo ve své soutěži 6., také
dorost se umístil v popředí tabulky, žáci byli 2. a zvítězili v poháru Ivo Viktora.
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Svazarm. Svazarm uskutečnil 3. května oblíbený závod šlapačkových motocyklů –
indoortriál. Proběhl za velké účasti občanů na Husově náměstí. Soutěže motocyklů –
Memoriál J. Šmída – se letos zúčastnilo jen 7 vozů.
Závod míru. 2. května dojeli do Hostivice reprezentanti širšího výběru pro Závod míru. Cíl
jejich nominačního závodu byl na náměstí. Vlastní Závod míru projel naší obcí ve čtvrtek
14. května odpoledne. Šestá etapa z Mostu do Prahy přivedla závodníky silnicí od Sobína
a Komenského ulicí na Karlovarskou silnici, po níž pokračovali do cíle v Praze na Letné.
[– 45 –]

Z kronikářova zápisníku
SČSP. Městská organizace SČSP konala 11. dubna výroční členskou schůzi. Ve zvoleném
výboru nahradila Eliška Randáčková Karla Blätterbauera st. ve funkci jednatele. Organizace
uskutečnila osm zájezdů do různých míst ČSR. Zúčastňovalo se jich pravidelně kolem
45 členů. Celoroční bohatá činnost byla uzavřena 13. prosince členskou schůzí spojenou
s besedou u samovaru.
ZO ČSŽ. Úspěšné byly také zájezdy ZO ČSŽ. Dvakrát jely ženy do NDR, v březnu do
Freiburgu a v říjnu do Drážďan. Třetí zájezd byl na Děčínsko. 11. března uskutečnil ČSŽ
v Dělnickém domě burzu obnošeného šatstva a obuvi. Podruhé byl tento bazar pořádán
14. listopadu.
SPRŠ. Podobnou akci provedlo 20. října ve škole SRPŠ.
Chovatelé drobného zvířectva. Chovatelé drobného zvířectva uspořádali 16. května
v litovickém areálu trh zvířat. 13. a 14. 6. se zde pochlubili svými chovatelskými výsledky
na tradiční výstavě. 20. a 21. 11. vyvrcholila chovatelská sezona Okresní soutěžní výstavou
králíků.
Pohyb obyvatelstva. Od roku 1980 klesá u nás v Hostivici počet obyvatel. V roce 1985
zde žilo 2 067 mužů a 2 180 žen, celkem 4 247 občanů. V 7. pětiletce se k nám přistěhovalo 494 lidí, odešlo však 530.
Letní čas. Od 29. března do 27. září jsme se řídili letním časem.
Sběr železa. 4. dubna provedli členové fotbalového oddílu TJ Sokol sběr železného šrotu.
Sebrali ho 23 tuny a získali tak
[– 46 –]
částku 15 tisíc Kčs.
Výlov rybníků. 9. listopadu byl vyloven litovický rybník. Vylovilo se 26 tun kaprů, 1 tuna
línů, 200 kg okounů a 400 kusů candátové násady. Z rybníku Kala se vylovilo 17 tun ryb.
Vloupání. V prvním čtvrtletí roku došlo u nás k trojímu vloupání do obchodů. 13. ledna
navštívili pobertové trafiku na náměstí. Podruhé se do ní vloupali 18. února. Prodejna
potravin na sídlišti Na pískách byla vyloupena 11. března.
Kursy a školení. 11. listopadu se konal v Dělnickém domě kurs první pomoci a 26. listopadu školení CO.
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Sjezdy žáků. Letos se uskutečnila celá řada sjezdů bývalých žáků zdejší školy. 16. května
to byli absolventi z roku 1952, 23. května žáci z roku 1977 a 30. května z roku 1962. Žáci
narození v roce 1970 se sešli dokonce již za tři roky po odchodu ze školy. Stalo se tak
5. června. 10. října došlo k setkání žáků z roku 1957.
Korobejniková. V polovině června navštívila Hostivici Tamara Korobejniková, manželka
plukovníka A. J. Korobejnikova, osvoboditele a čestného občana našeho města.
Hostivice ve sdělovacích prostředcích. I letos se Hostivice objevila několikrát ve sdělovacích prostředcích. V jarním Magazinu Haló soboty uveřejnil kronikář článek Podkomoří
královny Kunhuty, v němž zachytil životní osudy prvního
[– 47 –]
známého majitele Litovic Řehníka. 21. května publikoval ve Svobodě článek Obohacují kulturní život, hodnotící činnost Kruhu přátel hudby. V květnu byl v časopise Květy uveřejněn
redakční článek Tahanice kolem bažantnice s řadou nepřesných a chybných údajů. Nesprávné údaje obsahoval i článek, uveřejněný J. Bajerem 17. července ve Svobodě. Týkal
se litovické tvrze, která podle tvrzení autora měla přejít do majetku roztockého muzea.
Článek byl 19. srpna v témž deníku dementován.
Počasí. Počasí bylo v tomto roce opět velmi rozmarné. Po celý rok se v prudkých změnách
střídaly deštivé dny se dny slunečnými, mrazy s oblevou, v létě vedra s chladnem. Sníh
padal na počátku ledna a potom až koncem února a začátkem března. Ten byl mrazivý,
ale ke konci měsíce vystoupila teplota na 25 °C. První máj byl teplý a slunečný, potom se
však znovu ochladilo. Teprve koncem měsíce dosáhla teplota letní úrovně. 30. června bylo
32 °C. Červenec a srpen byly deštivé se střídavými teplotami. Podobné bylo i září. V říjnu a
listopadu bylo poměrně sucho, teplota klesala a 3. prosince byl první mráz -4 °C. Od
poloviny měsíce bylo však už zase teplo. Na Štědrý den vystoupila teplota na +6 °C, na
Silvestra bylo +8 °C. Srážky byly minimální. Nepřízeň počasí se projevila na slabé úrodě
ovoce a na opožděných žních. Naproti tomu celkem dobře na tom byli houbaři.
[– 48 –]
Kronikářův záznam končí. Při jeho pročítání si uvědomuji, jak nedostačující je má schopnost zachytit proud událostí a činů, jichž jsem byl svědkem, v celé šíři a bohatství. Leccos
jsem dokázal pouze naznačit, mnohé uniklo mé pozornosti. Přesto věřím, že to podstatné
zaznamenáno bylo a že budoucí čtenář těchto řádků si učiní dostatečně plastický obraz
o životě našeho města a jeho obyvatel v roce devatenáctém osmdesátém sedmém.
Milena Sedlmayerová, zapsala

Miloš Šrámek, kronikář

Projednáno a schváleno radou MěstNV dne 17. března 1988.

Weinertová
tajemnice MěstNV

předseda MěstNV
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[– 52 –]
[prázdná strana]
[– 53 –]
Skončil rok 1988, bezesporu jeden z nejvýznamnějších v poválečné historii našeho státu.
Naše společnost v něm přistoupila k přestavbě hospodářského mechanismu a prohloubení
socialistické demokracie, učinila první kroky k všestrannému rozvoji všech oblastí veřejného života. Jak tento rok probíhal v našem městě, o tom chce vydat svědectví tento kronikářský záznam.

Práce vedoucích orgánů
MěstV KSČ. Politický život města řídil Městský výbor KSČ. Sledoval práci tří uličních
organizací. V nich probíhaly v únoru výroční schůze, na nichž vyli zasloužilí členové
vyznamenáni čestným uznáním. 19. března se konala městské konference strany, na níž
byl zvolen nový městský výbor ve složení Karel Blätterbauer, dr. Karel Fejfar, Hugo Houba.
Jiří Janda, Jan Kitz, Luboš Kudrna, Jitka Najmanová, Jiřina Pachmanová, Jana Plicková,
Arnošt Popelka, Luboš Schovanec, Jiří Šopejstal, Jiří Urban. Kandidáty jsou Blanka Arnoldová a Jaroslava Jelínková. Předsedou byl opět zvolen dr. Karel Fejfar.
MěstV NF. Na výroční schůzi Městského výboru Národní fronty konané 12. prosince byl
také zvolen nový výbor. V jeho čele je předseda Arnošt Popelka, místopředsedou byl zvolen František Cílek, jednatelkou Jana Tomková a hospodářkou Eliška Randáčková. Členy
výboru jsou dále Josef Mathauser, Ladislav Ledvina, Irena Havlíčková, Josef Spálenka
a Eva Kunstová. V národní frontě je sdruženo celkem 17 společenských organizací. Nejaktivnější z nich byl Český svaz chovatelů.
MěstNV. V poslaneckém aktivu městského národního výboru nedošlo ke změ[– 54 –]
nám. Z aparátu národního výboru odešla v září na vlastní žádost Dana Krejčí. Na její místo
byla od 1. října přijata Renáta Vacková. Rada i všechny komise pracovaly podle schváleného plánu.
Plenární zasedání. Během roku se národní výbor sešel pětkrát na plenárním zasedání,
v prvním pololetí třikrát, v druhém podle nové zákonné úpravy dvakrát. První zasedání se
konalo 25. února. Bylo na něm zhodnoceno plnění závazku města za rok 1987 a vyznamenáni nejzasloužilejší pracovníci a společenské organizace.
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Český svaz chovatelů. Z těch to byl na prvním místě Český svaz chovatelů. Měl
27 členů, kteří v rámci akce Z odpracovali 685 brigádních hodin, v zemědělství 250 hodin
a pro vlastní organizaci 1 405 hodin. Tři členové byli bezpříspěvkovými dárci krve, hodnota
produkce odevzdané pro společenský prospěch činila 34 074 Kčs, spolu s hodnotou
odpracovaných hodin ve výši 23 400 Kčs to bylo 55 474 Kčs, t. j. na 1 člena 2 054 Kčs. Ve
dnech 18. a 19. června uspořádal svaz u příležitosti 55. výročí svého založení jubilejní
výstavu hospodářského zvířectva a okrasného ptactva v chovatelském areálu U litovické
tvrze. Zúčastnilo se jí celkem 138 vystavovatelů z širokého okolí. V kroužku mladých přírodovědců při základní škole připravoval člen svazu MVDr. Luboš Kudrna 11 dětí na budoucí
vlastní chovatelskou práci.
Jako druhá a třetí nejaktivnější společenská organizace byly na zasedání vyhodnoceny
Svaz požární ochrany a II. základní organizace Českého svazu žen. Z občanských výborů
byly nejúspěšnější 4., 5. a 7. Nejlepšími brigádníky byli při budování osvětlení na hrázi
břevského rybníka starší a mladší Kletečkové a Jiří Ledvina. Na výstavbě vodovodu Oldřich
Mikeš, Pavel Kresl, Stanislav
[– 55 –]
Rochus, Hynek Hyška, Antonín Kameš, Bernard Polívka a Václav Jelínek st., na výstavbě
kanalizace Vladimír Zelenka, Bedřich Hajko, Ladislav Malík, Josef Šroubek, Václav Havlíček,
Karel Malík, František Hajko, Ladislav Linek, Vladislav Hajko, Miroslav Zemek, Jaroslav
Hájek, Jaroslav Řečinský, Zdeněk Chochola a Jaroslav Katzer.
Rozpočet NV. Na zasedání byl dále schválen rozpočet národního výboru na rok 1988.
Příjmy i výdaje byly v rovnováze, a to v částce 2 433 000 Kčs. Státní dotace činila téměř
půl druhého milionu korun. Vlastní příjmy byly zejména ze školních jídelen a z daní
a poplatků. Největší výdajová položka byla na oblast školství – 1 327 000 Kčs (včetně
výdajů na školní jídelny). Na zdravotnictví připadlo 274 tisíc (jesle), na kulturu 184 tisíc, na
veřejné osvětlení 108 tisíc, na čistění města 120 tisíc, na sociální péči 45 tisíc a na odvoz
odpadků 59 tisíc Kčs.
Další plenární zasedání. Druhé plenární zasedání, které proběhlo 7. dubna, se zúčastnil
poslanec Sněmovny lidu Richard Tichý. Na programu byly zprávy finanční komise, komise
pro akce Z a komise životního prostředí.
Na třetím zasedání, které se sešlo 9. června, byly projednány otázky obchodu a služeb.
Zúčastnili se ho ředitelé n. p. Potraviny a OPS Roztoky.
Plenární zasedání konané 1. září schválilo koncepci rozvoje města do roku 1995. Pamatuje
se v ní na všechny oblasti veřejného života a obsahuje 12 konkrétních investičních záměrů,
které by měly být během příštích osmi let splněny.
Na poslední plenární zasedání se poslanci sešli 24. listopadu. Schválili plán a závazek
města na příští rok a dále ustavení státního podniku Městský podnik
[– 56 –]
služeb, jehož činnost bude zahájena 1. ledna 1989. Z funkce místopředsedy MěstNV
odstoupil ze zdravotních důvodů ing. Karel Najman. Plénum zvolilo do této funkce
RSDr. Karla Seidla, který nadále zastává funkci předsedy školské a kulturní komise.
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Veřejná schůze NF. Všechny tři vedoucí složky města MěstV KSČ, MěstV NF a MěstNV
uspořádaly 13. října v Dělnickém domě veřejnou schůzi všech občanů. Mimo jiné byly na
ní zveřejněny zásady připravovaného ekologického programu národního výboru, přednesené ing. Antonínem Štětkou, CSc.

Budování města
Kanalizace. V uplynulém roce se pokračovalo v plnění úkolů akce Z. V její investiční části
byla dokončena kanalizace v ulici 7. listopadu a pro řadové rodinné domky u stadionu.12
Započalo se s budováním dalšího úseku v ulici 5. května.
Vodovod. Vodovod byl dokončen v ulici Pionýrů a pro řadové domky u stadionu. Hodnota
díla obou těchto akcí činila 3 638 000 Kčs, finanční náklad 2 769 000. Na těchto dvou nejdůležitějších úkolech se odpracovalo celkem 5 100 brigádnických hodin.
Zdravotnické středisko. Další připravovanou akcí Z je výstavba zdravotnického střediska. V tomto roce bylo definitivně potvrzeno místo, kde bude stát, a rozhodnuto, že bude
pouze dvouobvodové.
Husovo náměstí. V neinvestiční části akce Z se pokračovalo v úpravě Husova náměstí,
kde byla položena dlažba na chodníku podél silnice. Náklad na tuto akci činil přibližně
50 tisíc korun.
Asfaltování ulic. Byly vyasfaltovány ulice ve čtvrti za školou: Školská, Studentova, Sme[– 57 –]
tanova, Kmochova a Mírová ulice a část ulic Břevská, Fučíkova, Jenečská a Rudé armády.
Školní pavilon. Po dlouhých odkladech byla konečně zahájena výstavba pavilonu v prostoru kolem školičky. Staveniště bylo 2. září předáno stavbařům z Chýně, kteří budou
zajišťovat hrubou stavbu. K prvnímu kopnutí však došlo teprve 18. října. Do konce roku
byla provedena jen částečná skrývka zeminy.
Bytové jednotky v Kmochově ulici. V jarních měsících byly dokončeny poslední práce
na bytových jednotkách v dolní části Kmochovy ulice. Z 36 bytů jich národní výbor převzal
10, do nichž se koncem měsíce dubna nastěhovali nájemníci, povětšinou až dosud bydlící
v obecním domě U koruny.
Břevské koupaliště. Adaptace břevského koupaliště zůstala nadále na mrtvém bodě.
Zhodnocení brigádnické činnosti při plnění závazku města a vyhlášení nejlepších kolektivů
i jednotlivců bude opět provedeno na únorovém plenárním zasedání MěstNV v příštím
roce.

12

Čížkova ulice.
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Z polí a závodů
Žně. Žně začaly, díky příznivému počasí, dříve než jiná léta, již 9. července. Výnosy byly
však slabší, a to v důsledku krupobití, které postihlo nejen obiloviny, ale i pícniny a okopaniny. Průměrný hektarový výnos činil v JZD československo-sovětského přátelství se sídlem
v Chýni 4,08 tuny po hektaru. Družstvo obhospodařuje 3 983 hektarů a má 1 545 členů.
Na sklizni se podílelo 138 kombajny družstvo, státní statek Praha-západ se sídlem v Jenči
a STS Hostivice. Na pomoc jim přijelo dalších 13 kombajnů z kooperujících podniků.
Nejlepšími
[– 58 –]
kombajnéry, kteří na dožínkách obdrželi čestné uznání OV KSČ, byli Zdeněk Hettner
a Josef Jasora z Chýně, Antonín Kalenda, František Starec a Otto Pelák z Jenče a Vladimír
Tihlažík z STS. Z vedoucích pracovníků byl vyznamenán obchodní náměstek ředitele ZZN
Ruzyně ing. František Kohout.
Dělnický dům. JZD Chýně rozšířilo u nás přidruženou výrobu o další služby. K stávajícím
přibyla restaurace v Dělnickém domě, který družstvo pronajalo od MěstNV. Dosavadní
restaurační zařízení bylo rozděleno na formanku a čínskou restauraci. Formanka zahájila
činnost 1. května, „čína“ 1. června. Kolem zahrady, využívané restaurací, bylo vybudováno
zděné oplocení.
BSP. V přehledu brigád socialistické práce v hostivických závodech, který je uveden v loňském kronikářském zápisu, chybí brigády, pracující v Pragovce. Nejstarší brigáda Arkádie
Bareše, vedená s. Vojtěchem, má osm členů a jméno po svém zakladateli Barešovi, který
v roce 1961 tragicky zahynul. Brigáda čsl. sovětského přátelství vedená s. Burkou má
10 členů, z toho tři ženy. Brigáda získala vedle šesti stříbrných odznaků i tři zlaté. Jejich
nositeli jsou s. Burka, Kubice a Moravec. Třetí brigádu vede s. Prokop. Jsou v ní dvě ženy
a pět mužů. Další, nejpočetnější brigádu vede s. Šimek. Pracuje v ní 7 mužů a 8 žen.
Brigáda vlastní sedm bronzových, jeden stříbrný a jeden zlatý odznak, který získal s. Kácl.
V brigádě mající na starosti údržbu jsou jen muži. Vede ji s. Johanovský a z devíti členů
má šest bronzový odznak. Na úseku technické kontroly je brigáda s převahou žen. Z jedenácti členů jich je sedm a vedoucím brigády je s. Blaho. Nejmladší brigáda, soutěžící od
r. 1985, je v kuchyni.
[– 59 –]
Soutěž BSP. Brigády socialistické práce z hostivických závodů se sešly 10. února v Dělnickém domě na tradičním setkání, tentokrát u příležitosti 40. výročí Vítězného února. Hosty
setkání byly herečky Věra Galatíková a Zdeňka Procházková, které přítomným vyprávěly
zážitky ze svého divadelního života. V soutěži kolektivů o putovní pohár MěstNV, která
potom následovala, zvítězili členové brigády ze závodu Laktos, kteří budou pohár, převzatý
od loňského vítěze OPS Roztoky, střežit až do příštího setkání.
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Veřejný a kulturní život
Oslavy. Rok 1988 byl rokem dvou významných výročí, na jejichž oslavy se soustředila
pozornost kulturních i politických pracovníků. 40. výročí Vítězného února bylo oslaveno
22. 2. slavnostním večerem v Dělnickém domě, na němž účinkovali národní umělkyně
Jiřina Petrovická, herci Stella Zázvorková, Radek Brzobohatý a Jan Šťastný, televizní pracovníci režisér Jiří Adamec a hlasatelé Marie Tomsová a Jaroslav Knotek. Dále pak zpěváci
Zora Kohoutová, Iveta Simonová, Karel Hála, Karel Štědrý, Jiří Helekal a Ivan Mládek.
Druhým významným datem roku bylo 70. výročí vzniku Československa. Bylo oslaveno
zábavným večerem, uspořádaným 4. listopadu v Dělnickém domě. Účinkovali na něm herci
Jaroslava Obermajerová, Vlastimil Moravec a zpěvák Zdeněk Jelen. Hrála Vinohradská
kapela a program uváděl Pavel Michal.
Ostatní oslavy pořádané v průběhu roku měly obvyklý ráz. 5. března se sešly v Dělnickém
domě ženy k oslavě MDŽ, spojené s oblíbenou módní pře[– 60 –]
hlídkou. – Májové oslavy byly zahájeny 29. dubna hudebně zábavným večerem v Dělnickém domě, kde vyhrávala dechová hudba Josefinka a vyprávěním bavili diváky televizní
hlasatelka Saskia Burešová a herec Bohumil Bezouška. 30. dubna byl u pionýrského domu
zapálen mírový oheň. 1. máj přivítala dechovka budíčkem a dopoledne se konal průvod
městem s manifestací na náměstí. Spolu s hostivickými zúčastnili se opět i občané z Kněževse, Středokluk a Chýně v celkovém počtu 2 800 lidí. Na manifestaci k nim promluvila
JUDr. Marie Lochovská, tajemnice ONV. 5. května stáli pionýři a členové ČSPB čestnou
stráž u pomníku padlých a ostatních památníčků, které jako vždy ozdobili květinami.
7. května byl pak uspořádán Pochod vítězství. – Mezinárodní den dětí byl oslaven
18. června sportovním dnem na stadionu. – Také okresní mírová a dožínková slavnost,
konaná v sobotu 10. září, proběhla podobně jako jiná léta. Po slavnostním projevu
vedoucího tajemníka OV KSČ Františka Posoldy a vyznamenání nejlepších zemědělských
pracovníků následovala přehlídka zemědělské techniky a po ní odpoledne zábavný
program. Účast byla odhadnuta na osm tisíc návštěvníků. – Na zahájení Měsíce čsl. sovětského přátelství uspořádala odbočka SČSP jako každoročně lampionový průvod. V pondělí
7. listopadu se ho zúčastnilo více než 300 dětí i dospělých. V průběhu Měsíce uskutečnila
odbočka přednášku k výročí Velké říjnové revoluce a pro školní mládež zaplatila ve zdejším
kině filmové představení.
Městské kulturní středisko. V Městském kulturním středisku došlo 1. listopadu ke
kádrové změně. Vedoucí střediska Zdeňka Zelenková nastoupila mateřskou dovolenou. Její
[– 61 –]
funkci převzala Věra Kopová a za ni byla přijata Hana Kozáková.
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Kursy. Středisko organizovalo i letos oblíbené kursy, a to v podobném rozsahu i sortimentu jako v minulém roce. Jazykové kursy se pořádaly jak pro děti, tak i pro dospělé.
Němčině a angličtině vyučovali Bernard Polívka, Bohumila Jupová a Eva Podhorská.
Významným počinem bylo uspořádání tanečních kursů pro dospělé, které probíhaly od září
minulého roku a skončily závěrečnou prodlouženou 1. dubna. Zúčastnilo se jich 43 mladých žen a mužů, kurs vedli Eva Horáková a Jiří Velek. Druhý kurs, zahájený 4. října,
vedou Eva Horáková a Miroslav Marhold. Jeho první prodloužená s mikulášskou zábavou
se konala 5. prosince.
Žáci hudebních kursů předvedli své umění na dvou koncertech. První se konal 28. února
a s žáky kursů spoluúčinkoval soubor Mladost z Okresního domu pionýrů Praha-západ.
Podruhé zahráli mladí hudebníci svým rodičům a přátelům 11. června. Oba koncerty se
konaly v Dělnickém domě.
Výstavy. Žáci výtvarného kroužku, vedeného Marcelou Kačerovou, se pochlubili, čemu se
naučili, na výstavce v prázdninových měsících a znovu pak před vánocemi, vždy v hale
zámku.
Na dny 14. až 21. listopadu připravilo kulturní středisko opět v hale zámku výstavu kreseb
malířů V. Renčína a BAPE, což je dvojice výtvarníků Bartoš a Pergler.
Divadlo. Pro přátele divadla bylo organizovalo středisko několik zájezdů do pražských
divadel. 3. března to byla návštěva divadla S. K. Neumanna, kde diváci shlédli hru Dvanáct
rozhněvaných mužů. 4. května to byl zájezd do Smetanova divadla na operu Trubadúr
a 11. listopadu na hru Voskovce a Wericha West pocket revue
[– 62 –]
v divadle Jiřího Wolkera. Dětem byla určena řada pořadů uskutečněných v Dělnickém
domě. Pro dospělé byl na 23. duben připraven klubový pořad s herci kladenského divadla
Z díla Jana Nerudy a na 26. květen premiéra hry Pohádka, provedená souborem Paleta
závodního klubu ROH železniční stanice Hostivice. Po dvouleté přestávce se tito amatérští
divadelníci přihlásili s novinkou svého režiséra Richarda Krause. Bohužel jejich snaha
a elán nenašly odezvu u hostivické veřejnosti, představení navštívilo jen několik desítek
diváků.
Kruh přátel hudby. Kruh přátel hudby pokračoval i letos ve své záslužné činnosti. Již pět
sezón propaguje u nás vážnou hudbu a nesporně tím prospívá ke zvýšení kulturní úrovně
hostivických občanů. První koncert v uplynulém roce se uskutečnil 16. února v Dělnickém
domě. Byl nazván Milostné romance a účinkoval při něm zasloužilý umělec René Tuček,
klavírista Přemysl Charvát a recitátor Jan Brož. 22. března koncertovalo v hale zámku
Novákovo dechové trio. Další koncert se konal 13. dubna. Harfenistky Libuše Váchalová,
Jana Boučková a flétnista Jiří Bouček v něm přednesli skladby klasiků i současných autorů.
Závěrem jarní sezony byl pak koncert, konaný 26. května v zámku, v němž účinkovala
altistka národní umělkyně Věra Soukupová za klavírního doprovodu zasloužilého umělce
Alfreda Holečka a Kociánova kvarteta. Koncert, pořádaný při příležitosti pátého výročí
otevření adaptovaného zámku, byl vyvrcholením činnosti Kruhu přátel hudby.
Podzimní sezóna byla zahájena 18. října klavírním koncertem zasloužilého umělce Petra
Štěpána a pokračovala recitálem národního umělce violisty Lubomíra Malého a klavíristky
Libuše Křepelové. Tradiční vánoční koncert se konal 12. prosince
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[– 63 –]
a barytonistu národního umělce Václava Zítka při něm doprovázel na klavír Jiří Pokorný.
Pop muzik. Zatímco koncerty Kruhu přátel hudby byly vždy vyprodány, koncerty z oblasti
populární hudby, na nichž účinkovali známí zpěváci a umělci, se vždycky s takovým ohlasem nesetkaly. 18. ledna to byl pořad nazvaný Koncertový podnik Kterka a spol., 1. února
zde účinkoval soubor Bluegrasse Nova, 10. března zpíval nepočetným divákům Wabi
Daněk, 25. května se konal klubový večer s Janem Burianem, 14. června vystoupil Ivan
Mládek, 17. června účinkovala v Dělnickém domě za účasti pouhých 36 diváků skupina
Markýz John, 10. září to byli Tučňáci a 25. října opět za malé účasti dvojice Bílá – Vondráček. 21. listopadu se konala estráda s Winterem-Nepraktou a 15. prosince vánoční koncert
Václava Hybše a jeho hostů Nadi Urbánkové, Lenky Malinové, Pavla Bartoně, Jiřího Císlera,
Miloše Frýby a Jiřího Štědroně.
FTC. Protějšek Kruhu přátel hudby, Kruh přátel folkových, trampských a country písní FTC
uspořádal 23. ledna na litovické návsi 1. zimní hry, spočívající v různých recesních soutěžích a zpěvu a tanci v hostinci U litovické tvrze. 23. března se konal koncert folkového
klubu FTC a 27. června to pak byl Country bál v sále kulturního domu závodu Praga.
Přednášky. Kulturní středisko uspořádalo během roku také několik přednášek. 14. ledna
to byla přednáška MUDr. Tiché o nemoci AIDS. 24. dubna hovořil dr. Pavel Beleš
o alkoholismu a toxikomanii. 15. dubna promluvil k pionýrům doc. dr. C. Votrubec, CSc.,
a 19. září seznámil Václav Čížek žáky břevnovské školy, kteří byli v našem městě na exkurzi, s jeho historií.
[– 64 –]
Hostivický měsíčník. Hostivický měsíčník vycházel letos již patnáctý rok. Svědčí o kvalitě
tohoto časopisu, že právě tohoto roku dosáhl vynikajícího veřejného ocenění. V novinářské
soutěži ÚV NF ČSR, ministerstva vnitra ČSR a Českého svazu novinářů získal redakční
kolektiv II. cenu v kategorii okresního, místního a závodního tisku za rok 1987 v konkurenci téměř 30 časopisů. Měsíčník je tištěn v závodě Videopress MON Rudná a jak kvalitou
tisku, tak i grafickou úpravou je plně na výši. Je velmi pestrý, psaný a redigovaný na
profesionální úrovni a čtivý. O jeho stoupající oblibě svědčí i zvýšený náklad 950 výtisků,
z nichž žádný nezůstává neprodaný.
V pondělí 12. září se sešla redakční rada a všichni dopisovatelé časopisu k přátelské
besedě, na níž nejen sebekriticky zhodnotili svou dosavadní činnost, ale dohodli se i na
tom, jak pokračovat, aby Hostivický měsíčník byl ještě lepší.
Městský rozhlas. Zatímco jmenovaný měsíčník slouží městu k plné spokojenosti, náš
druhý veřejný sdělovací prostředek, městský rozhlas, nadále mlčí. Jeho oprava a přestavba
setrvají stále na mrtvém bodě.
Plesy. Plesová sezóna začala jako vždy mysliveckým plesem, který se konal 16. ledna. Na
23. leden připravili baráčníci pro děti karneval a 29. ledna uspořádalo svůj ples kulturní
středisko. 6. února následoval ples chovatelů, 13. února ples SRPŠ a plesovou sezonu
uzavřelo 11. března kulturní středisko karnevalem. 5. prosince uspořádalo středisko ještě
mikulášské odpoledne pro mládež.
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Knihovna. V personálním obsazení městské lidové knihovny došlo ke změně. Vedoucí
knihovnice nastoupila mateřskou dovolenou, její funkci převzala Hedvika Bohdalová a na
uvolněné místo byla od 5. ledna přijata Olga Srbová. Knihovna měla na konci roku celkem
21 123 knih. Z 11 054 svazků krásné literatury bylo 4 097 knih
[– 65 –]
pro mládež. Naučné literatury vlastnila celkem 5 022 svazků, z toho 950 pro mládež. Evidovaných čtenářů bylo 812, z nich 307 mladistvých. Celkem se půjčilo 39 773 knih, mládež
si vypůjčila 10 612 svazků. Čtenáři měli k dispozici 50 titulů denního tisku a periodik. Vedle
půjčování knih a časopisů uskutečnila knihovna řadu kulturně výchovných akcí. Připravila
129 výstavek a 44 nástěnek ke všem významným výročím politickým i kulturním. V Klubu
důchodců se uskutečnily tři přednášky: 11. února promluvil kronikář na téma 48. rok
v českých dějinách, 28. září opět kronikář o hostivickém kantorovi Františku Josefu Pelzovi,
autoru sokolské písně Lví silou, a 19. prosince Alois Saifrt o vánočních zvycích. Pro děti
a mládež bylo připraveno 49 besed a pásem o knihách. 29. března to byla beseda se
spisovatelkou Markétou Zimmerovou. Celkem se těchto akcí zúčastnilo 792 osob. I letos
knihovna pečovala o knihovny v Pticích, v Červeném Újezdě a ve Středoklukách.
Kino. V kině zůstalo vše při starém. Uskutečnilo se celkem 269 představení, z toho 86 pro
děti. Navštívilo je 12 077 diváků. Nejúspěšnějším filmem byl film Dva nosáči tankují super,
který shlédlo 622 diváků. Nejmenší návštěva – 3 diváci byla na polském filmu Jsem proti.
SPOZ. Sbor pro občanské záležitosti oslavil 35. výročí své existence. V rámci oslav tohoto
výročí byla matrikářka MěstNV a členka SPOZ Blanka Bártová13 vyznamenána čestným
uznáním rady SKNV a nejstarší člen sboru Miloš Šrámek čestným uznáním rady ONV
Praha-západ. U nás v Hostivici se členové Sboru sešli k oslavě výročí 6. července v čínské
restauraci v Dělnickém domě za účasti předsedy a tajemnice MěstNV. Činnost Sboru
probíhala po celý rok v zaběhnutém rytmu i rozsahu. 34 nových občánků bylo slavnostně
uvítáno, do nového školního roku bylo přivítáno 134 dětí z mateřské školy, zá[– 66 –]
kladní a zvláštní školy, ale i v jeslích. Tři manželské páry: Blätterbauerovi, Tomkovi a Gutvaldovi oslavili zlatou svatbu. 80 patnáctiletým byly slavnostně předány občanské průkazy.
Po celý rok byla zasílána blahopřání občanům starším 70 let a s dárky navštíveni ti, kteří se
dožili osmdesátky. Pro občany starší 75 let bylo 28. září uspořádáno zábavné odpoledne.
O program pro 123 účastníků se postaraly děti z mateřské školy a kronikář přednáškou
o tom, „jak Hostivice k svému jménu přišla.“ S aktualitami města seznámil důchodce
RSDr. Karel Seidl, předseda školské a kulturní komise MěstNV. Nezapomnělo se ani na
návštěvu hostivických občanů, žijících v Domovech důchodců. Členové Sboru se zúčastnili
i nástupu branců do prezenční služby a k vánocům jim poslali malé dárky.

13

Jméno dopsáno dodatečně.
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Matriční údaje. Letos bylo v Hostivici uzavřeno 65 sňatků. Za zaznamenání stojí svatba
uskutečněná 8. srpna. Sňatek uzavřeli ing. Petr Porák a Iva Kůželová a neobvyklý den –
pondělí – si vybrali proto, že věřili ve šťastné číslo osm. Toho dne byly totiž v datu čtyři
osmičky 8. 8. 1988. Na leden příštího roku se připravovala oslava vzácného životního
jubilea. Občan Jan Bureš se měl 26. ledna dožít 100 let. Bohužel čtyři měsíce před tímto
datem, 16. září, zemřel. Byl jedním ze 46 spoluobčanů, kteří nás v minulém roce opustili.
Naproti tomu se narodilo jen 33 dětí, takže se počet obyvatel města opět o něco snížil.
K 31. prosinci jich u nás žilo 4 139.

Ze života našich dětí
Jesle. Do jeslí byly v uplynulém roce zařazeny všechny děti, jejich rodiče o přijetí
požádali. Celkem se zde pečovalo o 30 dětí. Do kolektivu vychovatelek přibyly sestry
Tejkalová a Chalupová.
[– 67 –]
Mateřská školy. V mateřské škole se i při kapacitě 120 dětí na čtyři nedostalo. Výchovné
výsledky, kterých zde pedagogický sbor dosahoval, byly velmi dobré. Děti vystupovaly se
svým pásmem písniček, říkanek a tanečků při vítání novorozeňat, při setkání důchodců,
v jejich Klubu apod. Dobře také pracovalo sdružení rodičů při této škole. O sobotách se
tatínkové scházeli na brigádách a upravovali okolí školy. Do konce roku však nebylo ještě
všechno hotovo.
Zvláštní škola. I zvláštní škola pracovala po celý rok s dobrými výsledky. Navštěvovalo ji
27 žáků. V závěru roku se situace této školy zkomplikovala náhlým vážným onemocněním
ředitele školy Jiřího Langra, který byl postižen infarktem. Jeho zastupování bylo zajišťováno brigádnickou výpomocí. Škola i letos dosáhla výrazných úspěchů ve sběru druhotných
surovin. V okresní soutěži získala první místo a s ním odměnu 1 000 Kčs, která byla použita
na zaplacení letenek třem nejlepším sběračům a příspěvkům na ně dalším 11 žákům při leteckém výletu do Karlových Varů.
Základní školy. V základní škole došlo k řadě personálních změn. K 1. červenci rozvázal
na vlastní žádost pracovní poměr ředitel školy Jaromír Sulkovský a odešel na školu
v Jinonicích. Jeho funkci převzala Renáta Trhlínová, zástupkyní byla jmenována Dagmar
Otisová. Do důchodu odešla vzorná učitelka Ivana Tejkalová a ze školy odešel zkušený
učitel matematiky a fyziky Petr Neubauer. Dále to byla učitelka Dana Říhová, jejímž odchodem skončila činnost pěvecké-recitačního kroužku Hostivít. Pro školní rok 1988–89 byl
pedagogický sbor školy doplněn učitelem matematiky Vladimírem Mezníkem, učitelem
dílenského vyučování Jaroslavem Kalouchem a absolventkou SPŠ v Berouně Evou Marhulovou. Zahájení výstavby pětitřídního pavilonu v areálu školičky způsobilo škole organizační
potíže. Školička byla od 1. září vyřazena z provozu, a proto musilo být ve druhých, třetích
a čtvrtých
[– 68 –]
třídách zavedeno směnné vyučování.
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Školní družiny. Školní družina měla opět tři oddělení. Vedoucí vychovatelkou byla Vendulka Jelínková, s níž spolupracovaly vychovatelky Marie Pohůnková a Martina Pecková.
Měly na starost celkem 64 dětí, žáků prvních až čtvrtých tříd.
SRPŠ. Sdružení rodičů a přátel školy má od zářijové členské schůze nového předsedu. Je
jím ing. Karel Chmelík. Jiří Pasák, kterého ing. Chmelík ve funkci vystřídal, vedl rodičovskou organizaci plných 16 let.
PO SSM. V pionýrské organizaci byla po odchodu skupinové vedoucí Michaely Alexiové
obsazena tato funkce tak, že se o ni od 1. září dělily Ivana Kovandová a Ladislava
Pasáková, které byly přijaty do vedlejšího pracovního poměru s polovičním úvazkem. Toto
ne právě ideální řešení nemělo naštěstí vliv na pionýrskou činnost. Ta byla poměrně
bohatá, jak dosvědčuje tento její neúplný přehled: 11. února byla uspořádána beseda
k 85. narozeninám Julia Fučíka. O něm a jeho příteli Mirkovi, vlastním jménem Jaroslavu
Klecanovi, žijícím v Litovicích, dětem vyprávěl Václav Čížek. 20. února se konal branný
závod a 21. února zájezd do divadla Jiřího Wolkera. Dubnové výročí PO si děti připomněly
Pionýrskou sedmikráskou, uskutečněnou 20. dubna v pionýrském domě. V programu
slavnosti bylo vyznamenáno 28 nejaktivnějších pionýrů. V dubnu navštívily děti také
bažantnici, kde shlédly vystoupení skupiny historického šermu a zúčastnily se různých
zábavných soutěží. O prázdninách se část pionýrů zúčastnila tábora STS v Horním
Maršově. 9. října připravili vojáci z patronátního útvaru v Hájku pro celou skupinu další
branný závod. 18. října proběhlo skupinové volební shromáždění. 22. října a 5. listopadu
uskutečnili pionýři plánovanou lesní brigádu, na níž vykonali práci v hodnotě 842 Kčs. Pod
vedením s. Pasákové a Peckové se zúčast[– 69 –]
li také úspěšně Branného dne v Černolicích a neméně dobře si vedli v okresním kole Sokolovského závodu branné zdatnosti.

Zdravotnictví a sociální péče
Zdravotnické středisko. V personálním obsazení zdravotnického střediska došlo ke
změně pouze v dětském oddělení. MUDr. Jitka Landová odešla na mateřskou dovolenou
a v jejím zastupování se střídali primář MUDr. Pokorný a MUDr. Šulcová.
Geriatrická sestra. Geriatrická sestra Jiřina Hásová, pracující při zdejším středisku už
čtvrtý rok, má na starost oba obvody, tj. obce Hostivice, Jeneč a Chýně. Jen v Hostivici
pečuje o 550 důchodců starších 65 let.
Adaptace dětské a gynekologické ordinace. Po přestěhování provozovny holičství
a kadeřnictví do Domu služeb na náměstí se započalo s adaptací domu proti středisku na
dětskou a ženskou ordinaci. V důsledku liknavého přístupu OPS Roztoky k tomuto úkolu
nebyla rekonstrukce do konce roku dokončena.
Odběry krve. Byl organizován trojí odběr krve od bezpříspěvkových dárců. Prvního se
13. ledna zúčastnilo 22 občanů, k druhému se dostavilo 6. července 20 dárců, třetí se
konal 21. prosince. Akci zajišťovala jako vždy místní organizace Českého červeného kříže.
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Sociální péče. Sociální komise národního výboru evidovala v uplynulém roce 121 potřebných občanů. Všichni dostali jednorázový finanční příspěvek, opakovaný příspěvek byl
poskytnut čtrnáctkrát, jednou to byla také jednorázová věcná výpomoc. V městě žilo
27 občanů cikánského původu, z nichž jeden dostal jednorázovou finanční výpomoc.
V Domovech důchodců žilo 12 občanů. V Jílovém a Mníšku pod Brdy po třech, v ZátoruHostomicích dva, po jednom v Hostěradicích, Sedlčanech, Černošicích a Lysé nad Labem.
Klub důchodců se mimo letní prázdniny scházel po celý rok pravidelně vždy v pondělí a ve
čtvrtek. Zúčastňovalo se 15 až 20 důchodců,
[– 70 –]
vesměs žen. Organizovanou činnost zajišťovala i letos Božena Tomková.

Tělovýchova a sport
TJ Sokol. Výroční konference TJ Sokol se konala 27. února. Bylo na ní konstatováno, že
se cvičilo v osmi věkových kategoriích: rodiče s dětmi, nejmladší žactvo, mladší a starší
žáci, mladší a starší žákyně, dorostenky a ženy, starší ženy a muži. Nejvíce cvičenců bylo
v kategorii mladších a starších žákyň, někdy i 45 dívek v cvičební hodinu. Naproti tomu
nejslabší kategorií byli muži. Organizovaly se také některé tělovýchovné akce mimo tělocvičnu, např. jednodenní lyžařský zájezd, výlet k Svárovské lípě, cyklistický zájezd do Lidic
apod. V závěru roku byly učiněny přípravy k zahájení nácviku na příští spartakiádu. TJ
Sokol Hostivice se bude opět ucházet o uspořádání okresní spartakiády.
Kopaná. Členové oddílu kopané se zúčastnili zimních turnajů ve Zličíně a ve Stodůlkách.
Obě mužstva absolvovala pětidenní soustředění v chatě STS v Oldřichově. V průběhu roku
soutěžili fotbalisté v okresních přeborech všech kategorií. A družstvo žáků se umístilo na
1. místě, dorostenci byli z okresního přeboru vyřazeni a soutěží dále jen v okresní soutěži.
A mužstvo dospělých obsadilo v okresním přeboru 6. místo.
Svazarm. Svazarm opakoval 9. května na hostivickém náměstí populární závod šlapačkových motocyklů – indoortrial. 11. 6. uspořádali kynologové pro děti soutěž o nejkrásnějšího voříška. 2. července se devět modelářů zúčastnilo soutěže akrobatických leteckých
modelů. 15. října zde probíhala okresní soutěž speciálních jízdních kol – cyklotrial. Šot
z jejího průběhu byl vysílán v televizních novinách. 3. prosince proběhl u nás již poosmé
Mikulášský běh. Zúčastnilo se ho 193 závodníků, nejmladšímu bylo 5 let,
[– 71 –]
nejstaršímu 65. Přijelo i 6 účastníků z Polska, hostivických však závodilo pouze 20.
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Z kronikářova zápisníku
Povolené služby. V průběhu roku vydal národní výbor v rámci své pravomoci 29 občanům povolení k poskytování drobných služeb.
Hostivice v televizi. 6. ledna byl v televizních Aktualitách vysílán šot o problémech
kolem stavby objektu Osevy na poli proti bývalé litovické mateřské škole.
Zájezd do NDR. V březnu se uskutečnily dva zájezdy našich občanů do NDR. 15. 3. to
byly ženy, které si vyjely do Freiburgu, 17. 3. členové ROH ve škole.
Mezinárodní dny odboje. 9. dubna byly u nás zahájeny okresní Mezinárodní dny
odboje. Účastníci položili květiny k památníčkům a pak besedovali v Dělnickém domě.
Bazary použitého zboží. Český svaz žen uspořádal i letos oblíbený bazar použitého
dětského oblečení, a to 16. 4. a 11. 11. Podobnou akci uskutečnilo 5. 11. i SRPŠ při zdejší
škole.
Činnost SČSP. 21. dubna navštívilo 40 členů odbočky Svazu čsl. sovětského přátelství
představení hry Mandát v divadle E. F. Buriana. Organizace odpracovala celkem 1 158
hodin na výstavbě kanalizace a při zlepšování životního prostředí. SČSP uskutečnil také
šest zájezdů, a to do Rožnova pod Radhoštěm, na Kolínsko, na Českomoravskou vysočinu,
do jižních Čech, do Žirovnice a na Berounsko.
† R. Jíšová. 30. června zemřela v Kladně dlouholetá ředitelka zdejší zvláštní školy Růžena
Jíšová.
Autohavárie. 6. srpna došlo na silnici pod Bílou horou k srážce tří automobilů. K odvozu
raněných do nemocnice byla poprvé použita helikoptéra zdravotní služby.
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Požár stohu. 11. srpna zapálil při bouřce blesk stoh slámy v Čekale.
Letní čas. Od 27. března do 25. září jsme se řídili letním časem.
Filmaři v zámku. 19. října natáčel štáb čsl. státního filmu v obřadní síni zámku hranou
svatbu pro film Zdání. Režisérka filmu Irena Pavlíčková obsadila úlohy oddávající úřednice
a matrikářky tajemnicí MěstNV M. Weinertovou a matrikářkou Blankou Bártovou.
Hostivice v časopisech. I letos se objevily v časopisech zmínky o Hostivici a příspěvky
jejích obyvatelů. 8. ledna byl v Haló sobotě otištěn dopis A. Saifrta o potřebě čistoty českého jazyka ve veřejných projevech. 9. března uveřejnilo Rudé právo rozhovor s majorem
RSDr. Karlem Seidlem o dopravní nehodovosti. V 14. čísle týdeníku Národní výbory byl
publikován článek o Hostivici. V květnu bylo v dětském časopise Ohníček otištěno vyprávění dámské krejčové zdejšího OPS Magdy Vaněčkové. Vladimír Truhlář uveřejnil 24. 5.
v Práci zprávu o výsledcích svého pokusu naroubovat citrusy na jabloně. V září uveřejnila
Svoboda článek o práci Sborů pro občanské záležitosti, v němž byla pochvalná zmínka
i o našem sboru. Rozsáhlý článek o něm byl otištěn v 22. čísle týdeníku Kulturní rozvoj. Ve
Svobodě byl 24. 10. v rubrice Galerie nejlepších pochválen za vzornou práci hostivický
lakýrník Antonín Hladovec, pracovník Středočeského stavebního podniku. 31. října byla ve
44. čísle časopisu Ahoj na sobotu otištěna vzpomínka naší občanky Marie Dbalé. Kronikář
uveřejnil v Mysliveckém kalendáři článek o hostivické bažantnici.
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Sjezd bývalých žáků. 29. října se sešli v Dělnickém domě bývalí žáci zdejší školy, kteří
zde dokončili školní docházku v r. 1943.
Gloriet v bažantnici. Počátkem prosince byl zbořen gloriet v bažantnici. O jeho záchranu
marně
[– 73 –]
usilovali členové Kruhu přátel historie a přírody.
Vánoční trh. 17. prosince se konal v zahradě Dělnického domu poprvé vánoční trh, na
němž vedle ovoce, švýcarské čokolády a dobrot z chilské kuchyně bylo možné zakoupit
i keramiku a knihy. Pořadatelem bylo JZD ČSP Chýně.
J. Vidlař v televizi. V prosinci opakovala televize ve Večerníčku seriál Včelí medvídci,
jehož autorem je hostivický občan, loutkář Jaroslav Vidlař.
Svítící stromky v zahradách. K poezii letošních vánoc přispěli někteří naši spoluobčané
rozsvícením barevných žárovek na stromcích ve svých zahradách. Nechávali je zářit ve
večerních hodinách posledních dnů roku.
Počasí. Počasí mělo letos podobný charakter jako v loňském roce. Opět to bylo časté
střídání slunných dnů s deštivými, vedra s chladnem v létě, mrazu s oblevou v zimě.
Počátek ledna byl téměř jarní s teplotami do 9 °C. Mírný mráz s trochou sněhu se objevil
teprve v druhé polovici měsíce. Podobný byl i únor, kdy teploty v prvních dnech dosáhly až
10 °C. V březnu se už teplota držela trvale nad nulou. 3. března napadlo 20 cm sněhu, ale
již druhého dne začal tát. V dubnu bylo v některých dnech až 15 °C, aby druhého dne klesl
teploměr k nule. 29. dubna vystoupil rtuťový sloupec až na 20 °C. Srážky byly v této první
třetině roku velmi malé. I v květnu skoro nepršelo. 1. máj byl slunný, 2. května bylo
23 °C. Druhá polovina měsíce byla na srážky bohatší. 29. 5. byla první bouřka. Teplé
počasí a střídavá oblačnost s občasným deštěm provázely i červnové dny. 27. června byla
bouřka s lijákem. Červenec byl velmi teplý. Již 1. 7. naměřili meteorologové 30 stupňů.
5. července bylo před bouřkou 33 stupňů. Prudký déšť 25. července dosahoval intenzity
průtrže mračen. Horku vydrželo až do srpna, kdy ještě 11. 8. bylo v bouřce naměřeno
30 °C. V září se již výraz[– 74 –]
ne ochladilo, také častěji pršelo. Ke konci měsíce však teplota opět stoupala. Až do 25. října bylo stále ještě teplo, málo deště a v polovině měsíce mlhy. První ranní mráz byl naměřen 26. října. 2. listopadu již mírně popadával sníh a ranní mrazíky byly častější. 21. listopadu napadlo 20 cm sněhu, který však opět za tři dny roztál. Nový napadl 1. prosince.
Teplota byla kolem nuly a večer se tvořilo náledí. Až do 20. prosince byl mírný mráz,
sněhu však bylo pramálo. Po tomto datu se oteplilo a do konce prosince zůstal už teploměr
nad nulou. Vánoce i Silvestr byly bez sněhu s teplotami od 5 do 9 °C.
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Poslední řádky kronikářského záznamu roku 1988 jsou dopsány. I když v něm nebylo
splněno všechno, co jsme si na jeho počátku předsevzali, byl to vcelku dobrý rok. Došlo
v něm k dalšímu oteplení v mezinárodních vztazích. Celý socialistický tábor zahájil společenskou přestavbu mohutnou ofenzivou za dosažení kvalitativně vyššího stupně rozvoje.
Rýsuje se naděje, že se o problémech a nedostatcích nebude jen hovořit, že nebudou jen
kritizovány, ale plánovitě řešeny a napravovány. Tyto skutečnosti opravňují všechny lidi
dobré vůle k optimistickému pohledu na rok příští. není důvodu, proč by tomu tak nemělo
být i u nás v Hostivici.
zapsala: M. Sedlmayerová

kronikář: M. Šrámek

Projednáno a schváleno radou MěstNV v Hostivici dne 16. března 1989.

Weinertová
tajemnice MěstNV

předseda MěstNV
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[prázdná strana]
[– 79 –]
Skončil rok 1989, rok, který se událostmi, k nimž u nás v jeho závěru došlo, nesporně
zařadil mezi nejvýznamnější v novodobých dějinách naší vlasti. Byl to však i čtvrtý rok naší
osmé pětiletky. Jak u nás v Hostivici probíhal, jakých výsledků jsme ve všech oblastech
hospodářského i společenského života dosáhli, co dobrého či nedobrého nám přinesl, by
chtěly ve stručnosti a s nezaujatou objektivitou zachytit na věčnou paměť další řádky.

Politický život
MěstNV KSČ. Až do poloviny listopadu byl vedoucí politickou silou ve městě městský
výbor KSČ. Vyvíjel činnost ve vyježděných kolejích. Scházel se na poradách, sledoval práci
uličních organizací a v podstatě se omezil na formální činnost bez výraznějšího vlivu na
život města. Výraznější politické akce, k nimž u nás došlo, byly vesměs organizovány
vyššími složkami. 8. března to byla okresní konference pomocné stráže VB, která se konala
v Dělnickém domě za účasti předsedy ONV Karla Musila a tajemníka OV KSČ Ivana
Štěpánka, a v závěru roku, v průběhu „sametové“ revoluce, o níž bude řeč v samostatné
kapitole, okresní konference KSČ, konaná 9. prosince opět v Dělnickém domě, za účasti
Marie Jarošové, místopředsedkyně ČNR, tajemníka KV KSČ I. Cinka a vedoucího tajemníka
OV KSČ F. Brandejse. Obě tyto akce neměly přímý vztah k našemu městu a veřejnost
o nich prakticky nevěděla.
MěstV NF. Jen o málo výraznější byla činnost MěstV Národní fronty a to zá[– 80 –]
sluhou některých jeho složek: dvou organizací Českého svazu žen, Českého svazu chovatelů, ČS zahrádkářů, Českého mysliveckého svazu, Svazu československo-sovětského přátelství a Tělovýchovné jednoty Sokol. Ostatní organizace zůstaly vesměs pasivní a v životě
města se nijak zvlášť neprojevovaly.

Správa města
MěstNV. Městský národní výbor pracoval po celý rok ve všech svých orgánech podle
schváleného plánu. Konala se čtyři plenární zasedání.
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1. plenární zasedání. K prvnímu se poslanci sešli 23. února, aby za přítomnosti
krajského poslance Vladimíra Šikoly zhodnotili práci v minulém roce a ocenili ty složky
i jednotlivce, které se nejvíce podíleli na plnění daných úkolů. Z občanských výborů si
nejlépe vedl OV číslo 4 v čele s předsedou Ladislavem Stupkou. Tento výbor se navíc
umístil na 2. místě v okresní soutěži. Druhým u nás byl OV č. 5 s předsedou Františkem
Burdou, třetím pak OV č. 1 s předsedou Jiřím Rážem. Čestným uznáním bylo vyznamenáno
celkem 30 občanů, 13 za práci na výstavbě kanalizace, 8 za budování komunikací a chodníků a 9 za zlepšení životního prostředí. V průběhu zasedání schválili poslanci také rozpočet na rok 1989 a plán Výboru lidové kontroly.
2. plénum. 2. pléna MěstNV, které se konalo 18. května, se zúčastnil poslanec Federálního shromáždění Richard Tichý. Byla projednána zpráva komise finanční, plánování a výstavby, komise pro řízení akcí Z a komise pro životní prostředí.
[– 81 –]
3. plénum. 3. plenární zasedání se uskutečnilo 14. září. V jeho úvodu byly školskou a kulturní komisí oceněny čestným uznáním bývalé učitelky školy Johanka Jupová a Marie
Krátká a spolu s nimi i dosud zde působící Marie Kuklová. Dále byl takto vyznamenán
bývalý předseda školské komise Jiří Šesták a dlouholetá pracovnice mateřské školy Antonie
Hájková. Vyznamenáni byli také hostivičtí požárníci, a to hned dvakrát: radou MěstNV
a Okresní správou sboru požární ochrany Praha-západ. V průběhu zasedání byl proveden
rozbor hospodaření města v 1. pololetí roku. Bylo konstatováno, že skončilo přebytkem
téměř 460 000 Kčs, když výdaje dosáhly včetně akcí Z 2 928 tisíc a příjmy 3 334 tisíc Kčs.
Dále se projednávaly zprávy komise školské a kulturní, sociálně zdravotní, komise obchodu
a místního hospodářství.
4. plénum. 4. zasedání pléna MěstNV se konalo 16. listopadu. Poslanci vyslechli zprávu
o činnosti jednotlivých občanských výborů, o činnosti Výboru lidové kontroly, zprávu přestupkové komise (řešila 23 přestupků, uložila v pěti případech pokuty v celkové výši
1 400 Kčs a dále dvě pořádkové pokuty). Projednána byla také zpráva o stížnostech,
kterých bylo 14 a převážně se týkaly občanského soužití. Dále byl zhodnocen stav ve zdejší obchodní síti a stav projektu plynofikace města. V rámci zasedání byl schválen program
činnosti národního výboru pro příští rok.

Jak se u nás pracovalo
Budovatelské úsilí našich občanů bylo i letos zaměřeno především
[– 82 –]
Kanalizace. k plnění úkolů akce Z. V její investiční části se pokračovalo ve výstavbě
kanalizace v ulici 5. května a začalo se v ulici Mládežnická.
Vodovod. Druhým hlavním úkolem bylo budování vodovodu. Pokračovalo v ulicích
V podskalí, Čsl. armády, v Pelzově ulici a v části ulice Švermovy.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada H – svazek č. 8
Kronika města Hostivice 1986–1991 – rok 1989

52

Komunikace. Při úpravách komunikací byly vyasfaltovány ulice Jabloňová, Sadová, Ke
hřbitovu,14 Palouky, ulice Železničářů, Drdova, 7. listopadu, zčásti ulice Jenečská, Fučíkova
a Rudé armády.
Zdravotní středisko. Jedním z hlavních úkolů volebního programu NF je výstavba dvojobvodového zdravotního střediska. Bohužel ani letos se v ní v podstatě nepokročilo.
Úprava náměstí. V neinvestiční části akce Z se pokračovalo v úpravě Husova náměstí.
K zahájení těchto prací v jižní části areálu však došlo teprve koncem května. Bylo započato
s budováním chodníků.
Školní pavilón. V měsíci únoru byly obnoveny práce na stavbě sedmitřídního školního
pavilónu naproti hlavní budově školy. Do konce roku byly vyhloubeny základy a sklepní
prostory, které byly zčásti vyzděny. Celoroční harmonogram však splněn nebyl.15
Břevské koupaliště. Také břevské koupaliště zůstalo v nedodělaném stavu, v jakém bylo
v závěru loňského roku.
Stavba Argopodniku. Na pozemcích severně od státní silnice v prostoru pod Jenečkem
vybudoval Agropodnik Praha-západ zámečnickou provozovnu, která svým zařízením (kotelnou) zhoršuje ekologickou situaci města.16
Práce obč. výborů. Značné množství obecně prospěšné práce vykázaly ve svých
obvodech
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jednotlivé občanské výbory. Byla to především drobná, finančně nenáročná činnost sloužící
ke zlepšení životního prostředí: úprava parkových a travnatých ploch, nátěry laviček či
osvětlovacích těles, dláždění chodníků, úklid veřejných prostranství apod. Zhodnocení této
práce spolu s oceněním nejlepších kolektivů i jednotlivců bude opět provedeno na plenárním zasedání MěstNV v únoru příštího roku.
Městský podnik služeb. K 1. lednu 1989 schválila vláda ČSR ustavení prvního státního
podniku v našem městě. Je to Městský podnik služeb Hostivice, jehož zřizovatelem se stal
MěstNV. Došlo k tomu na základě usnesení plenárního zasedání národního výnoru, které
se konalo 24. listopadu 1988. Řízením podniku byla až do doby volby ředitele pověřena
Hana Chalušová. 24. března byla zvolena sedmičlenná rada pracujících vedená Blankou
Hatschbachovou. Na místo ředitele byl vypsán konkurs, z něhož vyšli na doporučení rady
MěstNV dva kandidáti. Z nich byl na schůzi všech zaměstnanců podniku konané 21. dubna
zvolen ředitelem ing. Michal Sláma. Do funkce nastoupil 10. května.
Již během 1. čtvrtletí dosáhl podnik velmi dobrých výsledků. Plán zisku splnil na více než
200 %, redukované výkony překročil o 147 000 Kčs a i v dalších ukazatelích potvrdil svůj
úspěšný start. Podnik má 150 pracovníků. Všechny služby, které prováděl dřívější Oblastní
podnik služeb Roztoky, nezajišťuje, přidal k nim však kosmetický salón v Domě služeb na
náměstí a výměnný prodej protektorovaných pneumatik.

14
15
16

Nádražní ulice.
Komenského čp. 454.
Ke Skále čp. 1053, nyní areál DFI Europe s. r. o.
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Z veřejného a kulturního života
Oslavy. V roce 1989 nebylo žádných velkých, kulatých výročí. Výjimkou bylo pouze 40 let
trvání pionýrské organizace, o jehož oslavě bude napsáno později. Ostatní výročí byla připomenuta obvyklým způsobem: 25. únor na členských schůzích uličních organizací KSČ,
MDŽ estrádou s programem z vlastních zdrojů, když se objednaná dvojice Helena Růžičková a její syn nedostavila. Ani oslava 1. máje nevybočila ze standardního průběhu, snad jen
tím, že byla podstatně skromnější než jiná léta. Zúčastnilo se jí necelých 3 000 občanů
z Hostivice, Chýně, Kněževse a Středokluk. Manifestace se konala na Husově náměstí
a promluvil na ní poslanec SKNV Vladimír Šikola. Koncert a další program po manifestaci
odpadl, místo něho byla připravena v Dělnickém domě miniestráda, na níž však přišlo
pouhých 70 osob. Ještě hůře dopadla plánovaná májová taneční zábava, jíž se zúčastnilo
jen 7 lidí. 5. května položili členové odbočky SPB spolu s pionýry jako každoročně kytičky
k památníčkům a 9. května se již žádná oslava nekonala. Okresní mírová slavnost v sobotu
16. září byla také podstatně skromnější než jiná léta. Nekonala se přehlídka zemědělské
techniky a také sortiment prodávaného zboží, které bývalo největším lákadlem pro účastníky, byl značně ochuzen. Na slavnosti byli vyznamenáni nejlepší pracovníci zemědělských
závodů a MěstNV byla udělena Čsl. mírovým výborem pamětní medaile za příkladnou
mírovou aktivitu světového a čsl. mírového hnutí 1989. 3 000 účastníků slavnosti vyslechlo
projev poslance SKNV V. Šikoly. Oslava 28. října a zahájení MČSP byly 2. listopadu spojeny
v rámci hudebně zábavného večera v Dělnickém domě. Účinkoval zde se svými sólisty
orchestr Jaromíra Sajdla, herec Dalimil Klapka a další umělci. Pořad uváděl Miloš Vychytal.
[– 85 –]
Kulturní středisko. Lví podíl na veškerém kulturním a společenském dění u nás mělo
opět Městské kulturní středisko. V jeho personálním obsazení došlo je změnám. 1. února
zde nastoupila Naďa Kubíková, která však k 31. březnu rozvázala pracovní poměr. Za ni
1. dubna nastoupila Iva Šafránková a zůstala do 30. června. V prázdninových měsících zde
pracovala vedoucí Věra Kopová sama, teprve k 1. září byla přijata Marie Holečková.
Kursy. I v tomto roce se organizovaly oblíbené jazykové a hudební kursy v podstatě ve
stejném rozsahu jako loni. Žáci hudebních kursů vystoupili dvakrát v samostatném koncertě. 21. ledna spolu s profesionálním souborem členů orchestru čsl. rozhlasu Amadeus a na
závěr roku 24. června, v obou případech v Dělnickém domě. Pokračovaly i kursy taneční
a společenské výchovy ukončené 31. 3. květinovým večírkem.
Výstavy. V průběhu roku bylo v hale zámku uspořádáno také několik výstav. Po celý únor
zde vystavoval své práce místní fotograf Jindřich Lukášek, v jarních a podzimních měsících
tu byly výstavky výtvarných prací žáků mateřské a základní školy a školní družiny mládeže.
Zájezdy do divadel. Významnou činností kulturního střediska byla organizace zájezdů
našich občanů do pražských divadel. 5. ledna se konal zájezd do Nové scény ND na hru
Chuť medu, 11. ledna byla shlédnuta v divadle S. K. Neumanna Hra pro milující a 23. února opět na Nové scéně hra Modrý pavilon, 15. března v divadle SKN hra Kdopak by se vlka
bál. 8. května se konal zájezd do Smetanova divadla na operu Dvě vdovy a na podzim pak
ještě 15. září na hru Slečna Julie na Nové scéně, 5. října tamtéž na hru Vy jste Jan, 16. října do divadla SKN na hru Kdes byl(a) v noci? a
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9. listopadu na hru na Nové scéně Celestina.
Pořady pro děti. Pro děti připravilo kulturní středisko řadu nejrůznějších představení
pražských umělců, vesměs v Dělnickém domě: 16. ledna Večerníček 1990, 13. února Pohádka o ztracených tonech, 6. března Divotvorný klobouk, 15. března pro mateřskou školu
hru O jeskyňkách a Smolíčkovi, 3. dubna Divadlo na pouti, 18. dubna opět pohádky pro
mateřskou školu. K MDD byl připraven na 28. května zábavný program a na 26. června
představení Zelenáčů. 29. června se při zábavném programu rozloučili se školou žáci
8. tříd. Na podzim akce pokračovaly: 8. září pořad Ahoj, kamarádi, 9. října výchovný
koncert se skladbami pro flétnu a harfu, 30. října pro mateřskou školu Pohádka o skřítkovi
z kytary a 13. listopadu hra Pytlovka a pytláci.
Kruh přátel hudby. Kruh přátel hudby zahájil další velmi úspěšný rok své činnosti
28. března koncertem Pražských madrigalistů v Dělnickém domě. 19. dubna koncertoval
v hale zámku houslista zasloužilý umělec Václav Hudeček, doprovázený klavíristou Petrem
Adamcem. 3. června byl organizován zájezd členů Kruhu na Podblanicko, kde navštívili
Louňovice a další místa spojená s dějinami české hudby. 14. června zazněla v hale zámku
barokní hudba v podání sopranistky Salome Losové, cembalistky Hany Kimelové-Straširipkové a violoncellisty Jiřího Hoška. Na podzim pokračovala série koncertů KPH recitálem
klavíristky Jindry Kramperové, doplněným vyprávěním skladatelky Sylvie Bodarové. 23. října se konal koncert Pražského kytarového kvarteta a 14. listopadu pěvecký koncert sólistů
Národního divadla sopranistky Marie Kremenové a barytonisty Pavla Červinky, které doprovázel klavírista Jaromír Šalamoun. Oblíbený vánoční koncert při svíčkách se konal 20. prosince. Účinkovalo na něm
[– 87 –]
Severočeské strunné duo.
Pop music. Také v oblasti populární hudby bylo uspořádáno několik koncertů. 6. února
pořad zpěváka Pavla Bobka, nazvaný Piknik, 13. března koncert Milana Drobného
s J. Brabcem, Moravcem a skupinou KTO. 24. dubna vystoupila v hale zámku dvojice zpěváků Paleček a Janík a 6. září zazpívaly v plně obsazeném sále Dělnického domu Buřinky.
FTC. Klub přátel folkových, trampských a country písní FTC uspořádal 25. ledna v Dělnickém domě country bál. Druhý se konal 7. března, třetí 30. května a čtvrtý 7. října. SSM
uskutečnil v kulturním domě závodu Praga dvě diskotéky, 27. října a 1. listopadu. Při
druhé se konala přehlídka folkových skupin za spoluúčasti OV SSM.
Přednášky. Z přednáškové činnosti stojí za zmínku vedle občasných besed v Klubu
důchodců, organizovaných Městskou lidovou knihovnou, přednáška dr. Hany Maříkové
o velikonočních zvycích, uspořádaná 14. dubna, a beseda nazvaná Sally ti odpoví spojená
s promítáním filmu Horká kaše. Konala se 28. září ve zdejším kině a zúčastnilo se jí vedle
dospělých asi 50 mladých lidí, kteří však po skončení filmu z valné části odešli. Zbylí se pak
zúčastnili zajímavého dialogu s dr. Jiřinou Hanušovou, onou populární Sally z časopisu
Mladý svět.
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Hostivický měsíčník. Hostivický měsíčník si nadále udržel vysoký standard, který ho řadí
mezi nejlepší místní časopisy v ČSR. Vychází desetkrát ročně a jeho náklad 950 výtisků byl
vždy vzdor zvýšené ceně 2 Kčs do posledního exempláře vyprodán. Bohužel ani toto
zdražení nestačilo na úhradu režie, která činí 7 000 Kčs na jedno číslo. Z rozpočtu MěstNV
a ONV bylo proto nutné doplácet chybějící finanční prostředky v úhrnné výši 50 000 Kčs.
[– 88 –]
Knihovna. Také v Městské lidové knihovně došlo ke kádrovým změnám. Olga Srbová
přešla k 15. dubnu do aparátu MěstNV a na její místo byla přijata Anna Petkovová.
Knižní fond měl v závěru roku 21 928 čísel, z toho bylo 5 236 naučných knih a 5 194 knih
dětských. Z celkového počtu 833 čtenářů bylo 316 dětí. Celkem si všichni vypůjčili 38 647
knih, z toho 11 731 naučných a 10 197 dětských. Knihovna poskytovala svým čtenářům
možnost výpůjček 6 deníků a 50 titulů periodik. Uskutečnilo se 80 výstavek knih, 39 nástěnek a 38 besed se čtenáři, převážně dětskými. V uvedeném počtu je zahrnuta 1 beseda
pro dospělé spojená s prodejem knih a 3 besedy v Klubu důchodců. M. Šrámek tam promluvil 23. března o J. Š. Baarovi a 29. června o Krameriovi, M. Horák 7. prosince o J. Nerudovi. Pokračovalo se v bibliografickoinformativní výchově dětí a knihovna dále spolupracovala s knihovnou v Pticích, v Červeném Újezdě a ve Středoklukách. K nim přibyli v tomto
roce další čtyři: v Kněževsi, v Dobrovízi, v Jenči a v Chýni.
Kino. V místním kinu se uskutečnilo 279 představení. Navštívilo je celkem 11 573 diváků.
Největší návštěvnost měly filmy Vzpomínky na Afriku (USA) a Slunce, seno a pár facek
(ČSSR). Nejméně úspěšný byl sovětský film Sbohem, parto z mojí čtvrti, na jehož promítání přišli jen 3 diváci.
SPOZ. Rozsáhlou činnost vyvíjel Sbor pro občanské záležitosti. Uskutečnil celkem 50 individuálních obřadů vítání novorozeňat. 50. září přivítal děti do mateřské, zvláštní i základní
školy, zúčastnil se slibu 37 pionýrů, spolupůsobil při předávání občanských průkazů
80 mladistvým, 29. června připravil v Dělnickém domě slavnostní rozloučení vystupujících
žáků se školou. Také pro dospělé občany se uskuteč[– 89 –]
nila řada akce: 2 obřady předávání povolávacích rozkazů brancům, slavnostní ocenění
pionýrských vedoucích, obřady spojené s dovršením 25. roku zaměstnání v jednom podniku či s odchodem do důchodu. 361 občanům byla zaslána písemná blahopřání k životnímu
jubileu, 172 občanům byla spolu s dárkem předána osobně, byla zaslána blahopřání
k 5 stříbrným a 1 zlaté svatbě, kondolovalo se rodinám, v nichž došlo k úmrtí. Občané
starší 75 let se sešli 21. září v kulturním domě závodu Praga, kde pro ně Sbor připravil
zábavné odpoledne s populárním hercem a zpěvákem Josefem Zímou, televizní hlasatelkou
Dvořáčkovou a s dalšími umělci.
Členky Sboru navštívily v říjnu 13 spoluobčanů, žijících v Domovech důchodců, kam jim
spolu s pozdravy přinesly i malé dárky. Činnost Sboru byla propagována pravidelně obměňovanými vývěskami v poutači na náměstí. V 16. čísle časopisu Kulturní rozvoj byli s ní
seznámeni čtenáři v uveřejněném článku.
B. Bártová – odchod do důchodu. V polovině dubna odešla do důchodu dlouholetá
matrikářka města blanka Bártová. Na její místo byla přijata Olga Srbová.
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Život našich dětí
Jesle. V uplynulém roce se v jeslích dostalo na všechny děti, o jejichž přijetí rodiče požádali. Dokonce zůstalo několik volných míst. Celkem se zde pečovalo o 28 dětí.
Mateřská škola. Naproti tomu v mateřské škole chyběla 4 místa pro děti nezaměstnaných matek. Kapacita školy, činící 120 dětí, byla plně využita. Práce školy pokračovala bez
výkyvů, kádrové změny se týkaly pouze zastupování učitelek na mateřské dovolené důchodkyněmi. Během roku byla opravena střecha školy nákladem 50 000 Kčs, řada dal[– 90 –]
ších nedostatků přetrvává v důsledku špatné kvality stavebních prací. Svépomocí se však
pokračovalo v úpravě okolí školy.
Zvláštní škola. Zvláštní škola dosáhla v minulém roce opět velmi dobrých výsledků ve
sběru léčivých bylin a odpadových surovin. Zásluhu o to měla hlavně učitelka Alena
Langrová. V okresní soutěži obsadila škola 1. místo, podobně tomu bylo i v soutěži krajské.
Tato vítězství znamenala pro školu i finanční přínos. Z něho byl většině žáků uhrazen
letecký výlet do Karlových Varů, který škola absolvovala už počtvrté. Stalo se tak 29. 5.
Nejpilnější sběrač, žák 8. třídy Karel Slezák, byl navíc odměněn čtrnáctidenním prázdninovým pobytem v Bulharsku. Během roku došlo k změnám v učitelském sboru. Na jaře
byl postižen infarktem ředitel Jiří Langr. Zastupoval ho do konce školního roku Jiří Kubíče,
který byl od 1. září jmenován ředitelem školy. S ním zde vyučuje František Flemr, který
zastupuje onemocnělou A. Langrovou. Třetím členem učitelského sboru je mladá učitelka
Lucie Jirmanová. Školu navštěvuje 26 žáků.
Základní škola. Základní školu navštěvovalo ve 20 třídách 548 žáků. Škola se během
roku potýkala s řadou problémů. Nejzávažnějším bylo směnné vyučování, které se muselo
v důsledku uzavření školičky zavést ve 2., 3. a 4. ročnících. Další potíží byl stálý nedostatek
kvalifikovaných učitelů, především s aprobací matematika – fyzika. Přesto vykazovala škola
slušné vyučovací i výchovné výsledky. Úspěšná účast v řadě odborných soutěží, dobré
výsledky přijímacího řízení vystupujících žáků na střední odborné školy, gymnázia a na
čtyřleté učební obory s maturitou, zanedbatelné procento neprospívajících, to vše pomohlo
škole k získání 1. místa v okresní soutěži aktivity. Zlepšily se i materiálně technické podmínky. O prázdninách byly vymalovány
[– 91 –]
všechny učebny, podlahy byly pokryty novým PVC a pro většinu tříd byly zakoupeny nové
stolky a židličky.
ŠDM. Nezanedbatelným výchovným pomocníkem školy byla družina mládeže, pracující ve
třech odděleních, a pionýrská organizace.
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PO. Ve 13 oddílech pionýrů a 2 oddílech jisker se její činnosti zúčastňovalo téměř 75 %
žáků. Pracovali pod vedením 30 oddílových vedoucích a instruktorů. O funkci skupinové
vedoucí se dělily Ladislava Pasáková s Jitkou Hákovou. 14. 1. se 51 pionýrů zúčastnilo
Sokolovského závodu branné zdatnosti. Po pilných přípravách ve všech oddílech uskutečnila pionýrská organizace jako vyvrcholení jarní činnosti oslavu 40. výročí PO SSM. Konala
se 21. 4. v Dělnickém domě a pokračovala 22. 4. závodem O partyzánský samopal. Zprávu
o průběhu oslavy uveřejnil v 12. čísle časopisu Kulturní rozvoj redaktor Jiří Hoblík.
Slavnostní byl i slib pionýrů, který se konal 21. 4. v zámku. Po prázdninových táborech
v Horní Vidimi a Rokytnici, jichž se zúčastnilo 20 a 35 dětí, rozběhla se v září znovu činnost
jednotlivých oddílů. Ke dni ČSLA se konal závod branného charakteru a 11. 10. se uskutečnilo skupinové shromáždění, na kterém si pionýři zvolili své zástupce do skupinové rady.
28. 10. byla uspořádána Drakiáda, což byla přehlídka dětmi vyrobených draků, letadel
apod. Na celý školní rok se plánuje celostátní hra S pionýrským lvíčkem, jež je motivována
blížícím se 45. výročím osvobození naší vlasti.

Zdravotnictví a sociální péče
Zdravotnické středisko. V zdravotnickém středisku došlo k některým změnám. K 1. 10.
odešel do důchodu zubní lékař MUDr. Leo Kalenda. Do konce roku byl jen příležitostně
[– 92 –]
zastupován. V dětském středisku se v zastupování MUDr. Landové, která je na mateřské
dovolené, střídali MUDr. Pokorný a MUDr. Šulcová. Od 1. 9. je vystřídala MUDr. Vorlíčková.
V gynekologii ordinovala MUDr. Dyková. Geriatrická sestra J. Hásová rozvázala pracovní
poměr k 1. 12.
Odběry krve. Místní organizace ČsČK organizovala opět v průběhu roku odběry krve od
bezpříspěvkových dárců. Konaly se v dubnu, v září a v prosinci. Průměrně se zúčastnilo
18 lidí.
Sociální péče. Počet sociálně potřebných, evidovaných komisí národního výboru, se proti
loňskému roku snížil na 106 osob. Všichni dostali jednorázový příspěvek, opakovaný dostali dva. Jednorázovou věcnou výpomoc obdrželo 98 občanů. Počet cikánských občanů se
zvýšil z 27 na 36, z nich 2 dostali jednorázovou finanční výpomoc. V domově důchodců žilo
13 občanů: v Jílovém u Prahy 4, v Hostěradicích 1, v Černošicích 2, v Mníšku pod Brdy 2,
v Sedlčanech také 2 a v Zátoru-Hostomicích 1.
Klub důchodců. Klub důchodců se opět scházel pravidelně dvakrát týdně po celý rok
kromě letních prázdnin. Program pro 15 až 20 důchodkyň (muži se zde objevovali jen
sporadicky) zajišťovala důchodkyně Božena Tomková. Využívala k tomu lektorů důchodců
PhDr. A. Tejnora a bývalých ředitelů školy A. Saifrta, M. Horáka a M. Šrámka. Poslední dva
tu přednášeli jako aktivisti Městské lidové knihovny.
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Tělovýchova a sport
TJ Sokol. Výroční konference TJ Sokol se sešla v sokolovně 4. 3. Bylo na ní oznámeno, že
naše jednota byla v minulém roce hodnocena jako nejlepší v okrese Praha-západ. Měla
celkem 676 členů, kteří se aktivně zúčastňovali činnosti v 10 oddílech a odborech. Z nich 6
soutěžilo o titul vzorný, oceněný Zlatou plaketou ČSTV.
[– 93 –]
K těmto oddílům přibyl obnovený oddíl kulturistiky a oddíl nohejbalu. Kulturisté si svépomocí vybudovali vlastní posilovnu.
Příprava spartakiády. Již v 1. pololetí roku se začalo s přípravou celostátní spartakiády,
která by se měla konat v příštím roce. Prvním počinem k tomu byl okresní spartakiádní
sportovní den, který se konal na stadionu 25. 5. V rámci celostátní spartakiády by měla
v Hostivici opět proběhnout okresní spartakiáda. K její přípravě byl ustaven spartakiádní
štáb, jehož předsedou byl Karel Blätterbauer, místopředsedou Jaroslav […?] a tajemníkem
František Cílek. Nácvik spartakiádních skladeb byl zahájen koncem září. Nacvičovalo se
8 skladeb. Bez problémů byl nácvik dětských skladeb, ale skladby dospělých cvičenců,
hlavně mužů, zůstaly za plánovanými čísly.
Mikulášský běh. Tradiční akcí organizovanou naší TJ Sokol byl Mikulášský běh, uskutečněný letos už po deváté. Konal se 12. 12. za účasti 115 dospělých závodníků a 57 dětí,
které neodradil ani šestistupňový mráz, jímž nás toho dne sv. Petr obšťastnil.

Sametová revoluce u nás
Brutální zásah bezpečnostních složek proti demonstrujícím studentům v pátek 17. 11.
večer v Praze se stal rozbuškou, jejíž výbuch rozmetal dosavadní politickou strukturu v našem státě. Do čela celonárodního hnutí se v několika dnech postavilo Občanské fórum,
soustřeďující zástupce všech složek veřejného života u nás. Podobně tomu bylo v mnoha
městech a obcích republiky.
U nás se v prvních dnech této něžné revoluce, jak se obrodnému procesu také říkalo,
mnoho nedělo. Postupně se začaly objevovat plakáty a letáky dovážené z Prahy a
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vylepované porůznu na vhodných i nevhodných místech. Zprvu nebudily téměř žádnou
pozornost, mnohé byly strhávány i jinak ničeny. S dalšími sem přijížděli z Prahy mladí lidé
s trikolórami na kabátech. Centrem tohoto dění se stalo obchodní středisko na náměstí,
kde se ve všech prodejnách vyvěšovaly materiály fóra. I zde však byly některé ničeny.
Generální stávky, která byla celostátně vyhlášena z popudu stávkujících studentů a herců
na 27. 11. od 12 do 14 hodin, se u nás všichni nezúčastnili. V závodech se sice rozezvučely sirény, ale stávkovalo se jen částečně, mnohdy jen manifestačně. Také obchody s potravinami zůstaly otevřené.
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Občanské fórum se u nás ustavilo 2. 12., kdy se v Dělnickém domě sešlo necelých
200 občanů, kteří ze svého středu zvolili koordinační skupinu v tomto složení: Milan Choura, ing. arch. Bohumil Fanta, Pharm. Dr. Vítězslav Fanta, Jaromír Kratochvíl, MVDr. Luboš
Kudrna, PhDr. Slavomír Plicka, Renáta Trhlínová, Jan Turský, Jaroslav Vevera a ing. Václav
Zpěváček. Po diskusi bylo přijato prohlášení obsahující 7 úkolů, které bude OF na území
města plnit. Občané se k němu budou moci vyjádřit na veřejném shromáždění v lednu
příštího roku. 13. 12. se sešel v Dělnickém domě aktiv poslanců, aby vyslovil důvěru
vedoucím funkcionářům a radě MěstNV. 27. 12. se konalo v Dělnickém domě druhé shromáždění OF, kterého se zúčastnila poslankyně Federálního shromáždění V. Bartošková,
členka komise dohlížející na vyšetřování surového zásahu SNB proti studentům.17 I tentokrát byla účast asi 200 občanů. Postupně se ustavila OF ve škole, v mlékárně a v STS.
V rámci vznikající plurality politického života se u nás jako první přihlásila o slovo sociální
demokracie, do jejíž obnovené organizace začal přijímat přihlášky litovický občan Jan
Neumann. Druhá byla čsl. strana socialistická, o níž podával zájemcům informace
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ing. arch. Bohumil Fanta.

Z kronikářova diáře
Autohavárie. V úterý 3. 1. došlo v důsledku velké mlhy a ještě větší nepozornosti řidičů
během jedné dopolední hodiny ke třem dopravním nehodám. Stalo se to na karlovarské
silnici před výjezdem z obce směrem na Prahu. Došlo při nich k 1 těžkému a 3 lehkým
zraněním a k hmotné škodě ve výši 100 000 Kčs.
Úmrtí učitele M. Nedvěda. Koncem ledna zemřel v Havlíčkově Brodě dlouholetý učitel
naší školy Miloslav Nedvěd.
Vyznamenání člena PS VB. 18. 3. se konala v Dělnickém domě okresní konference
Pomocné stáže VB. V jejím průběhu obdržel finanční odměnu hostivický občan, člen tohoto
útvaru Pavel Tichý, který se umístil na 3. místě v soutěži o putovní standartu ONV.
Požáry. 23. 3. hořelo na skládce pod STS. Zdolání požáru trvalo požárníkům plné
4 hodiny. […?].3. zasahovali znovu v kůlnách u letiště. Nejzávažnějším zásahem bylo
hašení požáru obytného domku v Chýni, který 30. 6. vyhořel do základů.
Úmrtí faráře K. Boby. 29. 3. zemřel zdejší farář Karel Boba. K jeho pohřbu 6. 4. se sjelo
početné duchovenstvo v čele s pražským světícím biskupem Janem Lebedou, kancléřem
Vlachem a kanovníkem Kořínkem.
Baráčníci – výročí. 6. 4. uplynulo 60 let od založení Vlastenecko dobročinné sdružené
obce baráčníků v Litovicích. Dnes mají 77 členů.
Úmrtí F. Kubra. 13. 4. zemřel ve věku 95 let nejstarší hostivický občan František Kubr.
Bazar ČSŽ. 15. 4. a 18. 11. uspořádala zdejší organizace ČSŽ v Dělnickém domě oblíbený
bazar obnošeného šatstva a obuvi.
Zájezd ČSŽ. 18. 4. uskutečnil ČSŽ zájezd svých členek do Drážďan.
17

Pravděpodobně šlo o Václava Bartušku.
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28. 4. se sešly na tradičním setkání brigády socialistické práce ze zdejších závodů. Setkání
se konalo v Dělnickém domě a v jeho průběhu prodávaly pracovnice zdejší knihovny přítomným knihy. Bylo jich prodáno za 2 700 Kčs.
Požár auta. 15. 5. shořel na parkovišti před MěstNV osobní vůz občana z jičínského okresu. Požár zavinil synek, který byl ve voze ponechán bez dozoru.
Výstavy chovatelů. Na výstavách uskutečněných 17. a 18. 6. a 17. 9. se členové Českého svazu chovatelů pochlubili výsledky své činnosti.
Kniha C. Votrubce. V červnu vyšla v nakladatelství Academia publikace Lékařsko geografické problémy Vietnamu, jejímiž autory byli náš spoluobčan doc. RNDr. Ctibor Votrubec,
CSc., a Vladimír Šerý.
Uzavření prodejen. Od 17. 7. do 5. 9. byla zavřena pro nedostatek personálu prodejna
potravin na sídlišti Na pískách. Prodejna masa zůstala uzavřena už od poloviny května.
Oprava soch. 21. 8. začali restaurátoři opravovat na základě objednávky kulturního
odboru ONV barokní sochy před kostelem. Do konce roku nebyla adaptace dokončena.
Vandalství. 26. 8. podřezali dva hostivičtí mladíci na chodníku u školy 3 vzrostlé jasany
a další 2 pořezáním poškodili. Byli sice zjištěni, ale poněvadž VB neměla proti nim důkazy,
nebyli potrestáni a dokonce ani ne jmenováni.
Učňovské středisko. Od 1. 9. je samoobsluha na náměstí učňovským střediskem státního podniku Potraviny.
Úmrtí K. Kučery. 8. 9. zemřel náhle Karel Kučera, vynikající hudebník a organizátor
hostivického kulturního života. Byl učitelem Lidové školy umění v Novém Strašecí, hrál na
housle a na trubku, byl kapelníkem zdejší dechové hudby a v posledním čase trvání pěveckého spolku Bendl byl jeho sbormistrem. V kurzech kulturního střediska vyučoval hudbě
i zdejší děti.
Výlov litovického rybníka. 2. 11. se konal výlov Litovického rybníka. Z násady
20 000 kaprů, 3 000 maren, 2 000
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línů, 300 amurů a 100 candátů bylo vyloveno 275 q kaprů I. jakosti, 8 q II. jakosti, 30 q
maren, 5 q línů a 2 q amurů, celkem 320 q ryb.
Vyznamenání kronikáře. 8. 11. byl kronikář vyznamenán v rámci Dne kulturních
pracovníků okresu Praha-západ čestným uznáním za dlouholetou kronikářskou činnost.
Slavnost se konala v pražském Divadle hudby.
Bazar SRPŠ. 11. 11. uskutečnilo SRPŠ při zdejší škole pravidelný bazar dětského oblečení, obuvi a hraček.
Úmrtí K. Blätterbauera st. 19. 11. zemřel ve věku 77 let dlouholetý zasloužilý veřejný
pracovník Karel Blätterbauer starší. Byl dlouhá léta ředitelem Okresního průmyslového
podniku a v obci zastával řadu politických i společenských funkcí.
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Soutěž kronikářů. Ve 4. celostátní kronikářské soutěži zvítězil Miloš Šrámek v kategorii
obcí do 5 000 obyvatel a postoupil do krajského kola, kde získal za soutěžní práci
Hostivická tělovýchova v čase bývalém i současném čestné uznání KV ČSTV. Převzal je
29. 11. na aktivu kronikářů v krajském muzeu v Roztokách u Prahy.
Vánoční mše J. J. Ryby. 28. 12. byla v podvečerních hodinách provedena ve zdejším
kostele známá vánoční mše Jakuba Jana Ryby Hej, mistře, vstaň bystře. Zcela naplněný
chrám ji vyslechl v podání mužského souboru Polygrafia a souboru Státního ústavu
dopravního projektování (SUDOP).
Počasí. Počasí bylo letos mírné, bez velkých teplotních výkyvů. Po celý leden převládaly
teploty mírně nad nulou. Sníh napadl jen 6. 1., ale již příští den roztál. Podobně tomu bylo
i v únoru, kdy jen v polovině měsíce mírně sněžilo. 20. 2. se však teploměr vyhoupl až na
[…?] °C. Březen měl střídavé počasí s občasným deštěm a teplotami od 5 °C na počátku
do 18 °C na konci měsíce. Duben byl chladnější, teplota se občas blížila k nule, jen 12. 4.
bylo 20 °C. Na 1. máje bylo sice slunečno, ale chladno. V průběhu měsíce se zvolna
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oteplovalo. 20. 5. byla první bouřka s teplotou přes 20 °C. Začátek června byl chladný
a deštivý. Teplo s bouřkami a deštěm nastalo teprve v druhé polovině měsíce, 26. 6.
vystoupila teplota nad 30 °C. Teplý byl i začátek července, v polovině se však ochladilo.
Začalo se oteplovat až v 2. týdnu srpna. 16. 8. dosáhla teplota 31 °C. Září začalo dešti
a chladnem. Na krátký čas se oteplilo v jeho 1. polovině, ale závěr měsíce byl opět
studený. V říjnu převládaly nízké teploty, teprve na jeho konci vystoupily nad 20 °C.
V listopadu po teplém začátku přišlo ochlazení, kdy teploměr spadl k nule, od 17. 11.
dokonce pod nulu. I první prosincové dny byly mrazivé, 2. polovina měsíce byla však teplá.
Na Štědrý den bylo +6 °C, na Silvestra mírně mrzlo.
Kronikářský záznam o roce 1989 končí. Jak pověděno v úvodu, byl to historický rok,
v němž se za vlídné revoluce, jak se jí také říkalo, zcela převrátily všechny dosavadní
politické a společenské hodnoty. Mladá generace přijala změny, k nimž došlo, s euforií
a bezmezným optimismem, staří s vyčkávavým realismem promíšeným vírou, že klady,
které události v závěru roku přinesly, vysoce převáží zápory, jež jsou nevyhnutelnou součástí každého lidského konání. S těmito nadějemi vykročíme, věřím, všichni do nového
roku, posledního roku osmé pětiletky.
zapsala: M. Sedlmayerová

kronikář: Miloš Šrámek

Projednáno a schváleno radou MěstNV v Hostivici dne 12. 4. 1990.

Weinertová
tajemník MěstNV

předsedkyně MěstNV
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Rok 1990, který právě skončil, byl pro nás nesporně rokem historickým. Uskutečnily se
první svobodné volby, byly vytvořeny předpoklady k ekonomické reformě, počalo se rozbíhat soukromé podnikání, přežilé centralistické řízení bylo likvidováno, v tichosti byla
ukončena osmá pětiletka. Toto vše se výrazně projevilo i v našem městě. Dokladem toho
chce být tento kronikářský záznam.

Politický život
Od prvních dnů roku bylo patrné, že vedoucí silou při veškerém dění ve městě bude
Občanské fórum, které se ustavilo v prosinci minulého roku.
Koordinační skupina OF. Na shromáždění občanů, svolaném na 21. únor do Dělnického
domu, byla zvolena koordinační skupina OF v tomto složení: Bohumil Fanta, Bohumil
Choura, Jaromír Kratochvíl, Jan Turský, Vítězslav Fanta, Luboš Kudrna. Slavomír Plicka,
Jan Neumann, Miroslav Zvára, Jan Šanovec, Arnošt Koukal, Vladimír Kukačka, Josef Petržilka a Jiří Kouble.
Pléna Městského národního výboru. Z podnětu této skupiny sešlo se dvakrát plénum
národního výboru, aby provedlo jeho rekonstrukci. 1. března byli jednak na základě vlastní
reorganizace, jednak z rozhodnutí pléna odvoláni poslanci Milada Malá, Jitka Melicharová,
Karel Najman, Karel Blätterbauer, Karel Seidl, František
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Hajko, Jan Dibelka a Karel Měsíček. Na jejich místa byli zvoleni Bohumil Fanta, Eva Podhorská, Jan Hrbek, Miroslav Zvára, Jiří Peterka, Jan Linhart a Milena Arnoldová. Dále byli
zvoleni Milena Weinertová předsedkyní národního výboru, Jan Šanovec předsedou komise
pro akce Z a Pavel Tichý předsedou komise veřejného pořádku. Do funkce tajemníka
národního výboru byl navržen Jan Neumann, který však při volbě nezískal potřebný počet
hlasů. Po jednání „u kulatého stolu“ byla rekonstrukce národního výboru ukončena na
zasedání 22. března. Před ním rezignovali ještě poslankyně Marie Arnoldová a Anna
Kuchařová a KSČ odvolala poslance Štěpána Žemberu. Za něho navrhla do funkce tajemníka národního výboru Jana Ledvinu, který však při volbě neprošel. Na čtyři uvolněná
místa poslanců zvolilo plénum Václava Kostříže, Miroslava Jaroše, Jana Neumanna a Jaromíra Kratochvíla. Tajemníkem národního výboru byl zvolen Bohumír Machek. Komise
výstavby, kterou dosud vedl, byla spojena s komisí pro akce Z, vedenou nadále Janem
Šanovcem.
Dokončení reorganizace MěstNV. K další změně došlo na zasedání 24. května, kde
Bohumír Machek rezignoval na funkci tajemníka. Po diskusi plénum rozhodlo, aby úkoly
tajemníka zajišťovali společně předsedkyně M.
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Weinertová a místopředseda B. Fanta. Byl také schválen odchod Anny18 Šanovcové
z funkce vedoucí hospodářskosprávního odboru. Jmenovaná rezignovala z důvodů péče
o dítě. Její nástupkyní se stala ing. Alena Pospíšilová. Vedle těchto kádrových změn byla
projednána zpráva finanční komise. Vyvolala obsáhlou a vzrušenou diskusi, která prodloužila zasedání do pozdních nočních hodin.
Poslední zasedání Městského národního výboru. Další plénum MěstNV, konané
20. září, mělo již klidnější průběh. Byly na něm projednány zprávy výboru lidové kontroly,
komise obchodu a služeb, komise školské a kulturní, zpráva o hospodaření města a o činnosti komise sociální a zdravotnické. Poslední plénum NV se konalo 1. listopadu, další
veřejné shromáždění bylo již ustavujícím zasedáním nového městského zastupitelstva,
vzešlého z voleb.
Zelený kříž. Záslužným činem OF bylo získání občanů pro akci nazvanou Zelený kříž. Šlo
o vylepšení devastované bažantnice a přilehlých stromečků. Byla uskutečněna tři setkání,
při nichž byl udělán velký kus práce pro společnou věc. První z nich se za účasti více než
tři sta občanů konalo 22. dubna, při druhém jich bylo napočítáno 160 a na poslední toho
roku přišlo 10. listopadu již jen padesát skalních příznivců této akce.
V souvislosti s ekologickými problémy města se OF také zabývala případem závadné
skládky na Chrášťanských vrchách, ohrožující tamní
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zdroj pitné vody. Došlo k několika jednáním s vedením JZD v Chýni a šetřením na místě,
což však do konce roku problém nevyřešilo. Iniciativu OF podpořilo podpisy 560 občanů.
Touto formou si členové koordinačního centra zajišťovali podporu veřejnosti i při jejich
akcích. Nejdůležitější úkol, který OF v průběhu roku mělo, bylo zajištění prvních svobodných voleb u nás od roku 1947.

Volby
K volebním urnám jsme šli v roce 1990 dvakrát. 8. a 9. června to byly volby do zastupitelských sborů, 24. listopadu byli voleni členové městského zastupitelstva. V obou případech
se volilo v obvyklých místnostech: v kulturním domě závodu Praga, v Dělnickém domě
a v hostinci U litovické tvrze. Předvolební kampaň probíhala bez rušivých jevů. Vedle
plakátové propagace jednotlivých kandidátů spočívala před červnovými volbami v článcích
v Hostivickém měsíčníku a v několika veřejných shromážděních. Nejvýznamnější uspořádalo OF 27. května v Dělnickém domě, kde promluvil ministr zdravotnictví Klener a poslanci
Dienstbier mladší a Šabata. Další akcí předvolební kampaně byla pouť do Hájku, uskutečněná 3. června. Od nás se jí zúčastnilo 300 občanů, kteří tam vyslechli projev herce
Rudolfa Hru-

18

Správně: Alena.
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[– 107 –]
šínského. Druhého dne, 4. června konala se v Dělnickém domě předvolební beseda svolaná OF, ale málo navštívená.
Červnové volby. Z 23 kandidujících stran a hnutí se jich v českých zemích ucházelo
o přízeň voličů 14. Týden před volbami doručili členové volební komise, jejímž předsedou
byl MVDr. Luboš Kudrna, voličům kandidátní lístky pro volby do Sněmovny lidu, Sněmovny
národů a České národní rady. Odlišovaly se barevným okrajem, červeným, modrým
a bílým. Mezi kandidáty byli i dva naši spoluobčané: JUDr. Miroslav Zvára a Jan Neumann.
Kandidovali za Československou demokratickou stranu, ale zvoleni nebyli. Voleb se
zúčastnilo 99,09 % voličů. Ze zmíněných 14 stran a hnutí volilo u nás Občanské fórum do
Sněmovny lidu 63,2 % voličů, do Sněmovny národů 63,6 % a do České národní rady
59,6 %. KSČ volilo do jmenovaných sborů 14,6 %, 14,2 % a 14,3 %. Na třetím místě byla
sociální demokracie s 5,2 %, 5,6 % a 4,8 %. Křesťanská a demokratická unie získala
4,3 %, 4,7 % a 5,5 %, Čs. strana socialistická 2,9 %, 3,2 % a 3,8 %. Strana zelených
2,4 %, 2,4 % a 2,9 %. Ostatní strany získaly necelé dvě procenta hlasů.
Listopadové volby. Předvolební kampaň pro listopadové volby měla podobný ráz. Vedle
článků v Hostivickém měsíčníku, v nichž byly zveřejněny volební programy kandidujících
stran a hnutí, to byla shromáždění občanů, konaná v listopadových dnech. 13. listopadu
pozvalo OF spolu s Čs. demokracií voliče do kulturního domu závodu Praga, 14. listopadu
se sešli čle[– 108 –]
nové KSČ v Dělnickém domě, 19. listopadu se konalo shromáždění OF a ČSSD v Jenečku
a na Břvech, 21. listopadu pak byla společná schůze všech kandidujících stran v Dělnickém
domě.
Při volbách vybírali občané ty, které chtěli mít v městském zastupitelstvo, ze tří kandidátek, a to buď tak, že do urny vhodili jednu z nich jako celek, nebo na všech třech označili
křížkem ty, jimž dávali důvěru. Z takto odevzdaných kandidátek bylo pak vybráno 21 členů
městského zastupitelstva.
Celkem kandidovalo 50 občanů – 12 na kandidátce č. 1 (KSČ a nezávislí), 17 na kandidátce č. 2 (Čs. soc. dem + Liberálně demokratická strana + nezávislí) a 21 na kandidátce č. 3
(OF + Republikánská unie + Čs. strana socialistická). Z 2 991 oprávněných voličů se voleb
zúčastnilo 2 280, tj. 76,22 %. Kandidátka č. 1 získala celkem 5 830 hlasů, tj. 16,4 %,
kandidátka č. 2 9 984 hlasů, tj. 28,2 % a kandidátka č. 3 19 635 hlasů, tj. 55,4 %.
Ustavující schůze Městského zastupitelstva. Na ustavující schůzi Městského zastupitelstva, konané 3. prosince v Děl. domě, složili slib tři zvolení poslanci z kandidátky č. 1,
a to Stanislav Nedbal (KSČ – 648 hlasů), Milena Weinertová (nezávislá – 605 hlasů)
a František Kácl (KSČ – 527 hlasů), šest z kandidátky č. 2:
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Miroslav Zvára (ČSSD – 924 hlasů), Jiří Ráž (nezávislý – 924 hlasů), Michal Justa (nezávislý
– 796 hlasů), Jiří Peterka (nezávislý – 748 hlasů), Jan Neumann (ČSSD – 649 hlasů) a Jan
Dostál (nezávislý – 629 hlasů) a dvanáct z kandidátky č. 3: Bohumír Machek (OF – 1 226
hlasů, největší počet vůbec), Bohumil Fanta (Čs. strana socialistická – 1 141 hlasů),
Zdeněk Jelen (Republikánská unie – 1 100 hlasů), Vladimír Burgr (OF – 1 097 hlasů), Josef
Arnold (OF – 1 058 hlasů), Jan Turský (OF – 1 038 hlasů), Vladimír Kukačka (OF – 1 025
hlasů), Irena Žeberová (OF – 1 015 hlasů), Marcela Kačerová (OF – 1 010 hlasů), Ivona
Eiseltová (OF – 997 hlasů), Vladimír Podhorský (OF – 992 hlasů) a Jiří Jelínek (OF – 986
hlasů). Potom byl zvolen starosta města. Stal se jím JUDr. Miroslav Zvára. Místostarostou
byl zvolen ing. Vladimír Podhorský a dalšími pěti členy rady se stali ing. Bohumil19 Machek,
Jan Neumann, ing. arch. Bohumil Fanta, ing. Josef Arnold a Zdeněk Jelen. Tajemníkem
Městského zastupitelstva20 byl zvolen Jaromír Kratochvíl.

Rozvoj města
Kanalizace a vodovod. Po celý rok bylo pokračováno v plnění dlouhodobých investičních
úkolů. Do kanalizační sítě přibyly ulice Mládežnická a Jenečská. Vodovodu se dočkali obyvatelé v ulicích Čs. armády a U vodárny.
Demolice v zámeckém dvoře, kde mělo být postaveno zdravotnické středisko byla
zastavena a o výstavbě tohoto zařízení bude rozhodovat
[– 109 –]
později.
Soukromí stavbaři. Valnou část roku stagnovaly práce na stavbě školního pavilónu
v prostoru školičky. Teprve v říjnu, kdy byla stavba zadána pražské soukromé firmě Švarc,
se zde znovu počalo pracovat. Místní soukromá stavební firma pana Kostříže začala v hlavní školní budově s přestavbou sociálního zařízení. Finanční prostředky na tyto akce poskytl
Okresní úřad Praha-západ.
Další stavební akce. Od poloviny října byla prováděna izolace zdiva zámku, na níž se při
jeho adaptaci v letech 1977–1983 zapomnělo. Po celý rok se nic nedělo na výstavbě břevského koupaliště. Památkáři nedokončili opravu sousoší sv. Jana Nepomuckého a sv. Františka vedle schodů ke kostelní bráně. Byla dokončena adaptace Dělnického domu, kde byl
zahájen provoz restaurace II. cenové skupiny.
Soukromé podnikání. I u nás počal nástup privatizace. Prvními soukromými podnikateli
byli manželé Zelenkovi, kteří 2. března otevřeli na náměstí prodejnu květin. V červenci se
k nim připojila Lenka Kubištová soukromým holičstvím a kadeřnictvím, provozovaným ve
vlastním bytě. V téže době byla uzavřena prodejna obuvi, když dostala výpověď od
majitele domu, který zde má zatím blíže neurčené podnikatelské záměry. Prodejnu textilu
na náměstí si pronajal Miroslav Panuška, který výrazně obohatil sortiment nabízeného
zboží, což se projevilo velkým zájmem kupujících.
19
20

Správně: Bohumír.
Správně: tajemník městského úřadu.
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V adaptovaném domku v Pelzově ulici otevřela Michaela Alexiová bazar textilu, kosmetiky
a jiného nedostatkového zboží. Ve Vinohradské ulici postavil prodejní kiosek s úmyslem
prodávat zde občerstvení podnikatel Lakatoš. Stánek hyzdil vzhled celého prostranství,
proto bylo na nátlak veřejnosti podnikateli odebráno povolení a uloženo stánek zlikvidovat
a terén uvést do původního stavu. Do konce roku se tak nestalo. Další soukromé služby,
které zahájily činnost, byly podle inzerce v Hostivickém měsíčníku zakázkové krejčovství,
střihání a úprava psů, reklamní služba a snad i jiné. Nejpočetnější však byli mezi podnikateli ti, kdo část svého bytu proměnili v soukromý penzion, v němž nabízeli ubytování
projíždějícím cizincům. Prvními byli manželé Watzlovi v Čekale, kde se k nim záhy přidali
další, mezi nimi i MUDr. Petkov. Ubytování je nabízeno vývěsními tabulemi při komunikacích s nápisem Penzion či Zimmer frei nejen v Hostivici, ale i v Litovicích a Jenečku. Nejpotřebnější služby zůstávají dosud jen jako vedlejší, bývalým národním výborem povolená
výdělečná činnost. Hlavní podíl na službách má i nadále s. p. Městský podnik služeb. Přetrvávajícím nedostatkem v nich jsou zmíněné už obtíže s odvozem pevného odpadu, pro
nějž není v našem okolí vhodná skládka. Od 1. července nebyl odvážen vůbec a později
jen sporadicky za pomoci komunálních služeb
[– 112 –]
v Roztokách. Ke konci roku byly tyto odvozy uskutečňovány pouze jednou za tři týdny.

Kulturní a společenský život
Kulturní středisko a jeho činnost. Rozhodující podíl na něm mělo opět Hostivické
kulturní středisko. Podílelo se víceméně na všech oslavách, připomínkových i jiných
veřejných akcích. 10. března to byla oslava MDŽ v Dělnickém domě, spojená s módní
přehlídkou. 12. března byl v kině uspořádán vzpomínkový večer na prvního presidenta
republiky T. G. Masaryka, na němž referát přednesl k málopočetnému obecenstvu
dr. Urban a verše recitovala herečka Viola Zinková. Oslava 1. máje ztratila politický charakter. Jen předmájová schůze KSČ, konaná 26. dubna v Dělnickém domě za účasti herečky
J. Švorcové, se pokoušela zůstat věrna tradici. Na májovou slavnost 1. května na náměstí
a spojenou se stavbou máje přišlo pouhých 200 lidí. 5. května položili zástupci OF a soc.
demokracie květy k pomníku padlých. K obnovenému Dni matek byla uspořádána
12. května v Dělnickém domě taneční zábava. 13. května uskutečnili v souvislosti s tímto
svátkem opět členové OF a soc. demokracie návštěvu žen v Domovech důchodců. K Mezinárodnímu dni dětí byl pionýrskou organizací uskutečněn 9. června dětský den
[– 113 –]
v pionýrském domě. Z iniciativy OF byla 15. června poražena na náměstí tradiční májka.
21. června byl za malého zájmu obecenstva oslaven odpoledním koncertem na náměstí
svátek hudby. Lépe se vydařila večerní vystoupení Moravanky v Dělnickém domě.
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Kursy. Podobně jako v loňském roce organizovalo i letos kulturní středisko jazykové
a hudební kursy. Žáci hudebních kursů se pochlubili výsledky své snahy na dvou koncertech, a to 6. ledna v Děl. domě a 23. června v zámku. Pokračovaly i taneční kursy zahájené na podzim minulého roku. V jazykových kursech byla vyučována v devíti odděleních
němčina a angličtina, a to jak pro mládež, tak i pro dospělé. Novinkou byl rehabilitační
kurs zahájený v září.
Zájezdy do divadel. Kulturní středisko organizovalo opět zájezdy do pražských divadel.
7. února na hru „Na kůži se neumírá“ v divadle E. F. Buriana, 27. března na „Scény z manželského života“ v žižkovském divadle, 23. dubna to byla hra „Stála před hospodou“ v Divadle v suterénu, 15. května „Zahraj to znovu, Same“ ve Wolkerově divadle, 15. června
„Tartufe“ v Národním divadle, 17. září „Veselá vdova“ v karlínském divadle a 17. listopadu
tamtéž „Rosemarie“.
Divadlo pro děti. Dále to byla řada představení, pásem a pořadů pro děti, převáženě
v Děl. domě, pro ty nejmenší i v mateřské škole. Pro děti bylo uspořádáno také několik
výchovných koncertů, např. 30. března „Pohádka pro flétnu a harfu“. 25. června zúčastnili
se vystu[– 114 –]
pující žáci školy v Děl. domě módní přehlídky.
Kruh přátel hudby. Kruh přátel hudby uspořádal v zámecké hale celkem devět koncertů
s průměrnou návštěvou 50 účastníků. 21. března zde účinkoval rakouský soubor Medelike
Consort, 13. dubna se konal velikonoční koncert souboru Amadeus, 13. května koncert
Stamitzova kvarteta, 28. května Rožmberské kapely. 5. června to byl koncert flétnisty Jana
Riedelbaucha a klavíristy Petra Adamce. 29. září zde koncertoval čelista Rudolf Lojda
doprovázený Evou Glancovou, 10. října hobojista Dušan Foltýn s klavírním doprovodem
Jaromíra Klepáče a 7. listopadu koncert kytaristy Milana Zelenky a sopranistky Brigity
Šulcové. Vyvrcholením sezony byl 5. prosince koncert zpěvaček Věry Soukupové a Nadi
Šormové, které doprovázel na klavír V. Mencl.
FTC. Ve spolupráci s Kruhem přátel folkových, trampských a country písní uspořádalo
kulturní středisko také několik akcí pro mladé posluchače. Byl to 2. března Disco SM
v kulturním domě závodu Praga, 7. března koncert Brontosaurů a 21. června již zmíněný
country koncert na náměstí. Koncert skupiny Tučka, konaný 13. července v hale zámku
navštívili pouze tři lidé. FTC uspořádal ještě 22. prosince v Děl. domě country bál.
[– 115 –]
Přednášky. Vedle přednášek v Klubu důchodců pořádaných Městskou lidovou knihovnou
(12. února M. Horák o TGM, 24. března M. Šrámek o Karlovi Čapkovi, 14. června týž lektor
o Jakubu Arbesovi a 18. prosince o středověkých vánocích) to byla 9. dubna přednáška
prof. MUDr. Vratislava Rybky, DrSc., v kině o implantaci kolenního kloubu. Na přednášce
se podíleli hostivičtí občané Jaroslav Stehlík a ing. František Denk, techničtí spolupracovníci dr. Rybky. Další přednášky uskutečnilo OF. 15. srpna hovořil dr. Plicka v Děl. domě na
téma Budoucí organizace správních orgánů, 23. října to byla beseda o životním prostředí,
30. října přednáška o privatizaci a odškodnění a konečně 6. listopadu beseda o územním
plánu města.
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Katolická komunita. 12. září se přihlásila o slovo zdejší katolická komunita, a to přednáškou dr. Václav Konzala o Cyrilu a Metodějovi, uskutečněnou v kostele. 4. a 18. listopadu sešli se pak členové tohoto sdružení v zasedací místnosti zámku, aby se dozvěděli
o připravovaném setkání mladých věřících v Praze ve dnech 28. prosince až 2. ledna 1991.
Akce Taize. Uskutečnilo se ve znamení jména burgundské vesnice Taize, kde za války
bratr Roger Schulz ukrýval před nacisty židy. Odtud se každoročně vydávají poutníci na
tzv. Pouť důvěry do některého z evropských měst. Letos to byla Praha, kam se sjelo
80 tisíc mladých lidí z celé Evropy. K nám do Hostivice jich přijela stovka. Byli ubytováni
zčásti na faře, v pionýrském domě a především v soukromí.
[– 116 –]
Hostivický měsíčník. Hostivický měsíčník plnil nadále úkol seznamovat občany s aktuálními problémy města. Vycházel ve stejném nákladu i ceně každý měsíc mimo červenec
a srpen.
Plesy. Plesová sezóna začala 13. ledna mysliveckým plesem a pokračovala 19. ledna
plesem tanečních kursů kulturního střediska, 27. ledna dětským karnevalem baráčníků,
3. února plesem SRPŠ, 10. února plesem chovatelů, 16. února maškarním karnevalem, na
němž se sto účastníků pokoušelo o taneční novinku zvanou Lambada. Dětský karneval,
pořádaný kulturním střediskem 24. února, plesovou sezonu uzavřel. V průběhu roku se konala řada dalších tanečních zábav, ukončená 15. prosince předvánoční zábavou a 21. prosince plesem tanečních kursů.
Knihovna. Provoz Městské lidové knihovny byl v polovině října v souvislosti s izolačními
pracemi na budově zámku přerušen a do konce roku již obnoven nebyl. V půjčování knih
pokračovalo jen dětské oddělení. Knihovna měla v závěru roku celkem 22 297 knih, z toho
pro mládež 5 332. Přírůstek činil 9 343 knih. Dospělých čtenářů bylo 776, dětí 292. Počet
výpůjček pro dospělé byl 21 376, pro děti 9 099. Knihovna pokračovala v bibliografickém
informativním výchovném působení na děti, pořádala výstavky knih k životním jubileím
autorů,
[– 117 –]
až do uzavření půjčovala čtenářům deníky a týdeníky v počtu 43 titulů. V klubu důchodců
byly uskutečněny již zmíněné čtyři přednášky. Knihovna i letos spolupracovala s knihovnami v Pticích, Červeném Újezdě, Kněževsi, Středoklukách, Dobrovízi, Jenči a Chýni.
Kino. Kulturní středisko uskutečnilo spolu se správou kina na stadiónu letní kino. Filmy
byly promítány od 3. do 22. července. Nejvíce diváků – 470 přilákal americký film King
Kong. Celkem navštívilo představení 4 218 diváků. Představeních v kině se během roku
zúčastnilo celkem 7 338 diváků. Nejúspěšnější byl český film Slunce, seno a pár facek,
který navštívilo 378 diváků. Na sovětský film Říkají mi Harlekýn přišli jen čtyři diváci.
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SPOZ. Ve Sboru pro občanské záležitosti došlo v březnu po odstoupení Anny Kuchařové
ke změně předsedy. Stal se jím Miroslav Jaroš. Činnost Sboru byla v podstatě stejná jako
v minulém roce, i když v poněkud skromnější míře. Třikrát se konalo vítání novorozeňat,
kterých bylo zapsáno do pamětní knihy 33. Byla zasílána blahopřání k narozeninám starším
70 let. SPOZ spolupracoval při odvodech branců a při zahájení školního roku. Poslední jeho
akcí bylo zábavné odpoledne, uspořádané v kult. domě závodu Praga 26. září pro občany
starší 75 let. Sešlo se jich 60. Po volbách do městského zastupitelstva nebyla již činnost
této organizace obnovena.
[– 118 –]

Život dětí
Jesle. Počet dětí v jeslích se v uplynulém roce v důsledku klesající natality snížil z 28 na
21. Bude-li tento trend pokračovat, je možné, že v brzké době bude u nás toto předškolní
zařízení zrušeno. Z pracovnic jeslí odešla do důchodu vychovatelka M. Jandová, za níž už
nebyla přijímána náhrada. Po technické stránce byly jesle vylepšeny opravou střechy a výměnou okapů, čímž byla dokončena několik let trvající adaptace budovy.
Mateřská škola. Zatímco jesle se blíží k likvidaci, mateřská škola v roce 1990 v mnohém
pokročila. Byl snížen počet přijatých dětí ze 120 na 104, čímž byl vytvořen předpoklad
k zkvalitnění výchovné práce. Opět byl organizován předplavecký výcvik pro 30 dětí v košířském bazénu Akvacentrum.
39 dětí se poprvé zúčastnilo čtrnáctidenní školy v přírodě v Dolních Mísečkách. Velkým
zážitkem pro děti byl výlet do Lán k hrobu TGM. Ve spolupráci s kulturním střediskem
počala učitelka J. Vančurová s deseti dětmi pokusně výuku angličtiny. Epidemie spály byla
s pomocí pediatra a stomatologa bez následků překonána. Škole pomáhaly i zdejší závody:
STS platilo škole celoročně uklízečku, Městský podnik služeb a cech závodu Praga prováděly drobné opravy školního zařízení.
[– 119 –]
Zvláštní škola. Zvláštní školu, pracující nadále v zcela nevyhovujících podmínkách,
navštěvovalo v 1. třídě 12 a ve druhé 14 žáků, tedy celkem 26 dětí. Ředitelem školy je Jiří
Kubice, s ním zde vyučují František Flemr a Renata Lamačová. Žáci školy sbírali v podzimních měsících léčivé byliny, čímž pro školu získali 321 Kčs. Úspěšně si vedl žák Jindra
Zýma, který se v okresní soutěži v atletickém čtyřboji umístil na prvním místě. Poprvé se
podařilo uspořádat pro žáky lyžařský kurs. Zúčastnilo se ho devět žáků.
Základní škola. V základní škole došlo na počátku roku 1990 z podnětu školského OF ke
změně ve vedení. Dosavadní zástupkyně ředitelky Dagmar Otisová byla z funkce uvolněna
a na její místo nastoupila učitelka Alena Vlčková. Učitelský sbor čítal 28 pedagogických
pracovníků. V průběhu roku 1989–1990 odešlo ze školy pět učitelů, které k 1. září
nahradilo šest nových. Potěšitelné je, že mezi nimi je i RNDr. Bdinková s aprobací pro matematiku a fyziku, čímž byl na škole vyřešen dlouholetý problém absence této odbornosti.
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V druhém pololetí šk. roku 1989–1990 bylo započato v sedmých třídách s výukou angličtiny. V novém školním roce je tento jazyk vyučován povinně od 5. třídy. V osmých třídách
dožívá ruština a je vyučován i německý jazyk. Ve výuce dějepisu a občanské nauky došlo
k obrovským změnám. V prvním pololetí nebyly tyto před[– 120 –]
měty klasifikovány, na konci školního roku zůstala bez známek jen občanská nauka.
V prvním a pátém ročníku přibyla hodina tělesné výchovy. Náboženství nebylo vyučováno,
protože se škole nepodařilo zatím navázat kontakt s farářem. Pokračovaly plavecké kursy.
Pro vysoké finanční náklady nebyla uskutečněna plánovaná škola v přírodě. Bohužel
i nadále pokračovalo v důsledku nedokončené přestavby školičky nepopulární směnné
vyučování.
Pionýrská organizace. Je s podivem, jakou životnost projevila pionýrská organizace.
Zbavena ideologického nátěru stala se skutečnou dětskou zájmovou organizací, v níž se
138 dětí shromažďuje k zábavné i poučné činnosti, čímž se nevědomky podrobuje promyšlené a účinné výchově. Je to zásluhou 13 vedoucích jednotlivých oddílů a 7 instruktorů
kroužků v čele s obětavou skupinovou vedoucí Ladislavou Pasákovou. Z bohaté činnosti
organizace stojí za zaznamenání únorový dětský maškarní karneval spojený se soutěžemi
a ukázkami lidových zvyků, celoroční soutěž s otázkami týkajícími se historie i současnosti
našeho města, březnové soutěžní odpoledne zaměřené na knihy a nazvané piškvorkiáda,
dubnová akce na pomoc úhonickým lesům, zábavná i poučná květnová výprava na Okoř
za Bílou paní, zdařilá oslava MDD konaná 9. června. Vrcholem pionýrské činnosti byly pak
[– 121 –]
dva prázdninové tábory. Po prázdninách se pionýrská činnost rozběhla opět naplno.
Vznikly nové zájmové oddíly, z nichž za zvláštní pozornost stojí Klub Julia Verna a Kamarádi přírody.

Zdravotnictví a sociální péče
Dětská a gynekologická ordinace. Nejvýznamnější událostí roku v našem zdravotnictví
bylo otevření dětské a gynekologické ordinace v adaptovaném domě, kde dříve bývalo
holičství a kadeřnictví. Došlo k němu 1. ledna a bylo vřele přijato ženami a mladými
maminkami. Především proto, že požadavky zdravotníků jsou v těchto zařízeních nyní
splněny v míře pro Hostivici v současné době maximální.
Lékaři ve středisku. V obou zdravotnických obvodech nedošlo během roku ke kádrovým
změnám. V gynekologickém oddělení ordinovala MUDr. Dyková, bohužel velmi krátce,
neboť již 19. února náhle zemřela. Po záchvatu, který ji postihl v ordinaci, byla odvezena
v kritickém stavu do nemocnice, kde se už lékařům nepodařilo ji zachránit. Jejím nástupcem se stal 1. dubna MUDr. Ladislav Tampier. V dětském oddělení ordinovala po celý rok
MUDr. Petra Vorlíčková. V zubním nastoupil po dr. Kalendovi MUDr. Ivan Tresl.
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Odběry krve. Hostivický ČsČK organizoval během roku odběry krve od bezpříspěvkových
dárců, a to 14. března, 12. září a 12. prosince.
[– 122 –]
Sociálně potřební. Počet sociálně potřebných občanů se v roce 1990 opět snížil, a to ze
106 na 72 osob. Všichni dostali peněžitou výpomoc v celkový výši 34 tisíce Kčs.
Cikáni. V Hostivici žilo 34 občanů cikánského původu hlášených zde k trvalému pobytu.
Některým z nich byla poskytnuta finanční výpomoc na oblečení dětí apod.
Domovy důchodců. V Domovech důchodců žilo 13 občanů, z toho 3 v Jílovém, 1 v Hostěradicích, 5 v Černošicích, 1 v Mníšku pod Brdy, 2 v Sedlčanech a 1 v Zátoru-Hostomicích.
Jak již řečeno, 13. května je v rámci oslavy dne matek navštívili zástupce OF a organizace
soc. dem. strany. Návštěva byla opakována 21. a 22. prosince, kdy jim starosta města
JUDr. M. Zvára, místostarosta ing. Vladimír Podhorský, vedoucí kult. střediska Věra Kopová
a matrikářka města Olga Srbová dovezli spolu s vánoční gratulací pro každého dárkový
balíček v ceně 100 Kčs.
Klub důchodců. Klub důchodců pokračoval po celý rok mimo prázdninové měsíce v pravidelných pondělních a čtvrtečních schůzkách. Občasné aktuální přednášky pro 15 až 20 důchodkyň připravovali vedle dříve jmenovaných aktivistů knihovny PhDr. Antonín Tejnor
a bývalý ředitel školy Alois Saifrt.
[– 123 –]

Tělovýchova a sport
Okresní tělovýchovná slavnost. Nejvýznamnější událostí v této oblasti života byla
okresní tělovýchovná slavnost, konaná na sportovním stadiónu 2. června a nahrazující připravovanou Spartakiádu. Ve skladbách všech kategorií vystoupilo 1 859 cvičenců z tělovýchovných jednot a škol okresu Praha-západ a částečně i z jiných okresů Středočeského
kraje. Slavnost byla oproštěna od bombastických formalit a zanechala u všech účastníků
velmi pěkný dojem.
60 let kopané. Druhou významnou tělovýchovnou událostí roku bylo 60. výročí hostivické
kopané. K jeho oslavě se žádná mimořádná akce nekonala, jen v Hostivickém měsíčníku
byla připomenuta její historie. V současné době hraje A mužstvo v I.B třídě a B mužstvo se
vrátilo do okresního přeboru. Dobře si vedou mládežnická družstva. Práce oddílu je však
komplikovaná neutěšenou finanční situací. V podobné situaci je celá TJ Sokol, která však
přesto vyvíjí ve všech oddílech a odborech všestrannou činnost.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada H – svazek č. 8
Kronika města Hostivice 1986–1991 – rok 1990

74

Z kronikářova zápisníku
Nový kněz. Radostné události. 1. února nastoupil na zdejší faře nový kněz. Stal se jím
P. Josef Hřebík, kladenský rodák. Do úřadu ho uvedl 4. února vyšehradský kanovník
a ořešský farář P. Václav Filip.
Setkání bývalých žáků. 18. května se sešli po třiceti letech bývalí žáci zdejší školy.
22. 6. to pak byli žáci, kteří opustili školu před 35 lety. 29. září se takto
[– 124 –]
setkalo 30 žáků narozených r. 1931.
Zájezd učitelů do SRN. 28. října uskutečnila základní organizace Československého
odborového svazu pracovníků ve školství při základní škole jednodenní zájezd do Pasova.
Chovatelé. Záslužná činnost: 16. a 17. června uspořádal Svaz chovatelů tradiční výstavu
v litovickém areálu. Výroční schůze této organizace se konala 16. března. Zúčastnilo se jí
37 členů, z mladých zbyl jen jeden. Předsedou byl zvolen MVDr. Luboš Kudrna.
Včelaři. Hostivičtí včelaři odevzdali v tomto roce do sběrny 665 kg medu.
Burzy obnošeného šatstva. 27. října uskutečnila základní organizace Českého svazu
žen v Dělnickém domě burzu obnošeného šatstva. Stejnou akci uspořádala SRPŠ při
základní škole 10. listopadu. O jejím mimořádném úspěchu svědčila třicetimetrová fronta
zájemců před vchodem do školy.
Z našeho Žalova. 20. června zemřela po dlouhé chorobě ve věku 59 let učitelka zdejší
školy Irena Havlíčková. 24. září zemřel ve věku 82 let dlouholetý člen rady národního
výboru Jaroslav Kadera. 2. listopadu zemřel stejně starý zasloužilý sokolský pracovník
Jaroslav Kučera, za války vězněný v koncentračním táboře.
Vietnamci. Stojí za zaznamenání: V Pragovce pracovalo počátkem roku 18 mladých Vietnamců.
Amnestovaní. V průběhu ledna se vrátilo do obvodu hostivického SNB 29 amnestovaných osob.
Očkování psů. 6. června bylo provedeno povinné oč[– 125 –]
kování psů.
Zdražování. Před úpravou cen, k níž došlo 9. července, nevyhnula se ani Hostivici nákupní horečka, která propukla 6. června. 8. července byl zdražen benzin, těsně před vánocemi
jižní ovoce. 27. listopadu byla zlevněna káva. Letos poprvé byly u nás prodávány vánoční
stromky.
Klub podnikatelů. 25. října se konala ustavující schůze Klubu podnikatelů. Zúčastnilo se
jí 30 občanů.
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Počet obyvatel. V roce 1990 se u nás narodilo 31 dětí a zemřelo 49 občanů. Počet
obyvatel na konci roku byl 4 087 lidí.
Černá kronika. Během roku výrazně stoupla i u nás trestná činnost. 14. ledna vyhořela
v noci lesovna v bažantnici, patřící vdově po tajemníkovi ÚV KSČ Barylovi. Požár byl
založen a do konce roku nebyl pachatel vypátrán. – 17. února vloupali se nezjištění
pachatelé do domu polesného Matuly, kde způsobili škodu ve výši 27 tisíc Kčs. – 24. dubna
bylo před hotelem Z chmelového keře vykradeno auto občana Velké Británie a 19. května
tamtéž vůz jistého Holanďana. – 5. května byl vyloupen rodinný domek na Břvech, škoda
činila 14 500 Kčs. Následujícího dne byly ve zvláštní škole odcizeny dva magnetofony. –
1. června byl vykraden byt občana K[***], 16. července pak cukrárna na náměstí.
7. srpna navštívil nezjištěný poberta společenskou místnost JZD na Břvech, kde odcizil
barevný televizor. – 10. srpna došlo k vloupání do prodejny topného plynu. – 22. a 24.
srpna byla vykradena prodejna potravin Na pískách. V druhém případu přijeli zloději pro
lup s traktorem. Vzápětí se jeden z nich vrátil pro zapomenutou tašku s doklady, při čemž
byl zadržen. –
[– 126 –]
10. září byla vyloupena trafika na náměstí. Nezjištění pachatelé ji znovu navštívili 6. prosince.
Počasí. V průběhu roku se vyskytlo několik delších období ustáleného počasí. Zima byla
mírná, bez velkých mrazů a jen s nepatrným množstvím sněhu. V posledním únorovém dni
se přes město přehnala vichřice, která poničila řadu střech. V polovině března nastalo jarní
počasí s teplotami přes 18 °C. Od dubna do července bylo neobvyklé teplo. Naprostý
nedostatek srážek měl za následek velké sucho. Červenec končil teplotami kolem 30 °C
a také srpen byl velmi teplý. Teprve září přineslo ochlazení a srážky, v říjnu však znovu
nastalo „babí léto“. Končilo v posledních říjnových dnech, kdy se už objevily ranní mrazíky
a 6. listopadu i první sněhový poprašek. V průběhu měsíce často pršelo a teploty klesaly
k nule. 5. prosince napadlo 5 cm sněhu, který vydržel až do druhé poloviny měsíce. Potom
však přišla obleva a vánoce byly bez sněhu. Poslední dny roku s teplotami do +10 °C byly
spíše předjarní než zimní.
Historie roku 1990 se uzavřela. I tento kronikářský záznam, zákonitě kusý a neúplný, je
dokladem, že to byl rok bohatý na události, jejichž význam pro náš život se v plné míře
projeví teprve v letech příštích. Počala se v něm
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[– 127 –]
těžce, ale nekompromisně rodit demokracie. Současně se však postupně odhaloval morální, politický i hospodářský úpadek, do něhož jsme se v průběhu minulých desetiletí dostali.
Svými výsledky a perspektivami dal nám však naději, že vzdor nesnázím a tvrdostem,
které nás všechny čekají, budou v harmonii příštích týdnů a měsíců života našeho města
převládat a postupně sílit jasné optimistické tony.
Miloš Šrámek
kronikář
Projednáno a schváleno radou Městského zastupitelstva v Hostivici dne 21. března 1991.

Dr. Zvára M.
místostarosta

starosta
[– 128 –]
[prázdná strana]
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[– 130 –]
[prázdná strana]
[– 131 –]
Skončil rok 1991, rok, v němž došlo k mnoha změnám ve všech oblastech veřejného života, a to nejen v měřítku celostátním, ale i v našem městě. Přetvářela se politická scéna,
upevňovala se demokracie, v rámci pokračující privatizace se rozvíjelo soukromé podnikání, mnohé z chyb minulého režimu byly napraveny. Vedle kladů byly tu i zápory: růst nezaměstnanosti a inflace, vzrůst kriminality, vznik konfliktních situací mezi lidmi. Jak se toto
vše projevovalo v životě našeho města, chce v zákonitě neúplné zkratce zachytit tento
kronikářský záznam.

Správa a rozvoj města
Městské zastupitelstvo a rada. Vrcholným orgánem správy města je od voleb v roce
1990 městské zastupitelstvo v čele se sedmičlennou městskou radou. Obě tyto instituce
zůstaly po celý rok v původním složení, pouze v radě došlo v závěru roku ke změně, když
člen rady a předseda finanční komise ing. Zdeněk Jelen požádal o uvolnění z těchto funkcí.
Jeho žádosti bylo vyhověno.
Městské zastupitelstvo se během roku sešlo celkem šestkrát na veřejném zasedání. První
se konalo 10. ledna na Břvech, další ve dnech 28. března, 11. července, 22. srpna, 26. září
a 19. prosince vesměs v Dělnickém domě. Účast občanů by[– 132 –]
la nestejná, na zasedání 19. prosince jich přišlo jen několik desítek. Rada města se
v prvním pololetí scházela pravidelně každý čtvrtek, od 1. července čtrnáctidenně. Koncem
předcházejícího roku byly podle jejího rozhodnutí ustaveny tyto komise: komise stavební,
jejímž předsedou byl ing. Bohumil Fanta, komise veřejných prací, vedená ing. Bohumírem
Machkem, komise veřejného pořádku a životního prostředí v čele s Janem Neumannem.
Finanční komisi řídil do konce listopadu ing. Zdeněk Jelen, předsedou kontrolní komise byl
Jiří Jelínek, společenskou komisi vedl ing. Josef Arnold, komisi sociální, zdravotní a bytovou ing. Jiří Ráž. Privatizační komisi předsedal ing. Vladimír Podhorský a v čele přestupkové komise byla JUDr. Irena Žeberová. Komise se scházely pravidelně každý měsíc, v naléhavé potřebě i častěji.
Hovory se starostou. K prohloubení kontaktu mezi správou města a veřejností byly
organizovány Hovory se starostou, konané v Dělnickém domě. Zahájeny byly 12. září
a další pak se konaly ve dnech 17. října a 14. listopadu. Zatím se nijak výrazně neprosadily, účast občanů byla malá a očekávaná diskuse minimální.
Politické strany. Politický život se proti létům minulým u nás výrazně změnil. Zmizela
priorita strany ve veřejném dění, nově vzniklé strany a hnutí se soustředily na plnění
úkolů, které si stanovily, do
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[– 133 –]
práce samosprávných orgánů města nezasahovaly a svůj stranický vliv v nich uplatňovaly
pouze prostřednictvím svých členů poslanců. Po rozpadu Občanského fóra zůstaly u nás
jako samostatné politické organizace pouze Občanská demokratická strana, Čsl. sociálně
demokratická strana a KSČM.
Městská policie. Významnou novinkou v životě našeho města bylo zřízení Městské
policie. Byla ustavena na základě rozhodnutí městské rady ze dne 4. července. Jejím
vedoucím byl jmenován Jan Neumann. Spolu s ním se jejími členy – strážníky – stalo pět
dalších občanů ve stáří od 21 do 43 let. Všichni složili 2. září do rukou starosty města
služební slib. Tím byla činnost tohoto místního bezpečnostního orgánu zahájena. Umístěn
byl v přízemí zámku a do konce roku získal k výkonu služby dva psy vlčáky. Úřadovna
policie byla kromě radiostanice s dosahem 30 km vybavena i telefonní linkou.
Vládním usnesením byl Městský úřad pověřen rozšířenou působností ve výkonu státní
správy pro dalších 19 obcí. Touto přenesenou působností byl vybaven stavební úřad s pobočkou v Rudné, sociální referát, živnostenský referát a evidence půdního fondu.21 Tyto
útvary staly se orgány 1. stupně řízení s příslušnou pravomocí.
Městský stavební úřad. K personální změně došlo v Městském stavebním úřadě. Jeho
vedoucím se od 1. června stal ing. Vladimír Gabaš, s nímž od 1. srpna spolupracuje
ing. Eva Frýbová. Také v oblasti sociální péče
[– 134 –]
Sociálně zdravotní referát. došlo ke změně. K 1. říjnu se podle rozhodnutí konkursní
komise stala pracovnicí sociálně zdravotního referátu Městského úřadu dosavadní vedoucí
Městského kulturního střediska Věra Kopová.
Investice města. Do aparátu Městského úřadu přibyla ještě ing. Pavla Vahalíková, která
dostala na starost investice města.
Uzavírání občanských sňatků. Právo uzavírat občanské sňatky měli tito členové
městského zastupitelstva: Ivona Eiseltová, ing. Josef Arnold, ing. Vladimír Podhorský
a JUDr. Miroslav Zvára.
Členové okresního shromáždění. Do okresního shromáždění byli zvoleni dr. M. Zvára,
ing. Z. Jelen a ing. B. Machek.
Obvod působení Měst. úřadu. Do obvodu rozšířeného působení Městského úřadu byla
zařazeno dvacet obcí, což je téměř pětina celého okresu.
Investiční práce. Na veřejné investiční práce byla v rozpočtu určena částka 3 milióny
korun. Bylo pokračováno v budování kanalizace a vodovodu, a to převážně v Litovicích. Na
dokončení přestavby školičky bylo získáno pouze 1,7 miliónu Kčs, zatímco skutečná potřeba činila 6,5 miliónů.

21

Městský úřad se nečlenil na referáty, ale na odbory.
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Odvoz odpadu. Jednou z největších potíží, s níž se musela městská rada zabývat po celý
rok, byl odvoz odpadu. Značným úsilím sdružených obcí byla nákladem více než 1,5 miliónu Kčs vybudována skládka tuhého komunálního odpadu, která začala provoz ve 4. čtvrtletí roku 1991.22 Ke konci roku se podařilo instalovat na pěti místech města kontejnery na
jednotlivé druhy odpadu, čímž se ulehčilo kukavozům a alespoň částečně
[– 135 –]
zlepšilo nepříznivou situaci.
Názvy ulic. V této kapitole zbývá ještě zaznamenat změny názvů ulic, k nimž podle
rozhodnutí rady došlo: dosavadní Fučíkova ulice byla přejmenována na Českou ulici, ulice
Rudé armády na ulici Prostřední, Švermově ulici byl vrácen název Litovická a dosavadní
ulice tohoto jména byla přejmenována na Růžovou. Ulice 7. listopadu se změnila na ulici
17. listopadu a z ulice 14. října je teď ulice 28. října.

Nástup privatizace
Aukce. V minulém roce nesměle zahájená privatizace počala se po 1. lednu 1991 rozbíhat
v rychlém tempu. Zasloužily se o to především aukce, k nimž u nás postupně došlo. První
se konala 24. dubna v Dělnickém domě a zúčastnilo se jí kolem dvou set občanů. Byla
vydražena řada objektů, z nichž nejvýznamnějším byla prodejna potravin a masa Na
pískách. Vyvolávací cena včetně budovy a pozemku byla 1 milión 270 tisíc korun. Přihazováním se vyšplhala na 1 milión 900 tisíc. Pro administrativní nedostatky byla později tato
dražba zrušena a v nové aukci se majiteli objektu stali Václav Černý a Luboš Najman.
Prodejna ovoce a zeleniny na Husově náměstí byla vydražena z 8 tisíc na rekordních
190 tisíc korun. Překvapující skutečností je, že v této prodejně přes rekonstrukci a nákladnou adaptaci nebyl do konce roku zahájen provoz. Provozní jednotky v Domě služeb
(bývalém MNV) byly vydraženy za vyvolávací ceny: pedikúra za 1 000 Kčs, kosmetika za
16 tisíc, kadeřnictví za 68 tisíc a pohřební
[– 136 –]
služba za 85 tisíc. Neprodána zůstala prodejna oděvů, a to pro vysoký stav zásob.
Ke druhé aukci došlo za menšího zájmu veřejnosti 29. června. Nejvýše bylo vydraženo
obchodní středisko na náměstí s prodejnou potravin, masa, cukrárnou a trafikou. Získal je
za 8 miliónů 400 tisíc Kčs Pavel Filip z Prahy. Vydraženo bylo také papírnictví a provozovna
mandlu a čistírny. Zde vystoupila ceny z vyvolávacích 15 tisíc na plných 270 tisíc Kčs. Noví
majitelé zde zřídili opravnu obuvi a prodejnu technických zařízení.
Třetí aukce se konala 19. října. Vydražena byla litovická samoobsluha, jejíž vyvolávací
cena vzrostla po 57. přihazování ze 762 tisíc na 5 a půl miliónu korun. Dále byla v aukci
prodána restaurace U litovické tvrze.

22

Skládka se nacházela na hostivickém území, souběžně s tělesem železniční trati z Hostivice-Litovic do
Jenče severně od litovického hřbitova.
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Soukromé provozovny. V průběhu roku došlo k otevření celé řady soukromých provozoven a služeb všeho druhu. K 31. prosinci jich bylo zaregistrováno 511. Jejich majitelé,
vesměs hostivičtí občané, provozují zvolenou činnost převážně jako vedlejší zaměstnání.
Některé z těchto provozů zastavily po kratším či delším čase činnost. Např. butik v domě
pana Justy na roku ulic Čsl. armády a Jiráskově existoval jen několik měsíců a byl nahrazen soukromou
[– 137 –]
cestovní kanceláří. Provozovny byly zřízeny převážně ve vlastních domech jejich majitelů.
Přibyla také řada soukromých ubytoven a penzionů, nabízejících své služby vesměs cizojazyčnými vývěsními štíty podél státní silnice. Objevilo se několik nových prodejních
stánků: ovoce a zeleniny vedle autobusové zastávky ve směru na Jeneč, podobný stánek
na parkovišti naproti Dělnickému domu, stánek s občerstvením mezi mlékárnou a tzv. Červenou síní atd. Vedle potřebných a vítaných provozů vznikly i takové jako např. papírnictví
s hernou, půjčovna videokazet apod.
Restituce majetku. Původním majitelům či jejich potomkům byly navráceny znárodněné
či jinak vyvlastněné majetky. Tak např. hotel U chmelového keře se stal majetkem potomků pana Nerada, objekt, kde býval hostinec U koruny, se vrátil synu majitele, ing. Josefu
Čermákovi. Změny v držení majetku nastaly i koupí a prodejem, např. bývalý statek
p. Šafaříka, ve kterém byly provozovny Městského podniku služeb, byl navrácen rodině
bývalého majitele a pak prodán Jiřímu Koublemu.
Kupónová privatizace. K 1. září bylo otevřeno středisko zajišťující tzv. kupónovou
privatizaci. Bylo umístěno v přízemí zámku, kde se do té doby nalézala městská knihovna.
Prací v něm byly po[– 138 –]
věřeny Milena Machková a Marcela Kratochvílová. Registrace byla zahájena 1. listopadu
a do 31. prosince zde bylo zaregistrováno 264 účastníků kuponové privatizace.

Kulturní a společenské dění
Městské kulturní středisko. Hlavním organizátorem v této oblasti veřejného života
u nás bylo opět Městské kulturní středisko. Ke konci roku v něm došlo k osobním změnám.
1. listopadu přešla vedoucí střediska Věra Kopová do odboru sociální péče při Městském
zastupitelstvu. Do konce roku zastávala tuto funkci Marie Holečková, která k 31. prosinci
rozvázala pracovní poměr a přešla do zdejší pobočky České státní spořitelny.
Veřejné akce. Činnost střediska byla v podstatě stejného rozsahu i charakteru jako
v roce minulém. Ubylo však okázalých oslavných akcí. 30. dubna v předvečer 1. máje
uspořádalo Občanské fórum spolu s Místní organizací sociální demokracie na náměstí
zábavné odpoledne, spojené se vztyčením májky. 5. května uskutečnil Svaz bojovníků za
svobodu na náměstí u pomníku padlých vzpomínkovou tryznu, na níž promluvil starosta
města JUDr. M. Zvára. 10. května se konala v Děl. domě taneční zábava při příležitosti Dne
matek. Dětský den byl uspo-
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[– 139 –]
řádán v prostoru před zámkem 1. června. K 28. říjnu byla v hale zámku instalována
výstavka pod heslem Odkaz 28. října.
Kursy. Kromě tradičních hudebních a jazykových kursů organizovalo kulturní středisko
dvakrát taneční kursy pro dospělé a kurs společenské výchovy pro školní mládež. Dále to
byly krátkodobé kursy makrobiotiky, konané 14. ledna, 16. února a 6. března v Děl. domě.
9. a 10. března proběhl v mateřské škole kurs vaření a masáží, 4. dubna pak rehabilitační
kurs.
Zájezdy do divadel. Průběžně byly organizovány zájezdy do pražských divadel a na
některé kulturně zábavné pořady. 21. ledna to byl zájezd do Klubu doktora Jahelky
a 13. února do Divadla hudby na program Jiřiny Bohdalové. 20. února bylo ve Smetanově
divadle navštíveno představení Cosi fan tutte, 19. dubna v Karlínském divadle hra Pohádka
máje, 26. června tamtéž hra Divotvorný hrnec a 7. listopadu ve Vinohradském divadle hra
Taková ženská na krku.
Pro děti byla připravena řada představení zájezdových skupin, a to jak v Dělnickém domě,
tak i v mateřské škole. K zahájení školního roku bylo uspořádáno odpoledne 2. září na
náměstí divadelní představení.
[– 140 –]
Kruh přátel hudby. Soustavnou činnost vyvíjel Kruh přátel hudby. Během roku uspořádal
šest koncertů: 17. dubna to byl koncert cembalistky Zuzany Růžičkové a Viktora Kalabise.
17. 5. tu hrál na housle Jan Talich, doprovázený klavíristou Michalem Rezkem. 18. září se
konal koncert harfenistky Jany Bouškové a klavíristy Jana Čecha. 14. října následoval
koncert souboru Consorcium Pragensae, 6. listopadu koncert Dua Boemi di Praga basklarinetisty Josefa Horáka a klavíristky Emmy Kovárnové. Poslední koncert, jediný uskutečněný
v Dělnickém domě, nazvaný Malá česká muzika – radostnou novinu poslyšte, se konal
20. prosince. Do činnosti v oblasti hudby patří i dva koncerty žáků hudebních kursů,
konané v Dělnickém domě 19. ledna a 16. června.
Přednášky. Během roku bylo uskutečněno několik přednášek a besed. 16. února hovořil
v Děl. domě v rámci makrobiotiky dr. Bělský na téma Makrobiotika a životospráva. 18. 3.
byla uskutečněna beseda s mluvčí Charty 77 Danou Novotnou a Michaelou Freisovou,
16. dubna konala se přednáška dr. Jana Šturmy: Není rodič jako rodič, 11. května to byla
beseda s občany Israele. K těmto akcím se připojila zdejší Katolická farní obec přednáškou
Václava Kouzala Tajemství liturgie a 10. prosince besedou o dospívání
[– 141 –]
a výchově k rodičovství. 17. července se konala beseda s poslanci Janem Vidímem (OF)
a Janem Fišerou (Soc. dem.).
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Výstavy. Hala zámku hostila postupně řadu výstav. V dubnu a srpnu zde vystavoval svá
díla hostivický fotograf Jindřich Lukášek, v květnu pak fotograf Vladislav Blahník. 24. května byla v zámku zahájena výstava akvarelů s ghanskými motivy malíře Jaroslava Kláta,
jejíž vernisáže se zúčastnil ghanský velvyslanec. V listopadu zde byly k vidění litografie
Mikoláše Axmana a Víta Zdrůbeckého. Šlo o prodejní výstavu, podobně jako tomu bylo
v prosinci s výstavou středočeských výtvarníků. Kromě zmíněné již výstavy k připomínce
28. října uskutečnil zde v prosinci ing. Jiří Pergl výstavku betlémů, těšící se zasloužené
pozornosti veřejnosti. Za zaznamenání stojí skutečnost, že po návštěvě výstavy školní
mládeží přivedla sem řada dětí své rodiče. Naproti tomu trapné je, že nejcennější exponát,
miniaturní betlém v ořechové skořápce, byl nezjištěným „milovníkem“ krásy odcizen.
V souvislosti s výstavami je ještě třeba zaznamenat zájezd, uspořádaný kult. střediskem
20. 9. na Všeobecnou československou výstavu v Praze spojený se shlédnutím Křižíkovy
fontány, a také zdejší už tradiční výstavu, pořádanou 15. a 16. června v litovickém areálu
chovateli
[– 142 –]
drobného hospodářského zvířectva.
Plesy a taneční zábavy. Jako v předcházejících letech organizovalo středisko i letos řadu
tanečních zábav. První byl opět ples Mysliveckého sdružení, konaný 12. ledna. 26. ledna to
byl společný ples školy a kulturního střediska. Následovaly 9. února ples svazu chovatelů,
23. února maškarní ples, 30. března velikonoční taneční zábava, 8. června taneční večer,
27. července pouťová zábava, 28. září Václavská a 19. října Havelská taneční zábava.
kromě toho bylo uskutečněno několik diskotékových večerů.
Knihovna. Provoz Městské lidové knihovny byl letos postižen dlouhodobým přerušením.
12. srpna rozhodla rada Měst. zastupitelstva o přestěhování knihovny do bývalé prodejny
oděvů v budově pošty. Narazilo to na nečekané potíže. Ukázalo se, že stropy místnosti
neunesou zatížení, které představuje knižní fond knihovny. Bylo nutné provést potřebné
stavební úpravy, což si vyžádalo tolik času, že knihovna nemohla až do konce roku obnovit
svou činnost.
Hostivický měsíčník a Hostík. Hostivický měsíčník vycházel pravidelně po celý rok
v nákladu 950 výtisků, v nezměněné ceně a bez výkyvů v dosažené úrovni obsahu. V říjnu
dostal mladšího
[– 143 –]
bratra, občasník vydávaný Městským úřadem a nazvaný Hostík. Vychází v nákladu 150 výtisků v ceně 50 haléřů. V obou časopisech jsou uveřejňovány i placené inzeráty.
Městský rozhlas. Ožil další hostivický sdělovací prostředek, až dosud trvale spící. V říjnu
počalo opět vysílání Městského rozhlasu. V nepravidelných intervalech jsou vysílány zprávy
a sdělení Městského úřadu a místních korporací.
Kino. V kině bylo v roce 1991 uskutečněno celkem 155 představení, která navštívilo 4 359
diváků. Nejúspěšnější byl český film Slunce, seno, erotika – 446 diváků a Tankový prapor
– 420 diváků. Ze zahraničních filmů to byl film USA Číslo 5 žije – 220 diváků. Nejméně
navštívený byl český film Vrať se do hrobu – 5 diváků.
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Život dětí
Jesle. 30. června byla pro malý počet dětí z ekonomických důvodů ukončena činnost jeslí.
Otevřeny byly v roce 1953 a po celých 30 let23 zde bylo pečováno o nejmladší hostivické
občánky. Za ta léta jich bylo téměř šest set. Personál se měnil poměrně málo. Vedoucí
vychovatelka Eva Rochusová zde pracovala od roku 1956, tj. 35 let. Objekt byl vrácen
původnímu vlastníku.
Mateřská škola. V mateřské škole bylo zapsáno 112 dětí, více jich nemohlo být pro
nedostačující kapacitu přijato. Ředitelkou by[– 144 –]
la Jana Kozlová, s dětmi pracovalo 7 učitelek, vařily pro ně tři kuchařky, kuchyni vedla Eva
Vidlařová, školníkem byl Miloslav Toman, o čistotu školy pečovalo pět uklízeček. Vedle
normálního výchovného programu byly pro děti organizovány jazykové kursy (němčina
a angličtina) a výtvarný kroužek. Většina pěti a šestiletých dětí se zúčastnila plaveckého
výcviku v bazénu v Košířích. Jednou měsíčně shlédli divadelní představení nebo výchovný
koncert. Občas se také konaly zájezdy pro pražských divadel.
Pro rodiče byly připraveny velikonoční a vánoční besídky, k závěru roku pak karnevalové
odpoledne.
Materiálně a finančně pomáhaly mateřské škole závody STS Hostivice, Pragovka, Městský
podnik služeb a soukromá agentura MADAS ing. Schreibera. Rodiče škole pomáhali při
dokončování bazénu. Byla provedena izolace v kotelně a částečně upravena zahrada školy.
Zvláštní škola. Zvláštní škola „živořila“ i nadále v teskopavilónu na náměstí. Navštěvovalo ji 26 žáků. Ředitelem školy byl Jiří Kubiče, s ním na škole působili učitelé František Flemr
a Renáta Lamačová, které v září vystřídaly Eva Nývltová a důchodkyně Libuše Zpěváčková.
Většina vystupujících žáků se hlásila do odborného učiliště na obor zedník.
[– 145 –]
V okresní soutěži v pracovním vyučování pořádané pro zvláštní školy zvítězil žák školy
Zdeněk Špachman. Ceny do soutěže věnovala agentura MADAS. V prosinci bylo započato
s přestavbou pionýrského domu, kam bude škola podle rozhodnutí městské rady v příštím
roce přestěhována. O prázdninách byla škola neznámými pachateli vykradena. Odcizena
byla především didaktická technika v ceně téměř 15 tisíc korun.

23

Jesle byly v provozu v letech 1953 až 1991, tedy 38 let; chyba vznikla pravděpodobně při přepisu.
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Základní škola. V základní škole došlo ke změně ve vedení. Na základě konkursu, který
na jaře vypsal Okresní školský úřad, byl k 1. červenci jmenován ředitelem školy Vít Šolle,
dosavadní ředitel malotřídní školy v Tursku. Jeho zástupkyní se stala učitelka Jana Doušová. Dosavadní ředitelka Renáta Trhlínová a zástupkyně Alena Vlčková se vrátily na svá
učitelská místa. K 30. červnu odešlo ze školy několik mladých učitelů. Na jejich místa
nastoupili Pavel Majerák, Václav Vršecký, Renáta Kamešová, RNDr. Věra Škvorová a Zuzana Vejdová. Na škole učilo 20 učitelů. Škola měla 19 tříd, které navštěvovalo 487 žáků. Byl
obnoven 9. ročník. Pro nedostatek učeben bylo nutné zavést ve 3. a 4. ročníku směnné
vyučování. Z téhož důvodu nebylo možné zavést všechny nové formy
[– 146 –]
vyučovací práce, např. dělení třídy na dvě skupiny v některých předmětech. Povinným
cizím jazykem, jehož volba byla náležitostí školy, se stala angličtina. Jen v některých
třídách byla ještě vyučována ruština. Mezi zájmové kroužky byla zařazena i výuka náboženství. Zúčastňovalo se jí 26 dětí a vyučujícím byli laici Jan Spousta a Radek Seidl.
Všechny předměty byly vyučovány podle nových, podstatně stručnějších a jen rámcových
osnov, které ponechávají učiteli dostatečný prostor pro jeho tvůrčí práci. Závažným
nedostatkem je, že je nutné používat staré nevyhovující učebnice a pro některé předměty
nejsou učebnice vůbec. Také vybavení školy pomůckami a didaktickou technikou je nedostačující. Chybí kabinety. V novém roce nebylo obnoveno Sdružení rodičů a přátel školy.
Družba se školou v SRN. Škola navázala kontakt se školou ve Windischenchenbachu
v SRN. 31. ledna navštívila tuto školu skupina zdejších pedagogů, jejichž návštěvu jim ve
dnech 14. až 18. října němečtí kolegové oplatili. Také žáci z obou škol se vzájemně navštívili. 25 našich dětí strávilo v Bavorsku týden těsně před
[– 147 –]
prázdninami. 17 dětí z Německa bylo u nás v uvedených říjnových dnech.
Adaptace ve školní budově. Během roku bylo ve školní budově rekonstruováno za
pochodu sociální zařízení, nákladem 120 tisíc Kčs nalakována okna a dveře. V září byly
obnoveny práce na přestavbě školičky. Byl také adaptován byt školníka.
Pionýrská organizace. Jako jediná dětská organizace vyvíjela po celý rok bohatou
zájmovou činnost pionýrská organizace, která do 7 oddílů přilákala 76 dětí. Každý oddíl
měl své jméno a každý měl také různé zaměření. Tak např. Mravenci pečovali po celý rok
mimo jiné o trávník kolem klubovny, Srnky hrály stolní tenis a chlapi v oddíle ve věnovali
leteckému modelářství, oddíl Šmoulů se pokoušel o vaření, střílelo se ze vzduchovky
a hrála vybíjená. Uskutečnil se také zájezd do Divadla Spejbla a Hurvínka. Klub Adam
a Eva vyráběl cikánské tkaniny a plastické přívěsky z moduritu. Tuláci se scházeli v bažantnici, sledovali život v přírodě a zúčastňovali se akce Zelený kříž. 23. března byl uskutečněn
turnaj ve stolním tenise za účasti 28 dětí. 20. dubna to byly Hrátky se zvířátky, v
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[– 148 –]
září výlet na Okoř, v říjnu Drakiáda, které se se svými draky zúčastnilo 40 dětí, v listopadu
navštívili pionýři cirkus. Vyvrcholením činnosti byly dva pionýrské tábory. Třítýdenního
v Budislavi u Litomyšle se zúčastnilo 64 dětí, druhý byl v Českém Šternberku a trval osm
dní. V posledních měsících roku bylo hlavním úkolem celé organizace přestěhovat se
z pionýrského domu do původní klubovny a uvolnit tak prostor zvláštní škole.
Junák. V tom čase se objevil pionýrské organizaci konkurent. V listopadu se sešlo na
výzvu Jitky Váchalovské-Perglové 13 bývalých skautů a obnovili činnost Junáka v Hostivici.
První začal pracovat oddíl děvčat starších devíti let pod vedením Soni Broulové a Jitky
Sihelské.24

Zdravotnictví a sociální péče
Kádrové změny ve zdravotním středisku. Nejvýznamnější událostí uplynulého roku
v této oblasti byl odchod MUDr. G. Petkova do důchodu, k němuž došlo 30. června. Jeho
nástupcem se stal od 1. července MUDr. Jiří Vácha z Kladna, který současně převzal
i funkci vedoucího střediska. K dalším osobním změnám nedošlo, jen k 1. září se vrátila
z ma[– 149 –]
teřské dovolené dětská lékařka MUDr. Jitka Landová. Ji zastupující MUDr. Petra Vorlíčková
odešla do Libčic.
Helikoptéra v záchranné službě. Významným zlepšením zdravotní péče bylo posílení
záchranné služby helikoptérou. U nás během roku zasahovala čtyřikrát. 8. ledna došlo
k těžkému zranění žákyně 1. třídy základní školy, která vběhla u školy před přijíždějící
auto, když ji vylekal štěkající pes. Rychlou přepravou do nemocnice, uskutečněnou
helikoptérou, jí byl zachráněn život. Druhý případ se stal 23. března, kdy byl z náměstí
odvezen opilý občan A. N., ohrožený na životě. Po třídenním pobytu v nemocnici se vrátil
zdráv domů. Potřetí zasahovala helikoptéra 8. dubna, kdy odvážela těžce zraněného cyklistu Martina Pasáka, který se na křižovatce Komenského ulice a ulice Čs. armády střetl
s protijedoucím automobilem. Přes včasnou dopravu do nemocnice mladý občan po několika dnech zemřel. Také čtvrtý zásah skončil tragicky. Nevolností postižený lékař z nemocnice Na Bulovce, pracující zde na stavbě svého rodinného domku v Litovicích, po dopravě
do nemocnice zemřel.
Český červený kříž. Místní organizace Českého červeného kříže organizovala opět odběry krve od bezpříspěvkových dárců.
[– 150 –]
Stalo se tak 18. března, 8. července a 28. listopadu.

24

Správně: Lenka Sihelská.
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Sociálně zdravotní referát. V sociální oblasti došlo k významné změně. Při městském
úřadě byl zřízen sociálně zdravotní referát, jehož administrativním vedením byla od 1. listopadu pověřena Věra Kopová. Vedle průběžných příspěvků sociálně potřebným občanům
byla nejvýznamnější akcí tohoto referátu výplata příspěvku na zvýšené náklady za energii
občanům důchodcům, vdovám či sociálně slabým. Stalo se tak v posledních dvou měsících
roku, kdy byla rozdělena suma 146 111 Kčs z rozpočtu města zdejším občanům
a 745 500 Kčs z vládní dotace občanům připojených obcí.
Domovy důchodců. V Domovech důchodců žilo ke konci roku 11 hostivických občanů.
V Hostěradicích to byla Anna Brunová, v Jílovém Růžena Šafránková a Božena Opltová,
v Černošicích Zuzana Matějková, Anna Rulfová, Zdeňka Drahokoupilová, František Novotný
a Josef Souček, v Unhošti Anežka Zpěváčková, v Sedlčanech Marie Krejčíková, v Mníšku
pod Brdy František Kokoš. V květnu u příležitosti Dne matek a v prosinci před vánocemi je
všechny navštívili členo[– 151 –]
vé městského zastupitelstva.
Klub důchodců. Klub důchodců se opět dvakrát týdně scházel v zámku k přátelské
besedě, letos však bez připravovaného či zábavného programu.

Kronikářská všehochuť
Narození. V průběhu roku se narodilo hostivickým občanům 42 dětí. Slavnostního uvítání
těchto nových občánků se ujalo městské zastupitelstvo. Uspořádáno bylo dvakrát, a to
10. dubna, kdy byla do městské matriky zapsáno 20 dětí a sponzorem byl Klub podnikatelů, a podruhé 9. listopadu, kdy 19 dětí obdarovali malými dárky podnikatelé Václav
Černý a Luboš Najman.
Svatby. Celkem bylo uzavřeno 48 sňatků, stříbrná či zlatá svatba se tentokrát nekonala.
Úmrtí. Během roku zemřelo 71 občanů. V mnoha případech šlo o jednotlivce středního
věku. Během měsíce srpna, září a října zemřelo 10 mužů ve věku od 38 do 74 let. Zemřely
dvě učitelky zdejší školy: 16. dubna důchodkyně Johanka Jupová ve věku 76 let a 10. července padesátiletá Zdeňka Votrubcová. 2. listopadu zemřela náhle ve stáří 68 let Libuše
Perglová, roz. Kinko[– 152 –]
rová, v mladých létech vynikající amatérská herečka.
Burza obnošeného šatstva. Český svaz žen uspořádal dvakrát tradiční burzu obnošeného šatstva a obuvi, a to 20. dubna a 9. listopadu vždy v Dělnickém domě. Stejnou akci
uskutečnilo i Sdružení rodičů a přátel školy 23. března ve školní jídelně.
Sběr šrotu. 27. dubna uskutečnila TJ Sokol tradiční sběr železného šrotu.
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Setkání bývalých ochotníků. 6. června sešli se v zasedací síni Městského úřadu bývalí
členové zdejšího ochotnického sdružení. Mezi sebou uvítali Václava Vančuru, který dnes
žije v SRN.
A. Tejnor v televizi. PhDr. Antonín Tejnor se v červnu podílel autorsky na televizním
publicistickém seriálu Jiná Evropa.
Oprava sochy sv. Jana. V červenci opravil akademický sochař Jiří Kačer sochu sv. Jana
Nepomuckého a instaloval ji v kapličce v Litovicích.
Světelný semafor. 27. června se konala manifestace občanů na prostranství před
zámkem. Demonstrující žádali o urychlení instalování světelného semaforu na přechodu na
náměstí.
[– 153 –]
Klub podnikatelů. V sobotu 23. února se konala v kulturním domě závodu Praga ustavující valná hromada Klubu podnikatelů. Sešlo se jich 35.
Sčítání lidu. 3. března bylo uskutečněno sčítání lidu, domů a bytů. Na akci se aktivně
podílelo 21 občanů.
Nález obecního archivu. V září byl zásluhou Ing. Jiřího Pergla nalezen za ztracený
považovaný obecní archiv naší obce. Byl uskladněn na půdě budovy pošty a v důsledku
špatného uložení byl zle poničen.
Svaz rybářů. V prosinci došlo k ustavení místní organizace Českého svazu rybářů. Přihlásilo se 70 občanů a předsedou byl zvolen akademický sochař Jan Turský.
Dopravní nehody. V průběhu roku došlo k řadě dopravních nehod, naštěstí bez vážnějších následků (s výjimkou zmíněného případu M. Pasáka). Jen během října a listopadu to
bylo osm dopravních nehod.
Černá kronika. Jako v celém státě i v Hostivici vzrostla během roku 1991 kriminalita.
U nás to byly především krádeže, obvykle spojené s vloupáním. Tak 15. února došlo
k vloupání do rodinného domku, přičemž majiteli vznikla škoda ve výši 16 tisíc korun.
6. března ukradl neznámý pachatel v restauraci U litovické tvr[– 154 –]
ze zboží v ceně 17 tisíc Kčs. O dva dny později byla ve skladu firmy EKOSTA odcizena
elektrická vrtačka zn. NAREX v ceně 2600 Kčs. Velmi znepokojující byly krádeže, k nimž
došlo v prvních měsících roku ve školních šatnách. 19. května bylo na Břvech odcizeno
kolo v ceně 1 700 korun. V této čtvrti došlo postupně ještě k dalším krádežím, vesměs
u tamní restaurace. 28. srpna byla dokonce odcizena dvě k sobě přivázaná kola, 17. září to
pak byl malý motocykl Simpson. Kolo bylo ukradeno i na náměstí. Byla to značka EskaPremier a majitel o ně přišel 29. srpna. Bylo také odcizeno horské kolo Velamos v hodnotě
téměř 5 tisíc korun. Také zaparkovaná auta lákala poberty. 22. května vloupal se do auta
v Mírové ulici neznámý pachatel, který z vozu odnesl autorádio s přehrávačem a magnetofonové kazety v celkové hodnotě 4 480 Kčs. 2. srpna se stal podobný případ na sídlišti Na
pískách, kde majitel vykradeného Oltcitu utrpěl škodu ve výši 6 tisíc korun. Tamtéž došlo
v noci na 29. září k pokusu o vloupání do osobního auta, který však pachateli překazila
hlídka Městské policie. 6. října byl ze dvora Děl. domu odcizen mo-
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[– 155 –]
tocykl zn. Honda. Do týdne byl pachatel republikovou policií zadržen a Honda, sice už přebarvená, u něho nalezena. 21. května došlo k vloupání do samoobsluhy Na pískách. 3. září
byla vyloupena trafika na náměstí, kde bylo ukradeno zboží v ceně 145 tisíc Kčs. 2. října
byly v STS odcizeny měděné pásy v ceně 30 tisíc korun. K druhé loupeži v tomto závodě
došlo 31. října, kdy vzniklá škoda činila 13 tisíc korun. V hostivické cihelně ukradl neznámý
zloděj 14. září 150 metrů měděného drátu. Ke krádeži 20 svazků izolační lepenky v ceně
15 000 Kčs došlo 8. listopadu.
Tragický případ, který vzrušil celou naši veřejnost, se udál 12. července. V obchodním
domě Bílá labuť v Praze zavraždil nezletilý občan z Hostivice šestnáctiletou prodavačku
Petru B[***] z Litovic. Učinil tak proto, že odmítla jeho sympatie.
Počasí. Počasí bylo po celý rok značně suché, bez extrémních teplotních výkyvů. První
polovina ledna byla nezvykle teplá. 10. ledna vystoupil teploměr na 17 °C. Teprve v druhé
polovici měsíce klesly teploty pod nulu. 31. ledna to bylo -10 °C. Únor byl chladnější s teplotami do -15 °C. Občas sněžilo, 11. 2. napadlo 10 cm sněhu. Od 19. února nastala
obleva, 25. 2. by[– 156 –]
lo již +10 °C. V březnu byly mlhy, občas déšť, teploty vesměs nad nulou. Podobné počasí
bylo i v dubnu. Stejně tak bylo i v květnu, kdy po 25. 5. vystoupily teploty na 20 °C.
Červen byl teplý a suchý. Červenec byl teplejší, 12. 7. vystoupil teploměr na 35 °C. Druhý
den však liják s bouřkou přivodil opět ochlazení. Také srpen měl pravé letní počasí s teplotami do 30 °C. Vláhy však bylo mizivě. Sucho a teplo pokračovalo i v září. Letní počasí se
drželo až do poloviny října. Teprve v druhé polovině měsíce teplota klesla, po 20. říjnu
dokonce k nule. Od 24. 10. se již objevovaly ranní mrazíky. Listopad byl chladnější
s občasným deštěm. 7. 11. pršelo celý den. V noci na 17. listopad napadlo 20 cm sněhu,
který však brzy roztál. 21. listopadu napadl znovu, ale ležel zas jen chvíli. Na konci měsíce
byla teplota trvale mírně nad nulou. V prosinci se ochladilo až na -12 °C, od 19. 12. se
však opět oteplilo a namísto sněhu pršelo. Do konce roku se už počasí nezměnilo.
Zápis o roce 1991 končí. Je to také poslední zápis, který jsem do městské kroniky ve
funkci kronikáře učinil. Psal jsem tento do[– 157 –]
kument od roku 1971, celkem tedy 21 let. Vždycky jsem se snažil v rámci daných možností
o co největší objektivitu svého sdělení. Věk a nedobrý zdravotní stav, sluchová nedostatečnost a také slábnoucí zrak mě spolu s dalšími okolnostmi přiměly vzdát se této činnosti,
kterou jsem vždycky konal rád a s plnou odpovědností před generacemi příštími, jimž byla
určena.
Zapsal: Ša[…?]

kronikář

Projednáno a schváleno radou Městského zastupitelstva dne
místostarosta

starosta

