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Aktualizovaná verze
Přepsal a poznámky doplnil Jiří Kučera
Zápisy za roky 1992 až 1999 zapisoval kronikář Jiří Pergl vlastnoručně do kroniky založené
v roce 1986 kronikářem Milošem Šrámkem. Stránky jsou číslovány po jednotlivých letech.
Po Perglově rezignaci na funkci kronikáře v roce 2001 byla kronika z rozhodnutí městské
rady rozešita a k Perglovým zápisům zpracovali radou určení autoři dodatky. Zápis za rok
2000 sepsal Antonín Štětka. Doplněné zápisy potom byly svázány jako samostatná kniha,
předchozí zápisy Miloše Šrámka jsou svázány rovněž do samostatné knihy. Obě knihy jsou
nyní uloženy ve Státním okresním archivu Praha-západ v Dobřichovicích
Redakční zásahy jsou v textu označeny hranatými závorkami
Stránky jsou upraveny pro zmenšování při tisku na formát A5
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Boskovská bible, počátek 15. stol.

louholetý kronikář města Hostivice skončil rokem 1991 svoji činnost. Pan Miloš
Šrámek byl ředitelem naší školy a jeho třídami prošla převážná část
hostivických občanů. Byl tedy znamenitým znalcem lidí i jejich osudů. Nadto
měl neocenitelnou vlastnost: byl „mocen pera“. Dokazuje to jeho celoživotní
literární dílo, jehož historická část se točila ve spirále, dotýkající se různých
etap historie Hostivice. To vše stačí k tomu, aby se nový kronikář obával, zda bude
schopen přiblížit se alespoň zdaleka jeho úrovni.

Kronikář o sobě
menuji se Jiří Pergl, narodil jsem se 27. května 1925 v Praze,
dnů jsem na delší dobu neopustil Hostivici, vlastně do roku
Můj otec Ludvík Pergl byl litovickým kronikářem. Netušil
vzděláním strojní inženýr, že splním po létech jeho naději,
pokračovatelem.

ale od prvních
1950 Litovice.
jsem dlouho,
že budu jeho

K historii mne přivedlo životní ztroskotání. Po roce 1968 jsem byl donucen opustit místo
konstruktéra leteckých motorů v jinonickém Motorletu. Bral jsem to jako trest za prohřešek
mládí, kdy, jako mnoho mých vrstevníků, pod dojmem sovětského vítězství a ve víře
v sociální spravedlnost jsem v roce 1945 vstoupil do KSČ a sílu k odporu proti její politice
našel až po dvaceti létech.
Nové zaměstnání natěrače mi poskytovalo dost času k pořádání zápisků, které otec ve
svém krátkém životě nestačil zpracovat, a posléze k jejich doplňování a k vlastnímu
bádání. Pomohlo mi to přežít těžkou dobu.
Považuji práci kronikáře za příležitost občanům našeho města ukázat na historické
souvislosti dějů vsí dnešního města ve vztahu k dějinám státu i Evropy a ukazovat na
důsledky, poučení i návaznost dnešní doby. Budit zdravé vlastenectví bez šovinizmu, aby
nebyli lhostejní k přítomnosti i budoucnosti.
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odruhé v tomto století má kronikář smutnou povinnost zaznamenat: Československá republika, stát, do kterého jsme se narodili, který nás naši otcové učili
milovat, na který jsme byli hrdí, o jehož osud jsme se tolikrát chvěli, nepřežije
tento rok.
Z vůle Slováků, kteří nechtějí žít ve společném státě, dojde ke konci roku
k rozdělení do dvou samostatných celků. Kde jsme udělali chybu?
V roce zrodu Československa tu byly dvě krajiny s odlišnou historií, na různém stupni
vývoje. České země, nejvyspělejší země mocnářství, Slovensko – vlastně uherská „horní
země“, záměrně udržovaná v bídě zaostalého zemědělství, na pokraji záhuby všeho
slovenského, země bez školství, bez inteligence, takřka bez vůle a sebevědomí.
Bylo zapotřebí nadlidské úsilí, aby slovenský národ procitl z letargie a stal se rovnocenným
partnerem ve společném státě.
Za svůj podíl na tomto díle se Češi nemusí stydět.
2/92

Kresba Jana Turského.

1992
ROK LOUČENÍ SE SLOVENSKEM
3/92
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[Prázdná strana]
4/92

Slovensko a my
aše město, jako stovky českých obcí, účinně přispělo k emancipaci Slovenska.
Nezjistíme už, kdo z našich vojáků, včera ještě s c. k. „jablíčkem“ na čepici,
nastoupil proti vojsku Bela Khuna, který pod praporem internacionalizmu hájil
zájmy lidí, kteří se nechtěli smířit se ztrátou okrajových oblastí.
Také naši Sokolové se této akce zúčastnili. Podařilo se ubránit území až
k budoucí, dosud neexistující hranici.
Daleko důležitější než tato vojenská epizoda byla velkorysá akce na podporu budování
slovenského školství. Mezi tisíci českých učitelů byl i pan Alois Saifrt, pozdější ředitel
hostivické školy1 a jeden z řady hostivických kronikářů.
Výprav s Českou obcí sokolskou se účastnili i hostivičtí Sokolové, aby na Slovensku
pomáhali zakotvit sokolskou ideu.
Ve slovenských posádkách sloužili čeští vojáci a naopak. Mnohá přátelství byla navázána,
vznikala smíšená manželství; bohužel to nestačilo jako protiváha činnosti některých
slovenských politiků.
První vážný náraz v roce 1939 rozbil republiku, na Slovensku vznikl z vůle Adolfa Hitlera
„svobodný stát“, který se ocitl ve válce se Spojenci, je věcí Slováků se s tímto faktem
vypořádat, protože obnovením Československa se ocitli po boku vítězů.
Etapa, která po válce následovala, nemá v Evropě obdoby; ze zaostalé zemědělské krajiny
se stal rovnocenný partner, ba v mnohém historické země předčil, hlavně v modernosti
strojního vybavení průmyslu. Celá tradiční odvětví se stěhova5/92
la na Slovensko.
Z hostivické armaturky, která byla v té době začleněna do vyššího hospodářského celku,
odešli do Myjavy, kde bylo jeho centrum, odborníci všech profesí, aby tam zavedli výrobu
sanitárních armatur, Ty vyráběla a vyvážela hostivická armaturka od třicátých let.
Z odchodu odborníků a ze změny výroby se továrna nikdy nevzpamatovala. Není jistě
náhoda, že do Myjavy odešli lidé, kteří se intenzivně podíleli v životě města na činnosti
kulturní, tělovýchovné i v samosprávě. Jsou-li dnes z nich a jejich dětí Slováci, je to další
pozitivní přínos Slovensku.

1

Alois Saifrt st. nebyl ředitelem hostivické školy, ale později se stal ředitelem jedné z pražských škol.
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Hospodářský život
ředešlý rok 1991 přinesl nečekaný rozvoj podnikání. Bylo vydáno přes 500
živnostenských oprávnění. Ne všichni využili uvolnění, byli schopni živnosti
provozovat uspokojivě.
Od 1. 1. 1992 platí nový živnostenský zákon. Rozděluje živnosti do tří
kategorií: živnosti volné, které podléhají pouhému ohlášení, živnosti vázané
a řemeslné mohou být povoleny jen po prokázání odborné způsobilosti. Vedle bezúhonnosti a dosaženého věku 20 let jsou to u řemesel doklad o vyučení a tříleté praxi, u vázaných živností jiný doklad o způsobilosti – například absolvování odborné školy či složení
předepsaných zkoušek. Třetím typem jsou živnosti koncesované, kde stát požaduje průkaz
odbornosti a spolehlivosti, například pro prodej střeliva a výbušnin.
Pro zavedení pořádku byla nařízena výměna živnostenských listů a zavedena evidence.
U živností volných v místě, u ostatních u okresního úřadu. Ve městě byl zřízen
6/92
TABULKA 1/92: Slovensko a my.
[Tabulka s kresbami vývoje státních hranic a citacemi z literatury vynechána.]

7/92
živnostenský úřad. Na základě konkurzu ho vede paní Jana Horešovská, sídlí na radnici.
Nový zákon vedl ke snížení počtu živností. Přesto zůstává řada podniků, nahrazující ty,
které minulý režim v krátkém čase smetl ze života města v padesátých letech. Tehdy
zaniklo mnoho živností, které sloužily občanům a slušně živily své podnikatele. Vznikla
„černá“ ekonomika a melouchářství kvetlo.
Po vyhlášení nového zákona odpadli ti, kteří živnosti provozovali vedle svého zaměstnání,
takže pokračovali v praktikách „černého“ podnikání. Materiál pocházel většinou ze skladů
velkých podniků, požadovat záruku za kvalitu odvedené práce bylo obtížné.
Následující tabulka ukazuje rozložení živností před jejich likvidací v padesátých letech.
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TABULKA 2/92.

8/92

Privatizace
estliže rozvoj soukromého podnikání se dotýkal města, pak další akce – transformace – daleko rámec města překročily. Kdo z občanů co věděl o akciích,
dividendách a burze kromě toho, že jsou to „záviděníhodné nástroje kapitalistů
k vyssávání pracujícího lidu“. Kuponová privatizace, která měla lidem alespoň
částečně vrátit to, oč je minulý režim připravil, rázem udělala z většiny občanů
finanční experty.
Po váhavém startu v závěru roku 1991 se akce naplno rozběhla po vzniku investičních
fondů, které občanům nabízely okamžitý zisk. O co vlastně šlo?
Každý občan republiky, který dosáhl 18 let, bydlící v republice, měl nárok na kuponovou
knížku. Ta ho opravňovala získat podle vydaných ceníků určitý počet akcií podniků v ceníku uvedených. Mnohé, zvláště renomované velké podniky, se ocitly „v převisu“ poptávky,
jiné byly na okraji zájmu. Ty první v dalším zvýšily cenu akcie, druhé musely jít dolů.
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Po počátečním tápání se po založení investičních fondů zájem prudce zvýšil. Investiční
fondy totiž skupovaly kuponové knížky od občanů. Za knížku občan zaplatil 1 000 Kč
a mnohé fondy slibovaly až desetinásobek na ruku. Tím se vlastně občan vědomě vzdával
možnosti pobírat po dlouhou dobu dividendy prosperujících podniků, ale ušel riziku
znehodnocení své tisícikoruny v případě špatné volby. A tak se občané – i ti, kteří si hodlali
akcie ponechat,2 na místní „registrační místo“, kde probuzený zájem paní Kratochvílová
a paní Mašková jen s vypětím sil zvládly. Nebyla to jediná akce k transformaci národního
hospodářství.
Probíhala i tzv. „malá privatizace“, v které byly podniky nabízeny formou dražby. Například
hostivický mlýn měl vyvolávací cenu 2 231 000,–, nebyl o něj zájem.
Zpět ke kuponové privatizaci: pro oprávněné účastníky se vžilo označení DIK – „držitel
kuponové knížky“.3 Probíhalo druhé kolo, do kterého se dostaly podniky, skončivší v kole
prvním „v převisu“, kdy cena za akcii byla zvýšena, takže DIK dostal za svých 1 000,– Kč
akcií méně. Jak byly akcie rozdělovány, o tom následující tabulka:
TABULKA 3/92.

Rozvoj města
měna poměrů přinesla i jiný pohled na rozvoj města, Padla nesmyslná
teze o ukončeném stavebním rozvoji, padlo dělení na rozvojové a neperspektivní obce, instituce střediskových obcí. To vše zvýraznilo potřebu
dokumentu, kterým by se rámcově upravoval růst města. Byly již
v minulosti takové plány, ať už se jim říkalo regulační, nebo upravovací.
Byly vždy zdrojem sporů mezi zájmy soukromými a veřejnými. Demokracie není bezbřehá
svoboda, ta pro jednotlivce končí tam, kde začíná svoboda druhého. Není možné na obci
jen chtít, od kanalizace, vody a plynu až po elektřinu a komunikace, proto se rozumná
obec stará, aby zástavba mezi jinými kritérii minimalizovala investi10/92

2
3

Část věty (sloveso) chybí v originálu.
Správně: držitel investičních kuponů.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada H – svazek č. 9
Kronika města Hostivice 1992–2000 – rok 1992

13

ční náklady, aby se město neroztahovalo do šíře. Zástavba musí respektovat přírodní
podmínky, požadavky na veřejnou zeleň a v neposlední řadě i stránku estetickou.
Uvážíme-li, že v městě slouží i budovy staré 250 let, poznáme, že se rozhoduje do daleké
budoucnosti.
To vše postavilo městské zastupitelstvo před úkol pořídit pro město kvalitní územní plán.
Předpokladem pro jeho zpracování je urbanistická studie. Městská rada pověřila jejím
vypracováním ing. arch. Jaroslava Ouřeckého a akademického architekta Kamila Kvapila.
Za dopravní část odpovídal ing. Socha.
Úkol sestával ze dvou částí. Průzkumy a rozbory zachycují výchozí stav, druhá část je
vlastní urbanistická studie. Obě etapy se projednávaly veřejně. Vlažný zájem veřejnosti
dával tušit budoucí obtíže.
Ing. arch. Ouřecký nabídl doplnění dokumentace, aby se v souladu s novými předpisy stala
plnohodnotným územním plánem. Nedošlo k tomu. Škoda.

Dopravní situace
ednou z nejtíživějších otázek života ve městě je přetížení hlavní ulice města
automobilovou dopravou. Karlovarská silnice, vyměřená ještě inženýry Marie
Terezie, nedostačovala již před šedesáti léty. Docházelo na ní k dopravním
nehodám, jejichž oběťmi bývaly obyčejně školní děti. Nesrovnatelně hustší
provoz v současnosti rozděluje město po valnou část dne na dvě poloviny.
Dostat se z jedné na druhou je nejen obtížné, ale i nebezpečné. Připočteme-li k tomu
provoz na Komenského ulici, pak není divu, že to byly mat11/92
ky, které se vzbouřily a požadovaly řešení. Žádaly, aby alespoň na ulici Čs. armády byly
zřízeny semafory. Toto řešení představitelé silniční správy odmítli s arogancí hodnou
vrcholné éry bolševiků. Jen s velkým úsilím zabránili obecní otcové násilným činům od
překopání silnice po zátaras v „kanále“ – průjezdu trasou smíchovské dráhy. K sérii
neštěstí, kdy zahynul mladý nadějný muž, byla těžce poraněna školačka, kdy pod koly
automobilu zahynula stará paní, přišla tragédie, která otřásla celým městem. Zahynula
paní Magda Turská se svým šestiletým synkem. Zajel za nimi řidič tureckého kamionu TIR
daleko ze silnice až ke kiosku hostivické mlékárny.4 Smrt oblíbené vedoucí městského
kulturního střediska a malého Tadeáška, nadaného smíška, všemi milovaného, vzbudila
nesmírné rozhořčení. Snad to vše pohnulo dopravní orgány i silniční správu k ochotě
situaci řešit. Při městské radě byla ustavena dopravní komise, která bude navržená
opatření sledovat. Reálné výsledky přinese až rok 1993.

4

Dřevěný domek mlékárenské prodejny stával v bývalém areálu mlékárny, na nynějším parkovišti Lidlu.
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Radikálním řešením bude až přeložka silnice I/6 mimo město. Spor o napojení budoucí
trasy karlovarské silnice na uliční síť Prahy způsobil, a ještě dlouho bude, skluz všech prací
na přeložce, ovlivňovaný též plánovanou výstavbou Expresního silničního okruhu (ESO),
který z podobných příčin má skluz dokonce od roku 1937, přeměnil se v mezidobí na
kritizovaný okruh „ZÁKOS“.5 Společné všem je malá velkorysost řešení. Všechny varianty
překrajují krajinu s její přírodou, přehrazují přirozené biokoridory, ničí cenné biotopy, staví
hráz přirozené expanzi hlavního města. V podstatě sledují trasu z roku 1937, kdy ležela
daleko od hranic města a byla navrhována pro třikrát nižší rychlost. Přitom projektantům
ušlo, že posunutím o 5 km od středu se délka okruhu zvětší na celé trase nepa12/92
trně více než třikrát, tedy 15 km!
K rozvoji města, nejen dnešního, ale i do daleké budoucnosti směřuje bezesporu takřka
celá investiční výstavba. Kanalizace, vodovod, rozvod plynu a elektřiny, telefonizace
nepřispívá jen k pohodlí obyvatel. Zvyšuje také úroveň hygieny, přispívá ke zlepšení
ovzduší. Budování inženýrských sítí svépomocí, jak tomu bylo za minulého režimu, je
definitivně ta tam. Vznikla řada firem, které se touto činností zabývají. Nemají vždy
dostatek zkušeností a zodpovědnosti. Nedodržují termíny i kvalitu prací. Penále jsou
neúčinná, protože je není z čeho platit. Tato zkušenost se nevyhnula ani Hostivici. Dlouho
rozkopaná Litovická ulice, kde se vystřídalo několik firem, drobných i velkých, poskytla
příležitost řadě křiklounů, kteří kritizovali „nepořádky“. Podcenili paměť občanů. Staré
Litovice měly rozkopanou polovinu cest sedm roků. Mezi kritiky bylo dost těch, kteří na
tom měli svůj podíl. Navíc se v Litovické kladlo plynové a vodovodní potrubí. Škoda, že
zaspaly spoje.
Nepřítelem rozvoje inženýrských sítí je trvalý nedostatek peněz. Hostivice i ostatní vsi
dnešního města nikdy nepatřily mezi bohaté obce, jakými v okolí bývaly Velké Přítočno či
Unhošť. Výnosy daní a dávek nebyly ani za první republiky rozhodující položkou obecního
rozpočtu a to ještě pobíraly obce dávky z alkoholu a kuřiva, nyní zrušené.6 Zdalipak si
občan, který požaduje (a dříve nebo později dostává) přípojku kanalizace, vody a plynu,
[uvědomuje,] že obdržel dar z veřejných prostředků řádu statisíců. Jeho nepatrnou
částkou je daňový příspěvek.
Reliktem minulé doby jsou Spoje. Jejich stavební akce jsou nekontrolovatelné, protože
nepodléhají stavebnímu řízení,
13/92
telefonizaci města se brání, pro rok 1992 slibují pouze 50 linek, a to ještě podmíněných
blízkostí bytu žadatele u existující sítě.
Po léta hyzdil Husovo náměstí ohavný dřevěný barák. Byla v něm zvláštní škola a městská
knihovna. Konečně dostala jak knihovna, tak zvláštní škola nové sídlo a barák bude
zbourán.

5
6

ZÁKOS – Základní komunikační systém.
Obce vybíraly obecní dávku z (alkoholických) nápojů, podobná dávka na kuřivo neexistovala.
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Politická situace
o bouřlivých událostech z přelomu let 1989 a 1990 se situace uklidnila,
dokonce se zdá, že až příliš. Možná, že po zkušenosti dlouhých čtyřiceti let,
kdy se politikum dělalo ze všeho, chtějí lidé mít svatý pokoj a čas věnovat se
sobě a rodině. Drtivé vítězství demokratických sil ve volbách 1990 přineslo
vědomí, že návrat starého režimu je nemožný. Politický život města ani příliš
neovlivnil rozpad Občanského fóra. V městě se ustavila pouze místní skupina Občanské
demokratické strany (ODS). Občanské hnutí ani Občanská demokratická aliance své místní
skupiny neustavily. Jediná zčeření klidné hladiny politického života přinášely schůze
Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM) v Dělnickém domě.7 Plné parkoviště autobusů,
které svezly staříky z okolí, se slzami v očích naslouchající referentům o čtyřiceti létech
úspěchů a třech létech zkázy. Jednou referovala pateticky Jiřina Švorcová, jindy civilněji
sám předseda Jiří Svoboda.
Čas dospěl k volbám a letargie pokračovala. Dokonce se vyskytly pochyby, zda občané
přijdou k urnám.
Předvolební kampaň využily pouze ODS a Občanské hnutí (OH). OH vyslalo ministryni
Vlastu Štěpovou, které naslouchalo asi 30 lidí, převážně žen. Ty využily rezortní příslušnost
paní Štěpové
14/92
a debata se točila hlavně kolem obchodu, zásobování a cen.
Hlavní řečník na předvolebním shromáždění ODS, ministr financí Ivan Kočárník měl těžší
úlohu před plným sálem Dělnického domu; tady byly dotazy spíše ekonomického rázu
a byly zodpovězeny kvalifikovaně a bez uhýbání tam, kde odpověď nebyla příliš
optimistická.
Předpovědi se nesplnily a volby proběhly za dostatečného zájmu občanstva. V sobotu
a v neděli 5. a 6. června se dostavilo k urnám v kině v České ulici,8 do kulturního domu
firmy Praga9 a do hostince „U litovické tvrze“10 celkem 2 628 voličů.

7
8
9
10

Čsl. armády čp. 702.
Česká čp. 879.
V Podskalí čp. 135.
Nám. 1. máje čp. 631.
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15/92

Životní prostředí
ývaly doby, kdy ovzduší našeho města bylo přirovnáváno ke klimatickým
lázním. Za uplynulých šedesát let se obraz změnil k nepoznání. Vzdálené vlivy
– neratovická Spolana, doly a hutě na Kladně, elektrárna Mělník – konají své.
K tomu připočtěme provoz na karlovarské silnici a emise blízkého letiště, jarní
a podzimní mlhy v údolí Litovického potoka jako podklad smogu. V neposlední
řadě je to i vliv uhelných topenišť podniků i rodinných domků.
Zpupnost i nedbání přírodních zákonů, vlastní minulému režimu, zasadilo citelné rány
okolní krajině. Zavezení kdekteré terénní nerovnosti – úvozů, cest, vytěžených lomů
a pískoven, nesmyslné navážky podezřelého materiálu na pšeničná pole, jejichž jediným
účelem bylo inkasovat poplatky za uložení výkopové zeminy pod pláštíkem rekultivace,
nepříznivé vlivy rozorání mezí, které po staletí zadržovaly splachování ornice, násobené
dále pěstováním kukuřice – to vše je odkaz poručníků větru a deště.
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Když pak taková činnost ohrozí i zdroje vody hostivického vodovodu, tak jako to dělá
skládka na Chrášťanských vrších pohrobka JZD Chýně – a. s. AGRAS, pak při neutuchající
vytrvalosti ve snaze skládku obnovit a navíc pod ní průmyslovým způsobem těžit písek,
pak mají občané co bránit. Vynalézavost šéfů AGRASu je nevyčerpatelná, rovněž jejich
sliby. Tu nabízejí napojení na Želivku, jindy na pražskou síť. Zapomínají, že to neřeší to
hlavní – možnost otrávení vody pro celou pánev povodí Litovického potoka, ať z ní čerpá
vodovod, či nikoliv.
16/92
Jednoznačným úspěchem je vybudování skládky tuhého komunálního odpadu za tratí
Hostivice – Rudná. Sdruženými prostředky okolních obcí se podařilo dokončit skládku
v rekordním čase. Odhaduje se životnost 6 let s možností rozšíření za podjezd staré cesty
do Jenče.
Neřešen zůstává problém divokých skládek, za které město vděčí blízkosti Prahy. Není na
celém katastru jedné odbočky ze silnic do polí, aby nebyla ozdobena kupou odpadu.
Vžilo se třídění odpadu. Kritizovány jsou otvory do kontejnerů, někdy odváží firma
KOMEKO nádoby pozdě, to pak bývá kolem stanoviště kontejnerů nepořádek. Podle
Technických služeb snižuje třídění odvoz asi o jednu pětinu.
Ani v roce 1992 nebyly úspěšné pokusy docílit zákonné [ochrany] pro oblast našich
rybníků. Návrh na památkové chránění systému napájecích rybníků hradního vodovodu
zabránil v hodině dvanácté stavbu čističky odpadních vod na dně bývalého Strahovského
rybníku v Chýni. Měla čistit odpadní vody budoucího masokombinátu AGRASu. Nadto měla
odtud být převáděna část vody do Litovického rybníka, což by změnilo hydrotechnické
poměry celé soustavy, zvláště Břevského rybníku.
S odporem se setkala akce asanace starých stromů. Po vysvětlení mohla paní Irena
Pišoftová, městská zahradnice, celou nutnou akci k záchraně nemocných stromů dokončit.
Komise životního prostředí i v roce 1992 projednala mnoho žádostí o smýcení stromů,
jejich skupin a rozsáhlejších porostů křovin podle znění zákona.
17/92

Kultura – společenský život
omunisté smetli vše, co nesloužilo ideologii rodné strany. Genocida spolků
byla téměř dokonalá. Zmizely spolky se staletou tradicí, jiné by jejich
zakladatelé nepoznali, opět jiné byly přeměněny v pobočky centrálně
ovládaných svazů. Kulturní a školská komise shledala nebezpečným i Kruh
přátel historie a vlastivědy, o jehož založení usilovali někteří hostivičtí
intelektuálové. Kultura ve městě se rozvíjela kolem městského kulturního střediska, což
byla příspěvková organizace Městského národního výboru. Žila z povinnosti občanů
angažovat se, kultura byla pro to oblast nejméně nebezpečná. Těžištěm činnosti bylo
zajišťování nejrůznějších oslav podle celostátních not. Kolem těchto akcí se pohybovaly
řady občanů, potřebujících vykázat aktivitu. Vše, co zavánělo individualizmem, bylo
podezřelé. Tak zašlo ochotnické divadlo. Valná část kulturních pořadů byla dovezena,
stokrát prověřena shora.
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Listopad rázem zbavil občany povinnosti prokazovat svoji aktivitu. Kulturní komise,
sestavená ze zástupců přežívajících nebo obnovených korporací, prožívala v roce 1992
vážnou krizi z rozpaků, jak dál. Kulturní středisko zachovalo vše pozitivní, například
organizování koncertů v hale zámku, pořádání tanečních hodin, hudební kurzy. Chyběla
však aktivní činnost vlastní, z místních zdrojů, a to jak kulturní, tak i společenská. Kulturní
komise rozhodla pokusit se změnit styl práce městského střediska. Místo příspěvkové
organizace měla vzniknout organizace agenturní, která by zajišťovala kulturní a společenskou činnost po všech stránkách. Byl vypsán konkurz na místo manažera této organizace.
Když se vítěz konkurzu přesvědčil, co ho v této funkci očekává, odstoupil.
18/92
To se opakovalo ještě jednou. Asi by bylo pro takovou práci [třeba] najít iniciativního se
zkušenostmi a konexemi. Takový by nebyl ani využit, ani zaplacen. Tak po odchodu paní
Kopové a paní Holečkové nastoupila na jejich místo paní Magda Turská. Statut kulturního
střediska zůstal nezměněn.
Do správy města v roce 1992 přešla také městská knihovna a místní kino. Kino postupně
ztrácelo diváky, již několik let, a nepomohly ani americké akční filmy. Zajímavé je, že
největší návštěvnost vykazovaly české filmy – například Černí baroni z prostředí
Pomocných technických praporů (PTP), zařízení pro nespolehlivé a režimu nebezpečné lidi,
organizované v rámci „lidové“ armády.
Daleko důležitější postavení v životě města má knihovna. Nejen půjčováním knih, ale i čtenářskými besedami.
Neúspěch transformace ovlivnil i práci kulturní komise, z vedoucí funkce odešel pan
ing. Josef Arnold a nato i paní Marcela Kačerová. Předsednictví se ujala paní Plechšmídová
a zároveň bylo dohodnuto, že komise se bude scházet jen ke konkrétním příležitostem, což
se prakticky rovnalo jejímu konci.
Zajímavý experiment se vyvinul z loňské výstavy Středočeského sdružení výtvarníků.
„Sympozium u rybníků“ se konalo 10., 11. a 12. července 1992. Z obrazů, které výtvarníci
na sympoziu vytvořili, byla uspořádána výstava. Byly na ní vystaveny i plastiky, keramika
a fotografie. Vernisáž výstavy přivedla do výstavní síně v zámku mnoho výtvarných
umělců, jejich přátel i galeristů, mnohdy z daleka. Byla to dobrá a účinná propagace
našeho města a slibovala vznik pěkné tradice. Bohužel tragická smrt paní Magdy Turské,
organizační duše sympozia, všechny plány do budoucna zhatila.
19/92
Výstavní síň zámku hostila i další umělce. Jmenujme F. A. Foltýna, jehož rozměrné oleje
s futuristickými vizemi přes svoji abstraktnost velmi zaujaly občany. Rozmarná díla grafika
Mikuláše Axmana, v jejichž abstraktních konstrukcích byla zašifrována řada zcela realistických předmětů, rostlin a zvířat. Výstava akademického sochaře Jiřího Kačera připomínala mistrovské fragmenty kamenických hutí gotiky, inspirované krásou a vlastnostmi
ušlechtilých kamenů.
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Koncertní sezóna Kruhu přátel hudby se v roce 1992 vydařila. Namátkou jmenujme
vystoupení sopranistky Věry Soukupové, sólistky Národního divadla v Praze, koncert Barok
Jazz Kvintetu, večer kytaristy Lubomíra Brabce a flétnisty Vítězslava Drápala. Poslední dva
koncerty v pozdním podzimu postihlo již značné chladno v hale zámku. Vánoční koncert
v Dělnickém domě 21. prosince neměl letos vřelost a spontánní účast publika let
předcházejících.
Několik koncertů populárních zpěváků spíše druhé třídy s repertoárem omletým rozhlasem
a televizí nelze pokládat za významný přínos kulturnímu životu města. Totéž platí i o tanečních zábavách, nevyjímaje ani pokus o první ples podnikatelů. Vrátí se ještě někdy
osobité plesy a zábavy, jako byly sokolské šibřinky, hasičské bály a baráčnické zábavy
dávných let?
Zmiňme se pro zajímavost, co stojí nejzákladnější znalost, patřící dnes jako včera
k společenské výzbroji: zápisné do kurzu taneční výchovy přijde dívku na 370,– Kč,
chlapce jen na 170 Kč.
Letošního roku oslavil hostivický Sokol 100 let své existence. Útlá brožura připomíná, že
Sokol v městě procházel dobou
20/92
rozkvětu i úpadku. Je potěšitelné, že po létech byla oslava doprovázena tělocvičnou
akademií. Škoda jen, že se tak stalo téměř s vyloučením veřejnosti. Aby se Sokol stal
v hostivickém společenském a kulturním životě tím, čím býval, bude třeba soustavné
a vynalézavé činnosti, jak ji v hostivickém Sokole dovedli dělat, jmenuje za všechny, pan
učitel Pechlát, autor scénářů, výpravy i nastudování nezapomenutelných scén Šibřinek,
hudebníci pánové Kaplánek a Bratrych, divadelník ing. Zimák a mnozí další. Bude nezbytné
se zbavit totalitních manýr a obnovit to, co v Tyršově myšlence je trvalé, hledat cestu
v jeho duchu.
Zmiňme se ještě o činnosti skautů. Družina Veverek vykonala slib, připravuje se ustavení
družiny chlapců. Zkušená skautka z doby před rozehnáním Skauta Soňa Broulová je
platnou pomocí pro současnou vedoucí Lenku Sihelskou.
Bohatou činnost vykazuje také místní skupina Pionýra. Chceme věřit, že se Pionýr rozloučil
s heslem „Pionýr – svazák – komunista“. Jeho současnou nápaditou činnost vymýšlí a vede
paní Pasáková.
Při čtení těchto řádek by se zdálo, že to s kulturou není u nás tak špatné. Je nutné si však
uvědomit, že jmenované akce zasahují malou část naší veřejnosti. I při vědomí, že kultura
zůstane vždy výsadou lidí, kteří se o ni zajímají, by bylo dobře pro ni pestrostí a širší
nabídkou zaujmout širší okruh. To kultuře u nás chybí.
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TABULKA 5/92.

21/92

Naše škola
edním z prvních úkolů nového režimu je reforma školství. Na straně jedné je
jistá ztrnulost prvorepublikové školy s její snahou po univerzálnosti, na druhé
straně účelová specializace a potlačování humanitních oborů. Výhody prvého se
ukázaly při uplatnění našich emigrantů ve světě. Snadné přizpůsobení šlo na
vrub školy, která vychovávala lidi se schopností aplikovat poznatky a orientovat
se v nejrůznějších oborech. Heslo „O všem něco, o něčem vše“ dosud neztratilo svoji
platnost. (Jeho autorem a propagátorem nebyl nikdo menší než prezident Edvard Beneš.)
Největší problém bude asi v tom, žákům a absolventům vrátit vědomí, že vše záleží na
soustavné a poctivé práci, že nic nelze natrvalo odšvindlovat. Zdůraznil to na začátku
školního roku ředitel hostivické školy mgr. Vít Šolle. Žádal rodiče o spolupráci, řekl, že
škola je připravena diferencovat výuku, aby respektovala schopnosti žáků.
Velkou událostí v životě školy bylo dokončení budovy zvláštní školy. Z ohavného
dřevěného baráku na Husově náměstí se přestěhuje do ideálního prostředí s velkým
pozemkem a zajímavým porostem, navazující na údolí Litovického potoka. Již první
poznatky svědčí o tom, že vybavení a umístění školy působí blahodárně na chování dětí.
Škoda, že nové budovy se nedočkal ředitel pan Jiří Langr, který hostivické zvláštní škole
věnoval část života. Škole nyní řediteluje mgr. František Flemr.
Konkrétní podobu dostala příprava soukromé školy. Bude umístěna v základní škole, byla
zařazena do experimentu ministerstva školství.
22/92
Přes všechny potíže finančního i organizačního rázu naše téměř devadesátiletá stařenka
„nová škola“ pozvolna dostává vybavení na úrovni doby. Zřízení školního hřiště vyřeší
problém vysokého nájemného (i když nedostatek tělocvičny nadále trápí). Otevření
přestavěného pavilonu zbaví školu nedostatku prostorů, takže zřízení poslucháren pro
fyziku a chemii i odborných kabinetů přestává být nedostupným snem.
Radost z nového pavilonu poněkud kalí pomyšlení na frekvenci na Komenského ulici.
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TABULKA 6/92.

23/92

Bezpečnost
edle republikové policie se o bezpečnost stará i policie městská. Po VB zdědila
republiková policie nevděčný úkol. Získat důvěru občanů. Ve srovnání s předválečným četnictvem trpí nedostatkem lidí. Jiný je i systém služby. Tak, jak je
tomu ve vyspělých demokraciích, žili i u nás četníci mezi lidmi, byli ve službě
prakticky 24 hodin denně, věděli o každém hnutí ve svém obvodě. Lidé se na
ně obraceli se svými obavami, podezřeními i pozorováním, aniž měli pocit udavačství. To
až později se vyvinula solidarita s lumpy jako součást odporu proti režimu.
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Dnešní policii najdete spíše na silnici nežli v terénu. Městská policie se v tom od
republikové mnoho neliší, Jen tak je možné, že se krádeže dějí takřka ve „šňůrách“,
pachatelé bývají stejní, opakují svoji „aktivitu“ také čtyřikrát za sebou. Mnohdy se proti
nim nezasahuje, kdy se policisté vyhýbají nařčení z rasizmu. Tito pachatelé považují
krádež za svoji výsadu a trestu se podivují. Celkově je možno konstatovat, že úcta před
cizím majetkem [je nízká]. Někdy občané svou neopatrností příležitost ke krádeži takřka
nabízejí, jindy jsou pachatelé notoricky známí, ale občané se ze strachu před represemi na
ně bojí ukázat. Těžké zločiny se téměř nevyskytují.
Specifickou zlodějnou jsou na našich rybnících nájezdy pytláků. Chybí účinná opatření proti
nim. Zásahy policie se obvykle omezují na zabavení „cajku“ a na pokutu, ve srovnání
s výnosem pychu zcela zanedbatelnou. Postižení pytláci jsou obratem na hrázi s novým
vybavením znovu. Navíc užívají surových způsobů lovu, kterým někdy za oběť padnou
i labutě. Závěr? Zbavit zloděje všech typů jejich aureoly škůdce režimu. Škodí všem nám,
nezasluhují nic než obecné opovržení.
24/92

Samospráva – řízení města
éměř vše, co bylo doposavad řečeno, prošlo nějakým způsobem orgány
správy města. Současný i budoucí rozvoje města, výstavba inženýrských sítí,
likvidace odpadu, čištění odpadových vod, zásobování pitnou vodou,
zabezpečení, rozdělení i kontrola užití finančních prostředků, dozor nad
dodržováním zákonů a zajištění bezpečnosti občanů – to vše je podle
zákona o obcích úkolem městského zastupitelstva, městské rady a starosty i městského
úřadu. Odpadla sice řada povinností, které nadále náležejí plně do pravomoci občanů a na
působení tržních vztahů, není však už možno opírat se o rozhodování rodné strany, které,
ať bylo chytré, nebo stupidní, orgány samosprávy pouze plnily.
K uskutečňování obecní politiky má městské zastupitelstvo svá zasedání. V roce 1992 se
konala čtvrtletně. V období mezi zasedáními má svá zasedání městská rada obvykle za
čtrnáct dní, v případě potřeby častěji. Zasedání městského zastupitelstva jsou veřejná,
konají se zasedání městské rady naproti tomu bez účasti veřejnosti. Jisté pravomoci podle
zákona má též starosta. O úkoly, které na obce přenáší státní správa, tedy nad rámec
samosprávy, se stará městský úřad.
Není možné v plné šíři zachytit zde činnost těchto orgánů. Ten, kdo by měl zájem
o podrobnosti, ať se uchýlí do městského archivu. Uveďme jen nejdůležitější příklady.
V únoru vyhovělo zastupitelstvo přání občanů a vyslovilo zásadní nesouhlas s projektem
nové přistávací a startovací dráhy, která by přiblížila letecký provoz do bezprostřední
blízkosti obce. Rozhodlo o vypsání veřejné obchodní soutěže na spoluúčast
25/92
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při využití dvora zámku a vytěženého hliniště cihelny. Schválilo pojmenování ulice v nové
výstavbě za stadionem ulicí Čížkovou. Stalo se tak vyhláškou č. 1/92, vyhláškou 2/92 se
zřizuje živnostenský úřad. Další vyhlášky upravují úřední hodiny městského úřadu a výkon
služby městské policie. Občané upozorňovali v diskuzi na některé nedostatky v investiční
činnosti, na nedostatek dětských hřišť atd.
V mezidobí městská rada ustavila havarijní komisi, zrušila komisi bytovou, zřídila komisi
obchodní a živnostenskou, rozhodla o zakoupení dalších kontejnerů na tříděný odpad.
Poplatky za ukládání inertního (netečného) odpadu stanovila na 45 Kč/m³ pro občany
a 90 Kč/m³ pro organizace. Projednala návrh rozpočtu na rok 1992 a rozhodla svolat na
23. dubna pracovní neveřejné zasedání městského zastupitelstva k předběžnému projednání rozpočtu, což vzbudilo dohady u občanů o předmětu jednání. Následující ukázalo
užitečnost tohoto postupu, protože po zapracování přijatých připomínek byl rozpočet
hladce přijmut. Byla schválena také vyhláška o komunálních odpadech a zřízení odboru
životního prostředí při městském úřadě.
24. září schválilo městské zastupitelstvo vyhlášku o ochraně lesních a parkových ploch
a vyhlášku o poplatcích ve městě, projednáván byl i prodej a nájem obecních pozemků.
Rada před posledním zasedáním městského zastupitelstva se zabývala žádostmi o připojení na městský vodovod. Rozhodla o přenesení pravomoci sociální komise na sociální odbor
městského úřadu. Konstatovala se znepokojením malý zájem občanů o projednávání
územního plánu.
Zasedání městského zastupitelstva dne 17. prosince bylo zcela ve stínu tragédie, která
připravila o život paní Magdu Turskou a jejího syna.
26/92
Městské zastupitelstvo konstatovalo, že nelze nečinně čekat na přeložku karlovarské
silnice. Uložilo radě projednat možná opatření od semaforů k řízení provozu, přes retardéry
na exponovaných místech až k požadavku zvýšené péče republikové i městské policie
provozu na ulicích města a k tomu zakoupení silničního radaru. Vyslechlo zprávu komise
pro životní prostředí, komise urbanismu a architektury. Projednalo nedostatky v investiční
výstavbě v ulici Litovické a ulicích přilehlých a přijalo usnesení ke kontrole této činnosti.
Přijalo hřbitovní řád. Z rady i zastupitelstva odstoupivší paní Marcela Kačerová byla v radě
nahrazena panem
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27/92
Vladimírem Kukačkou v radě a do zastupitelstva nastoupila paní Plechšmídová.
To je stručný výčet úkolů, jimiž se zabývaly samosprávné orgány. Zdaleka nejsou všechny
a také z nich není zřejmé všechno úsilí, které si jejich řešení vyžádalo.
Aniž bychom chtěli dělat unáhlené závěry, zjišťujeme, že prudce vzrostly léta potlačované
osobní a skupinové zájmy, zatímco zájem veřejný bývá občanům lhostejný. Jeví se to
i v neochotě přijímat funkce, pracovat v dobrovolných organizacích a nést potíže i zodpovědnost plynoucí z této práce, přitom však kritičnost i nároky občanů vůči samosprávným
pracovníkům neustále roste.
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Závěr
řes všechny pesimistické prognózy je nutno říci, že život občanů se vyvíjí bez
otřesů, bez zjevné i skryté bídy. Dočasný pokles životní úrovně se zastavil,
začíná se vytvářet zámožná střední vrstva. Nedostatek pracovních míst a předvídaná vysoká nezaměstnanost se nedostavila. Růst kriminality je spojen
s určitou částí obyvatelstva, přičemž dělítkem není barva pleti, ne vždy je
ochota i prostředky opakující se přestupky i trestné činy důsledně řešit.
Je to málo, nebo mnoho? Záleží na tom, s kým se srovnáváme. Zadarmo nebylo nikdy nic
– i když někdo platil mozoly, jiný ochotou k nečestnostem.
28/92

Doplňky, opravy, přílohy
Sčítání lidu r. 1991
Návrat k zajímavým číslům, zachycujícím stav města.

29/92
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y, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v čase obnovy
samostatného českého státu, věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí
koruny České i státnosti Československé
odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot
lidské důstojnosti a svobody
jako vlast svobodných, rovnoprávných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči
druhým a odpovědnosti vůči celku
jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a zásadám
občanské společnosti
jako součást rodiny evropských a světových demokracií
odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní dědictví, hmotné
a duchovní bohatství
odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního státu
prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců
přijímáme tuto Ústavu České republiky.
Preambule Ústavy České republiky.
4/93

rvní leden 1993 je prvním dnem obnoveného českého státu. Málokdo si uvědomí nesamozřejmost tohoto faktu. Dovolte kronikáři, aby sáhl do historie a připomenul, že o samostatnost český národ po staletí bojoval, ztrácel ji a opět
nabýval. Je to úděl nepočetného národa ve významné zeměpisné poloze. Bojoval o právo rozhodovat o sobě nejen s Avary, Huny a Tatary, kteří Čechy ohrožovali
z hloubi cizího kontinentu, bojoval o ni i s nejbližšími sousedy, jejichž existenci nemohl
neuznat, popřít ji a zbavit se jí. Odmítal svoji zemi uznat jako léno, které mu bylo milostivě
udělováno. Prosadil se ve sboru ostatních národů a dávných států jako rovnocenný
a někdy i dominantní člen. Dokázal se zbavit nedůstojného postavení, kdy poklesl do poroby. Znovu a znovu se ocital mezi mlýnskými kameny, aby dokázal tvrdé jádro svého lidu.
Poměrně krátké soužití s národem, který pokládal za bratrský, skončilo z vůle Slováků.
Dnes tu stojí český stát, aby usiloval hrát v orchestru národů Evropy part, který ovládal ve
svých nejslavnějších létech.
Uveďme zde nové a přece více než tisícileté symboly České republiky a udělejme vše pro
to, abychom jim projevovali hlubokou úctu.
Vyslovme zároveň obdiv a uznání všem, kdo po dlouhá staletí v čele státu i v těch nejmenších vesničkách kultivovali tuto zem hmotně i duchovně.
5/93
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Byly už předem spory o název nového státu. Navrhovaná Čechie se zdá příliš archaická.
Česko příliš připomíná Hitlerovo opovržlivé „Tschechei“ – i když tento název najdeme již
u Palackého. Nevžil se tehdy, nemá příliš šanci i dnes.
Převážné většině národa bylo jasné, že není povolanější osoby na úřad prezidenta
republiky, než je Václav Havel.
Určitě celý národ přijal s uspokojením, že za symbol České republiky byla převzata krásná
vlajka Československa.

Život města
ni v roce 1993 nenastal v životě našeho města zásadní obrat. Obnova
občanských a sousedských vztahů bude zřejmě dlouhodobý proces. Mnoho
občanů přišlo a přichází bydlet a město jim nemá co nabídnout, aby se stali jeho
součástí. Starousedlíci, osvobozeni od diktované „politické“ aktivity, upadli do
druhého extrému a zapomínají, že politika v rámci města je starost o jeho rozvoj,
o účinnou a levnou správu města a veřejný zájem vůbec – to se bez ochotných a schopných lidí neobejde. Není možno volat jen „město, dej“ a přitom odmítat jakoukoli účast na
samosprávě.
Naproti tomu je uspokojivý vývoj sítě obchodu, služeb a řemesel. Je tu další pekárna –
PAO – Pekárny a oplatkárny, pečou nejen chléb, ale i široký sortiment pečiva slaného
i sladkého. Zaměstnává 35 lidí a zamýšlí svůj provoz zdvojnásobit.11
8/93
I prodejny potravin přibyly: u nádraží, za školou na rozhraní ulic Kmochovy a Školské
otevřeli manželé Formánkovi obchod MONI, potraviny se prodávají i v objektu hotelu FORT
ROXY, tam je také sklad a prodej elektrospotřebičů firmy LUVAC, módní salon za školou
otevřela paní Hyšková – nazývá se ORFEUS.
Nedaří se pokusy o obnovu činnosti Kruhu přátel vlastivědy a historie či o založení spolku
s podobnou náplní činnosti. Není ani dost zájemců na ustavení přípravného výboru. Že ale
v městě je dost lidí, kterým osud města a jeho přírody leží na srdci, ukazují akce „Zeleného
kříže“ na pomoc našim lesům.
Politická scéna města se rozrostla o organizaci Křesťanské demokratické [unie] – Československé strany lidové. Jejím předsedou se stal pan MVDr. František Chalupa, jednatelkou
je paní Marie Petržílková, pokladníkem pan Miroslav Markovicz, revizní komisi tvoří paní
Emilie Mohylová a paní Marie Spoustová. Křesťanská strana má v Hostivici dlouhou tradici,
převážně pozitivní, hostivická organizace byla věrnou součástí státotvorné strany Msgre.
Šrámka a stoupencem Masarykova pojetí demokratického státu.
O tom, že kuponová privatizace přispívá k pocitu občanů, že se s nimi počítá, jsme psali už
v minulém roce. Proto není žádný div, že druhou vlnu provázel velký zájem. Bylo nutno
zakoupit novou kuponovou knížku a kolek za 1 000 Kč a pak už jen pečlivě volit podnik,
jehož akcie budou nejvýhodnější.
11

Pekárna se nacházela v Lipové ulici, využívala bývalou drůbežárnu (nyní zbořenou).
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Vznikl investiční fond West End, který má vztah k městu,
9/93
jmenovitě k firmě AVE Trade.
Společenský život ve městě nadále trpí nedostatkem osobitosti, nadále taneční zábavy jsou
nevynalézavé, jednotvárné a pro občany zralejšího věku nepřitažlivé. Jedinou výjimkou byl
společenský ples podnikatelů 19. 2. Snad alespoň ten dává naději, že se obnoví kdysi
v celém okolí slavné a navštěvované každoroční plesy hasičů, baráčníků, politických organizací nebo dnes už legendární sokolské Šibřinky. Celý masopust byl plesy vyplněn.
V roce 1993 vzpomenuli Chovatelé na své jubileum. Je to již šedesát let, co byl 6. 8. 1932
ustaven Spolek chovatelů králíků a drobného zvířectva a jeho stanovy byly schváleny
k 1. 1. 1933. Od roku 1957 je jeho název Svaz chovatelů drobného zvířectva. Chovatelé
vybudovali ve vyhořelé části hospody U Litovické tvrze výstavní areál a v něm také na
oslavu svého jubilea uspořádali 19. a 20. června výstavu, jednu z dlouhé řady výstav,
které zde proběhly.
Škoda, že není slyšet o ostatních zájmových organizacích v našem městě. Například včelaři
a zahrádkáři mají ve městě dlouhou minulost, neméně jako chovatelé. Pracují-li, nechlubí
se svými výsledky a to je škoda. Pro ně i pro město.
10/93

Investiční činnost
íru spokojenosti občanů města ovlivňuje vše, co jim ulehčuje život. Tomu
napomáhají všechna veřejně prospěšná zařízení. Mají různou prioritu, nikoli
u všech stejnou. Před léty nikoho nenapadlo volat po vodovodu. Pro spotřebu
vody bohatě postačovaly studně, s výjimkou horní části Jenečka nepříliš hluboké.
Tehdejším nárokům na množství vody v domácnostech vyhověly. Už tehdy – jde
o léta 1920–1945 – kvalita vody nebyla příliš dobrá. Úlohu kanalizace plnily domovní
žumpy, málokdy odpovídající stavebním předpisům. Jejich obsah plnil funkci hnojiva pro
zahrádku, takže déšť splachoval do studny, co našel na povrchu. Komunikace s výjimkou
Karlovarské silnice byly prašné, koňské potahy prach nevířily a automobily se daly spočítat
na prstech. Telefonovat se chodilo v největší tísni do obchodů nebo na poštu. O kolik jen
stoupla spotřeba vody v koupelnách, splachovacích záchodech, pro automatické pračky!
Voda se ohřívá v boilerech, kde jsou časy, kdy se v kuchyni ohřívala voda na prádlo
v kamnech, i na koupání v neckách, v jedné vodě se vykoupala celá rodina. Přičteme-li
sérii suchých roků, hluboké výkopy pro kanalizaci, mnohde (například v Komenského ulici
nad školou) pod hladinu vody ve studních, pochopíme zoufalý tlak na stavbu vodovodu
stovek majitelů domů, kteří zůstali bez vody. Velká část města má domy s ústředním
vytápěním. Ti, kdož topí tuhými palivy, závidějí pohodlí všem, kteří již topí plynem. Co
černé roboty ubude, žádný odpad, problémy s dovozem a uskladněním paliva.
11/93
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Plyn – to je vymoženost, o které se občanům ještě zcela nedávno ani nesnilo, je dnes
skutečností.
Přes značné komplikace se podařilo položit páteřní rozvod od redukční stanice V Čekale,
Sadovou ulicí, podél ulice Komenského na náměstí a odtud k mlékárně, která byla
klíčovým závodem pro realizaci přípojky plynu do města. Firma RISL položila potrubí
v termínu bez závad, a tak mohla být mlékárna 30. 9. připojena poté, co bylo potrubí
28. 9. zkolaudováno. Zdaleka ne tak hladce proběhlo položení potrubí od mlékárny po
Litovické ulici ke stadionu. Tehdy bylo pokládáno potrubí vodovodu, plynu a části
kanalizace současně. Malá zkušenost firmy, která práci začala, neplnění termínů a nízká
kvalita odvedené práce si vyžádala opravy potrubí již zasypaného a působila Stavbám silnic
a železnic mnoho potíží. Vzhledem k příznivému vlivu vytápění plynem na ovzduší poskytlo
ministerstvo životního prostředí městu příspěvek 2 350 000 Kč a bezúročnou půjčku
1 768 000 Kč. Pražské plynárny poskytly 3,5 milionu Kč, hotel Fort Roxy 82 000 Kč, město
dalo na páteřní rozvod 4 000 000 Kč.
Kanalizace dospěla do Nouzova v první etapě. Projekt zpracovaný ing. Dobešem stál
328 000 Kč. Městská rada schválila 2. a 3. etapu v únoru. Propojení části Prostřední ulice
se sběračem podle ohradní zdi bývalé panské zahrady bylo nutno vést přes soukromé
pozemky a jeho realizace se pro odpor jednoho z majitelů protáhla přes hranice roku.
Připojení domů na vodovod i tam, kde potrubí je položeno, je podmíněno dokončením
vodojemu a rozšířením prameniště. Přesto bylo v Litovicích připojeno 97 objektů, převážně
novostaveb, což u starousedlíků nadě12/93
lalo dost zlé krve. V některých případech podniky či podnikatelé přislíbili příspěvek,
například na zavedení vody do staveb kolem Tejnorovy ulice dostane obec 1 000 000 Kč,
od FORT ROXY 300 000 Kč. Dokončení vodojemu pod Chrášťanskými vrchy bylo plánováno na letošní rok, protáhne se však do roku 1994.
Generální oprava vozovek v ulicích České a Prostřední (až na část Prostřední od křižovatky
s ulicí Mládeže k zdravotnímu středisku, kde se bude klást potrubí kanalizace, vody
a plynu) a ulic 17. listopadu, 5. května a Mládeže. Kvalita vozovek je dobrá, stížnosti jsou
na nízkou kvalitu obrubníků téměř po celé délce České ulice.
Po zrušení ubytovny v továrně Praga převzaly Technické služby Hostivice objekt po
Plynostavu na bývalém hřišti u Bažantnice. Firma Bieber a Kubeš z něho upravila ubytovnu
a část obsadila svými zaměstnanci, část kapacity zůstala pro město.
Hotel FORT ROXY instaloval transformátor 400 kVA, tem bude zčásti sloužit i okolí.
V
-

roce 1993 bylo vynaloženo z prostředků města
na dokončení rozvodu plynu a vody a na rekonstrukci Litovické ulice
na vodojem u prameniště vodovodu
na rekonstrukci kanalizace, na rozvod vody a plynu
na páteřní rozvod plynu
13/93

900 000 Kč
6 000 000 Kč
4 000 000 Kč
4 000 000 Kč
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Urbanizmus a architektura
edním ze základních úkolů města v tomto odvětví činnosti byla příprava návrhu
územního plánu tak, aby bylo možno předložit jej k projednání a schválení
občany i vyššími orgány státní správy. Není jednoduché připravit plán, aby co
nejvíce vyhověl veřejným zájmům a přitom respektoval zájmy jednotlivců. Musí
splňovat celou řadu požadavků, mnohdy přímo protichůdných. Příští zástavba
by měla minimalizovat náklady na inženýrské sítě, respektovat dopravní požadavky, a to
i s výhledem do budoucna, počítat s růstem nároků na zásobování vodou, na čištění vod
odpadních, odstraňování odpadu atd. Kromě toho by měla zachovat ráz krajiny a doplňovat ho, být příjemná pro oko – splňovat to, čemu předchozí generace říkala krasocit.
V lednu byla vypsána veřejná obchodní soutěž na zpracování územního plánu. Jendou
z podmínek bylo zachování zásad urbanistické studie. V soutěži zvítězil Terplan, akciová
společnost, nástupce státní organizace stejného jména.
Běžná agenda komise urbanizmu a architektury řešila mnoho problémů, které by měl
vyjasnit územní plán. Jsou to práce rozpory mezi zájmy jednotlivců, které se dotýkají
zájmu sousedů i zájmy veřejnými. Je však ještě mnoho dalších problémů. Estetický vzhled,
účelnost vnitřního uspořádání stavby, její umístění na pozemku. Zatímco otázka vzhledu,
zachování určitých architektonických zásad je otázkou veřejného zájmu, vnitřní poměry
staveb jsou majiteli považovány za věc soukromou a mnohde je i poradenská činnost
komise odmítána.
14/93
Už dosavadní zkušenosti ukazují, že budou potíže se stavebními firmami, které získané
pozemky hodlají zastavět co nejhustěji. Dobrý, přísně dodržovaný územní plán bude
v době, kdy nastane očekávaný stavební ruch, nezbytný.
15/93
[Prázdná strana]
16/93

Škola
dálostí roku bylo odevzdání druhé školní budovy do užívání základní škole. Dne
8. února zasedli žáci poprvé do lavic nových tříd. Rodiče a občané si prohlédli
novou budovu o dni otevřených dveří. S výstavbou se začalo v roce 1988 a celá
stavba byla provázena potížemi nejrůznějšího druhu. Srovnejme jen nástavbu
druhého patra na hlavní budově v roce 1933.12 Byla dokončena za deset měsíců
s mechanizací a stavivy, které s dnešními nesnesou srovnání, a to byla zdržena ještě
stávkou dělníků!
12

Správně v roce 1931.
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Sdružení přátel moderní školy bylo registrováno 21. 10. 93 a zahájilo přípravu na otevření
soukromé „Duhové třídy“. Místnost po delším hledání poskytla základní škola a se zařizováním účinně pomohli rodiče dětí. Projekt dostal statut pokusné třídy a byl zařazen do akce
ministerstva školství s názvem „obecná škola“. Hlavním zařízením třídy je koberec, který
kryje celou podlahu, lavice jsou pestře natřeny, pevný zasedací pořádek chybí, místo
známek je každý žák hodnocen komplexně. Paní učitelka Lucie Bartošová má ve třídě
15 žáků. Kronikář měl potěšení pozorovat děti při výuce a byl překvapen živostí a zájmem
dětí o práci, do které jsou vtaženy všechny. Myšlenka „nové školy“ není nová, předešlý
kronikář, pan ředitel Šrámek vzpomíná, že brzy po vzniku první republiky navštěvoval
podobnou třídu v rodném Kladně. To bylo před více než sedmdesáti léty. O vánocích
sehráli žáci této třídy divadelní hru o zvířátkách a loupežnících i s hudebním doprovodem
17/93
spolužáků na píšťalky. Hře na tento nástroj, němčině a výtvarné výchově se mohou žáci
učit mimo školní hodiny.
Mateřská škola si vede poměrně úspěšně, i když se příspěvek města snížil o 35 %.
Schodek vyrovnala dohoda s rodiči, kteří se uvolili platit 300 Kč na dítě měsíčně. Paní
ředitelka Kozlová požádala o právní subjektivitu pro školku a městské zastupitelstvo požadavek schválilo. To umožní školce si peníze vydělat. Zatím nabízí hlídání dětí u opatrovatelky nebo doma.
V době, kdy se na Husově náměstí boural ohavný dřevěný barák, dlouholeté sídlo zvláštní
školy, zemřel po dlouhé nemoci její ředitel pan Jiří Langr ve věku 59 let. Nedočkal se práce
v nové budově v krásném prostředí. Věnoval zvláštní škole značnou část svého života. Až
se budou pojmenovávat ulice v blízkosti nové budovy, neměli bychom zapomenout.
Do této kapitoly nepochybně patří i zpráva o společenské a pohybové výchově. Pro děti od
9 do 11 let jsou kurzy za 190 Kč, pro dospívající mládež – tedy taneční – je taxa 400 Kč
pro dívky a 200 Kč pro chlapce. Kurzy vede zkušený a oblíbený taneční mistr ing. Pavel
Kojetín.
Skautské hnutí ve městě nabývá na síle. Vedle dívčího oddílu Veverek vznikl i oddíl
chlapecký – říkají si Tuleni a jsou to skauti vodní. Oba oddíly mají i družiny mladších dětí
Světlušek a Vlčat. Dívky vede Lenka Sihelská, chlapce Václav Havlíček. Organizace
Oldskautů – těch, které skauting uchvátil navždy, účinně rozvoji tohoto hnutí pomáhá,
v čele je Jiří Kouble, skautkám radí Soňa Broulová. Skautky měly letní tábor v údolí Želivky
na okrese Pelhřimov.
Také pionýři měli svůj letní tábor. Jejich činnost je odpolitizovaná a díky vedoucí paní
Pasákové velmi nápaditá a pestrá. K nim mají blízko mladí ochránci přírody – jejich oddíl
Kajky se velmi účin-13
18/93

13

Na další stránce tento text nepokračuje.
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Po mateřské i základní škola požádala o právní subjektivitu*), které se ale v roce 1993
sotva dočká.

Kultura, společenský život
louhotrvající dohady, pokusy o transformaci kolem hostivického kulturního
střediska, skončily. Jeho zřizovatel, městský úřad, ho k 1. únoru zrušil. Zřídil
ke stejnému datu funkci samostatného kulturního a osvětového pracovníka.
Stala se jím dlouholetá redaktorka Hostivického měsíčníku paní Anna
Křižková.
Městské kulturní středisko, jakkoli to byla jedna z organizací, které měly zaručit KSČ
dohled nad celým spektrem politického, kulturního a společenského života ve městě, má
na svém kontě mnoho užitečných věcí, zvláště tam, kde šlo skutečně o kulturu, neboť
komunisté ve svých špičkách vůbec a v Hostivici zvláště byli hluboce nekulturní, a tak jim
činnost v tomto odvětví života města vesměs unikala. Městské kulturní středisko například
fungovalo jako investor při rekonstrukci zámku, iniciovalo založení Kruhu přátel hudby
a Kruhu přátel historie a vlastivědy. Obě sdružení za totality nikdy nedosáhla registrace
jako spolky pro odpor vedoucího školské a kulturní komise, a to protože tam nebylo dost
soudruhů, kteří by zaručovali vedoucí úlohu14
––––––––––––––––––
*)

Právní subjektivita je způsobilost mít určitá práva a povinnosti a být jejich nositelem
v právních vztazích. Je podkladem k tomu, aby daný subjekt mohl sám právně
jednat. Podle výkladu JUDr. Kateřiny Slavíkové z Katedry veřejné správy Policejní
akademie ČR (z časopisu S95, č. 2)
19/93

Kruh přátel historie a vlastivědy se nikdy nerozběhl k činnosti pro širší veřejnost; Kruh
přátel hudby byl do valné míry nahrazován pracovníky kulturního střediska spolu
s několika občany, založil ve městě tradici koncertů v hale zámku. Mnoho umělců se rádo
vrací do tohoto prostoru se vzácnou akustikou, někteří se do haly zamilovali, za všechny
jmenujme paní Zuzanu Růžičkovou, cembalistku světové pověsti, jejímu nástroji hala
ideálně vyhovuje.
Vše, co se z činnosti Hostivického kulturního střediska zachovalo – zajišťování hudební
výchovy, organizování tanečních hodin, návštěv pražských divadel, rozšířeno o redigování
Hostivického měsíčníku převzala od dvou pracovnic zrušeného střediska paní Křižková.
Přejme jí, aby tento nápor fysicky vydržela.

14

Na další stránce tento text nepokračuje.
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Lidé, kteří se zajímají o kulturu, byli pobouřeni článkem redaktora Tomáše Pospiszyla.
V Reflexu byl uveřejněn rozhovor s jakýmsi studentem filosofie, který se prohlásil za
galeristu a tvrdil, že uzavřel smlouvu s hostivickým městským úřadem o výstavních
místnostech zámku. Prohlásil Hostivici za kulturní periferii a tvrdil, že vlastně hostivickou
kulturu zachraňuje, protože peníze na kulturní činnost z rozpočtu „se někam záhadně
rozkutálely“. Protest proti takové nehoráznosti zaslal šéfredaktorovi recenzent a kritik
Hostivického měsíčníku Dr. Antonín Tejnor. „Galeristu“ nikdo z města neznal a žádnou
smlouvu s ním neuzavřel. Racionální jádro celé věci je v tom, že městský úřad poskytl
bezplatně výstavní prostory žákům výtvarné školy. (Mimochodem: místo toho, aby
prokázali zvládnutí řemesla jako podmínku pro skutečnou uměleckou tvorbu, vystavovali
objekty – v prvém případě špalky s osazenými konci, druhý bedny z různých materiálů,
v třetím případě chomáče vaty, které snad měly evokovat dojem barokních paruk.)
20/93
Tajemník žádal opravu pod hrozbou žaloby. Asi to měl udělat, protože omluva pana
Pospiszyla byla velmi rozpačitá a obsahovala opakovaná urážlivá tvrzení. Možná je dobře,
že se nad tím mávlo rukou.
Odcházejí poslední z dlouhé řady ochotnických herců a režisérů. Zemřel pan Jiří Kocourek,
herec od pánaboha. Kuba z Tylovy Tvrdohlavé ženy, Martin Kabát z Drdových Hrátek
s čertem, Laco z Její pastorkyně Gabriely Preissové. Škoda, že v té době nebyly videokamery!
Výstavní činnost neustala úplně. Již zmíněné tři výstavy studentů UMPRUM budily rozpaky.
Těžko se ve vystavovaných dílech hledalo emocionální či estetické hledisko, které by snad
umělecké dílo mělo obsahovat.
Rakouský malíř pan Christopher Weiss vystavoval v zámku ve dnech 2. až 20. května.
Koncertní činnost, organizovaná Kruhem přátel hudby, měla výkyvy v návštěvnosti, ne
však ve vřelosti a ocenění umělců. Koncert souboru „In modo camerale“ – Jan Brožková –
hoboj, Ludmila Peterková – klarinet, Jaroslav Kubita – fagot, Tomáš Víšek – klavír, dne
14. dubna byl navštíven málo. Naproti tomu 19. května pořádané hudební a literární
pásmo bylo navštíveno velmi dobře. Harfenistka paní Čížková-Pokorná, violista Petr Přibyl
a recitátor Jan Kačer, člen Národního divadla, sklidili bouřlivý úspěch. Petr Přibyl, doprovázen pianistou Františkem Kůdou byl v hale zámku opět 15. září při slušné návštěvě, zato
v říjnu koncertující František Kůda při Chopinově večeru hrál před poloprázdnou halou.
Referent Hostivického měsíčníku si nad malým zájmem mladých povzdechl: „Co bude, až
odejdou dnešní sedmdesátníci?“
21-A/93
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Zdravotnictví, sociální péče
rivatizace zdravotnictví se dotýká i našeho města. Dosavadní sídlo zdravotního
střediska – ordinace obou lékařů a zubní oddělení bylo v budově vrácené dědicům
původního majitele, zubního technika pana Zvoníčka. Praktičtí lékaři se
přestěhovali přes ulici do domku, který byl již předtím adaptován pro dětské
oddělení. Objekt, ve kterém je lékárna, je v majetku města, privatizace se týká
pouze zařízení, místnosti budou v nájmu.
V další etapě bude řešen způsob poskytování zdravotní péče. Buď ji bude zajišťovat
veřejnoprávní instituce, nebo bude svěřena soukromým lékařům. Starší občané pamatují,
že za předválečné republiky venkovští lékaři spojovali v jedné osobě oba způsoby. Ordinaci
provozovali ve vlastní režii a vedle toho byli ve smluvním svazku s „nemocenskými pokladnami“, což byly pojišťovny. K tomuto způsobu se zdravotnictví vrací – zdravotní pojišťovny
uzavírají s lékaři smlouvy o standardní péči o pojištěnce a budou takovou péči hradit
v plné výši, za nadstandardní výkony se bude připlácet. Pojišťovnu si občan může volit,
poskytované služby se mohou lišit podle možností pojišťovny.
Zatím není rozhodnuto o formě privatizace v zařízeních, které spravuje okres nebo kraj.
Pouze záchranná služba je zajišťována „Asociací samaritánů“. Je to soukromá služba pro
rychlou pomoc.
21-B/93
Ve zdravotnické osvětě pokračoval MUDr. Vácha. Přednášel na téma Nemoc a její smysl.
Sociálně zdravotní odbor městského úřadu dostal pro region, který spravuje, celkem
721 000 Kč, z toho vyplatil v Hostivici 258 000 Kč v 360 podporách starým, tělesně postiženým a jinak potřebným občanům. Připlácel na stravování 11,50 [Kč] na osobu a den.
Nesplněným snem a vážným úkolem zůstává nadále zřízení domu s pečovatelskou službou,
kde by v klidu a pohodě dožívali naši staří, aniž by byli vytrženi z míst, kde prožili život.

Ochrana životního prostředí
yhláška o ochraně ovzduší byla jednou z prvních, jejíž návrh projednávala
městská rada. Přizpůsobené zásady vyhlášky hlavního města Prahy by měly
dát městských orgánům možnost regulace a omezení automobilové dopravy
v krizových situacích. Pražská vyhláška vzbudila mnoho rozruchu a námitek
převážně ekonomického rázu, neodporuje však žádnému zákonu a rozumně
užitá by mohla vést k odklonu nejtěžší nákladní dopravy po dobu kritického stavu mimo
město.
Komise životního prostředí připravila návrh vyhlášky o chovu hospodářského zvířectva,
která byla 23. září schválena městským zastupitelstvem.
22/93
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Formálně byla komise životního prostředí součástí komise veřejného pořádku, po zřízení
městské policie byla tato komise zrušena. Komise životního prostředí požádalo o osamostatnění.
Městský úřad zřídil odbor životního prostředí, jehož vedoucím se stal ing. Jaroslav Košťál.
Po projednání s okresním úřadem má tuto funkci plnit v obcích, pro které je městský úřad
v Hostivici pověřen výkonem státní správy.
Městská rada schválila komentář k dokumentu o ekologických dopadech provozu letiště po
jeho rozšíření. Připojila se k posudku odborných oponentů, podle nichž není růst letecké
dopravy na letišti Ruzyně podložen seriózním marketingem a vychází ze zbožných přání.
Kromě toho zanedbává dopad provozu letiště na přilehlé obce, neuvažuje ani o kompenzacích plynoucích z platných zákonů.
Mnoho rozruchu ve městě způsobil návrh na umístění spalovny toxických odpadů na
katastru města. Bylo vytipováno několik lokalit. Forma SCORPLUS, která spalovnu hodlala
postavit, nabízela exkurzi do Holandska, kde je několik takových spaloven v bezprostředním okolí měst. Přes výhody, které investor nabízel, byla stavba odmítnuta. Nezávadnost
provozu spalovny je podmíněna dokonalou funkcí všech etap čištění – zkušenosti
s odstavováním lapače popílku či odsiřování kouřových plynů u kotlů elektráren budí
nedůvěru.
Komise životního prostředí navrhla v první fázi přípravy návrhu územního plánu zalesnění
východního břehu Litovického rybníka, obnovu rybníka Nekejcovského.
23/93

Doprava
ragédie z minulého roku vedla takřka k okamžitému ustavení dopravní komise.
Jedním z jejích prvních počinů bylo svolání porady o dopravní situaci v Hostivici. Sešla se 1. února za účasti zástupců Ústavu dopravního inženýrství, Správy
silničního fondu České republiky, Okresního úřadu Praha-západ, ředitele
okresní policie, stavebního úřadu města Hostivice a veřejnosti. Projednávaly se
možnosti zklidnění dopravy ve městě. Shoda byla v tom, že definitivní řešení přinese až
přeložka Karlovarské silnice.
Město uvolnilo prostředky na nákup radaru ke kontrole rychlosti. Byla snížena dovolená
rychlost v ulici Komenského na 40 km/hod, zadáno vypracování návrhu dopravní situace
ve městě.
K urychlenému řešení bylo dohodnuto pozvat na veřejnou schůzi ministra dopravy
Dr. Jana Stráského. Pozvání se ujala místní skupina ODS, pořadatelem byla městská rada
a Občanská demokratická strana. Plný sál Dělnického domu pozorně vyslechl řeč pana
ministra. Byla plná dobré vůle pomoci v řešení problému, ale na druhé straně i potřebu
respektovat hospodářské potřeby státu, mezi něž kamionová doprava patří. Přislíbil
občanům řešení do konce roku 1994.
24/93
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Vedle těchto závažných problémů byly i takové, které mají lokální či časově omezený
dosah. Je to například snaha zřídit přímé výjezdy z vnitřních komunikací sídliště Na
pískách. Toto řešení má nesporně minimálně tolik předností jako nedostatků. Anketa
uspořádaná městským úřadem nepřinesla jednoznačný výsledek. Pro výjezdy nemají
pochopení ani dopravní orgány. Měly-li by být bezpečné, znamenalo by to odstranit
vzrostlou zeleň a odkrýt tak sídliště prachu a nečistotám z frekventované Komenského
ulice. Na druhé straně je nutno uznat, že výjezd z celé zástavby od Školské ulice až
k poslednímu bloku Na pískách je poddimenzovaný. Stojí však za úvahu, zda několik
desítek metrů zajížďky pro majitele automobilů není minimální daní za klid a bezpečnost
uvnitř zástavby.
Záplava sněhu, která postihla převážnou část střední Evropy, způsobila značné potíže i ve
městě a správa silnic těžko čelila situaci, která místy přerůstala v kalamitu, téměř po celý
týden na konci ledna. Platilo to i pro chodníky.
Pro realizaci projektu rychlodráhy Praha – Kladno byla založena akciová společnost PraK.
Sdružuje zájemce, mezi něž se rovněž přihlásily obce Hostivice, Jeneč, Malé i Velké
Přítočno. Základní kapitál 5 milionů Kč je rozdělen takto: Praha 30 %, ministerstvo
dopravy 15 %, Investiční banka 15 %, SAPA a. s. 15 % a přilehlé obce po 5 %. K tomu se
rozhodla městská rada svolat představitele obcí a žádat zvýšení podílu.
Záměry České správy letišť slibují dlouhodobé konflikty s okolními obcemi. Úprava radaru
tak, aby radiací neohrožoval město, je dílčím úspěchem, zato slib neužívat dráhu 04/22
pro starty přes střed města je soustavně porušován.
25/93

Samospráva
še, co bylo na těchto stránkách řečeno, nějakým způsobem prošlo jednáním na
schůzích orgánů samosprávy. Městská rada se sešla v tomto roce dvacet sedmkrát. Záležitosti, které podle zákona o obcích podléhají schválení celého
městského zastupitelstva, byly předmětem jednání pěti zasedání. Jedno
zasedání bylo pracovní na předběžné projednání rozpočtu. Na rozdíl od pěti
veřejných na pracovní veřejnost zvána nebyla.
Osobou starosty a místostarosty je samospráva stýká se státní správou. Výkon státní
správy je přenesen z části na městský úřad. Městský úřad v Hostivici se podílí na výkonu
státní správy v dalších 19 obcích okresu Praha-západ.
26/93
[Prázdná strana]
27/93
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Bezpečnost, kriminalita
městské policie odešel v průběhu roku její první velitel a spolutvůrce Jan
Neumann. Policie byla zařazena do městského úřadu jako jeho odbor a vedoucím
se stal Miloš Růžek, jeho zástupcem Ivan Kracík, vedoucí směn Karel Vladyka,
Martin Toman a Petr Bílek. V průběhu roku byl vypsán konkurz na dva strážníky,
vyhověl pouze jeden.
Beseda občanů s městskou policií se konala 25. května. 14. října se zúčastnil mimořádné
schůze městské rady okresní prokurátor.
Z funkce vedoucí přestupkové komise odstoupila JUDr. Žeberová. V souladu se zákonem
byl pro tuto funkci získán JUDr. Jaroslav Tenkrát z ICS Consult s. r. o. z Berouna. Přísedícími byli paní Jitka Pasáková a pánové Eiselt a Hrbek. Nemá jistě smysl vypočítávat
jednotlivé případy přestoupení zákonů. Spíše se pokusíme o charakteristiku této nežádoucí
činnosti a všimneme si, kdo ji páchá.
Převažují krádeže a vykrádání automobilů. Auta se kradou pro pochybnou radost z jízdy –
taková se najdou někde se suchou nádrží, ta druhá se nenajdou nikdy, skončí přebarvena
na východní nebo severní hranici, tato auta obvykle patří do luxusnější kategorie. Z devíti
případů krádeže automobilů jich bylo nalezeno pět. Ze sedmi vyloupených aut nejvýnosnější byla krádež textilií z holandského kamionu, zmizelo zboží za 1 450 000 Kč.
28/93
Další opakující se trestnou činností jsou vloupání do obchodů, trafik a skladů. Pachatelé,
kteří se jich dopouštějí soustavně, jsou obyčejně brzy vypátráni. Loupeže, které jdou na
vrub profesionálům, jsou daleko rozsáhlejší a pachatelé mizí beze stopy.
Pomineme-li profesionální zloděje, ukáže se, že častými pachateli bývají děti a mladiství.
Většinou pocházejí z problémových rodin, které jim nedokázaly vštípit úctu k cizímu
majetku, ale také bohužel jimi svedené děti z rodin dobře situovaných, kde není příliš času
na výchovu. Část viny […] jsou povzbuzeny uctíváním záporných hrdinů v kině i televizi.
Zákon je k nim mírný, vězení či „pasťák“ spíše dokončí zkázu.
Neopadá-li vlna kriminality, alespoň se zdá, že neroste tak hrozivým tempem jako
předcházejících létech. Snad opravdu zvítězí názor, že takový způsob života, strávený
z velké části za mřížemi, se ve skutečnosti nerentuje.
29/93
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Akademická malířka Zdenka Fiedlerová je pravidelnou účastnicí sympozia u rybníků.
2/94
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Rok 1994 byl rokem, v němž pokračovala transformace nejen v národním hospodářství, ale
i ve všech oborech života státu i města. Do nového roku hleděli lidé s daleko menšími
obavami než roku minulého. Neuskutečnily se katastrofické předpovědi různých škarohlídů
a zvláště minulých vládců. Velmi rychle se vžily věci, které v prvních létech svobody
udivovaly. Zmizely pravidelně se opakující vlny nedostatku některého zboží od masa po
hygienické potřeby, národ už se netřásl obavami z neúrody, sklizeň přestala být ostře
sledovanou veřejnou akcí. Očekávala se druhá vlna kuponové privatizace, nezastavila se
stavba kanalizace, pokračovalo rozšiřování vodovodní sítě. Podzimní volby daly městu nové
samosprávné orgány. Nebyly jen úspěchy, ale nebyly ani větší otřesy.
3/94

Poznámka k zápisu roku 1994
Po zralé úvaze, po mnoha konzultacích, po prohlídce několika kronik rozhodl se kronikář
vrátit se k letopiseckému způsobu vedení kroniky, tj. zaznamenávat události tak, jak šly
v čase po sobě, a psát tak kroniku a nikoli dějiny, jak se to tomu podobalo v dosavadním
způsobu roztříštění toku času do oddělených úseků, kde bylo málo letopisu a zbytečně
mnoho textu, nutícího hodnotit, obhajovat, přesvědčovat, přesně tak, jak to vedoucí úloha
strany vyžadovala. Bude tu zachováno jen u některých společenských jevů, které budou
uvedeny jen v jejich vývoji. O podrobnosti bude možno se poučit v Hostivickém měsíčníku,
obrazových přílohách a ve videokronice.
4/94

Jak šel čas…
Třídění odpadu
V závěru minulého roku vrcholila rozprava o způsobech likvidace odpadu z domácností –
obalů všeho druhu, zbytků jídel, popela z topenišť rodinných domků. Zatímco se podíl
popela růstem počtu plynových a elektrických kotelen snižuje, ostatní odpad spíše poroste.
Třídění odpadu se rychle vžilo, problém je spíše v udržování pořádku kolem kontejnerů
a často pozdní odvoz. Také přes počáteční slib firmy Komeko – bezplatný odvoz firma
nebyla schopna splnit a bylo nutno uzavřít smlouvu o odvozu za úplatu.
Firma Komeko organizovala dvakrát ročně sběr starého papíru a textilu.
Sběru starého železa a kovů se ujal fotbalový oddíl Sokola, zprvu svozem odpadu po
městě, později umístěním speciálních van, které se po naplnění nasunou na podvozek
nákladního automobilu, přímo na stadionu.
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5/94
Nevyřešen je problém likvidace odpadu nebezpečného, toxického a rozměrného. Poté, co
městské zastupitelstvo definitivně odmítlo návrh firmy Scorpio na výstavbu komerčně
provozované spalovny, není naděje na neškodnou likvidaci zbytků barev, ředidel, prošlých
léků, vyjetých olejů, herbicidů a pesticidů, pneumatik, autobaterií a roste nebezpečí, že
budou odkládány na černé skládky. Těžko posoudit, zda je riziko z neodpovědně
provozované skládky větší, než zátěž černými skládkami. Zvláště poté, kdy na zamýšlenou
likvidaci současných černých skládek nemá okresní úřad peníze. Neuvěřitelný počet
skládek je negativním důsledkem blízkosti hlavního města.
Kuponová privatizace
Byly vyhlášeny předběžné termíny pro druhé kolo kuponové privatizace. Občané mají
možnost zvolit podnik či firmu, které svěří body ze své investiční kuponové knížky, nebo
zvolí některý fond, který tuto volbu provede za ně. DIK (držitel investiční knížky) měl buď
možnost zvolit sám, nebo se stát členem – akcionářem fondu, na jehož výsledcích se
podílel, nebo získat podílový list otevřeného podílového fondu. Nemůže fond ovlivňovat,
patří mu podíl na zisku, může svůj podíl fondu prodat.
V Hostivici působil investiční fond West End, zaměřený na regionální podniky, hlavně na
hostivickou Strojní a traktorovou stanici. Komplikace nastala po zjištění, že fond nebyl
omylem registrován. DIKové museli zvolit jiný fond s výslovnou žádostí, aby podíl byl
převeden na tento fond.
Po počátečním slabém zájmu nastal obrat, když občané zjistili, že mohou dostat peníze,
a to dokonce, přejí-li si to, ihned. Živě se prodiskutovávaly různé varianty, výhody či
nevýhody toho či onoho postupu a rázem byl národ plný akcionářů.
6/94
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Potíže zdravotnictví
Hostivické zdravotnictví zažívá krizi. Jde mu o střechu nad hlavou. Vilu, v níž sídlilo
zdravotní středisko,15 získali dědici pana Františka Zvoníčka, který ji v třicátých létech
postavil a měl tu dentistickou ordinaci. Dědici jsou ochotni budovu městu odprodat, ale
jejich požadavky město není schopno uhradit. Privatizační projekt Dr. Fáry, Dr. Váchy
a Dr. Landové byl schválen, ale ztroskotal rovněž na nedostatku vhodných prostorů.
K všeobecnému překvapení domek, který jako konfiskát sloužil desetiletí holičství
městskému podniku služeb,16 po adaptaci pro zdravotnictví je dnes majetkem Zdravotnického zařízení u sv. Klimenta. To činí umístění ordinací zde velice nákladným a provizorním.
MUDr. Fára přišel s nadějným projektem, který podmínil odprodejem domu čp. 499 ve
středu severní fronty Husova náměstí. Nabízí tu vedle tradičních ordinací zřídit i řadu
služeb, které město postrádá, např. dermatologii, gynekologii, pohotovostní službu.
Nákup videotechniky
Scházejí se první dary sponzorů na účet Městského úřadu k zakoupení videotechniky. Ta
by měla sloužit pro potřeby komisí i pro natáčení aktualit ze života města a po sestřihu
k vedení videokroniky, ev. videoměsíčníku.
Letiště a okolí
Z iniciativy městské rady bude svolána schůzka starostů obcí sousedících s letištěm
Ruzyně. Měl by se na ní dohodnout společný postup proti megalomanským záměrům,
nerealistickými předpověďmi nárůstu přepravovaných osob. Ohrožení obcí vyplývá nejen
z nárůstu hluku a emisí. Už dříve Posouzení vlivu provozu letiště (EIA) uvádělo, že při
nárůstu provozu nad určitou mez bude třeba řešit [situaci] v celém regionu komplexně,
bez improvizací.
7/94
Plány správy letišť ČR jdou tak daleko, že počítají se zasahováním do územního plánování,
omezují výstavbu obcí a operují ochrannými pásmy letiště, které dnes pokrývají celou
zastavěnou část města, aniž se cítí odpovědnými za obtěžování obyvatel a snižování
komfortu bydlení. Každý ústupek v tomto směru je tvrdě vybojován, přičemž provoz letiště
je vysoce ziskový, jeho část je vykoupena nervy, zdravím a omezováním pohody bydlení
občanů.
Jeneček – kanalizace
Jeneček konečně dostane kanalizaci. Zatím jen v projektu či zprvu jenom ve studii, ale to
jsou neopominutelné stupně, aby se mohlo začít kopat. Na připojení domů na splaškovou
kanalizaci si Jeneček ještě počká, v žádném případě to nebude martyrium pěti a více let
jako při výstavbě v „akci Z“, natolik se již profesionální práce odborných firem osvědčila.

15
16

Prostřední čp. 791.
Prostřední čp. 827.
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Sociální dávky
Sociální odbor městského úřadu informoval občany o další sociální dávce a o podmínkách
pro její přiznání. Je to příspěvek na bydlení. Úkolem jeho je zmírnit důsledky liberalizace
nájemného na sociálně slabé občany. Věc jistě chvályhodná. K získání této podpory
vyžaduje komplikovaný postup dokladování nároku s konečným správním řízením, což je
pro některé občany poněkud ponižující, snad by stačilo podat žádost a zneužití čelit
znalostí sociálního zázemí žadatele.
Hornická pojišťovna
Občané mají volnost ve výběru zdravotní pojišťovny. Mnohé z nich nabízejí mnohem
rozsáhlejší paletu služeb než dědička té jediné z dob totality – Všeobecná zdravotní
pojišťovna. Jednou z nejatraktivnějších je Hornická pojišťovna. Má nyní pobočku i v našem
městě. Sídlí na radnici, v místnosti klubu důchodců. Ten se přestěhoval do čp. 100, kde
sídlí městský podnik služeb. Bude zajímavé sledovat činnost Hornické pojišťovny, zda
dostojí náročnému programu.
8/94

Hotel Fort Roxy
Hostivice má nový hotel. Byl otevřen 15. ledna. Nese jméno Fort Roxy. Svým uzavřeným
dvorem skutečně může budit dojem pevnosti. Přestavba ze základní budovy (bližší v tabulce 2) dopadla dobře, vnitřní zařízení společenských místností i pokojů je srovnatelné
s evropskými hotely vyšší střední třídy. Hotel je zaměřen na hosty z ciziny a je jimi příznivě
hodnocen. Rovněž je chválena hotelová restaurace. Ta je svými cenami dostupná i domácím hostům. Hlavní jídla se podávají již od 80 Kč a dosahují 200 Kč. Láhev moravského
vína je v době otevření za 90 Kč. Výběr jídel i nápojů je udivující. Provozovatel hotelu má
dalekosáhlé plány. Zamýšlí vytvořit kolem hotelu mikroregion, který by poskytl náročným
hostům možnost kondičního běhu v přírodě, příležitost k joggingu, také pro starší
procházky, minigolf. Všechna tato činnost je jako stvořená pro prostředí revitalizovaného
Litovického potoka i do Stromečků. Škoda, že padla myšlenka lidové jídelny v objektu.
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Country Life u nás
V čp. 20, kde sídlily všechny podoby komunálních podniků až po Okresní podnik služeb se
sídlem v Roztokách (starší pamatují, že to býval statek pana Františka Šafaříka), se usídlil
velkoobchod zvaný Pramen zdraví. Provozuje ho společnost Country Life, která vyvíjí
činnost doslova po celém světě. Stará se nejen o prodej potravin sloužících lidskému
zdraví, ale její snahy mají také rozměr duchovní, bere svoji činnost jako službu, její
zaměstnanci svou práci vnímají jako poslání křesťanů. Vedle velkoobchodního skladu je ve
dvacítce také prodejna v malém, kterou vyhledávají hostivičtí občané, kteří dávají přednost
makrobiotické stravě. Lidé kolem Country Life mají mnoho plánů na ozdravění společnosti
nejen v oblasti výživy. Celá činnost je v dnešním podnikání zaměřeném na rychlé
zbohatnutí určitě bílou vránou.
Řešení dopravy
V letošním roce Správa silnic [obnovila] svislé a vodorovné značení průjezdu městem po
karlovarské – ulici Čs. armády. Možnost instalování zpomalovacích prahů projedná Správa
silnic na Městském úřadě a po dojednání požádá Ministerstvo o schválení. Prahy budou
instalovány an Komenského ulici v oblasti škol. Investorský útvar zajistí světelnou
signalizaci na dvou nejfrekventovanějších přechodech ulice Čs. armády. Šikany a svodidla
na karlovarské silnici, jak je navrhovala dopravní komise, zřízeny nebudou.
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Jarní úklid lesa
Štafetu akcí pomoci přírodě, které organizátoři po Listopadu říkali „Zelený kříž“, převzala
základní organizace Českého svazu ochránců přírody Troja a 19. března uspořádala jarní
brigádu k úklidu lesa.
10/94

Tvorba koeficientů je v pravomoci městské rady. Tyto koeficienty se snižují nebo zvyšují
podle polohy, občanského vybavení části, v níž se stavba nachází. Tato daň je jedním
z mála zdrojů vlastních příjmů města a při průměru cca 190 Kč z jednoho domu vynáší
ročně tři čtvrti milionu korun. Brzy po schválení zákona byl novelizován pod číslem
315/93 Sb. Obsahuje osvobození na pět let při zavedení ekologicky šetrného vytápění
(elektřina, plyn, tepelné čerpadlo). Obyvatelé Palouk a Břví dostanou nový výměr bez
přiznání.
11/94

Dva strážníci
Městský úřad vypsal konkurz na místa dvou strážníků městské policie.
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Prodejna plynu
Prodejna plynu v tlakových lahvích byla uzavřena 8. března. Pozemek byl vrácen majiteli,
který ho obratem prodal jisté společnosti. Ta vypověděla prodejnu propan-butanu.
Požadovala dokonce, že nepovolí zřízení ulice a vedení kanalizačního řadu, který zde byl
zakreslen do regulačního (územního) plánu již za první republiky a ve všech následujících.
Ten první majitel pozemku dokonce podepsal. Nastala nechutná tahanice a společnost
žádala náhradu v pruhu bývalého církevního hřbitova v šířce 10 metrů. Vyvolalo to vlnu
odporu, zvláště po odhalení skutečnosti, že nebyly exhumovány ostatky, o jejichž
přemístění nikdo nepožádal. Situaci vyřešil až další majitel, který potřebný pozemek městu
odprodal. Protože začal se stavbou rodinného domku, prodejna plynu musela pryč. Prodej
plynu bude vyřešen zájezdem pojízdné prodejny na Husově náměstí.17
Vyučování hudbě
Hostivické hudební kurzy jsou stále živé. Jejich žáci uspořádali koncert s velmi náročným
pořadem, jehož výběr i nacvičení dělá čest paní Nataše Novotné i panu profesorovi
Bohumilu Hevrdlovi. Vždyť jsou už jediní, kteří nesou bohatou tradici hostivických
muzikantů. Bývali mezi nimi i takoví, jejichž pověst šla Evropou. Skladatel F. J. Pelz, profesor hry na hoboj na pražské konzervatoři Adolf Kubát, Josef Kaplánek, autor hudby
několika operet, z mladších Antonín Švorc, sólista opery ND. Pak nepřehledná řada
prostých vesnických muzikantů, což nebyl znak nižší úrovně. Vzpomeňme některých:
Tradičně to byli zedníci – otec a syn Volkové, celé generace Linků, pánové Havlíček,
Příhoda. I jiná řemesla tu měla zastoupení:
12/94
pánové Karel Veselý, Jindřich Žák, Karel Bratrych, pan ředitel Alois Saifrt se syny Josefem,
Stanislavem a Aloisem juniorem, Miloš Šrámek, který dal přednost literatuře, pan Karel
Pospíšil; zdaleka to nejsou všichni. Vzpomeňme ještě profesionálů – byly tu kapely – pana
Krejzy, Františka Hokůva, Františka Šprunka, ty dvě poslední hrály i v rozhlase té doby.
Vojenský hudebník, pan Josef Kučera, který hrál po celém rakouském mocnářství a po
jeho rozpadu byl sezónním hráčem lázeňského orchestru v Bad Ischlu. Zmiňme se i o pěvcích: Jejich spolek Bendl vznikl z pěveckého odboru Sokola Hostivice a byl by dávno oslavil
stovku, kdyby… Kdyby byli našli pokračovatele pánové Jež, Kubr (Francí), Zykán, Mrnka,
Bartoš, Fiala. Za zmínku stojí i „dezertér“ hudby Štěpán Figar, který po absolutoriu
mistrovské třídy pražské konzervatoře zvolil medicínu, výborný byl jak v muzice, tak
v psychiatrii.

17

Na místě bývalé prodejny nyní stojí dům Litovická čp. 57, ulice, o níž se vedl spor, se nyní jmenuje
U Zámecké zdi.
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Tenis u nás
Tenisový odbor Sokola Hostivice dospěl při výstavbě tenisového areálu pod hrází
Litovického rybníka k rozhodnutí nepokračovat nadále svépomocí, ale stavbu zadat
odborné firmě. Zavádí proto nový typ členství. Čestní členové, kteří složí 5 000 Kč, budou
mít určité výhody. Tak hodlá oddíl shromáždit prostředky k dokončení kurtů. „Bílý sport“ se
u nás pěstoval už ve třicátých létech, kdy antukový dvorec býval ve spodní části letního
cvičiště Sokolovny. Kurt u vily továrníka Františka Zichy (pozdější jesle)18 byl spíše společenským střediskem uzavřené skupiny mládeže, do níž z Hostivice pronikly ještě tak
pohledné slečny. Tenis nebyl nikdy sportem levným!
13/94

Život v Sokolovně
Sokolovna ožívá činností. Tyrš by se asi podivil, působí tu například oddíl asijského
bojového umění Kung-fu, jehož popularitu šíří americké akční filmy. Byl ustaven oddíl
orientačního běhu. Neměl snad Tyrš dosti práce s přesvědčováním současníků se
zařazením takových činností, jako byl tělocvik prostý – lehká atletika, jezdectví, šerm,
tehdejší forma turistiky – sokolské výletnictví do své soustavy těch konzervativců, jejichž
představa tělocviku skončila u cvičení hasičů a veteránů. Snad by pochopil.
Čistička města
Po dlouhém jednání převzaly Technické služby města Hostivice od Pražské kanalizace
a vodních toků (PKVT) čističku odpadních vod do vlastní správy. Vyúčtování za rok 1993
počítá občanů, dosavadní poplatek 4 Kč za 1 m³. V roce letošním bude stočné upraveno
dle skutečných nákladů.
Po stanovení nákladů bylo zjištěno, že čistička se vejde do dosavadních 4 Kč/m³, a tak
bude stočné účtováno i v roce 1994. Pro organizace a podniky to bude 7 Kč/m³, vyjma
škol.
Wilsonovo – Hostivice
Po sto padesáti létech železničního spojení Prahy s Hostivicí poprvé jede vlak z Wilsonova
nádraží.19 Je to spoj, kterému se snad již sto let říká „flamendrák“. Vyjíždí z PrahyWilsonova nádraží v 23,45 a má ještě jeden primát: po smíchovské trati projíždí všechna
nádraží a staví až v Hostivici.

18
19

Čsl. armády čp. 200.
Praha hlavní nádraží.
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Městský autobus
Další převratná událost v dopravě. Dávný sen obecních otců o napojení Hostivice do sítě
městské dopravy má velké vyhlídky na splnění. V červnovém čísle Hostivického měsíčníku
je dotazník, který má sloužit průzkumu
14/94
využití trati k stanici metra Zličín.20
Děti v Rakousku
V květnu byly hostivické děti na zájezdu v Gänsendorfu u Vídně, kde je slavné safari.
Speciálním autobusem projížděly přímo výběhy zvířat, krmily lamy, pozorovaly opice.
Těžko věřit, že za pouhé čtyři roky se změnila situace, a tiše závidíme my, kteří jsme byli
zbaveni možnosti cestovat jinak než po ponižující proceduře, při níž rozhodovali od domovnic po uklízečky a všemocné estébáky – inu hranice nebyla holubník – neví někdo proč?
Škola
Prostory druhé školní budovy otevřené vloni jsou zcela věnovány prvnímu stupni a družině,
stará budova je sídlem II. stupně. Účelným rozdělením tříd, kanceláří a pracoven učitelů
zbylo i na kabinety, které byly dosud na půdě. Bude tak možno začít s nutnou rekonstrukcí
střechy. Velkou proměnou prošel dvůr školy, vzniklo malé hřiště pro tělocvik i přestávkový
oddechový čas. Rodiče projevili pochopení pro tyto úpravy a sebrali 10 000 Kč k jejich
financování.
Zvláštní škola sídlí již druhý rok v nové budově. Připravuje se tu 19 žáků, jimž individuální
péče ve dvou třídách pomáhá dohonit nezaviněné zaostávání. Velká péče se věnuje praktickým předmětům, rozvíjejícím tu stránku intelektu, v níž příroda kompenzuje nedostatky
vyšší manuální zručností. K tomu jsou dílny, rozsáhlý pozemek i například oblíbené vaření!
Letos se škola připravuje na výstup 9 žáků a všichni věří, že se dostanou na zvolený obor.
Husův sbor
18. května byla otevřena nová modlitebna církve československé husitské.21 Je to náhrada
za zbořený sbor, původně obchod pana Poláčka, později prodejna konzumu Bratrství.22
Projekt ing. arch. Majera
15/94
dal vzniknout stavbě jednoduchého, ale důstojného vzhledu s účelně řešeným interiérem,
se strohou, ale elegantní obřadní síní, kanceláří a pomocnými prostory. Celek rozhodně
patří do kategorie architektonicky kladných činů, kéž by to bylo možno říci o všem, co
v současné době v našem městě vzniká.

20
21
22

Linka metra B zahájila provoz do stanice Zličín v roce 1994.
K Nádraží čp. 104.
Na místě bývalého domu čp. 104 nyní stojí dům Čsl. armády čp. 1600 (bufet na náměstí).

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada H – svazek č. 9
Kronika města Hostivice 1992–2000 – rok 1994

58

Tento sbor ponese jméno lékaře Dr. Alberta Schweitzera, který neváhal ve zralém věku
opustit kariéru úspěšného hudebníka a světově proslulého teologa, vystudoval medicínu
a v africkém Lambaréné se věnoval lékařské péči o nejubožejší, prodchnutou duchem
křesťanské lásky. O jeho životě promluvil zasvěceně znalec Afriky docent Dr. Ctibor
Votrubec.
Naděje pro kino
Našla se firma, která má zájem na obnově provozu hostivického kina. Její jméno –
Heuréka. Zabývá se distribucí českých filmů. Slibuje i premiérová předvádění za účasti
představitelů hlavních rolí. Byla by to tradice u nás obnovená. Sjížděli se kdysi filmoví
nadšenci nejen z Prahy na filmy, které se pro odpor stranických orgánů nesměly hrát
v Praze a které tehdejší vyšší funkcionář Filmové půjčovny Barrandov pan Hromádka
umístil v naše kině.
Haklova ulice
Město má novou ulici. Napravo od cesty vzhůru ulicí Sportovců bývala cihelna pana Hakla,
hostivického stavitele, výrobce a prodejce stavebních hmot, podle jehož plánů byly
postaveny mezi válkami stovky rodinných domů. Pan Hakl býval dlouhá léta stavebním
znalcem, členem obecního zastupitelstva i rady za stranu národně demokratickou.
Poskytoval zaměstnání desítkám občanů a byl jimi respektován a vážen. Byl zaníceným
amatérským archeologem, nálezy jsou z těchto míst – nemohla být lepší volba názvu.
16/94

Konec Dělnického domu
6. června se sjelo 8 profesionálních a dva dobrovolné hasičské sbory, aby po mnohahodinovém marném boji s plameny nakonec opustily hostivický Dělnický dům jako smutné
spáleniště. Hlavní budova se sálem, šatnami, salonky v patře, jevištěm a sanitární prostory
byly požárem naprosto zničeny. Příčný trakt s restaurací a hořejší bytové prostory utrpěly
škodu natolik vážnou, že jsou nepouživatelné. Pro město je v současné době ztráta
nenahraditelná, protože druhý velký sál – Sokolovna by měla být asepticky čistým sálem
pro tělesnou výchovu.
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17/94
Již podeváté pořádány taneční kurzy. Letos zaplatí dívka 500 Kč, chlapec 300 Kč. Loňské
absolventy-chlapce bude kurz stát pouze 150 Kč – tak si taneční mistr zabezpečuje
dostatek tanečníků. Souběžně bude probíhat kurz pohybové výchovy pro děti za 220 Kč.
Konečně bylo rozhodnuto po déle než rok trvajících odkladech dokončit rekonstrukci
Litovické ulice od ústí na ulici Čs. armády k příčné ulici 5. května – tedy k západnímu rohu
stadionu. Před dokončením povrchu bude v předstihu položeno potrubí plynu a vody. Je to
definitivní konec stavby v „akci Z“, která protahovala výstavbu inženýrských sítí na léta,
dodavatelský způsob výstavby by vedle výrazné časové úspory [měl] dále zvýšit kvalitu
a poskytnout záruku.
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Potíže se svedením splaškových vod od konce Prostřední ulice od zdravotního střediska
přes soukromé zahrady a pod stavbami ke zdi bývalé panské zahrady, tedy pod Litovickou,
bylo možno řešit bezvýkopovým způsobem – protlakem. Pokus skončil neúspěchem.
Byl zaveden nový způsob prokazování úhrady za odvoz popelnic. Občané zakoupí
v objektu Technických služeb (čp. 100) za 15 Kč samolepku rozdělenou na dva díly. Ta se
nalepí na popelnici. Posádka sběrného vozu oddělí menší díl jako důkaz svého výkonu
a zároveň tím nálepku znehodnotí. Podniky zaplatí za červenou nálepku (na rozdíl od
občanské bílé) 30 Kč za kus.
V září se hostivická farní obec rozloučí s dosavadním správcem kolatury panem farářem,
panem ThDr. Vojtěchem Eliášem. Věčná škoda, že tento moderní mladý kněz z Hostivice
odchází. Byl vybrán ke studiu v Římě, jistě ho čeká
18/94
církevní kariéra, nejspíše se po létech strávených ve věčném městě do Hostivice nevrátí.
Byl to on, kdo dosud nevyužitou faru otevřel občanům. Pořádal besedy, které přitahovaly
nejen praktikující katolíky, ale i lidi ve víře vlažnější, jinověrce i ateisty. Farníci se s ním
rozloučili s upřímnou lítostí a přáním všeho zdaru.
Zdá se, že město konečně získalo dodavatele, který je schopen provádět práce na inženýrských sítích rychle a bez zbytečných překopů komunikací. Po zkušenostech z dřívějška to
budí u občanů podiv a vzpomínku na roky rozkopané ulice. Pro možnost rozšíření
vodovodní sítě se pod Chrášťanskými vrchy buduje další vodojem a předem se rozšiřuje
vodovodní řad i přípojky domů – například podél Litovické ulice až k ulici Sportovců a po ní
vzhůru, v Nouzově vedle vody se klade i kanalizace a plyn. Město zažádalo o vodoprávní
řízení k povolení vést kanalizaci podél Jenečského potoka ke mlýnu a podle něj dále až
k hlavnímu sběrači. Při dalším pokusu o průvlak kanalizačního potrubí od zdravotního
střediska (opět neúspěšném) bylo třeba odkopat polovinu vozovky u čp. 669 (49). Objevilo
se základové lože z opuky se zbytky jasně žluté malty, zřejmě z břevského písku.

19/94
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Územní plán
Zpracovatel územního plánu zahájil práce na definitivní podobě tohoto základního
dokumentu rozvoje města. Konala se dvě zasedání k schválení konceptu s občany a představiteli státní správy, a to 4. 5. a 12. 6. s ním byla seznámena veřejnost. Konečně snad
ustanou pokusy docílit před jeho schválením sporné stavby s poukazem na dosud
neschválený územní plán, jako tomu bylo u stavby servisu SEWO na hřišti fotbalového
oddílu Sokola, které je jednoznačně určeno pro sport a podnik jakéhokoliv druhu sem
nepatří.
Územní plán sídelního útvaru Hostivice byl schválen městským zastupitelstvem
7. listopadu. Vzhledem k zásadní důležitosti tohoto dokumentu mu bude věnována celá
kapitola.23
Volby
Celá kapitola bude také věnována obecním volbám. Již v září byla podle znění volebního
zákona o volbách do obecních a městských zastupitelstev. Volby se budou konat v listopadu.24
Podzimní úklid přírody se konal 17. října. S Kajkami se ho zúčastnila i řada starších
občanů. Ochránci přírody s napětím očekávají výsledek jednání o vyhlášení okolí našich
rybníků za přírodní památku, které základní organizace navrhla již v červenci. Chráněná
oblast znamená završení úsilí nejméně čtyř generací hostivických patriotů. Toto území si
chránění zaslouží.
K životu se hlásí Junák. V městě je chlapecký i dívčí oddíl Skauta – Junáka. Chlapecký
vede zkušený Vašek Havlíček a oddíl se hlásí k vodním skautům, děvčata vede Lenka
Sihelská. Cennou pomoc poskytují
20/94
old-skauti Soňa Broulová a Jiří Kouble. Dívky byly na letním táboře v jižních Čechách,
podnikaly výlety do okolí, pořádaly besedy, vycházky apod. Doufejme, že už jim nehrozí
tolikerá nepřízeň vládců, které užili jako snad žádná jiná organizace.
Prahy v Komenského ulici
Již na konci září začala montáž zpomalovacích prahů na Komenského ulici před a za
školou. Tato opatření má zkušební charakter a je výsledkem vytrvalého úsilí dopravní
komise. Byla založena po tragédii Magdy a Tadeáška Turských.
Jubilea
Nejstarší občanka Hostivice paní Anna Hájková oslavila 22. září v plné svěžesti tělesné
i duševní svých 96 let.
23
24

Taková kapitola v kronice není.
Rovněž tuto kapitolu kronikář Jiří Pergl nezpracoval.
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6. listopadu oslavil i pan Miloš Šrámek životní jubileum. Ze svých 80 let věnoval Hostivici
a jejímu mládí 56 let. Zprvu mladý učitel, hudebník, ochotnický herec a režisér, později
ředitel školy a uznávaný autor především rozhlasových her, v důchodu pak plodný autor
drobných i rozsáhlejších próz, většinou historických. Často čerpal náměty z historie
Hostivice i okolí. Při tom dlouholetý a znamenitý kronikář města, jak o tom svědčí předcházející stránky této knihy.25
Mariánský sloup
Z mariánského sloupu na náměstí byly sejmuty sochy svaté Kateřiny, sv. Floriána, svatého
Vavřince a svatého Víta a odvezeny k restaurování firmou ARTEFABRIS, která získala
zakázku na opravu sloupu za 310 215 Kč. Na četné dotazy občanů, zda jde o sloup
mariánský, trojiční, či morový, kronikář odpovídá, že
21/94
v letech, kdy byl sloup postaven, bylo již po morových pandemiích, lidé věděli, jak se
chránit, také svatí našeho sloupu nepatří mezi ochránce proti morové nákaze, proto to
není morový sloup. Chybí i symbolika sloupů svaté Trojice. Zato vrcholový štít nese na
západní straně výjev ze života Panny Marie (plastické ztvárnění oltářního obrazu z kostela
P. Marie Vítězné na Bílé Hoře). Proto nepochybně sloup mariánský.
MHD
12. listopadu přijel do Hostivice první autobus linky 357 městské hromadné dopravy od
stanice metra Zličín se zastávkami Sídliště Zličín, Zličín, Blatnická, Sobín, Hostivice Na
Pískách, Jeneček, Sportovců, Stadion a z Hostivice zpět. Jízdní čas od metra do Hostivice
je 14–16 minut podle provozu. Je vypraveno 15 spojů ve všední dny. V sobotu a v neděli
je o jeden spoj méně. Ve všední den první spoj ze Zličína jede v 5,30, poslední 23,28.
Provoz je zajištěn smlouvou mezi Hlavním městem Prahou, zastoupenou podnikem ROPID
(Regionální organizátor pražské integrované dopravy), na druhé straně městem Hostivice.
Omezení
Stížnosti na obtěžování hlukem z provozu letiště Ruzyně vedlo krajského hygienika
k požadavku, aby Česká správa letišť předložila do 30. 11. 1994 hlukovou studii
a neužívala dráhu 04/22 mezi 2200 až 600.
Zdá se, že Česká správa letišť se dosud domnívá, jak zaznělo z úst jejích zástupců, že
blízkost mezinárodního letiště je důvod k hrdosti, postačující, aby se [občané] vzdali části
svého zákonného nároku na životní komfort. Navíc ve prospěch výnosného obchodu.
22/94

25

Později byly Šrámkovy a Perglovy zápisy do kroniky rozděleny do dvou samostatných knih.
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Doplnění zápisu
Rok 1994 byl rokem poměrně stabilizovaným. Velmi důležitou společenskou i politickou
událostí bylo konání parlamentních a především komunálních voleb. I když občané našeho
města postupně začali akceptovat a v plné míře chápat změnu všech politických poměrů
a především mladá generace nezatížená minulou dobou si začala uvědomovat klady
a možné problémy současnosti, docházelo v občanském životě k přelomu vidění věcí
přítomných i budoucích. Pochopili, že prosperita města, případně neúspěch ve věcech
budoucích je do jisté míry věcí každého z nás. A proto podzimní volby se staly i vyjádřením
každého voliče k věcem veřejným a jeho postojem ke svému městu. Pravda, ne každý
občan svého volebního práva využil, ale znovu si musíme opakovat, že jde o právo a nikoli
o povinnost. Tak se také stalo a výsledky uveřejňujeme dále. Začala též druhá vlna
kupónové privatizace a pokračovaly práce na územním plánu sídelního útvaru města
Hostivice.
Správa města byla poměrně konsolidovaná, stejně tak volené orgány města pokračovaly
ve svých programech, a to bez ohledu na blížící se volby. Nicméně od samého počátku
roku bylo patrné určité napětí jednotlivých politických stran i hnutí, které bylo vyvoláno
právě volbami do zastupitelských sborů. Nezastavil se kulturní život ve městě, všechna
školská i předškolní zařízení pracovala bez závad a zdravotnická péče o naše občany
dostávala podobu, jejíž rámec byl tvořen zejména pokračující privatizací a transformací.
První porevoluční starosta, JUDr. Miroslav Zvára, ve svém novoročním projevu konstatoval
úspěchy v sociální politice a v péči o životní prostředí města. Zabýval se i řešením
23/94
budování inženýrských sítí, tj. vodovodu, kanalizace a plynovodu, kde připustil i neúspěchy
v získávání finančních prostředků na různé akce města.
Prioritou ke všem řešením byla zasedání zastupitelstva a rady města. Pokusíme se zaznamenat ta rozhodnutí, která by mohla mít zásadní význam pro rozvoj našeho města.

Zasedání městského zastupitelstva
Nejdůležitějším bodem projednávání zastupitelstva, tak jako každý rok, bylo schválení
rozboru hospodaření za rok 1993 a návrhu rozpočtu na rok 1994.
Rozpočet pro rok 1994
Příjmy města celkem:
Z toho například:
Daň z příjmu:
Daň ze závislé činnosti:
Dotace:

22 706 000 Kč

Výdaje města celkem:

22 706 000 Kč

3 000 000 Kč
3 184 000 Kč
3 034 000 Kč
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Dalším důležitým tématem na zasedání zastupitelstva bylo schvalování investičních akcí
města, schvalování obecně závazných vyhlášek a samozřejmě příprava na parlamentní
a komunální volby. O těchto tématech budeme pojednávat dále. Stejně tak důležitým
bodem bylo schvalování zavedení MHD do Hostivice.
24/94

Zasedání městské rady
Projednání městských vyhlášek a jejich následné předložení zastupitelstvu ke schválení
byla především vyhláška, kterou se stanovily příspěvky na částečnou úhradu neinvestičních
nákladů mateřské školy, školní družiny a školního klubu, a obecně závazná vyhláška,
kterou se stanovily koeficienty pro výpočet daně z nemovitosti v jednotlivých částech
města. Zde je potřeba připomenout, že tento koeficient byl snížen u městských částí
Palouky a Břve. Důvodem tohoto rozhodnutí byla skutečnost, že tyto odlehlé části města
zatím nemají vybudovány inženýrské sítě a v dohledné době nejsou zajištěny finanční
prostředky. Dalším bodem projednávání bylo nakládání s odpady ve městě. Hodně diskuse
probíhalo nad možným vybudováním spalovny odpadů v katastru obce, především projednávání územního plánu sídelního útvaru Hostivice.
Na základě dostupných informací o rozvoji letiště Praha-Ruzyně probíhala vzrušené diskuse
o negativním dopadu provozu, zejména s ohledem na škodlivé spady, kontaminaci půdy
a hluku. Zpráva o možném rozšíření letiště směrem k severní části města, vybudování
paralelní dráhy BIS, byla příčinou k učinění prvních kroků k založení Sdružení obcí postižených provozem letiště Praha-Ruzyně. Bylo konstatováno, že s tak silným partnerem, jakým
letiště je, bude lépe jednat jako kolektivní a široký orgán.
Nadále pracovala městská policie, která rozšířila svou činnost o stále častější měření
rychlosti motorových vozidel za asistence republikové policie. Policie dále kontrolovala
činnost na městském tržišti a její činnost se zobrazila i na poklesu trestné činnosti ve
městě.
25/94
Dále byla schválena smlouva na vypracování zadání stavby vodovodu, kanalizace a plynu
v oblasti Husova náměstí, smlouva na vybudování nového vodojemu a smlouva na vypracování zadání stavby kanalizace v Jenečku. V lednu byla zahájena činnost Hornické
zdravotní pojišťovny se sídlem v budově městského úřadu. Byla zahájena stavba
vodovodu, plynovodu a revize kanalizace v Nouzově.
V květnu odstoupili z městské rady její členové pan Vladimír Kukačka a pan Ferdinand
Polák. Že by již začínaly různé formy předvolebních taktických tahů? Zkrátka si musíme
zvykat na praktiky, které jsme dříve nepoznali. Zdaleka však nešlo jen o tyto způsoby, těch
bylo daleko více a občane, vyber si? V každém případě si však občan musel udělat ve své
mysli pořádek a zamyslet se i nad tou svou troškou do mlýna před nadcházejícími volbami.
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Hostivické zdravotnictví, ač se zprvu zdálo jako neřešitelný problém, byly v průběhu tohoto
roku učiněny zásadní kroky tak, aby v krátkém období byly vyřešeny nejen praktické
ordinace, ale posléze i lékařská specializovaná pracoviště (stomatologie, gynekologie
a pediatrie), bal to však jen začátek velmi odpovědného přístupu k dalšímu rozšíření
zdravotnických služeb ze strany radnice. Prvním krokem bylo asi více jak několikaměsíční
vyjednávání s majiteli budovy stávajícího střediska k jeho odkoupení městem. Při tomto
nelehkém jednání se tato transakce nakonec podařila a na základě kupní smlouvy ji pan
prof. Dr. Steidel prodal. I když v dalších létech byla budova podrobena široké rekonstrukci,
tento záměr byl hodnocen velmi pozitivně.
V tomto roce se velmi razantně zvyšoval provoz na blízkém letišti Praha-Ruzyně a zejména
svým hlukem a spadem škodlivých látek z provozu negativně ovlivňoval život ve městě
i jeho okolí. Za podpory Zastupitelstva města a Rady města
26/94
Hostivice byla schválena schůzka všech starostů nebo jejich zástupců, aby toto ohrožení
svých občanů bylo minimalizováno tím, že bude založeno Sdružení obcí postižených
provozem letiště Praha-Ruzyně. Sídlem tohoto sdružení byla Hostivice. Jde o to, že provoz
letiště je vysoce ziskový a představitelé jednotlivých částí letiště se necítí odpovědní za
zhoršení komfortu bydlení ani za další, dnes ještě nespecifikovaných negativních dopadů.
Tato Sdružení by se mělo zasadit nejen o monitoring negativních důsledků, ale především
spolupracovat na snížení a dalších odškodnění občanů, především dětí. Zcela nepřijatelná
je zvažovaná koncepce výstavby BIS dráhy, přibližující se do severního katastru obce.

Volby do zastupitelstev v obcích
Volby do zastupitelstev v obcích se uskutečnily 18. – 19. 11. 1994. Postupně byly uváděny
všechny informace a posléze i vyhláška o době a místě konání voleb v Hostivickém
měsíčníku a na úřední desce úřadu. Volby budou probíhat ve dvou dnech, a sice v sobotu
a v neděli. Funkční období bude opět čtyřleté. Volební okrsky budou zřízeny tři, stejný
počet pak okrskových volebních komisí a jedna komise místní. Dále pak komise okresní
a ústřední. Seznamy voličů nebudou zveřejněny, protože volební zákon to nestanoví.
Každý volič si však může v úředních hodinách městského úřadu ověřit, zda je v seznamu
zapsán, může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obec nesmí v žádném
případě tyto seznamy vydat a tím také zveřejnit. Se seznamy se nesmí veřejně nakládat
bez souhlasu voliče nebo jeho vědomí. Konečně je to zakotveno v Listině práv a svobod
občana, která je součástí Ústavy.
27/94
Ve volbách do zastupitelstva obce byla ustavena místní volební komise, ve které jsou
zastoupeni zástupci těch volebních stran, které ve stanoveném termínu odevzdaly
kandidátní listiny.
Jsou to: Důchodci za životní jistoty, Komunistická strana Čech a Moravy, KDU-ČSL,
Občanská demokratická strana a Sdružení nezávislých kandidátů.
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Výsledky voleb podle jednotlivých kandidátek:
Strana

Celkem hlasů

%

Volební strany získaly celkem hlasů:
Důchodci za životní jistoty
Komunistická strana Čech a Moravy
Křesťanská a dem. unie – Čs. strana lidová
Občanská demokratická strana
Sdružení nezávislých kandidátů

3
5
7
6
5

519
979
852
954
316

11,9
20,2
26,5
23,5
17,9

Bylo zvoleno 17 členů zastupitelstva:
Jméno a příjmení
1.
Josef Šroubek
2.
Ing. Karel Šícha
3.
Stanislav Nedbal

Kandidující strana
DŽJ
DŽJ
KSČM

Počet hlasů
272
271
560

% z oprávněných voličů
2,88
2,86
5,93

442
418
911
842
690
675
578
745
624
592
570
457
445
415

4,68
4,42
9,65
8,91
7,30
7,13
6,11
7,88
6,59
6,26
6,03
4,84
4,45
4,08

28/94
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Mgr. Václav Pasák
Jitka Najmanová
MVDr. Luboš Kudrna
MVDr. František Chalupa
Jana Kozlová
Vlasta Kulhánková
Mgr. Dagmar Suchánková
Vladimír Burger
Ing. arch. Bohumil Fanta
Ferdinand Polák
Vladimír Kukačka
Jaroslav Kratochvíl
Ing. Bohumír Machek
Jiří Tejkal

KSČM
KSČM
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
ODS
ODS
ODS
ODS
SNK
SNK
SNK

Územní plán sídelního útvaru Hostivice
Městské zastupitelstvo Hostivice schválilo dne 7. 11. 1994 vyhlášku k provádění územního
plánu sídelního útvaru Hostivice. Předmětem vyhlášky je úprava podmínek pro rozhodování o způsobu využití území zahrnutého v řešeném území a dále vymezení zastavěného
a zastavitelného území a úprava podmínek pro regulaci způsobu prostorových a funkčních,
přičemž mohou vznikat, měnit se a nebo zanikat práva a povinnosti fyzických a právnických osob, které mají vlastnický nebo jiný vztah k pozemkům a nemovitostem v k. ú.
Hostivice a k. ú. Litovice.
Důvodem vypracování ÚP byla zcela nezbytná potřeba tohoto dokumentu tak, aby mohlo
docházet k rozvoji nových
29/94
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komerčních a výrobních aktivit při hospodářské restrukturalizaci, k liberálním změnám
státní bytové politiky a k výrazné aktivizaci území po obvodě hlavního města Prahy. Jedná
se především o záměry komerční, pro které bude mít výhledově sledované území,
především díky dopravní infrastruktuře, mimořádné podmínky. V případě bydlení je
hlavním motivem prostorová a ve výhledu též časová dostupnost hlavního města. Přírodní
komplex rybníků znamená kvalitu bezprostředního rekreačního zázemí.
Na půdorysu urbanistické struktury jsou patrná jádra dříve oddělených sídel Hostivice,
Litovice, Jeneček, která postupným růstem splynula do téměř souvislé výstavby. Osada
Břve je od této zástavby oddělena soustavou rybníků a přírodních útvarů mimořádné
hodnoty, které tvoří bariéru dalšího rozšiřování zastavěného území. Osada Palouky na
východním okraji řešeného území je izolovanou enklávou bydlení bez perspektivy se
rozšiřovat, neboť je umístěna v industriálně příměstské krajině mezi plochami pro
nadřazenou dopravní infrastrukturu, průmysl, sklady, případně zemědělskou výrobu.
Plocha města je rozdělena na polyfunkční území a monofunkční plochy. Územní plán je
dále rozlišen na občanskou vybavenost, rekreaci a sport, dopravu, vodní hospodářství,
energetiku, spoje, krajinu a zeleň, vyhodnocení odnětí ZPF, hygienu prostředí, území
a stavby veřejného zájmu.
Dá se jednoznačně konstatovat, že město dostalo ke své práci velmi potřebný dokument
a materiál zpracovaný iLF Consulting Engineers s. r. o., Sazečská 8, Praha 10.
Zapsal: Jaromír Kratochvíl
30/94
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Ještě nikdy v dějinách nevděčili mnozí takové hrstce za tak mnohé.
Volně dle výroku Winstona Churchilla.
[2/95]

Reprodukce litografie Mikuláše Axmanna.

1995
50 LET
OD KONCE VÁLKY
[3/95]
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Dopravní úprava. Začátek roku přinesl dlouho očekávané úpravy dopravních poměrů ve
městě.
Na hlavní silnici ulici byly instalovány světelné semafory, jejichž účelem je umožnit
občanům za ústím ulice Cihlářské, na straně druhé za ulicí Komenského, bezpečný přechod
v době dopravních špiček. Původní seřízení světel na automatické přerušování toku vozidel
se ukázalo jako nevhodné jak pro chodce, tak pro automobily. Ruční ovládání zase od
počátku rozsvěcelo světla nekoordinovaně, takže řidiči i chodci měli v určitém intervalu
současně zelenou! Závady ručního ovládání byly odstraněny doladěním, automatické
přerušování vyřazeno.
Druhé opatření – omezení nejvyšší rychlosti na 40 km/hod zklamalo úplně pro téměř
nulovou kontrolu.
Zasedání MZ. 11. 1. zasedalo městské zastupitelstvo. Poděkovalo odstupujícímu
starostovi JUDr. Miroslavovi Zvárovi, zvolilo zástupce do okresního shromáždění, schválilo
komise, pověřilo MVDr. Luboše Kudrnu řízením městské policie, odsouhlasilo udělení
právní subjektivity základní škole.
† nejstarší občanky. 14. 1. zemřela nejstarší občanka města – devadesátiletá paní Anna
Hájková.
–––––––––––––––
Měsíční znamení v kroužku u kreseb pocházejí z 16. století.

5/95
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Nejvýznamnějším rozhodnutím městské rady je bezesporu souhlas se zadáním projektu
revitalizace Litovického potoka a následným požádáním o dotaci pro jeho realizaci.
Výstavba inženýrských sítí pokračuje tak rychle, že bude přehlednější uvádět postup
v závěrečné kapitole v přehledech.26
Cukrárna. V blízkosti školy otevřel pan Černý novou cukrárnu.
Letopisecká komise. 17. 2. se sešla prvně letopisecká komise podle dosud platného
zákona z roku 1920 o pamětních knihách obecních. Podle něho je orgánem dohlížejícím na
práci kronikáře právě letopisecká komise, jejímž předsedou je ze zákona starosta města
a členové dva z občanů. Podle prováděcího nařízení k zákonu o kronikách kronikář je
schvalován městským zastupitelstvem, zápisy provádí podle vlastního uvážení, vybíraje
události podstatné ze svého příručního sešitu tehdy, kdy se události ve veřejném mínění
ustálí. Protestuje-li někdo z komise nebo z občanů při povinném vystavení kroniky jednou
za tři roky po dobu 7 dnů po sobě následujících, vyzve letopisecká komise kronikáře
k obhájení napadeného zápisu, event. k jeho změně. Dohlédacím orgánem je vyšší správní
jednotka, tedy okresní úřad.
Ekologické vytápění. Městský úřad již v lednu zahájil akci příspěvku na ekologickou
formu topení. V krátké době nastala taková smršť žádostí v celé republice, že peníze
určené k tomu naprosto nestačí.
6/95

26

Přehledy ale kronikář do zápisu nakonec nezařadil.
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Revitalizace. Studii revitalizace Litovického potoka připravil pan ing. Aleš Šulc. Architektonické zpracování v rámci výuky provedli studenti architektury z ateliéru ing. arch.
Bohumila Fanty (v archivu).
Pražský arcibiskup u nás. 18. 3. hostilo město vzácnou návštěvu. Od dob císaře pána
nebyl v Hostivici pražský arcibiskup.27 Spojily se tu dvě převratné události. Pražský kardinál
Miroslav kardinál Vlk přijel vysvětit mgr. Miloslava Nováka na jáhna. Církev se tak vrací
k tradici nižších duchovních a řeší tak nedostatek kněží.
Panu kardinálovi a novosvěcenci odevzdal starosta dr. František Chalupa adresu s historií
úzkého vztahu Hostivice ke čtyřem pražským biskupům a arcibiskupům.
18. 3. pracovali ochránci přírody s Kajkami a občany ve Stromečkách a Bažantnici. Vedle
úklidu byla také postavena lávka přes strouhu spojující Břevský rybník a Kalu.28
Sochy sejmuté z mariánského sloupu byly po restaurování umístěny ve výstavních
prostorech radnice.
Podmíněné schválení rozpočtu. 30. 3. schválilo městské zastupitelstvo jednomyslně
účetní uzávěrku za rok 1994. Ne tak hladce proběhlo jednání o rozpočtu na rok 1995.
Nakonec byl rozpočet přijat v navrhovaném znění s tím, že bude upraven podle potřeby
k 30. 6. Jednání byla velmi bouřlivá, při projednávání finančního zajištění škol došlo mezi
představiteli základní a mateřské školy k výměně názorů, při které debata zašla za mez
nedůstojnou pro představitele vzdělanosti, měla i další důsledky.

7/95
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Dne 12. října 1938 navštívil Hostivici kardinál Karel Kašpar.
Lávka byla postavena již při brigádě na jaře 1994.
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Expresní okruh. 5. 4. proběhlo na pražské radnici veřejné projednání posudku působení
stavby Expresního silničního okruhu (ESO) na životní prostředí (užívá se zkratka EIA
z mezinárodně užívaného názvu Environmental Impact Assessment).
ESO je nástupcem všech projektů na objezd Prahy, plánovaných od poloviny třicátých let.
Nebezpečí všech dosavadních projektů je v tom, že trasa odřízne dosud jednotný přírodní
celek svými náspy a zářezy. Projekt se dotýká katastru města jen v jeho východním cípu,
ale zničí dokonale nejcennější biotop v místě, kde křižuje Litovický potok. Tady bude
složitá mimoúrovňová křižovatka, komplikovaná navíc zaústěním a podjezdem přeložky
I/6. „Tupé“ napojení přeložky vedené podle železnice by podstatně křižovatku zjednodušilo
a ušetřilo jeden most.29
Varhanní koncert. 12. 4. se konal v kostele koncert varhaníka Pavla Černého a sopranistky Zdeňky Kloubové.
Plány Ústavu lékařské kosmetiky. Ústav lékařské kosmetiky, který užívá západní křídlo
hospodářského dvora v zámku, má dalekosáhlé plány s využitím celého dvora a vstoupil do
jednání s městským úřadem. Byly by tu nejen výrobny, ale i lékařské ordinace a kosmetická pracoviště.
Tři strážníci. Ještě k zasedání zastupitelstva. Rozhodnuto omezit personální obsazení na
3 strážníky.
8/95

29

„Tupé“ a „ostré“ napojení silnice R6 na Pražský okruh se řešilo pří projednávání územního plánu. Bylo
zvoleno „ostré“ napojení, které umožňuje přímou jízdu aut přijíždějících po silnic R6 dále na Prahu
a nezatěžuje tak provoz na Pražském okruhu.
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Co se dvorem zámku? Jedná se o osudu hospodářského dvora zámku. Poté, co se
zjistilo, že dvůr náleží městu, bylo jasné, že na rekonstrukci dvora nebudou peníze. Jižní
křídlo bylo zbaveno střechy již po listopadu podle projektu výstavby lékárny a zdravotního
střediska z dob totality. Střecha byla snesena, i když bylo jasné, že na nereálný plán nejsou a nebudou peníze, i kdyby zdravotnictví pokračovalo dosavadní cestou. Byly sneseny
střechy a stavba vystavena vlivu povětrnosti. Zájem o získání dvora projevil Ústav lékařské
kosmetiky, který již upravil a užívá křídlo západní.
Hospodaření města. Kontrolu hospodaření města za rok 1994 provedli pracovníci
finančního referátu Okresního úřadu Praha-západ. Kontrola našla finance i hospodaření
s nimi v plném pořádku.
Výstava „50 let od konce války“. 8. 5. byla zahájena výstava „50 let od konce druhé
světové války“. Připravila ji letopisecká komise s odborem kultury Městského výboru ve
výstavních prostorách radnice. Zachycovala události od doby expanze nacizmu do konečné
jeho porážky ve třech rovinách – události ve světě, v českých zemích a v Hostivici a okolí.
Výstava se těšila velké pozornosti, zvláště mladá generace, která tuto dobu vnímá jako
něco dávno minulého, byla překvapena, jak úzce se tehdejší události dotýkaly jejich otců
a dědů.
Žáci hudebních kursů koncertují. 3. června koncertovali žáci hudebních kurzů, 7. 6.
vystoupili Jitka Molavcová, Alfréd Strejček a Pavel Jurkovič, vždy v zámku.
9/95
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Ubytování uprchlíků. Okresní úřad nabízí příspěvek 100 000 Kč za jednu ubytovanou
osobu z řad uprchlíků z rozpadlé Jugoslávie. V městě už několik uprchlíků žije a lidé jsou
zděšeni nesnášenlivostí uprchlíků obou stran v téže situaci.
Zástavba v cihelně. Městská rada schválila bytovou zástavbu v cihelně, studii revitalizace Litovického potoka, smlouvu s firmou RISL ve výši 728 000 Kč na práce v Litovicích
(voda, plyn, komunikace).
Zasedání měst. zastupitelstva. 21. června zasedalo městské zastupitelstvo. Zpráva
finanční komise konstatovala, že rozpočet mateřské školy je v pořádku a že ředitel Šolle
napadl ředitelku mateřské školy neprávem. Komise finanční ústy předsedy Ing. Karla Šíchy
informovala, že byla podána žádost na ministerstvo školství o příspěvek na dokončení
pavilonu, opravu střechy staré školy, dále na rekonstrukci školní jídelny.
Dvůr zámku. Odhadní cena hospodářského dvora byla 11 milionů Kč, přitom na něm
vázne zástavní právo. Ústav lékařské kosmetiky nabídl 15 milionů Kč ve třech splátkách
v rozmezí 5 let. Při debatě o možnosti nabídnout některý objekt z majetku města pro
domov důchodců bylo navrhnuto čp. 3, financování a dohled by zajistil Okresní úřad
Praha-západ. Schválen záměr odkoupit vilu po panu Zvoníčkovi pro zdravotní středisko.
Kolaps v Sokolovně. Hrozí zastavení činnosti v Sokolovně. Nové topení s plynovou
kotelnou vyžaduje náklad 2 miliony Kč, není k dispozici. Po vyhoření Dělnického domu je
sál Sokolovny jediný a slouží nejen jako tělocvična, ale i pro společenské události, schůze,
plesy atd.
10/95
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Letní tábor Junáka. Neobyčejnou smůlou byl pronásledován letní tábor našich skautů.
Budovali svůj tábor v katastru obcí Čisovice a Bratřínov v okrese Praha-západ v kouzelné
přírodě. Tvrdá práce v počátku byla provázena krásným počasím, a tak byly děti i přes
dřinu spokojeny. Když už se zdálo, že se budou moci věnovat jen letním radovánkám,
přišla pohroma – na táboře se vyskytla spála a děti musely domů. Vedoucí, příznivci
a rodiče však tábor dostavěli tak, že bude používán celoročně.
Zloději v zámku. Radnice měla 26. 7. návštěvu až do následujícího dne. Rozbitým
oknem vnikli zloději do přízemí budovy, vypáčili dvoje dveře, z kanceláře odnesli dva počítače, dvě tiskárny a elektrický psací stroj – škoda 133 450 Kč. Komu kradli, čí je škoda?
Koupání. Letní počasí přivádí stále víc návštěvníků na hráz Litovického rybníka. Auta
odstavují i na travnatých plochách, do vody chodí z hráze, kde nestačí dospělí. Hygienické
zařízení žádné, nemluvě o bezpečnosti – není ani plavčík, ani záchranná loď, ani ošetřovna, a přece to samozřejmě patří tam, kde se lidé koupou. Přes všechny protesty zůstal
Litovický rybník v územním plánu místem pro rekreaci.
Sběr šatstva. Připravuje se sběr šatstva, obuvi a trvanlivých potravin pro oblasti
zachvácené občanskou válkou v bývalé Jugoslávii. Sběr se těší velké pozornosti občanů,
takže je to důkaz, že s okoralostí srdce to není v národě tak zcela zlé.
11/95
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Sympozium u rybníků. V srpnu se ve výstavních síních hostivického zámku konala
výstava prací z výtvarného „sympozia u rybníků“, tentokrát na téma „Břevský rybník“.
Pořádalo jej Středočeské sdružení výtvarníků a spolek Hostivít. Tradice začatá výstavami
členů sdružení u nás a přerušená surově tragickou smrtí paní Magdy Turské a malého
Tadeáška znovu ožívá – jistě by si to Magda přála. Spolek Hostivít dosud neměl zkušenost
s podnikem takového rozsahu. Po tři dny, 14., 15. a 16. července jsme hostili výtvarníky.
Byli spokojeni? Poznáme to za rok.
Tábor pionýrů. Šťastnější se svým táborem byli pionýři než naši skauti. Jejich tábor [byl]
na Podkozí. Neměli sice tak stálé a krásné počasí, v týdnu od 12. do 20. srpna jim i zapršelo, ale bohatý a nápaditý program jim dal na chvilkovou nepřízeň svatého Petra plně
zapomenout. Byl sestaven z námětů Starých pověstí českých, a tak nejen bavil, ale i učil.
„Litovka“. Ves starých Litovicích, proti rybníku, v čp. 624 (litovická 4), byl otevřen
obchod, který nese jméno Litovka. Je tu i možnost pojíst i nakoupit v příjemném a čistém
prostředí. Ovšemže byl objekt renovován. Dokonce jeho úprava patří ke zdařilým.
Starobylost objektu, odkud pocházelo mnoho rychtářů a starostů Linků, nezkazily ani
vikýře půdní vestavby, kéž by to bylo možno říci.
12/95
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Škola. Základní škola se od 1. 1. 1995 vrací k osvědčenému schématu 5+4, totiž 5 tříd
nižšího a 4 třídy vyššího stupně.
Školu trápí nedostatek tělocvičny, nouzové řešení v nájmu tělocvičen v Ruzyni a Řepích je
po všech stránkách nevýhodné.
Výročí tragédie. 13. 9. se v objektu hostivického vojenského zdravotního skladu30
shromáždili rodinní příslušníci, členové Svazu bojovníků za svobodu, armády a města, aby
vzpomenuli tragické smrti 14 frekventantů pyrotechnického kurzu dne 13. září roku 1945.
Důstojný rámec slavnosti dodala armáda. Přijela vojenská hudba i dnešní pyrotechnici,
vojenští historici. Samozřejmě tu byli i šťastnější účastníci kurzu, mnozí v uniformách, přes
vysoký věk s vojenským držením těla. Armáda poskytla i autobus, a tak se tři generace
příslušníků rodin padlých mohli podívat do míst, kde se tragédie stala. Dnes je to pustá
planina. Představitelé města v čele se starostou vyslechli mnoho díků za zdařilou
organizaci pietní slavnosti.
Památce Jindřicha Matuly. Městská rada schválila pořízení a umístění pamětního
kamene na pana Jindřicha Matulu s textem „Matulova cesta“.31
Podle usnesení městského zastupitelstva měl být upraven rozpočet města k 1. 6., později
k 1. 9. O rozpočtu v příloze.32
Změna. Za odstoupivšího MVDr. Luboše Kudrnu se stal členem zastupitelstva Ing. Jan
Šanovec. Dr. Kudrna odstoupil i z rady.
13/95
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Jiráskova čp. 165 a 166.
Pamětní kámen je umístěn v Břevské ulici u křižovatky s ulicí V Háji, tj. vedle cyklostezky z Hostivice
na Břve. Lesník Jindřich Matula měl na starosti zdejší lesy a v roce 1994 zemřel.
Tato příloha v kronice není.
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Mariánský sloup. Za účasti Památkového ústavu středních Čech, okresního úřadu
a města proběhla porada o dalších pracích při restaurování mariánského sloupu. Oprava
byla zadána firmě ARTEFABRIS s. r. o. Bylo konstatováno, že dřík sloupu je nutno
vyměnit. Město požádá okresní úřad o příspěvek, na opravu nemá.
Výlov Litovického rybníka. 17. 10. byl vyloven litovický rybník. Výnos snižuje vykrádání
pytláky. Policie je téměř bezmocná, nadto pytláci loví barbarskými způsoby, což ohrožuje
vše živé.
Spor o Sokolovnu. Probíhá ostrý spor o Sokolovnu mezi sokolskou župou Podbělohorskou a Tělovýchovným svazem.
Mříže v zámku. Radnice dostane mříže, bývaly i v patře. Mříže, podle památkářů barokní,
požaduje pojišťovna.
Ještě výlov. Dále o výlovu: společnost Capricorn vylovila 210 q kaprů, 4 q tolstolobika,
1 q okounů. Očekávali 280 q ryb, jak odpovídá násadě 26 000 kaprů. Rozdíl jde na konto
pytlákům.
Škola – devátý ročník. Zřízení devátého ročníku základní školy způsobí, že z naší školy
v školním roce 1995–96 neopustí školu žádný žák s řádně ukončenou docházkou.
Jednací řád zastupitelstva. Podle doplňku jednacího řádu mohou do diskuse zastupitelů
při zasedání městského zastupitelstva [vstoupit] i občané přítomní jednání.
14/95
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Úklid v přírodě. Celosvětová akce „Ukliďme svět“ (Clean Up the World) byla již druhou
akcí tohoto typu v letošním roce. 27 účastníků, převážně z řad ochránců přírody a oddílu
Kajky pracovalo převážně ve Stromečkách a v Bažantnici. Úklid zbavil les odpadků, cesty
kopřiv a plevele. Je to práce nikdy nekončící, ale o to potřebnější.
„Stalo se léta Páně“. Nedlouho po osmdesátých narozeninách pana Miloše Šrámka vyšla
v nakladatelství Osmium povídková kniha čerpající z české historie s názvem „Stalo se léta
Páně“. Autor, dlouholetý ředitel naší školy, není v literární tvorbě nováčkem, desítky
povídek, uveřejňovaných v různých časopisech, fejetony, ale především rozhlasové hry,
několik dramat, z nichž mnohé sehráli naši ochotníci. V nové knize vypravuje deset příběhů
z historii našeho kraje. Kniha se těšila pozornosti hostivických občanů – i těch, u nichž
četba není zrovna koníčkem.
Sloupy. SPT Telecom zadala firmě Kabelové sítě s. r. o. uložení telefonních kabelů, přesto
nadzemní rozvod hustou sítí dřevěných sloupů město hyzdí. Podle Telecomu není Hostivice
městem tak velkým, aby mělo nárok na kabelové přípojky účastníků – ejhle, co dovede
monopol! Telecom je také zčásti odpovědný za stav chodníků, které po výkopech opravuje
s nevídaným fušerstvím.
15/95
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Jako blesk z čistého nebe působila zpráva, že 11. 12. zemřel náhle a naprosto nečekaně
PhDr. Slavomír Plicka. Byl dlouhou dobu duší všeho, co se u nás (a nejen u nás) v kultuře
dělo. Věnujeme mu nekrolog v příloze.33
PRaK – vystouení. Městská rada navrhla k úvaze další účast v akciové společnosti rychlodráhy Praha – Kladno. Tento projekt (PRaK) budil od počátku u části veřejnosti rozpaky.
Proč PRaK odbočoval k letišti, nadto tunelem? Proč odsouval stanici Hostivice až za hranici
dostupnosti pěší chůzí? Proč se dráha vracela zpět na starou trasu v Ruzyni? Bezpochyby –
pro Hostivici to rychlodráha nebyla!34
Koncem roku informovala média o výstavbě dráhy 07/24 bis, tedy paralelní k dosavadní
blíže k městu, ztěžující vedení přeložky I/6 (karlovarské silnice), na kterou město čeká jak
na smilování.
Zastupitelstvo. 21. 12. zasedalo zastupitelstvo. Mimo jiné vyslovilo znepokojení nad
pokračováním skládky na lokalitě Pod Horou na Chrášťanských vrších. Sdružení Rekultiva,
které mělo skládku provozovat tak, aby výnos umožnil rekultivaci skládky, neplní své
povinnosti k členům, mezi nimiž je i naše město. Byl to zřejmě jeden u pokusů prodloužit
skládkování.
Stavební úřad vyzval občany k připomínkám ve věci zpomalovacích prahů.
16/95
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Kronika tuto přílohu neobsahuje.
Město však ze společnosti nevystoupilo a akcie drželo až do rozhodnutí o její likvidaci.
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Doplnění zápisu
Z radnice
Rok 1995 byl prakticky prvním rokem práce nového sedmnáctičlenného městského zastupitelstva (MZ+ 5 křesel KDU-ČSL, 4 ODS, 3 KSČM, 3 nezávislí a 2 Důchodci za životní
jistoty) a rady města ve složení p. starosta MVDr. František Chalupa, místostarosta
Stanislav Nedbal, radní MVDr. Luboš Kudrna, Ing. Karel Šícha, Ing. Bohumír Machek.
Již 11. ledna zasedalo MZ v klubovně Sokolovny. Poděkovalo odstupujícímu starostovi
Dr. Zvárovi. Zvolilo zástupce do okresního shromáždění, jimiž se stali: MVDr. František
Chalupa, paní Jitka Najmanová a Ing. Karel Šícha. Zvolena byla rovněž školská rada:
mgr. Flemr, J. Kozlová a J. Holečková. Byla schválena nová vyhláška o městské policii.
Řízením městských strážníků byl pověřen MVDr. L. Kudrna.
Na tomto zasedání byly ustaveny nové komise zastupitelstva i rady: finanční – předseda
Ing. K. Šícha, kontrolní – předseda J. Tejkal ml., urbanismu a životního prostředí –
předseda Ing. arch. B. Fanta, CSc., veřejných prací – předseda Ing. B. Machek, sociální
a zdravotní – předseda Mgr. D. Suchánková a komise přestupková – předseda
JUDr. Tenkrát.
Stěžejním bodem březnového zasedání MZ bylo projednání rozpočtu města. O jeho
nejdiskutovanější části, tj. rozpočtu pro základní školu a mateřskou školu, se rozpoutala
rušná až emotivní debata. Až po kompromisu, aby MZ schválilo rozpočet v předloženém
návrhu a v průběhu roku případně provedlo jeho úpravu, byl rozpočet města na rok 1995
schválen.
Zásadním rozhodnutím (jemuž předcházela dlouhá a složitá jednání) bylo schválení
prodeje vyhořelého Dělnického
17/95
domu org. Agras Chýně. V rámci tohoto prodeje bylo zároveň řešeno převedení objektů
zámeckého dvora z majetku této firmy do majetku města.
Na dalším zasedání MZ byla závazně projednána možnost prodeje zámeckého dvora,
o jehož koupi projevil zájem Ústav lékařské kosmetiky Praha. Odhadní cena objektu byla
stanovena na 11 milionů Kč.
Schválena byla žádost Okresního úřadu Praha-západ o vytypování vhodného objektu
a pozemků v majetku města, který by bylo možné využít pro domov důchodců. Vytypován
byl objekt čp. 3 (nad kostelem) včetně přilehlých pozemků.
Odsouhlasen byl i neméně důležitý návrh, aby město odkoupilo od restituenta pana Steidla
z Prahy původní budovu zdravotního střediska v ulici Prostřední. Tímto krokem byly
vytvořeny podmínky pro udržení úrovně a rozsahu zdravotní péče ve městě.
Zářijové zasedání MZ projednalo především upravený rozpočet města.
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Novým členem zastupitelstva se stal Ing. Jan Šanovec namísto odstoupivšího MVDr. Luboše Kudrny. A protože MVDr. Kudrna byl i členem městské rady (MR), byl na jím uvolněné
místo zvolen novým členem městské rady Ing. arch. Bohumil Fanta, CSc., který ve volbách
kandidoval za ODS.
Velmi důležitým úkolem pro městskou radu i pro městské zastupitelstvo, nejen pro rok
1995, bylo vytváření podmínek (technických i finančních) pro zdárné pokračování, možno
říci životně důležitých, investičních akcí při budování vodovodní i kanalizační sítě a plynofikace města. V tomto roce byly soustředěny práce především do částí Litovice a Nouzov.
Zahájeny byly rovněž práce na hlavním kanalizačním sběrači Hostivice – Jeneček.
Při přípravě náročné opravy střední části povrchu Litovické
18/95
ulice se ukázalo, že bude nutno provést podrobné zaměření tak, aby byla zajištěna
budoucí bezchybná funkce při odvodnění dešťových vod. O náročnosti této opravy svědčí
i skutečnost, že správa a údržba silnic Praha-západ po zhodnocení současného stavu
rozhodla o financování části opravy vozovky. Oprava si vyžádá výškovou úpravu uličních
vpustí, kanalizačních poklopů a současně budou upraveny dva bezbariérové přechody pro
chodce.
Do provozu byly uvedeny semafory na karlovarské silnici a stanovena maximální rychlost
jízdy na 40 km/hod v celém městě. Přes řadu připomínek tato opatření jistě napomohla ke
zlepšení bezpečnosti.
Ke zlepšení podmínek v základní škole přispělo zajisté provedení plynofikace v obou
školních budovách s celkovými náklady cca 1,75 mil. Kč.
V oblasti životního prostředí bylo schváleno vypracování studie na revitalizaci Litovického
potoka. Vypracování bylo zadáno studentům architektury z ateliéru Ing. arch. B. Fanty,
CSc.
Prakticky v centru města se nachází „trosky“ bývalé hostivické cihelny, které nejsou zrovna
nejlepší vizitkou pro město. Proto MR uvítala záměr Cihlářských závodů realizovat v této
oblasti výstavbu řadových rodinných domků. I územní plán města předpokládá v této lokalitě bytovou výstavbu a vzhledem k dostupnosti a předpokládanému rozšíření dopravní
obslužnosti bude Hostivice pro bytovou výstavbu velice atraktivní. Předpokládá se, že
v rozpětí 10–15 let vzroste počet obyvatel města cca dvojnásobně.
V říjnu rozhodla MR o užívání prostor v rekonstruované budově původního zdravotního
střediska tak, že zde budou umístěny ordinace MUDr. Balíkové – zubní, MUDr. Tomkové –
gynekologie, MUDr. Landové – dětské a MUDr. Vackové – zubní ordinace.
19/95
Investor a. s. SPT Telecom provádí prostřednictvím s. r. o. Kabelové sítě práce pro telefonizaci města. Nový telefonní kabel je pokládán do země, ovšem veškeré další rozvody –
jednotlivé přípojky, jsou (přes odpor města) vedeny nad zemí pomocí husté sítě dřevěných
sloupů, což jednoznačně nezlepšuje vzhled města.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada H – svazek č. 9
Kronika města Hostivice 1992–2000 – rok 1995

85

Firma Artefabris předložila cenovou nabídku na záchranu Mariánského sloupu na náměstí.
Cenový odhad je na částku přibližně 2,75 mil. Kč. Vzhledem k vysokým nákladům požádalo
město okresní úřad o finanční příspěvek na obnovu této kulturní památky. Je však zřejmé,
že vzhledem k poměrně značným nákladům bude nutné rekonstrukci rozložit na několik
let.
Hostivická radnice však v roce 1995 neřešila jen záležitosti chodu města. Vzhledem
k aktivitě „neznámých nenechavců“, kteří v průběhu roku dvakrát „navštívili“ objekt
radnice „mimo úřední hodiny“ a způsobili značné škody jak na zařízení, tak i odcizením
počítačů apod., bylo nutno přijmout dosti nákladná opatření k zabezpečení objektu.

Veřejný a kulturní život
Počátkem letošního roku bylo zastaveno promítání v místním kině. Městská rada zdědila
nevyřešený problém, který spočívá v nalezení dalšího využití tohoto objektu.35 Jedním
z důvodů ukončení činnosti je bezpochyby neúnosné finanční zatížení městské pokladny,
způsobené provozem kina v současných podmínkách, prudce klesající divácký zájem
o filmová představení v protikladu se zvyšujícím se půjčovným za promítané filmy.
Neocenitelnou činnost vyvíjí Městská knihovna, která byla přesunuta do budovy nad poštou.36 Knihovna je v sou20/95
časné době dobře zásobena knižními novinkami. Nenápadně, ale o to intenzivněji působící
personál knihovny má svůj podíl na tom, že knihovnu ročně navštíví cca 5 tisíc vypůjčitelů,
kteří si ročně vypůjčí cca 23 tisíc titulů (knih a časopisů).
Stále se rozšiřující nabídka kulturního vyžití ve městě je zajištěna v prvé řadě zásluhou
obětavé práce vedoucí odboru kultury MÚ paní A. Křižkové a jejích spolupracovníků z řad
občanů.
Jen pro ilustraci stručný přehled hlavních kulturních akcí v r. 1995, organizovaných kulturním střediskem:
–
výstava fotografií Jindřicha Lukáška
–
velikonoční koncert v kostele sv. Jakuba v Hostivici
–
třetí burza chladných zbraní a replik historických zbrojí
–
koncertní vystoupení v zámecké aule s názvem „Česká melodie“ – Jaroslav Svěcený,
Hanuš Bartoň, Lída Benešová
–
koncert žáků hudebních kurzů v Hostivici
–
„Písně zbožné, milostné i darebné“ v podání Jitky Molavcové, Alfréda Strejčka a Pavla
Jurkoviče
–
koncertní vystoupení Markéty a Františka Pospíšilových (klavír a housle dcery a otce)
–
koncertní vystoupení uměleckého souboru Barok jazz Quintet, jehož dramaturgie se
pohybuje v klasické i jazzové sféře
–
amatérské práce – obrazy, keramika, fotografie, hračky
35
36

Česká čp. 879.
Tehdy byla pošta v budově Husovo nám. čp. 59.
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„Vánoční koncert při svíčkách“ v kostele sv. Jakuba v podání Českého strunného dua
(M. Studenovský a V. Vítek).

I v letošním roce pravidelně vycházel zdařilý „Hostivický měsíčník“ (již 22. ročník).
Přičiněním jeho redaktorky A. Křižkové a redakční rady (S. Plicka – Předseda, M. Zvára,
K. Šícha, J. Stejspal, E. Hrbková) vykazuje stále profesionálnější úroveň. Uceleně po celý
rok informoval nejen o činnosti MěÚ,
21/95
ale i o ostatním dění ve městě.
Jako blesk z čistého nebe však zapůsobila smutná zpráva, že dne 11. prosince náhle
zemřel PhDr. Slavomír Plicka. Byl dlouho nejen předsedou redakční rady, ale i duší všeho,
co se u nás (a nejen u nás) v kultuře dělo.
Za Slávkem Plickou
V minulých dnech jsme se rozloučili v motolské obřadní síni s PhDr. Slavomírem Plickou.
Smrt ho zasáhla uprostřed práce zcela nečekaně a zákeřně. Zůstala nám po něm nejen
velká bolest, ale i veliká mezera jak na jeho pracovištích, tak především v kulturní a společenské práci v Hostivici. Osiřelo jeho místo předsedy redakční rady Hostivického měsíčníku, které vykonával nepřetržitě od doby jeho založení. Vzpomínat na něj budou v hostivickém Kruhu přátel hudby, který zakládal.
Dlouho vedl Hostivické kulturní středisko. Samozřejmě přiložil ruku k dílu i jinde, kdykoliv
a kdekoliv bylo zapotřebí. Vždy s vysokou odborností, perfektní znalostí problému – a jak
je v kultuře zvykem – zadarmo. Patřil k těm lidem, kteří nedovedli odpočívat. S nesmírnou
pílí vyhledával problémy především v organizování kultury v obcích, třídil a porovnával
výsledky této práce, snažil se na základě těchto faktů je zevšeobecnit a použít jako vzory.
Odborné časopisy, jako např. „Místní kultura“ aj., pravidelně přinášely jeho statě, kterými
ukazoval a obhajoval směry a způsoby postavení a potřeb především místní kultury.
S odstupem času bude možno hlouběji a lépe zhodnotit tuto činnost. Výsledky své práce
dokázal uplatňovat a obhajovat i na vládních stupních. Jeho znalosti vyvolávaly respekt
i vážnost všude, kam přišel nebo byl pozván.
V krátkém časovém odstupu od jeho smrti nemůžeme plně ohodnotit dosah a závažnost
jeho díla. Můžeme však rozhodně konstatovat, že jeho znalosti a pracovitost nám
22/95
budou významně chybět. Nejvíce však nám chybí Slávek Plicka, kolega, přítel, kamarád.
Čest jeho památce.
Dr. Miroslav Zvára
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K možno říci historické společenské události došlo 18. března, kdy Hostivici navštívil
pražský arcibiskup. Za jeho účasti byl v kostele sv. Jakuba vysvěcen Mgr. Miloslav Novák
na jáhna. Jáhenské svěcení provedla Jeho Eminence dr. Miloslav kardinál Vlk, arcibiskup
pražský. Město Hostivice předalo prostřednictvím p. starosty MVDr. F. Chalupy vzácnému
hostu pamětní list jako upomínku na tento nevšední akt.
V roce 1995 jsme si připomněli již 50. výročí porážky fašismu a ukončení 2. světové války
v Evropě. V měsíci květnu (8. 5.) byla ve výstavních prostorách radnice zahájena výstava
„50 let od konce druhé světové války“. Připravila ji letopisecká komise s odborem kultury
městského úřadu. Zachycovala události od doby expanze nacismu do jeho porážky
prezentované ve třech rovinách – události ve světě, v českých zemích a v Hostivici a okolí.
Výstava se těšila velké pozornosti. Zvláště mladá generace, která tuto dobu nezná a vnímá
ji jako něco dávno minulého, byla překvapena, jak úzce se tehdejší události dotýkaly jejich
otců a matek, dědů.
Světová válka dávno skončila, ale lidské utrpení nekončí ani na sklonku 20. století. Proto
byl v Hostivici organizován sběr šatstva, obuvi a trvanlivých potravin pro oblasti zachvácené občanskou válkou v bývalé Jugoslávii.
13. 9. se v objektu hostivického zdravotního skladu shromáždili rodinní příslušníci, členové
Svazu bojovníků za svobodu a města, aby vzpomněli tragické
23/95
smrti 14 frekventantů pyrotechnického kurzu dne 13. září 1945. Důstojný rámec slavnosti
dodala armáda. Přijela vojenská hudba i dnešní pyrotechnici, vojenští historici.
Samozřejmě tu byli i šťastnější účastníci kurzu, mnozí v uniformách. Armáda poskytla
i autobus, a tak se tři generace rodinných příslušníků padlých mohli podívat do míst, kde
se tragédie stala. Představitelé města v čele se starostou vyslechli mnoho díků za zdařilou
organizaci pietní oslavy.
Nedlouho po osmdesátých narozeninách Miloše Šrámka vyšla v nakladatelství Osmium
povídková kniha čerpající z české historie s názvem „Stalo se léta páně“. Autor, dlouholetý
ředitel naší školy, není v literární tvorbě nováčkem. Desítky povídek, uveřejňovaných v různých časopisech, fejetony, ale především rozhlasové hry, několik dramat, z nichž mnohé
sehráli naši ochotníci, je toho dokladem. V nové knize vypravuje deset příběhů z historie
našeho kraje. Kniha se těší pozornosti hostivických občanů, dokonce i těch, u nichž četba
není zrovna koníčkem.

Život našich dětí
Již tradiční karneval, který pořádala mateřská škola v Cotton Clubu u Justů, připadl na
neděli 5. února. Seběhla se sem řada princezen, koček, zajíců, šašků a ostatních krásných
masek, aby tu celé odpoledne rejdily, soutěžily a veselily se. Pěkné odpoledne bylo
korunováno i bohatou tombolou, jejíž výtěžek (2 500 Kč) byl zaslán na konto dětské
onkologie ve Fakultní nemocnici Motol.
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Ve dnech 15. – 19. května se uskutečnil na ZŠ další výměnný pobyt žáků z bavorského
Windischeschenbachu. Třináct německých chlapců a děvčat, ubytovaných v rodinách
našich žáků, zde
24/95
strávilo týden s bohatým programem. Byli rovněž přijati na radnici panem starostou a dozvěděli se zde mimo jiné i něco z historie města.
Začátkem června odjela skupina dětí z MŠ do hor na školu v přírodě. Dočasným domovem
se jim stala chata STS Hostivice v Oldřichově v Hájích.
Přes „samozřejmou touhu po vzdělání“ jsou nejočekávanějším obdobím letní prázdniny.
I v letošním roce uspořádaly obě dětské organizace (Kajky a Junáci) letní dětské tábory,
o které je vždy mimořádný zájem.
Nepoměrně „šťastnější“ byly tentokrát Kajky, s nimiž více jak pět desítek dětí strávilo
týden od 12. do 20. srpna na táboře v Dolním Podkozí v povodí Kačáku. K maximální spokojenosti přispěla nejen obětavá práce organizátorů, ale i soutěžní hra na motivy Starých
pověstí českých.
Junáci připravovali svůj tábor na červenec v kouzelné přírodě katastru obcí Čísovice
a Bratřínov v okrese Praha-západ. Počasí bylo nádherné, děti spokojené. „Neštěstí však
nechodí po horách, ale po lidech“ – na táboře vypukla spála, a tak nezbylo nic jiného, než
táborníky v polovině tábora odevzdat rodičům.
Obě tyto dětské organizace je třeba pochválit za jejich činnost (nejen prázdninovou)
a popřát dětem, aby příští prázdniny byly bez problémů.
Rok 1995 byl vyhlášen Radou Evropy jako „Evropský rok ochrany přírody“. Děti i dospělí
především z řad ochránců přírody a Kajek mimo jiné realizovali i v letošním roce jarní
i podzimní „úklid přírody“. Centrem pozornosti byla především chráněná oblast litovických
rybníků a bažantnice.
25/95
A ještě několik důležitých faktů k ZŠ. Škole byla po projednání v orgánech města
a s Okresní školskou správou udělena právní subjektivita. To zhruba znamená, že škola je
účastníkem právních vztahů, samostatně právně jedná s plnou právní odpovědností. Škola,
která až dosud byla právně i ekonomicky jakousi součástí školského úřadu, se stává
rovnocenným partnerem pro ostatní účastníky právních vztahů a samostatně hospodaří se
svými prostředky.
Zvláštní škola: Výchova a vzdělávání žáků, kteří byli neúspěšní na základní škole, má
v Hostivici dlouhou tradici. Jejím zřizovatelem je město Hostivice. Po přístavbě a dalších
stavebních úpravách bývalého Domu pionýrů a mládeže byla dobudována postupně
moderní škola, která má všechny předpoklady kvalitně vzdělávat své žáky. Toho by však
nebylo možné dosáhnout bez entuziasmu pedagogických pracovníků vedených ředitelem
panem Františkem Flemrem.
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Politický život a společenské organizace
Na politickém životě města se podílejí tzv. volební politické strany a uskupení s členskou
základnou:
KDU-ČSL
23 členů
ODS
20 členů
KSČM
143 členů
DŽJ
165 členů
Tyto subjekty se také podílejí na činnosti městského zastupitelstva (jak uvedeno v úvodu)
a řízení města.
Život v Hostivici si však nelze představit ani bez aktivní
26/95
činnosti společenských a zájmových organizací, jako jsou místní hasiči, baráčníci,
chovatelé, Svaz zdravotně postižených, Svaz bojovníků za svobodu a tělovýchovná jednota
Sokol Hostivice. Sokol zajišťuje rozsáhlou sportovní činnost jak dospělých, tak především
mládeže.
Bohužel, v tomto roce vyvstaly spory o vlastnictví objektu tělocvičny, které nejsou dosud
vyřešeny. To má neblahý vliv nejen na vlastní provoz tělocvičny (v Jiráskově ulici), ale i na
její opravy a údržbu. Od počátku roku se přestalo v tělocvičně topit z důvodu havárie kotle
centrálního vytápění. Vzhledem k pokračující plynofikaci města se výbor TJ rozhodl pro
generální rekonstrukci topného systému a jeho přebudování na plyn.
Dvě firmy nezávisle zpracovaly (bezplatně) kompletní studii s výsledkem – cena cca
2 milióny Kč. Touto částkou TJ nedisponuje. Přes enormní snahu vedení TJ se nepodařilo
potřebné finanční prostředky zabezpečit, a proto bylo nutné na zimní období 1995–1996
tělocvičnu uzavřít. To se negativně dotklo nejen vlastní činnosti oddílů TJ, ale i místní
základní školy, která především v zimním období využívala tělocvičnu téměř denně
v dopoledních hodinách.
Po požáru Dělnického domu byla mj. Sokolovna posledním sálem, kde bylo možno pořádat
společenské akce (plesy, taneční zábavy i taneční kurzy pro mládež).
Městská rada společně s TJ intenzivně hledá cestu, jak zajistit potřebné finanční
prostředky. Provoz v zimním období je pro letošek definitivně znemožněn.

Různé
V blízkosti školy, jen o pár metrů výše po Komenského ulici, otevřel p. Václav Černý zbrusu
novou cukrárnu.
27/95
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Po uzavření cukrárny a samoobsluhy na náměstí je to prakticky opět jediné zařízení tohoto
druhu ve městě.
Zajímavý se jeví i záměr Ústavu lékařské kosmetiky Praha rozšířit v našem městě svou
činnost. Přispět by k tomu měl záměr zakoupit objekty zámeckého dvora, o čemž jedná
s představiteli města.
Díky podnikatelskému záměru s. r. o. Ave trade plus je již nyní zřetelné, že se této firmě
podaří zachránit léta chátrající budovu špýcharu na náměstí vedle budovy zámku a využít
jejích prostor k podnikání.37
Současný majitel Ing. Aleš Večeřa informoval veřejnost, že v roce 1995 vrcholí rozsáhlá
práce na rekonstrukci této obrovité, 46 m dlouhé budovy s cca 2 000 m² užitné plochy.
Špýchar má již novou střechu, vyměněna všechna okna a okénka a plynule pokračují
vnitřní práce. Záměrem je nejen uzpůsobit tento objekt pro univerzální komerční využití,
ale patrně zde bude i několik luxusních bytů.
V úterý 29. srpna byla v důkladně zrekonstruovaných prostorách v budově ve Starých
Litovicích (proti rybníku) čp. 624 otevřena prodejna, která nese název „Litovka“. Zajišťuje
prodej potravin a teplé i studené kuchyně (občerstvení). Provoz je zde 7 dnů v týdnu.
Přejeme všem těmto iniciativám dlouhého trvání, neboť jednoznačně rozšiřují síť služeb
v našem městě.
Velmi mnoho, a to i co se týče zvýšení nabídky pracovních míst (o cca 150), si město
slibovalo od plánované rozsáhlé výstavby skladového areálu belgické firmy BELPRAX
v lokalitě proti litovicko-jenečskému hřbitovu.38 Zatím však lze na místě vidět pouze
provedenou skrývku ornice. Nezbývá než věřit, že investoři v budoucnu realizují své
záměry a splní závazky vůči městu, na nichž je částečně závislá realizace inženýrských sítí
v lokalitě Jeneček.
28/95
Rok 1995 nebyl provázen žádnými nepředvídatelnými či katastrofickými situacemi. Byl
naplněn snahou jak městského zastupitelstva, tak i převážné části občanů o konstruktivní
řešení každodenních záležitostí a problémů, které nebyly vždy veselé a příjemné – takový
je však již život.
Jak prohlásil p. starosta na počátku roku, nesliboval nikdo věci nesplnitelné, ale vedení
města a naše zastupitelstvo se snažilo vést město ke spokojenosti občanů. Nezbývá než
věřit, že další léta tohoto volebního období budou ještě úspěšnější.
Zapsal: Stanislav Nedbal
29/95

37
38

Husovo nám. čp. 14.
Nynější ulice Floriánova a Jetřichova.
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[Prázdná stránka]
4/96

Leden
Zpomalovací prahy. Zpomalovací prahy v ulici Komenského navrhuje rada po
zhodnocení ročního provozu ponechat trvale.
Úpravu pomníku padlých provede akademický sochař Jan Turský. D rozpočtu města bude
zařazena částka 60 000 Kč na tento účel.
Obce postižené letištěm. 11. 1. Sdružení obcí postižených provozem letiště vydalo
prohlášení k zamýšlené výstavbě dráhy 07/25 bis.39 Poukazuje se v něm na podstatné
zhoršení kvality životního prostředí při provozu této dráhy.
Schváleny zpomalovací prahy. 24. 1. Toho dne byly zkolaudovány zpomalovací prahy.
Zemřela paní Olga Havlová. 30. 1. – 2. 2. Na městském úřadu byly vyloženy kondolenční archy k úmrtí paní Olgy Havlové. Občané je podepisovali ve velkém počtu. Paní Olga
Havlová zemřela 27. 1., pro svůj prostý původ, přirozenou noblesu i podporu Václava
Havla za jeho pronásledování si získala srdce lidí.

Únor
Sociální síť. Začíná fungovat nově změněná „sociální síť“, kde místo plošně vyplácených
dávek je o každé žádosti o podporu individuálně žádáno a rozhodováno. Kromě přídavků
na děti, vyplácených do roku 1994, se zavádějí: rodičovský příspěvek, sociální příplatek,
příplatek na bydlení, příspěvek na dopravu, zaopatřovací příspěvek, dávky pěstounské
péče, porodné, pohřebné. Tento soubor dávek
5/96
je určen k zmírnění důsledků uvolňování cen bez státních dotací (záporná daň). První nával
žádostí (s kterými musí občané do Prahy, protože Hostivice není místem pro podávání
žádostí na rozdíl např. Roztoky) zpracuje okresní úřad – referát státní sociální podpory do
konce února.
Snížení daně. Byla snížena daň z příjmu obyvatel z 49 % maximální sazby na 40 %.
Zápis dětí. 14. – 15. 2. K zápisu do první třídy přivedli rodiče 58 dětí. Naše škola pracuje
podle projektu „Obecná škola“, který proti koncepci vysoké náročnosti, rozsahu učiva
a rychlosti postupu při jeho zvládání se obrací k individualitě žáka a zdůrazňuje aplikaci
poznatků, vytváří návyky a dovednosti při tempu daleko volnějším.

39

Směr stávající i plánované paralelní dráhy je nyní označován 06/24.
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Březen
Hostivické kino. Městská rada hodlá budovu kina pronajmout panu Pavlu Sochrovi, který
tam hodlá zařídit kulečníkovou hernu, sálek pro míčovou hru (lacros, squash) a poskytovat
občerstvení.
Rada schválila též rekonstrukci vodních zdrojů pod Chrášťanskými vrchy. K tomu je z rozpočtu určena částka 2 miliony korun.
Památné stromy. 14. 3. Okresní úřad vydal rozhodnutí o prohlášení dvou lip malolistých
u kostela za památné stromy.
6/96
Stalo se tak zásluhou místní skupiny ochránců přírody. Větší z obou, pravá, má obvod
367 cm a výšku 18 metrů. Levá měří dokola 225 cm a je vysoká 17 metrů. Odhad stáří
u prvé 120 let, u druhé 70–80 let. Zdá se to být nízké, na fotografii z doby před první
světovou válkou je tento strom již vzrostlý.
Jarní úklid přírody. 16. 3. Ochránci přírody, Kajky a komise životního prostředí pořádali
jarní úklid přírody.40

40

Navazující obrázek byl z prostorových důvodů přesunut o jeden odstavec oproti umístění v kronice.
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Osud zámeckého dvora. 18. 3. Městské zastupitelstvo rozhodlo vyzvat Ústav lékařské
kosmetiky k plnění podmínek prodeje hospodářského dvora zámku, v případě neschopnosti plnění podmínek jednat o prodeji s firmou RISL.
7/96
Tržiště. Provoz na Litovické. Při zasedání městského zastupitelstva se rozvinula
zajímavá debata, která ukazuje, kde občany bota tlačí. Nesouhlas budí záměr přenést
tržiště k mariánskému sloupu. Litovickou ulicí od ulice Sportovců po ústí na karlovarskou
by neměla jezdit nákladní auta, tak tak přikazuje značení. Přestože se Litovická ulice stává
živou třídou města, perfektní povrch svádí k závodění, přikázaných 40 je tu k smíchu pro
mladé i staré automobilisty. Projevily se obavy o osud revitalizace, pozemky jsou v rukou
soukromníků.
Vztah letiště k obcím. 21. 3. Starosta města MVDr. František Chalupa z pověření
Sdružení [obcí] ohrožených provozem letiště Ruzyně, zastoupeného 13 starosty obcí
Jeneč, Kněževes, Horoměřice, Suchdol a dalších, požádal o schůzku zástupce Ministerstva
dopravy. Toho na schůzce zastupoval náměstek ing. I. Foltýn. Byli přítomni ředitel odboru
civilního letectví MD, ředitel České správy letišť a ředitel Řízení letového provozu.
Připomínky obcí se týkaly ohrožování životního prostředí hlukem, emisemi, ohrožení čistoty
podzemních vod únikem ropných i jiných toxických látek. Otázky dalšího rozvoje letiště
a s tím související plány na výstavbu dráhy 07/25 bis paralelní k dráze 07/25, která se při
zachování požadovaného odstupu 1 700 m na letiště, aniž by neohrožovala suverenitu
obcí, zásahem do stavebního vývoje, snížení komfortu bydlení, ohrožování zdravotního
stavu dlouhodobě působícími faktory. Velmi citlivé je ohrožení stavby přeložky silnice I/6
uplatněním ochranného pásma proti klamavým a nahodilým světlům, které si snad vyžádá
vedení trasy kolem letiště tunelem! Přitom se ozývají hlasy pochybující o potřebě této
dráhy a ti nejkritičtější mlu8/96
ví o snaze na účet státu vybavit letiště na nejvyšší standard a potom ho zprivatizovat. Zlé
huby to označují za přípravu k tunelování.

Duben
3. 4. Veřejné zasedání městského zastupitelstva schválilo účetní uzávěrku za rok 1995
a rozpočet na rok 1996. Rozpočet i uzávěrku uvedeme v grafickém zpracování v příloze.41
4. 4. V budově radnice se sešla koordinační schůzka k výstavbě rychlostní silnice R6 (I/6),
jejíž netrpělivě očekávanou součástí je i přeložka karlovarské silnice mimo město.
Přítomní: investor – silniční investorský útvar, projektant – Vojenský projektový ústav,
pracovníci okresních úřadů Kladno a Praha-západ, představitelé obecních úřadů Pavlova,
Jenče, Dobrovíze a městského úřadu Hostivice.

41

Kronika tuto přílohu neobsahuje.
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Bylo zjištěno, že stavba je ohrožena po zásahu Správy letišť, která požaduje zachování
možnosti výstavby dráhy 06/24 (dřívější 07/25), to znamená tunel pod neexistující dráhou!
Byly navrženy dvě varianty, podle jedné je třeba vytěžit 750 000 m³ zeminy, podle druhé
dokonce 1 250 000 m³. Při těžbě max 40 000 m³ měsíčně by Hostivicí projelo cca
300 nákladních aut denně. Za těchto okolností pochybuje investor, že stihne začátek
stavby v roce 1999, ač peníze má. Zdá se, že tahání peněz z kapes poplatníků při stavbě
letiště pokračuje. Stavba dráhy, která je v nedohlednu, zdraží životně důležitou přeložku
silnice, jejíž provoz dělí město na dvě poloviny.
9/96
11. 4. zemřel JUDr. Miroslav Zvára (1925), první starosta města zvolený ve svobodných
volbách. Bude mu v příloze věnován nekrolog.42
24. 4. vydána vyhláška o volbách do parlamentu ve dnech 21. května 1996 od 14 do
22 hodin a 22. května od 7 do 14 hodin. Volební místnost pro volební okrsek 1 v areálu
chovatelů v starých Litovicích, pro volební okresek 2 mateřská škola, volební okrsek 3 volí
v Sokolovně.

Květen
Akademický sochař Jan Turský začal s opravou pomníku padlých. Přitom vyšlo najevo, že
pomník neměl žádný základ a stál více jak 70 let na rostlé zemi. Na jednom dílu byly
nalezeny nápisy. Podle nich [je] autorem návrhu a zřejmě modelu některého z rozsáhlé
sochařské rodiny Kodetů a kamenickou práci odvedli neméně početní bratři Ducháčkové,
kteří pro svoje atletické postavy stávali studentům akademie modelem. Zajímavé je, že
v písemnostech té doby (kolem roku 1920) není ani zmínka o pomníku, kromě uvedení
ceny. Přitom se dochovala série fotografií.43
23. 5. zasedalo městské zastupitelstvo. Rozhodlo o vystoupení ze Svazu měst a obcí.
Podmínilo prodej obecního pozemku firmě AGRANT splněním závazků, které firma převzala
od firmy Belprax. Pověřila starostu k uzavření úvěru ve výši 10 700 000 Kč a jako záruku
nabídnout zámek.
10/96
Městu byl doručen dokument o představách České správy letišť dobudování letiště Ruzyně.
Protože se v něm opět operuje s dráhou 07/25 bis44, požaduje městské zastupitelstvo
předložení dokladu o vlivu stavby na životní prostředí (EIA), jak to požaduje zákon
č. 244/91 Sb.
Protože problematika letiště a našeho soužití s ním se bude vracet i v budoucích létech,
věnujeme jí zvláštní kapitolu v příloze.45
42
43
44
45

Kronika tuto přílohu neobsahuje.
Současné uložení fotografií není známo.
V originálu chybně 17/35 bis.
Kronika tuto přílohu neobsahuje.
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2. 5. proběhlo jednání o umístění stanic nové linky autobusů městské hromadné dopravy
(MHD) nové linky č. 306 ze Zličína do Jenče. Město nesouhlasilo s vedením trasy po
Litovické ulici a požadovalo, aby autobusy jezdily do Jenečka po karlovarské silnici.
Zástupci ROPIDu však vysvětlili, že linka byla s dopravní policií a ostatními organizacemi
tak a že změna je natolik náročná k projednání, že musí alespoň dočasně být provozována
tak, jak byla dojednána.
25. 5. Oddíl mladých ochránců přírody Kajky vytýčil na území města pod vedením pana
Jiřího Kučery naučnou stezku „Hostivické rybníky“. Tato myšlenka vznikla již dávno v připravovaném „Kruhu přátel historie a vlastivědy“, jehož hlavním propagátorem byl doc.
Dr. Ctibor Votrubec, CSc., spolu s Dr. Antonínem Tejnorem, pány Aloisem Saifrtem,
Karlem Obrázkem a dalšími. „Kruh“ nikdy neměl pevnou organizační formu. Přesto péčí
ředitele A. Saifrta bylo umístěno již dříve 11 tabulek u zastavení, jichž mělo být 20. Kajky
snížily tento počet na 14. Zastavení jsou uvedena v mapce na tabulce č. […]/96.46
Družstvo pro výstavbu rodinných domků v Hostivici zahájilo činnost stavbou prvního bloku
řadových domků v bývalé cihelně, bude to třicet domů v první etapě.47 Druhá etapa je
11/96
ve stádiu jednání o vydání územního rozhodnutí. Má mít 18 domků, rekreační objekt
a nákupní středisko.48 Pokud dopadne dobře jednání s majitelem cihelny, mělo by být
postaveno dalších 30 domků. Družstvo spolupracuje s městem při budování inženýrských
sítí. Počítá i s vybudováním dětského hřiště.

Červen
V květnu a červnu byla v hale zámku instalována výstava fotografií, doplněná kresbami,
zachycujícími stavební vývoj některých budov, pod názvem „Hostivice zaniklá a mizící“.
Uspořádala ji letopisecká komise z archivního fondu, který kronikář po dlouhá léta
doplňuje starými fotografiemi. Ty dokumentovaly, jak postupně probíhající změny po
létech změní obec k nepoznání. Výstava neunikla pozornosti účastníků koncertů i veřejnosti přicházející na radnici se svými záležitostmi.
9. 6. se konal v zámecké aule koncert žáků hudebních kurzů.
20. 6. pak byl v zámku večer poezie a hudby, verše Jaroslava Vrchlického a Jaroslava
Seiferta přednesla Lída Benešová, u klavíru byl František Kůda.

46

47
48

Tabulka nebyla v kronice zpracována. Informační tabule se netýkaly Hostivických rybníků, ale jednotlivých památek a dalších zajímavých míst v Hostivici. Kajky využily 11 vyrobených dřevěných tabulek,
které uchovával Alois Saifrt, z dalších zamýšlených vyrobily ještě 3 další a všechny umístily na příslušná místa po Hostivici. Tabule nebyly propojeny žádnou značenou stezkou.
Nyní Jarní ulice.
Družstvo nakonec stavělo pouze rodinné domy.
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22. a 23. 6. pořádal místní svaz chovatelů ve svém areálu ve starých Litovicích výstavu
králíků, holubů, exotického ptactva, koček, drůbeže a akvarijních rybiček. Na tyto výstavy
přijíždějí chovatelé a jejich příznivci i zdaleka. Na výstavu se těšívají zvláště děti.
12/96
17. 7.49 Městské zastupitelstvo projednalo a po delší rozpravě schválilo smlouvu o poskytnutí dotace na plynofikaci a bezúročné půjčky z [Státního] Fondu životního [prostředí], obě
ve výši 13 148 000 Kč a tedy celkem 26 266 000 Kč na dokončení plynofikace města.
Podmínkou je současné dobudování kanalizační a vodovodní sítě. Bezúročná půjčka bude
splácena po roce 2000. Zástavou byly nabídnuty tři domy z majetku města. K řešení
problému Sokolovny s topením byla odsouhlasena bezúročná půjčka 1 500 000 Kč, která
bude splácena nájemným pro školu a akce města.
19. 7. byla otevřena samoobsluha v rekonstruovaném špýcharu. Rekonstrukce interiéru je
perfektní, zachovává v podstatě dispozici původní a je příjemným příkladem, jak lze spojit
starou krásu s moderním využitím. Naopak ve vnějším vzhledu je několik nedostatků, které
znehodnocují celé dílo. Především byly štítové barokní koule, které nebyly vráceny na své
místo a tak je budova zbavena koruny, přes sliby majitele. Nepříliš zdařilé je prostorové
seříznutí nadpraží hlavních vchodu, připomínající Le Corbusierovo křídlo. Třetí je nedořešení rampy podle východní stěny objektu. Přes tyto chyby je špýchar objektem, který
město nehyzdí – naopak.
Na náměstí 1. máje, kde se otáčejí nebo čekají na čas odjezdu autobusy MHD č. 357, byly
dokončeny úpravy pro tento účel, mimochodem: musel být poražen jeden strom.
13/96

Červenec
Nový školní pavilon se upravuje – oplocení, obklady, nátěry okapů a oplechování. Také ve
školní kuchyni se připravovali na nový školní rok, dokončují se stavební úpravy a výměna
vzduchotechniky. V mateřské škole je dokončována plynofikace kotelny.
Nová část města vzniká pod Strojní a traktorovou stanicí – Lindbetonkou. Budou zde
třípodlažní bytové domy a různé typy rodinných domků. O toto místo, vlastně o jeho
zástavbu, svedla již dříve komise urbanismu a architektury boj s projektem, který naprosto
nedbal utvářeného terénu a výsledek byly příkré ulice. Současný projekt je lepší, ač u části
odborníků nenalezl také ocenění. Problém je asi v tom, že domy nejsou řešeny
individuálně, ale hotové projekty jsou sázeny do krajiny – tu s větší, onde s menší citlivostí
pro okolní terén a typ krajiny.50

49
50

Nadpis měsíce je umístěn až na začátku další strany.
Nynější ulice Za Zahradami, Na Výhledu a severní část ulice V Uličce.
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Deník MF Dnes přinesl a červenci a srpnu dva články, jejichž společným motem je –
nedostatek peněz. V prvém se zaměřuje na prodej zámeckého dvora v Hostivici firmě
RISL, druhý se obírá koupí Litovické tvrze LITOSu s. r. o. Články jsou celkem slušně
informovány. Dvůr zámku utrpěl nejvíce demolicí střechy jižního křídla hospodářských
budov, na jejichž místě mělo stát zdravotní středisko a lékárna s oblastním skladem léčiv.
Už po Listopadu, kdy bylo zřejmé, že jednak nebudou peníze, jednak se dal očekávat
úplně jiný vývoj situace, bez naděje na využití tak megalomanského prostoru. Ozývaly se
hlasy, že to bylo prásknutí dveřmi odcházejícího panstva.
14/96
Demolice skončila snesením krovu, přičemž byla proražena křížová klenba, snaha provizorně stavbu zakrýt selhala pro nezájem a povětrnost udělala své. Ze záhadných důvodů prý
budovy patřily JZD Chýně, ač to neprokázalo, že za budovy zaplatilo, jak k jejich nabytí
bylo povinno. (Šlo o směšnou částku asi 30 000 Kč.) Jediný, kdo na to z blízkosti města
upozorňoval, byl Dr. Plicka, za což byl ze strany JZD sprostě napadán. Nakonec JZD
nejenže nebylo pohnáno k odpovědnosti, že dopustilo devastaci budov, které převzalo
v pořádku, ale ještě na věci vydělalo. Jiné to bylo s Litovickou tvrzí – tady město žádalo
ministerstvo zemědělství o bezúplatný převod a bylo ujištěno, že tvrz dostane – nedostalo,
byla prodána s. r. o. LITOS.

Srpen
Letošní, již třetí výtvarné sympozium u rybníků, tentokrát s motem „Rybníky na konci léta“
bylo pronásledováno nepřízní počasí – zima, vítr, déšť téměř nedovolovaly práci venku.

[Září]
23. 9. zasedalo městské zastupitelstvo. K 30. 12. 1996 na doporučení rady [zrušilo]
městskou policii. Schválilo zřízení funkce inspektora veřejného pořádku. Uložilo radě
vypracovat smlouvu na pronájem městského vodovodu ing. Ivanovovi.
28. října51 položili květiny k pomníku padlých (čerstvě restaurovanému) zástupci města
a Svazu bojovníků za svobodu. Stává se z této slavnosti rutinní stereotyp. Bylo by třeba jej
obměnit. Což začít u státních symbolů – v Americe vyvěšují „pruhy a hvězdy“ z čiré radosti
nad narozením dítěte či při milé návštěvě, my oznamujeme světu existenci kdejakých
Kotěhůlek čmáráním po uváleném bílém pruhu státní vlajky!
15/96

51

Nadpis měsíce října je umístěn až na následující straně.
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Následující zápis by zasloužil ne červené, ale zlaté písmo!

Říjen
Již v prvém roce osvobozeného státu, v roce 1919 navrhoval pan učitel Uhlík, člen
tehdejšího zastupitelstva, aby byla nabídnuta hostivická bažantnice pro zoologickou
zahradu, pro níž se v té době hledalo místo, že by tím byla chráněna. Jistě měl tehdy na
mysli, jak čelit vlně, která se po pádu nenáviděného Rakouska zvedla a ve falešně chápané
demokracii viděla možnost beztrestně pytlačit a drancovat onen malý kousek lesa u nás
(ostatně: neprožíváme i dnes něco podobného?).
Okresní úřad Praha-západ zřídil svým rozhodnutím přírodní památku Hostivické rybníky na
návrh místní skupiny ochránců přírody. Tím bylo zakončeno téměř osmdesátileté úsilí
dosáhnout pro okolí rybníků hradního příkopového vodovodu zákonného chránění. Český
svaz ochránců přírody se ujmul též označení a umístil prozatím šest [hraničních sloupků],
které později zdvojnásobí. Hraniční sloupy nesou malý státní znak, pásové značení sleduje
hranice těsněji – na stromech. Směrem ven z chráněného území jsou viditelné pruhy dva
z něho pouze jeden. Sloupky se státním znakem se těší nežádoucí pozornosti vandalů,
kteří je ničí, vzdor tomu, že je to symbol státní a že se vystavují nebezpečí citelného trestu
při dopadení.
V první polovici října byla připravena ve vstupní hale radnice druhá část výstavy „Hostivice
zmizelá a mizící“, tentokrát od Husova náměstí po nádraží Litovice.
16/96
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Od 1. 10. byly nově upraveny částky životního minima. To se skládá ze součtu částek na
osobní potřeby jednotlivých členů rodiny a z celkové částky potřebné na zajištění nákladů
na domácnost.
Pro výživu a základní životní potřeby
dítě do 6 let
1
od 10 do 15 let
1
od 15 do 26 (nezaopatřené)
1
pro ostatní občany
1

410
560
850
920

Kč
Kč
Kč
Kč

Pro
pro
pro
pro
pro

nezbytné náklady na domácnost
jednotlivce
dvoučlennou rodinu
1
tří a čtyřčlennou rodinu
1
pěti a vícečlennou rodinu
1

970
270
570
770

Kč
Kč
Kč
Kč

Má tedy rodina – rodiče + 2 děti 12 a 15 let 8 300 Kč, nedosahuje-li příjem této výše,
nastupuje sociální záchranná síť a s ní nárok na podporu.
17/96
24. 10. Na stavebním úřadě se konalo jednání s SPT Telecom o stavu telefonní sítě v Hostivici, zvláště o přemíře sloupů, necitlivě umísťovaných na různých místech a leckde stěžují
pohyb po chodnících. Zástupci SPT Telecom přislíbili nápravu.

Listopad
4. 11. Město odevzdalo studii domova důchodců ministerstvu sociálních věcí. Počet lůžek
byl zvětšen na šedesát.
15. – 16. 11. se konaly volby do senátu.52 Hostivice patřila spolu s částí okresu Prahazápad do volebního obvodu č. 16 – Beroun. Volilo se dvoukolově v případě, že kandidát
nedostal nadpoloviční většinu hlasů.
22. – 23. Protože právě to se stalo v našem volebním obvodě, v těchto dnech se konalo
druhé volební kolo. Přesto, že v prvním kole obdržel ing. Zbyněk Šorm (starosta Jílového)
výraznou většinu hlasů, takřka v poměru 2:1, byl v druhém kole zvolen ing. Jiří Rückl
převahou pouhých 0,38 %.
25. 11. Měsíc po jednání s SPT Telecom přišel na stavební úřad dopis, ve kterém uznávají
chyby při rozšiřování sítě, navrhují, aby současný stav byl považován za provizorium,
a slibují do roku 1998 přepracovat síť na kabelovou a odstranit sloupy. Zároveň budou
žadatelé bydlící mimo síť připojováni na síť bezdrátovou, jejíž antény jsou již umístěny na
budově staré školy (pošta).53 Dodatečně – již v září požádala firma Meta-team o souhlas
s postavením antény pro radiokomunikační účely v objektu bývalé kolářské dílny pana
Pešky, který byl užíván jako54
18/96

52
53
54

Historicky první volby do Senátu Parlamentu České republiky.
Husovo nám. čp. 59.
Bývalá budova Čsl. armády čp. 376, proti Jenečské ulici.
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sklad rakví. Stožár bude 35 metrů vysoký.
Město zakoupilo videotechniku – videorekordér, televizor a kameru. Bude používán
komisemi, k natáčení videokroniky a k obnově tradice filmových měsíčníků, které točil pan
ředitel Miloš Šrámek.
„Nová“ škola55 je přesně 90 let stará. Postavily si ji obce, jejichž děti chodí do školy do
Hostivice. Ta původní, postavená v roce 1906, byla „v stylu lehké novorenesance“ a byla
to skutečně škola krasavice. Stojí za to, abychom jí věnovali tabulku v příloze.56 Už proto,
že geniálně jednoduchým způsobem byla kapacita budovy téměř zdvojnásobena a postupnou modernizací (ústřední topení, WC) si škola udržela standard srovnatelný s novějšími
stavbami. Až moderní způsob výuky se specializovanými posluchárnami přináší potíže.
Plánuje se velkorysejší přístavba nad současnou jídelnou. Bude-li někdo mít nápad
srovnatelný s myšlenkou pana ředitele Augustina Urbana, který je ideovým otcem
přístavby z počátku 30. let, pak by škola i město získalo druhý sál a při vhodném
architektonickém řešení by zkrásněl dnešní ohavný přílepek s plochou střechou pod lepším
kabátem. Druhá možnost, jak získat prostory, je vybudování podkroví. Ale ta ze všeho
nejlepší varianta je, jak se o ní šeptá, aby se nezakřikla, – je … nová škola. Už se vím, kde
by mohla stát. A stará „nová“ škola i s pavilonem? V městě chybí tolik prostor, že by se po
nich jen zaprášilo. A zámek Anny Marie Františky Toskánské by si zhluboka oddechl, vždyť
mu táhne na třetí stovku!
19/96

Prosinec
2. 12. Poslední zasedání v roce schválilo právní subjektivitu pro školní jídelnu základní
školy v Hostivici, zvýšilo cenu za odvoz popelnice z 15 Kč pro občany a z 20 Kč na 35 Kč
pro organizace a podnikatele. Změnu navrhla rada již 17. července, ale platná je až po
schválení zastupitelstvem. Zvýšené poplatky od června do prosince budou občanům
vráceny.
Od 1. 1. 1997 bude školné v mateřské škole vybíráno v plné výši, to je 270 Kč za měsíc.
O prázdninách pak jen v částce odpovídající návštěvám dítěte.
Poplatek za pobyt dítěte ve školní družině od 11,30 do 16,30 byl stanoven na 80 Kč bez
ohledu, kolik času dítě v družině pobude. Částka je měsíční poplatek.
Městské zastupitelstvo jednomyslně schválilo vstup do Sdružení obcí postižených provozem
letiště Praha Ruzyně.
20/96

55
56

Komenského čp. 141.
Kronika tuto přílohu neobsahuje.
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Doplnění zápisu
1. Správa města – zasedání městské rady (MR), městského
zastupitelstva (MZ), důležitá jednání
Od 1. 1. 1996 došlo ke změně úřední doby pro veřejnost na městském úřadě: Stanoveným
dnem bylo pondělí a středa od 8–17 hodin s obvyklou polední přestávkou.
V roce 1996 zasedala rada města celkem 10×57 a zastupitelstvo města 6× (18. 3., 3. 4.,
22. 5., 17. 7., 23. 9., 2. 12.).
MR na svém zasedání v lednu schválila:
–
Pronájem nebytových prostor v čp. 59 (pošta) firmě OSEX za 300 Kč/m².
–
Ponechat v Komenského ulici mezi školami terénní prahy, neboť ve zkušební době se
velice osvědčily.
–
Uzavření smluv s firmou Ropid na částečnou úhradu nákladů na provoz linek MHD
357 a 306.
–
Přemístění tržiště do prostoru před radnicí, do míst podél příjezdové komunikace
ústící do zámeckého dvora.
–
Aby firma JAGA v bývalém závodě Praga zřídila výrobu radiátorů, konsignační sklad
a zaplatila městu za připojení na plynový řad částku 1 200 000 Kč.
–
Aby byl opraven pomník padlých v parku na Husově náměstí akademickým sochařem
panem Turským a do rozpočtu na tuto akci byla zařazena částka 60 000 Kč.
–
Za účelem řešení situace v zásobování města pitnou vodou přednostně zahrnout do
rozpočtu města 2 miliony Kč, neboť stav našeho vodního zdroje
21/96

–
MR
–
–
–
–

na Chrášťanských vrších je kritický.
Aby podnikatel pan Jiří Kouble zaplatil městu částku 20 800 Kč za připojení na
veřejný vodovodní řad. Výpočet dle metodiky SÚ.
na svém zasedání v únoru schválila:
Text dopisu pro Ústav lékařské kosmetiky ve věci prodeje zámeckého dvora.
Provést opravu komunikací v Paloukách.
Poražení stromu u cihelny – špatný zdravotní stav, hrozí zhroucení.
Poražení stromu v Paloukách před čp. 619 na obecním pozemku.

MR na svém zasedání v březnu schválila:
–
Pronajmout panu Sochrovi budovu městského kina, ve kterém hodlá provozovat
squash, kulečník a občerstvovací zařízení.
–
Na nově zaváděnou linku MHD Zličín – Jeneč poskytnout měsíční příspěvek 1 000 Kč.

57

Podle zápisů proběhlo v roce 1996 celkem 25 schůzí městské rady; schůze se konaly zpravidla jednou
za dva týdny. Počet 10 schůzí odpovídá nejspíše počtu zpráv o činnosti městské rady v Hostivickém
měsíčníku.
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vzala na vědomí:
–
Neuspokojivý stav uskladnění prostředků civilní ochrany v areálu VZ 5 160 – kasárna.
Rada zajistí náhradní objekt.
–
Informaci o jednání s a. s. Pražská plynárenská ve věci uzavření smlouvy o provozování plynovodu ve vlastnictví města a možnosti pozdějšího odkoupení díla touto
společností.
–
Předložený rozbor hospodaření technických služeb za rok 1995.
–
Informaci o průběžném jednání s firmou Ropid o zajišťování MHD v Hostivici.
22/96
MZ na svém zasedání 18. 3. ukládá panu starostovi, aby:
–
Pověřil městské strážníky zmapováním dopravního značení po městě.
–
Na příštím zasedání zastupitelstva předložil návrh řešení počtu a pracovní náplň
městské policie.
–
Na příští zasedání zastupitelstva pozval zástupce firem, mající zájem o provozování
vodovodu a kanalizace.
MZ schvaluje, aby:
–
V případě, že Ústav lékařské kosmetiky neplní dohodnuté podmínky, začalo město
jednat o prodeji zámeckého dvora s firmou RISL, s. r. o.
–
Do okresní školské rady jmenovat místo pana ředitele Flemra paní učitelku
Vančurovou.
Finanční rozpočet města na rok 1996:
Příjmy celkem
32 078 600 Kč
Výdaje celkem
32 078 600 Kč
Usnesení ze zasedání městského zastupitelstva konaného 3. dubna 1996.
MZ bere na vědomí:
–
Zprávu o průběžném plnění usnesení z minulého zasedání MZ.
MZ ukládá:
–
Finanční komisi zpracovat rozbory hospodaření od roku 1996 a další s rozčleněním na
jednotlivé akce.
MZ schvaluje:
–
Rozpočet města pro rok 1996 podle předloženého návrhu.
23/96
MZ souhlasí:
–
S prosazením u organizace Ropid vést linku 306 MHD z Husova náměstí po ulici ČSA
do Jenečka a dále do Jenče.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada H – svazek č. 9
Kronika města Hostivice 1992–2000 – rok 1996

MR
–
–
–
–
–
–

106

na svém zasedání v dubnu schvaluje:
Výběr dodavatele stavby vodovodu Nouzov I.–III. etapa – firma Risl, s. r.o.
Na žádost Sdružení zdravotně postižených poskytnout na činnost částku 4 000 Kč.
Nákup televizního přijímače a videopřehrávače v hodnotě 18 000 Kč pro instruktážní
potřebu Hasičského sboru.
Zrušit členství ve Svazu měst a obcí, neboť nepřineslo městu žádné odborné
informace ani výhody, pouze finanční výdaje.
Aby družstvo Cihlářských závodů pro výstavbu rodinných domků uhradilo za 30 dnů
částku 620 000 Kč (příspěvek na rozvoj infrastruktury – napojení plynu a vody).
Stanovit podmínky pronájmu objektu hostivického kina panu Sochrovi takto: nájemce
zaplatí za 1. čtvrtletí částku 10 000 Kč. Při stanovení bylo přihlédnuto k nutným
investicím nájemce.

Usnesení ze zasedání městského zastupitelstva, konaného dne 22. května 1996.
MZ souhlasí:
–
S prodejem pozemku firmě Agrant teprve po splnění všech závazků, které firma
Agrant převzala od firmy Belprax ve vztahu k městu. Jedná se o finanční příspěvky
na kanalizaci, plyn, o úhradu vynětí ze ZPF. Toto rozhodnutí MZ platí i pro případné
další nabyvatele.
–
Se zrušením členství města Hostivice ve Svazu měst a obcí.
24/96
–

Aby představiteli města v Radě školy byli jmenováni p. Kouble, ing. Pelc a p. Polák.

MZ schvaluje a pověřuje:
–
Pana starostu k uzavření úvěru s Českou spořitelnou, a. s., ve výši 18 700 [000] Kč
pro účely stavby kanalizace. Zároveň MZ souhlasí s tím, aby jako zástava pro výše
uvedenou půjčku byla České spořitelně, a. s., poskytnuta budova čp. 13 – hostivický
zámek.
Městské zastupitelstvo na mimořádném zasedání dne 17. července 1996 rozhodlo takto:
–
Schválilo zástavní smlouvu pro bezúročnou půjčku za Státního fondu životního
prostředí (SFŽP). Město dává do zástavy tyto objekty: dům čp. 59, 3, 164.
–
Schválilo smlouvu uzavřenou se SFŽP na poskytnutí dotace ve výši 13 148 000 Kč pro
dokončení plynofikace Hostivice. Bezúročná půjčka na plynofikaci bude splatná
počínaje rokem 2000, kdy by už měla Pražská plynárenská začít splácet plynovod
městu. Těmito prostředky bude splátka SFŽP uhrazena.
–
Souhlasí s postoupením pohledávky Technických služeb Hostivice k ČKD Polovodiče
Praha a. s. t. č. v likvidaci (94 810 Kč) případnému zájemci za 40 % nominální
hodnoty.
–
Souhlasí, aby byla podepsána smlouva s TJ Sokol Hostivice na poskytnutí bezúročné
půjčky ve výši 1 500 000 Kč pro vybudování plynového vytápění objektu hostivické
Sokolovny.
–
Nesouhlasí s vyhlášením ochranných hlukových pásem letiště Praha Ruzyně.
Požaduje, aby provoz letiště byl přizpůsoben platným předpisům z oblasti životního
prostředí, a nesouhlasí s rozšířením letiště směrem k Hostivici.
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Závěrem zasedání p. starosta informoval o tom, že OÚ Praha západ uvažuje o vybudování
Domova důchodců v Hostivici.
25/96
MR
–
–
–

na svém zasedání v září schvaluje:
Pronájem bývalé autolakovny58 p. Justovi.
Výstavbu a instalaci radiokomunikačního zařízení.
Plynofikaci zdravotního střediska.

MR doporučuje:
–
Předložit MZ návrh na zrušení městské policie a zřídit funkci pracovníka veřejného
pořádku.
–
Aby firma BKN vypracovala studii na výstavbu Domova důchodců v Hostivici.
Na základě výběrového řízení zadat uvedené akce takto:
a) Plynofikaci Litovic provede firma Risl.
b) Statiku zdravotního střediska firma Sedbet (410 000 Kč).
c)
Plynofikaci hasičského objektu firma Blaník (472 000 Kč).
d) Přístavbu zdravotního střediska Stavremo-Kostříž (2 197 000 Kč).
Usnesení ze zasedání městského zastupitelstva 22. 9. 1996:
MZ schvaluje:
–
Zrušení městské policie k 31. 12. 1996.
–
Zprávu o činnosti městské rady.
–
Poskytnutí mateřské školy jako zástavu za bezúročnou půjčku od SFŽP ve výši
5,5 mil. Kč.
MZ ukládá:
–
Městské radě, aby vypracovala návrh smlouvy o pronájmu vodovodu a kanalizace
Hostivice ing. Ivanovi a tento návrh předložila nejbližšímu zasedání městského
zastupitelstva.
MR na svém zasedání v listopadu bere na vědomí:
–
Zápis o provedené kontrole (hygienický dozor) v mateřské škole s tím, že nebyly
shledány závady v provozu, čistota a pořádek byly na velmi dobré úrovni.
–
Zprávu o výsledku kontroly hospodaření MěÚ Hostivice,
26/96
která byla provedena na základě písemné žádosti městské rady, která byla provedena ve
dnech 9. a 10. října 1996. Hospodaření MěÚ odpovídalo platným obecně závazným předpisům. Kontrolou výdajů z poskytnutých účelových dotací nebylo zjištěno porušení zákona.
Kontrolou dodržování zákona o účetnictví nebyly shledány závady.

58

Zřejmě Pelzova čp. 3.
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Dne 4. listopadu 1996 byla předána studie Domova důchodců v Hostivici Ministerstvu
práce a sociálních věcí a Okresnímu úřadu. Výběr pro projekt provádí a financuje Okresní
úřad Praha-západ, kapacita lůžek se zvyšuje na 60 lůžek.
MR schvaluje:
–
Návrh smlouvy s provozovatelem trhů p. Řežábkem na jejich pořádání na Husově
náměstí. Nájemné bude činit 2 500 Kč za pořádání jedné akce.

[2.] Politický život, strany, společenské organizace
Volby 1996
Volby do Parlamentu České republiky se konaly ve dnech: 31. května 1996 od 14 do
22 hodin a 1. června 1996 od 7 do 14 hodin. Místem konání v okrsku č. 1 je areál Svazu
chovatelů v Litovicích. Místem konání v okrsku č. 2 je místnost v budově mateřské školy.
Místem konání v okrsku č. 3 je místnost v objektu Sokolovny.
Volební účast občanů byla 73,93 %.
27/96
Politická strana a hnutí
SD-LSNS
ČSSD
ODS
Nezávislí
DEU
ODA
KDU ČSL
DŽJ
SDL
Česko-moravská unie středu
Česká Pravice
KSČM
SPR-RSČ
Levý Blok
Celkem

Počet hlasů

Získané hlasy v %

26
455
926
12
74
170
113
151
2
3
3
283
90
35

1,17
19,41
39,52
0,51
3,16
7,25
4,82
6,44
0,08
0,12
0,12
12,07
3,84
1,49

2 343

100,00

Obdobně jako před půl rokem se konaly volby do Poslanecké sněmovny, v listopadu se
konaly volby do Senátu ČR.
Termíny byly stanoveny:
1. kolo dne 15. listopadu 1996 od 14 do 22 hod. a 16. listopadu od 7 do 14 hod.
2. kolo dne 22. listopadu 1996 od 14 do 22 hod. a 23. listopadu od 7 do 14 hod.
Místa konání byla obdobná jako v minulých volbách.
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Hostivice připadly do volebního obvodu č. 16 – Beroun.
Rozdíl mezi volbami minulými byl v tom, že tentokrát byly volby dvoukolové za
předpokladu, že nebude zvolen kandidát již v 1. kole. Měli jsme dva kandidáty, a sice
Ing. Jiřího Rückla a Ing. Zbyňka Šorma. Ve volebním obvodě Beroun se stal senátorem
Ing. Rückl (ODA). Volební účast v Hostivici byla 25 %.
28/96

Společenské organizace
Český svaz chovatelů je jednou z největších a nejaktivnějších společenských organizací
v našem městě. Jejich činnost se neomezuje pouze na pouze na obvod našeho města, ale
zasahuje i do vzdálenějších obcí a měst, což dokazuje jejich účast na každoročních
výstavách, na kterých se mají chovatelé čím pochlubit. Úroveň a účelnost těchto výstav
potvrzuje i jejich návštěvnost v letošním roce – 1 724 návštěvníků. Mezi další úspěšné
akce tohoto svazu je i každoročně pořádaný ples, letos již dvanáctý.
Myslivecké sdružení Hostivice – hospodařící na 500 ha se v letošním roce rozhodlo opravit
loveckou chatu v místní bažantnici. Této akce se zúčastnili všichni členové a adepti mysliveckého cechu. Hlavním úkolem tohoto sdružení je však starost o zvěř, zvláště v zimním
období. Proto během roku zajišťují dostatek sena, zrnin, řepy atd., které v zimě zakládají
do krmelců. Dalším jejím úkolem je tlumení škodné zvěře, jako jsou toulaví psi, kočky,
lišky a straky, které jsou již přemnoženy. Za polovinu roku bylo v našem revíru uloveno
11 lišek. Sdružení se stará i o odchov jednodenních kachňat, které potom vypouští na
rybníky, a o bažantí dorost pro oživení krve.
Členové sdružení žádají MěÚ o podporu vydáním závazné vyhlášky o psech a postih
majitelů psů při jejich nedodržení. V zimě na rybníku vlčák strhl a usmrtil dospívající srnče.
Rovněž jako chovatelé i myslivci pořádají každoročně oblíbený myslivecký ples s bohatou
tombolou.
Sdružení zdravotně postižených občanů ČR je další společenskou organizací našeho města.
Sdružuje občany postižené tělesně, srdečně, cukrovkou, zrakově i sluchově. Má celkem
300 členů a zajišťuje pro postižené občany rekondiční pobyty, zdravotnické potřeby
a pomůcky, průkazy pro těžce
29/96
postižené ZTP apod. Do hostivické organizace patří i postižení občané Jenče a Dobrovíze.
Sdružení pořádá cenově zajímavé zájezdy pro své členy, někdy i nečleny, většinou metodicky zaměřené.
Další svazy – žen, dobrovolných hasičů, bojovníků za svobodu, rybářů a jiné – zvláště
viditelně se neprojevují.
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3. Pracovní akce, kanalizace, plyn, vozovky, stavby…
Prvořadým úkolem městských orgánů, rady a zastupitelstva, bylo ozdravění ovzduší
našeho města dalším budováním kanalizace, rozvodu vody a plynu. Náš program
ozdravění ovzduší byl předložen Ministerstvu životního prostředí již v březnu 1995 za
účelem získání dotací na plánované akce. Jejich realizace byla předpokládána především
v letech 1996 a 1997. Veškeré práce jsou odvislé od zajištění finančních prostředků,
kterýžto úkol převzal na sebe sám starosta města.
Dne 30. 1. 1996 proběhlo kolaudační řízení poslední části první etapy kanalizace z Hostivice do Jenečka v ulici K Nádraží a Potoční. Jsou v proudu práce na druhé etapě kanalizace
podél Jenečského potoka do Jenečka.
Pokračuje se ve výstavbě druhé etapy kanalizace. Pokládka kanalizace překročila
komunikaci u Pragofol s. r. o.59 a je ukončena skrývka ornice na celém úseku až po
zástavbu v Jenečku. Další výstavba kanalizace je plánována a smluvně zajištěna na trase
vedoucí ulicí Novotného a dále pak ulicí Družstevní do ulice Souběžné a ulicí Bezručovou až
ke karlovarské silnici.
Během měsíce října byla dokončena stavba vodovodu v ulici Prostřední a byl vodovodní
řad prodloužen až do ulice ČSA. Byl podán návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí.
30/96
V Nouzově pokračovaly práce na výstavbě vodovodu v ulicí Broulova, Tyršova a Okružní.
V ulici Lomená a U Chobotu byla zahájena výstavba splaškové kanalizace.
21. října byly uvedeny do provozu plynovody v ulici U Školičky, Fibichova, 28. října,
Břevská, Študentova, Smetanova, Kmochova, U Stromečků60 a V Podskalí. Zbývá dokončit
ulici Lomenou a V Chobotu.61 V ulici Prostřední je dokončen plynovod, předán Pražské
plynárenské společnosti a. s. a je připravena kolaudace. Bylo plynofikováno zdravotní
středisko – dům čp. 791 v Prostřední ulici a dokončeno statické zajištění tohoto domu.
V ulici Cihlářské byla dokončena kanalizace a byly zahájeny práce na vodovodu a plynovodu. Pokračuje výstavba vodovodu a plynovodu v Nouzově v ulici Okružní a jsou
dokončeny ulice Broulova a Tyršova.
Stavební úřad byl zástupci města upozorněn na skutečnost, že STS vypouští do splaškové
kanalizace i dešťové vody. Následkem toho došlo v roce 1995 k zahlcení stoky a k vyplavení pozemků a domů v ulici Prostřední. Jelikož STS zprovoznila kanalizaci bez řádné
kolaudace, byla vyzvána k podání žádosti o provedení kolaudace stavby, kdy bude
zkontrolováno, zda došlo k oddělení splaškových vod od dešťových.
13. srpna 1996 se konala kolaudace kanalizace z Jenečka do Hostivice a vodovodu v ulici
Dělnické, Prostřední, Sportovců.
V nové školní budově se konaly stavební práce nad rámec původního záměru. Ve školní
kuchyni a jídelně pokračovaly stavební úpravy a výměna vzduchotechniky.

59
60
61

Nyní ulice Ke Skále.
Správně Ke Stromečkům.
Správně U Chobotu.
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V mateřské škole se konaly stavební práce pro kolaudační rozhodnutí z hlediska požární
ochrany.
Veškeré zbývající práce na dokončení přístavby základní školy a při rekonstrukci školní
jídelny byly dokončeny.
V přízemí bytového domu čp. 1157 v Kmochově ulici bylo
31/96
započato s výstavbou dvou (sociálního zaměření) bytů.
Byla zahájena rekonstrukce hasičské zbrojnice včetně plynofikace, vodovodní a kanalizační
přípojky.
Byly zahájeny práce na plynofikaci bývalého kina včetně jejího [!] připojení na městský
vodovod a kanalizaci.
Bylo započato s rozebíráním a následnou konzervací Mariánského sloupu na Husově
náměstí.

4. Veřejný a kulturní život
Bývalý p. ředitel hostivické školy pan Miloš Šrámek, nositel 18 cen literárních soutěží, vydal
svou další knihu pod názvem „Stalo se léta páně“, jejíž děj se týká i našeho města. Pro
naše občany má jistě tato kniha velký význam, neboť přibližuje jejímu čtenáři minulost
a vyvolává zájem o historické souvislosti v našem okolí. Pan Miloš Šrámek patří k vrstvě
obětavých a poctivých kantorů, kteří položili základ naší kulturní výchově.62
Koncertní sezóna 1996.
Koncertním dnem pro tento rok byl stanoven čtvrtek a místem jeho konání aula
hostivického zámku. Bylo uspořádáno sedm koncertů během roku se špičkovým
obsazením, jako například Adamusovo trio, Stamicovo kvarteto, Rožmberská kapela,
houslový virtuos Jaroslav Svěcený a celá řada dalších umělců. Při zmínce o hudební kultuře
nesmíme opomenout její hlavní organizátorku, paní A. Křižkovou, za což jí patří dík
posluchačů.
Každou poslední neděli v měsíci (leden, únor, březen) byla pro střední a starší generaci
uspořádána v Cotton Clubu63 zábava s tancem, jejíž iniciátorem byla ředitelka mateřské
školy paní Kozlová.
32/96

62
63

Vydání knihy je uvedeno již v zápise za rok 1995 a do tohoto roku je také kniha datována v tiráži.
Čsl. armády čp. 123.
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11. dubna 1996 odešel JUDr. Miroslav Zvára.
Byl to člověk s velkým rozhledem, bohatými životními zkušenostmi, vždy ochoten poradit
a pomoci druhým, člověk vzdělaný a skromný. Vyrůstal jako syn úředníka státních drah,
bydlícího ve služebním bytě na hostivickém nádraží. Přestože ve škole patřil vždy mezi ty
nejchytřejší, byl veden ke skromnosti a jako takový žil po celý život. Z hostivické školy
odešel do pražského gymnázia, a když byly po druhé světové válce znovu otevřeny vysoké
školy, pokračoval ve studiu na právnické fakultě v Praze. Po úspěšném ukončení studia
pracoval jako asistent profesora Turečka na právnické fakultě. Bohužel však pouhý jeden
rok, neboť byl v roce 1949 zatčen a uměle vykonstruovaným politickým procesem
odsouzen k 10 letům vězení. Během výkonu trestu se pokusil o útěk, při kterém byl
zadržen a odsouzen k dalším 16 letům. Byl vězněn na Borech, v Leopoldově a pracoval
v uranových dolech v Jáchymově a Příbrami. Celou tuto vězeňskou kalvárii naštěstí přežil
a po těžkých 12 letech byl, ač již ne zcela zdráv, propuštěn na svobodu. Nejprve ale
pracoval u soustruhu v hostivické Pragovce a teprve později se mohl vrátit ke svému
původnímu povolání a pracovat jako právník. Po roce 1989 byl v komunálních volbách
demokraticky zvolen hostivickým starostou, prvním starostou po 40 letech vlády jedné
strany. Tohoto úkolu se dr. Zvára zhostil se ctí. Právě jemu mohou hostivičtí občané
děkovat, že úspěšně pokračovala výstavba kanalizace a městského vodovodu a do Hostivice byl přiveden plyn. Jako první inicioval jednání o připojení Hostivice na pražskou
autobusovou dopravu.
Z krátkého životopisu tohoto vzácného člověka vyplývá, že neměl život lehký a snadný. Zlá
a nevyléčitelná nemoc předčasně ukončila jeho životní dráhu v 71 letech a bohužel mu
nedopřála užít si klidného a spokojeného odpočinku v klidu svých drahých.
Na takové lidi se nezapomíná a zůstanou v našich
33/96
srdcích i nadále.
Ing. Karel Šícha
13. dubna od 10 hodin se konala na zámku v Hostivici burza chladných zbraní a replik
historických zbrojí.
14. března vydal OÚ Praha západ rozhodnutí, kterým vyhlásil obě lípy mezi poštou a farou
před vchodem do kostela za památné stromy. Jedna má obvod 367 cm a je vysoká cca
18 m a druhá má obvod 225 cm a je vysoká cca 17 m.
V červnu byla v zámku výstava fotografií pod názvem „Hostivice zmizelá a mizící“, kterou
uspořádala letopisecká komise z archivu fotografií kronikáře.
V červnu se konal v zámecké aule koncert žáků hudebních kurzů.
Koncem června byl v zámku večer poezie a hudby, kde byly recitovány verše Jaroslava
Vrchlického a Jaroslava Seiferta.
Hostivická knihovna každoročně rozšiřuje seznam půjčovaných knih a s jejich tituly
seznamuje i čtenáře Hostivického měsíčníku. Každoročně je počítáno při sestavování
městského rozpočtu s přidělením finančních prostředků na nákup knih.
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Časopis Hostivický měsíčník v tomto roce vycházel bez přerušení 23 let. Jeho redakční
radu ale během krátké doby opustili dva její zakládající členové.
Připomeňme, že naprosto nečekaně dne 11. prosince minulého roku zemřel pan PhDr. Slavomír Plicka, který byl od dob založení časopisu nejen předsedou redakční rady, ale i duší
celého časopisu. Uplynuly přesně čtyři měsíce a postihla nás další těžko nahraditelná
ztráta, když 11. dubna 1996 zemřel po těžké nemoci pan JUDr. Miroslav Zvára.
Od září tohoto roku posílil oslabenou redakční radu pan Ing. Oldřich Frank, který se velice
rychle sžil s kolek34/96
tivem a stal se jejím platným členem.

5. Život našich dětí
Ve dnech 14. a 15. února od 14 do 18 hodin se konal zápis školních dětí do prvních tříd,
kterých se přihlásilo 58 a bylo podáno 8 žádostí o odklad. Počínaje rokem 1996–1997 je
základní škola opět devítiletá – 5 let prvního a 4 roky druhého stupně.
Přátelé přírody – KAJKY – v sobotu 9. března v 9 hodin sbírali odpadky a uklízeli
nepořádek kolem rybník, což dělají každoročně 2× – na jaře a na podzim.
Od 15. do 25. dubna jeli žáci 6. tříd na „školu v přírodě“ do Orlických hor. Bydleli na chatě
Lesanka na Pastvinách. Učili se 4 hodiny denně a zbytek se učili poznávat tamní přírodu.
Navštívili pevnost Dobrošov, zámek Kuks, Babiččino údolí, Králíky, kde navštívili chrám
Matky Boží na Vysoké hoře.
Ve středu 1. května uspořádal oddíl mladých ochránců přírody KAJKY v Hostivici již druhé
městské kolo přírodovědné soutěže „Zelená stezka – Zlatý list“, které se zúčastnilo 56 dětí.
V červenci letošního roku pořádalo junácké středisko svůj druhý samostatný tábor
v přírodě v katastru obcí Čísovice a Bratřínov.
Více než pět desítek hostivických dětí prožilo týden od 12. do 20. srpna na táboře v Dolním
Podkozí v povodí Kačáku, kde soutěžily na motivy Starých pověstí českých.64
35/96
V sobotu 11. září proběhla v Hostivici tradiční podzimní pomoc přírodě, pořádaná oddílem
mladých ochránců přírody – KAJEK.
Ve středu 15. září se v Hostivici konalo veselé odpoledne pro děti. Vystoupení střídalo
vystoupení.
V říjnu 1996 proběhl v hostivické základní škole 4. ročník soutěže „Pátrejte s námi“, kterou
organizuje Český svaz ochránců přírody. V rámci soutěže žáci odpovídají na otázky
o památkách, přírodě a ochraně životního prostředí v Hostivici.

64

Tento tábor se konal v roce 1995.
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Okresní úřad Praha západ vydal dne 14. října 1996 nařízení o zřízení přírodní památky
„Hostivické rybníky“ na základě návrhu místní skupiny ochránců přírody.

7. Tělovýchova – sport
Výročí založení oddílu kopané – 66 let
V neděli 23. března 1930 se konala v restauraci u Šroubků (bývalý zájezdní hostinec)
ustavující schůze sportovního klubu kopané. Zakládajícími členy byli: František Čermák,
pozdější starosta obce, Véna Ryvora, Karlík Škvor, Pepík Bláha, Jarda Tesař, Karel Vácha,
Pepík Novotný, Vlasta Švarc, Karel Šmíd, O. Nohejl, J. Janda, V. Čížek, Josef Soukup,
Štěpán Sklenář a první pokladník F. Kočí. Bylo to v době vrcholné hospodářské krize.
Sportovní klub byl založen vesměs mladými lidmi, které spojovala společná touha po
sportu, který jim dal zapomenout na veškeré starosti po obživě, která nebyla v té době
lehká. Na ustavující schůzi byl zvolen výbor, do jehož čela byl postaven František Čermák,
sekretářem byl Jaroslav Tesař, jednatelem Josef Bláha a pokladníkem František Kočí.
V tomto roce sehrálo IA mužstvo 14 zápasů, z nichž 9 vyhrálo, 2 skončily neroz36/96
hodně a 3 prohrálo. Koncem roku 1930 přesídlil klub do nové místnosti u Neradů.
Rok 1938 a 1939 byl v důsledku nacistické okupace a řadě omezení jedním z nejhorších
pro klub. 10. července 1939 došlo ke sloučení s Meteorem Litovice.
V letech 1940–1944 byla činnost klubu omezena zákazem schůzí, ale na hřišti se dále
pokračovalo se střídavými úspěchy. Ani našemu klubu se nevyhnula krutá daň německé
perzekuce popravou pana Štěpána Drdy po nástupu Heydricha a smrtí pana Františka
Novotného v Mauthausenu.
Po skončení fašistické poroby a osvobození vlasti a zvláště pak sloučení obcí Hostivice
a Litovice klub znovu započal svou činnost.
Po roce 1948 byl klub začleněn do Tělovýchovné jednoty Sokol.
Dne 12. října 1996 se uskutečnila valná hromada TJ Sokol SEWO Hostivice, oddíl kopané,
které se zúčastnilo 79 členů a 5 hostů. Předseda OV ČSTV pan Fürst, zástupce okresního
fotbalového svazu pan Sluka, za město pan starosta MVDr. Chalupa, za hlavní výbor TJ
Sokol Hostivice Ing. Žebera, za sponzora pan Zeus, jednatel společnosti Sewo. Na valné
hromadě byly předneseny předsedou mandátové komise nové stanovy SK SEWO Hostivice,
schválené a registrované ministerstvem vnitra. Jako nově vytvořené občanské sdružení
jsme získali právní subjektivitu a byl obnoven samostatný sportovní klub pod názvem
SK SEWO Hostivice za předsednictví Jiřího Šímy.65
Zapsal: Ing. Karel Šícha
37/96

65

Oddíl kopané však nadále působil jako součást TJ Sokola Hostivice.
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[Strany 1/97 až 5/97 v knize chybí]

Leden
Zelený ples. 18. 1. Myslivecký bál místního mysliveckého sdružení zahájil po dvouleté
nedobrovolné přestávce provoz v hostivické Sokolovně. Jediný velký sál ve městě slouží
jako tělocvična dětem ze školy i dospělým a měla by být udržována v čistotě téměř
aseptické. Po vyhoření Dělnického domu a zrušení kulturního střediska AZKG musí sloužit
Sokolovna pro schůze, zábavy i prodejní akce. Sokolovně je dobrých 70 let, ovšem ze
starého lazaretního baráku z první světové války nezbylo po přestavbě téměř nic.
Autobusové spoje. 28. 1. Na radnici se konala přípravná porada k zavedení nové trasy
autobusové linky 357. Konečná stanice bude na náměstí 1. máje zpět Litovickou ulicí,
přestává tedy být linkou okružní. Do Jenečka pojede linka 306 ze Zličína až do Jenče
Litovickou a Sportovců. Zcela nová linka 347 pojede z náměstí 1. máje k tramvaji na Bílou
Horu se zastávkami u mlékárny (předtím u stadionu), v Nouzově a v Paloukách. Spolu
s linkou 358 ze Zličína do Chýně se zastávkou na Břvech je to spojení, o kterém snili
hostivičtí od počátku století, že však bude síť linek, doplněná autobusy ČSAD, tak hustá,
o tom se jim ani nezdálo.
Domov důchodců. 28. 1. Okresní shromáždění rozhodlo, že v Hostivici se bude stavět
Domov důchodců. Bude mít 60 lůžek, je situován do klidného prostředí východně od farské
zahrady.
5/97
Investorem je okres Praha-západ, dodavatelem projektu a snad i stavby je vysokomýtská
firma BKN – inženýrské projekty a dodávky staveb s. r. o.
Na ministerstvu dopravy a spojů se konala porada o dalším rozvoji letiště Praha Ruzyně.
Poradu vedl náměstek ministra dopravy ing. Foltýn. Přítomni byli ředitelé odboru civilního
letectví ministerstva dopravy a Řízení leteckého provozu, dále generální ředitel České
správy letišť a náměstek ministra životního prostředí ing. Aleš Šulc. Za obce se dostavili
starostové Kladna, Hostivice a Horoměřice, vedoucí stavebního úřadu Hostivice a další.
Cílem porady bylo přesvědčit obce o nezbytnosti výstavby startovací a přistávací dráhy
06/24 (už tedy ne 07/25 bis, že by nové číslo a směr mělo odstranit strašáka něčeho
nadbytečného?). Ing. Foltýn prohlásil, že ministerstvo dopravy získalo přesnou představu
o umístění a velikosti nové dráhy. Horoměřický starosta Václav Kášek informoval přítomné
o ustavení sdružení obcí ohrožených provozem letiště. Podle jeho názoru by se letiště
nemělo dále rozvíjet a mezinárodní letiště by mělo být vybudováno na příhodnějším místě.
Zástupci státní správy tuto myšlenku zásadně odmítli s poukazem na obrovské náklady
takové stavby. Porada přijala návrh náměstka Ing. Aleše Šulce, aby byl podle § 14 zákona
244/92 Sb. vypracován dokument o vlivu zamýšlené stavby na životní prostředí (EIA).
Ministerstvo shromáždí legislativní podklady pro možnost poskytnutí kompenzací postiženým obcím. Bylo dohodnuto, že občané budou přístupnou formou průběžně informováni
o významu rozvoje letiště. Budeme tento slib bedlivě sledovat.
6/97
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Firma RISL. Firma RISL s. r. o. hodlá přenést svoje sídlo do Hostivice. V současné době
v ulici U Vodárny upravuje bývalý stavební dvůr Komunálního podniku Roztoky. Staví
budovu kanceláří a skladů. Z hostivického zámeckého dvora, který zamýšlí koupit, chce
vybudovat reprezentační sídlo firmy.
Pan doc. ing. arch. Bohumil Fanta, CSc., byl zvolen děkanem fakulty architektury Českého
vysokého učení technického. Radost úspěchu kalí skutečnost, že pro nové povinnosti
rezignoval pan ing. arch. Fanta na funkci člena městské rady a předsedy komise
urbanizmu, architektury a životního prostředí.
Plyn. Firma AGROMAK oznámila, že končí s prodejem plynu z pojízdné prodejny. Lahve
s propan-butanem je možno vyměnit v objektu Strojní a traktorové stanice (Lindbetonka)
u firmy ZZIPSS.
Zlatá svatba. Zlatou svatbu oslavili v obřadní síni radnice manželé Koválikovi.
Zápis do školy. K zápisu do prvních tříd základní školy na rok 1997/8 se se svými rodiči
dostavilo 52 dětí, sedmi byl nástup do školy na žádost rodičů odložen.
Změny v zastupitelstvu. Za ing. arch. Fantu nastoupil do městského zastupitelstva
ing. Jan Šanovec, do rady byl zvolen zastupitelstvem pan Jaroslav Kratochvíl.
7/97

† Dr. Antonín Tejnor. Zemřel PhDr. Antonín Tejnor, významný vědecký a kulturní
pracovník. Věnoval se jazykovědě, překládal a napsal množství populárních i vědeckých
statí, pojednání a návodů. Jeho pohnutý život vylíčíme v nekrologu v příloze.66 Dovolte jen
kronikáři říci, že pro něho a pro celou širokou oblast místní kultury je to ztráta nenahraditelná – byl mi nejen celoživotním přítelem, moudrým a zvídavým člověkem, v jehož
obsáhlé knihovně se našlo takřka vše se zasvěceným komentářem takřka ke všemu. Bude
nám chybět.
Hasiči r. 1997. Místní hasičská jednota hodnotila uplynulý rok 1996. Sbor má 31 členů,
28 mužů a tři ženy. Zálohu pro budoucnost tvoří kroužek mladých hasičů s 11 dětmi.
Odborná školení absolvovalo šest členů s dobrým výsledkem. Sbor má vyhovující techniku.
V roce 1996 vyjel devětkrát k požárům s průměrnou účastí šesti hasičů. K pohodě přispívá
zlepšení prostoru zbrojnice – byl zaveden plyn, rekonstruovány rozvody vody, WC,
koupelny i rozvodu vzduchu v garáži.
V únoru byly ohlášeny dvě stávky odborářů. Obě na podporu mzdových požadavků. Při
stávce železničářů ve stanici Hostivice stávkovala pouhá desetina osazenstva, učitelé na
místní škole stávkovala polovina sboru, a tak měla vyučování jen základní škola, vyšší
stupeň měl volno.
Městská rada vyhověla žádosti školského odboru Okresního úřadu a bude projednávat
školské přestupky v městě.
8/97
66

Příloha není v kronice zařazena.
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Staronový Hostivít. Po dlouhém přípravném období sešla se ustavující valná hromada
Dobrovolného občanského sdružení HOSTIVÍT. Spolek byl registrován ministerstvem vnitra
již 20. 2. 1995. Podle schválených stanov má spolek: „podílet se na zachování a obnově
tradičních kulturních a duchovních statků, přispívat k ochraně a rozvoji přírodních hodnot
a krás, jakož i zlepšování životního prostředí.“ Spolek přijal tradiční jméno Hostivít po
předchůdci, založeném v roce 1889 a zaniklém teprve po násilném rozehnání organizací,
které se nehodily do Národní fronty jednak svým posláním i tím, že nebyla záruka
dostatečně silné stranické skupiny k ovládání spolku. Nový spolek se k svému předchůdci
vrací, i když jeho idea a poslání jsou jiné, jak odpovídá rozdílu sta let, které dělí data
založení. Valná hromada zvolila výbor a tři čestné členy: Dr. Tejnora in memoriam,
Dr. Votrubce a pana ředitele Šrámka.
Malometrážní byty. Město se zúčastní výstavby 36 malých bytů. K tomu účelu poskytne
pozemek ve Školské ulici a dostane určitý počet bytů. Byty jsou určeny pro mladé rodiny
a na výstavbu se dostane státní dotace.
9/97
Inženýrské sítě v r. 1997. S jarem dostává se do tempa výstavba inženýrských sítí.
Postup bude znázorněn v příloze tak, aby bylo možno sledovat, jak roste rozvod plynu,
vody, kanalizační sítě.67 To jsou úkoly, které těžce sužují město. Až bude základní síť
položena, zbydou peníze i síly na jiné, nezaviněně zanedbávané věci.
† doc. Dr. Votrubec, CSc. Odešel docent RNDr. Ctibor Votrubec, geograf, člověk nesmírně pilný, houževnatý, s vědomostmi téměř encyklopedickými, vědec, popularizátor. Bude
těžké pořídit bibliografii jeho publikací. Od nejprestižnějších geografických publikací až
k nejprostším venkovským novinám – to byl prostor pro jeho zájmy a činnost. Blíže se
budeme věnovat jeho životní pouti v příloze.68
MDŽ. I letos oslavil svaz žen Mezinárodní den žen. Nebylo by na tom nic divného, slaví se
leckde po světě, i tam, kde neměli s bolševiky tu čest. Odpadne jistě i ta pijatika na počest
žen ze strany partnerů – kdyby… Ano, někteří pořadatelé změnili jména, jiní nikoli – zůstal
Svaz žen, kdopak se to skrývá za hrdým názvem Společnost přátel národů východu – asi
Afghánistánu, možná až Japonska, a vezmeme-li to od podlahy, tak i Peru či Texas,
Arizona. Komunistům přibylo jen to M.69 Co ale v této společnosti mateřská škola? Kolik
matek těch malých je ve Svazu žen?
Městské zastupitelstvo. 17. 3. zasedalo městské zastupitelstvo. Z důležitějších věcí
zaznamenejme:
–
uzavírku roku 1996
–
rozpočet na rok 1997, viz přílohu70
–
pronájem vodovodu vodohospodářské s. r. o. v Roztokách
10/97
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68
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Příloha není v kronice zařazena.
Příloha není v kronice zařazena.
KSČ -> KSČM.
Příloha není v kronice zařazena.
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vyslechlo a schválilo zprávu o činnosti městské rady, z níž vyjímáme:
text vyjádření o vlivu stavby na životní prostředí (EIA) skladového areálu Böllhoff
v Paloukách (sklad spojovacího materiálu).
souhlas s napojením skladu Prazdroj Hostivice v Paloukách na veřejnou vodovodní
síť.
text dopisu městu Roztoky s poukazem na neplnění kompenzačního závazku
v ukládání tuhého komunálního odpadu (TKO).
navýšení skládky TKO podle projektu ing. Sochy. České dráhy a inspektorát ochrany
přírody souhlasí.71

Ještě malé byty. Upřesněné informace o výstavbě malometrážních bytů: stavební
družstvo bylo založeno na fakultě architektury ČVUT. Cílem je postavit dům, jehož
nadpolovičním vlastníkem bude obec, zbytek bude družstva. Město dá pozemek a může
získat dotaci. Náklad na byt je 370 000 Kč, náklady nepokryté dotací uhradí družstvo.
Termín žádostí končí dubnem t. r. Město získá 18 bytů, zbytek je družstva.
Léčebné zařízení. V objektu hotelu FORT ROXY bude ambulance akupunktury a léčebné
rehabilitace se jménem YGIA, nestátní zdrav. zařízení.
11/97
Anténní stožár. Firma Radiomobil na pozemku pronajatém od města mezi Hostivicí
a Jenečkem vztyčila stožár vysílače radiokomunikačního signálu. Zároveň se proslýchá, že
hodlá na území města postavit stožár další. Podle vyžádaného dobrozdání nenaruší provoz
tohoto zařízení žádný z existujících radiosystémů ani nemá vliv na zdraví občanů.
Technické zařízení vysílače je v malé buňce u paty stožáru.
Z jednání rady. Městská rada rozhodla o geodetickém zaměření městské části Břve,
které je nezbytné pro zpracování projektu inženýrských sítí v této části města. Schválila
text smlouvy se společností INFORM na zřízení městského informačního systému, který
zaručí dokonalou orientaci ve městě.
Technické služby. Technické služby města Hostivice existují už pět let. Zajišťují úklid
města a v zimě průjezdnost městských komunikací a veřejných ploch, pečují o městskou
zeleň, udržují dopravní značení, zajišťují odvoz domovních odpadů a jejich skládkování,
provozují fekální službu, dovážejí cisternou pitnou vodu, spravují a udržují byty v majetku
města, starají se o veřejné osvětlení, provozují kanalizační síť včetně čističky odpadních
vod.
Za odvezení popelnice účtují občanům 20 Kč, podnikatelům 35 Kč, stočné pro občany
z 1 m³ 6 Kč, podniky platí 15 Kč, za 1 m³ fekálií 55 Kč, na skládce inertního materiálu na
Břvech 90 Kč za 1 m³, za cisternu vody 137 Kč.
12/97

71

Bývalá skládka odpadu na pozemku souběžně s železniční tratí od Litovic do Jenče mezi karlovarskou
silnicí a Jenečským potokem.
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Letiště Ruzyně. Pod tlakem veřejného mínění i jako prevenci k zajištění průchodnosti
budoucích požadavků směrem k obcím, která se dají očekávat v dalším rozvoji letiště
Ruzyně, oznámila Česká správa letišť, že chystá opatření k minimalizaci obtěžování hlukem
pro přilehlé obce:
1.

Podnět k stanovení hlukových ochranných pásem, k tomu vyvolá Česká správa letišť
(ČSL) správní řízení k vydání územního rozhodnutí o pravidlech územního plánování
pro oblasti ohrožené hlukem leteckého provozu.
Dovolte komentář kronikáře:
Pouhé konstatování, že hluk v daném místě nepřekračuje normou stanovený hluk,
zdaleka nezaručuje pohodu bydlení. Tak jako tepelná pohoda je složena nejen
z teploty daného prostoru (skládá se z vlhkosti vzduchu, tepelného rozložení po
vertikále, sálání okolních předmětů i z pohybu vzduchu), bylo by třeba stanovit
hlukovou pohodu (např. frekvenci a výšku hlavních složek, změny intenzity, jejich
četnost atd.). Příkladem může být poválečný provoz kotlových ventilátorů kotelny
letiště; jejich vše pronikající nesnesitelné pískání, před nímž nebylo úniku. Jistě
hluboko pod úrovní hlukového limitu. Další důsledek – pokus o zasahování do
pravomocí obce docílením omezení či dokonce zákazu staveb v oblasti zvýšeného
hluku, možná dokonce odmítnutí odpovědnosti k stavbám dřívějším, které se ocitnou
v pásmu zvýšeného hluku.

2.

Inventarizaci objektů podle kategorií ohrožení. Toto opatření by provedl nezávislý
stavební akustik jako podklad pro
13/97
stanovení stupně ochrany před hlukem.
Komentář: Podle jakých kritérií bude „nezávislý“ akustik kategorizaci dělat?

3.

Zpracovat harmonogram protihlukových opatření, projednat s obcemi a krajskou
hygienickou stanicí.

4.

Adresně přidělovat finanční prostředky na protihlukovou ochranu.
Komentář: Řešením okamžité situace jednorázovým opatřením nelze řešit budoucí
stav. Příliš se celá akce podobá pacifikaci k získání povolnosti pro akce, které toto
opatření neřeší.
Ve srovnání s mezinárodními letišti, které dnes dosahují výkonů, které ČSL chce
dosáhnout (Frankfurt, Mnichov), je to, co ČSL nabízí, zcela nepatrný zlomek, jak tato
letiště se systematicky a po všech stránkách o obyvatele okolních obcí starají. Provoz
letiště s 12 000 000 cestujících za rok ovlivňuje rozsáhlý region a přináší kolem
10 000 pracovních příležitostí přímo v leteckém provozu a dalších 30 000 ve
službách, dopravě, obchodu (Frankfurt 1995). V Ruzyni a okolí bude ČSL polepovat
okna!
14/97

Městská rada schválila dohodu mezi stavebním úřadem a SPT Telecom o nahrazení sloupů
nadzemního telefonního vedení podzemními kabely do roku 2000.
Ulice v novém sídlišti na území bývalé cihelny pojmenovat „Jarní“, „Letní“ a „Zimní“.
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Skupina 19 dětí vedená dvěma učitelkami navštívila Anglii, kde strávily pět dní. Bydlely
v anglických rodinách a navštívily atraktivní místa. Věřil by tomu někdo před osmi léty?
Přijímacích řízení na školy vyšších stupňů se přihlásilo 66 žáků 9. tříd. Z toho 63 uspěli
v prvním kole, tři byli pozváni ke druhému termínu. Tři žáci budou pokračovat na
gymnáziích, do obchodních akademií nastoupí 13 žáků, 8 žáků bude studovat na průmyslových školách, čtyři na jiných odborných školách, 35 žáků bylo přijato do středních
odborných učilišť.
Bylo dosaženo dohody o lince městské hromadné dopravy číslo 347 z Hostivice na Bílou
Horu. Město bude přispívat částkou 123 422 Kč. V pracovní dny pojede 18 spojů, v sobotu
a v neděli 16 spojů. Provoz bude zahájen v září. Dostupnost hlavního města, připočteme-li
sedmnáct spojů linkových autobusů, je výjimečná a určitě se projeví v dalším růstu města.
Městská rada rozhodla podat žalobu na Ústav lékařské kosmetiky pro neplnění nájemní
smlouvy o užívání západního křídla hospodářských budov zámku.
Město nemá potřebné finanční prostředky na opravu mariánského sloupu, a proto vrací
Okresnímu úřadu
15/97
dotaci 100 000 Kč. Dotace činila přibližně jednu desetinu potřebné částky.
Technické služby zvýšily cenu stočného z 6 Kč na 10 Kč pro domácnost a z 15 Kč na 18 Kč
pro podniky.
Okresní úřad sdělil, že odkládá stavbu Domova důchodců pro snížení finančního limitu.
Ministerstvo dopravy a spojů odmítlo předložit vládě k rozhodnutí stavbu rychlodráhy
navrhované sdružením PRaK (Praha – Kladno přes letiště Praha-Ruzyně). Projekt bude
aktuální za 5–7 let a je závislý na rozvoji letiště Ruzyně. Příspěvek 100 000 Kč, které by
město mělo zaplatit jako člen sdružení, není schopno uhradit. Stačí pohled na
navrhovanou trasu, aby bylo zřejmé, že navrhovaná rychlodráha by pro Hostivici představovala spíše zhoršení dopravní situace, jednak vzdáleností navrhovaného nádraží mimo
dosah pěší chůze, jednak prodloužením trati a tím zvýšení času i jízdného.
Městské zastupitelstvo projednalo vedle běžné agendy změnu tržního řádu, uložilo
projednat častější odvoz kontejnerů tříděného odpadu.
Do funkce inspektora veřejného pořádku nastoupil zkušený bezpečnostní pracovník Rudolf
Kuda.
Konal se den otevřených dveří v klášteře Kongregace milosrdných sester svatého Karla
Boromejského v sousedních Řepích, známém starším občanům jako ženská trestnice.
Budova a charakteristickou věžičkou byla postavena v letech 1859–1862 a byla původně
určena pro mateřinec řádu. Teprve později tu byly vězněny ženy. Za totalitního režimu
budova sloužila k výcviku SNB,72 poté Výzkumnému ústavu zemědělské techniky. Dnes se
tu Boromejky opět starají o potrestané ženy s dětmi.
16/97
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Sbor národní bezpečnosti.
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V červenci byla ničivými povodněmi postižena severní Morava a severovýchodní Čechy.
Otřesné obrazy, které jsme zvyklí vídat ze subtropických krajů a v duchu se těšit
z tisícikilometrových vzdáleností od těch míst, jsme prožívali za humny. V národě se
zdvihla mohutná vlna solidarity v celé republice.
Sbírka trvanlivých potravin, balené vody a šatstva byla uspořádána v Sokolovně, občané
reagovali naprosto spontánně. Podnikatelé vedle darů přispěli i bezplatným odvozem.
Peněžité dary byly odeslány v neuvěřitelně krátké době Litovli u Olomouce (44 000 Kč)
a Bělé pod Pradědem (11 000 Kč).
Soutěž dorostu a žáků v triatlonu probíhala u našich rybníků. Závodníci plavali v Litovickém
rybníku, běžecká trasa vedla po hrázi rybníka do Bažantnice, cyklistická trať směřovala
z Litovic do Chýně, kolem drůbežárny do Úhonic a zpět – celkem 15 km, dorostenci jeli po
silnici do Hájku, po obrátce stejnou cestou zpět.
Čtvrtý ročník sympozia, tentokrát s motem „Tvrz u rybníků“ se konalo 8. až 10. srpna.
Počasí, které poškodilo loňský ročník, bylo tentokrát ideální. Vernisáž výstavy v Litovické
tvrzi byla v této monumentální stavbě, jen málo změněné proti podobě z první poloviny
14. století, po čtyřech stech letech první společenskou událostí od svatby Jana Jarolíma
Prunara s Kateřinou Zákostelskou z Bílejova. Tentokrát pořádal sympozium spolek Hostivít
sám. Středočeské sdružení výtvarníků se účastnilo jen výkonnými umělci.
Byl odstřelen komín hostivické státní cihelny, aby udělal místo výstavbě řadových domků.
Zmizela jedna z dominant Hostivice a udělala tak důrazný konec historie závodu i jeho
rázovitým zaměstnancům, které „hliněný chléb“ nikdy moc dobře neživil. Byli jen o stupínek výš než „dvoráci“.
17/97
I když v cihelně, jako všude, byly citelné rozdíly mezi sezónními dělníky, profesionálními
„cihláři“ a zvláště pak cihlářskými mistry. Hostivická cihelna prošla vývojem od rukodělné
výroby po plně strojovou, od nejjednodušších pecí po automatizovanou kruhovku, od
zavážení prkenným kolečkem až po elektrifikované vozíky, od sušení na slunci po
důmyslné sušárny, od prostých cihel až po děrované bloky. Konec znamenalo vytěžení
hliniště okolo výrobny. Dovážení suroviny by znamenalo konec konkurenceschopnosti
hostivických cihel a bloků, přestože v širokém okolí leží na hlubokých sprašových vrstvách
– žlutce. A tak cihelna musela ustoupit výstavbě – podnikané družstvem – Cihlářka!
V obřadní síni hostivického zámku se konalo vítání malých občánků. Je to asi jediný obřad
zavedený za totalitního režimu, který je občany města přijímán se souhlasem i nyní, ztratil
totiž ideologickou náplň. Naproti tomu například Mezinárodní den žen je přijímán s rozpaky
a nepomáhá ho obhájit ani poukaz na jeho oslavy jinde.
Chystaný letecký den na letišti Ruzyně vyvolával obavy. (Ty se plně potvrdily, akrobacie
proudových letadel nad obydleným územím letecký zákon přímo zakazuje.)
18/97
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Na Litovické tvrzi byla zahájena výstava prací vzniklých na Sympoziu u rybníků.
Předpoklad, že hostivičtí občané uvítají možnost prohlédnout si zblízka významnou
gotickou památku evropského významu, se nepotvrdil – výstava přilákala více účastníků
z nových pražských předměstí a nových obyvatel města než těch, kteří si často stěžovali,
že tvrz je nepřístupná. Ani připravená beseda o okolí tvrze, ač zvána dům od domu,
nepřilákala posluchače. Přesto proběhlo několik improvizovaných besed, vyvolaných
zájmem a dotazy návštěvníků. Výstava trvala celé září.
Městské zastupitelstvo zvolilo do městské rady za odstupujícího ing. arch. Bohumila Fantu,
CSc., pana Jaroslava Kratochvíla. Za pana Josefa Šroubka byl prohlášen členem
zastupitelstva pan Albín Kulhánek, který byl na kandidátce za odstupujícím.
Městské zastupitelstvo schválilo vyhlášku o místních poplatcích.
Městská část Řepy oznámila, že započalo stavební řízení ve věci stavby Expresní silniční
okruh (ESO), což je obchvat hlavního města, úseku Třebonice – Řepy. Tento úsek se
nedotýká katastru našeho města, teprve další úsek Řepy – Dědina se letmo dotkne
nejvýchodnějšího výběžku našeho katastru.
(Vybírají se tyto poplatky: poplatek ze psů, poplatek za užívání veřejného prostranství,
poplatek ze vstupného.)
Ve výstavních prostorách hostivického zámku se konala výstava „Hostivická příroda“.
Pořádají ji organizace Českého svazu ochránců přírody Hostivice a Troja s podporou
Ústřední výkonné rady Českých ochránců přírody. Byla to výstava fotografií z nejbližšího
okolí města.
Za účasti Dr. A. Vopálkové z odboru ochrany životního prostředí Okresního úřadu Prahazápad a ředitele regionálního muzea v Jílovém ing. O. Vorla, členů organizací ochránců
přírody Hostivice a Troja, zástupců města a občanstva byla slavnostně otevřena naučná
stezka „Hostivické rybníky“.
19/97
V jedenácti zastaveních informuje o historii rybníků, o významu mokřadů, o fauně a floře
kolem, o hospodářském využívání rybníků atd. Vybudovalo ji na zakázku okresního úřadu
občanské sdružení Sázavan z Petrova za pomoci místních ochránců přírody. Součástí bylo
i odhalení pamětního kamene s nápisem Matulova stezka na počátku cesty kolem Bažantnice ke Břvům. Pan Jindřich Matula byl dlouholetým členem komise životního prostředí,
trpělivým rádcem a učitelem všem, kdo neměli k přírodě a k lesu tak blízko jako on.
Odhalení se zúčastnila rodina pana Matuly.
Velkou nadějí pro urbanizmus města je připravovaný zákon o prodeji půdy z vlastnictví
státu. Podle návrhu zákona je prioritou vedle vypořádání nároku restituentů, tedy občanů
čekajících náhradu zabraného a zastavěného pozemkového vlastnictví. Pozemky mají být
obcím vydány bez úplaty, pokud je jich využito k veřejně prospěšným stavbám. To by
mohlo vyřešit problém náhrady pozemků v údolí Litovického potoka i jinde.
Na území hostivické cihelny vyrůstá architektonický celek rodinných domků. Vždy pět
domků v řadě tvoří základní jednotku. Jsou to domky vyvinuté Cihlářskými závody, a. s.
Staví je Pozemní stavby, a. s., Ústí nad Labem po pěti v sedmi sekcích. Mají dvě nadzemní
podlaží a ev. jedno podzemní. Ty, které zůstávají nepodsklepené, jsou levnější.
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Po studiu v Římě se vrací do Hostivice římskokatolický farář P. Dr. Vojtěch Eliáš.
Neznámí vandalové zcela zničili rázovitou studánku u Jenečského potoka pod bývalou
cihelnou. Stejná stavba nad studánkou je v Jenečku, kde se o ni stará rodina
Stádníkových. Mistrovské dílo některého hostivického zedníka nezachránilo ani to, že stálo
uvnitř ochranného pásma památky barokního areálu Husova náměstí. Sílí odhodlání
občanů studánku obnovit – budeme to umět?
20/97
Až do tohoto data bylo možno podávat připomínky k návrhu změny územního plánu.
Navrhovaná úprava má změnit charakter pozemků v údolí Litovického potoka a v oblasti
východně od školy, z veřejného prostranství se má stát pozemek osobního užívání.
Nejzávažnější je tato změna v údolí Litovického potoka. Ohrožuje možnost revitalizace
potoka a založení sadu kolem, který by měl být osou, spojující obě ochranná pásma
památek, oblastí klidu, bezpečnou cestou do školy mimo dopravní provoz. Kuriózní je, že
navrhovatel argumentuje zelení v zahradách domků proti úbytku veřejné zeleně. Dalším
nájezdem proti veřejné zeleni je návrh zrušení parčíku v oblasti ulic proti škole. Vrcholem
je návrh záměny rušené zeleně z plánované oblasti do míst, které není majetkem města –
konkrétně do bývalé zámecké zahrady.
Sdružení obcí postižených leteckým provozem letiště Ruzyně se sešlo na hostivické radnici.
Sdružuje obce Dobrovíz, Horoměřice, Hostivice, Hostouň, Jeneč, Chýně, Kněževes, Statenice, Středokluky, Kněževes,73 Pavlov, Klecany, Tuchoměřice a Únětice. Navrhly pro bezkonfliktní soužití s letištěm řadu opatření.
Zasedalo městské zastupitelstvo. Těžiště jednání bylo v problému, jak naložit se změnou
územního plánu. Termín projednávání byl posunut a občané se mohou s dokumentací
seznámit do 2. 1. 1998 a připomínky podat do 3. 2. 1998. Hlavní podstata sporu je v tom,
že v údolí Litovického potoka usilují majitelé pozemků o povolení stavby pěti rodinných
domků, které by znehodnotily záměr proměnit toto údolí po revitalizaci v městský park.
Tato místa byla vždy považována za nezastavitelná a ve všech dosavadních územních
(dříve regulačních) plánech byla určena pro veřejnou zeleň. Majitelé pozemků tu měli
louky a nikdy jim ani na mysl nepřišlo, že by tu mohli stavět. Každé jaro po tání se celé
údolí proměňovalo v jezero, taktéž při výlovu Litovického rybníka. To změnila jednak
navážka stavební suti při stavbě stadionu, jednak regulace Litovického poto21/97
ka. Ta odstranila meandry potoka, přeložila jeho potočiště, opevnila jeho dno a z potoka
se stala páchnoucí, rychlá stoka, jejíž samočistící schopnost byla téměř nulová. To při tom,
že do potoka brzy za hrází je zaústěna dešťová kanalizace z rozsáhlé oblasti za severní
hrází rybníka bez usazovací nádrže, která byla požadována jako podmínka kolaudace
dešťové kanalizace. (Není a ještě je odvod vody „amatérskou“ přeložkou potrubí nadále
zhoršen, což může způsobit v budoucnu potíže.) Napřímený potok rozdělil pozemky na dva
díly, čímž dále komplikuje majetkové poměry. Potok teče v hlubokém zářezu, povrch
bývalých luk je udušen dvoumetrovým návozem, nahoře je sucho, ale příroda se sebou
nedá žertovat. K tomu by stačila havárie zanedbaných hrází potoka – vlna záplavy by byla
ničivá. Vše marné – uši jsou hluché. Možnost výměny pozemků v nedohlednu.
73

Obec je v seznamu uvedena dvakrát.
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Při diskusi o osudu údolí Litovického potoka se ozvaly také hlasy pro zástavbu. Argumentovaly pořádkem, který by stavebníci byli schopni udržet. Praxe ukazuje, že je to mylná
představa, stačí se rozhlédnout po městě – co je za plotem, to mnohdy majitele nezajímá,
a tak tu najdete od nejodpornější černé skládky (v Bažantnici hned za plotem domů
v Lomené ulici) až po džungli přerostlého plevele (leckde).
Vánoční besídka v hostivické škole nebyla sledem vystoupení žáků, ale živým, radostným
mumrajem ve všech třídách i chodbách stařenky „nové“ školy.74 Každá ze tříd si připravila
vystoupení. Co vynalézavosti bylo vidět. Hudební produkce, prodej vlastnoručně upečeného vánočního cukroví, tombola s věcmi potřebnými, ale většinou nepotřebnými, zpěv
s kytarou učitele a zobcovou flétnou žačky, čistý hlásek zpívá Tichou noc… Zdá se, že
s bolševikem zmizela i ta nudná, ušlápnutá „úča“, vždyť ta spousta nápadů, to společenství žáků a kantorů (kantorek), ale učitelé se už mezi nimi neztrácejí. Zaplať Pánbůh, že je
svoboda probudila, teď snad si přát, aby byli (i byly) vidět i ve městě, jako byl vidět
Bohuslav, Bočinský, Šrámek i další. Najít tak recept, aby ti žáčci s rozzářenýma očima i po
vyjití školy si zachovali zájem a chuť něco v městě podniknout k potěše své i spoluobčanů.
22/97

Doplnění zápisu
Správa města
Důležitým bodem březnového zasedání [zastupitelstva] bylo schválení rozpočtu města na
tento rok.
Hospodaření města v roce 1997:
Příjmy celkem:
z toho: daňové příjmy
dotace

47 712 300 Kč
22 857 000 Kč
20 539 300 Kč

Výdaje celkem:
z toho: výstavby inženýrských sítí
(kanalizace, plynofikace, vodovod)

47 712 300 Kč
24 000 000 Kč

Investiční práce
K datu 25. února 1997 byl následující stav plynofikace města: v ulicích je 13 515 m
plynovodů včetně přípojek, kterých je zatím 466. Zbývá vybudovat ještě 6 921 m
plynovodů a 311 přípojek. V procentech to znamená, že 60 % je již hotovo.

74

Komenského čp. 141.
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Výstavba inženýrských sítí v tomto roce započala již během měsíce února pracemi na
kanalizaci v ulici Sokolské v Nouzově. Téměř dokončena je kanalizace v ulicích Lomená,
Růžová a V Chobotu.75 V Litovicích v ulici Dělnické byly zahájeny práce na rozšíření
vodovodní sítě. Plynovody byly v březnu dokončeny v ulicích Okružní, Tyršova, Broulova,
Sokolská, plyn byl napuštěn do plynovodu v ulicích Pionýrů a Pražské plynárenské a. s.
byla předána plynofikace ulic Školská (poslední část), Růžová, Ke Stromečkům, Lomená
a V Chobotu. V dubnu pokračuje plynofikace ulic V Lukách, Spojovací a Čížkova,
23/97
Dělnická, Mírová, 17. listopadu, Prostřední, Česká, Jenečská a Novotného (v Jenečku).
V těchto ulicích je pokládáno i potrubí pro městský vodovod.
Městský vodovod byl napojen na zdroj vodáren Kladno – Mělník. Problémem bohužel
zůstává, že téměř třetina občanů (z téměř 900 přípojek) buď vodoměr odmítla, nebo
odebírá malé množství vody. Cena 12 Kč za 1 000 litrů pitné vody se zdá někomu vysoká
a přitom mu nevadí nakupovat v obchodě za stejných 12 Kč 1,5 l vody v umělohmotných
láhvích.
Pokračují práce na vybudování dalších dvou sociálních bytů vznikajících z nebytových
prostor v panelovém domě čp. 1157 v Kmochově ulici.
V dubnu byla dokončena oprava střechy na hlavní budově základní školy a též zahájen
provoz dětské ordinace (MUDr. J. Landová) v zrekonstruované budově zdravotního střediska. Dva sociální byty v domě čp. 1157 v Kmochově ulici byly předány nájemnicím, které
dosud bydlely v domě čp. 19 na Husově náměstí, patřícím p. Petru Macháčkovi. Ten bude
moci pokračovat v rekonstrukci svého domu a za výrazný finanční podíl (60 %) na zřízení
těchto sociálních bytů mu patří poděkování.
Na budově zdravotního střediska pokračují práce přístavbou dalšího podlaží, zřizuje se
nový systém ústředního vytápění a budují se i nové rozvody vody a odpadů. Do konce září
se pracovalo na přístavbě jižní části „střediska“, napojení krovů a budova je zabezpečena
pro nadcházející zimní období.
V srpnu byly zkolaudovány plynovody v ulicích V Lukách, Spojovací, Čížkova, Prostřední,
Česká, Jenečská, Mírová, 17. listopadu, Dělnická, V Uličce, Čsl. armády, V Koutě.
Zkolaudována byla plynofikace základní školy. Výstavba inženýrských sítí pokračuje
v Jenečku.
Vodovod a plynovod byl dokončen během října v ulicích Za Mlýnem, Cihlářská, Potoční,
K Nádraží. Dokončena byla
24/97
plynofikace kotelny hasičské zbrojnice.
V říjnu byly zahájeny práce na výstavbě plynovodu a vodovodu ve Starých Litovicích
v ulicích U Sádek a K Rybníku a pokračuje se ve výstavbě v Jenečku – v ulicích Družstevní,
Lidické, Souběžné a Petra Bezruče.

75

Správně U Chobotu, stejně jako dále v tomto odstavci.
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V listopadu byla zprovozněna hala v 1. patře zdravotního střediska a dokončeny stavební
úpravy pro ordinaci gynekologie.
Lze tedy říci, že v tomto roce byly vloženy velké finanční prostředky zejména do infrastruktury, tj. budování inženýrských sítí (voda, plyn, kanalizace), do škol a do rekonstrukce
zdravotního střediska.
Investice, vložené během tohoto volebního období – roky 1995, 1996 a 1997 – činily více
jak 90 milionů korun. Konkrétně to znamená: plynofikace – 26,4 mil. Kč, městský vodovod
– 21,4 mil. Kč, kanalizace – 32,1 mil. Kč, dokončení rozsáhlé přístavby budovy tzv.
„školičky“, plynové topení ve škole, investice do školní jídelny a kuchyně, střecha na
původní školní budově a další práce – 5 mil. Kč, koupě a rekonstrukce budovy zdravotního
střediska – 5,4 mil. Kč. Další nemalé částky byly vloženy do zprovoznění Sokolovny, zřízení
sociálních bytů a úpravy hasičské zbrojnice.

Sport – kultura – spolky
Znovuotevření Sokolovny
První akcí, která zde proběhla, byl Myslivecký ples.
Od pondělí 20. ledna 1997 již do tělocvičny nastoupily děti základní školy a v podvečer
zahajovaly své cvičení ženy TJ Sokol Hostivice. Právě ony měly největší podíl na generálním úklidu všech prostor Sokolovny, po mnoho dní, bez nároku na jakoukoli odměnu zde
odvedly spoustu
25/97
práce, opět nezklamaly a přišly pomoci.
V Sokolovně dále probíhají cvičení nejmladšího žactva, mladších a starších žákyň a žáků,
své hodiny tu má pohybová výchova, aerobic, volejbal, kopaná.
Oddíl kopané TJ Sokol Hostivice má v současné době 415 členů a členská základna celé
TJ Sokol Hostivice – tj. všech 8 oddílů – činí 801 členů. V těchto počtech ale nejsou
zahrnuti žáci a mládež.
Dne 22. března uspořádal oddíl kopané v Sokolovně „Josefskou zábavu“.
Koncerty
Dne 24. dubna byl v zámecké aule zahájen 14. ročník zámeckých koncertů vystoupením
harfenistky Jany Bouškové. Opět se potvrdila jedinečná atmosféra naší zámecké auly. Tato
sólistka vystupuje v koncertních sálech po celém světě (USA – Ontario, New York, San
Francisco, Seattle, Vídeň, Paříž, Kodaň, také Japonsko atd.), po svém vystoupení řekla
mimo jiné tuto krásnou větu: „Díkybohu, že jsem u vás mohla hrát.“ Větší poctu jak
publiku, tak našemu zámečku, jehož aulou jsou všichni tito vzácní lidé doslova okouzleni,
snad ani nemohla vyslovit.
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22. května se konal koncert nazvaný „Máchovské nokturno“, ve kterém účinkovali Štěpán
Rak – kytara a zpěv a Alfréd Strejček – kytara, zpěv, flétna, umělecký přednes básní
K. H. Máchy. Posluchači byli koncertem nadšeni a umělce odměňovali dlouhotrvajícím
potleskem.
12. června se konal koncert s mezinárodní účastí, neboť vystoupila japonská sopranistka
Michiyo Keiko a sólista Národního divadla v Praze Jiří Sulženko (bas) za klavírního
doprovodu Jaroslava Šarouna.
9., října se uskutečnil koncert Jaroslava Svěceného (housle) a Miloslava Klause s názvem
„Italské sonáty“.
26/97
Koncert byl zcela vyprodán, veškerá místa v aule zaplněna a atmosféru koncertu by snad
nejlépe vystihlo slovo „souznění“.
6. listopadu vystoupilo v zámecké aule Doležalovo kvarteto, jehož umění je vysoce ceněno
nejen v zemích Evropy, ale i v zámoří, a které tu u nás á své velké obdivovatele
a příznivce.
18. prosince se konal vánoční koncert s názvem „Večer vánoční hudby a poezie“. Návštěvníci vyslechli skladby z díla W. A. Mozarta, J. S. Bacha, B. Martinů a dalších v podání Jana
Riedlbaucha (flétna) a Miloslava Klause (kytara), kde též zazněly verše Fráni Šrámka,
Jaroslava Seiferta a Karla Šiktance v podání Gabriely Vránové. Nechyběly ani vánoční písně
a koledy. I tento koncert byl zcela vyprodán.
Český svaz chovatelů v Hostivici letos slavil 65 let trvání tohoto spolku, který byl
založen 6. srpna 1932. V současné době spolek sdružuje 36 členů, kteří se soustřeďují na
chov králíků, holubů, drůbeže, okrasného ptactva a nově i na chov psů. Zastoupen je též
chov ovcí, terarijních živočichů a plazů.
21. června se v chovatelském areálu ve Starých Litovicích konala Jubilejní chovatelská
výstava, jejíž součástí bylo „Psí korzo“ – přehlídka pejsků všech možných ras včetně
voříšků.

Školy – dětské oddíly
Dobře plní své poslání zvláštní škola. Učitelé se zde snaží kromě školního vyučování vymýšlet pro děti i různé mimoškolní aktivity, výlety, lyžařský výcvik, návštěvy divadel apod.
27/97
Mateřskou školu letos navštěvuje celá stovka dětí. Kromě běžné náplně tu pro nejmenší
pořádají různé zájmové kroužky, např. výtvarný nebo kurz angličtiny. Je zde i logopedická
poradna, děti navštěvují i divadelní představení a jezdí na plavecký výcvik.
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Oddíl Kajky
12. dubna se konala jarní pomoc přírodě kolem rybníků a ve Stromečkách, kterou opět
organizoval oddíl mladých ochránců přírody Kajky.
Oddíl Pionýr
13. září odpoledne se Bažantnice změnila v Pohádkový les. Vedoucí i příznivci Pionýra
připravili pro děti různé soutěže, jejichž rámec tvořily pohádky. Pohádkové bytosti –
vedoucí v nápaditých kostýmech – provázely děti celou Bažantnicí. Nakonec bylo
připraveno i loutkové divadlo, ale začalo pršet, a tak byla akce ukončena. Zúčastnilo se
téměř 140 dětí.

Podnikání – firmy
Již třetím rokem v Hostivici působí firma PRAGOFOL, s. r. o., jejíž velká výrobní hala se
nachází poblíž karlovarské silnice, téměř naproti vyhořelému Dělnickému domu. Firma se
zabývá výrobou polystyrenové fólie, jednak tzv. obálkové (používá se v úředních obálkách)
a jednak potravinářské, která se používá pro obaly potravin. Zaměstnáno je tu kolem
60 lidí.
Stavební firma RISL, s. r. o., se rozhodla přeložit své sídlo z Prahy 6 do Hostivice a v ulici
U Vodárny právě dokončuje výstavbu vlastního objektu skladů a kanceláří. Od počátku
svého působení v Hostivici firma RISL, s. r. o.,
28/97
na území města dosud vybudovala 11 000 m plynového potrubí, 2 300 m kanalizačních
stok a 3 500 m vodovodního potrubí. Firma provedla i rekonstrukci povrchu části ulice
Litovické, od křižovatky s ul. 5. května po křižovatku s ulicí Dělnickou.
Od konce minulého roku v Hostivici působí firma ZZIPSS pana Richarda Doležala,
zabývající se ucelenou nabídkou potřeb a pomůcek pro zahrádkáře a chalupáře, od semen
zelenin, květin, substrátů pro zahradní a pokojové květiny, hnojiva, květináče a užitkovou
keramiku až po různé nářadí a pomůcky pro zahradu a doplňky pro domácnost.76
V domě čp. 123 – u Justů je kromě již dobře zavedené denní vinárny COTTON CLUB
a autobazaru také prodejna prádla, dámské a pánské konfekce a různého doplňkového
zboží s názvem „FLAMINGO“. Prodejnu, která tu dlouho chyběla, otevřela a vede paní
Veronika Kubecová a sortiment je tu opravdu široký.
Vedle „FLAMINGA“ je tu další nová prodejna s názvem „INTERHOBBY“, kterou provozuje
pan Mario Kubec, jinak též divadelní, filmový a televizní herec a manžel paní Veroniky
Kubecové. V tomto obchodě najdeme především vzorky mnoha výrobků, pomocí nichž je
možno zkrášlovat, obměňovat a rekonstruovat interiér bytu či domu. Zákazníci si tu mohou
objednat nejen zboží, ale i práci potřebnou k jeho instalaci, např. koupíte-li si tapety, zařídí
vám tu i vytapetování, koupíte-li koberec, zařídí jeho položení atd.

76

Firma sídlila v ulici Sportovců v jedné z budov areálu STS.
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Různé
Matrika: V roce 1997 se v našem městě narodilo 34 dětí,
29/97
zemřelo 41 občanů a bylo uzavřeno 46 sňatků, z toho byl 1 sňatek církevní.

Černá kronika – z policejních deníků
Tak jako v letech minulých i v tomto roce řádili různí pobertové a zloději po celém městě,
docházelo k mnoha vloupáním i přepadením občanů. Za všechny připomeneme jen ty
s největšími škodami, jako byla krádež osobního vozu Nissan z garáže rodinného domu
v Litovické ulici (škoda 100 000 Kč), vloupání do prodejny MH Sport vedle lékárny na
karlovarské – ukradeno bylo zboží za 189 415 Kč, vloupání do servisní prodejny firmy
OSEX v 2. patře na poštou – Husovo náměstí, odkud zmizelo zboží za 91 480 Kč (elektronika), krádež osobního vozu Renault zaparkovaného proti vyhořelému Dělnickému domu –
škoda 313 000 Kč, krádež zboží z prodejny tabáku na Husově náměstí – škoda 142 000 Kč,
krádež osobního vozu Hyundai zaparkovaného v Jiráskově ulici – cca 350 000 Kč, opětovné vyloupení trafiky na Husově náměstí (17. 5.) – škoda 170 000 Kč, vloupání do rodinného domu v ulici 17. listopadu – škoda 105 400 Kč, znovu vloupání do trafiky na Husově
náměstí – škoda 197 000 Kč (8. 7.) a opět za 10 dnů totéž – se škodou cca 100 000 Kč,
výsledkem vloupání do rodinného domu na karlovarské silnici byla škoda za 110 300 Kč,
z rozestavěného domu v ulici Sportovců zloději ukradli zařízení a předměty včetně
instalatérského materiálu v ceně 215 900 Kč, z novostavby domu v ulici K Potoku77 zloději
ukradli plynový kotel, radiátory, sprchový kout, různé vybavení domu v hodnotě
154 200 Kč a nakonec ještě uveďme vraždu 28letého břevského mladíka, které se dopustil
Španěl přechodně bydlící na Břvech. Mrtvým byl Václav Malík, obviněný Španěl byl téhož
dne (27. 11.) převezen do ruzyňské věznice.
Zapsala: Anna Křižková
30/97
[Strany 1/98 a 2/98 v kronice chybí]

77

Nejspíše ulice U Potoka.
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20 poutních kaplí postavených podle projektu J. Schora v létech 1720–1724, patrně i s jeho obrazy.
Na fotografii kaplička č. 19, restauroval akad. sochař Jan Turský.

[4/98]
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Leden
K novému roku. Novoroční úvahy přinesly i čísla, která při startu do roku 1998 neškodí
připomenout. Starosta města pan MVDr. František Chalupa uvedl v novoročním projevu na
stránkách Hostivického měsíčníku přehled činnosti města za uplynulá léta. V roce 1995,
1996 a 1997 bylo investováno přes 30 milionů korun, především do inženýrských sítí –
plyn přišel dosud na 24,6 milionů, vodovod 21,4, kanalizace na 32,1 milionu korun. Škola
spotřebovala z rozpočtu 5 milionů, zdravotní středisko 5,4 milionů Kč. Další výdaje si
vyžádala rekonstrukce vytápění Sokolovny, hasičská zbrojnice, sociální byty. Město se
snaží neodrazovat podnikatele drastickými pokutami. Některé akce nejsou občany doceněny. Pouhá třetina objektů je připojena na veřejný vodovod, další spotřebovávají minimální
množství. Přitom se podařilo prosadit připojení na vodovod Kladno – Mělník s vynikající
kvalitou vody. Město poskytuje občanům připojení kanalizace až na hranici pozemku zcela
zdarma. Není to samozřejmé a není to oceňováno.
Rok 1998 je rokem dvojích voleb, měly by občany zajímat.
Staví Labyrint. Labyrint neznamená jen bludiště, ale je to i název družstva. S městem
Hostivice založilo sdružení pro výstavbu bytů s malou plošnou výměrou (užívá se nijak
pěkný výraz – malometrážní byty – budeme tak nadále říkat i na stránkách kroniky). Město
poskytlo pozemek a uhradí 50 % nákladů. Nezatíží to rozpočet, protože bude čerpáno
z dotace od Ministerstva pro místní rozvoj. Labyrint požaduje od členů členský podíl 350 až
550 tisíc Kč podle velikosti bytu. Dvougarsonka má 41 m², garsonka 29 m². Vlastníka
mohou byty změnit po 20 létech, nájemné nesmí přesáhnout výši státem regulované
činže. Město dostane polovinu postavených bytů, které budou využity pro učitele, policisty
a jiné pro město potřebné občany. Stavba v první etapě má skončit r. 1998.
5/98
Obnovená soc. dem. V městě byla obnovena místní pobočka Československé sociální
demokracie, strany, která ve městě má bohatou tradici. Ustavující schůze zvolila
předsedou pana Jiřího Pasáka, místopředsedu pana Jana Neumanna a tajemnici paní Janu
Vidunovou.
Změna tras 357, 358. Dopravní podnik oznámil, že chystá změnu trasy linek 357 a 358.
Na území Sobína se bude klást kanalizace.

Únor
Z hostivické školy. 4. až 6. února přivedli rodiče k zápisu do prvních tříd základní školy
61 dětí. Očekává se, že tento počet se ještě zvýší o děti z rodin, které se do města přistěhovaly.
Ke studiu se přihlásilo 53 žáků – 7 žáků se hlásí na gymnázia, 16 přihlášek je na střední
odborné školy převážně technického směru. Na učební obory tříleté chce 24 žáků, na čtyřleté s maturitou 6 žáků.
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Žáci sedmých tříd absolvovali lyžařský výcvik v Krkonoších.
Škola sebrala udivující množství papíru, tři plně naložené Avie odvezly více než 10 tun
papíru.
Předvolební schůze. 9. 2. se konala předvolební schůze Československé strany soc.
dem. Hostem byl kandidát na senátora v našem volebním obvodě MUDr. Karel Kobes,
kterého uvedl předseda poslaneckého klubu ČSSD Stanislav Gross.
Levné obědy. Sociální odbor městského úřadu spolu s hostivickou farní obcí a firmou
Radek zahájil novou službu – stravování. Obědy budou buď rozváženy až do domu, nebo
vydávány na faře, nebo bude možno na faře stolovat. Denně bude možno vybírat z dvou
druhů polévek a osmi hlavních jídel. Cena hlavních jídel v rozpětí 25 až 40 Kč. Dovoz 5 Kč.
Pilsner Urquell. V Paloukách hodlá Plzeňský Prazdroj stavět sklad.
Rozjíždějí se práce na inženýrských sítích, jsou však brzděny počasím.
6/98
Plyn v r. 1998. Pražská plynárenská a. s. ohlásila nové ceny plynu. Pro spotřebitele
s ročním odběrem do 900 m³ místo dosavadních 4,45 Kč/m³ se bude platit 5,17 Kč/m³,
měsíční plat – stálý se zvyšuje z 8 Kč na 9,30 Kč. Pro spotřebu 900 až 5 000 m³/rok z 3 Kč
na 3,49 Kč/m³ při stálém platu 108,10 Kč oproti dosavadním 93 Kč za měsíc. Tarif platí již
od 1. 1. 1998.

Březen
Kontrola. 5. – 8. března provedli pracovníci Okresního úřadu výroční kontrolu hospodaření Městského úřadu a neshledali žádné závady.
Unie svobody. 16. 3. byla ve městě založena místní organizace Unie svobody. Tato
strana vznikla odchodem nespokojenců z Občanské demokratické strany pod vedením
Jana Rumla, Karla Kühnla, Josefa Zielence a dalších. V Hostivici byl do čela nové strany
zvolen pan Ferdinand Polák, dosavadní člen městského zastupitelstva za ODS.
Městské zastupitelstvo. 18. 3. se konalo veřejné zasedání městského zastupitelstva,
které se vedle jiných záležitostí zabývalo výstavbou infrastruktury. K tomu kresba.
[Rámeček s nedokončenou kresbou]
1 běžný metr kanalizace, plynou a vody přijde město na zhruba 10 000 Kč. V roce
1998 má město k dispozici 10 milionů korun. Reálná potřeba na plánované práce je
32 milionů Kč.
Bude zahájena dodávka vody z vodovodu Kladno – Mělník. Voda, kvalitou srovnatelná
s balenou vodou, je čerpána z křídového útvaru středních Čech.
Dražší HM. Od čísla 4/98 bude Hostivický měsíčník za 4 Kč (3 Kč).
7/98
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Návrh rozpočtu 1998. 18. března na zasedání městského zastupitelstva se projednávala
zpráva o hospodaření města a návrh rozpočtu na rok 1998.
Chovatelé bilancují. Výroční schůze místní organizace Svazu chovatelů se sešla
20. března. Na 13. a 14. června je ohlášeno pořádání výstav. Při této příležitosti se vrátíme
k činnosti této organizace podrobněji.
Start stravování. Ke dni 30. března začal zkušební provoz rozvozu levných obědů.
Nezbývá než popřát iniciátorům – sociálnímu odboru městského úřadu, farní obci i firmě
Radek úspěch.
Richochet? V budově bývalého kina byl otevřen Ricochetclub. Tento nový sport je vlastně
minisquash – tedy míček odpalovaný pálkou proti stěně. Proti squashi je kurt daleko menší
s délkou kolem 8 metrů. Budova kina pro původní účel nebyla k zachránění, pro sportovní
použití podnikatelé – pánové Sochr senior i junior budovu nákladně adaptovali a vybavili ji
i pro občerstvení hráčů i příchozích útulnou pizzerií, která má bohatý výběr jídel, dříve
exotických tak, jako je importovaný ricochet. Obojí je pozdrav dalekého Středomoří
a důkaz, že o cestě do Evropy se nejen povídá a píše.
Olympiáda žáků. Žáci naší školy s probojovali do okresního kola. V olympiádě českého
jazyka obsadila Mirka Kužnarová z 9.B 4. místo mikropovídkou o slunéčku sedmitečném.
Spolu s Mirkou hájila naše barvy také Veronika Měsíčková z 8.B.

Duben
Jarní pomoc přírodě. Oddíl mladých ochránců přírody Kajky dokončil opravu poškozených ptačích budek a rozmísťoval nové. Celkem 54 budek převážně pro sýkorky, ale také
pro ohrožené druhy – rehka a krutihlava. Pro ně upravené budky umístili na oblíbená místa
těchto ptáků, Kajky je bedlivě sledují. Kronikář přiznává, že se dozvěděl prvně o tom, že
ptačí druhy mají různé požadavky na bydlení a rehka ani krutihlava by nepoznal.
8/98
19. dubna, jako každým rokem, vyhlásily Kajky jarní pomoc přírodě. Škoda, že rok od roku
klesá počet dobrovolníků, kteří se zúčastňovali těchto akcí. Je neuvěřitelné, co všechno
lidé do lesa vyhodí, stačí půl roku mezi jarním a podzimním úklidem a děti naplní množství
igelitových pytlů neřádem všeho druhu. Stalo se dobrou tradicí, že městský úřad jako vždy
poskytuje peníze na občerstvení.
Jídelníček. Ukázka jídelních lístků akce levných obědů od firmy Radek:
Polévka
Zeleninová
Hlavní jídlo
Rajská omáčka – hovězí maso
43 Kč
Lečo s uzeninou
38 Kč
Jemná haše, brambor, sázená vejce, okurka
31 Kč
Omeleta s hráškem, brambor
30 Kč
Minutka
Pečené kuře
44 Kč
Cenová úroveň je přibližně stejná každý den od pondělka do pátku.
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První jarní koncert. 23. dubna vystoupilo v hale zámku Pražské trio lesních rohů,
pánové Jindřich Petráš, Zdeněk Divoký, Jiří Havlík, na klavír paní Jarmila Panochová.

Obrázek k akci Kajek (8/98)
9/98

Květen
Koncert s recitací. 7. května pod názvem Vivat Comenius kytarista Štěpán Rak a herec
Alfréd Strejček vystoupili s hudebně-literárním písmem umělci, kteří u nás již mají své
obecenstvo. To nebylo zklamáno ani tentokrát.
Jubileum vzácného člověka. 18. května se v plné svěžesti dožil osmdesátky pan Alois
Saifrt, dlouholetý učitel a ředitel naší školy, zapálený vlastenec a osvětový pracovník. Více
o něm v příloze 98.78
Habitera osídluje. Po roce od zahájení stavby pod Lindbetonkou se o domů postavených
Habiterou stěhují první obyvatelé. Solidní cihlové domky se slušnou zahrádkou v asfaltových ulicích, s chodníky ze zámkové dlažby maně navozují vzpomínku na léta trvající
bahno na obydlených socialistických sídlištích. Tady je vzorný pořádek vzdor tomu, že větší
část je ještě ve stavbě. Deset majitelů domků, třicet dalších domků je rozestavěno, ve
vícepodlažních domech je 22 bytů. Více na obrázku.

78

Příloha není v knize zařazena.
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Archeologické objevy. Na staveništi Habitery při výkopech základů staveb byly odkryty
nálezy, svědčící o pravěkém osídlení této lokality. Pod vedením archeoložky Dr. Pleinerové
s podporu fy Habitera byly odkryty a vyhodnoceny. Zdá se, že je to pokračování
10/98
území, před prokopáním úvozu ulice Sportovců tvořící přírodní amfiteátr. Svědčí o tom
bohaté nálezy, které vykopal pan stavitel Antonín Hakl ve své cihelně vpravo do kopce
(dnes je zavezena a o minulosti svědčí jen název – Haklova ulice). Bylo by zajímavé
porovnat Haklovy nálezy s těmi z Habitery. Škoda, že alespoň část vykopávek, svědčící
o souvislém osídlení na území města od raného pravěku, nelze trvale vystavit v Hostivici.
Odpad. Studuje se možnost rozšíření skládky tuhého komunálního odpadu za tělesem
trati Hostivice – Rudná u jenečsko-litovického hřbitova. V úvahu přichází severní směr do
míst usazovací nádrže. Hledá se intenzivně dlouhodobé řešení.
Volby. Město Hostivice vyhláškou číslo 3/98 o konání voleb do Poslanecké sněmovny a do
obecních zastupitelstev v sobotu 19. června od 14. hodiny do 22 hodin a v neděli do
20. června od 7 do 14 hodin.79
V přípravě voleb se sešli předsedové politických stran a volebních seskupení, aby ustavili
v obvyklých volebních okrscích volební komise. V okrsku číslo 1 bude volební místnost
v areálu chovatelů a předsedou volební komise bude pan Jan Neumann (ČSSD), ve škole
pan Ferdinand Polák (US). Okrsek č. 3 v Sokolovně bude mít předsedu v panu Ing. Vladimírovi Gabašovi.
Linka číslo 319 PID. V Hostivici je nová linka PID.80 Její trasa – letiště Ruzyně –
Středokluky nádraží – Hostouň – Jeneč nádraží – Hostivice nádraží. Tato linka má nahradit
autobusy, které provozovaly České dráhy za přerušenou trať Hostivice – Kněževes, zřejmě
vypršela lhůta, po kterou jsou dráhy povinny udržovat náhradní dopravu.

79

80

Volby do obecních zastupitelstev se konaly až v listopadu. Volby byly chybně vyhlášeny obecně závaznou vyhláškou, správně mělo jít o veřejnou vyhlášku.
Pražská integrovaná doprava.
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Litovický mlýn na hrázi. Na hrázi Litovického rybníka stojí – vlastně stál starý rustikální
(selský) mlýn.81 Patřil k statku, jehož zbylá budova sousedí s parkem, kde je litovický
pomník padlých. Do barokní podoby byl přestavěn za Anny Marie Františky, velkovévodkyně Toskánské, ale sklepy ukazují na pozdně gotický původ. Rozhodně si zasloužil
lepší osud, než ho potkal, byl naprosto demolován spolu se stodolou, kdysi krytou
šindelem. Na jejich místě vznikl podivný hybrid s věžičkou. Dají se čekat další komplikace:
Doprava: Po hrázi? Stromečkami?
11/98

Červen
Dočasný návrat. Dne 2. června se vrátily linky autobusů MHD na své původní trasy.
Práce na kanalizaci v Sobíně byly dokončeny dříve, takže původně ohlášený termín změny
– 30. 6. byl urychlen téměř o měsíc. Není to důvod k přílišné radosti, neboť již v příštím
měsíci bude pro opravu mostku na Komenského ulici trasa všech linek komplikovaným
způsobem opět odkloněna.
Duo Boemi di Praga. 7. června koncertovalo duo – basklarinetista Josef Horák a klavíristka Ema Kovárnova v hale zámku. Umělci, vřele přijímaní v Evropě, byli u nás velmi
spokojeni, nadšeno nezvyklým obsazením bylo i posluchačstvo.
Dětský den. Byl připraven rovněž na 7. 6. Bouře, vichřice, krupobití málem celý podniky
znemožnily. Přece jen se podařilo část programu zachránit. Na téma „cirkus“ vystoupil
fakír, kouzelník, žongléři. A tak úsilí a práce pionýrů a jejich vedoucích nepřišla úplně
nazmar.
ESO se blíží. Dopravní okruh ESO (expresní silniční okruh) se přiblížil městu a jeho katastru. Dne 11. června byl slavnostně předán úsek Třebonice – Řepy v délce 3 300 metrů
do užívání. Staví se další úsek, který již aktivně zasáhne do dopravní situace ve městě.
Přivede okruh do míst, kde karlovarskou silnici podtéká Litovický potok, a svede dopravu
na jih města bez průjezdu vnitřní Prahou vůbec a spojení do Zličína zvlášť. Projeví-li se to
na frekvenci v Komenského ulici, se dozvíme až v říjnu příštího roku, kdy má být
dokončen.
12/98
ESO nepomůže řešit hlavní dopravní problém Hostivice. Toto může vyřešit až přeložka
karlovarské silnice. Ta měla být hotova již před dvěma léty. Budování křižovatky v místech,
kde bývala půlserpentina zvaná Bělohorský vršek, dává představu o složitosti této stavby.
Výstava chovatelů. 13. a 14. června pořádal místní Svaz chovatelů svoji tradiční dvoudenní výstavu ve svém areálu ve starých Litovicích. Byli holubi, okrasné ptactvo, drůbež,
králíci i kozy. Co nebylo – dobré počasí, a tak bylo znát i na účasti. Postihlo v neděli i psí
korzo k radosti hafanů i pejsánků, připravené dobroty pro vítěze se dostaly na všechny.

81

Na Hrázi čp. 343.
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Koncert v kostele. Soubor zobcových fléten při technickém úseku Českých aerolinií
koncertoval 18. června v kostele svatého Jakuba. Zahájil tak sérii koncertů, které obohatí
kulturní život v Hostivici.
Volby. 19. a 20. června se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky.82
Strana

Okrsek č. 1

Okrsek č. 2

Okrsek č. 3

areál chovatelů

mat. škola

Sokolovna

Hostivice
celkem

1.

KDU-ČSL

43

57

41

141

2.

Nezávislí

8

6

2

10

4.

DEU

14

10

19

43

5.

ODS

285

320

281

886

6.

Obč. koalice

3

3

4

10

7.

ČSSD

185

203

201

589

9.

KSČM

113

69

81

283

26

27

11

66

10.

SPR-RSČ

11.

US

100

83

81

264

12.

DŽJ

25

19

47

91

13.

ČSNS

0

3

3

6

18.

Zelení

2

8

3

13

806

828

774

2 406

1 151

1 137

1 047

3 335

70

72,8

74

72

Volilo
Zapsaní voliči
%

13/98

Červenec
Oprava mostku. Propadlý mostek u pošty (stará škola)83 se po létech provizorního
zakrytí panely opravuje. Mostek byl postaven při rekonstrukci rybniční soustavy v létech
1923–1925. Do té doby nebylo přímého napojení cesty do Sobína a podle Jenečského
potoka šla pouhá pěší cesta, povozy jezdily středem parku nebo podle zámku a o 90°
podél rybníků na jediný mostek proti faře. Ke škole a ke kostelu vedly pěší lávky, všechny
ostatní přechody přes potoky (vyjma karlovarskou silnici) byly brody! Při zakládání mostku
narazili kopáči na levém břehu potoka na jámu plnou stavebního rumu. Proto žádal
podnikatel stavby pan Ptačinský z Unhoště, stavitel, o zvýšení rozpočtu z důvodů nepředvídatelného nárůstu nákladů na hlubší a delší zadlužení opěrné zdi mostovky (doklad je
v městském archivu).
82

83

Některé součty v tabulce neodpovídají jednotlivým hodnotám; v tabulce jsou vynechány barevné
sloupce odpovídající počtu odevzdaných hlasů.
Husovo nám. čp. 59.
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Při pátrání, kde se v břehu potoka vzala jáma zasypaná stavebním odpadem, se kronikáři
podařilo zkombinovat několik pramenů. Například P. Ptáček píše v Pamětech farní osady
hostivické: „Stará škola stála jinde, asi tam, kde má nynější škola dvoreček.“ Ale
„dvoreček“ a také „tělocvičnu“ měla „nová“ škola před budovou. (Tělocvičnou bylo hřiště,
které bylo pořízeno při nástavbě druhého patra školy (r. 1879).
V roce 1791 bylo kostelní návrší jiné, od hrany dnešního kostelního dvora se jen mírně
svažovalo až téměř k potoku a byl na něm farní hřbitov. Po jeho zrušení byl pahorek
odkopán, vyztužen zdí a udělali místo pro novou [školu]. Stará škola byla zbořena,
základy, zbořeniště a možná i sklep zasypány. Ty pak odkryli dělníci při kopání rýhy pro
opěrnou zeď, úprava prodražila stavbu a stavitel požadoval příplatek. Stavba původní,
patrové školy, otevření nového hřbitova a přístavba kostnice při kostele pro uchování
pozůstatků ze zrušeného kostelního hřbitova časově úzce souvisí – škola se stavěla v roce
1838. Tato hypotéza vysvětluje beze zbytku řadu nejasností a dohadů. I havárie mostku,
který by býval unesl zatížení, na které byl dimenzován, jistě řadu staletí, provoz
desetitunových nákladních automobilů snášel podivuhodně dlouho. Více na připojené
tabulce.84 Při stavbě opěrné zdi necitlivě použil náhrobní kameny až ze 16. století, za což si
stavitel vysloužil ostrou výtku od Dr. Zikmunda Wintra, jakož i za kostnici.
14/98

84

Úvahy v textu i na připojeném obrázku neodpovídají různým plánům školy uloženým v Národním
archivu ve fondu Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků Praha, spisové pododdělení
Tachlovice, zejména v kartonu 25. Z těchto plánů je zřejmé, že původní školní budova čp. 59 byla již
před přestavbou patrová.
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Objížďka. Uzavření Komenského ulice pro opravu mostku přináší potíže. Zatímco
autobusy MHD svoje změněné trasy samozřejmě respektují, neukáznění řidiči osobních,
ale i nákladních vozů hledají řešení jiné. Pelzova ulice je jedním z mnohých. Nezpevněná
vozovka tím velmi trpí, dochází k nebezpečí střetu rozměrných vozidel. Ve snaze situaci
pomoci byl povolen průjezd směrem od Prahy dolů k poště – neukáznění řidiči to nerespektují. Nejen to, ale projíždějí i trojúhelníkový parčík mezi ulicemi Čs. armády,
Komenského a ohradní zdí. Parčík je zcela zničen. Hrozí nebezpečí, že se propadnou
panely kryjící Jenečský potok, protože jsou jen volně položeny na rostlou zem břehů
potoka.
Snaha o trvalé řešení průjezdu. Zamýšlenou panelovou cestu podle zámku na úkor
parku památkáři zamítli pro obavu z vibrací od těžkých vozidel. Navrhovaná cesta kolem
západní ohradní zdi zámecké zahrady (dokonce už bylo vybráno jméno „Zámecká“) by
musela být vybudována od základu.
Byli přistiženi řidiči, kteří projížděli parkem.
Trasy autobusů MHD. Linka 357 ze Zličína i v opačném směru z Hostivice končí a začíná
na Husově náměstí. Linka 306 jede ze Sobína na Břve, do Starých Litovic, do Jenečka
a dále do Jenče. Jedná se o možnost přestupu z l. 357 na linku 347 z Bílé Hory do Starých
Litovic.
15/98

Srpen
Sympozium „U rybníků“. Již tradiční společný podnik dobrovolného občanského
sdružení Hostivít a Středočeského sdružení výtvarníků proběhl letos první víkend v srpnu,
v pátek 7. 8., v sobotu 8. 8. a v neděli 9. 8. Již popáté zasednou malíři a grafici kolem
našich rybníků a to, co vytvoří, se poslední den sympozia vystaví. Svá díla přivezou
i sochaři. Letošní téma „Voda královská“ je inspirováno příkopovým hradním vodovodem,
který vedl od dob Rudolfa II. – a dosud vede – užitkovou vodu na Pražský hrad. Toto dílo
zahrnuje všechny rybníky, u nichž se sympozium konalo.
Druhý den Sympozia bývá – i letos byl tradiční táborák se vším, co k němu patří. Nejen
požitky hmotné, ale i družné posezení kolegů, kteří nemají mnoho příležitostí se setkávat.
Výstava o tvrzi. Vernisáží v neděli začíná výstava prací vzniklých na sympoziu. Výstava je
instalována v Litovické tvrzi. Bylo k tomu upraveno první patro. Výstava byla otevřena po
celý měsíc do prvního týdne září, aby ji mohly shlédnout školní děti. Mnoho návštěvníků
věnovalo více pozornosti tvrzi než výstavě. Ona si to ta mohutná stavba zaslouží, protože
se dochovala z třicátých let 14. století zázračně bez větších změn dodnes. Strážce výstavy
trpělivě provázel návštěvníky budovou a zájem ho velmi těšil.
Mimořádné zasedání. 19. srpna se konalo zasedání městského zastupitelstva s jediným
bodem jednání, a to stanovení počtu členů městského zastupitelstva pro příští volební
období. Schváleno 17.
16/98
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Böllhoff. Skladový areál firmy Böllhoff, obchodující se spojovacím materiálem, v Paloukách byl kolaudován. Stavěla ho firma Dvořák nákladem 34 milionů korun. Plynové topení
je zásobováno propan-butanem z mobilních velkokapacitních tanků. Objekt má vlastní
čističku odpadních vod, vodu čerpá z vlastní studny. Firma přislíbila možnost prodeje
svého sortimentu občanům Hostivice.
Záchranná služba. V Dobřichovicích bylo otevřeno operační středisko záchranné služby
pro okres Praha-západ.
Sportovní den. 12. 9. uspořádala TJ Sokol Hostivice sportovní den.
Mostek u pošty. Stavba mostku u pošty potrvá od 31. 8. do 13. 11. Do té doby se počítá
s odkloněním linek autobusů MHD 357 a 306.
Uklízíme svět. 19. 9. pořádaly Kajky obvyklou podzimní akci – úklid přírody. Spolu s nimi
dospělí členové Svazu ochránců přírody a dobrovolní pracovníci z řad občanstva.
Nástup do vozů MHD. Od 1. 9. se zavádí v příměstském pásmu nástup předními dveřmi.
Řidič může prodat jízdenku nebo kontrolovat znehodnocení jízdenky nebo platnou průkazku. Je to opatření proti černým pasažérům. Zavádí se zkušebně do 31. 12. 1998.
Den otevřených dveří u hasičů. 26. 9. byl u hostivických hasičů „den otevřených dveří“. Využila ho hlavně školní družina. Děti se seznámily s vybavením oddílu a s ukázkami
jeho použití.
Odvoz odpadu. K úhradě poplatku za odvoz tuhého odpadu z domácností byly vydány
nálepky. Jsou dvoudílné, samolepící. Menší díl odtrhne obsluha sběrného vozu jako doklad
k úkolové části mzdy. Pro domácnosti jsou bílé, pro podniky červené.
Krása města. Jsou drobné stavby, které hyzdí město. Firma Prex odstranila klasický
žebřinový plot na podezdívce, drátěným plotem, který odkrývá nevábnou neudržovanou
předzahrádku, kterou dřívější plot částečně kryl.
Firma Delvit85 na parcele proti mlékárně „vyvedla“ plot daleko složitější, ale neméně
ohavný. Navíc za ním skladuje vysloužilé staveništní buňky a dokonce haldy šrotu.

Září
17/98

Říjen
Veřejná obchodní soutěž. 2. 10. byla vyhlášena veřejná obchodní soutěž na stavbu
Domu s pečovatelskou službou v Hostivici.
20. 10. proběhla prohlídka místa, kde má Dům s pečovatelskou službou stát. Je to na
pozemku čp. 3.

85

Správně Dovit; areál nynější pošty čp. 1705.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada H – svazek č. 9
Kronika města Hostivice 1992–2000 – rok 1998

143

Dům s pečovatelskou službou je po devadesáti létech první velkou stavbou ve městě,
postavenou od základů. Tou předcházející byla školní budova.
Památkáři nedovolili demolici domu čp. 3. Svědčí o malé úrovni historického povědomí, ale
i špatném stavu výchovy k úctě k dílu předchozích věků to, že stanovisko památkářů bylo
kritizováno a ne pochopeno. Kronikář cítí potřebu alespoň tímto způsobem zachytit historii
tohoto místa. Věnuje tomu zvláštní přílohu.86
Budiž zaznamenáno, že v čp. 3 bydlel v druhé polovině 19. století pan stavitel Šafařík.
Nebylo mu dopřáno postavit dílo srovnatelné se školou, ale Hostivice i ostatní vsi dnešního
města mu vděčí za krásné valbové střechy, jaké jsou na staré škole, na čp. 4, čp. 1, na
čp. 624 (bývalý Linkův statek – čp. 4 v Litovicích) i dalších, které se nedochovaly.
Dopravní potíže. Potíže způsobené uzávěrou Komenského ulice pro opravu mostku
u pošty se stupňují. Obyvatelé Pelzovy ulice důrazně protestují, množí se případy nekázně,
dokonce bylo zjištěno, že neznámý řidič sjel oba schůdky prostranství před zámkem.
Ukazuje se, že Hostivici čekají potíže vážného rázu i do budoucna. Propojení nových částí
města naráží na potíže, jestliže se v důsledku růstu města některá z dosud klidných ulic
stane příjezdovou cestou. To je případ ulic za školou, neřešeny zůstaly dopravní podmínky
Na Pískách, neprošel návrh sítě jednosměrných ulic v Nových Litovicích, tam též neúnosně
stoupla frekvence v Litovické ulici, přikázaná rychlost se zde, přímo pod okny republikové
policie, mnohonásobně překračuje.
Zkáza kaštanů? Okresní úřad Praha-západ vydal vyhlášku nařizující pálení spadaných
listů jírovce – kaštanu koňského, který je napaden škůdcem – klíněnkou jírovcovou. Není
dodržována.
18/98

Listopad
Volby. 13. a 14. listopadu se konaly volby do městského zastupitelstva a v Hostivici i do
senátu Poslanecké sněmovny,87 protože podle volebního zákona byl dosavadní mandát
senátora za náš volební obvod dvouletý. Volilo se v sobotu od 14 do 22 hodin, v neděli od
7 do 14 hodin.88
V případě, že žádný kandidát voleb do senátu nedostane nadpoloviční většinu hlasů,
rozhodne o zvolení druhé kolo, soupeřit budou kandidáti na prvním a druhém místě.
Do senátu se volí vhozením kandidátky v úřední obálce do urny. Každý z kandidátů má
svůj volební lístek.
Městské zastupitelstvo se volí úpravou společné kandidátky všech volebních stran. Volič
proškrtne křížem políčko u jím preferovaného kandidáta nebo strany. V prvním případě má
možnost volit kandidáty různých stran, pak ale všech nesmí být více než počet schválený
městským zastupitelstvem, tedy v Hostivici 17. Zaškrtl-li volič celou stranu a z druhých
stran jiné kandidáty, pak se volené straně odečte tolik kandidátů, kolik je zaškrtnuto
kandidátů jiných stran.
86
87
88

Příloha není v kronice zařazena.
Správně Senát Parlamentu ČR, Poslanecká sněmovna je druhou komorou Parlamentu ČR.
Místo sobota a neděle má být správně pátek a sobota.
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Výsledky komunálních voleb jsou v příloze.89
Ve volbách do senátu obdržel v prvním kole zvítězil Milan Knížák (ODS), nikoli však nadpoloviční většinou (489 hlasů), druhý Jiří Rückel (US) 359 hlasů a postupují do druhého
kola, vypadávají Karel Kobes (ČSSD), Václav Frank (KSČM).
Do městského zastupitelstva kandidovaly: ČSSD, KSČM, Důchodci za životní jistoty,
Nezávislí a koalice ODS, US, KDU-ČSL.
V druhém kole byl zvolen Jiří Rückel, dostal 338 hlasů, druhý Milan Knížák dostal
328 hlasů.
Účast v prvním kole z 3 398 oprávněných voličů volilo 1 275, tedy 37,52 %, v druhém kole
pouhých 19,55 %.
Ustavení MZ. Ustavující schůze městského zastupitelstva se konala 27. 11. O výsledku
voleb seznámil úspěšné kandidáty předseda místní volební komise Mgr. Vlastimil Šprunk.
19/98
Bylo přítomno 16 ze zvolených kandidátů, 1 se omluvil. Poté proběhly volby. Starostou byl
zvolen MVDr. František Chalupa, jeho zástupcem Jaroslav Kratochvíl.90 Volba členů
městské rady nebyla zdaleka tak jednoznačná. Zvolen byl Ing. Aleš Šulc a Jaroslav Kratochvíl. V druhém kole se rozhodovalo mezi Dr. Vítězslavem Fantou, Mgr. Jiřím Pasákem
a Ferdinandem Polákem. Fanta a Pasák dostali oba 8 hlasů, Polák 4. Ani druhé kolo
nerozhodlo, Fanta s Pasákem opět dostali po osmi hlasech. Bylo přikročeno k dohadovacímu řízení, které doporučilo volbu odložit na příští zasedání městského zastupitelstva.
Ve funkci tajemníka městského úřadu byl potvrzen pan Jaromír Kratochvíl.
Slib členů MZ. Členové městského zastupitelstva skládají slib: Slibuji věrnost České
republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě
v zájmu města a jeho občanů a řídit se ústavou a zákony České republiky. Práv a povinností se člen zastupitelstva ujímá složením slibu.

Prosinec
Zasedání MZ. 15. 12. zasedalo městské zastupitelstvo. Slib složila paní Jitka Melicharová.
V odložené volbě 9 hlasy z 15 se stal pátým členem městské rady pan PharmDr. Vítězslav
Fanta.
Komise rady. Městská rada jmenovala své poradní a iniciativní orgány – komise. Komisi
kontrolní povede F. Polák, finanční s předsedou Jaroslavem Kratochvílem, komisi
architektury vede ing. Aleš Šulc – tato komise je též komisí životního prostředí, komisi
investiční předsedá ing. Jaroslav Cígler, komisi zdravotní a sociální paní Jitka Najmanová.

89
90

Příloha není zařazena, údaje jsou uvedeny v doplnění zápisu.
Správně: Vladimír Burger.
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Vánoční besídka. O Štěpána oživla hostivická fara. Snad poprvé od dob, kdy se děti
táhly za člověkem božím, páterem Samcem, oživla fara dětským smíchem. Vánoční
besídku připravilo protidrogové centrum. Dvě obětavé maminky s kytarami v rukou
připravily pro drobotinu scénky, tance, výstupy, kterými děti bavily své kamarády.
A tak na konec roku nezbývá než věřit, že z takových pramínků se slije proud, který smyje
dědictví čtyřiceti let lhostejnosti, sobeckých zájmů, neochoty cokoli udělat pro město, pro
jeho lidi.
20/98

Doplnění zápisu
Strana 5/98

řádek 6 – správně přes 90 milionů Kč.91
řádek 20 – bytová výstavba. Město uzavírá s družstvem Labyrint smlouvu
o sdružení finančních prostředků. Stát poskytuje prostřednictvím města podporu 370 000 Kč na jednu bytovou jednotku.
Zbytek uhradí sami družstevníci. Městu za bezplatně poskytnutý
pozemek družstvo poskytuje 13 obecních bytů z celkového
počtu 63.

Strana 6/98

řádek 6 – správně dočasná objížďka po dobu uzávěrky Sobína.
řádek 29 – Plzeňský Prazdroj zakoupil na našem katastru pozemek pro
skladový areál. Pro nesouhlas a obstrukce místních spolků
a občanů nedošlo k realizaci.

Strana 8/98

řádek 1 –

Strana 14 a 15/98 –

správně 4. dubna na zasedání…
nepravdivé informace. Oprava mostu v ulici Komenského
proběhla od 1. září do 13. listopadu. Byla provedena totální
likvidace starého mostu a od základů postaven nový. Plánovanou dobu realizace 4 měsíců firma zkrátila na 2 a půl měsíce.
Řádně stanovená objížďka (Sobín, Břve, Litovice) byla pouhých
6 km. Cena rekonstrukcí chodníků patřících městu z nasmlouvaných 650 000 Kč se snížila na 300 000 Kč.

Strana 17/98 3. řádek od konce – správně firma DOVIT.
21/98
Strana 18/98 řádek 8 –

91

památkáři Středočeského kraje a OkÚ Praha-západ opravdu
zamítli demolici z více než polovinou rozpadlé stodoly, stájí
a kůlen se střechou z vlnitého eternitu. Výsměchem bylo jejich
sdělení, že dezolátní objekt čp. 3 je pro Hostivici to, co Malá
Strana pro Prahu. S řádnou fotodokumentací město podalo
odvolání na ministerstvo kultury ČR. Toho se památkáři zalekli
a požádali nás o stažení odvolání s tím, že demolici ihned
povolí.

Řádkování odkazuje na originální knihu.
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ze zmatené zprávy o volbách. Skutečností je, že za okres
Beroun a část Prahy západ byl zvolen senátor ing. Jiří Rückl. Ve
druhém kole obdržel i v Hostivici nejvíce hlasů. Komunální volby
do zastupitelstva města Hostivice dne 13. a 14. listopadu 1998:
Z oprávněných 3 398 voličů volilo celkem 1 511 občanů, to je
44,46 %.

Výsledky voleb dle jednotlivých kandidátek
Strana

Celkem hlasů

Koalice (ODS, US, KDU-ČSL)
Nezávislí
KSČM
ČSSD
DŽJ

9
5
4
2
1

Procent

129
976
341
200
446

39,5
25,8
18,8
9,6
6,3

22/98
Ve volbách do zastupitelstva byli zvoleni:
Poř. Jméno a příjmení
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Kandidující za stranu

Vladimír Burger
MVDr. František Chalupa
Dr. Vítězslav Fanta
Ferdinand Polák
Ing. Aleš Šulc
Vlasta Kulhánková
Ing. Jaroslav Cígler, CSc.
Ing. Karel Novotný
Jaroslav Kratochvíl
Jana Kozlová
Dr. Iva Balíková
Karel Blätterbauer
Mgr. Václav Pasák
Jitka Najmanová
Jiří Pasák
Ing. Jiří Ráž
Eliška Melicharová

ODS
KDU-ČSL
KDU-ČSL
US
KDU-ČSL
Nezávislí
ODS
US
Nezávislí
Nezávislí
Nezávislí
KSČM
KSČM
KSČM
ČSSD
ČSSD
DŽJ

Počet hlasů

% z oprávněných voličů

727
723
603
603
535
530
515
489
483
469
452
392
351
303
252
219
173

21,4
21,3
17,7
17,7
15,7
15,6
15,1
14,4
14,2
13,8
13,3
11,5
10,3
8,9
7,4
6,4
5,0

O funkci tajemníka městského úřadu se v roce 1998 vůbec nejednalo.
Poslední odstavec strany 20/98 je nepochopitelný, nesouvisející s rokem 1998 a svědčí
o neinformovanosti a jakési zatrpklosti odstoupivšího kronikáře.
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Správa města
V průběhu roku 1998 se konalo celkem 8 veřejných zasedání zastupitelstva města. Z jednotlivých usnesení vyjímám nejdůležitější:
Schválena změna územního plánu číslo 2 a číslo 3.
23/98
Schválen rozbor hospodaření za rok 1997. Proti plánovaným příjmům ve výši 30 milionů Kč
bylo v roce 1997 dosaženo skutečného příjmu 76,5 milionů Kč. Vyšší byly daňové příjmy
města – 23 milionů Kč, dotace státu na plynofikaci – 10,5 milionů Kč, dotace na vodovod –
1 milion Kč, úvěr na kanalizaci – přes 9 milionů Kč, prodej části zámeckého dvora
v Hostivici – 2 miliony Kč, příjem ze skládky inertu – 0,75 mil. Kč.
Skutečné výdaje v roce 1997 činily 73 milionů Kč. Mimo provozní náklady škol, městského
úřadu a technických služeb byly největší výdaje na infrastrukturu – kanalizace, vodovod
a plynofikace přes 36 milionů Kč a výstavba družstevního bytového domu 13 milionů Kč.
Rozpočet města na rok 1998 byl schválen jako vyrovnaný ve výši 40,3 milionů Kč.
Na investiční výdaje plánováno přes 22 milionů (kanalizace, vodovody, plynofikace).
Plánovaný rozpočet byl i v roce 1998 opět vysoce překročen a skutečný příjem činil
73 milionů Kč.
Schválena výstavba nové základní školy a starosta pověřen získáním individuální dotace
státu. Pro novou školu schválena koupě pozemku od manželů Dolanských, výměna
pozemků s manžely Žeberovými a získání mlékárenské zahrady (14 tisíc m²) od majitelů
restitučních nároků pánů Šťastného, Hajase, Štěpána a Krále za cenu jedné koruny.
Schválen prodej bývalého kina pánům Sochrovi seniorovi a juniorovi za cenu 3 miliony Kč.
Stanoveny poplatky za komunální odpad: 45 Kč za jednu popelnici a 200 Kč za dílčí složky
odpadů na osobu a rok.
Ustavující zasedání dne 27. listopadu 1998 zvolilo starostu MVDr. Františka Chalupu
14 hlasy, zástupce starosty pana Vladimíra Burgera 16 hlasy, členem rady města
Ing. Aleše Šulce 16 hlasy, pana Jaroslava Kratochvíla 12 hlasy a zasedání dne 15. prosince
zvolilo pátého člena rady Dr. Vítězslava Fantu 9 hlasy.
Schválen byl nový jednací řád zastupitelstva.
Jako zástavu půjčky od Fondu životního prostředí byly schváleny nemovitosti Komenského
čp. 495 a Školská čp. 449.
24/98
Rada města měla v roce 1998 celkem 25 zasedání.
V lednu přijato sdělení MPSV o schválení stavby domova důchodců v našem městě.
Schválilo výběrové řízení na dům B družstva Labyrint ve Školské ulici. Podepsána smlouva
na převod čističky odpadních vod z majetku státu do vlastnictví města (mimo pozemků).
V březnu získána dotace na 63 bytových jednotek ve výši 23,3 milionů Kč a dotace
1 milion na napojení města na vodovod Praha Kladno. Schválena rekonstrukce veřejného
osvětlení ulic Potoční a K Nádraží.
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V dubnu vybrána firma CERTOS k realizaci výběrového řízení na výstavbu nové základní
školy. Zajištění finančních prostředků na rekonstrukci mostu v Komenského ulici. Okresní
správa silnic 1,8 milionů Kč, město 0,6 milionů Kč.
V květnu schválení objektu čp. 674 U Sušičky firmě TOP jako sklad nebezpečného odpadu.
Firma bude zajišťovat likvidaci těchto odpadů města.
V červnu přijaté kladné rozhodnutí SFŽP o podpoře v úhradě úroků z úvěru na kanalizaci
ve výši 4, 155 milionů Kč.
V červenci schválen dodavatel pro výstavbu nové ZŠ dle rozhodnutí výběrové komise ze
dne 22. července 1998. Vybrána firma Východočeská stavební, a. s., za cenu 200 milionů Kč.
V srpnu podepsána smlouva na dotaci 17,6 milionů pro bytovou výstavbu. Podepsána
smlouva na výstavbu kanalizace a vodovodu Břve. Vybraná firma RISL, s. r. o., za cenu
9 218 000 Kč. Schválena oprava fasády radnice za 42 762 Kč.
V září vyhlášena veřejná soutěž na stavbu Domova důchodců Hostivice. Podepsána
smlouva mezi městem a Okresní správou silnic na finanční úhradu rekonstrukce chodníku
mostu před poštou ve výši 650 000 Kč.
V říjnu dokončení rekonstrukce druhého patra zdravotního střediska v částce 200 000 Kč.
25/98
V listopadu vyhlášeno výběrové řízení na Dům pečovatelské služby Hostivice. Podepsána
nájemní smlouva na obecní pozemky u Litovického potoka. Firma RISL, s. r. o., zajistí
bezplatně zřízení a udržování veřejné zeleně včetně vybudování stezky pro pěší a cyklisty.
Podepsány smlouvy s DP linky 306, 347, 357 na zajištění MHD na rok 1999 ve stejném
rozsahu jako v roce 1998. Do Prahy v pracovních dnech celkem 56 spojů. Se SFŽP
podepsána smlouva na příspěvek úhrady úroků. Schváleno zadání projektové dokumentace na vodovod a kanalizaci Břve.
V prosinci schválen dodatek k nájemní smlouvě na západní křídlo zámeckého dvora
s Ústavem lékařské kosmetiky. Mimo již jmenovaných komisí a předsedů byli schváleni
oddávající pro volební období: František Chalupa, Vladimír Burger, Jaroslav Kratochvíl,
Jana Kozlová a Ferdinand Polák.
Na základě rozhodnutí Krajského soudu Ústí nad Labem o konkurzním řízení firmy STAVO
Frýdlant ukončit smluvní vztah s touto firmou. Uzavřít dodatek na dokončení domu „A“
s firmou COMIS.
K prvnímu lednu 1998 bylo ve městě přihlášeno 4 241 občanů. V průběhu roku se narodilo
43 dětí, zemřelo 44 našich občanů, z toho 8 doma.
Na radnici bylo uzavřeno celkem 53 manželství. Přestože během roku bylo stavebním
úřadem zkolaudováno 81 nových bytových jednotek, počet přihlášených obyvatel stoupl
jenom o 18. Trvale přihlášeno k 31. 12. 1998 celkem 4 259 občanů.
Opravy a doplňky zpracoval v Hostivici dne 11. 2. 2002
MVDr. František Chalupa
26/98
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[Kronika neobsahuje strany 1/99 a 2/99]

Stav pošty v Hostivici je neudržitelný. Pošta má daleko menší prostory, než které měla
při čtvrtině obyvatel. Nabídku města na stavební místo na zrušeném parkovišti proti spáleništi Dělnického domu pošta nepřijala.
12. 1. byla po složitém jednání stanovena cena vody na 14,61 Kč/m³ pro domácnosti
a 19,93 Kč/m³ pro podniky podle požadavku 1. vodárenské společnosti z Roztok,
reprezentované panem Ivanem Ivanovem. Kolem této ceny se rozpoutala diskuse, protože
mnohým občanům se tato cena zdá příliš vysoká. Z tohoto důvodu není městský vodovod
zcela využit, neboť občané čerpají vodu ze svých studní, i když není kvalitní.
Místní organizace Svazu ochránců přírody zahájila cyklus přednášek. První setkání mělo
hosta z Etiopie pana Schiferawa Demeke. Předvedl i tance a písně své země. Občané, kteří
prožili období ohrožení republiky, mají pro Etiopii, tehdy zvanou Habeš, sympatie pro její
hrdinský odpor proti anexi fašistickou Itálií, oštěpy proti moderní armádě. Samostatnost
Habeše skončila nedlouho před naším obsazením Němci, sílilo nás, že vládce Habeše
néguš Hailé Selasie byl prvním představitelem porobeného státu, který se z emigrace vrátil
do osvobozené vlasti.
29. 1. hodnotitelská komise doporučila k přijetí nabídku projektu Domu s pečovatelskou službou firmy PREMING, a. s., z Chrudimi s nabídkovou cenou 24 956 Kč.
30. 1. začala plesová sezóna Společenským plesem Sokola, vstup byl za 110 Kč.
Kronikář se omlouvá, že upřel prvenství Mysliveckému plesu, byl již 16. 1.
Dokončuje se obnova sta let zrušeného Strahovského rybníka.92 Ten původní byl podstatně větší, rybník Bašta v Chýni byl asi jeho zbytkem.93 I tak je to první krůček k revitalizaci zdrojových rybníků hradního příkopového vodovodu.
Počátkem měsíce bylo dohodnuto požádat o náhradu rozoraných cest asi 23 ha (veřejný statek v majetku města).
3/99

92
93

Na území Chýně.
Rybník Bašta neměl s obnovovaným Strahovským rybníkem nic společného.
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5. 2. pokračovala společenská sezóna školním plesem. Pozoruhodnou novinkou a vlastně návratem k tradicím byla náplň programu. Paní Bláhová, učitelka naší školy, chýňská
občanka, nacvičila maškarní rej, jakým se naši předkové loučili s masopustem. Maškarní
průvod s tradičními figurkami – žid s pytlem, baba nesoucí muže v nůši a hlavně nezbytná
klibna, kůň s dvěma páry lidských nohou. Spojuje to vlastně dvě tradice – maškary
v Jenečku a sokolské šibřinky. Díky za to! Při plese byla i nezbytná tombola – cenami
přispěli místní podnikatelé.
6. 2. na školní ples navázal druhý den karneval ve škole. Připravily jej paní vychovatelky
ze školní družiny. Pro malé mlsaly připravil pohoštění pan Černý z cukrárny, do tomboly
dodala výhry firma Country Life.
20. 2. se v Sokolovně konal ples chovatelů.
Městská rada odsouhlasila pořízení projektu na revitalizaci, projektu údolí Litovického
potoka a městského sadu v části od hráze Litovického rybníka po Husovo náměstí. Uvolnila
na něj částku 98 000 Kč.
Rozvíjí se diskuse o záměrem firmy Habitera, které s revitalizací potoka úzce souvisejí.
Zástavba na poli jižně od potoka (kterému místní říkají po dřívějším majiteli Tůmovo pole.
Habitera, resp. její podílník jej získal od dědiců pana Tůmy). Mezi představami Habitery
a schváleným územním plánem je podstatný rozdíl. Už sám územní plán byl ústupkem od
záměrů urbanistické koncepce. Zástavba měla navazovat na hvězdicovitě vedené ulice
sídliště na Tejnorově poli (Beverly Hills) dotvořením hvězdice s malým kulatým náměstím.
Sokolové připravují na březen okresní tělovýchovnou slavnost. Mate jen to, že jako
pořadatel je uváděna Asociace Sport pro všechny (ASV). Jaký je vztah této organizace
k České obci sokolské? Proč je uváděna přípona SEWO za označením TJ Sokol u fotbalového oddílu? Příliš to připomíná Spartaky ČKD, to je čistá sokolská idea mrtvá?
4/99

Zasedání městského zastupitelstva odsouhlasilo udělení právní subjektivity školní
jídelně, založení sdružení města a družstva Cihlářka pro společnou výstavbu bytů o malé
rozloze v domech, které společně postaví. Město poskytne prostředky, které ve formě
dotace dostane od státu, a za to dostane část bytů. Těch má být ve čtyřech domech
celkem 108.
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Schválen byl rozpočet města – viz přílohu na rok 1999.94
Bylo projednáno stanovisko komise architektury, urbanizmu a životního prostředí k plánované zástavbě Tůmova pole (Habitera).
17. 3. v městě proběhlo očkování proti obrně metodou „na lžičku“.
24. 3. Habitera vystavila v salonku radnice model zástavby Tůmova pole. Vývoj návrhů
zástavby této lokality od urbanistické studie po řešení po řešení znázorněné vystaveným
panelem je v příloze.95
Akce záchrany poutních kapliček, k níž dala podnět vycházka spolku Hostivít na jaře
roku 1997 a stav, v němž se kapličky nalézaly, se po přestávce vynucené zimou roku 1998
rozbíhá opravou kaple číslo 19. Minulého roku byl upraven terén, zakoupen penetrační
přípravek a tím byla částka 30 000 Kč poskytnutá ze „střešního fondu“ ministerstva kultury
vyčerpána. Pokusy získat grant nadace Občanského fóra a později nadace Henryho Fonda
vyzněly naprázdno, a tak zbyla jen dobrovolná práce členů spolku i dalších občanů. Bylo
povoleno proklestění náletových dřevin na úseku cesty, kde se zachovalo osázení
hruškami. Tak se zrodila myšlenka obnovit celou cestu od železniční trati Hostivice –
Rudná až k ústí poutní cesty na silnici Břve – Hájek. Účinně vstoupily do akce další
organizace, zejména odbor regionálního rozvoje, zejména osobně ing. Marie Jelínková,
obecní úřady Hostivice a Červený Újezd a po chvilce váhání i Jeneč a Chýně. Kaplička číslo
19 bude hotova ještě letos.
19. 3. Výroční schůzi konali naši chovatelé, dnes nesporně nejagilnější organizace.
5/99

Podle rozhodnutí městské rady bude projekt revitalizace Litovického potoka zadán
k vypracování firmě Lesoprojekt Mladá Boleslav. Předběžná studie podle ing. Aleše Šulce je
zobrazena vpředu. Dále návrh úprav řešili studenti architektury z ateliéru ing. arch. Bohumila Fanty jako ročníkovou práci zpracovali již v roce 1996. Největší překážkou v uskutečnění je majetková roztříštěnost v místech, která přicházejí v úvahu. Nebezpečný precedent
jsou stavby domků za bývalým fotbalovým hřištěm pod hrází. Všechny regulační plány
označovaly tyto pozemky za nezastavitelné. Je tu hluboká deponie rašeliny, vysoká navážka podezřelého materiálu včetně mostních panelů.
Kajky i letos pořádaly pomoc přírodě a sbíraly odpadky kolem rybníků.

94
95

Příloha není v kronice zařazena.
Příloha není v kronice zařazena.
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Městská rada schválila uzavření smlouvy o sdružení s obcí Chýně o vytvoření mikroregionu podle § 829 občanského zákoníku. Činnost mikroregionu bude směrovat především k ochraně životního prostředí. Smlouva se uzavírá na dobu 10 let. Je naděje, že se
podaří získat prostředků z Programu ochrany venkova, který vyhlásilo ministerstvo pro
místní rozvoj. Program má za úkol ochranu přírody a krajiny, rozšiřování venkovské infrastruktury. Hostivice měla naději stát se centrem regionu. Přičinila se o to jednak škola,
jednak farní obec. Vývoj tento slibný vývoj zhatil. Letiště odřízlo obce na severu, postupné
rozšiřování území Prahy odcizilo obce na východě, zbyla jen Jeneč a Chýně.
Cena za užívání místa při měsíčních trzích bude vyšší – 4 000 Kč za akci.
14. 4. byla zahájena výstava Významné a památné stromy okresu Praha-západ. Výstavu
v zámku připravila místní skupina Svazu ochránců přírody.
22. 4. Koncert árií z české a světové operní tvorby se konal v hale zámku. Za klavírního doprovodu Jaromíra Šalamouna vystoupila Helena Janečková – soprán a Pavel
Červinka – baryton.
6/99
Žáci naší školy spolu s žáky škol Prahy-západ prožili týden na horách v Rejdicích. Počasí
mnoho nedovolilo, a tak se neuskutečnily ani závěrečné závody pro déšť. Děti si to vynahradily karnevalem. Taková setkání mají větší význam, než se jim obvykle přiznává –
navazují se přátelství, která v budoucnu, až děti dospějí, usnadní vzájemné pochopení
v rámci politického, ekonomického i společenského života okresu.
21. 4. se konal první ze závodů hasičského trojboje, tentokrát v uzlování. Další budou
následovat 5. května – kuželky a 20. října běh s hadicí. Závod je určen pro děti ze základní
školy.

Vyšel sborník Hostivice 1999.96 Vydavatel a redaktor ing. Jiří Kučera a Svaz ochránců
přírody. Po publikaci 700 let Hostivice je to první rozsáhlejší dílo, pojednávající o minulosti
i přítomnosti našeho města. Záměrem vydavatele je proměnit publikaci v jakousi ročenku
věnovanou životu města. Kéž by i další díly našly sponzory jako ta první publikace, přikládaná zdarma k Hostivickému měsíčníku.

96

Správně Hostivice 1998. První vydání vyšlo v omezeném nákladu s podporou Okresního úřadu Prahazápad v roce 1998, teprve druhé vydání doplněné o některé další příspěvky bylo šířeno společně
s Hostivickým měsíčníkem v roce 1999.
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Ve výstavních síních zámku byla instalována výstava nádherných fotografií na téma Čtyři
roční období v Šárce. Jejich autor Jiří Haišman97 není profesionální fotograf, ale člen
orchestru Národního divadla!
10. 5. zasedalo městské zastupitelstvo. Ze zasedání vyjímáme:
Zvláštní škole v Čičovicích se nedaří obsadit místo ředitele, požádala město Hostivice,
zda by jejich školu nespravovala škola naše, přičemž náklady by nesli oni, zastupitelstvo
po důkladném vysvětlení souhlasí.
Navrhovaný prodej akcií Středočeské energetické společnosti přes souhlas přítomných nelze schválit, protože k tomu,
7/99
aby byl prodej schválen, se vyžaduje nadpoloviční většina hlasů všech členů zastupitelstva.
Rozhodnuto na 14. 5. svolat zastupitelstvo znovu s jediným bodem programu – schválení
prodeje akcií.
14. 5. na mimořádné schůzi městského zastupitelstva byl schválen prodej akcií.
Ustavující schůze sdružení regionu Chýně-Hostivice. Město zastupovali pan starosta
Dr. Chalupa, Ing. Aleš Šulc a Ing. Jiří Kučera.
17 žáků naší školy se zúčastnilo zájezdu do Anglie pod vedením dvou učitelek. Po
dlouhé jízdě autobusem a ubytování v rodinách v Londýně vedla trasa do katedrálního
města Cantenburry, přes Leeds do Oxfordu. Navštívili Shakespearovo město Stratford,
prohlédli si katedrálu v Salisbury, kultovní místo Stonehedge a znovu do Londýna. Jeho
pamětihodnostem věnovali celý den, navštívili i voskové muzeum madame Toussandierové. Znovu zpět přes polovinu Evropy. Potlačme závist, my kteří jsme v jejich věku
vyrůstali pod „ochranou“ Hitlerovy třetí říše, nebo ti pozdější, pro které „hranice nebyla
holubníkem“. Přejme jim to.
Bytový dům „A“ pro sdružení město – družstvo Cihlářka bude stavět firma Pozemní
stavby z Ústí nad Labem za 16 935 228 Kč. Dům B postaví Genosangroup Velim za
16 935 228 Kč. Obě sumy jsou včetně daně z přidané hodnoty, s komunikacemi a infrastrukturou pro A i B. Dům C postaví Sysbed Olomouc za 16 695 695 Kč. Dům D firma
Comis Praha za 17 022 968 včetně DPH s komunikacemi a infrastrukturou pro C i D.
[Prostor pro nezpracovaný obrázek.]
8/99

97

Správně Jiří Hasman.
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10. 6. Koncert v hale zámku ze skladeb klasiků i současných skladatelů. Na violoncello
hrál Jan Páleníček, na klavír doprovázela Jitka Čechová.
19.–20. 6. se konalo v areálu chovatelů tradiční setkání chovatelů z blízka i daleka –
okresní výstava domácího zvířectva, holubů, drůbeže i okrasných ptáků. Je to svátek nejen
pro příznivce tohoto užitečného koníčka, ale i dětí. Vždyť je to pro mnohé jediná příležitost
dostat se do blízkosti jiných zvířat, než jsou psi a kočky. Ti první jsou tu také k vidění,
druhý den bývá oblíbené psí korzo. Není vyhrazeno jen pro psí šlechtu, bývají tu i nejroztodivnější kříženci, mnohdy bystřejší a roztomilejší než „diplomovaní“ urozenci exotických
jmen a přídomků. Chovatelé jsou snad jediní ve vsi, kteří nemají nedostatek členů a štěstí
na obětavé funkcionáře, jako je MVDr. Luboš Kudrna a ing. Antonín Štětka.
Metoda placení za odvoz komunálního odpadu nesplnila očekávání, připravuje
referát životního prostředí s Technickými službami změnu. Bude spočívat v platbě podle
počtu členů domácnosti, tedy paušál bez ohledu na skutečné množství odvezeného
materiálu. Pracovníci, kteří změnu připravují, se netají tím, že nová metoda není ideální,
poskytne však přehled o povinnosti odpad likvidovat uzavřenou smlouvou s Technickými
službami, nebo prokázat jiný – legální způsob likvidace odpadu. Ideální stav, spočívající
v nezpochybnitelných číslech, je například v tom, že nakládací zařízení sběrných vozů je
zároveň váhou, která hodnotu hmotnosti uloží do paměti, jednoduchý program sečte
výsledek vážení za určité období a vystaví účet pro občana.
Smutný je pohled na jírovce napadené klíněnkou. Brzy po odkvětu začínají listy rezatět
a předčasně opadávají. Měli by je občané pálit, nedělají to. Zahynou-li, bude Hostivice
poloviční.
9/99

Farní obec, reprezentovaná panem ThDr. Vojtěchem Eliášem, zamýšlí využít pozemky
patřící faře pro stavbu malých variabilních bytů. Studie ateliéru „Pleskot“ navrhuje
nekonvenční řešení domů, umožňující komunikaci mezi obyvateli. Památkáři souhlasí,
problém je financování.
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Firma RWE, která odkoupila od města akcie STE, jako výraz uznání a podpory obcím, které
se rozhodly prodat akcie této firmě, nabízí dotaci ve výši 350 Kč na občana. O přijetí
této nabídky rozhodne městské zastupitelstvo.
Rada města schválila záměr osázet obnovovanou poutní cestu do Hájku lipovou
jednostrannou alejí lip. Cesta byla vytýčena podle starých katastrálních map. Prokázalo se
výpisem katastru, že cesta na katastru Litovice je majetkem města včetně kapličky číslo
19. Stejná situace je na úseku cesty na katastru Červeného Újezda, ale zcela nevyjasněná
je na úseku, kde cesta tvoří hranici pozemků katastrů Chýně a Jenče a hranice cestu půlí.
Tady v rámci technicko-hospodářské úpravy pozemků katastrální číslo cesty zaniklo a z nepochopitelných důvodů není jiné cesty, než aby obě obce požádaly o vrácení historického
majetku obce.
V posledních dnech července a v prvním týdnu srpna se koná v Hostivici kreslení
v terénu studentů prvního ročníku fakulty architektury Českého vysokého učení
technického. Pro studenty je připraveno ubytování ve zvláštní škole a stravování od firmy
Radek.
10/99

6., 7. a 8. srpna se konalo již šesté sympozium, které pořádá Středočeské sdružení
výtvarníků spolu se spolkem Hostivít. Souběžně letos probíhá plenér studentů architektury.
Ti jsou v Hostivici „k plnému zaopatření“ – bydlí v zvláštní škole, jejíž třídy proměnil
Dr. Vítězslav Fanta postelemi, dekami a ložním prádlem, stravu přivážejí pracovníci firmy
Radek za neuvěřitelné ceny. Ty ovšem studenti neplatí – hradí se z příspěvku města
a k tomu od Radka pečivo a ovoce zdarma. To a ideální prostředí, v němž se zvláštní škola
nalézá, jistě způsobilo, že většina na Hostivici nezapomenou. Možná, že jsou mezi nimi
i příští Le Corbusierové či Frank Lloyd Wrightové, takže je to pro naše město vklad pro
budoucnost. Navíc: výstava jejich prací je součástí prací ze Sympozia, výtvarníci je brali
zcela vážně jako mladší kolegy.
15. 8. se konala výstava Hostivice v pravěku, kterou v zámku uspořádal archeologický
ústav Akademie věd České republiky a místní organizace Svazu ochránců přírody. Jsou
vystaveny nálezy na staveništi Habitery pod Strojní stanici (pro starší – pod Lindbetonkou).
Výkopy podpořila firma Habitera. Vědeckým zpracováním se zabývala Dr. Pleinerová.
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11/99
17.–22. 8. Mladí ochránci přírody, oddíl Kajky Hostivice zvítězil v národním kole
soutěže „Zlatý list“ a budou příští rok hájit naše barvy v podobné slovenské soutěži.
Po roční diskusi se dospělo ke konečnému řešení úhrady za odvoz odpadu. Pevný plat
bude činit 384 Kč za první osobu za rok, další osoby platí o 10 % méně. S domácnostmi
budou uzavírány smlouvy.

2. 9. zasedalo městské zastupitelstvo. Město v rámci zvýšeného přídělu prostředků
poskytne 25 000 na dokončení kapličky číslo devatenáct na poutní cestě do Hájku.
Za akcie STE utržilo město 8 920 000 Kč, které použije takto: 3 miliony za inženýrské sítě,
3 miliony na stavbu Domu s pečovatelskou službou.
Ze zvláštní školy: Provedeny nátěry, opraveny okapy, pořízena cvičná kuchyně. Žáci byli
na ozdravném pobytu v Chorvatsku, v zimě absolvovali lyžařský výcvik. Navštěvují výstavy,
divadelní představení. Žákům slouží slušně vybavená cvičná kuchyně.
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27. září – pan starosta napsal generálnímu řediteli české pošty rozhořčený dopis o skandálním stavu pošty v Hostivici. Město nabídlo poště prostory v patře nad jejími
dnešními místnostmi – odmítnuto. Také pozemek po bývalém parkovišti u spáleniště
Dělnického domu – nepřijato. Možnost adaptovat část východního křídla hospodářského
dvora zámku pošta též neakceptovala. Prudký nárůst obyvatelstva situaci den ode dne
zhoršuje.
Student katedry vodního hospodářství České zemědělské univerzity v Praze Jiří Vitovský
zpracoval ve své diplomové práci problematiku přítomnosti i budoucnosti našich
rybníků.
Mateřská škola se v novém školním roce stará o rovnou stovku malých svěřenců. Nikdo
nebyl odmítnut.
Policie České republiky ve svém sídle na Litovické ulici čp. 783 zřídila stálou dozorčí
službu. Tím snad skončí věčné stížnosti občanů na soustavnou nepřítomnost. Ještě
vyřešit neochotu a odkazy na nepříslušnost řešit některé situace.
12/99
Nový školní rok zahájilo v naší škole 480 žáků z Hostivice, ale také z Jenče, Chýně,
Sobína i několik žáků odjinud. O výuku se stará 36 učitelů a vychovatelů.
Metodika i letos je odvozena z programu Obecná škola. Některé třídy pracují ve dvou
skupinách, aby tak bylo možno žákům nabídnout maximum volitelných předmětů, které by
měly odhalit žákovy schopnosti a umožnit mu volbu životního zaměření.
Ve škole byl otevřen školní klub pro volný čas žáků. Jeho součástí je i školní informační
středisko. Patří k němu knihovna s 1 600 svazky, z časopisů zatím ABC a Pastelka. Žákům
slouží osm počítačů. Knihovna zřídila knihu přání, podle které objednává přírůstky.

7. října – koncert v hale zámku – oblíbenec hostivických milovníků hudby, houslista
Jaroslav Svěcený a Petr Malásek za klavírem – titul koncertu – Harmonické setkání žánrů,
byl plně práv obsahu, od J. S. Bacha, A. L. Webera po Johna Lennona, Paula MacCourtneye včetně skladeb obou interpretů.
9. října P. Vojtěch Eliáš, hostivický farář vysvětil restaurovanou kapličku v Sobíně na
rozcestí silnic do Hostivice a na Břve. Sobín patří k hostivické kolatuře, přestože správně
(správou) podléhá městské části Praha-Zličín a s ní do obvodu Prahy 5. Starosta Zličína
profesor Dr. Jaroslav Veselý, DrSc., pronesl projev za světské orgány.
Domy A, B, C a D v bývalé cihelně s malometrážními byty byly dokončeny v hrubé
stavbě. Dokončení, slíbené na únor 2000, čeká 180 podílníků družstva, převážně místních.
Studii rozšíření čističky zpracuje pro město firma Milota z Kladna.
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Česká pošta v Berouně (!) oznámila, že na řešení situace pošty v Hostivici nemá
peníze. (Proč pošta v Berouně?)
13/99
Rada města uložila vypracovat stížnost na porušování nájemní smlouvy a naprostý
nezájem o jakoukoliv formu spolupráce při řešení neúnosného stavu hostivické pošty na
Husově náměstí.
Plocha po dřevěném baráku zvláštní školy nebude využita pro dětské hřiště, jak
navrhovali občané, ale bude likvidována. Provede to firma Borovka, zemní práce a autodoprava.
Firma Lesoprojekt z Mladé Boleslavi předložila návrh sadových úprav v údolí Litovického
potoka. Navrhuje území na pravém břehu východně od plánovaného mostku na úrovni
západního okraje stadionu využít pro veřejnou zeleň v rozporu s požadovanou změnou
územního plánu, jak ji navrhuje Habitera. Také tam, kde firma Risl zamýšlí zřídit pro svoje
domy, postavené na místě jižního křídla hospodářského dvora, předzahrádky.
25. 10. vyšla vyhláška o dávce z pobytu. Jde o poplatek z lůžkové kapacity pro
návštěvníky Hostivice a měl by se týkat i soukromých domácností. Činí 9 Kč z lůžka za den.

7. 11. vykonala paní RNDr. Applová prohlídku aleje 125 lipek podél cesty do Hájku.
Projevila uspokojení nad kvalitou stromků a za Agenturu ochrany přírody a krajiny
potvrdila, že firma Conica ze Všenor odvedla dobrou práci a že tedy sběrnému středisku
ministerstva životního prostředí dá pokyn, aby dotace 350 000 Kč byla v termínu,
obsaženém ve smlouvě o poskytnuté dotaci byla tato částka vyplacena smluvní straně –
občanskému dobrovolnému sdružení Hostivít. Conica velkoryse odstoupila od požadavku
na úhradu nákladů z původně slíbeného termínu 30. 11. 1999. Lipky byly zabezpečeny
proti okusu drátěným pletivem a opatřeny třemi kůly. Proti sedání dravců, jichž je v onom
místě překvapivě mnoho, zabezpečit stromky nebylo možno, a tak některé měly zakrátko
zlomený hlavní výhon.
Výsadbu předcházel obrovský objem práce od výběrového řízení přes stanovisko majitelů
kabelových sítí až po vytýčení cesty, posekání porostu a vytrhání náletových křovin.
14/99
Nově zvolený rektor Českého vysokého učení technického prožil mládí v Hostivici,
kde byl jeho otec stárkem ve mlýně. Dnes padesátisedmiletý Ing. Jiří Witzany, DrSc.,
chodil do základní školy v Hostivici a jeho spolužáci mu pro jeho poněkud exotické příjmení
říkali „Jirka Stárek“. Blahopřejeme.
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Městská rada pověřila ing. arch. Lacka vypracováním studie úpravy jižní části
Husova náměstí ve spolupráci s ing. Jelínkovou a ing. arch. Císařem. Studie bude bezplatná, honorován bude eventuální projekt.
19. 11. další z řady koncertů, tentokrát „Klavírní nocturno“ přednesl klavírista Martin
Kasík. Zazněly skladby Frederika Chopina, Leoše Janáčka, Bohuslava Martinů.
[Prostor pro nezpracovaný obrázek.]
15/99

6. 12. zasedalo městské zastupitelstvo posledně v roce 1999. Vyjímáme:
–
Od 1. 1. 2000 se mění úřední hodiny městského úřadu, a to: v pondělí a ve středu,
vždy od 8 do 11,30 a od 12,30 do 17,30.
–
Volba zástupce starosty a člena rady za odstupujícího pana Vladimíra Burgera.
Volební akt proběhl tak, že zástupcem starosty se stal pan Jaroslav Kratochvíl, který
dostal 9 hlasů od přítomných 17 členů zastupitelstva, členem rady se stal pan
Vladimír Burger, rovněž 9 hlasy.
–
Hostivice se stala členem Regionální rozvojové agentury Střední Čechy.
–
Město dostalo přípis náměstkyně ministra vnitra Ivonne Streckové, odpovědné za
reformu státní správy, o pomalé přípravě reformy – přechod k vytvoření vyšších
správních celků. Podle zákona o této reformě přejde řada kompetencí okresních
úřadů na úřady obcí a měst. V první fázi jde o vytvoření krajských orgánů. Zatím
zůstává na ministerstvech operativní řízení státní správy. Paní náměstkyně žádá
starosty obcí o spolupráci pověřených obcí při zavádění první etapy reformy. Je to
snad hledání spojenců proti dosud všemocným úředníkům, kteří se brání ztrátě
pravomocí?
–
Rozhodnuto o objednání studie rekonstrukce čističky odpadních vod za 35 000 Kč.
Několik občanských sdružení z Bílé Hory a Břevnova napadlo projekt přeložky karlovarské silnice, že přivede na Bělohorskou třídu další automobily, a navrhují odklonit
přeložku někde mezi Jenčí a Unhoští k dálnici Praha – Plzeň. Žádají, aby stanovisko vydané
k této stavbě bylo odloženo na neurčito. Proti tomu důrazně protestovalo dobrovolné
občanské sdružení Hostivít. Mimoúrovňová křižovatka Expresního silničního okruhu
nesouvisí se stavbou přeložky a tedy nelze požadovat, aby postoj k jedné stavbě byl
důvodem k pochybnostem k stavbě druhé. Bohužel se z různých známých příčin stěžovatelům dostalo sluchu u Ministerstva životního prostředí a je nebezpečí dalšího odkladu, neli zrušení přeložky.
Hostivít vyzval občany k podpoře petice, protest poslal ministrovi životního prostředí
i starosta.
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V souvislosti s chystanou reformou státní správy je slyšet pojem pověřený úřad. Ve
snaze přiblížit státní správu jsou okresní úřa16/99
dy – tedy i Praha-západ rozděleny na menší území, v nichž vykonávají obce, obvykle
největší či přirozená spádová centra některé úkoly státní správy, které na ně okresní úřady
přenesou. Jedná se o záležitosti sociálního zabezpečení, živnostenského podnikání,
záležitosti stavební a dodržování územního plánu, ochrana přírody a krajiny, vodní hospodářství a ochrana zemědělského půdního fondu. Pověření obce schvaluje vláda.
[Nedokončený plánek okresu Praha-západ.]
17/99
Hasiči bilancovali. Od 3. 3. 1999 do 15. 11. vyjeli celkem dvacetkrát. Z toho 5× v Hostivici (seno, tráva, pražce, zatopený sklep), 4× v Jenči (samovznícené brikety ve sklepě
atd.), 2× v Chrášťanech – černé skládky – a další výjezdy menšího rozsahu.
8. 12. Neznámí vandalové se vloupali do vodárny na Břvech a poškodili zařízení.
16. 12. koncert v zámku „Středověké Vánoce v Evropě“. Varhanní port – Hanuš Bartoš,
Lukáš Matoušek – flétna, kamaičí roh, šalmaj, krumhorn, gotická harfa.
Ceny
48
48
12

levného bydlení – družstvo Cihlářka – město Hostivice. Celkem 108 bytů, z toho
2 pokoje + kuchyňský kout
42,2 m²
506 400 Kč
1 pokoj + kuchyňský kout
30,0 m²
367 200 Kč
2 pokoje + kuchyně
61,9 m²
742 800 Kč

Doplnění zápisu
Rok 1999 zaznamenal kronikář kalendářním způsobem a popis jednotlivých údajů vcelku
zachycuje dění ve městě. Pro úplnost a faktografické hodnocení se doplňují tyto údaje:98
str. 5/99 ke dni 29. ledna nabídková cena činila 24 956 tisíc Kč, nikoliv 24 956 Kč.
str. 6/99 ke dni 6. února výhry do tomboly dodala firma COUNTRY LIFE, spol. s r. o.
str. 7/99 první odstavec… Město poskytne prostředky, které ve formě dotace dostane od
státu. Bytů má být celkem 108 ve čtyřech domech. …
str. 8/99 druhý odstavec správně 11/02. základní organizace Českého svazu ochránců
přírody Hostivice – Kajky.
str. 10/99 první odstavec měsíce květen – správně našly…
druhý odstavec – správné jméno autora je Jiří Hasman.
poslední odstavec – pro zmatečnost celý vypustit.
str. 11/99 první odstavec pro zmatečnost celý vypustit.
98

Odkazy na jednotlivé stránky neodpovídají.
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str. 12/99 chovatelé … mají dostatek členů a štěstí…
str. 13/99 druhý odstavec, poslední věta … správně městské zastupitelstvo.
str. 17/99 ke dni 25. 10. správně „Vyhláška obce o místních poplatcích – dodatek“.
str. 18/99 ke dni 19. 11. jméno klavíristy správně Martin Kasík.
str. 20/99 třetí řádek správně … které na ně přenese …, poslední věta odstavce správně
zní … Seznam pověřených obcí stanoví zákon…
Dále je třeba doplnit o:
Rozpočet a hospodaření města:
Příjmy celkem

135 787 tisíc Kč
19/99

z toho daně
dotace
prodej akcií
přebytek hospodaření
Výdaje celkem
z toho vodní hospodářství
kanalizace
školství
bytové hospodářství
plynofikace
sociální dávky
provoz města

26
84
9
10
126
5
14
3
70
7
4
10

855
492
228
498
168 tisíc Kč
422
220
180
533
835
057
490

Rada města i jeho zastupitelstvo v průběhu roku projednávalo všechny důležité úkoly,
plány rozvoje regionu, občanskou vybavenost a starostlivost o životní podmínky pro
všechny občany.
Zápis ze dne 6. prosince podává dílčí pohled na činnosti zastupitelských orgánů při správě
města. V zastupitelstvu došlo ke změně, byl volen nový místostarosta. Navrženi byli
4 kandidáti, nejvíce hlasů – 9 obdržel Jaroslav Kratochvíl a byl zvolen místostarostou
města. Členem rady byl rovněž 9 hlasy zvolen Vladimír Burger. Ve městě se daří realizovat
výstavbu malometrážních bytů, byl schválen nový projekt na další výstavbu 108 bytů ve
4 domech – Cihlářka II. Město se stalo 18. 11. 1999 řádným členem Regionální rozvojové
agentury Střední Čechy. Smíšené pocity vyvolalo sdělení Ministerstva vnitra o připravované
reformě veřejné správy. Cílem těchto změn je vytváření vyšších územních správních celků
a přenos činnosti státní správy na pověřené obce. V praxi by to znamenalo, že většina
kompetencí okresních úřadů přejde na příslušné obecní či městské úřady. Tato informace
vzbudila mezi občany rozdílné reakce. Je třeba pouze konstatovat, že město vzalo toto
oznámení
20/99

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada H – svazek č. 9
Kronika města Hostivice 1992–2000 – rok 1999

163

na vědomí a bude včas požadovat systémy takové, aby tyto nové změny přinesly pozitiva
pro všechny naše občany. Předpokládá se, že tyto nové úpravy budou stanoveny
zákonem. Zatím je vše jen v kategorii úvah a diskusí.
Zápis v kronice města za rok 1999 končí. Také je tímto uzavřena činnost Ing. Jiřího Pergla,
který se o městskou kroniku staral plných 8 let. Bohužel některé svoje myšlenky, postřehy
nedovedl do úspěšného konce, aby tyto záznamy měly vypovídací schopnost i pro generace příští. Proto musela rada města i zastupitelstvo města tento stav řešit a rozhodla, že
jednotlivé roky, tj. od 1992 do 1999 budou doplněny o upřesňující údaje o životě našeho
města. Tento stav se stává i mementem, aby pravidelná kontrola vedení záznamů v kronice již nedovolila takové nedostatky, které se bohužel vyskytly v minulých létech.
Opravil a zapsal: Ing. Aleš Šulc
Ing. Antonín Štětka
Hostivice 30. 4. 2002
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[Prázdná strana]
2/2000
Vstupujeme do posledního roku druhého tisíciletí s očekáváním, že to bude rok klidného
světového života, pro nás občany České republiky to bude období dalšího posilování
demokracie a zlepšování duchovna celé společnosti. Poslední desetiletí bylo poznamenáno
významnými změnami v politickém uspořádání státu a celý demokratizační proces poznamenal osobní projevy každého občana. S lítostí nutno poznamenat, že ne každý občan
dovedl tyto změny vstřebat tak, aby se odstraňovaly negativní vlivy uplynulých padesáti
let.
V naší společnosti jsme zaznamenali další prohloubení tzv. Opoziční smlouvy, uzavřené
mezi Českou sociálnědemokratickou stranou a Občanskou demokratickou stranou.
Bohužel ne vždy se dařilo plnit předvolební sliby a na tato zklamání poukazovala koalice
čtyř opozičních stran Lidovců, ODA, DEU a nově vzniklé Unie svobody. V časté opozici stála
KSČM. Za zajímavost stojí opatření z dubna, kdy bylo zvýšeno životní minimum na
3 770 Kč měsíčně a dětské přídavky se zvýšily až o 25 Kč měsíčně. Naše česká koruna
stále klesala, za jeden USD jsme platili až 40,83 Kč. V květnu česká premiér Miloš Zeman
a slovenský Mikuláš Dzurinda podepsali dohodu o vyrovnání česko-slovenských majetkových vztahů po rozpadu federace. Dle názoru odborníků na mezinárodní právo to nebyl
pro naši republiku postup nejvhodnější. V červenci byla zákonem stanovena minimální
měsíční mzda 4 500 Kč a její čistý výnos překračuje životní minimum o 13 Kč. Světová
genetická revoluce v klonování živých buněk u nás nenalezla podporu, v srpnu je vydán
zákon o zákazu klonování lidských bytostí. V září naši sousedé v Rakousku protestují proti
Jaderné elektrárně Temelín. Dne 26. a 27. září jsme poznali beztrestné jednání našich
i zahraničních účastníků protestů proti globalizaci, proti zasedání Mezinárodního měnového
fondu v Praze. Protesty přerostly v prosté ničení hodnot, zraňování občanů a často šlo
o projevy recese a odporu proti
3/2000
všemu. Mladí neznali myšlenky ani cíle jednání světových delegátů, postačil jim prostor
k barbarskému rozbíjení a ničení majetku.
Vláda musela zvládnout prodej zadlužené České spořitelny rakouské Erste Bank Sparkassen.
Dne 6. října došlo na česko-rakouské hranici k hromadnému blokování všech hraničních
přechodů, jako výstraha k pokračování provozních zkoušek v JE Temelín.
V neděli 12. listopadu byly volby do 13 zastupitelstev nových krajů a 19. listopadu byly
doplňovací volby do Senátu ČR. Tyto doplňovací volby se v našem městě nekonaly, neboť
náš současný zástupce v senátu, podnikatel, sklář p. Rückel z Nižboru má mandát ještě na
další dvouleté období. Při řádných volbách do zastupitelstva Středočeského kraje byla
volební účast našich občanů velmi nízká. Voleb se zúčastnilo 32 % oprávněných voličů.
Nejvíce hlasů obdrželi kandidáti ODS – 371, dále Čtyřkoalice – 259, KSČM – 218, ČSSD –
135 hlasů a kandidáti dalších stran získali pod 40 hlasů.
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V těsném závěru roku schválila poslanecká sněmovna státní rozpočet na příští rok
s celkovým deficitem ve výši 48,98 miliardy korun českých. Soudný občan si položil otázku:
kdo jednou tyto dluhy zaplatí? Kam se rozplynuly hodnoty z 1. republiky, kde jsou aktiva
z privatizace 90. let?
Takový byl svět kolem nás. Jak jsme žili v našem městě, o tom se pokusím podat tento
kronikářský zápis.

Správa města
Do roku 2000 vstupovalo vedení radnice s novým místostarostou p. Jaroslavem Kratochvílem, který byl do této funkce zvolen na prosincovém zasedání minulého roku. Do rady byl
zvolen pan Vladimír Burger počtem 9 hlasů.
4/2000

Rada města
Rada města projednávala na své lednové schůzi neutěšený stav provozu místní pošty, po
jednání s provozovatelem bylo městu sděleno, že Česká pošta plánuje pro období 2001
a 2002 celkovou rekonstrukci v objemu 12 milionů Kč. Město vypsalo architektonickou
soutěž na úpravu Husova náměstí. Pro nalezené psy v katastru města si zaplatila Hostivice
jedno pobytové místo ve psím útulku v bývalém hospodářském dvoře v areálu Litovické
tvrze, a to 15 000 Kč ročně.
V únoru se řešila stížnost občanů z nových rodinných domů v prostoru bývalé cihelny na
provoz firmy DFI EUROPE, s. r. o., z důvodů zhoršování životního prostředí pro kontaminaci ovzduší. Byla podána žádost na Ministerstvo pro životní prostředí k realizaci přeložky
silnice č. I/6 Řepy – Pavlov.
V březnu byla posouzena příprava katalogu Hostivické rybníky, dále byla projednána
pracovní verze „Záchrana architektonického dědictví – zámecký dvůr“. V květnu bylo
jednání s Telecomem o uložení telefonních sítí do země. Občané ze Břvů si podali petiční
stížnost na pomalé řešení infrastruktury v této části města. V červenci došlo k další změně
územního plánu – revitalizace Litovického potoka.
Na úpravy cesty podél kapliček do Hájku uvolnilo město 450 000 Kč. V září bylo další
jednání s akciovou společností PRaK k výstavbě rychlodráhy Praha – Letiště – Kladno. Bylo
prodáno západní křídlo zámeckého dvora p. Změlíkovi, firmě Neways.
Při říjnovém zasedání – 23. října rezignoval na funkci městského radního pan Burger.
Pokračovalo se v přípravách na výstavbu nové školy. Firma SUPtel začala pokládat optický
telefonní kabel do země. Rada města jednala o náhradě škod a zřízení věcného břemene
vzniklého touto stavbou. Připravovala se studie firmy Central Group, s. r. o., k výstavbě
rodinných domů V Čekale. K 12. listopadu byla rada města v tomto složení – koalice
V. Burger, PharmDr. V. Fanta, MVDr. F. Chalupa, Ing. A. Šulc, nezávislí – J. Kratochvíl.
Zástupci ODS odvolali z rady města pana V. Burgera.
5/2000
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Zastupitelstvo
Zastupitelstvo mělo v průběhu roku 4 řádná a 1 mimořádné zasedání. Mimořádné zasedání
dne 18. února 2000 projednávalo aktuální otázky Programu bytové výstavby na modernizaci bytového fondu. Město uzavřelo půjčku v objemu 2 164 500 Kč. Dále byl schválen
dlouhodobý pronájem pozemku na Sportovní areál Břve, s. r. o., na 50 let s ročním
nájemným 12 000 Kč.
Řádné zasedání zastupitelstva 27. dubna schválilo doplnění o Libuši Macháčkovou za
zesnulého Karla Blätterbauera. Červnové zasedání – 5. června projednávalo aktualizaci
plánu k vytvoření mikroregionu Hostivice a Chýně o Jeneč a Červený Újezd. Pro novou
poštu byla navržena oblast jižní strany Husova náměstí. Byly upřesněny podmínky prodeje
domku ve Školské ulici po p. řediteli M. Šrámkovi. Městský úřad obdržel petici občanů ke
zhoršování životního prostředí v oblasti po bývalé cihelně, kde je chemická výroba.
Zastupitelstvo 18. září projednalo rozbor hospodaření města za I. pololetí, zákon
129/2000 Sb.99 – práva občanů. Občané mají právo vstupovat do rozpravy během jednání
městského zastupitelstva. Jednání městské rady jsou neveřejná, občan má právo nahlížet
do zápisů. Na opravu kapličky do Hájku přidělil OkÚ Praha-západ 30 000 Kč. Byl projednán
plán zástavby komerční zóny Hostivice-Palouky. Město vydalo vyhlášku č. 3 – Povodňový
plán města Hostivice – potoky, koryta, propust v tělese trati na Smíchov. Ve smyslu
zákona 106/1999 byl vydán sazebník úhrad za poskytování informací občanům.
Poslední zastupitelstvo v roce bylo 15. listopadu, kde proběhly doplňovací volby do rady
města, z navržených 2 kandidátů byla zvolena Jitka Najmanová 9 hlasy. Pro novou poštu
byl doporučen aktuální projekt stavby DOVIT v areálu bývalé cihelny u karlovarské silnice.
Na vědomí byla vzata informace o zahájení stavby nové školy, práce zajišťuje firma
Preming. Město připravovalo prodej bytových domů Kmochova č. 1156, 1157 a 1158.
Občané města – Litovické ulice podali stížnost na překračování rychlosti motorových
vozidel a porušování
6/2000
zákazu vjezdu nákladních vozidel.
Pro administrativní sídlo obcí III. stupně byl souhlas s Prahou, byl projednán materiál
reforma veřejné správy.
Pro rok 2000 byl navržen rozpočet jako vyrovnaný, výdaje 47 645 500 Kč, příjmy
47 926 800 Kč. Majetek města je tvořen zámkem, dále základní školou (dvě budovy),
zvláštní školou, Domem mládeže, dále objekty pošty, zdravotního střediska, lékárny, byty
– 9 bytových domů s 50 bytovými jednotkami, zemědělská půda cca 5,5 ha, ostatní
technická infrastruktura a komunikace.

99

Pravděpodobně omyl, citován je zákon o krajích.
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Hospodaření města v roce 2000
Příjmy

108 931 000 Kč z toho:

Výdaje

98 306 168 Kč z toho

dotace
daně

60 mil. Kč
35 mil. Kč

bytové hospodářství
Dům pečovatelské služby
školství

29 mil. Kč
18 mil. Kč
14 mil. Kč

Politický život
Politický život se ve městě projevoval působením politických stran a společenských organizací.
Politické organizace (dle abecedy): ČSSD – Česká strana sociálně demokratická, DŽJ –
Důchodce za životní jistoty, KDU-ČSL – Křesťansko demokratická unie – Česká strana
lidová, KSČM – Komunistická strana Čech a Moravy, ODS – Občanská demokratická strana,
US – Unie svobody.
Společenské organizace ve městě:100 TJ Sokol, Svaz dobrovolných hasičů, Sdružení
zdravotně postižených, Český červený kříž, Svaz zahrádkářů, Svaz včelařů, Myslivecké
7/2000
sdružení, Český svaz bojovníků za svobodu, Český svaz rybářů, Český svaz ochránců
přírody, Pionýrská organizace – Kajky, Junák – Bílá podkova, Sdružení Hostivít, Český svaz
žen, Baráčnická rychta Hostivice. Svaz dobrovolných hasičů101 má 38 členů, zásahovou
jednotku tvoří 14 mužů. Velitelem Sboru byl nově zvolen Václav Studnička.

Pracovní akce
Byly limitovány schváleným územním plánem a výší finančních prostředků. V průběhu roku
byl projednáván územní plán města, jednalo se o 4. změnu (29. června). Pro další rozvoj
je třeba rozšířit kapacitu čistírny odpadních vod v nákladu cca 30 milionů Kč. Perspektivně
se vytváří Pražský region – území Praha-východ, Praha-západ, část Kladna, Berouna,
Mělníka, Nymburka a Kolína s cílovým řešením v roce 2015.102 V té době se předpokládá,
že Hostivice bude mít 8 000–10 000 obyvatel. Koordinátorem pro tento plán byl jmenován
Ing. Aleš Šulc.

100
101
102

Názvy organizací nejsou vždy přesné.
Správně Sbor dobrovolných hasičů.
Je míněno pořizování územního plánu velkého územního celku Pražský region.
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Dne 9. září – Den otevřených dveří v Domě pečovatelské služby, kde se příchozím líbilo
vybavení jednotlivých pokojů – 14 garsoniér, a 6× 1+KK. Na vysoké úrovni jsou
vybudované pomocné útvary, včetně hygienických a stravovacích zařízení. Celkem zde
nalezne výborné bydlení 26 osob. Slavnostní otevření bylo 27. října za účasti Ing. Petra
Bendla, poslance Parlamentu ČR, Ing. Jaroslava Maršíka, CSc., přednosty Okresního úřadu
Praha-západ, Ing. Jaroslava Novotného, ředitele akciové společnosti Preming, JUDr. Dolejšího a Ing. Moravcové, zástupců Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ing. Ciglína z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a dalších pozvaných hostů. Pan přednosta OkÚ Prahazápad Ing. Maršík ve svém projevu vysoce kladně hodnotil aktivitu města, které pod
vedením MVDr. Františka Chalupy dokázalo získat výjimečné množství dotačních
finančního prostředků a tyto racionálně využívat. Dokladem toho je právě otevíraný Dům
pečovatelské služby,
8/2000
budovaný Domov důchodců. Nelze vůbec přehlédnout péči město o dokončení sítí
občanské vybavenosti, zatím ještě bez Břvů a Palouků. Dokončení stavby Domova důchodců v Pelzově ulici se předpokládá v roce 2001. V našem městě se pokračuje v další bytové
výstavbě. Pozemek V Čekale zakoupila firma Central Group a zahájila zde výstavbu
rodinných domů.
Proti koupališti Břve je v provozu sportovní hřiště Nohejbal Břve, členové se činí, jejich
sportovní výkony jsou velmi pěkné.
Za finanční pomoci MěÚ Hostivice ve výši 125 000 Kč byla vybudována cyklistická stezka
kolem kapliček do Hájku, kterých bylo původně ze Strahova 20, dnes jich je jen 11, 2 jsou
v katastru našeho města, v současné době jsou stavebně opravovány.
Byla dokončena rekonstrukce Mariánského sloupu v parku na Husově náměstí, úprava
paladia si vyžádala náklady ve výši 200 000 Kč, závěrečné práce budou ještě pokračovat
v dalším roce.
Ve stavební studii města se předpokládá, že komerční zóna se bude rozvíjet východně,
směrem z Nouzova až do Palouk ku Praze.103

Doprava
Pro dojíždění našich občanů do Prahy za prací doplácí městská pokladna dotaci
provozovatelům autobusových linek – ČSAD Kladno 50 000 Kč a MHD Praha přes sto tisíc
korun ročně.

103

V roce 2000 byl schválen územní plán zóny Hostivice-Palouky (pozdější terminologií regulační plán).
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Letiště plánuje výstavbu 3. terminálu Sever, kdy po uvedení do provozu se očekává
odbavení až 6 milionů cestujících ročně. Aktuální je výstavba rychlodráhy Praha – Letiště –
Kladno, která má být ukončena v roce 2005 a náklad má dosáhnout 4 miliard korun.
Hostivičtí občané během roku projevovali též svoji nespokojenost s dopravou v našem
městě. Petiční akce s 200 podpisy byla k provozu v Litovické ulici, kde si obyvatelé stěžovali na porušování povolené rychlosti jízdy motorových vozidel a porušování zákazu vjezdu
těžkých nákladních automobilů.
9/2000
Sdružení Hostivít vyjádřilo nespokojenost 700 občanů s otálením prací na přeložce
dálničního spoje silnic I/6 Řepy – Pavlov. Obyvatelé části Hostivice-Jeneček požadují, aby
České dráhy zřídily vlakovou zastávku v jejich obvodu.

Nemovitosti
Město prodalo západní část zámeckého dvora p. Robertu Změlíkovi, firmě Neways za
8 milionů korun. Bytové družstvo Labyrint dokončilo stavbu 32 domů104 ve Školské ulici,
autoři velmi zdařilého projektu byli Ing. Ivo Slamják, Roman Koranda a Alena Hýblová.
Připravuje se výstavba dalších 4 domů, zatím byly povoleny jen 3 domy v Cihlářce II, kde
vznikne 81 malometrážních bytů (36× 2+KK, 36× 1+KK a 9× 2+1) s využitím původní
půdní vestavby, tzv. mezonetové byty. Rada města schválila Vyhlášku č. 1 pro Fond
rozvoje bydlení, občan může získat na modernizaci či novou výstavbu bytu půjčku až
50 000 Kč, 4% úrok a splatnost do 4 let. Úspěšně pokračují přípravné práce na zahájení
stavby nové školy, kde bude 24 tříd pro 720 žáků I. a II. stupně.

Kanalizace
Práce jsou ukončeny v Nouzově, na hlavním řadu Jeneček – Hostivice, intenzivně se pracuje na přípravě oblasti Břve.

Plynofikace
Hlavní rozvody i přípojky jsou vyjma Břví hotové, problémy jsou s napojováním jednotlivých domácností, což silně ohrožuje vydání státní dotace na plynofikaci města, která
představuje 40 % veškerých nákladů.

Komunikace
Upravují se ulice a chodníky po výkopových pracích po plynofikaci, vodě a kanalizaci.
Firma Mifer upravila vozovku a přiléhající zeleň v okolí bývalého ovčína Břve.
10/2000
104

Správně 32 bytů ve dvou domech.
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Telefony
Od 18. ledna probíhaly práce Telecomu na ukládání rozvodných sítí pod povrch ulic
a chodníků. V současné době není již žádný problém zřídit novou účastnickou stanici,
starostí občanů začíná být neúměrné zvyšování paušálních náhrad za stanici a vysoké
hovorné.
Do provozu byla uvedena pevná linka Internetu u firmy PPPPP (Pomůžeme přežít při
počítačové práci) Husovo nám. č. 5.

Veřejný a kulturní život
Významným informačním zdrojem o životě ve městě je Hostivický měsíčník. Je vydáván
nákladem 1 100 kusů, cena od června povýšila na 7 Kč. Občané si pochvalují jeho náplň,
pravidelně se jim dostává zpráv o činnosti rady města i zastupitelstva.
V průběhu roku došlo k omezení podávání osobních zpráv o občanech, neboť ve smyslu
platnosti nového zákona o ochraně osobnosti smějí být zveřejňovány některé údaje jen se
souhlasem dotyčné osoby.
Plesová sezóna
Plesová sezóna byla prezentována v místní Sokolovně
7. 1. Myslivecké sdružení
11. 2. II. školní ples
14. 2. Dětský karneval
19. 2. 17. Chovatelský ples
2. 12. Mikulášská zábava
3. 12. Dětská mikulášská zábava – Přijde Mikuláš
Výstavy
V průběhu roku bylo možno zhlédnout tyto akce: Čtyři roční období Hostivických rybníků
ve fotografiích
11/2000
Jiřího Hasmana. Tato pěkná výstava byla od března do května v přízemí zámku.
Ve dnech 17. a 18. června uspořádali chovatelé Tradiční červnovou výstavu králíků,
holubů, drůbeže a okrasného ptactva. Byla zajištěna i nabídka zboží pro zahrádkáře,
chovatele i domácí kutily. Velmi úspěšné bylo opět Psí korzo, kdy majitelé pejsků čistokrevných plemen i kříženců soutěžili o nejkrásnějšího psa.
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Dne 6. 8. uspořádali členové sdružení Hostivít, Pražští výtvarníci a Fakulta architektury
ČVUT Praha v prostorách Litovické tvrze vernisáž výstavy Hostivické rybníky. Akce
skutečně významná, neboť tato lokalita byla v červnu 1996105 vyhlášena jako význačná
Přírodní památka. Celková rozloha všech rybníků představuje 120,6 ha, jsou to rybníky
Břevský, Kala, Litovický, mokřady Nekejcov, Chobot a Břevská rákosina. Český svaz
ochránců přírody vydal tištěného průvodce naučnou stezkou kolem hostivických rybníků.
Turisté tak dostali v 8 zastaveních informace o navštívených místech.
Pokračovala oprava kapliček do Hájku, kdy se od roku 1997 pracuje na stavebních
a údržbářských pracích. V denním tisku MF Dnes vyšel 25. července článek o obětavosti
Ing. Jiřího Pergla a restaurátora Jana Turského.
Koncerty
Pro milovníky vážné hudby zabezpečil odbor kultury městského úřadu koncerty našich
i zahraničních umělců.
Dne 20. dubna – Musica a tre – Věra Tichá – soprán, Jiří Voborský – kytara a Milan
Konečný – flétna.
Dne 25. května – Trio preludio – Martin Sedlák – violoncello, Lucie Hůlová – housle,
Vladimír Strnad – klavír.
Dne 15. června – „Písně s loutnou“ – Jarmila Chaloupková – zpěv, Brian Wright – loutna.
V podzimní části dne 12. října – Violino – Jaroslav Svěcený – housle, Marie Synková –
klavír.
Dne 23. listopadu – Duo Amadeus – Adam Skoumal – klavír, Ilze Urbane – flétna.
12/2000
Závěrečný koncert roku dne 20. prosince – České strunné duo – Miloš Studenovský –
viola, Václav Vítek – kytara a Helena Janiczková – zpěv.
Dne 17. prosince o třetí adventní neděli předvedl soubor Občasného divadla Hostivice
v kostele sv. Jakuba scénické představení „Josef dobrou ženu má“, pro seniory v Domově
pečovatelské služby připravili žáci místní školy „Vánoční odpoledne“ se zpěvem koled,
tanců a recitací.

Život našich dětí
Prvním občánkem roku 2000 byla Monika Doubková, která se narodila 13. února 2000.
Do mateřské školy bylo zapsáno 41 dětí, do základní školy 55 dětí.
Žáci základní školy vydávají časopis Tornádo. Rada města uvolnila 100 000 Kč pro akce
Mládež a volný čas. V oblasti bývalé cihelny se buduje nové dětské hřiště. Svátek matek
11. května oslavily děti v mateřské škole krásným vystoupením „Zahradní slavnost“. Pro
nejmenší děti jsou pořádána divadelní představení – Popelka, Otesánek, Pejsek a kočička
a další.
105

Správně v říjnu 1996.
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V sobotu 13. května byl uspořádán v areálu školy Staročeský jarmark, kde byly ukázky
starých řemesel, funkční modely parních strojů.
Do základní školy chodí děti z Hostivice, Chýně, Jenče, Sobína. Stále jsou v provozu obě
školní budovy, a to „školička“ pro 1. až 4. třídu, hlavní historická budova pro žáky 5. až
9. tříd. Na škole působí 31 pedagogů, z toho 25 učitelů a 6 vychovatelů.
Dne 11. září navštívili žáci 6. tříd družební školu v německém Windischeschenbachu. Pro
zájemce o výuku anglického jazyka jsou kurzy pro děti i pro dospělé, lektorkou je paní
učitelka Mgr. Bohumila Jupová.
13/2000
Letošní rok byl velmi štědrý na významné sportovní úspěchy žáků naší školy. Dívčí
družstvo zvítězilo v krajském přeboru ve florbalu, přední umístění docílili žáci v soutěžích
stolního tenisu, v hokeji a košíkové. Rada školy velmi pozitivně hodnotila starostlivost
města o činnosti ve vzdělávání našich dětí a zaslala panu starostovi děkovný dopis.

Dětské oddíly
Pionýři a oddíl Kajky mimo svých pravidelných akcí v průběhu roku uspořádal dne 9. září
v prostorách u srubu na hrázi rybníka Kala působivé vystoupení „Pohádkový les“.
V průběhu roku vyvíjel úspěšnou činnost i oddíl Junáka. Děti chodily na výlety, poznávaly
živou přírodu. Dne 22. září bylo slavnostní „Skautské posezení“, Václav Hrdlička připravil
almanach generací hostivického skautingu, a to z let 1937–1940, dále z doby po osvobození 1945–1950, pak došlo k jeho zrušení – zákazu jakékoliv činnosti, vstávání z mrtvých
1968–1970 opět překazila doba normalizace a teprve od roku 1992 až do současnosti jsou
místní oddíly činné pro zájmy mládeže.
Pro děti byla uspořádána dotazníková akce „Jak trávím volný čas“. Vedle sledování televize, her u počítače, nebylo v odpovědích nic nového, objevného. Jednoznačně však děti
vyslovily svoji nespokojenost a velice rády by volný čas prožívaly efektivněji. Ukazuje se
absence domácí četby knih. Před starší generací stojí úkol – jak děti zabavit a především je
vzdělávat. V dubnu byla ustanovena Komise pro děti a mládež, jejím předsedou byl
jmenován Ing. Jiří Kučera.

Zdravotnictví
O zdraví našich občanů pečují 4 praktičtí lékaři, dále dětská lékařka, v provozu jsou
3 zubní ordinace, gynekologie,
14/2000
kardiologie, oční lékař, psychiatr. Rychlá záchranná služba je v sousední Rudné. Pro
klinická ošetření jsou nemocnice v Praze.
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Velmi závažným jevem se stává drogová závislost mládeže. Na římskokatolické faře bylo
zřízeno Centrum drogové prevence, koordinátorem je PhDr. Karel Valášek, dále kněz
Dr. Vojtěch Eliáš, a předsedkyně občanského sdružení Centra protidrogové prevence
Monika Borovková. Na tuto činnost věnoval značný finanční příspěvek i městský úřad. Dne
21. listopadu byla pod záštitou pana starosty města první akce „Rodiče a svět drog“.
Přednášel MUDr. Ivan Platil, nosným tématem bylo nebezpečí drogové závislosti, která
bohužel začíná „neškodnou cigaretou či alkoholem“, konce jsou však varující a většinou
tragické. Potvrdilo se, že pro tuto činnost je třeba stále věnovat starostlivost a osvětu tak,
aby naše mládež překonávala nástrahy těchto neřestí.
Dne 27. října byl otevřen Dům pečovatelské služby, který účinně napomůže řešit problémy
stáří našich občanů.

Tělovýchova a sport
Základní tělovýchova je provozována v místní Sokolovně, kde pravidelně cvičí všechny
kategorie našich občanů od pondělí do pátku od 16 do 21,30 hodin. Vedle základní tělesné
průpravy jsou zájmové oddíly volejbalu, košíkové. Pro větší zájem o tělovýchovu
uspořádali sokolové Den otevřených dveří dne 30. září. Bohužel tato osvětová akce nebyla
našimi občany pochopena a výsledek přinesl zklamání pořadatelů. Dobrých výsledků
dosahuje oddíl Nohejbal Břve, který si navíc buduje vlastní sportoviště.
Silný je oddíl kopané, kde však výsledky posledních let hluboko zaostávají za vavříny
generací předešlých fotbalistů. V tomto roce bylo 70. výročí založení Sportovního
15/2000
klubu SK Hostivice. Na prvé krůčky k vytváření silného klubu byla v HM působivá
vzpomínka mecenáše tohoto sportu, pana Jana Zadáka, který v roce 1940 do Hostivice
přišel a ve své továrně dal zaměstnání desítkám hostivických občanů, budoval nový
fotbalový oddíl. Heslem jeho sportovního dění bylo rozšíření členstva, soustředění
sportovní a společenské činnosti do SK Hostivice a systematické budování komplexního
sportoviště. Tenkráte se mu celkem vše dařilo, když byla léta válečná, ale nejhorší přišlo
až po únoru. Pan továrník přišel o továrnu a později fotbalisté i o svůj stánek
U bažantnice. To vše se může brát třeba tak, že vše odvál čas. Dnes je krásný městský
stadion v Litovické ulici, travnaté plocha slouží pro fotbal i další sportovní účely, dále je tu
pěkná lehkoatletická škvárová dráha. Využívané jsou i tenisové kurty přímo v areálu
stadionu a navíc jsou ještě ve městě další kurty pod hrází Litovického rybníka, ty jsou
v majetku privátní osoby.106
Po delší odmlce byla přes naše město vedena trasa Závodu míru. Poslední etapa s cílem
na Staroměstském náměstí v Praze přivedla závodníky od Červeného Újezdu – Hájku na
Břve, odtud do Sobína – Zličína a přes Strahov až do cíle.

106

Kurty u Litovického rybníka vybudoval a vlastní tenisový oddíl TJ Sokol Hostivice.
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Různé
Nové prodejny a služby
U bažantnice je nová lesní školka Arnika, která rozšířila služby a sortiment ovocnářství,
zahradnictví a zahradní potřeby. V budově u bývalého ovčína107 bylo otevřeno Hostivické
lazebnictví s kosmetikou, kadeřnictvím, manikúrou, soláriem. Na Pískách u bažantnice je
v provozu ubytovna pana Veselého s 2–4 lůžkovými pokoji.
Výzva starosty a tajemníka občanům
Do našeho města se přistěhoval velký počet nových obča16/2000
nů. Bohužel zapomněli na svoji první povinnost vůči novému bydlišti. Nepřihlásili se zde
k trvalému pobytu. Neuvědomují si, že při rozdělování finančních prostředků se tyto
přidělují podle počtu obyvatel. A tímto jsou Hostivice ve velké nevýhodě, neboť skutečný
počet obyvatel je podstatně vyšší, proto výzva těmto opozdilcům.
Od 19. června 2000 došlo ke změně systému evidence a hlášení osob a motorových
vozidel. Skončila činnost Policie Praha-západ ve Zborovské a vše se přestěhovalo do
budovy Okresního úřadu v Podskalské. A tak si naši občané chodí pro nové občanské
průkazy, cestovní pasy a přihlašují motorová vozidla až na druhý břeh Vltavy.
Matrika
Matrika pracuje pro město i sousední obce Chýni a Jeneč. V našem městě se v roce 2000
narodilo 32 dětí, zemřelo 41 občanů. Bylo uzavřeno 32 manželských svazků.
Kalendárium
Dne 10. února oslavili diamantovou svatbu – 60 let společného života Václav a Antonie
Čížkovi. Dne 22. ledna zemřel učitel, muzikant, tělocvikář a vlastenec Alois Saifrt. Působil
jako ředitel místní školy do roku 1976. Občanům zůstává i vzpomínka na jeho články,
myšlenky v Hostivickém měsíčníku. Dne 24. března zemřel ve věku 59 let bývalý předseda
městského národního výboru Karel Blätterbauer, dne 28. dubna zemřel náhle Jaroslav
„Hogan“ Zelenka, nadšený obdivovatel přírody, vychovatel dětí v Junáku, později
v Pionýru. Dne 5. dubna zemřela nejstarší občanka, paní Josefa Ondřichová z Lidické ulice
čp. 999, bylo jí 96 let.
V Hostivickém měsíčníku začal vycházet blok vzpomínek „Žili mezi námi“. Prvé ohlédnutí
patřilo osobnosti Aloise Saifrta st. (1876–1955), který působil jako učitel a vynikající
hudebník. Druhá vzpomínka patřila Josefu Šafaříkovi (1906–1987), knězi, učiteli v dalekém
Peru.
17/2000

107

Čsl. armády čp. 16.
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Knihovna
Knihovna se nachází v prvém poschodí budovy pošty, o její provoz se stará paní Eliška
Dubská. Celkem knihovna vlastní 20 127 svazků, z toho 4 490 naučné literatury. Pro
dospělé čtenáře je nabídka 10 973 titulů krásné literatury, pro děti pak 4 464, periodik je
7 souborů. V průběhu roku přibylo 223 nových knih, je registrováno 325 dospělých
čtenářů a dětí je 100. Za celý rok navštívilo knihovnu celkem 3 049 čtenářů, kteří si
vypůjčili celkem 20 856 knih, na půjčovném bylo vybráno 28 073 Kč.
Zajímavosti
Ve dnech 25. – 28. července natáčela exteriéry u rybníku Kala Česká televize pro nový film
Kruh. Dne 16. prosince v pořadu televize Prima „Miláčci“ hovořil o chovu psů hostivický
občan Ing. Jan Findejs, který je v odborných kruzích známý jako šlechtitel a poradce
chovu Pražského krysaříka a Chodského psa.
Našli jsme v záznamech
Dne 2. ledna 1953 hlásí hostivický tajemník na okres údaje o účasti občanů na vánočních
bohoslužbách v místním kostele. Půlnoční 24. prosince – asi 250 osob, z toho 180 žen,
40 mužů, 10 hochů a 20 dívek.
Česká spořitelna zřídila „bankomat“ pro výdej finanční hotovosti svým klientům.
Zachraňme varhany v hostivickém kostele sv. Jakuba
Ještě za života obou pánů Saifrtů, seniora Aloise Saifrta – regenschoriho a i jeho syna
Aloise, byly plány na opravu a modernizaci současných varhan. Vůdčí síla této činnosti
důstojný pán Václav Hájek musel v padesátých létech z Hostivice odejít, jeho nástupci byli
rádi, že vůbec kostel udržel svoji činnost. Alois Saifrt junior tedy až v době
18/2000
uvolnění usiloval o splnění dřívějšího úkolu. Ještě za svého života založil počátek konta na
opravu varhan.
Po jeho smrti byla aktivována veřejná sbírka na tuto investici – byl zřízen Fond Aloise
Saifrta. Za vůdčí činnosti Evy Saifrtové a Ivy Chourové jsou pořádané akce k získání
potřebných peněz. V kostele jsou koncerty, účinkující vystupují zdarma bez nároků na
honorář. Finanční výnos jde na konto opravy varhan. Pokračují sbírky u hostivických
občanů, očekává se citelný výnos sponzorských darů i finančních podpor našeho města,
předpokládaný náklad na opravu činí 550 000 Kč.
Zemědělství
Zemědělství opět doznalo další negativní změny. Státní cenová politika vytváří nepříznivé
podmínky pro chov zvířat, producenti mléka a masa velice obtížně dostávají plně a včas
zaplaceno. Místní mlékárna – chlouba potravinářské výroby – byla velmi podivně zprivatizována a nakonec zde byla zastavena výroba. Pustne a chřadne, neboť se stává zájmem
nájezdních skupin, které odvážejí vše, co má větší hodnotu. V našem katastru ubývá
i zemědělské půdy.
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Je nová zástavba rodinných domů pod traktorkou, v oblasti cihelny, Malojenečské zahradě,
za Tůmovic, V Čekale. Na pozemcích bývalého družstva je rostlinná výroba zajišťována
společností Agras Chýně a lze konstatovat, že uživatelé se o pole starají s péčí řádného
hospodáře. Dosahují tak velmi dobrých výsledků. Tísnivý je však pohled na bývalé panství
Litovice. Propadlé střechy dnes již nepoužívaných budov a stájí jsou melancholickou
vzpomínkou na kdysi vzorové hospodářství plné vysoce užitkového skotu, plných stodol
a sýpek. Dnes se na polích pěstuje jen to, na co zbývá pracovní síla a asi i peníze. Celkově
byl rok pro zemědělství příznivý, výnosy obilí dosahovaly 6 tun po jednom hektaru, u řepy
to bylo přes 42 tun.
19/2000

Počasí
Počasí bylo v průběhu roku dosti vrtkavé. V lednu byly teploty mírně pod bodem mrazu,
průměrná měsíční teplota byla -1 °C, časté sněžení, kolem 24. ledna byla sněhová
pokrývka 8 cm. Únor byl celkově teplý +3,1 °C, koncem druhé dekády bylo silné sněžení
a často se vytvářelo náledí. Březen byl teplý +4 °C, srážky byly nadprůměrné – 89,6 mm.
26. března dokonce spadly kroupy a 16. března byly 4 cm sněhu. Duben byl opět teplejší
+11 °C, srážkově pod normálem, jen 10 mm, a 4. dubna byla jarní bouřka s mírným
výpadkem krup. Květen byl teplý +15,6 °C, srážek bylo přiměřeně – 55 mm. V červnu byly
teploty nad normálem, průměr za měsíc +17,8 °C, srážek 41,9 mm, za zmínku je třeba
uvést, že 4. a 5. června silně pršelo. Červenec byl teplotně studený, jen 15,6 °C, srážek
spadlo téměř 66 mm, pršelo po celý měsíc. Srpen byl pro dovolené velice příznivý,
teplotně byl nad normálem +19 °C. Srážkově byl střídmý, napršelo jen 39,6 mm, dne
21. srpna bylo však silné krupobití. Září bylo teplotně skromné, jen 13,4 °C, srážkově
podprůměrné 20,7 mm. 2. září byla silná bouřka. Říjen provázely ranní mlhy, teplota
10,6 °C, srážky citelnější 55,2 mm. V listopadu se silně ochlazovalo, průměrná denní
teplota jen 5,2 °C, prosinec byl též teplotně chladný, jen 0,8 °C, 16. prosince napadl sníh,
který zůstal až do konce roku. Za celý rok spadlo 454,6 mm srážek a teplotně byl rok
normální.
Povodňová opatření
Starší občané pamatují, jak bylo na Husově náměstí přes 40 cm vody, občané dolního
Jenečka, Skály, u mlýna, z Potoční ulice pocítili vodní živel přímo ve svých domácích příbytcích. Poslední hrozba byla 7. a 8. března 1963. Proto současné vedení města provedlo
posouzení nebezpečí v případě velké vody. Obtížně řešitelné jsou lokality: nejvíce je pro
odtok vod z Hostivice limitující propusť v tělese dráhy na Smíchov, dále jsou problémem
celkově zanesená koryta obou potoků, a to jak Litovického, tak i Jenečského, podél
20/2000
vodotečí jsou divoké skládky, bývalý domek s dodávkou vody pro parní lokomotivy našich
drah je v havarijním stavu,108 jeho sesutí by vytvořilo velkou bariéru protékající vodě a přirozený rezervoár pro nenadálý přítok vody – louky „pod flusárnou“ zaznamenal podstatné
navýšení terénu.
108

U Vodárny čp. 119.
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Z policejní kroniky
Prohřešky proti zákonům zaplňují pravidelně bohužel téměř celou stránku Hostivického
měsíčníku, kde jsou vesměs přestupky majetkového rázu.
Velká krádež byla 3. června, kdy ve vyhořelém Dělnickém domě skladoval textil a neznámý
poberta mu odcizil zboží za 200 000 Kč. Dne 27. července někdo odcizil (neznámý
pachatel) v Nouzově 15 králíků v hodnotě 5 000 Kč. Dne 23. srpna v Dlouhé ulici odcizil
neznámý pachatel v půl sedmé ráno nákladní auto se zbožím z čistírny v celkové hodnotě
1 044 000 Kč. Dne 16. října v ulici Za Zahradami bylo odcizeno auto za 450 000 Kč. Dne
20. prosince došlo k vloupání a krádeži přímo v budově městského úřadu. Pachatel vnikl
do budovy světlíkem nad dveřmi a odcizil z pokladny 40 000 Kč. Hlídací bezpečnostní
agentura dorazila pozdě, pachatel nebyl zjištěn. Permanentní jsou krádeže z osobních aut
návštěvníků litovicko-jenečského i hostivického hřbitova. I na takovém místě se bohužel
krade…
Zápis v kronice končí, je svým způsobem výjimečný, neboť je pořizován s téměř ročním
zpožděním. Ujal jsem se nedokončené práce svého předchůdce, který svůj osobitý styl
záznamů uplatňoval v předcházejících kronikářských zápisech. Je velikou škodou, že nepochopení či neochota ke konstruktivním řešením vyvrcholila jednorázovým ukončením jeho
činnosti.
Jako osoba zastupující považuji za nutné vyslovit
21/2000
poděkování a díky Ing. Jiřímu Perglovi za nevšední péči a úsilí při dlouholetém zaznamenávání událostí v životě našeho města.
Rok 2000 – poslední rok druhého milénia – byl pro naše město i občany celkově příznivý.
S uznáním a díky hodnotíme starostlivost vedení naší radnice při zvelebování životních
podmínek našich obydlí. Město se rozvíjí, narůstá počet obyvatel, lidé zde nacházejí
zlepšující se podmínky infrastruktury. Podařilo se sice malými, ale znatelnými krůčky
postoupit k formování nové osobnosti člověka, člověka vzdělaného, pracovitého a tvořivého, zde však čeká ještě mnoho trpělivé práce.
Domnívám se, že v tomto kronikářském zápisu se podařilo zachytit vše podstatné
a důležité, budoucí čtenář těchto řádků dostane reálný obraz o životě našeho města a jeho
obyvatel v roce dvoutisícím.
Zapsal: 10. listopadu 2001
Ing. Antonín Štětka, CSc.
Přečetl a schválil:
Jaromír Kratochvíl
tajemník MěÚ
Přepsala: Martina Šebková
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