
 

 

 

KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE 
 
 

 
 
 
 

Rok 2008 
 

 
 

Antonín Štětka 
kronikář města 

 
 
 
 
 

 
 

Hostivice, prosinec 2009 



Kronika města Hostivice 
Rok 2008  2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kronika města Hostivice – zápis za rok 2008 
 
Pro město Hostivice zpracoval Antonín Štětka 
 
Graficky upravil, titulní obrázek doplnil a se souhlasem autora na webu Hostivické historie 

zveřejnil Jiří Kučera 
 
 
Stránky jsou upraveny pro zmenšování při tisku na formát A5 



Kronika města Hostivice 
Rok 2008  3 
 

 

 

Rok 2008 probíhal v tvůrčí spolupráci mezi občany i mezi jednotlivými státy světa. Ne 
vše se podařilo, lidské společenství stále hledá ty nejvhodnější formy svého spolužití, 
mnohé se splnilo, ale mnohé ještě čeká. 
 
 

UDÁLOSTI VE SVĚTĚ 

V průběhu roku došlo k dalšímu prohloubení vztahů v Evropské unii, která již 
zahrnuje 27 států. Ve světové politice stále více vystupují mocenské státy reprezentované 
USA, Ruskem a dopředu deroucí se Čínou. Evropská unie se snaží o udržení svého 
postavení a nastolení spravedlivého partnerství mezi všemi zeměmi. Těmto snahám však 
zatím nepřejí státy chudé Afriky a Jižní Ameriky, kde obyvatelstvo stále žije ve velké bídě 
a chudobě. Země Středního východu s bohatými zásobami ropy a zemního plynu diktují 
cenovou politikou závislost Západu na jejich přírodním bohatství a zákonitě dochází 
k větším šarvátkám i bojovým střetům. Země islámu pod rouškou náboženství vyvolávají 
trvalé napětí v Iráku, Íránu, Afghánistánu, Pákistánu i Indii. Náboženští fanatici 
sebevražednými útoky ničí hodnoty a zabíjejí obyvatele těchto zemí. Tento stav již trvá 
několik desítek let. 

Dne 4. ledna 2008 zvítězil v prezidentských primárkách USA demokrat Barack 
Obama, který získal velkou podporu u širokých vrstev obyvatelstva. 

Orkán Emma dne 2. března pustošil Evropu, v naší republice strhával rozvodné sítě, 
ničil stromy, bohužel došlo i ke dvěma ztrátám lidských životů. 

V rámci Evropské unie zajišťovala od 1. ledna 2008 předsednictví rady unie vláda 
Slovinska, od 1. července 2008 převzala vedení vláda Francie a od 1. ledna 2009 
převezme evropské předsednictví naše republika. 

Dne 13. června Irové v referendu odmítli podepsání Lisabonské smlouvy. 

Od 8. do 24. srpna 2008 byly uspořádány dosud největší letní olympijské hry 
v čínském Pekingu, kde hostitelé překonávali hospodářské problémy s největšími obtížemi, 
ale politická prezentace země dokázala zastínit chudobu čínského venkova. Z našich 
sportovců zlaté medaile získali střelci David Kostelecký a Kateřina Emmons a oštěpařka 
Barbora Špotáková.  

Dne 20. září v Pákistánu v teroristy zničeném hotelu Marion uhořel český velvyslanec 
Ivo Žďárek, celkem zahynulo přes 50 osob. V sousedním Afghánistánu došlo k útoku na 
český vojenský kontingent UNFOR v provincii Lógar, při kterém bylo zraněno sedm vojáků. 
V rámci zahraničních misí zahynul v Pákistánu jeden český voják. 

Dne 4. listopadu 2008 se stal 34. prezidentem Spojených států amerických 
Afroameričan Barack Obama. Sedmačtyřicetiletý právník, syn Keňana a Američanky, 
porazil ve volebním boji o Bílý dům republikána Johna McCaina. Barack Obama byl 
v prosinci zvolen světovou osobností roku. 
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Dne 12. listopadu vydala britská agentura výsledky sociologického průzkum v zemích 
Evropské unie. Mimo jiné jsme se dozvěděli, že nejvíce se krade v českých a maďarských 
obchodech. 

Od 17. listopadu mohou cestovat čeští občané do USA již bez víz, čímž naše 
diplomacie dosáhla velkého úspěchu. 

Dne 26. listopadu teroristé v Indii zaútočili na hotely, nemocnice a nádraží, kde 
hledali turisty ze Západu a zabili přes 80 nevinných lidí. 

Na sklonku roku zachvátila Evropu finanční krize, která dostala podnět v USA, kde 
během noci padly významné světové banky. Na povrch vyplavalo propastné zadlužení 
Islandu a v dalších zemích nastoupila silná hospodářská recese. 
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UDÁLOSTI V ČESKÉ REPUBLICE 

Novinkou pro občany bylo zavedení poplatků za návštěvu zdravotního zařízení, 
lékařský předpis pro výdej léků v lékárně a pobyt v nemocnici. I přes velký odpor ČSSD 
bylo zavedení těchto poplatků v Parlamentu ČR schváleno, příslušné organizace pak 
vybíraly od občanů částky od 30 do 90 Kč. 

V jarním hospodářském průzkumu bylo zjištěno, že v sousedním Německu jsou 
potraviny podstatně levnější než v České republice. Šetřivý český zákazník začal opět jezdit 
nakupovat do zahraničí. 

Dne 21. února byl vynesen rozsudek nad zdravotníkem Petrem Zelenkou, který byl 
uznán vinným ze spáchání 8 vražd pacientů v nemocnici v Havlíčkově Brodě. Zde jim 
úmyslně podával nevhodné nebezpečné léky. Z vězení se již nikdy nevrátí, neboť byl 
odsouzen na doživotí. 

Dne 15. února 2008 byl na dalších 5 let zvolen prezidentem republiky kandidát 
Občanské demokratické strany (ODS) Václav Klaus. Jeho soupeřem byl Jan Švejnar, 
podporovaný ČSSD a Stranou zelených. 

Kritický pro silniční provoz byl 20. březen, kdy na dálnici D1 – směrem na Brno došlo 
na náledí k řetězové srážce 231 vozidel, včetně 98 nákladních aut a 2 autobusů. Nikdo 
nebyl usmrcen, třicet osob bylo zraněno, škoda na majetku dosáhla 27,8 milionů korun. 
Jaro bylo velmi nepříznivé pro české včelaře. Infekční zamoření včel „varoázou“ vyvolalo 
nutnou likvidaci stovky včelstev.  

Dne 2. dubna se vrátil do ministerského křesla vicepremiér Jiří Čunek, který se 
u soudu vyvinil z nařčení braní úplatků, osobního obohacování a zneužívání práv veřejného 
činitele. 

Na Pražském hradě byla 19. dubna otevřena výstava korunovačních klenotů. 
Historické relikvie shlédlo přes 32 000 návštěvníků. Aby bylo možno tyto národní cennosti 
vystavit, muselo sedm pověřených osob odemknout ve Svatováclavské kapli dveře se 
sedmi speciálními zámky. Klíče k národnímu pokladu mají propůjčené prezident republiky 
Václav Klaus, předseda vlády ČR Mirek Topolánek, kardinál arcibiskup pražský Miloslav Vlk, 
předseda Senátu ČR Přemysl Sobotka, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
Miloslav Vlček, probošt Metropolitní kapituly u Sv.Víta biskup Václav Malý a primátor 
hlavního města Prahy Pavel Bém. 

V Praze byla uvedena do provozu další část linky metra C, která vede přes Kobylisy 
až na konečnou stanici do Letňan. 

Při červnovém evropském turnaji ve fotbale ve Švýcarsku a Rakousku neuspělo české 
národní mužstvo. Ze závěrečných bojů bylo vyřazeno. 

Dne 5. června předložili čeští vědci výsledky výzkumu o zjištění genu způsobujícím 
rakovinu ženského prsu. 

Již podruhé, dne 9. června, stávkovali čeští učitelé za zlepšení materiálních podmínek 
ve školství. Do akce se zapojilo přes šest tisíc škol. Dne 24. června proběhla další hodinová 
výstražná stávka proti vládním reformám. Akce se zúčastnili řidiči z povolání, lékaři a státní 
úředníci. 
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Na karlovarském filmovém festivalu byl 10. června uveden historický film režiséra 
Juraje Jakubiska s názvem Bathory. Film vypráví o uherské hraběnce Alžbětě Bathory 
(1560–1614) přezdívané „čachtická paní“, která je v Guinessově knize rekordů uváděna 
jako největší ženská vražedkyně v dějinách lidstva. 

Dne 27. června společnost Central Group, a. s., vydala zprávu o hospodaření. 
Současná hodnota firmy představuje 10 miliard, tržby za rok 2007 činily 5,80 miliard 
a čistý zisk byl 526 milionů korun. Tato firma působí i v našem městě a dosud stále dluží 
splnění mnoha přislíbených závazků. 

Železniční neštěstí, ke kterému došlo 8. srpna u Studénky, bylo zapříčiněno selháním 
lidského činitele. Montovaná kovová konstrukce nového mostu spadla na projíždějící 
rychlík, 8 osob bylo usmrceno, 80 zraněných a hmotné škody dosáhly výše 168 milionů 
korun. 

V srpnu se Praha rozdělila na příznivce a odpůrce záměru vybudování Národní 
knihovny. Výběrovou komisí byl schválen projekt českého architekta Jana Kaplického. Dle 
zadaných podmínek měla být moderní stavba umístěna v západní části Letenské pláně. 
Následovala diskuze o pozemcích města a vhodnosti stavby na Letenské pláni. Bohužel 
arch. Jan Kaplický během svého pobytu v Praze náhle zemřel. Přípravné práce byly 
zastaveny a konečné rozhodnutí dá na sebe ještě dlouhou dobu čekat. Přesto bude 
v Českých Budějovicích realizována podobná stavba stejného autora – koncertní 
a kongresové centrum s pracovním názvem „rejnok“. 

Ministerstvo sociálních věcí prostřednictvím svého ministra dne 23. srpna vyhlásilo, že 
musí dojít k tomu, že ten, kdo pracuje, se musí mít lépe, než ten, který nepracuje a jenom 
od státu pobírá sociální peněžité dávky. Je mnoho lidí, kteří si neshánějí práci a spokojí se 
jen s těmito penězi. 

Dne 1. září zemřel ve věku 93 let šéf světového obuvnického gigantu Tomáš Baťa. 
Jeho podnikatelské úspěchy potvrdily pracovní dovednost a odpovědnost českých lidí. 

1. září přestaly platit haléřové mince, neboť skončila platnost padesátihaléřů. 

Spravedlivému trestu neunikla JUDr. Ludmila Polednová – Brožová, která byla 
prokurátorkou – zástupcem obžaloby v soudním procesu, při kterém byla před 60 lety 
odsouzena JUDr. Milada Horáková k trestu smrti za rozvracení republiky. Ačkoliv žádosti 
o udělení milosti předložily významné osobnosti z celého světa, nebylo vyhověno a Milada 
Horáková byla v pankrácké věznici jako první žena oběšena. JUDr. Brožová byla až nyní 
postavena před řádný soud, při kterém byla uznána vinnou a udělen jí byl trest odnětí 
svobody v trvání 6 let. 

Dne 9. října ve večerních hodinách při slavnostním křtu knihy Jiřího Paroubka 
v pražské restauraci Monarch zastřelil hoteliér Bohumír Ďuričko syna známého kolotočáře 
Václava Kočku ml. Pietní rozloučení se konalo v bazilice sv. Markéty v Břevnově, velkolepý 
smuteční průvod vedl až na hřbitov v Řepích, kde byly ostatky zemřelého uloženy do 
exkluzivní hrobky. 

Dne 16. října ve večerních hodinách vyhořelo na pražském Výstavišti celé levé křídlo 
Průmyslového paláce. 

V Brně byly 24. října vyneseny rozsudky nad trýznitelkami malých dětí z Kouřimi, 
jejich matkou, tetou a Barborou Škrlovou. Udělené tresty byly přísné, v délce 10, 9 a 5 let 
odnětí svobody. 
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V pátek a sobotu 25. 10. – 26. 10. 2008 proběhly v celé republice volby do Senátu 
a krajských zastupitelstev. Ve volbách do krajských zastupitelstev zvítězili ve všech krajích 
příznivci ČSSD. 

V Den české státnosti 28. října se po 23 letech opět v Praze uskutečnila vojenská 
přehlídka. Na Evropské třídě pochodovaly útvary vojáků, hasičů a zabezpečovacích sborů, 
včetně jízdy vojenské techniky a přeletu letadel. 

Národohospodářští pracovníci provedli průzkum aktivit podnikatelským kruhů. Bylo 
zjištěno, že politika, byznys a podsvětí mají velice úzké vzájemné vazby. 

Napětí v soužití nepřizpůsobivých občanů s naší společností vyvrcholilo dne 
17. listopadu otevřeným střetem Romů a pravicových extrémistů v Litvínově. Až po tvrdém 
zásahu policie došlo k uklidnění nepřátelských stran. 

Česká lyžařka Šárka Záhrobská získala 30. listopadu v americkém Aspenu pro Českou 
republiku první zlatou medaili Světového poháru v alpském lyžování.  

Dne 18. prosince zemědělci opět vyjádřili svoji nespokojenost s tím, jak nízké jsou 
nákupní ceny zemědělských výrobků. Obdržené peníze nestačí pokrýt ani výrobní náklady. 
Vysokou marží bohatnou potravinové řetězce i na úkor spotřebitelů, kteří jsou nuceni 
nakupovat předražované zboží.  

V prosinci se projevily vlivy světové krize i v Čechách. Zvláště naše orientace na 
automobilový průmysl přinesla těžkosti v odbytu nových vozidel, dělníci dostávali pracovní 
volna se sníženými odměnami. Návazné problémy se pak promítly u subdodavatelů 
součástek pro nová auta. Obdobná situace nastala ve sklářském a keramickém průmyslu.  
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ROK 2008 V HOSTIVICI 

Zastupitelstvo města 

Zastupitelstvo města pracovalo v nezměněném složení jako v roce předešlém. 

Zasedání dne 28. 1. 2008 projednalo rozpočet města, který je v příjmové a výdajové 
části vyrovnaný. 

 

P ř í j m y:    tis. Kč 
Daňové   52 213 
Nedaňové   17 062 
Kapitálové        318 
Dotace      7 907 
Přebytek z roku 2007   31 500 
Celkem 109 000   

 

V ý d a j e:   tis. Kč 
Komunikace   15 376 
Dopravní obslužnost     1 250 
Vodní hospodářství        500 
Kanalizace     9 250 
ČOV + napojení   28 740 
MŠ     1 740 
ZŠ U zámecké zdi     3 850 
ZŠ Pionýrů        640 
Knihovna        730 
Kultura        815 
Zámek – ochrana památek        343 
Sportovní zařízení          50 
Dům dětí        230 
Veřejné osvětlení     3 900 
Pohřebnictví        135 
Technické služby     3 135 
Svoz komunálních odpadů     4 200 
Ostatní nakládání s odpady        400 
Péče o veřejnou zeleň     3 000 
Sociální dávky     1 400 
Pečovatelská služba     1 000 
Hasiči        185 
Zastupitelé     1 860 
Úřad   23 391 
Příspěvky        500 
Zásobník dotací     1 680 
Technická mapa        600 
Studie zámecká zahrada        100 
Celkem: 109 000 
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Navíc bylo zařazeno do plánu 135 tisíc korun na pohřebnictví, neboť dle nového 
zákona hradí náklady za pohřby osamělých občanů domovská obec. 

Město Hostivice podalo připomínky k dokumentaci hodnocení vlivů letové dráhy 
RWY 06R/24L letiště Praha-Ruzyně na životní prostředí. Pokračují přípravy 2. změny 
územního plánu města: ad 1) změnit koncepci odkanalizování města Hostivice napojením 
na kanalizační řád hlavního města Prahy, ad 2) zařadit do veřejně prospěšných staveb 
navrhovaný kanalizační výtlak z čistírny odpadních vod (ČOV) Hostivice na pražskou 
kanalizaci. Byly schváleny názvy nových ulic – Jetřichova v Jenečku za prodejnou Plus, 
dále K Dálnici a Archeologická ve skladové zóně Palouky, Kaštanová v obytné zóně 
Sadová III. a ulice k nové škole U Zámecké zdi. ZM uložilo radě města zpracovat koncepci 
zřízení městské policie, zjistit možnosti odkoupení Sokolovny, podat žádosti o přidělení 
dotací na: a) výstavbu stravovacího pavilonu u nové školy, b) napojení kanalizace na 
pražskou čistírnu odpadních vod, c) revitalizaci Litovického potoka, d) vybudování parku 
u ulic Čsl. armády a Ke Skále. 

Dne 31. března – zastupitelstvo schválilo přijetí finančního daru ve výši 30 660 Kč 
od Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, dále nákup pozemků, podání 
žádosti o bezúplatný převod pozemků v k.ú. Hostivice a k.ú. Litovice od Pozemkového 
fondu ČR, přijetí daru pozemků v k.ú. Hostivice. Schválilo „Jednací řád zastupitelstva 
města“, koupi objektu Sokolovny včetně přilehlých pozemků za cenu 5 874 000 Kč 
a pověřilo starostku, aby podepsala kupní smlouvu. Dále schválilo přidělení finančních 
příspěvků zájmovým organizacím města a zřízení Městské policie Hostivice s počátečním 
stavem pět strážníků. Radě města bylo uloženo zajistit dojednání podmínek s firmou Ingos 
tak, aby byla ukončena smlouva na 2. etapu výstavby ČOV, a dále aby bylo zahájeno 
jednání o prodeji domu čp. 454 v Komenského ulici, ve kterém sídlí Klokánek, zařízení 
Fondu ohrožených dětí. 

Dne 22. května – zastupitelstvo schválilo přijetí finančního příspěvku ve výši 
957 340 Kč od Letiště Praha, s. p., který byl městu přidělen pro rok 2008. Město převzalo 
od Ministerstva obrany ČR objekty a pozemky vojenského střediska Hájek – Červený 
Újezd. Byla schválena vyhláška č. 1/2008 o nakládání s komunálním odpadem. Občané byli 
opětovně vyzváni k třídění odpadu, ve městě byly instalovány barevné kontejnery, zelené 
pro sklo, žluté pro plasty a modré pro papír. Pro nebezpečný odpad slouží městu sběrna 
firmy T.O.P. Umwelt, spol. s r. o., U Sušičky. Dnem 1. 7. byla obecně závaznou vyhláškou 
č. 2/2008 zřízena Městská policie Hostivice.  

ZM města schválilo část darovacích smluv od firmy Central Group, a. s., na 
komunikace v prostoru bytové výstavby nad litovickou tvrzí. ZM neschválilo převzetí ulic 
Jasanová, Akátová, Cedrová, Modřínová, Jilmová, Topolová, Jedlová a cyklostezku, vše 
v k.ú. Hostivice, dokud nebudou splněny všechny podmínky a závazky stanovené pro tyto 
lokality. ZM uložilo tajemníkovi městského úřadu předložit podklady pro vypracování 
Závěrečné zprávy k likvidaci Svazku obcí a měst Praha-Kladno. Do změny č. 2 územního 
plánu města (ÚPM) bude zařazen návrh trasy železnice Praha – Kladno. ZM nesouhlasí 
s převodem orné půdy společnosti EUFI, k.ú. Litovice na všeobecně obytné území. 

Dne 12. srpna – ZM schválilo doplňky rozpočtu města pro rok 2008, prodej 
14 431 m2 pozemků za cenu 3 115 420 Kč Sportovnímu areálu Břve. Správa městského 
majetku byla převedena na městský úřad, provoz a údržbu budou nadále zajišťovat 
Technické služby. ZM projednalo stav čerpání účelových dotací pro bytovou výstavbu. 
Schválilo rozbor hospodaření za I. pololetí 2008. ZM uložilo dále pokračovat v přípravách 
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na dostavbu Základní školy U Zámecké zdi. Se společností VCES, a. s., byla uzavřena 
„Dohoda o ukončení smlouvy o dílo a narovnání vzájemných práv a povinností“. Město 
přijalo finanční dar od firmy Central Group, a. s., na zlepšení provozu čistírny odpadních 
vod. ZM uložilo připravit návrh doplnění regulativů územního plánu města. 

Dne 11. listopadu – ZM schválilo prodej a nákup pozemků v Podskalí, schválilo 
převzetí chodníku v prostoru výstavby rodinných domů nad litovickou tvrzí od společnosti 
Central Group, a. s., neschválilo převzetí sítí vodovodu, kanalizace, retenční nádrže 
a chodníků v Litovicích. ZM schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 4/2008 o poplatku za 
provozování systému sběru a odstraňování komunálních odpadů v roce 2009. ZM souhlasí 
s projektem hřišť v prostoru U Obory a u ZŠ U Zámecké zdi, dále se zařazením nákladů do 
rozpočtu města – potřebných pro autobusové spoje se zastávkami Na Pískách, v Jenečku, 
Za Mlýnem, na Břvech a u nádraží Hostivice. Dále bylo dán souhlas na použití finančních 
prostředků na výměnu oken budovy zdravotního střediska, ul. Prostřední čp. 791. 
ZM uložilo RM vypsat výběrové řízení na ředitele Technických služeb Hostivice. 

Dne 17. prosince – do změny č. 2 územního plánu města (ÚPM) byl zařazen záměr 
odkanalizování obytné lokality EUFI Hostivice – jih. Jde o lokalitu po bývalých halách 
Drůbežárny Chýně. Realizace bude možná až po vyřešení kapacity čistírny odpadních vod 
Hostivice. ZM souhlasí s příjímáním sponzorských darů na vybudování sportovní 
a rekreační plochy hřiště U Obory. ZM odložilo projednání regulativů staveb, které budou 
závaznou součástí změny č. 2 ÚPM. Jednaní zastupitelstva probíhalo v napjaté atmosféře 
a skončilo konfliktními slovními vystoupeními některých zastupitelů. 

 

Rada města 

Rada města zasedala ve čtrnáctidenních intervalech za účasti svých členů a předsedy 
kontrolního výboru, případně pozvaných osob k podání vysvětlení či doplnění 
projednávaných úkolů. 

Leden – rada schválila návrh projektu koncepce rozvoje společnosti Byrd Building 
& Investment, a. s., který doporučuje priority investičních akcí a žádosti společnosti CWE 
o dotace pro následující akce: stravovací pavilon ZŠ, napojení na Ústřední čistírnu 
odpadních vod Praha, komunikace, kanalizace a dopravní značení a přípravu realizace 
cyklostezky u Peterkova mlýna. Stavbu úseku Sadová – železniční přejezd má v závazku 
společnost Central Group, a. s. Městský úřad předložil změnu struktury svého 
organizačního řádu. Záměr další výstavby Tulipán Park IV., komerční centrum Hostivice, 
IV. etapa, se uskuteční za těchto podmínek: bude existovat mimoúrovňová křižovatka 
Hostivice-Palouky, bude dodržen rozsah nezpevněných ploch, v bilanci nebude zahrnuta 
plocha izolační zeleně dle ÚPM, správný výpočet bude v souladu s regulativy ÚPM, budovy 
budou kopírovat terén, jejich boční stěny budou barevně upravené a bude řešena dopravní 
obslužnost v celém areálu. Rovněž budou řešeny splaškové vody uvnitř areálu. Sjezd do 
areálu firmy A. Zadáka bude sloužit jen této firmě, pro pěší bude vybudováno propojení od 
železniční stanice. Investor předloží projekt zeleně v areálu a vybuduje parkoviště 
u hostivického hřbitova.  

Únor – rada schválila další postup řešení pečovatelské služby pro město a další obce. 
Odsouhlasila podání odvolání proti nedostatečné výši dotace, souhlasí se žádostí 
o bezúplatný převod pozemků od PF ČR a koupí dalších pozemků. Pro občany oblasti 
Nouzov je třeba opět jednat s Telekomunikacemi pro zlepšení TV signálu. Společnost CWE 
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provede rozbor použitelnosti smluvního vztahu mezi městem a společností Ingos za 
účelem čerpání finančních prostředků na realizaci napojení města na Ústřední čistírnu 
odpadních vod Praha. Budou uzavřeny smlouvy o dílo s Ing. Kohelovou na stavby 
kanalizace Nouzov, vodovod Za Tvrzí, semafory v ulicích Litovická a Komenského. Dále 
bylo uloženo uzavřít smlouvy o dílo na dešťovou kanalizaci v Jenečku, dále v ulicích 
Lipové, Drdova, Sportovců, K Rybníku, U Sádek, Cihlářská a na splaškovou kanalizaci Za 
Zahradami. Pokračovat se bude v projekční činnosti – odvodnění ulic V Uličce, Pod 
Stadionem, U Vodárny. RM souhlasí s vydáním územního rozhodnutí na stavbu „Shopping 
and sport area“ v lokalitě Za Mlýnem – Čsl. armády, investor EWECO, s. r. o. s uvedenými 
podmínkami: splnění regulativu nezpevněných a zpevněných ploch dle ÚPM, ulice v šíři 
6 m, chodník, parkoviště pro prodejnu a sportoviště. RM schválila návrhy do 2. změny 
ÚPM: EUFI, k.ú. Litovice, změna na všeobecně obytné území, pro Letiště Praha 
vybudování odmrazovacího stání. Dále změnu regulativu parkovacího místa pro osobní 
automobily – na bytovou jednotku se zvyšuje z 1 na 2 stání. 

Březen – rada města schválila působení pečovatelské služby jen pro obyvatele 
města. Souhlasila se zhotovením technické mapy města Hostivice firmou Geodet Praha, 
v. o. s. Pro spor města s firmou Ingos, s. r. o., byla navázána spolupráce s Advokátní 
kanceláří Dáňa, Pergl a partneři. Autobazaru paní Štěpánkové byla prodloužena nájemní 
smlouva k užívání pozemků o další rok. V lokalitě U Obory je třeba řešit odvodnění 
komunikace. RM nesouhlasila se vstupem města do Sdružení obcí postižených letovým 
provozem a plánovanou výstavbou nové vzletové dráhy RWY 06R/24L letiště Praha-
Ruzyně. Město je již členem podobné instituce, kde koordinaci zajišťuje obec Horoměřice. 
RM nesouhlasí s přijímáním dalších podnětů ke změně č. 1 a č. 2 ÚPM. 

Duben – rada města projednala urgenci k vybudování stavby zálivu pro zastávky 
autobusů MHD v Litovické ulici před mateřskou školou, které bylo přislíbeno firmou Central 
Group, a. s. RM vzala na vědomí záměry další výstavby sportoviště Sportovního areálu 
Břve (SAB Břve). RM uložila starostce upravit smlouvu s JUDr. Vohradskou o činnosti a 
právní pomoci městu. Fond ohrožených dětí – Klokánek provede zateplení budovy č.p. 454 
ze svých finančních prostředků. RM stanovila, aby pořadatelé výstav v hale a kapli zámku 
si při výstavách za své exponáty ručili sami. RM souhlasí s rozšířením osvětlení v lokalitě 
Palouky, v parcích Nouzov a Malý Jenč a osvětlení přechodů pro chodce v ulici Čsl. 
armády. RM souhlasí s pronájmem domu včetně pozemku v Jenečku a vodní nádrže ve 
Skále Českému rybářskému svazu Hostivice. 

Květen – rada města uložila vypracovat záměr využití území bývalého vojenského 
prostoru poblíž Hájku. Rovněž tak provést kontrolu smluv k bytům zvláštního určení 
společnosti Zahrada a zajistit jejich aktualizaci. Uložila, aby vedení městského úřadu na 
základě procesního a personálního auditu připravilo organizační schéma úřadu. Dále 
uložila, aby vedení města nechalo zhotovit pamětní listy o historii zámku, které budou 
předávány při různých příležitostech a významných akcích města. Vedení města vypracuje 
systém odvodu poplatků z lůžek v ubytovacích zařízeních. RM souhlasila s uzavřením 
smlouvy o dílo se společností Pentas, s. r. o., na vestavbu archivu městského úřadu do 
půdního prostoru zámku. Vzala na vědomí informaci o jednání Svazku obcí postižených 
provozem letiště a přidělené částce 957 340 Kč pro město Hostivice. RM souhlasí se 
záměrem výstavby bytového domu Litovice p.č. 398, dále s řízením o umístění stavby 
„Prodejna a sklad autopříslušenství“ společnosti BM Moto, s. r. o., na pozemku 521/79 
k. ú. Litovice. Souhlasí s uzavřením smlouvy na inženýrskou činnost s Ing. arch. Kohelovou 
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pro stavby kanalizace v ulicích Družstevní, Sportovců, Drdově, U Obory, Cihlářské, Lipové, 
U Sádek, K Rybníku, V Uličce, U Vodárny a Pod Stadionem. 

Červen – RM souhlasila s výstavbou tzv. viladomu s jedenácti byty v k. ú. Litovice, 
p. č. 357/252, za podmínky dodržení regulativu parkovacích míst. RM jmenovala Světlanu 
Fischerovou do funkce vedoucí finančního odboru MěÚ Hostivice. Vzala na vědomí, že 
Pražská plynárenská, a. s., zřizuje na tržním místě na Husově náměstí mobilní kancelář, 
která bude v předem zveřejněných hodinách poskytovat občanům obdobné služby jako 
kancelář v Praze. RM souhlasila se zvýšením počtu kotců v psím útulku Bouchalka na čtyři 
kotce pro potřeby města a s navýšením příspěvku o 51 000 Kč ročně. RM uložila 
tajemníkovi městského úřadu vypsat konkursní řízení na ředitele (ředitelku) Mateřské školy 
Hostivice. Souhlasila s pronájmem pozemku proti Železářství Burger s podmínkou 
zainvestování chodníku v úseku od budovy Klokánku po Litovický potok. RM souhlasila, 
aby město hradilo část nákladů speciálních škol, které navštěvují hostivičtí žáci ze 
zdravotních důvodů. 

Červenec – rada města souhlasila se smlouvou o zřízení věcného břemene na 
plynovodní přípojku. Schválila organizační uspořádání MěÚ Hostivice s platností od 
1. 8. 2008. Souhlasila se záměrem Českých energetických závodů (ČEZ) Distribuce, a. s. –
s opravou vodičů na sloupech – Za Tvrzí, křižovatka Hostivice – Chýně, v bytové zástavbě 
v prostoru za litovickou čtvrtí až k litovicko-jenečskému hřbitovu a podél jižní části hřbitova 
ke trati Hostivice – Rudná. Dále souhlasila s pokládkou kabelu na pozemku Mateřské školy 
Hostivice. 

Září – rada města uložila zveřejnit záměr prodeje pozemků u zdravotního střediska, 
souhlasila s věcným břemenem – plynovod v Komenského ulici a vynětím zemědělského 
půdního fondu pro rozšíření areálu T.O.P. Umwelt s. r. o. Souhlasila s pronájmem 
pozemků na 3 roky v oblasti Palouky a Jeneček k provozování zahrádkářské činnosti a dále 
s výstavbou prodejny kočárků v Dlouhé ulici. Dne 15. 9. 2008 byla ředitelkou Mateřské 
školy Hostivice jmenována Petra Bělohlávková. RM souhlasila s odvoláním Světlany 
Fischerové z funkce vedoucí finančního odboru města. Ředitelem Městské policie Hostivice 
jmenovala Mgr. Karla Vodolana. Souhlasila se zřízením požárního hydrantu v ulici Čsl. 
armády, čp. 20 a s dohodou o věcném břemeni. 

Říjen – rada města souhlasila s připojením komunikace od areálu firmy A. Zadák na 
IV. etapu výstavby skladového areálu Tulipán Park. Stavba IV. etapy je podmíněna 
nadjezdem nad R6 a cestou pro pěší k železniční stanici Hostivice. Dále souhlasila 
s výstavbou mimoúrovňové křižovatky firmou Gront ČR, s.r.o. a spojením chodníku podél 
komunikace k litovicko-jenečskému hřbitovu. RM souhlasila s výstavbou rodinného domu 
o třech bytových jednotkách v ulici Sportovců – v sousedství parku T.G. Masaryka, 
podmínkou je souhlas Technických služeb s napojením na městské sítě. RM souhlasila se 
jmenováním Ivy Koptové, Ing. R. Šafaříkové a MVDr. L. Kudrny do Rady školy. RM 
souhlasila, aby v záměru Správy Letiště Praha byl průjezd nákladních automobilů z důvodu 
výstavby vzletové dráhy RWY 06R/24L výhradně veden po komunikacích mimo město 
Hostivice. RM nesouhlasila s výstavbou objektu firmy Volvo Group Extase, který má sloužit 
k prodeji nových i ojetých nákladních vozidel, jejich servisu, opravám a prodeji náhradních 
dílů. RM souhlasila s poskytnutím příspěvku 10 000 Kč pro činnost občanského sdružení 
„zaHRÁtka“. 
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Listopad – rada města souhlasila s projektovou dokumentací na výstavbu kanalizace 
v ulicích Sokolská, Pražská – Nouzov, se změnami v projektu Městský park – Čsl. armády – 
Ke Skále, se změnou projektové dokumentace sadových úprav pro obytný soubor 
v prostoru za litovickou tvrzí – ulice Toskánská. Schválila nájemní smlouvu na 6 měsíců pro 
bývalý vojenský objekt Hájek – Červený Újezd firmě Boháč a spol. Souhlasila s výstavbou 
rodinného domu U Potoka – K Lukám, s kácením 8 stromů a 40 m2 keřových ploch 
v hostivické Višňovce. Vzala na vědomí žádost Plynostavu na změny č. 2 ÚPM podél ulice 
K Hradištku. Souhlasila s uzavřením smlouvy s Pražskými službami, a. s., na pravidelný 
vývoz 52 košů na drobný komunální odpad od 1. 1. 2009 na dobu neurčitou, souhlasila 
s postavením plotu mezi Domem pečovatelské služby a domem č.p. 3 v Pelzově ulici. 
Souhlasila s předběžným záměrem výstavby areálu Renault Truck centrum v areálu BH 
Reality s tím, že stavba nebude mít významný vliv na životní prostředí. Vzala na vědomí 
nesouhlasné stanovisko Předsednictva výboru České obce Sokolské k návrhu Sokolské 
župy Jungmannovy na prodej Sokolovny městu Hostivice. 

Prosinec – rada města dala souhlas k vydání stavebního povolení „Železniční most 
Hostivice“, investor Entspricht, s. r. o., a „Skladový areál Hostivice – Palouky“, fáze I. 
výstavby technické infrastruktury. Souhlasila s akcí „Tulipán Park – IV. etapa“ za splnění 
podmínek výstavby dopravní cesty kolem hostivického hřbitova, parkoviště a vybudování 
sadových úprav. Nezastavěné plochy budou využity dle územního plánu města (ÚPM). Byla 
podepsána dohoda o spolupráci mezi městem a společností SEGRO, s. r. o., o zajištění 
připojení hostivického hřbitova a objektů firmy Zadák na tyto sítě. RM souhlasila 
s projektovou dokumentací „Dostavba dešťové a splaškové kanalizace“ v ulici Sportovců. 
Rada pověřila starostku k podpisu smlouvy „Kanalizace v Hostivici, I. etapa – V Podskalí“. 
RM souhlasila a doporučila ZM zapracovat do návrhu změny č. 2 ÚPM změnu regulativů 
v zónách „čistě obytné území“, „všeobecně obytné území“ a „smíšené obytné území“. Rada 
vzala na vědomí návrh Ing. arch. J. Grulicha na úpravu městského parku (v prostoru ulice 
Čsl. armády a Ke Skále). RM pověřila starostku podpisem smlouvy s Ing. Plešingrem na 
provedení inženýrsko-geologického průzkumu u Litovického potoka. Rada souhlasila, aby 
bylo zadáno vypracování historických katastrálních map. RM souhlasila s řešením 
revitalizace Litovického potoka v následujících úsecích: č. 1) od rybníka Strnad až ke trati 
Hostivice – Smíchov, č. 2) od trati Hostivice – Smíchov až k Husově náměstí, č. 3) od 
Husova náměstí až po stadion, č. 4) od stadionu až ke hrázi Litovického rybníka a uložila 
městu zahájit jednání s vlastníky o výkupu dotčených pozemků. Novým ředitelem 
Technických služeb Hostivice byl jmenován Evžen Kamer. 

 

Městský úřad 

Městský úřad pracoval v nadměrném zatížení potřebami narůstajícího počtu nových 
obyvatel. Dne 28. ledna přijala starostka nejlepší žáky základní školy, členy sportovních 
a zájmových organizací. Oceněny byly: Gabriela Trefná – 1. místo na Mistrovství světa ve 
sportovním aerobiku v Bělehradě, skupina starších děvčat z Taneční a hudební školy 
manželů Lisnerových za 1. místo na přehlídce „Dance show“ ve Strakonicích a za získání 
putovního poháru na celostátní přehlídce “Dance manie“ v Prachaticích. Oddíl Kajek byl 
oceněn za 1. místo v krajském kole „Zelená stezka – Zlatý list“ a za 10. místo 
v celostátním kole. Mikuláš Svoboda získal ocenění za pěvecký výkon v soutěži Karlovarský 
skřivánek a čestné uznání za účast v celostátním kole pěvecké soutěže Pohorský čtyřlístek. 
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Za úspěšnou reprezentaci ve sportovních soutěžích dostal ocenění Jan Fišer, Martin Štěpán 
za vítězství v okresním a krajském kole ve volejbalu, atletice a basketbalu. 

Přísný výklad zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, neumožňuje, aby 
dle dřívějších zvyklostí občané dožívající se jubilejního věku byli zveřejňováni na stránkách 
HM. Ten, kdo má o takové oznámení zájem, musí svůj jubilejní věk 75, 80, 85, 90 a 95 let 
ohlásit na sociálním odboru MěÚ Hostivice. Ing. Vladimír Šantrůček byl od 1.1.2008 
pověřen funkcí tajemníka MěÚ Hostivice. Dne 15. května proběhlo setkání občanů 
s vedením města – s názvem „Na hostivické radnici voní perníčky“. Starostka Iva Koptová 
vyzvala občany k přímé diskusi a spolupráci s vedením města. Problémem zůstává 
vandalismus a poškozování majetku. Vladimír Burger věnoval nová vrata k severní části 
zahrady kostela sv. Jakuba.  

Dne 24. října se konala pietní vzpomínka k 90. výročí vzniku samostatné 
Československé republiky. V programu vystoupil žesťový kvintet Hudby hradní stráže, 
účastníky přivítala starostka Iva Koptová, kronikář města Ing. Antonín Štětka přiblížil 
konečnou fázi rozpadajícího se mocnářství Rakouska-Uherska, 1. světovou válku, činnost 
legií a ustavení našeho nového samostatného státu. Do tehdejší obce Hostivice se z války 
nevrátilo 34 mužů, do Litovic 14, do Jenečka 9 a na Břve 3 muži. S pěkným programem 
básniček a písní vystoupily děti z mateřské a základní školy. Na závěr pak skauti 
a starostka položili věnec k pomníku padlých na Husově náměstí. Týdeník Náš region otiskl 
prvé chvíle nové republiky v Hostivici, jak je zaznamenal první obecní kronikář Jaroslav 
Najman. Na závěr roku se dne 3. prosince konala „Mikulášská nadílka na radnici“. 

 

Přehled nárůstu některých ukazatelů rozvoje města Hostivice 
v letech 2000–2008 
 

Rok Počet 
čísel 

popisných 

Počet 
obyvatel 

Narození Úmrtí Soc. 
dávky 

v tis. Kč 

Vodné 
Kč/m3 

Stočné 
Kč/m3 

Odpad 
Kč/osoba 

2000 1 320 4 529 32 41 4 846 - - 365 
2001 1 355 4 649 45 64 4 551 19 14 365 
2002 1 648 4 758 38 51 4 442 19 14 480 
2003 1 863 4 853 40 45 4 254 19 14 480 
2004 1 940 5 074 49 58 4 205 20 14 480 
2005 2 202 5 428 67 69 4 874 24 14 500 
2006 2 298 5 793 69 54 6 426 26 14 500 
2007 2 323 6 752 118 59 1 425 26 14 500 
2008 2 384 7 152 87 54 944 31 17 500 

 

INVESTIČNÍ ČINNOST 

Investiční činnost byla prezentována řešením přechodů pro chodce v ulicích 
Komenského a Litovické a osvětlením stávajících přechodů na frekventovaných 
komunikacích. V Jenečku u parku Malý Jenč v Družstevní ulici byly zhotoveny „mlatové 
schody“, které zatím nemají mnoho uživatelů, starší lidé raději chodí po přilehlé silnici. 
V mateřské škole bylo vybudováno parkoviště pro osobní automobily, do areálu Domova 
seniorů Zelená Lípa a Domova pečovatelské služby bylo instalováno 6 parkových laviček. 
Nové osvětlení přibylo v ulicích Kmochově, Sportovců, V Podskalí a Pod Stadionem. 
Telekomunikacím se nepodařilo odstranit pouliční sloupy telefonního vedení. Do konce 
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listopadu mělo být demontováno 7,1 km telefonních kabelů, 64 sloupů a 139 staničních 
vedení. V průběhu roku proběhly další větší akce: stavba kanalizace v ulici Ke 
Stromečkům, vybudování kryté autobusové zastávky pražských městských autobusů 
v Nouzově, začala výstavba sportoviště u nové základní školy, v řešení bylo další 
přisvětlování přechodů na frekventovaných komunikacích. Pracovalo se na rozmístění 
velkobjemových kontejnerů ve městě. 

Dne 19. 12. byl otevřen nový úsek karlovarské dálnice R 6. Pro Hostivici nastala velká 
úleva od zátěže nadměrného průjezdu motorových vozidel městem. Délka nově 
vybudovaného úseku je 20 430 m, je zde 10 mostů a 1 mimoúrovňová křižovatka, náklady 
na výstavbu byly vyčísleny na 3,2 miliardy korun. Stavba bude pokračovat se součinností 
s Letištěm Praha-Ruzyně a pro naše město bude významné propojení původní silnice č. 6 
a nové komunikace R6 v oblasti skladového areálu Tulipán Park v Paloukách. 

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Firma Karel Řezáč – Chýně provedla v lednu zdarma zemní práce v hostivické 
Višňovce, kde odstranila ohromné návozy divoké skládky, v květnu pak uklidila letitou 
skládku u Břevského rybníka. Velkým pomocníkem při udržování pořádku ve městě je 
firma Boháč a spol., která v bývalých vojenských prostorech u Hájku zpracovává 
komunální odpad, stavební odpad, výkopovou zeminu a bioodpad. Nebezpečný odpad 
likviduje firma T.O.P. Umwelt, U Sušičky, její provozovatel odebírá od hostivických občanů 
zdarma vyřazené elektrospotřebiče, plasty a další nebezpečné odpady. Od 25. března mají 
občané možnost žádat o dotaci na ekologické vytápění. Město vypracovalo program údržby 
zeleně a sekání trávy v parcích. 

 

ZDRAVOTNICTVÍ  

Domov seniorů Zelená lípa Hostivice, který byl uveden do provozu již v roce 2001, 
má kapacitu 65 lůžek. Je plně obsazen, v současné době eviduje 233 žádostí o přijetí, 
čekací doba je 3–5 let. Vedení domova pro své klienty organizuje různé kulturní akce. 
Velmi zdařilý byl dne 4. dubna koncert žáků Základní umělecké školy z Libčic nad Vltavou. 
V Letní ulici byla otevřena lékařská ordinace Paracelsum, ve které pracují praktičtí lékaři 
pro dospělé, internisté MUDr. Eva Rathová a MUDr. David Rath. Péče o děti a mladistvé 
byla rozšířena programem devíti preventivních prohlídek, které zajišťuje dětská ordinace. 
Od 16. února 2008 jsou v lékárnách v prodeji vybrané léky bez lékařského předpisu. 

 

OBCHODY, SLUŽBY, ŘEMESLA, DOPRAVA  

V důkladně zrekonstruovaném východním křídle zámeckého dvora je v provozu 
penzion „Zámecký dvůr Hostivice“, který byl otevřen již 11. prosince 2007. Cestující 
vlakem mohou používat zvláštní jízdenku i v dopravních prostředcích Městské hromadné 
dopravy Praha. České dráhy rozšířily své služby o tzv. cyklovlak. V sobotu a neděli od 
29. 3. do 2. 11. jezdil tento speciál z Prahy, Masarykova nádraží do Dejvic – Ruzyně – 
Hostivice a do oblasti Slánska a Rakovnicka. Dne 18. dubna byl otevřen supermarket Plus 
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v ulici Čsl. armády v Jenečku a prodejna biopotravin V Uličce v Litovicích. Čínská 
restaurace U Koruny slavila 50. výročí svého otevření v Čechách. V minulých letech se 
z důvodů změny majitele domu v pražské Vodičkově ulici přestěhovala do Hostivice. Zde 
za vedení majitele restaurace Vladimíra Suchého získala početnou místní klientelu i mnoho 
hostů z okolí. U čerpací stanice pohonných hmot v ulici Čsl. armády byla otevřena speciální 
restaurace Cafe Creperie Carnaval. Pojišťovna Kooperativa, a. s., otevřela 10. března své 
jednatelství v budově pošty, ulice Čsl. armády 1705. Stížnosti obyvatel části Nouzova na 
špatný televizní signál pomohl řešit investor skladových hal, firma Segro. Pro zlepšení 
příjmu televizního signálu obdrželo 73 dotčených domácností 112 kusů set-top-boxů. 
Telekomunikace připravují změny v analogovém vysílání na digitální příjem v roce 2009. 
Zájemci si mohou koupit potřebný doplněk k televizoru Set-top-box v ceně 1 000 až 
5 000 Kč. Pečovatelská služba nabízí občanům dovážku obědů, nákupy, praní prádla, 
koupání, pedikúru a různé pochůzky (lékárna, pošta a podobně). 

 

SPOLKY A SDRUŽENÍ 

Svaz postižených civilizačními chorobami je stále velmi činný. Na členské 
schůzi dne 8. března přítomní slavili 25. výročí založení organizace. Předsedkyně Jiřina 
Popelková vzpomněla zakladatelů, zhodnotila činnost na úseku péče o zdraví členů, 
rekondiční pobyty v lázních, u moře, kulturní akce a turistické zájezdy. Členové pořádali 
každý měsíc pravidelné posezení s hudbou v restauraci U Kaštanu a čtrnáctidenní 
setkávání seniorů v Sokolovně. 

Český svaz žen oslavil s ročním zpožděním 40. výročí organizované činnosti 
hostivických a litovických žen. Za uplynulá léta došlo k mnoha reorganizacím a slučováním 
organizací, ale svaz vždy pracoval a pomáhal, kde bylo třeba. První vedoucí byla pani 
Frühaufová, dále pak paní Navrátilová, Kalinová, Slavíčková, Schmidová, Bryndová, 
Pelcová, Fialová, Vaněčková a další. 

Český svaz chovatelů uspořádal ve dnech 13. – 14. 6. tradiční výstavu, na které se 
sešli chovatelé z širokého okolí. Vystaveni byli králíci, holubi, drůbež hrabavá a vodní 
a okrasní ptáci. Tradičním zpestřením bylo Psí korzo. 

Myslivecké sdružení Hostivice – Chýně slavilo 80. výročí svého založení. V roce 
1928 byl ustaven první samostatný honební výbor Hostivice. Z dílčích historických 
záznamů, neboť cenné kroniky shořely při požáru lovecké chaty v roce 1993 v Chýni, je 
patrné, že myslivecká sdružení musela překonávat různá omezení za 2. světové války 
a pak rozdílné názory na život společnosti v padesátých až osmdesátých letech. Současný 
rozvoj činnosti naráží na krajinné změny hostivického a chýňského území. Nová bytová 
i průmyslová zástavba a zábory zemědělské půdy omezují možnosti chovu zvěře 
a vytvářejí bariery vůči činnosti myslivců. 

Sbor dobrovolných hasičů je ve městě významným spolkem. Zásahy hasičů při 
požárech, živelních pohromách, ochraně majetku společnosti i jednotlivých obyvatel jsou 
mimořádné. Nepřehlédnutelná je i jejich podpůrná činnost. Finanční dary pro Klokánek 
a na uspořádání Dne dětí jsou toho dokladem. Jistě potěšitelné bylo uznání z míst 
nejvyšších. Naši hasiči úspěšně pomáhali 6. listopadu při hašení vietnamské tržnice 
v Praze-Libuši. Poděkování a uznání ministra vnitra ČR Ivana Langera se tak dostalo na 
správné místo. 
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Český svaz zahrádkářů snad již překonal obtíže v legalizaci držby pozemků pro 
zahrádky v Jenečku a Paloukách. Očekává se, že členové budou tak, jako jejich 
předchůdci, osvětově působit na své spoluobčany. 

Český svaz ochránců přírody – jeho velmi pracovití členové se pravidelně scházejí 
při jarním a podzimním úklidu u Hostivických rybníků, kde obětavě uklízejí to, co 
neukáznění občané při svých toulkách přírodou po sobě zanechali. Velice výchovná jsou 
jejich setkání při vítání ptačího zpěvu, při evidenci významného ptactva a rostlin. 
Tradičními se staly jarní návštěvy skalních jeskyní Malé Ameriky v Českém krasu 
u Berouna, při kterých provádějí sčítání netopýrů. 

 

CÍRKEVNÍ SPOLEČENSTVÍ 

Církev římsko-katolická v Hostivici kromě své liturgické činnosti působí i v oblasti 
charitativní. Členky farnosti obětavě organizují a zajišťují v prostorách římsko-katolické 
fary pravidelné sběry prádla a šatstva pro diakonii Broumov, pro podporu potřebných 
sociálně slabších občanů. 

 

POLITICKÝ ŽIVOT 

Politika oslovuje hostivickou společnost stále těsněji. Původní myšlenky o co největší 
prosperitě a rozvoji města se stále více a více balí do obálky politické příslušnosti. 
Především zastupitelé ve svých rozhodováních preferují politický názor své organizace či 
volebního seskupení. Starostka, členka ODS, vyhlásila jako prioritu činnosti města v roce 
2008 dostavbu základní školy U Zámecké zdi. Strana zelených byla aktivní v ochraně 
životního prostředí, především v ochraně celé hostivické kotliny před zhoršováním 
životních podmínek obyvatelstva. Obávají se, že plánované budování paralelní vzletové 
dráhy RWY 06R/24L se podmínky života v Hostivici zhorší. Starostové menších obcí 
vyjádřili nespokojenost s republikovým systémem přerozdělování peněz a dotací. Vytvořili 
volební seskupení pro krajské zastupitelské volby „Nezávislí starostové pro kraj“ s heslem 
peníze pro naše obce a města. MUDr. David Rath, kandidát na hejtmana Středočeského 
kraje, uspořádal na Husově náměstí dne 8. října autogramiádu, při které rozdával 
a podepisoval svoji volební knihu Síla argumentů. 

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje proběhly ve dnech 17. – 18. října za 
průměrné účasti voličů. Zapsaných voličů bylo 5 052, vydaných hlasovacích lístků 2 186, 
platných hlasů bylo odevzdáno 2 185, volební účast 43,27 %. 
 

Středočeský kraj Město Hostivice Strana/seskupení 
počet hlasů v % počet hlasů v % 

ČSSD 139 564 35,16 698 32,10 
ODS 130 242 32,81 923 42,55 
KSČM 54 594 13,75 184 8,48 
Nez. starostové 22 767 5,78 80 3,68 
Koalice Stř.kr. 13 671 3,44 61 2,81 
Strana zelených 11 926 3,00 140 6,45 
Středočeši 6 511 1,64 26 1,19 
Dělnická strana 4 070 1,02 13 0,59 
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Další strany a seskupení dosáhly počtu hlasů pod 1 %. 

Do Zastupitelstva Středočeského kraje byl zvolen hostivický občan MUDr. David Rath, 
kandidát ČSSD, a další hostivický občan, kandidát KSČM, MVDr. Luboš Kudrna. Kandidátka 
ODS Iva Koptová zvolena nebyla.  

Po těchto volbách nastalo řešení poziční síly mandátu získaného důvěrou voličů. 
Strana ČSSD v republice i kraji zvítězila. Hejtmanem Středočeského kraje byl zvolen 
MUDr. David Rath. 

Již 8. listopadu oslovila občany Strana zelených svým dopisem, ve kterém znovu 
požadovala stanovisko vedení města k dostavbě Základní školy U Zámecké zdi. Navrhla 
zřídit výbor pro dostavbu ZŠ. Opětovně žádala zvážit pokračování v přípravných pracích na 
revitalizaci Litovického potoka, protože se jim stavba jeví jako ekonomicky příliš nákladná 
a ve městě jsou přednější a důležitější aktivity. 

Dne 8. prosince byl po městě rozšiřován dopis od poslance, středočeského hejtmana 
a zastupitele města Hostivice MUDr. Davida Ratha. Po volbách chce pomáhat v řešení 
výstavby městského parku podél ulice Čsl. armády, jako problematický se mu jeví projekt 
revitalizace Litovického potoka. Pro nově zřizovanou městskou policii požaduje, aby byl 
stanoven přesný plán její činnosti. Podivuje se, proč město nepodalo žádost o dotaci na 
dostavbu školy již v roce 2008, podporuje jednání o dotaci na vybudování dětského hřiště 
U Obory, požaduje řešení regulativu výšek staveb, využívání terénu v okolí staveb 
a ozelenění všech prostranství, žádá znovu posoudit územní plán města vzhledem 
k zastavení výstavby obřích budov v intravilánu města, kritizuje neuvážené rozhodnutí 
o navážení zeminy do Višňovky. Navrhuje využít lokalitu za viaduktem – mezi Litovickým 
potokem a karlovarskou silnicí ku Praze – k vybudování sportovního parku. Dále navrhuje 
pokusit se o převod bývalých kasáren na město a v objektu zřídit např. gymnázium. 

 

KULTURA 

Většina kulturního dění byla v minulosti soustředěna na akce v Dělnickém domě. Ten 
však v roce 1994 vyhořel a stařičká Sokolovna nepostačuje kapacitou pro cvičení 
a speciální kurzy. Až po 14 letech po požáru se konečně 23. dubna 2008 podařilo zbytky 
vyhořelého Dělnického domu odklidit. Podobná budova, jako zde byla před požárem, tu ale 
již nikdy nebude. Před vedením města tak stojí úkol – vybudování vhodného kulturního 
domu. 

Od 1. února 2008 byly zpřístupněny internetové stránky www.hostivickahistorie.cz 
Ing. Jiřího Kučery. 

Ve dnech 22. až 24. června byly uspořádány na bývalém hřišti pod hrází Litovického 
rybníka ukázky rytířských soubojů divadla Traken. Herci a kaskadéři na koních předváděli 
ukázky středověkých zápasů. 

Před 55 lety bylo v sobotu 4. července 1953 slavnostně otevřeno kino ve Fučíkově 
ulici, nyní přejmenované na ulici Českou. Před tím probíhalo promítání filmů v Sokolovně 
a Dělnickém domě. Po ukončení provozu kina, ke kterému došlo ke dni 31. prosince 1994, 
byla 1. srpna 1996 budova nejprve pronajata a později prodána soukromé firmě Pavla 
Sochra, který zde otevřel restauraci Pizza Grill Gracia.  
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Koncerty 

V tomto roce byly v hale hostivického zámku pořádány následující koncerty: 
- dne 29. dubna 2008 se představil devítičlenný soubor mladých hudebníků s názvem 

„Venti Diversi Ensemble“, zaměřený na hudbu barokní a klasicistní; 
- dne 29. května 2008 se konalo vystoupení folkového souboru „Kantoři“ z Nového 

Bydžova s programem nazvaným Hodokvas; 
- říjnový koncert – 9. října 2008 – byl již tradičně věnován vystoupení Jaroslava 

Svěceného, kterého doprovázela klavíristka Markéta Cibulková. Program byl nazván 
„Italské, německé a české housle čtyř staletí“ a opět se setkal s vřelým ohlasem všech 
posluchačů; 

- vánoční koncert se uskutečnil dne 18. prosince 2008. Program byl sestaven ze skladeb 
vybraných z českých renesančních a barokních kancionálů, které přednesl soubor 
Musica ad Tabulam. 

Dne 31.srpna 2008 vystoupila na Husově náměstí skupina ASONANCE s repertoárem 
skotských a irských lidových balad a písní. 

 

Výstavy 

V období od prosince 2007 do dubna 2008 probíhala ve výstavních prostorách 
v přízemí zámku výstava fotografií Jaroslava Páska – výběr z cyklů Swingové opojení, 
Šumava a Český ráj. 

V období od května do září 2008 byla ve vstupní hale a zámecké kapli uspořádána 
výstava s názvem „Co ukryla zem“. Návštěvníkům nabídla zajímavou ukázku 
archeologických nálezů v lokalitě Tulipán Park Hostivice-Palouky. 

V říjnu a listopadu proběhla výstava k 90. výročí založení Československé republiky. 

V prosinci pak byly vystaveny výtvarné práce žáků základní školy zhotovené při 
příležitosti adventní akce „Hostivické světélkování“.  

 

Plesy a taneční zábavy 

V zimním čase se konal Školský ples, Sokolský ples, Chovatelský ples a Dětský 
maškarní karneval, dále pak taneční zábavy – velikonoční, pouťová, posvícenská 
a mikulášská, které proběhly pod patronací hasičského sboru. Všechny tyto akce se 
pořádaly v Sokolovně.  

 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA  

Přes obavy ze stavebních závad budovy zůstala knihovna v čp. 59 na Husově 
náměstí. Knihovna měla v roce 2008 registrováno 453 čtenářů, v průběhu roku ji navštívilo 
3 393 čtenářů, dále přišli zájemci o internet a zhotovení xeroxových kopií. Stále 
přetrvávalo, že jednu čtenářskou legitimaci využívali členové celé rodiny. Za rok bylo 
uskutečněno 22 327 výpůjček, oproti minulému roku to znamená nárůst o více jak jeden 
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tisíc vypůjčených knih. Knihovna získala celkem 520 knih, nákupem od nakladatelů 
a z Jílového u Prahy další knihy za 35 000 Kč a darem od čtenářů knihy za 4 000 Kč. 
Knihovna také odebírá časopisy ročně za 5 000 Kč. 

 

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK 

Časopis byl v lednu vydán s velikými obtížemi, uzavřené smlouvy o dodání občanům 
až do poštovní schránky vzaly za své. Starostka vysvětlovala příčiny počátečního selhání. 
Další měsíce prokázaly jak zlepšení v kolportážní činnosti, tak i v úrovni zpracování 
jednotlivých čísel včetně tisku v barvě. Sponzorem Hostivického měsíčníku je developerská 
firma Segro. Redakční rada pracovala ve složení Anna Křižková, Soňa Křemenová, 
Ing. Karel Malík, Ing. Miroslav Pavliš, Jaroslav Stejspal, Ing. Karel Šícha a Ing. Antonín 
Štětka. Čtenáři si oblíbili seriál článků z nedávné hostivické a litovické historie z pera 
Ing. Jiřího Kučery. Občasné rozpaky vyvolávaly konfrontační články některých přispěvatelů 
k dění ve městě. Přínosné byly články, které neurážely jiné osoby a působily konstruktivně 
k řešení všech problémů v našem městě. Naopak žádnou odezvu u čtenářů neměla 
anketa, kterou k obsahu časopisu vytvořila kulturní komise. V prosinci byla vydána příloha 
HM „Jízdní řády, telefony a inzerce“, ve které je čtenářům předkládán přehled o všech 
vlakových spojích ČD, autobusech ČSAD a pražských autobusových linkách (MHD), dále 
seznam telefonních stanic nejdůležitějších úřadů, záchranných služeb, lékařů, obchodů 
a podnikatelů ve městě, včetně aktualizované mapy s názvy ulic. 

I v tomto roce byly redakci Hostivického měsíčníku adresovány příspěvky do rubriky 
„Polemika“, jejichž obsahem byly připomínky k řízení a vedení města. 

V některých případech občané vystupovali s dotazy i kritikou přímo na zasedání 
městského zastupitelstva, ojediněle byly ve městě rozšiřovány stranické i soukromé letáky. 
V lednu hostivické občany oslovil svým dopisem člen zastupitelstva města a poslanec 
Poslanecké sněmovny ČR MUDr. David Rath. Vyjádřil politování nad tím, že se v roce 2007 
nepodařilo vyčerpat celých 7 milionů na podporu zeleně a úpravu hostivických parků. 
Nutno však dodat, že úřední mašinérie celého systému rozdělování peněz způsobila, že 
tyto dotace byly přiděleny až v říjnu, kdy už nebylo v silách města racionálně využít tak 
velkou sumu peněz pro městskou zeleň. MUDr. David Rath inicioval doplnění územního 
plánu města o závazné regulativy pro budované skladové haly na okrajích Hostivice. 
Vyjádřil nesouhlas s řešením hlukových pásem v souvislosti s navrhovanou stavbou nové 
vzletové dráhy Letiště Praha. Rovněž nesouhlasí se záměrem firmy Deloc, která začala 
stavět průmyslovou halu v centru města, v jeho historické části, v sousedství fary, kostela, 
Domova seniorů Zelená lípa a Domu pečovatelské služby. Vyjádřil negativní postoj k další 
bytové výstavbě ve městě bez závazného řešení nedostatečné kapacity mateřské i základní 
školy, neexistence středního školství a přetíženým dopravním spojům. Nespokojenost 
vyjádřil i k hospodaření města. Personální a profesní audit pro 25 zaměstnanců městského 
úřadu a 27 zaměstnanců Technických služeb za 650 000 Kč byl podle jeho názoru 
neúčelný a drahý. Negativní postoj měl k výdajům ve výši 1,7 milionů korun za tzv. 
„zásobník projektů“. Jistě vhodnější by pro město bylo, aby sami zastupitelé přicházeli 
s projekty a nápady k rozvoji města, tyto potom dle důležitosti a prospěšnosti předkládali 
ke schválení a následně požadovali jejich realizaci. 
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V březnu položil dr. Tomáš Svoboda občanům otázku, chtějí-li mít dům služeb vedle 
prodejního pavilonu Lidl. Myšlenka jistě dobrá a pro zlepšení služeb pro občany města 
velmi potřebná. Zástupci Strany zelených vyjádřili nesouhlas se stavebním záměrem firmy 
Reamer s. r. o., která výstavbou 12 tzv. viladomů zvýšila celkovou kapacitu o 34 bytů. 
Dále vybudovala protihlukovou zeď podél karlovarské silnice, čímž znemožnila další 
pokračování chodníku z Hostivice do Jenečka. 

Při jednání zastupitelstva dne 22. května 2008 oznámilo vedení města, že převzalo 
objekty bývalého vojenského prostoru u Hájku. V současné době zde působí firma Boháč 
a spol., která se zabývá recyklací stavebních demolic a výkopových hmot. Je však na 
pováženou, zda bude firma v této činnosti pokračovat a především prosperovat 
i v budoucnu a nezůstanou-li zde jednou hromady různorodého nepoužitelného materiálu. 
Současný roční pohyb zpracovávaných materiálů je kolem 50 000 tun s cílem návratnosti 
recyklátu až 75 %. Nová třídicí a drticí linka má zpracovávat v nepřetržitém provozu až 
300 000 tun ročně. Zazněly obavy i z toho, jak bude likvidován nezpracovatelný zbytek 
a zda na místě nenaroste další hora odpadu. V návrhu je i zpracování biologických odpadů. 
Zde se jevil velmi nadějným systém výroby různých substrátů a hnojivých komponentů. 
Městský úřad vypsal výběrové řízení pro provozovatele, který zaručí plnění podmínek – 
trvalý tok přísunu a odsunu všech hmot a rovněž naplňování potřeb obyvatel města. 

Zájem občanů vyvolala petice, jejímž obsahem byl návrh, aby byl bývalý starosta 
MVDr. František Chalupa jmenován čestným občanem města in memoriam. Petici inicioval 
Ing. Jaroslav Košťál a podepsalo ji 509 občanů. Kulturní komise však udělení tohoto 
čestného občanství nedoporučila. Neschopnost rady města k vyjádření se a otálení 
zastupitelstva v tomtéž způsobily, že věc byla zastavena. Ironií je, že ve výčtu čestných 
občanů města zůstává Klement Gottwald. 

Velkou nevoli obyvatel vyvolalo rozhodnutí o zavezení Třešňovky výkopovou zeminou 
z logistického areálu Tulipán park. Správně název tohoto území je Višňovka, neboť již 
v dobách dávno minulých chodili lidé do Višňovky kupovat višně, na svazích Višňovky 
v zimě lyžovaly děti, státní statek měl pole „Nad višňovkou“ atd. Mgr. Jaroslav Vojta 
a RNDr. Jana Vojtová vyjádřili nesouhlas s rozhodnutím rady města o zavážení této lokality 
výkopovou zeminou, neboť zde byla zavezena místa s významným biotopem cenné fauny 
a flory. Tuto činnost pak kontrolní orgány životního prostředí zastavily a město muselo 
uhradit sankce za porušení zásad ochrany životního prostředí. 

MVDr. Luboš Kudrna reagoval na zdlouhavé výběrové řízení k pronájmu bývalých 
vojenských objektů u Hájku. Doporučovaná firma Boháč a spol. nabízí likvidaci bioodpadu 
pro obyvatele Hostivice zdarma, příjem stavební sutě z investičních akcí města se 20% 
slevou, při prodeji recyklovaných materiálů, tříděné zeminy pro obyvatele a město sleva 
20 %, uskladnění posypového materiálu pro zimní období městu zdarma, umožnění 
likvidace obsahu velkoobjemových kontejnerů Technických služeb, roční nájemné městu 
cca 100 000 Kč a investice do majetku města v areálu po dobu 20 let výši cca 500 000 Kč. 
Nabídka je splnitelná při pronájmu od města na dobu 20 až 30 let. 

Strana zelených prostřednictvím Josefa Kuthana otevřela diskusi o významu 
a finanční náročnosti připravované akce revitalizace Litovického potoka. Stavba má být 
vedena v úseku od železniční smíchovské trati až po hráz Litovického rybníka. V návrhu se 
jednalo o odvoz několika tisíců tun zeminy v nákladu několika milionů korun. Josef Kuthan 
navrhoval vybudovat podél současného koryta potoka pěší zónu s prostorovou zelení. 
Stejnou myšlenku vyslovil i zastupitel MUDr.David Rath. 
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ŠKOLY 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Základní škola U Zámecké zdi 

Základní škola pokračuje v systému vzdělávání dětí zadáváním projektových prací pro 
jednotlivé žáky a pracovní kolektivy. Dne 16. ledna uspořádal BESIP pro žáky 1. až 3. tříd 
školení o zásadách bezpečného provozu na komunikacích. Koncem ledna byl připraven den 
s námětem „Afrika“ pro žáky 5. tříd a 6. února děti navštívily Náprstkovo muzeum v Praze. 
Dne 21. února se uskutečnila přednáška pro žáky 5. tříd o poskytování první pomoci. Akci 
organizovala společnost „Helpík“, odborní lektoři seznámili žáky s první pomocí 
a záchrannou činností při mimořádných událostech. K docházce do prvních tříd bylo 
zapsáno 76 dětí, u 12 dětí požádali rodiče o roční odklad. V březnu v celostátní pěvecké 
soutěži „Karlovarský skřivánek“ získal 2. místo Mikuláš Svoboda. Okresní olympiády 
v českém jazyce se úspěšně zúčastnily Jana Hamouzová a v anglickém jazyce Petra 
Vokálová. Ve školním vybavení přibyly interaktivní tabule a informační centrum pro žáky. 
Ve školním roce 2007/2008 ukončilo školní docházku 44 žáků. Někteří z nich se umístili na 
gymnáziích, středních odborných školách – státních i soukromých – a část jich nastoupí na 
učňovské obory. Školní jídelna zlepšila své služby, děti mají možnost výběru ze dvou jídel. 
Narůstající ceny surovin si vyžádaly i vyšší finanční částky za poskytnutá jídla, děti 1. – 4. 
tříd platí za oběd 20 Kč, žáci 5. – 9. tříd 24 Kč a sociální služby platí 48 Kč za jeden oběd. 
V sobotu 19. dubna odjeli žáci 6. tříd na poznávací zájezd do Německa, Francie a Anglie. 
Cestou si prohlédli Paříž s Eiffelovou věží a pokračovali podmořským tunelem do Anglie. 
První zastávka byla v Denveru a odtud až do Londýna. Ubytováni byli v anglických 
rodinách, ráno následovala prohlídka královského města (Buckinghamský palác), 
následující den Windsor. Poslední den navštívili Shakespearovo divadlo, Tower Bridge, 
London Tower a navečer se vydali na dlouhou cestu domů. 

Dne 13. června se na zámku konalo slavnostní šerpování žáků 9. tříd a předávání 
vysvědčení. Pro žáky 6. – 9. tříd byl 24. červen věnován projektu „Sport, umění 
a informatika“. Ve školním roce 2008/2009 se vyučovalo opět ve třech prvních třídách, což 
zdůrazňuje nutnost urychleného řešení dostavby nové školy. Současné kapacity přestávaly 
běžnému vyučování stačit. Vyučovací proces probíhal podle třech programů. Vedle 
povinných předmětů byly k dispozici volitelné předměty, zájmové kroužky pro volný čas 
a další aktivity žáků. Pozitivní byl vyšší zájem o výuku druhého cizího jazyka. V nejbližších 
plánech je využívání pobytů v přírodě, lyžařských kurzů, exkurzí, vycházek a zahraničních 
zájezdů. V plánu je též budování víceúčelového hřiště u nové školy. Velký důraz ve 
vzdělávání dětí byl kladen na výchovu k ochraně přírody a poznávání flory a fauny. 
Výchova dětí směřovala i k solidaritě mezi různými společenskými vrstvami naší 
společnosti. Dne 7. listopadu uspořádali žáci 8. a 9. tříd sbírku pro podporu projektu 
„Pracovní dílny pro Děti ulice“. Vybralo se 4 337 Kč, které pomohou potřebným dětem. 
Mikuláš přišel mezi děti 1. – 5. ročníků dne 5. prosince opět s bohatou nadílkou. 
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Základní škola Pionýrů  

Tuto speciální školu ve školním roce 2007/2008 navštěvovalo 22 žáků, kteří se 
vzdělávali ve 3 třídách. Žáci mají k dispozici krásně vybavené učebny, počítače, možnost 
výuky prací v kuchyni, v dílnách a na školním pozemku. Dne 17. dubna bylo uspořádáno 
námětové cvičení „Ochrana člověka za mimořádných situací“ s celkovou evakuací školy. 
Děti tuto náročnou akci zvládly do 5 minut. Základní školní docházku ukončilo 9 žáků, 
téměř všichni budou pokračovat v učebních oborech, např. kuchař, elektroinstalační práce 
nebo prodavačka. Pedagogický sbor vzdělává děti v rozsahu jejich možností, neboť tato 
škola je určena pro děti s mentálním handicapem a kombinovanými vadami.  

 

Školní družina 

Školní družina účinně pomáhala v mimoškolní péči o děti zaměstnaných rodičů. 
V jednotlivých třídách děti mohou pracovat ve speciálních kroužcích, pořádají se též 
poznávací zájezdy do Prahy a okolí. Dle průzkumu provedeného ve dnech 25. 11. až 
19. 12. využilo nabídku rozšířeného provozu družiny méně než 15 žáků. 

 

Centrum drogové prevence (CDP) 

CDP spolupracovalo se školou, s římsko-katolickou farností a dalšími organizacemi. 
V průběhu roku se uskutečnily přednášky o škodlivosti kouření, alkoholu a návykových 
drog. Děti se mohly účastnit několika poznávacích zájezdů, například velikonočního výletu 
do Liberce se zúčastnilo 50 dětí. Velmi úspěšné byly akce „Dne dětí“, pro který zajistil 
program Restaurant Roxy. Plná Sokolovna spokojených dětí byla nejlepším vysvědčením 
pro krásný dětský den. „Hostivické světélkování“ konané 29. listopadu mělo jako hlavní 
téma „hvězdu“. Hvězdy se vyráběly z papíru, keramiky, drátů aj. Děti oznámily celému 
městu, že se blíží advent a očekávají se Vánoce. Radost byla v historické budově školy, 
u vánočního stromu před zámkem i při vystoupení dětí v Domě seniorů – Zelená Lípa. 
Večer byla akce zakončena koncertem v kostele sv. Jakuba. Poděkování patřilo 
pořadatelům: CDP, členům TJ Sokol, skautům, Kajkám, personálu Domova seniorů, 
základní škole, římsko-katolické farnosti a městu Hostivice. 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 

Mateřská škola stále nestačí uspokojit zájem rodičů o umístění dětí. Dne 4. března 
proběhl ve škole „Den otevřených dveří“. Děti v projektu MEDVÍDEK předváděly vztah 
k přírodě: M – mnohostrannost, E – estetika, D – dovednost, V – vědomosti,  
I – individualita, D – důslednost, E – ego dítěte, K – kolektiv. Dne 15. března proběhl 
zdařilý „Maškarní rej dětí“ v Sokolovně. V dubnu za spoluúčasti nadace Besip a Policie ČR 
se uskutečnil den dopravní výchovy, při kterém děti na kolech, koloběžkách i po svých 
zvládaly základy chování na veřejných komunikacích. Dne 24. dubna bylo ve škole plno 
strachu a napětí, protože se zde konalo tzv. „čarodějné odpoledne“. Ve spolupráci 
s místními hasiči byl 13. května inscenován požární poplach, po jehož vyhlášení děti 
úspěšně zvládly všechny potřebné evakuační postupy. Od dubna do května proběhlo ve 
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škole mapování počátků vývoje čtenářských dovedností u dětí. Celý projekt koordinovala 
Karlova Univerzita v Praze a Univerzita v Liverpoolu. Spolupráce vedení školy a dětí byla 
bezvadná. V červnu se v mateřské škole konal koncert, ve kterém děti pod vedením Jany 
Svobodové zpívaly a hrály na různé hudební nástroje. Dne 1. září začal nový školní rok 
a do mateřské školy nastoupilo 58 dětí, které se velice rychle zapojily do školního 
kolektivu. Na podzim absolvovaly děti tzv. „Bramboriádu“, při níž se vyprávělo 
o zemědělství, užití brambor v kuchyni a průmyslu. Dne 12. listopadu děti poznaly ve 
sklárně v Nižboru různé postupy výroby skla a viděly unikátní exponáty českých sklářů. 
Závěr roku patřil Mikuláši a vánoční nadílce. 

 

Mateřské centrum Hostík 

Mateřské centrum Hostík se aktivně zúčastnilo vítání občánků, které se konalo ve 
dnech 27. března a 27. května. Dárky pro děti věnovala firma Malvík. Mateřské centrum 
datuje svoji činnost od roku 2003 a byl tak čas k připomenutí si pětiletého výročí jeho 
založení. Aktivity se datují již od roku 2001, kdy bylo mateřské centrum zřízeno pod 
patronací Centra drogové prevence. Poté započala velmi dobrá spolupráce se základní 
školou v Komenského ulici, a to již s novým názvem Klubíčko. V roce 2005 pak došlo 
k zatím poslední změně názvu na „Hostík“.  

 

zaHRÁTka 

Od září letošního roku byla do provozu uvedena nová dětská herna v objektu 
společnosti doma, a. s., Ing. arch. Slamjáka s názvem „zaHRÁTka“. Toto zařízení nabízí 
rodičům zábavu dětí od kojenců až po předškoláky. U dětí je rozvíjena úměrně k věku 
pohybová výchova s prvky výtvarné a hudební výchovy. 

 

Veselý domeček a Opičky  

Veselý domeček a Opičky jsou soukromá zařízení, která poskytují péči o děti 
předškolního věku formou placené služby za předem dohodnutou cenu. 

 

Klokánek 

Klokánek je zařízení Fondu ohrožených dětí. V hostivickém Klokánku bylo k 1. lednu 
2008 celkem 42 dětí, a to od kojenců až po 18leté. Vesměs smutné jsou důvody pobytu 
těchto dětí. Většinou je to týrání dětí, alkoholismus a drogová závislost rodičů, domácí 
násilí, rozvody a zanedbávání péče o děti. Vedení Klokánku zajišťuje pro děti prázdninové 
tábory, pobyt na speciálních zemědělských farmách i různé mezinárodní pobyty. 
V Klokánku v roce 2008 bylo 29 školáků a do hostivické školy nastoupili další 
3 prvňáčkové. 
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DĚTSKÉ ODDÍLY  

Kajky 

Oddíl zahájil nový rok pravidelným čištěním a výrobou dalších ptačích budek. 
16. února se Kajky zúčastnily sčítání netopýrů ve štolách Malé Ameriky. Děti jich nalezly 
208, poprvé byl evidován i jeden netopýr severní. Spolu s organizací Českého svazu 
ochránců přírody se zúčastnily pravidelných historických vycházek. Dne 5. dubna se 
uskutečnila vycházka kolem Husova náměstí a 20. dubna prohlídka Břví. Ve druhém 
květnovém týdnu se oddíl vydal na prodloužený víkend na Moravu. Základnou se stala 
klubovna Pionýrů v Boskovicích, odkud děti absolvovaly prohlídky Moravského krasu, 
Macochy, říčku Punkvu a keltský skanzen Isarno. Dne 27. dubna se konalo místní kolo 
soutěže Zelená stezka – Zlatý list. Vítání ptačího zpěvu proběhlo 3. května vycházkou 
kolem Litovického a Břevského rybníka, podél Kaly a Chobotu přes Stromečky zpět na hráz 
Litovického rybníka. O víkendu 17. a 18. května Hostivice hostila soutěžící středočeského 
kola mladých přírodovědců. Konkurence byla veliká, utkala se družstva z Kladna, Jesenice, 
Všenor a Hostivice. Soutěžilo se v otázkách z geologie, znalostí flory a fauny, hodnoceny 
byly písemné práce o přírodě i praktický úkol, zhotovení ptačí budky. Soutěž mladších 
vyhráli žáci z Rakovníka, starších pak z Kladna těsně o půl bodu před hostivickými Kajkami. 
V červnu bylo „skálolezení“ v Černolických skalách a sjetí Berounky do Dobřichovic. Na 
konci prázdnin byl uspořádán výlet do Slovenského krasu, Slovenského ráje a města 
Popradu. Nechyběla ani jarní a podzimní pomoc přírodě, která se konala ve znamení úklidu 
kolem Hostivických rybníků. Tradiční Pohádkový les proběhl 13. září, na hrázi rybníka Kaly 
byly k vidění postavy z televizních večerníčků. Spokojenost dětí sponzorsky podpořilo 
město Hostivice, ženy TJ Sokol, Plachtárna a Pionýr Hostivice. O podzimních prázdninách 
se děti vydaly na prohlídku vlašimské hvězdárny, podnikly výstup na horu Blaník, kopec 
Spravedlnost a nakonec navštívily vlašimskou záchrannou stanici zvířat. V pondělí 
17. listopadu slavil oddíl Kajky 15. narozeniny. Všichni členové se sešli u „Stromu úmluvy“, 
ve kterém do sklenice s víčkem zalitým voskem přibyly další záznamy o činnosti oddílu. 
Vánoční posezení v klubovně pak ukončilo velmi úspěšný rok. 

 

Junák 

Junák zahájil další rok své činnosti účastí na Okresním skautském sněmu pořádaném 
ve Zbraslavi dne 10. ledna 2008. Více jak 60členná hostivická organizace volila též svého 
zástupce. Již 26. ledna následoval jednodenní výlet za lyžováním do Rokytnice nad Jizerou, 
16. února si členové vyzkoušeli pražskou bobovou dráhu a 17. února navštívili Lokomotivní 
depo v Praze-Vršovicích. Jaro přivítali 20. března utopením Morany v potoce v Kladně-
Rozdělově. Počasí však jarní vůbec nebylo, chumelilo a vál studený vítr. Dne 26. dubna 
proběhly již 11. Koloběžkiáda – koloběžkové závody, při kterých více jak stovka závodníků 
zkoušela dovednosti v jízdě na svých strojích. V kategorii dětí 1. – 2. třídy zvítězil Petr Kall, 
ve 3. – 5. třídě Benedikt Valenta, v 6. – 9. třídě vyhrála Patricie Machatová, v kategorii 
„U konce s dechem“ byl nejlepší Roman Freisleben. V červnu se v Hostivici konala Okresní 
soutěž nejmladších vlčat a světlušek. Pěti- a šestičlenné hlídky soutěžily v okolí rybníků, 
kde musely zvládnout pomoc zraněnému kamarádovi, prokázat prostorovou orientaci 
a schopnost obstarání potravy. Na koloběžkách pak děti soutěžily v dopravních disciplinách 
a následovalo závěrečné zdolání obtížné lanové dráhy. Hostivická vlčata se umístila na 
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1. místě a světlušky získaly 2. místo. Letní prázdninový tábor se konal u Votic na 
Benešovsku.  

15. výročí obnovené činnosti Junáku v Hostivici bylo vzpomenuto sjetím řeky Teplé, 
průjezdem Karlovými Vary, dále akcí zdolání řeky Střely a Vltavy u Českého Krumlova. 
V soutěži Skochovická kachna získal v lacrosu stříbrnou medaili Petr Šulc a 2. místo v ringu 
David Pilárik. Poučná byla dřevobrigáda s ukázkami zpracování dřeva pro ekologické 
topení. Při Drakiádě na Zbraslavi proběhlo i plnění úkolu „Kdo blíže k Everestu“. Zde se 
hodnotily záznamy o celoročním zdolávání vrchů, skal a hor. Vítězem se stal ten, kdo 
dosáhl nejvyšší počet zdolaných metrů. Skauti se též účastnili oslavy 90. výročí vzniku 
samostatného Československého státu na Husově náměstí. Letní pochod císaře Karla IV. 
se sice Hostivici vyhnul, ale hostivičtí skauti šli svoji cestou na Karlštejn již po sedmnácté. 
Pochodová trasa z Hlubočep přes Žvahov, Prokopské údolí, lomy u Slivence, Cikánku, 
Třebotov, Karlík a Mořinku dovedla skauty po 35 km až na hrad Karlštejn. Mladší skauti šli 
z Vráže, přes Svatý Jan Pod Skalou, Bubovický potok, Malou Ameriku až na hrad. 
O Památce zesnulých 2. listopadu členové oddílu zapálili svíčky na hrobech českých 
velikánů na vyšehradském Slavíně. Dne 14. listopadu skauti podnikli čtyřdenní výlet do 
Frenštátu pod Radhoštěm spojený s námětovou hrou o zemích faraonů, zdoláním Lysé 
hory a prohlídkou města Olomouce. 

 

TĚLOVÝCHOVA A SPORT 

V současné společnosti je aktivní cvičení často na okraji zájmu. Lidé zpohodlněli, 
dřívější hojně navštěvovaná pravidelná cvičení žactva, dorostu, mužů a žen v Sokole se 
zúžila na několik desítek zájemců. Cvičí se v Sokolovně a tělocvičně školy U Zámecké zdi.  

Oddíl taneční gymnastiky„Marešky“ je stále velice pilný a jeho členky sbírají 
vavříny vítězství a výborná umístění v celostátních soutěžích. 

Prosincové číslo Hostivického měsíčníku přineslo otevřený dopis vedení TJ Sokol 
Hostivice, ve kterém autoři vyjadřují obavy, jaký bude další osud Sokolovny, když ji majitel 
neprodal městu a nájemcem se stala soukromá osoba. Jde o velmi spornou záležitost. Je 
historicky dokázáno, že místní členové tělovýchovné jednoty, firmy a soukromníci v období 
první republiky i po 2. světové válce materiálně i finančně podporovali sokolský život. 
Majitelem byla stále Jednota Sokola Župy Pobělohorské. Bylo by velikou škodou, kdyby se 
v budově hostivické Sokolovny přestalo cvičit a nastoupila tam nenasytná komerce.  

Oddíl Nohejbal Břve je velmi aktivní a v soutěžích úspěšný. V celostátní lize ČR se 
družstvo mužů umístilo na 4. místě a družstvo žen na 5. místě, což bylo pro břevský 
nohejbal velkým úspěchem. Oddíl se zúčastnil i dalších turnajů, ve kterých jednotlivci 
získali vítězství a poháry dokonce v evropských soutěžích. 

Tenisový oddíl již trvale sídlí na svých kurtech pod hrází Litovického rybníka. Pěkně 
upravené kurty včetně nové klubovny užívají po celý rok žáci, dorost, ženy a muži. Početně 
obeslaný turnaj „Open Hostivice“ v soutěži žen vyhrála hostivická hráčka Monika 
Nedvědová, v mužích potvrdil roli favorita Tomáš Burger a v soutěži dvojic zvítězili otec 
a syn Burgerové. 
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Oddíl kopané stále hledal svoje místo na výsluní okresního či raději krajského 
fotbalu. Nedařilo se začlenit do mužstva dospělých nadějné dorostence a ani podpora 
diváckého publika nebyla na potřebné úrovni. 

7. ročník „Sousedského běhu“ se konal 11. října 2008. Trať na hrázi Litovického 
rybníka a ve Stromečkách prověřila běžecké schopnosti dětí, mužů do 39 let a veteránů 
nad 39 let, žen do 35 let a seniorek nad 35 let. O zájmu na tomto zápolení v krásné 
přírodě svědčila i účast vrcholových sportovců z Prahy a Kladna. 

Novoroční běh přes Stromečky a lesíkem kolem rybníka Kala byl spíše odrazem 
novoročních předsevzetí účastníků – něco udělat se svým tělem po odpočinku a vydatné 
vánoční stravě.  

 

POLICEJNÍ KRONIKA 

Bezpečnost v našem městě vykazuje stále trhliny. Časté střídání ve vedení Obvodního 
oddělení Policie ČR, které sídlí v Litovické ulici, jakož i po několik let trvající nedostatečný 
počet policistů tohoto útvaru, který má ve své působnosti dalších 22 obcí v okrese Praha-
západ, neumožňuje zajistit dohled nad bezpečností v našem městě. Stále dochází 
k vandalskému poškozování společného i soukromého majetku, k různým krádežím, 
vykrádání domů, bytů a krádežím motorových vozidel. Dne 1. března 2008 se stal novým 
velitelem Obvodního oddělení Policie ČR npor. Krupička, který slíbil zlepšení činnosti celého 
sboru. V dubnu došlo k sériovým krádežím vloupáním a krádežím osobních aut. Policisté 
zajistili slovenského řidiče, u kterého dechová zkouška na alkohol vykázala 3,41 promile 
alkoholu v krvi. Dne 14. 8. odpoledne dva ozbrojení lupiči přepadli pobočku Komerční 
banky na Husově náměstí a odnesli si zhruba 4 miliony korun. Od srpna probíhal nábor do 
Městské policie Hostivice, která byla založena dne 1. července 2008. Ředitelem byl dne 
15. září 2008 jmenován Mgr. Karel Vodolan a služebna městské policie byla zřízena 
v areálu Technických služeb v Jiráskově ulici. Společnost Segro městské policii věnovala 
sponzorským darem nové služební auto. Prvým úspěchem městské policie byla skutečnost, 
že z městských ulic začaly mizet vraky aut, pozornost byla věnována též záboru veřejných 
prostranství a poškozování veřejné zeleně.  

 

ZEMĚDĚLSTVÍ  

Zemědělství je v našem městě na totálním ústupu. Stále více ubývá zemědělská 
půda, hospodařící zemědělci tak ztrácejí základní výrobní prostředky. Zbývající ornou půdu 
katastru Hostivice a Litovice obhospodařují Agrosa, a. s., Chýně, Litos, s. r. o., Úhonice, 
Agrivep, a. s., Velké Přílepy, Dohoda, s. r. o., Velké Přítočno, dále soukromí zemědělci 
Ing. Cyril Krejčí z Dobrovíze, Ing. Václav Chlupatý z Chýně a bratři Novotní z Hostouně. 
Žádný z těchto zemědělských podniků neprovozuje živočišnou výrobu, jejich činnost je 
zaměřena jen na rostlinnou výrobu. Hektarové výnosy byly mírně vyšší průměru 
posledních let, neboť v době sklizně byly velice příznivé ceny k prodeji obilí. Přetrvával 
rozpor v nadměrném mechanizačním vybavení a počtu obdělávaných hektarů, byl zájem 
o další pronájmy zemědělské půdy, která však stále ubývá. 
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POČASÍ  

Průměrná roční teplota dosáhla 9,4 °C, což bylo o půl stupně méně než v roce 
předešlém. Po celý rok se průměrné měsíční teploty pohybovaly nad nulou a v jednotlivých 
měsících dosáhly následujících hodnot: leden 2,2 °C; únor 3,5 °C; březen 3,7 C; duben 
8,2 °C; květen 14,1 °C; červen 17,7 °C; červenec 18,5 °C; srpen 18,2 °C; září 12,7 °C; 
říjen 8,6 °C; listopad 4,6 °C a prosinec 1,0 °C. Nejvyšší teplota vzduchu 31,6 °C byla 
naměřena 1. srpna, nejnižší pak 31. prosince, a to -10,2 °C. Úhrn ročních srážek dosáhl 
pouze 492 mm, což je pod dlouhodobým průměrem. Nejvyšší denní úhrn srážek byl 
naměřen 3. června, kdy spadlo 34 mm vody. Data jsou čerpána z klimatologické stanice 
Praha-Ruzyně, dílčí měření teplot a srážek bylo prováděno v Hostivici čp. 744. Rok začal 
v našem městě mírným mrazem -3,1 °C, sněhová pokrývka dosahovala 4 cm. Během 
měsíce ledna dosahovaly ranní teploty -3 až 4 °C, přes den bylo teplo +6 až 8 °C. Dne 
26. – 27. ledna vál ostrý vítr, který se opakoval i 1. února. Bylo celkem sucho, teploty 
kolem -1 °C, na sv. Matěje (24. února) svítilo slunce, v poledne dosáhly teploty 18–20 °C. 
Březen se ohlásil silným větrem a dešťovými přeháňkami, 1. března spadlo 9 mm srážek, 
v polovině měsíce napadlo 2 cm sněhu a na Velikonoce (23. března ) poletoval sníh. Na 
apríla (1. dubna) svítilo slunce, v poledne bylo +12 °C, pak nastoupily dešťové přeháňky, 
za týden spadlo 22 mm vody, 17. dubna překvapil jarní mrazík -1 °C a pak zase pršelo. 
Květen začal deštivými dny, 14. května byla první bouřka, při které spadlo 7 mm srážek, 
druhá bouřka přišla 15. května a spadlo při ní 6 mm srážek. Na konci měsíce bylo teplo se 
silným slunečním svitem. Počátek června byl teplý, na Medarda (8. června) podle přísloví 
pršelo (2 mm srážek), pak následovaly jen mírné přepršky (3–4 mm). Červenec byl celkem 
teplý a srážkově nadprůměrný (74 mm). Dne 20. července byla prudká bouřka, škody však 
žádné nevznikly. Koncem měsíce dosahovaly denní teploty 30 °C. V srpnu bylo teplo 
a časté deště byly doplňovány příjemným svitem slunce. Předcházející teplé počasí 
s mírnými srážkami vytvořilo výborné podmínky pro vegetaci. Horší podmínky ale 
provázely žně. Zemědělci museli hlídat každý den pro sklizeň obilí. Počátek září byl mírně 
vlhký, v polovině měsíce nastalo ochlazení +6 °C. Říjen byl celkem chladný, po několik dní 
byly dlouhé ranní mlhy, první mrazík -1 °C přišel 24. října a začalo studené sychravé 
počasí. Stejně bylo i počátkem listopadu, mlhy v polovině měsíce vystřídaly slunečné dny, 
během kterých teplota dosahovala 14 °C, pak se ochladilo na -2 °C a 21. listopadu napadl 
první sníh. Na Mikuláše bylo deštivo a mlhavo. Až 9. prosince začalo mrznout, o Vánocích 
bylo -5 °C, beze sněhu, od 27. prosince děti již bruslily na Litovickém rybníce. Nejnižší 
roční teplota vzduchu -10,2 °C byla naměřena 31. prosince. 
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ZÁVĚR 

Skončil rok 2008, který jako největší pozitivum pro město přinesl splnění letitého 
přání všech občanů – dokončení stavby dopravního obchvatu, který odvedl značnou část 
dopravní zátěže z karlovarské silnice na rychlostní komunikaci R6. Na straně druhé však 
narůstaly potřeby infrastruktury pro rapidně stoupající počet obyvatel. Prostor za litovickou 
tvrzí až ke karlovarské silnici v Jenečku se zcela zaplnil výstavbou rodinných domů, 
v oblasti Sadové ulice se již nové domy stavěly až u smíchovské trati, rovněž tak rodinné 
domy vznikly v oblasti U Obory, zastavěny byl prostor a zmizela pole před bývalou Strojní 
a traktorovou stanicí podél ulice Sportovců. Toto všechno potřebuje vodu, elektřinu, 
kanalizaci, dobré ulice, pěkné chodníky, spolehlivou dopravní obslužnost a další místa 
v mateřské a základní škole. Vedení města musí vážně přemýšlet o střední škole 
a o výstavbě kulturního domu. To vše si potřebuje dostatek peněz. Ziskuchtiví developeři 
by měli ve svých záměrech a slibech na tyto skutečnosti pamatovat a město finančně 
podporovat. Zatím se nedařilo ani získat peníze z evropských fondů. Velké možnosti má 
město ve zpracování územního plánu, na jehož základě pak musí tvrdě vyžadovat 
dodržování všech urbanistických záměrů a naplňování potřeb občanů.  

Nepříjemně se projevovaly situace, kdy „zámecký orchestr“ přestával ladit. Při 
jednáních zastupitelstva zaznívaly často nepříjemné falešné tóny. To je však pro město 
velká škoda. Je třeba nadřadit zájmy města nad zájmy stranické a vytvářet jen to nejlepší 
pro hostivické občany. 
 
 
 
 

Ing. Antonín Štětka, CSc. 
kronikář 

 

Projednáno letopiseckou komisí dne 9. listopadu 2009 
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