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Skončil rok 2011, který byl ve znamení dalšího upevňování občanské společnosti. 
Nutno však doplnit, že se mnoho věcí nedařilo. Promarnili jsme období hojnosti, kdy po 
privatizaci bylo možno výnosy z majetku účelně vkládat do zabezpečování sociálních 
potřeb občanů. Uplynulý rok se nesl v zákonných přípravách nezbytných úprav. Chce-li náš 
stát i nadále prosperovat, musí přejít těžkými úskalími sociálních reforem. A tato opatření 
budou vždy nesmírně bolet. Je otázkou, jak dále budou řešeni náhlí zbohatlíci, jak bude 
posuzováno jednání dobrodruhů, kteří nadělali těžké dluhy a zatím dle stávajících zákonů 
nejsou potrestáni. Ono okřídlené „záměr se nezdařil“, následně se nesplácí půjčky, nevy-
plácí se mzda zaměstnancům za odvedenou práci, to již nemůže dále existovat. Mnoho 
věcí bylo v jednání, otevíraly se „Pandořiny skřínky“ – jako například privatizace POLDI, 
ČKD, SETUZY, ČEZ, Mostecké uhelné, ostravských dolů a železáren, nákupy ministerstva 
obrany a další nešvary, které naši společnost stály nesmírné finanční prostředky. 

 

ROK 2011 VE SVĚTĚ  

Světová společnost se stále více vymezuje na bohatší státy Evropy, Severní Ameriky, 
Oceánie a na straně druhé na chudé až nejchudší, především Afriku a Jižní Ameriku. 
Ukazuje se, že na jedné straně je nadbytek potravin, na straně druhé umírají denně tisíce 
lidí – především dětí, na hlad a bídu. 

Nespokojenost vládla v Africe. Na sklonku roku 2010 jsme zaznamenali nepokoje 
v Tunisu, které vyvrcholily 14. ledna 2011 sesazením prezidenta, 23. října 2011 se 
uskutečnily první svobodné volby. Dne 25. ledna 2011 vypuklo v Egyptě povstání, 
11. února 2011 odstoupil prezident Husní Mubarak a byl spolu se svými dvěma syny 
souzen 3. srpna 2011. V Bahrajnu došlo projevům bouří a nespokojenosti 14. února 2011. 
Demonstrace proti vládě propukly 15. února 2011 v Libyi, na Kaddáfího příkaz bylo 
29. února 2011 zmasakrováno v Bengházi 200 tisíc lidí. Rebelové obsadili 22. srpna 2011 
Tripolis a 20. října 2011 byl 69letý Kaddáfi zabit povstalci. Nepokoje začaly 15. března 
2011 v Sýrii proti vládě Bašára Asada, která postupovala proti povstalcům velice tvrdě, po 
bojích bylo tisíce mrtvých. V Súdánu byla situace nepřehledná, v zemi hrozil hladomor. 
Dne 9. července 2011 byl vyhlášen nový stát Jižní Súdán, země byla rozdělena na část 
severní, převážně muslimskou, a jižní, převážně křesťanskou. Hlad a bída vyvolané nepříz-
nivými klimatickými podmínkami, již trvaly několik let i v Etiopii. V Somálsku bylo ohroženo 
12 milionů obyvatel, panovalo zde totální sucho a nedostatek potravin, hladem umíraly 
především děti. Koncem ledna se sebevražedný útočník odpálil na moskevském letišti 
Domodědovo a následky byly tragické – 37 mrtvých a dalších 1 270 lidí bylo zraněno. 
Dvacetiletý mladík pocházel z Ingušska a patřil ke kavkazským islamistům. Běloruský 
diktátor Alexandr Lukašenko pokračoval v potlačování svých odpůrců. Sice v dalších 
prezidentských volbách zvítězil, ale opozice vyvolala velké protesty, mnoho osob bylo 
zraněno a vůdcové byli uvězněni na 5 až 7 let. Pátek 11. března 2011 byl černým dnem 
pro Japonsko. Zemi postihlo zemětřesení o síle 8,9 stupňů Richterovy stupnice, mořská 
vlna tsunami byla vysoká 10 m, smetla vše živé, bořila budovy, zničila silnice a mosty. 
Těžké ekologické škody byly způsobeny v jaderné elektrárně Fukušima. V zemi bylo 
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pohřešováno 88 tisíc obyvatel. Dne 29. dubna 2011 se v Londýně oženil anglický královský 
princ Wiliam, jeho manželkou se stala Angličanka Kate Middleton. Násilnosti probíhaly 
i v civilizovaném světě. V Norsku to byl nejprve 22. července 2011 teroristický útok 
s náložemi trhavin v Oslu, při kterém zemřelo sedm lidí. Ještě týž den postřílel 32letý 
norský sektářský fanatik Anders Behring Breivik na ostrově Utoyä desítky mladých lidí, 
celkem bylo 77 obětí. Dne 1. května 2011 dopadlo americké komando Usámu bin Ládina, 
jeho mrtvé tělo bylo svrženo do vod Indického oceánu. V létě 21. července 2011 
naposledy přistál po návratu z vesmírné cesty americký raketoplán Atlantis. Podnikl 
33 misí, nalétal 200 milionů kilometrů a na oběžné dráze strávil téměř jeden rok. 
V Evropské unii nastoupily ekonomické těžkosti. Hluboké problémy mělo Řecko, v dubnu 
požádalo o půjčku Portugalsko, dluhy hrozily Itálii, Španělsku i Francii. Dne 4. srpna 2011 
došlo v londýnském Tottenhamu k šarvátce, policista v sebeobraně zastřelil černošského 
radikála Marka Duggana. Protesty proti jeho smrti se rychle proměnily v násilné nepokoje, 
z Londýna se přenesly do Manchesteru, Birminghamu a Nottinghamu. Lidé rabovali 
obchody a ničili majetek na ulicích. Při násilnostech zemřelo dalších pět lidí. Policie 
zadržela tři tisíce výtržníků, tresty byly vysoké i čtyři roky. Celkové škody dosáhly zhruba 
200 milionů liber. V srpnu 2011 skončila ve vazbě bývalá premiérka Ukrajiny Julia Tymo-
šenková. Byla obviněna, že v roce 2009 uzavřela s Ruskem pro Ukrajinu nevýhodné 
obchody o dodávkách plynu. V říjnu 2011 ji soud poslal na sedm let za mříže. Přes odpor 
a žádosti o propuštění okolních států je nadále vězněna. U ruské Jaroslavle havarovalo 
7. září 2011 letadlo, na jehož palubě byli čeští hokejisté Jan Marek – 31 let, Karel Rachů-
nek – 32 let a Jiří Vašíček – 30 let. Z 45členné posádky přežil jen jeden palubní inženýr, 
ostatní uhořeli ve vraku letadla nebo se utopili v řece Volze. Dne 11. října 2011 padla na 
Slovensku vláda premiérky Radičové a na březen 2012 byly ohlášeny nové volby. 
V sousedním Polsku při říjnových volbách obhájil místo premiéra země Donald Tusk. 
V Itálii však premiér Silvio Berlusconi neustál hospodářské napětí v zemi a jeho vláda 
podala 12. listopadu 2011 demisi. Obdobně byla v listopadu 2011 nastolena nová pravi-
cová vláda ve Španělsku.  
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ROK 2011 V ČESKÉ REPUBLICE  

Na ministerstvu životního prostředí propukla aféra o předávání peněz pro jiné 
činnosti. Příslušný referent označil za hlavního viníka ministra životního prostředí Pavla 
Drobila, ale policie nenalezla usvědčující materiály. Obdobně skončila v březnu aféra 
ministra obrany Alexandra Vondry spočívající v předražených službách firmy ProMoPro. 
Ministerstvo obrany uzavřelo finančně nevýhodnou nájemní smlouvu o stíhačkách Grippen, 
kupní smlouvy na dodávku předražených a nefunkčních dopravních letounů CASA a trans-
portérů Pandur, na provedení stavebních prací na údržbě vojenského majetku. Nebyla 
rovněž vyřešena citlivá aféra detektivní agentury ABL, která sledovala přední české poli-
tiky. Rovněž nebyla vyšetřena privatizace ČEZ a Mostecké uhelné. Velkou nespokojenost 
občanů zaznamenala Praha při obsazování vedoucích míst na Magistrátě, kde ODS 
a TOP 09 vytvořily koalici s primátorem MUDr. Bohuslavem Svobodou. Dne 8. ledna 2011 
zemřel ve věku 73 let první ministr zahraničních věcí polistopadové vlády Jiří Dienstbier. 
Osobně se zasloužil o likvidaci „železné opony“. Loterijní společnost Sazka vyhlásila v lednu 
2011 bankrot. Velice aktivní strana Věci veřejné zaznamenala prvé obtíže. Její lídr Vít Bárta 
se dostal do soudní pře se svými stranickými soukmenovci, poslankyní Kristýnou Kočí 
a poslancem Jaroslavem Škárkou. Rozsudek zatím není pravomocný, jedná se o nepod-
míněný a podmíněný trest odnětí svobody. Rok 2011 byl ohlašován jako rok nezbytných 
ekonomických reforem, a to důchodové, zdravotní, sociální, daňové a změny výše platby 
DPH. Odboráři vesměs vše vetovali, poukazovali na špatné hospodaření vlády a další 
ochuzování nižších sociálních vrstev obyvatelstva. Dne 5. ledna 2011 přiznali Němci, že 
nalezli v potravinách nebezpečné jedy – dioxiny. Maso z podezřelých prasat bylo dovezeno 
i do naší republiky a bylo spotřebováno ještě před možností provedení rozborů. Nebez-
pečné jedy byly zjištěny i ve vejcích. Zákazník začíná být okrádán všude. Česká obchodní 
inspekce konečně zveřejnila seznam čerpacích stanic pohonných hmot, kde prodávají 
nekvalitní naftu a benzin. Uložené pokuty dosahovaly výše od 5 000 Kč až do 3 milionů 
korun. Ministerstvo dopravy vystoupilo 15. ledna 2011 s reklamacemi prací na budovaných 
dálnicích. Závady byly zjištěny ve vlastním podloží staveb, nekvalitním uložení asfaltových 
povrchů, šidilo se na kvalitě ocelových svodidel a mostních konstrukcí. Celou kauzu čekalo 
soudní dokazování špatné práce a především hledání viníků. Bezdomovci rozebrali 
11. února 2011 v pražských Vysočanech bývalou tovární halu, kde rabovali především 
kovy. Celá hala se zřítila, škody na životech nebyly žádné, ale byla zničena blízko parkující 
motorová vozidla. 

Dne 12. února 2011 předložil ministr spravedlnosti poslancům návrh občanského 
zákoníku, který v minulosti tvořili několik let přední právníci ČR. Ve věku 84 let zemřel 
26. února 2011 novinář a autor knih o holocaustu Arnošt Lustig. Vlnu bouří vyvolala 
19. února 2011 lhostejnost sociálních pracovníků a občanů, kteří nezaznamenali týrání 
9letého Dominika. Chlapec byl podvyživený, tělo měl plné jizev a stop po fyzickém násilí 
prováděném jeho matkou a jejím druhem. K 1. březnu 2011 nemělo přijít do práce 3 576 
lékařů, kteří podepsali prohlášení „Děkujeme, odcházíme“. Ukázalo se, že to vše byl nátlak 
na ministra zdravotnictví, který této síle ustoupil, lékařům slíbil zvýšení měsíčních platů 
z dosavadních 48 000 Kč na průměr 60 000 Kč a s rebelanty uzavřel dohodu, že mohou 
bez sankcí nastoupit zpět na svá původní místa. Dne 11. března 2011 vojenská policie 
násilně vnikla do budovy České televize na Kavčích horách a hledala údajně důležité 
dokumenty k trestné činnosti. Dne 19. března 2011 se oběsil ve vazební věznici Otakar 
Tomek, podezřelý z vraždy 9leté školačky Aničky Janotkové z Prahy-Troje. Rozšiřovaly se 
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„Farmářské trhy“, ale zaznamenaly již povážlivé trhliny. Často zboží nabízené jako bio-
potraviny nesplňuje základní normy. Bylo zjevně vypěstováno tradičním velkovýrobním 
způsobem. Zákazník byl zatím beztrestně podváděn a nedostatky byly zjištěny i v hygieně 
prodeje. Ve dnech 12. – 15. dubna 2011 náš prezident Václav Klaus předvedl při státnické 
návštěvě Chile diplomatický úlet, omylem si vložil do vlastní kapsy kabátu protokolární 
podpisové pero. Potencionální maturanti se 2. května 2011 pořádně zapotili. Dobře 
zaplacená agentura Cermat předvedla paskvil své práce při přípravě státních maturit. 
Stovky zklamaných studentů hledalo oporu u svých učitelů a nakonec i u ministra školství 
Josefa Dobeše, který však systém Cermat podpořil. Vyhlášené výsledky byly pro školy 
i žáky děsivé. Vedení škol i zástupci rodičů žáků žádali okamžité řešení stávajícího 
vzdělávacího programu. Při misi raketoplánu Atlantis ve dnech 29. dubna – 1. června 2011 
vynesl do vesmíru českou plyšovou hračku – oblíbeného „Krtečka“ – kosmonaut USA 
Andrew Jay Feustel. V rodokmenu jeho manželky jsou čeští předci, rodina pocházela od 
Znojma. Tak po Písních kosmických byl i český krteček v kabině vesmírně lodi. Dne 
30. května 2011 zadržela Státní zemědělská a potravinářská inspekce lidskému zdraví 
nebezpečné okurky z Německa. Zboží dovezla obchodní společnost Country Life – zdravá 
výživa z blízkých Nenačovic u Berouna. V květnu 2011 založil sociální demokrat Jiří 
Paroubek novou stranu Národně socialistickou – Levice 21. století. V říjnu 2011 Jiří 
Paroubek definitivně opustil ČSSD, ale poslanecký mandát si ponechal. Dne 21. června 
2011 postihlo pardubickou oblast ničivé tornádo. Škody na budovách i porostech byly 
značné. Zástupci měst a obcí dotčených plánovanou výstavbou letové dráhy RWY Letiště 
Praha-Ruzyně vyhlásili 22. června 2011 negativní stanoviska všech občanů. Studie EIA 
údajně nedostatečně řešila vliv provozu letadel na životní prostředí občanů. Dne 
13. července 2011 postihly silné dešťové srážky a bouřky jižní, západní a střední Čechy. 
Bylo napočítáno přes 60 tisíc bleskových výbojů, v Praze ale jen vydatně pršelo. Dne 
11. srpna 2011 propukly nepokoje v Novém Boru, Rumburku a Šluknově, kde bojůvky 
nezvládnutelných Romů terorizovaly české občany. Dne 13. srpna 2011 zemřel v USA ve 
věku 81 let Ctirad Mašín, který se svým bratrem a dalšími bojoval proti rudému teroru. 
Osobnost jistě rozporuplná, ale ctil poctivost a neohroženost při obraně vlasti. Ministerstvo 
zdravotnictví varovalo českou společnost před stoupajícími počty obézních občanů, 
snižoval se přirozený denní pohyb, zvyšovala se nemocnost lidské populace. Tomuto 
nedobrému poznání nahrávala i špatná výživa. V potravinách lidé konzumovali komponen-
ty na hranici ochrany zdraví, potravinové řetězce požadovaly výrobky s delší prodejní 
expirací a tak do jídel nastoupila nebezpečná chemie. Mléčné výrobky, pomazánkové 
krémy a další potraviny obsahovaly zdraví škodlivé „E“ konzervanty. Přední gastronomové 
ostře vystupovali proti těmto praktikám, ale zákazník dosud upřednostňoval cenu a kvalita 
výrobku nebyla prvořadým aspektem při koupi zboží. V denním tisku se 18. srpna 2011 
objevil seznam nebezpečných výrobků, na trhu však byly nadále nabízeny zákazníkům. 
Dne 26. září 2011 poprvé vyjela z Havířova do Prahy soukromá vlaková souprava RegioJet, 
žlutý vlak Radima Jančury. Dne 5. října 2011 oslavil bývalý prezident Václav Havel své 
75. narozeniny. Byla uvedena jeho režisérská filmová prvotina „Odcházení“. Její veřejné 
promítání si však nezískalo přízeň odborné kritiky. 

Krajský soud v Plzni dne 6. října 2011 vynesl rozsudek, že násilný postup policie proti 
ekologickým aktivistům v Národním parku Šumava byl nezákonný. Projekt elektronických 
karet IZIP, který již stál Všeobecnou zdravotní pojišťovnu 1,8 miliardy korun, byl stále 
nefunkční. Dne 20. října 2011 se zemědělci dovolávali svých práv na provoz „bioply-
nových“ stanic na výrobu elektřiny. Tato zařízení mají proti státem podporovaným foto-
voltaikům tu výhodu, že dokáží šetrně zpracovávat odpady zemědělské výroby (kejdu, 
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rostlinné zbytky) a jsou v produkčním provozu nepřetržitých dvacet čtyři hodin, kdežto 
fotovoltaiky vyrábí elektřinu jen, když svítí slunce. V říjnu vyrobila Auto Škoda Mladá 
Boleslav desetimiliontý automobil Škoda Fabia Monte Carlo. Češi nedovedou hospodařit 
s penězi. Za 10 měsíců roku 2011 bylo vyhlášeno 10 tisíc bankrotů, hrozivě přibývalo 
exekucí, jejich počet se odhadoval na 700 tisíc.  

Naši sportovci úspěšně bojovali o medailová místa ve světových soutěžích. Hokejisté 
získali na mistrovství světa na Slovensku bronzové medaile. Jaromír Jágr ve svých 
39 letech patřil stále k nejlepším hráčům NHL v americké Philadelphii. V červenci 2011 
tenistka Petra Kvitová zvítězila v prestižní soutěži ve Wimbledonu. Navíc tenisové družstvo 
žen získalo světový pohár Fed Cup. Zdeněk Štybar se stal podruhé mistrem světa 
v cyklokrosu, Jaroslav Kulhavý se stal mistrem světa v závodech horských kol. Z mistrov-
ství světa ve veslování na slovinském Bledu získal Ondřej Synek stříbrnou medaili a Mirka 
Knapková dokonce zlatou. Již poosmé zvítězil v říjnu 2011 ve Velké Pardubické devěta-
padesátiletý žokej Josef Váňa. Fotbalisté se střídavými úspěchy bojovali o účast na 
mistrovství Evropy v Polsku a na Ukrajině.  
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ROK 2011 V HOSTIVICI  

Zastupitelstvo města  

Zasedání ZM dne 24. ledna 2011 – schválilo vydání obecně závazné vyhlášky 
č. 1/2011, kterou se změnily vyhlášky o místních poplatcích, účast ve veřejné soutěži 
o koupi pozemků břevského kempu, přijetí daru 10 000 Kč na ochranu životního prostředí 
od společnosti James Cook, s. r. o. Schválilo rozpočet města na rok 2011 s prioritami 
dostavby areálu základní školy, rozšíření mateřské školy, dokončení kanalizace v Nouzově, 
přípravy rozšíření čistírny odpadních vod, dotované akce na rozvoj zeleně, přípravu na 
rekonstrukci Sokolovny a podíl k dotaci na pořízení nového zásahového auta pro hasiče. 
Schválilo pořízení změny č. 3 územního plánu města Hostivice, která obsahuje úpravy 
výhradně časově podmíněné. Změna umožní budování mimoúrovňové křižovatky Palouky. 
Schválilo přijetí daru od firmy Segro Czech Republic, s. r. o., ve výši 800 000 Kč pro 
kulturní účely v roce 2011. 

 
Rozpočet města na rok 2010: 
 
P ř í j m y  v tis. Kč 
Daňové  51 447    
Nedaňové  7 878 
Kapitálové  7 000 
Dotace 62 046,4 
Celkem 128 371,4 
 
V ý d a j e   v tis. Kč 
Komunikace  3 350 
Dopravní obslužnost 1 350 
Odvod a čištění odpadních vod 11 240 
Drobné vodní toky 164 
Příspěvky organizacím  500 
Mateřská škola  13 140 
Základní škola 65 817 
Základní škola Pionýrů  500 
Knihovna 700 
Kultura  300 
Sportovní zařízení  6 610 
Dům dětí  50 
Veřejné osvětlení  2 240 
Pohřebnictví  650 
Územní plánování  115 
Služby spojené s pronájmy 1 715 
Technické služby 14 824 
Ostatní nakládání s odpady 500 
Péče o veřejnou zeleň 2 370 
Sociální dávky  3 050 
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Městská policie  5 500 
Pečovatelská služba  771 
Hasiči  350 
Zastupitelé 2 131 
Úřad  22 182 
Půjčky obyvatelstvu 450 
Pojištění, daně a bankovní poplatky 400 
Výkup pozemků  900 
Celkem  162 079 
 
Celková bilance rozpočtu v tis. Kč   
Příjmy celkem 128 371  
Výdaje celkem  162 079 
Výsledek hospodaření –33 708 
 
Schodek bude uhrazen z přebytku hospodaření za rok ve výši 33 708 000 Kč. 
  

Zasedání ZM dne 21. února 2011 – schválilo pokračování příprav na revitalizaci 
Litovického potoka. Uložilo radě města vytvořit expertní skupinu na doplnění studie 
rekonstrukce Sokolovny vypracované firmou Ateliér 2, s. r. o., o prvky, které by zvyšovaly 
multifunkčnost a využívání Sokolovny i pro společenské účely. Rovněž souhlasilo s vypra-
cováním projektové dokumentace pro územní a stavební řízení na rekonstrukci Sokolovny 
a přístavbu bazénu. 

Zasedání ZM dne 7. března 2011 – schválilo uzavření „Dohody o vzájemné 
spolupráci“ s firmou Segro, Czech Republic, s. r. o. Jednalo se o stanovení podmínek při 
výstavbě další etapy logistického centra Tulipán park včetně vybudování železničního 
podjezdu prodloužené ulice K Dálnici. Schválilo výsledek výběrového řízení na posky-
tovatele úvěru na výstavbu pavilonu „A“ ZŠ a schválilo uzavření smlouvy s Česko-
moravskou záruční a rozvojovou bankou, a. s. Dále schválilo podání žádosti o dotaci na 
založení zeleně na poli mezi ulicí Okrajovou a potokem směrem k Sobínu. Schválilo 
rozdělení příspěvků města zájmovým organizacím na rok 2011: Centrum drogové prevence 
– 155 000 Kč, Český svaz chovatelů – 10 000 Kč, Český svaz žen – 10 000 Kč, Junák – 
75 000 Kč, Myslivecké sdružení Hostivice – Chýně – 10 000 Kč, Rodinné centrum 
zaHRÁTka – 35 000 Kč, Svaz postižených civilizačními chorobami – 50 000 Kč, TJ Sokol 
Břve – 30 000 Kč, TJ Sokol Hostivice – 115 000 Kč. Schválilo prodej části pozemků na poli 
u Komenského ulice, majitel doplní navazující stavební parcely. Schválilo uzavření smlouvy 
na výstavbu velkoprodejny v areálu bývalé STS. Schválilo směnu pozemků k dořešení 
vlastnictví v ulici Za Mlýnem a průchodu k parku Ke Skále. Vzalo na vědomí doplňky 
k žádosti o dotaci k projektu revitalizace Litovického potoka.  

Zasedání ZM dne 19. dubna 2011 – odvolalo členy finančního výboru a po 
připomínce ministerstva vnitra byl zvolen nový finanční výbor ve stejném složení: Ing. Emil 
Kajer, Hana Kozáková, Alena Lešáková, Ing. Dagmar Malíková, Ing. Jaroslav Motyčka 
a Ing. Karel Šícha. Projednalo a vydalo změnu č. 2 územního plánu města Hostivice 
zhotovitele IKP Consulting Eugineers, s. r. o., projektant Ing. arch. Zdeněk Kindl, a uložilo 
starostovi oznámit veřejnou vyhláškou vydání této změny. Schválilo změnu názvu 
mateřské školy na Mateřská škola Hostivice, okres Praha-západ. Schválilo bezúplatný 
převod pozemku od Ředitelství silnic a dálnic ČR v Jenečku mezi Dlouhou ulicí a benzi-
novou čerpací stanicí. Schválilo převod a darování pozemků a budovy čp. 141 mezi 
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městem a Gymnáziem Hostivice, Komenského 141. Schválilo podání žádosti o dotaci z Re-
gionálního operačního programu Čechy na výstavbu cyklostezky Hostivice – Břve. Schválilo 
přijetí daru na výpočetní techniku v hodnotě 82 426 Kč od společnosti GMQ Prague, 
s. r. o., pro využití Stavebním úřadem Hostivice. Schválilo přijetí daru na rok 2011 od 
Letiště Praha, a. s., z programu „Žijeme zde společně“ ve výši 979 000 Kč s tím, že dar 
bude využit na výstavbu kanalizace. Schválilo rozpočtové opatření č. 1/2011, navýšení 
příjmů o 60 000 000 Kč z přijatého úvěru na dostavbu základní školy a navýšení výdajů na 
tuto akci o stejnou částku. Schválilo bezúplatné převzetí pozemků a koupi komunikací, 
inženýrských sítí a dětského hřiště za kupní cenu 1 000 Kč od společnosti Reamer, s. r. o. 
Podmínkou pro platnost dohody je, že pozemky nebudou zatíženy zástavním právem nebo 
nařízenou exekucí. Zastupitelstvo schválilo prodej dvou garáží v zahradě bytového domu 
Komenského čp. 495. Delegovalo starostu Jaroslava Kratochvíla k účasti na valných 
hromadách společnosti Vodárny Kladno-Mělník na období od 16.5.2011 do 30.6.2014. Na 
stejné období deleguje zastupitelstvo pana starostu k zastupování města na valných 
hromadách PRaK, a. s. Vyzvalo své členy, aby předložili návrhy na přísedící Okresního 
soudu Praha-západ. 

Zasedání ZM dne 19. června 2011 – schválilo závěrečný účet města Hostivice za 
rok 2010 a vyjádřilo souhlas bez výhrad. Schválilo rozpočtové opatření č. 2/2011. Největší 
výdajová částka byla určena na rekonstrukci kanalizace v Olivové ulici, kde docházelo 
k průsaku balastních vod. Dodavatel lajdácky provedené stavby však nebyl volán k odpo-
vědnosti. Zastupitelstvo pověřilo radu města k provedení rozpočtového opatření na 
prostředky potřebné k dovybavení nových tříd Mateřské školy Hostivice, nejvýše však do 
výše 500 000 Kč. Schválilo prodej pozemků na svahu rodinných domů v ulici Za Mlýnem, 
který navazuje na obdobné řešení schválené již dříve u sousedních pozemků. Zastu-
pitelstvo schválilo vydání volebního řádu školské rady Základní školy Hostivice a Základní 
školy, Pionýrů 79, Hostivice, dle předložených návrhů. Schválilo vyjádření města Hostivice 
k posudku hodnocení vlivů záměru paralelní vzletové a přistávací dráhy RWY 06R/24L 
Letiště Praha-Ruzyně na životní prostředí z dubna 2011 a uložilo starostovi je odeslat na 
Ministerstvo životního prostředí do 23. června 2011. V první části byly uvedeny důvody 
nesouhlasu s výstavbou dráhy, ve druhé pak požadavky na doplnění či přeformulování 
dalších podmínek pro případ, že by ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné 
stanovisko. Dále schválilo uzavření darovací smlouvy s firmou Central Group, a. s., na 
převod pozemku veřejné zeleně v křižovatce ulic Modřínové a Topolové. Schválilo odepsání 
nedobytné pohledávky nájemného ve výši 30 384 Kč v Domě s pečovatelskou službou. 

Zasedání ZM dne 19. září 2011 – vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru, 
zprávu o činnosti rady města od minulého zasedání, schválilo předloženou zprávu 
o činnosti kontrolního výboru a schválilo plán činnosti kontrolního výboru. Souhlasilo 
s uzavřením Smlouvy na elektronické spisové služby „B“ a pověřilo starostu jejím 
podpisem. Schválilo prodej pozemků a budovy čp. 454 „Klokánku“ Fondu ohrožených dětí 
za 15 milionů korun. Výnos bude použit na dlouhodobé investice města. Dále schválilo 
směnu části pozemku v Jenečku pro narovnání hranic ulice 9. května s přilehlými zahrada-
mi. Schválilo přijetí daru fontány v hodnotě 1 605 734 Kč od občanského sdružení Hosti-
vická kašna. Schválilo koupi dvou pozemků pod ulicemi 28. října a Kmochovou. Jmenovalo 
do školské rady ZŠ Hostivice, U Zámecké zdi Mgr. Markétu Mayerovou, PhDr. ThLic. Dra-
homíra Suchánka a Ing. Pavla Kociána a do školské rady ZŠ Pionýrů Hostivice Ing. Jiřího 
Kučeru. Vzalo na vědomí rozhodnutí řádné valné hromady PRaK, a. s., konané dne 
28.6.2011 o zrušení společnosti likvidací. Schválilo přehled o plnění rozpočtu města za 
I. pololetí 2011 s přebytkem hospodaření v celkové výši 25 901 060 Kč. Schválilo posunutí 
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splatnosti bezúročné půjčky ve výši 2 000 000 Kč poskytnuté TS Hostivice v roce 2009 
z 31.12.2011 na 30.6.2012. Souhlasilo s přijetím daru ve výši 10 000 Kč na výsadbu zeleně 
ve městě. Vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. 3/2011, č. 4/2011 a č. 5/2011 
schválená radou města. Schválilo vydání všeobecné závazné vyhlášky č. 2/23011, kterou 
se upravují koeficienty daní z nemovitostí. Schválilo vydání obecně závazné vyhlášky 
č. 3/2011, kterou se stanovuje sazba za provoz, shromažďování, sběru, přepravy, třídění a 
odstraňování komunálního opadu pro rok 2012. Poplatek za odpad ve výši 500 Kč za 
poplatníka a rok zůstává nezměněn jako v přechozích letech. Schválilo převod investor-
ských práv k projektu kanalizačního výtlaku „Čištění odpadních vod z aglomerace Města 
Hostivice“ za městem prokazatelné náklady a za podmínek stejné garance stočného uživa-
telů, kteří by byli připojeni k ÚČOV Praha, jaké budou dle TSH pro celé město Hostivice 
a že budou vyřešeny veškeré sporné body mezi městem a společnostmi ze skupiny Segro. 

Zasedání ZM dne 12. prosince 2011 – vzalo na vědomí, že do školské rady ZŠ 
Hostivice, U Zámecké zdi byli zvoleni za pedagogické pracovníky Mgr. Vladislava Koulová, 
Mgr. Ladislava Evanová a Jaroslav Kalouch a za rodiče žáků Petr Liška, Lenka Vinšová 
a Ing. Milan Vrkoč. Do školské rady ZŠ Pionýrů byly zvoleny za pedagogické pracovníky 
Mgr. Iveta Habrmanová a za rodiče žáků školy Miroslava Pistoriusová. ZM schválilo vydání 
obecně závazné vyhlášky č. 4/2011 o regulaci sázkových her, loterií a podobných her. Text 
vyhlášky zakazuje na území města všechny výherní hrací přístroje. Zastupitelstvo vzalo na 
vědomí dodatek č. 1 ke smlouvě č. 63/SPR/2011 ze dne 14.11.2011 o převodu práv 
a povinností z této smlouvy na Tesco Stores ČR, a. s. Schválilo prodej 24 m2 pozemků pod 
garáží U Vodárny. Schválilo přijetí daru pozemků pod komunikacemi v ulicích Sadová 
a V Čekale a pozemek u vodojemu v úpravně vody pod Chrášťanskými vrchy. Schválilo 
směnu pozemků v k. ú. Sobín a k. ú. Litovice za pozemek vodárenského vrtu. Dále 
schválilo přijetí finančního daru na výsadbu zeleně, přijetí daru ve formě zámkové dlažby 
komunikace ulic V Háji a K Lesu, bezúplatný převod pozemku k. ú. Hostivice od Ředitelství 
silnic a dálnic ČR za účelem opravy a údržby kaple a vybudovaní přístupu k ní. Schválilo 
uzavření darovací smlouvy se Středočeským krajem, kterou město získá movitý majetek 
v rámci projektu Střední Čechy on-line-Internet. ZM ukončilo pořizování změny č. 3 územ-
ního plánu města Hostivice. Změna měla řešit harmonogram mimoúrovňové křižovatky 
Hostivice – R6. Rozhodování zastupitelstva bylo nejednotné a tak bylo jednání se skupinou 
Segro ukončeno. ZM vzalo na vědomí, že Ministerstvo životního prostředí ČR vydalo sou-
hlasné stanovisko k hodnocení vlivů stavby nové vzletové a přistávací dráhy RWY 06R/24L 
Letiště Praha-Ruzyně na životní prostředí, a uložilo radě města jednat s Letištěm Praha, 
a. s., o opatřeních ke snížení dopadů případné výstavby této dráhy na životní prostředí 
a kvalitu života v Hostivici a o dalších kompenzačních opatřeních. Vzalo na vědomí podání 
žádosti o příspěvek z Nadace ČEZ na doplnění zeleně v lipové aleji „Poutní cesty do Hájku“ 
a od Letiště Praha, a. s., z programu „Dobré sousedství“ na úpravu kolumbária na hostivic-
kém hřbitově. Schválilo podání žádosti o dotaci ze Středočeského fondu kultury a obnovy 
památek na akci „Rekonstrukce a odvlhčení zámecké kaple v Hostivici“. Schválilo podání 
žádosti o dotaci ze Středočeského fondu životního prostředí a zemědělství na akci 
„Založení izolační zeleně Hostivice-jih“. Schválilo zajištění provozu autobusové linky PID 
č. 306 v trase Zličín – Hostivice, Ve Vilkách – Jeneč, Lidická s tím, že po přesunutí konečné 
zastávky od Řízení letového provozu v Jenči do centra obce Jeneč se o úhradu ztráty 
podělí obec Jeneč a Hostivice. Schválilo, aby správu a údržbu budov č. 3, 59, 100, 187, 
194, 791 a 1700, budovy bez č.p. na Husově náměstí (bývalé hasičské zbrojnice, později 
videopůjčovny) a bytu č. 1157/37 a souvisejících pozemků od 1.1.2012 zajišťovaly 
Technické služby Hostivice (TSH). Schválilo nové úplné znění zřizovací listiny příspěvkové 
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organizace TSH, dále dodatky č. 1 ke zřizovací listině organizačních složek Městská knihov-
na Hostivice, Pečovatelská služba Hostivice a Městská policie Hostivice. Uložilo řediteli TSH 
a ředitelům organizačních složek Hostivice uzavřít smlouvy o výpůjčce nebytových prostor 
užívaných těmito složkami účinné od 1.1.2012. Schválilo, že bude od 1.1.2012 město 
Hostivice používat metodu rovnoměrného odepisování a oprávky bude účtovat ročně. 
Schválilo rozpočet města na rok 2012. 

 

Rada města  

Rada města zasedala dle plánu, vedle účasti svých členů a předsedy kontrolního 
výboru, případně za účasti pozvaných osob k podání vysvětlení či doplnění projednávaných 
úkolů. 

Leden – rada rozhodla o urychlené přípravě na podání žádosti na rekonstrukci ČOV 
o dotaci z ministerstva zemědělství. RM vzala na vědomí protokol o výsledku fyzické 
inventury spravovaného zařízení a plán preventivní údržby pro rok 2011 předložené 
provozovatelem veřejného osvětlení v Hostivici – Eltodo-Citadellum, s. r. o. Rada využije 
výzvu Operačního programu Životní prostředí a připraví projekt založení zeleně u Okrajové 
ulice, od rybníka Kala v Bažantnici k Peterkovu mlýnu a cyklostezce Sadová – Sobín. 
Schválila vyjádření k budování supermarketu obchodního řetězce Tesco v ulici Sportovců, 
areál bývalé STS. 

Únor – rada města schválila způsob řešení veřejného osvětlení v ulici U Potoka. 
K řešení žádosti o dotaci na ČOV byl pověřen místostarosta, bude doplněno hodnocení 
vlivu stavby na životní prostředí. Připravuje se založení zeleně u Okrajové ulice a strouhy 
od Kaly k Peterkovu mlýnu. RM zrušila souhlas se zřízením věcného břemene na zřízení 
vodovodního přivaděče z Rudné do Chýně po městských pozemcích. ČEZ Distribuce, a. s., 
připravuje přeložení elektrických rozvodů do podzemního vedení v ulicích U Školičky, 
Fibichově a části Komenského. Rada stanovila podmínky pro využití městských pozemků 
a zadala projekt rekonstrukce veřejného osvětlení v těchto ulicích. Schválila výpůjčku 
prostor v základní škole pro Základní uměleckou školu Kladno. Odsouhlasila záměr úpravy 
pozemku na břehu Litovického rybníka kolem cesty „ve vrbičkách“. Část bude ponechána 
jako přírodní plocha, část bude využívána k rekreaci. Bylo odsouhlaseno řešení terénních 
úprav dvou pozemků v Jenečku – Floriánově ulici. RM schválila poskytnutí sponzorských 
darů 10 000 Kč pro Domov seniorů Zelená lípa na podporu desátého výročí zahájení 
činnosti a 10 000 Kč pro Klokánek na nové vybavení jednoho pokoje. Rada města schválila 
rozdělení příspěvku poskytnutého TSH na jednotlivé činnosti. Hlavní položka je na údržbu 
a úklid komunikací 2 700 000 Kč, údržba zeleně 4 miliony a svoz odpadu 5 124 000 Kč. Na 
MěÚ a v TSH proběhla kontrola Finančního ředitelství v Praze, zaměřená na cenovou 
regulaci. Jediný nedostatek byl zjištěn ve výpočtu ceny nájmu hrobových míst. Rada upra-
vila cenu inzerce v Hostivickém měsíčníku. Rovněž schválila pravidla pro oceňování dětí 
starostou města. 

Březen – rada města se zabývala dostavbou Základní školy U Zámecké zdi, 
jmenovala výběrovou komisi na přijetí úvěru na stavbu pavilonu „A“, dále schválila 
dodatek ke smlouvě o dílo na dostavbu změny nosné konstrukce. Na základě výběrového 
řízení realizuje výsadbu zeleně ve Višňovce, v bývalé zámecké zahradě a v ulici Čsl. 
armády v Nouzově firma Bozamo služby, s. r. o. Rada města prodloužila pronájem 
pozemku pro výcvik psů pod továrnou Jaga Základní kynologické organizaci Hostivice 
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a nájem nebytových prostor v domě čp. 59 na Husově náměstí společnosti doma, a. s. 
Bylo odsouhlaseno umístění nové busty T. G. Masaryka na pomník padlých v parku 
v Litovicích. Podle smlouvy mezi panem Plecháčem, Habiterou, a. s., a městem bude po 
dobu výstavby inženýrských sítí v lokalitě Ke Stromečkům zakázáno stání vozidel v ulici 
Školské v obou směrech a investor vybuduje dostatečný počet náhradních parkovacích 
míst na svém pozemku. Dopravní policie oboustranný zákaz zastavení v pracovní době 
neschválila, parkování bude omezeno jen ve směru od staveniště ke Komenského ulici do 
doby, než bude vybudován most přes Litovický potok v prodloužení do Čížkovy ulice. Za 
tento souhlas města se investor zavázal zrekonstruovat povrch Školské ulice. Rada města 
přehodnotila a znovu vydala kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy. Zároveň byl 
odsouhlasen počet 25 dětí ve třídě. Rada finančně podpořila akci „Pálení čarodějnic“ 
připravovanou zájmovým centrem Pohádka pro širokou veřejnost.  

Duben – v ulicích U Školičky a Fibichově připravuje ČEZ přeložení elektrických 
rozvodů do země. K tomu je třeba upravit veřejné osvětlení. Projekt byl zadán firmě 
Elektroprojekce – Ing. Zdeněk Pecina. V Nouzově byl upraven projekt kanalizace tak, aby 
bylo možné gravitačně odkanalizovat všechny domy v Okružní ulici. V mateřské škole 
prosakuje do výtahových šachet voda. Nápravu provede Stavitelství Kladno, s. r. o., které 
zajišťuje přístavbu školky. Rada se zabývala nevyhovujícím stavem chodníků v jižní části 
Husova náměstí. Po reklamacích se město rozhodlo nápravu řešit soudní cestou. Dle 
nového provozního řádu veřejného pohřebiště Hostivice se mění hodiny, ve kterých je 
hřbitov otevřen – v letním období (duben až říjen) 7:30 – 20:00 hod., v zimním období 
(listopad – březen) 7:30 až 18:00 hod. Rekonstrukci starého hřiště Za Zahradami zajistí 
firma Tomovy parky, s. r. o. 

Květen – rada města schválila prodloužení dvou nájemních smluv na pozemky 
v bývalém vojenském areálu v Hájku na dobu dalších pět let. ČEZ obdržel souhlas města 
k umístění nové trafostanice v Okružní ulici. Byla zahájena oprava zdi litovicko-jenečského 
hřbitova. Stavbu hradí rovným dílem obec Jeneč a město Hostivice.  

Červen – rada města schválila vypracování žádosti a poradenskou podporu o dotaci 
pro cyklostezku z Hostivice na Břve a rekonstrukci Sokolovny zajistí Star, a. s., Hořovice. 
TSH připraví podání žádosti o dotaci na čisticí vůz a na zlepšení systému nakládání 
s odpady. RM souhlasila se zřízením nových železničních zastávek Hostivice-Sadová 
a Hostivice-U hřbitova. K analýze situace vzniklé při výstavbě komerčních zón a neprojed-
nané změně č. 3 územního plánu byla vybrána právní kancelář. Veřejná zeleň se udržuje 
podle aktualizovaného plánu pravidelné údržby městské zeleně. V I. nejdůležitější kategorii 
je zařazeno 10,7 ha, ve II. pak 7,4 ha a ve III. 13,9 ha ploch zeleně. Na základě 
opakovaných stížnosti na provoz dětského hřiště v Družstevní ulici byla rada města nucena 
nechat odstranit branky a zakázat zde hraní fotbalu. Uvolněný prostor v Domě s pečo-
vatelskou službou (DPS) byl pronajat JUDr. Vohradské, která uvolnila pronajatou kancelář 
v zámku. Byla upřesněna kritéria pro výběr občanů do DPS. Rada vzala na vědomí 
informaci ředitelky mateřské školy o výsledcích přijímacího řízení. Rodiče podali 
186 žádostí, bylo přijato pouze 70 dětí, dalších 50 dětí bude ale přijato po dokončení 
přístavby školy. Zbývajícím žádostem pro nedostatečnou kapacitu školy nemohlo být 
vyhověno. Byly projednány výsledky kontroly České školní inspekce ve všech školách 
zřizovaných městem. V základní škole nebyly zjištěny zásadní nedostatky, v mateřské škole 
vzala rada na vědomí opatření přijatá ředitelkou a v základní škole souhlasila s postupem 
ředitele při řešení konkrétního problému, na který si jeden z rodičů stěžoval u školní 
inspekce. 
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Červenec – srpen – rada města vzala na vědomí poskytnutí dotace z Operačního 

programu Životní prostředí na založení zeleně nad Jenečkem. Město získalo krajskou dotaci 
na nové požární auto, bude zakoupena stříkačka auto Liaz (4×4) CAS 25. Schválila 
rozpočtové opatření č. 3/2011. Rada přidělila byt v DPS, řešila vystěhování dlouhodobého 
neplatiče. Rozhodla o nájmu nebytových prostor v domech čp. 59, 791 a 1700 pro příští 
rok. Nová částka 100 Kč/m2 vychází z ocenění znalcem. Formou zápůjček byl zajištěn 
provoz základní umělecké školy a gymnázia ve školním areálu U Zámecké zdi. Obě krajské 
organizace budou hradit ZŠ náklady s užíváním prostor. RM vydala souhlas k výstavbě 
dvou nízkopodlažních bytových domů, plynovodu, veřejného osvětlení a komunikací v loka-
litě Ke Stromečkům. Město udělilo souhlas společnosti Ingersoll – Rand, s. r. o., s rozšíře-
ním stávajícího areálu zkušebny ve Floriánově ulici. Rada schválila navýšení počtu dětí 
v mateřské škole na 225 a zrušila odloučené pracoviště Základní škola Komenského 
čp. 141 v rejstříku škol. Město poskytlo neinvestiční dotaci 5 000 Kč na provoz záchytné 
stanice v Příbrami, kterou využívají i hostivičtí občané. Byly zavedeny poukázky na sociální 
dávky na léky, které byly vydávány místo finanční hotovosti. 

Září – rada města souhlasila s opravou střechy budovy Základní školy Pionýrů, práce 
zajišťoval ředitel školy. Byl odsouhlasen dodatek č. 2 k realizační smlouvě se společností 
doma Zahrada II, s. r. o. Odložila se realizace chodníku mezi ulicemi B. Němcové a Druž-
stevní s tím, že peníze budou využity na rekonstrukci čistírny odpadních vod (ČOV). 
Potřebné ošetření památných stromů (jedna lípa v Jiráskově ulici a dvě lípy u kostela) 
provede odborná firma Arborea Rakovník, s. r. o. Rada schválila usnesení se souhlasem 
převodu družstevních podílů a bytů družstva, v nichž má město majetkovou účast. Rada 
schválila poskytnutí daru 15 000 Kč léčebně dlouhodobě nemocných primáře MUDr. Ště-
pána v Praze-Motole, která se svědomitě stará o potřebné hostivické občany. Drobný 
příspěvek byl poskytnut Sboru dobrovolných hasičů Hostivice na uspořádání závodu 
o „Pohár starosty města“.  

Říjen – rada města projednala nabídku některých občanů, že svépomocí vydláždí 
chodníky před svými nemovitostmi s tím, že město dodá stavební materiál. Nebylo jasné 
přenesení odpovědnosti za kvalitu práce a práce by probíhaly živelně. Rada proto nemohla 
přijmout tyto nabídky. Rada nesouhlasila s umístěním reklam na zábradlích podél komu-
nikací v Hostivici a nesouhlasila s vybudováním domovní ČOV v ulici 9. května. Územní 
plán města vyžadoval napojení nových budov na městskou kanalizaci. Rada města se 
dlouhodobě zabývá otázkou výstavby skladů hal Entspricht, na které bylo vydáno v roce 
2008 pravomocné stavební povolení. K dokumentaci pro stavební řízení existuje řada 
připomínek. Probíhalo jednání o odkanalizování areálu, o podmínkách prodeje městských 
pozemků potřebných k přeložení tratě Praha – Kladno a vybudování podjezdu pod tratí. 
Rada schválila kácení stromů na Husově náměstí, v Komenského ulici, v parku U Chobotu 
v Lomené ulici, na hostivickém hřbitově a u cesty k Peterkovu mlýnu. Od 1.11.2011 platil 
nový plán zimní údržby ulic. Správní odbor mapoval v celé Hostivici nevyužívané sloupy 
a rozvody vedení sdělovacích kabelů a jednal s vlastníkem o jejich odstranění. Rada 
schválila rozpočtové opatření č. 6/2011, kterým přesunula 500 tisíc Kč z rozpočtové 
kapitoly kanalizace na kapitolu komunikace. Rada souhlasila s navýšením kapacity ZŠ 
Hostivice na 700 žáků a uvedením tohoto počtu v rejstříku škol.  
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Listopad – rada města schválila podání žádosti o příspěvek z programu „Dobré 
sousedství“ vyhlašovaného Letištěm Praha, a. s., na úpravu kolumbária na hostivickém 
hřbitově. Zástupci společnosti PPF Real Estate představili radě záměr výstavby v nové roz-
vojové lokalitě na Břvích. Záměr není v souladu se současným územním plánem, o záleži-
tosti rozhodne ZM.  

Prosinec – v důsledku koordinace řešení plánované železniční zastávky Hostivice-
Sadová a cyklostezky Praha – Kladno došlo ke změně dispozičního řešení. Stavbou Středo-
českého kraje je II. etapa rekonstrukce budovy Gymnázia v Komenského 141. Dodatkem 
nájemní smlouvy byl prodloužen nájem Českého zahrádkářského svazu na zahrádky na 
městském pozemku v ulici 9. května na dobu neurčitou. Schválené kácení stromů provedla 
firma Arborea Rakovník, s. r. o. Rada schválila novou cenu vodného a stočného od 
1.1.2012 včetně DPH ve výši: vodné 36,37 Kč/m3 a stočné 27,02 Kč/m3. Za vydání náhrad-
ní známky za poškozenou či ztracenou evidenční známku psa byla stanovena úhrada ve 
výši 20 Kč.  

 

Městský úřad  

Město Hostivice – několik údajů k 31.12.2011: 
Počet popisných čísel 2 412 domů 
Počet obyvatel 7 970 osob 
 z toho cizinců 1 146 osob  
Počet narozených dětí  94 osob 
Počet zemřelých občanů  63 osob  

 
Částka vyplacených sociálních dávek 2 479 146 Kč 
z toho: příspěvek na živobytí 1 489 895 Kč 
  doplatek na bydlení  819 654 Kč 
  mimořádná pomoc  135 997 Kč 
  zdravotně postižení  33 600 Kč 

 

Finanční úřad Praha-západ otevřel dočasně od března kancelář v budově zámku, kde 
vyřizoval konzultace a zpracování přiznání daně z příjmů fyzických osob. 

Dne 21. února 2011 přijal starosta Jaroslav Kratochvíl úspěšné žáky škol našeho 
města. Předal ocenění a dárky těmto žákům: B. Hložková – mistr ČR ve sportovním 
aerobiku, E. Gregorová – 2. místo na mistrovství světa ve skupinovém tanci, M. Svoboda – 
2. místo v celostátním kole pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek, K. Charvát – vítězství 
v okresních přeborech v atletických disciplínách, P. Šíma, D. Bečvář, M. Konopka, J. Schön-
feld, J. Malík, O. Pelc, V. Horák, D. Linek, E. Bukoci, P. Novotný, D. Bernard, Z. Matoušek, 
J. Hudymáč za úspěchy v atletice a 1. místo v okresním přeboru ve florbalu. J. Novák, 
V. Jurčíková a A. Kozlíková za 1. místo v okresní soutěži mladých cyklistů. Dne 22. února 
2011 se na zámku konalo Vítání občánků, do společenství města bylo přivítáno 23 dětí, 
z toho 7 holčiček a 16 chlapečků. Malé vystoupení připravily děti z Mateřské školy Hosti-
vice, dárky věnovala firma Malvík. V noci z 25. na 26. března 2011 se uskutečnilo celo-
státní sčítání lidu, domů a bytů. Dne 7. března 2011 byla umístěna busta prvního českoslo-
venského prezidenta T. G. Masaryka na pomník padlých v parku v Litovicích. Autorem je 
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akademický sochař Oldřich Hejtmánek, který toto dílo věnoval městu. Busta je zhotovena 
ze speciálních materiálů a pro sběrače kovů bezcenná. Původní busta T. G. Masaryka má 
svůj zvláštní osud, poprvé byla usazena v roce 1938 při budování pomníku, podruhé po 
2. světové válce a nyní potřetí, když tu původní zřejmě v 50. letech někdo schoval anebo 
odcizil. Městský úřad podal dotaz ohledně dalšího využití bývalého vojenského areálu 
v Jiráskově ulici („Sanitpark“). Celý objekt byl převeden na ministerstvo spravedlnosti pro 
účely skladování, případně ubytování a administrativní činnost orgánů justice ve 
Středočeském kraji a v Praze. K údržbářským pracím jsou přednostně využívání odsouzení 
z Vazební věznice Praha-Ruzyně. Dne 5. května 2011 přivítal starosta na zámku dalších 
22 nových občánků města – 6 holčiček a 16 chlapečků. Město připravuje stavbu kašny na 
Husově náměstí. Dosud se sešlo na zvláštním účtu Občanského sdružení Hostivická kašna 
670 000 Kč od různých dárců. Neznámý pachatel poškodil staveniště, odcizil napájecí 
elektrický kabel, a proto původní záměr na „zpívající kašnu“ byl pozměněn pouze na 
vodotrysk. Městský úřad Hostivice byl od 1.7.2011 pověřen vydávat rybářské lístky pro 
občany města Hostivice a sousedních obcí. Od 1.7.2011 může občan mladší 10 let cestovat 
do zahraničí pouze s vlastním cestovním pasem. Nový pas vydává MěÚ Černošice, Praha 2, 
Podskalská 19. Dne 26. srpna 2011 byl uspořádán den otevřených dveří v nových pavilo-
nech Základní školy Hostivice a přístavbě Mateřské školy Hostivice.  

Území města bylo rozděleno do pěti volebních okrsků. Předpokládá se, že všechny 
volební místnosti budou v budově nové ZŠ Hostivice U Zámecké zdi. 
Volební okrsek 1: Staré Litovice, nová výstavba Ve Vilkách 
 2: Nové Litovice, Jeneček 
 3: Nouzov, Palouky, Za Mlýnem, U Nádraží 
 4: oblast za školou - levá strana, Sadová, V Čekale 
 5: Husovo náměstí, Břve, oblast za školou pravá strana 

Dne 1. září 2011 byl otevřen celý areál nové Základní školy U Zámecké zdi. Investice 
na dostavbu se vyšplhala na 121 milionů korun, město muselo uzavřít půjčku na 
60 milionů, kterou bude splácet dalších 10 let. Slavnostního otevření se zúčastnili žáci 
školy, hejtman Středočeského kraje MUDr. David Rath, starosta města Jaroslav Kratochvíl, 
ředitel Regionálního operačního programu Střední Čechy JUDr. Tomáš Novotný, zástupci 
dodavatelských firem a ředitel školy Mgr. Josef Mareš. Celý školní komplex poskytuje 
dětem nejmodernější formy vzdělávání. Naplnily se tak tužby mnoha generací. V roce 1950 
byla místo uvažované výstavby nové školy v Hostivici zřízena „Jedenáctiletá střední škola“ 
(náhrada za zrušená gymnázia) v Ruzyni, kde tehdy bydlel předseda ONV Praha-západ. Po 
připojení Ruzyně ku Praze se náhradně stavělo gymnázium ve Stodůlkách, kde zase bydlel 
krajský tajemník KSČ. Později byly i Stodůlky připojeny ku Praze – a tak hostivické děti 
musely hledat pro další studium školy v Praze, případně na Kladně nebo v Berounu. Až za 
vedení hostivické radnice starostou MVDr. Františkem Chalupou se podařilo začít s vý-
stavbou nové školy u stadionu. Po přerušení této výstavby na mnoho let – z finančních 
důvodů – začaly až za současného vedení radnice práce na dostavbě areálu Základní školy 
U Zámecké zdi. V návaznosti na dokončení výstavby celého areálu základní školy bylo 
zřizovatelem Středočeským krajem otevřeno nové gymnázium v prostorách bývalé staré 
školy v Komenského ulici. Ve stejný den – 1. září 2011 byly otevřeny též dvě nové třídy 
pro 50 dětí Mateřské školy Hostivice, které vznikly přístavbou spojovacího pavilonu 
stávající školy. Stavba stála 11 milionů korun, město uvolnilo 2,5 mil., zbývajících 8,5 se 
podařilo získat z evropských fondů a státního rozpočtu.  
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V neděli 4. září 2011 byla na Husově náměstí slavnostně uvedena do provozu 

„Fontána splněných snů a přání“. Stavbu financovalo Občanské sdružení Hostivická kašna. 
Zakladateli sdružení byli Mgr. Patrik Tomšů, MUDr. David Rath a starosta Jaroslav Krato-
chvíl, přidala se i řada hostivických občanů a dalších sponzorů. Sdružení předalo kašnu 
v hodnotě 1 600 000 Kč jako dar městu Hostivice. 

Provozem Základní školy U Zámecké zdi se upravilo i dopravní obslužné značení. 
Ulice U Zámecké zdi a Pod Stadionem se staly jednosměrnými komunikacemi.  

Dne 20. října 2011 se konalo podzimní vítání občánků, starosta Jaroslav Kratochvíl 
jich přivítal celkem 24, z toho 13 holčiček a 11 chlapečků. Kulturní program zajistily děti 
z mateřské školy za vedení Jany Kozlové a zástupci firmy Malvík předali dárkové balíčky. 
V neděli 11. prosince 2011 byly uspořádány první adventní trhy v hostivické Sokolovně. 
Akce byla pěkná, účast trhovců i návštěvníků velmi dobrá. Zajímavá byla soutěž „Jak si 
představujeme Ježíška“. Zvítězili Klára Brejtrová a Jiří Bernard. Prvotní nápad uspořádání 
trhů vzešel od paní Jany Winklerové, organizaci a další dění úspěšně zajišťovaly Blanka 
Hatschbachová a Marcela Křižková. 

Dne 15. prosince 2011 obdrželi občané našeho města otevřený dopis od firmy PPF 
Real Estate, ve kterém projektanti představili stavební záměry k vytvoření rezidenční 
a rekreační oblasti v okolí Břevského rybníku. Pracovní název tohoto záměru byl „Golf park 
Hostivické rybníky“. Navrhovaná mohutnost staveb, zábory orné půdy a zelených ploch 
byly pro občany překvapující a posouzení záměru bylo odloženo na rok 2012. 

Vánoční ohlédnutí starosty nad uplynulým rokem patří mezi velká pozitiva života 
v našem městě. Podařilo upravit vjezd do města od Prahy, v ulici Čsl. armády je opravená 
komunikace, byly rekonstruovány nové krajnice, chodníky, vjezdy do domů a založeny 
další pásy zeleně. V Nouzově byla dokončena stavba oddílné kanalizace. Bývalé rumiště 
zámecké zahrady bylo upraveno na klidový park s novými travnatými plochami a výsadbou 
zeleně. Ve Višňovce bylo vysazeno 300 nových stromů, nad Jenečkem vznikla nová zeleň 
na ploše 9 tisíc m2. Vrcholem všech prací byla dostavba Základní školy U Zámecké zdi 
a přístavba Mateřské školy se zvýšením kapacity o dalších 50 dětí. Starosta a vedení města 
poděkovali občanům za práci pro město a do nového roku popřáli všem hodně štěstí 
a dobré zdraví.  

 

INVESTIČNÍ ČINNOST  

V únoru 2011 pokračovaly bez přerušení stavební práce na dostavbě základní školy. 
V Nouzově se upravovaly chodníky, pokládaly se zatravňovací panely a byly přípravy na 
výsadbu zeleně. České dráhy ukončily opravu budovy nádraží Hostivice. Práce trvala 
bezmála jeden rok, náklady představují 15 milionů Kč. Hostivické nádraží je důkladně 
opravené a rekonstrukce se dočkaly i odbavovací prostory. V současné době využívá 
osobní dopravu cca 10 tisíc cestujících měsíčně. O letních víkendech je cyklisty vyhledá-
vaný tzv. cyklovlak Praha – Slaný, kterého během sezóny využilo na 5 000 výletníků. Areál 
Sokolovny, který město koupilo, je ve velmi špatném stavu. Na základě odborných 
posudků bude stávající budova opravena a na severovýchodní straně bude vybudován 
plavecký bazén 7×15 m. Po náročné rekonstrukci bude Sokolovna sloužit v celodenním 
provozu všem věkovým kategoriím obyvatel města. Velká péče byla věnována veřejné 
zeleni. Uskutečnila se dosadba v pásech zeleně podél ulice Čsl. armády, ve Višňovce bylo 
odstraněno 190 přestárlých stromů a 800 m2 náletových keřových skupin, byl upraven 
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terén a provedena výsadba nové lipové aleje a ovocných stromů. Proběhla rekultivace 
skládky v zámecké zahradě – byla upravena celá plocha, zasypány dvě nepoužívané 
studny a jedna byla ošetřena, oplocena a ponechána jako rezervní zdroj vody. Bylo 
vysazeno 120 listnatých a jehličnatých stromů a 800 keřů.  

 

TECHNICKÉ SLUŽBY HOSTIVICE  

Technické služby Hostivice (TSH) celkem úspěšně zvládly nástrahy zimního počasí, 
ulice a chodníky byly pravidelně čištěny od napadaného sněhu. V mnoha případech 
pomohli i majitelé domů, kteří u svých nemovitostí pravidelně odklízeli sníh. Dobrá je 
i péče o zelené plochy, travní plochy jsou včas ošetřovány, stromy a keře mají potřebnou 
údržbu. Problémem je však vandalství některých občanů, stále jsou rozbíjeny hrací prvky 
na dětských hřištích, ničeny sběrné nádoby na komunální odpad, jsou poškozovány 
dopravní značky a některé domácnosti vypouštěly do kanalizačního odpadu nežádoucí 
materiál. Následné opravy pak představovaly další práce a především finanční náklady. 
TSH rozšířily svoji činnost ve sběru domácího odpadu. Nabízejí odvozy bioodpadu, 
pravidelně přistavovaly kontejnery separovaného odpadu pro papír, plasty, sklo, obaly 
(krabice – tzv. tetrapak), směsný komunální odpad nebo velkoobjemový odpad. Zavedena 
byla i možnost odkládat elektrické spotřebiče a další elektroodpad ve sběrném dvoře 
areálu TSH. 

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Po dlouhodobých jednáních se blížila stavba Revitalizace Litovického potoka v k. ú. 
Hostivice k finálnímu řešení. Původní projekt revitalizace celého potoka od hráze Lito-
vického rybníka až po rybník Strnad musel být upraven. Nepodařilo se dořešit majetkové 
vztahy sousedních pozemků toku potoka a tak se uvažuje o úseku od stadionu, přes 
náměstí, mostkem pod smíchovskou tratí. Zbývající tok potoka k rybníku Strnad povede 
původním korytem. Je tak vyřešeno cca 2 km Litovického potoka, kterému předcházelo 
majetkoprávní jednání s vlastníky 89 přilehlých pozemků. Projekty zpracovala zkušená 
odborná firma, a proto je předpoklad získání dotace až do 100 % celkových nákladů.  

Pravidelné očkování psů a koček proti vzteklině proběhlo ve dnech 24. – 25. května 
2011 v Jenečku, Litovicích, Hostivici a Břvích.  

Občané byli upozorněni na možnost vyjádřit se k posudku EIA o vlivu nově plánované 
vzletové dráhy RWY 06R/24L Letiště Praha do 24. června 2011. 

Letiště Praha zajistilo v měsíci červnu 2011 monitoring hluku ve 13 lokalitách obcí 
v sousedství letiště. V našem městě byly zjištěny následující hodnoty zatížení: 
Měsíc/den letecký  42,6 neletecký 54,4 celkem  54,7 
Měsíc/noc  37,3  53,2  53,3 

Program likvidace bioodpadu v našem městě je řešen vlastními silami bez poplatku 
za uložení v Recyklačním středisku Hájek. Sezónní kontejnerový placený odvoz zajišťují 
také Pražské služby, a. s. Problémem jsou páchnoucí rybníky Břevský, Kala i Litovický. 
Tyto rybníky mají ohromné usazeniny hnijícího bahna, v létě s nadlimitním množstvím sinic 
a řas. Občané, zvláště ze Břvů, si na tuto situaci stěžují. Usuzuje se, že zhoršení situace 
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nastalo provozem chýňské ČOV, která sice pracuje v požadavcích ČSN, ale odtékající 
přečištěná voda vykazuje vysoký obsah dusíku a fosforu, které pak podporují růst řas 
a hnilobné procesy v letitém bahnu rybníků. Město již několik let neúspěšně jedná 
o nápravu s vlastníkem rybníků – Rybářstvím Mariánské Lázně, s. r. o. Po posledním 
jednání se připravuje odbahnění rybníků Břevský a Kala. Výlovy Litovického rybníka 
18. října a Kaly 4. listopadu 2011 byly pro občany zvláštní. Tradiční kapři se na hrázi 
neprodávali, údajně museli být z hygienických důvodů odvezeni k sanitaci do speciálních 
sádek. Městu se podařilo získat z Operačního programu Životního prostředí dotaci na 
výsadbu zeleně v lokalitě nad Jenečkem. Majitelé nemovitostí se vzrostlými stromy a keři 
byli upozorněni na zákonnou povinnost úklidu listí i spadaného ovoce v podzimních 
měsících, a to ve vlastních zahradách i na veřejném prostranství. 

 

ZDRAVOTNICTVÍ 

Praktičtí lékaři MUDr. Karel Fára sen. a jun. prováděli stavební úpravy svého domu 
s lékařskou ordinací v Prostřední ulici. Během přestavby tohoto domu ordinovali každý 
pracovní den ve zdravotním středisku v sousední Jenči. V březnu bylo otevřeno v areálu 
zámku Husovo náměstí čp. 193 – HITaH centrum s. r. o., hematologická ambulance se 
zaměřením na srážlivost krve. Od 1. dubna 2011 byla otevřena „Poliklinika u svatého 
Jakuba“, Husovo náměstí čp. 6. Součástí polikliniky je ordinace praktické lékařky 
MUDr. Evy Rathové, oddělení diabetologie, odběry krve a moči, EKG, sono srdce, 
Holterovo monitorování EKG, krevní měření tlaku a další. MUDr. Milada Zgaburová ukončila 
lékařskou činnost v Domě s pečovatelskou službou k 30. červnu 2011. Klienti se mohli 
přehlásit k MUDr. Jiřímu Váchovi, který po dobu rekonstrukce zdravotnického zařízení 
MUDr. Karla Fáry ordinoval též ve zdravotním středisku v Jenči.  

Domov seniorů Zelená lípa slavil 10. výročí svého založení. Domov byl otevřen 
31. října 2001 a v počátku byl náhradním zařízením za Domov důchodců v Černošicích. 
Své bydlení zde nalezlo 65 seniorů, kteří užívají bezbariérové jedno- a dvoulůžkové pokoje, 
v přízemí je oddělení se zvýšenou péčí a podporou s 26 lůžky. Klienti zde mají společenské 
prostory, klubovnu, jídelnu, ordinaci lékařů, místnost pro rehabilitaci a další potřebná 
zařízení, jako je kuchyně, velkokapacitní prádelna se sušárnou a mandlem a prostornými 
sklady. Přínosem jsou polohovatelná lůžka, možnosti s pobytem lůžka na přilehlé terase. 
Finanční náklady na tuto stavbu dosáhly 98,3 milionů korun, pozemek poskytlo bezplatně 
město Hostivice. Desetiletá činnost domova seniorů Zelená lípa byla vzpomenuta 
23. listopadu 2011 za účasti představitelů města a zástupců Středočeského kraje a též 
článkem v Hostivickém měsíčníku.  

V Litovické ulici působí Senior hotel Fort Roxy. V provozu je od 1. dubna 2004 
a poskytuje služby seniorům z celé ČR a je nabízen mobilním i imobilním seniorům pro 
krátkodobé i dlouhodobé pobyty. Senioři jsou ubytováni v jedno a dvoulůžkových pokojích 
s kompletním sociálním zařízením. Celková kapacita zařízení je 25 lůžek. Za poplatek je 
v objektu k dispozici kadeřnictví, pedikúra a masáže. Školený personál po 24 hodin denně 
pečuje o klienty a zajišťuje jejich každodenní potřeby. Za seniory pravidelně dochází lékař. 
V budově je restaurace s celodenním provozem, která zajišťuje přípravu jídel a veškeré 
služby spojené se stravováním. Strava je pestrá a je podávána 5× denně. Dále je klientům 
nabízen denní stacionář, cena 40 Kč/hod., který zahrnuje pobyt v zařízení s veškerou péčí, 
ale nezahrnuje stravu. 
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MVDr. Luboš Kudrna, Kmochova 436 má veterinární ošetřovnu zvířat otevřenou od 

pondělí do neděle od 18 do 20 hodin. V říjnu byla v Potoční ulici čp. 103 otevřena další 
veterinární ordinace s provozní dobou od pondělí do pátku.  

 

OBCHODY, SLUŽBY, ŘEMESLA A DOPRAVA  

Od 13. ledna 2011 zajíždělo do našeho města každý týden speciální auto s mlékáren-
skými výrobky zemědělské společnosti Radonice. Občané měli možnost koupit si kvalitní 
čerstvé tuzemské výrobky. Pražská plynárenská, a. s., zajišťuje jedenkráte za měsíc služby 
pro občany formou mobilní kanceláře v automobilu na Husově náměstí. Firma Orlo s. r. o. 
otevřela svoji prodejnu plastových oken na adrese Čsl. armády čp. 200. Od 30. března 
2011 byla otevřena prodejna potravin Litovka, zahraniční majitel zajišťuje prodej baleného 
zboží v celodenní prodejní době. Dětský obchod Mláďátko v Dělnické ulici nabízí potřeby 
pro všechny kategorie dětí a nabízí zprostředkování komisního prodeje. Hračky a pomůcky 
pro děti zajišťuje internetový obchod Hostivice „Učíme se hrou“. Na Husově náměstí 
čp. 499 byl otevřen salon krásy „ROSE“. U benzinového čerpadla v Jenečku, Čsl. armády 
čp. 1605 byl otevřen 30. září 2011 bar „Vertigo“. Jeho noční provoz je od úterý do soboty 
od 19:00 do 04:00 hod. U supermarketu „Penny“ v Jenečku bylo instalováno pevné 
sběrové místo starého textilu. Občané byli nespokojeni s dlouhým čekáním na místní poště 
a se systémem dodávání zásilek balíkovou poštou. Komplexní zahradnické služby nabízela 
firma Jan Schmid, Dlouhá čp. 977. Obchody s nemovitostmi nabízela realitní kancelář 
Rema a Dynasty, Husovo náměstí čp. 14. Recyklační středisko Hájek slavilo 10. jubileum 
založení podniku, který zpracovává od občanů a organizací veškerý stavební, demoliční 
a biologický odpad a následně ho nabízí zájemcům ve formě použitelného recyklátu. Od 
28. listopadu 2011 bylo v objektu Fort Roxy otevřeno Studio Marcela se službami kadeř-
nictví, pedikúrou, masáží a nehtovým salonem.  

Provoz nové rychlostní komunikace R6 Praha – Karlovy Vary údajně negativně působí 
hlukem. Stěžovali si na to občané bydlící v severní části města. Vyžádaná měření však 
neprokázala zvýšené hladiny zvuku, který by ohrožoval zdraví občanů. Správní odbor 
požádal odbor dopravy Magistrátu hlavního města Prahy, aby dostatečně vyřešil dopravní 
a směrové značky s označením výjezdu do Hostivice na západní části pražského okruhu. 

Od května 2011 slouží občanům opravené hostivické nádraží. Byla zrekonstruována 
nádražní budova, vybudována nová hala pro odbavování cestujících a zřízeny nové 
přístupové cesty na perony. Celkové náklady dosáhly 15 milionů korun. Pro občany slouží 
od 7. května do 30. října 2011 „Pražský motoráček“, který jezdí každou sobotu a neděli na 
trase Praha hlavní nádraží – Praha Smíchov – Praha Žvahov – Praha Jinonice – Praha 
Cibulka – Praha Stodůlky a Praha Řepy. Jízda trvá cca 30 minut, cestující mají možnost 
prohlédnout si trať celého „Pražského Semmeringu“ – Barrandovské skály, Prokopské údolí 
a hlubočepské mosty.  
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SPOLKY A SDRUŽENÍ  

Rodinné centrum zaHRÁTka 

Na počátku roku byl proveden nábor do hudebního kroužku, ve kterém se děti 
seznamují s úvody do muzicírování. Začaly přednášky o výchově dětí, v činnosti úspěšně 
pokračoval výtvarný kroužek. V sobotu 5. února 2011 uspořádalo Rodinné centrum spolu 
s Českým svazem ochránců přírody výpravu ke krmelcům spojenou se stopováním zvěře. 
Děti objevily srnčí schoz, zaječí okusy, bažantí zásypy, liz – kamennou sůl pro zvířátka. 
Dne 8. března 2011 byl v Jenečku masopustní průvod. Přišlo na 200 dospělých a dětí. 
Společnost Meander uspořádala 17. března 2011 přednášku o chovu koček v Argentině 
a boji proti blechám. Dne 25. března 2011 byla uspořádána zajímavá přednáška o péči 
o kojence. Každý čtvrtek od 16 do 18 hodin je možné využívat hernu pro děti za symbo-
lické vstupné 20 Kč pro dospělou osobu a tři děti. Již třetí ročník „Veselého putování“ se 
konal 14. května 2011 a měl veliký úspěch. Putující zvládli trasu Hostivice – Sobín, cestou 
pro ně byly připraveny rozmanité hry a zajímavá byla ukázka hasicí techniky Hasičského 
sboru Zličín. Akci připravily maminky RC zaHRÁTka a MC Studánka. Letní cvičiště Sokolov-
ny se 21. dubna 2011 změnilo v cyklistický velodrom. Děti si vyzkoušely jízdu dle doprav-
ních značek a dovednost ovládání kola. Den 15. června 2011 využilo RC pohostinnost farní 
zahrady k uspořádání „Letní slavnosti“. Sportovalo se, z těsta se vykrojovala zvířátka, 
zazněl zpěv dětí v angličtině, bylo divadlo s pohádkou „Zvířátka a loupežníci“. Poděkování 
patřilo městu za finanční podporou celé akce a faráři P. Mgr. Stanislavu Glacovi za pohos-
tinnost na farní zahradě. RC zaHRÁTka bilancovalo svoji dosavadní činnost. Od počátku 
pracuje na bázi neziskové organizace. V roce 2003 bylo založeno Klubíčko, které našlo pří-
střeší v ZŠ Komenského. Po příchodu dalších maminek v roce 2005 vznikl Hostík a po pěti 
letech musela tato společnost opustit pohostinnost školy pro nedostatek volných prostor 
k výuce žáků základní školy. Řešení se našlo v získání přízemí bytového domu v lokalitě 
„Zahrada II“ u pana ing. Ivo Slamjáka. To již organizace měla dnešní název RC zaHRÁTka. 
Podařilo se rozšířit výchovný program pro maminky s dětmi do jednoho roku, pro děti 
sloužil nový klavír, byl obnoven soubor Orffových rytmických nástrojů. Kromě hudebních 
kroužků je kroužek angličtiny, keramiky a pohádkového malování, pro rodiče a děti jsou 
jazykové kurzy angličtiny a němčiny. Původní nadšení, spolupráce i nadále trvá. V září 
2011 byla malá oslava, již čtvrtý rok působí RC v našem městě. Vhodné bylo loutkové 
divadelní přestavení „O koblížkovi“. Pro děti i rodiče byl naplánovaný pestrý program. Od 
dopoledne to byly hry dětí, výuka jazyků, odpoledne probíhaly různé besedy a hry dětí. 
Během dne se vystřídalo 56 dospělých a 60 dětí. Taková činnost probíhala po celý týden 
od pondělí do pátku od 9 do 21 hodin. V sobotu 22. října 2011 byl uspořádán seminář pro 
rodiče s názvem „Zásady první pomoci“. Zájem i slova uznání přítomných rodičů potvrdila 
aktuálnost daného tématu. Dne 10. listopadu 2011 byl uspořádán již 4. ročník lampio-
nového průvodu. Pochod z hráze Litovického rybníka byl ukončen ve Stromečkách ohňo-
strojem. Účast stovky dospělých a 130 dětí bylo uznáním pořadatelům této akce. Dne 
26. listopadu 2011 se uskutečnila historická vycházka naším městem. Prohlídka vedla 
k zámku, mariánskému sloupu, faře a poutavá byla i prohlídka kostela sv. Jakuba. Dne 
5. prosince 2011 chodil navečer Mikuláš, anděl a čerti. Děti si připravily básničky, zpěv 
a Mikuláš rozdával dětem pěkné dárky. Úspěšné akce se zúčastnilo 80 dětí a 100 
dospělých. Rok byl uzavřen dne 18. prosince 2011 v zámecké hale „Vánočním koncertem“, 
v jehož programu byly skladby J. S. Bacha, Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a české 
vánoční koledy v provedení Julie Okaji (klavír) a Miroslavy Časarové (zpěv). 
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Centrum drogové prevence (CDP)  

CDP spolupracuje se základní školou ve vysvětlování škodlivosti návykových látek. 
Tradiční „Dětský den“ v červnu byl pod heslem „Den dětí a volného času“. Přišlo na 500 
dětí a o bohatý program se staralo na 110 dobrovolníků. Děti si vyzkoušely autodráhu, 
lyžování, atletiku, hasičský sport, tenisové hrátky, trampolínu, minigolf, koloběžkovou 
dráhu, cestu pohádkovým lesem, zastavení u vodicích slepeckých psů a vyslechly rady 
Policie ČR. Dětský den se uskutečnil díky obětavosti a přispění 19 organizací a velkého 
počtu štědrých sponzorů. Dne 17. září 2011 uspořádalo CDP spolu se Skauty Hostivice na 
bývalém hřišti pod hrází Litovického rybníka Rock minifestival. Divácká účast, především 
z řad mládeže, byla velmi vysoká. Dne 26. listopadu 2011 bylo „Hostivické světélkování“ 
poprvé uspořádáno v Základní škole U Zámecké zdi. Sešlo se téměř 700 návštěvníků. Děti 
nejprve pracovaly v dílnách, kde vznikl nový keramický „betlém“ a také se vyráběly 
lampiony. Žáci ze základní školy a gymnázia již odpoledne přednášeli v Domově seniorů 
Zelená lípa básničky a potom rozsvítili vánoční stromeček. Pak lampionový průvod zamířil 
na náměstí, kde bylo připraveno taneční vystoupení dětí z Taneční školy manželů 
Lisnerových. V 17:15 hodin následovalo rozsvícení vánočního stromu. Program byl 
ukončen koncertem v kostele sv. Jakuba, kde děti ZŠ a studenti hostivického gymnázia 
připravili program složený z vánočních skladeb (v provedení varhany, trubka a zpěv) 
a pásma vánočních básní. Na vytvoření krásné předvánoční atmosféry se svou organizační 
i hmotnou pomocí podílely základní škola, TJ Sokol, oddíl Kajek, Domov seniorů Zelená 
lípa, skauti, gymnázium, základní umělecká škola, římsko-katolická farnost, církev čs. 
husitská, Technické služby a Městský úřad Hostivice.  

Sbor dobrovolných hasičů 

Sbor dobrovolných hasičů po celý rok pečoval o požární bezpečnost našich domovů, 
zasahoval u mnoha havárií na silnicích a likvidoval následky špatného počínání našich 
spoluobčanů. Dne 17. září 2011 uspořádali sportovní závody požárního útoku mužů, žen, 
mladších a starších žáků. Na Husově náměstí se soutěžilo o „Pohár starosty města“. 
Celkové výsledky: děti – 1. místo Hostivice, 2. místo Nučice, ženy – 1. místo Hostivice 
a muži – 1. místo Jinočany, 2. místo Hostivice a 3. místo Nučice.  

Svaz postižených civilizačními chorobami 

Svaz sdružuje občany s tělesným postižením a občany důchodového věku. Předsedou 
hostivické organizace je Karel Kletečka. V tomto roce členové uspořádali deset tanečních 
zábav „U Kaštanu“, každý první a třetí týden se konalo posezení dříve narozených v Soko-
lovně s programem přednášek, pěveckých vystoupení, besed s představiteli města, vzpo-
mínkami na historii a zdravotnickými přednáškami. Příznivý byl ohlas na koncert Věry 
Špinarové v Kladně. Dvakrát do roka byl uspořádán tradiční zájezd na trhy do Polska. 
Velice zajímavými byly exkurze s průvodcem do provozů Letiště Praha-Ruzyně, dvoudenní 
zájezd na Hlubokou, Rožmberské slavnosti a prohlídka zámku Kratochvíle. Líbilo se i 
„Královské stříbření“ v Kutné Hoře. Úžasná byla Křižíkova fontána v Praze s reproduko-
vaným koncertem tří tenorů – Pavarottiho, Dominga a Carerrase. Milovníkům koupání 
v moři se líbil čtrnáctidenní pobyt v Itálii, ostatní byli na týdenním pobytu ve Zlenicích na 
Sázavě. Příjemné podzimní počasí posloužilo výletníkům do termálních lázní ve Velkém 
Mederu. Vlastimil Šprunk připravil krásný výlet do Lán, kde s osobní zkušeností podal 
vyčerpávající informace o prezidentském zámku a jeho zahradách. Konečný nákup dárků 
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vyřešily „Vánoční trhy“ v Lysé nad Labem. Úspěšná byla též návštěva Hudebního divadla 
v Karlíně, kde tóny „Čardášové princezny“ potěšily každého návštěvníka. Velmi bohatou 
činnost na závěr roku zakončilo společné posezení a večeře v restauraci.  

Český svaz chovatelů  

Český svaz chovatelů uspořádal v Sokolovně dne 19. března 2011 již 27. Chovatelský 
ples. Ve dnech 16. dubna, 21. května a 18. června 2011 se konaly sobotní prodejní trhy. 
Na první trh přišlo hodně lidí, spíše ze zvědavosti a s očekáváním nabídky levného zboží. 
To bohužel trhovci neakceptovali a tak po dalších dvou neúspěších byly trhy 2011 
ukončeny. Vydařenou byla Okresní soutěžní výstava uspořádaná ve dnech 21. – 22. října 
2011. Vystaveno bylo 257 králíků, 252 holubů, 170 kusů drůbeže a 50 kusů okrasného 
ptactva. Povedlo se i Psí korzo, chyběli však návštěvníci. Hostivičtí chovatelé byli úspěšní 
v kategorii drůbeže a holubů, ve které obsadili medailová místa. Líbili se i vystavení králíci 
a okrasní ptáci. Příjemným překvapením pro návštěvníky výstavy byl nově upravený 
chovatelský areál, který patří mezi nejlepší ve Středočeském kraji.  

Kynologický klub Hostivice  

Klub provozuje výcvik psů svých členů na kynologickém cvičišti u Litovického potoka 
pod továrnou Jaga. V sobotu 10. září 2011 kynologové předvedli ukázku druhého ročníku 
dětského odpoledne s pejsky nazvaného „Psí školička“. Výborné bylo ovládání všech 
předváděných psů a ukázky ze soutěžních disciplín kynologické abecedy.  

 Myslivecké sdružení Hostivice – Chýně  

Zde je třeba opravit historická data o myslivosti v Hostivici. Kronikář zjistil v Okresním 
archivu Dobřichovice, že první Honební výbor v Hostivici byl založen již 17.11.1885. Tímto 
je třeba upravit údaje z knihy „Hostivice – 700 let života a práce“ a zápisy v obecních 
kronikách. K 125. výročí založení Myslivecké společnosti v Hostivici vydalo toto sdružení 
publikaci „Lesu a lovu zdar“, jejímž autorem je Antonín Štětka. 

Český zahrádkářský svaz  

Zahrádkáři oslavili 80. výročí založení spolku „Sdružení zahrádkářů Preissler Hosti-
vice“. Ke vzpomínce na toto jubileum byl otištěn článek v Hostivickém měsíčníku z pera 
kronikáře, ale vlastní oslava se nekonala. Snad ani nebylo s kým slavit. Organizace po 
zrušení zahrádek v Jenečku u jahodáře, částečném zrušení v Jenečku u potoka přešla 
z pěstitelské činnosti na tiché přešlapování. Autor oslavného článku o tradicích hostivických 
zahrádkářů má obavy, zda článek nebyl smutným nekrologem za činností další spole-
čenské organizace v Hostivici.  

Rybářský svaz Hostivice  

Kronikáři se nedostaly do povědomí žádné zprávy o činnosti tohoto svazu. 

Český svaz žen  

V průběhu tohoto roku se hostivické ženy zúčastnily návštěvy České televize na 
Kavčích horách. Prohlédly si natáčecí studia, maskérnu, dílny a vše potřebné zázemí pro 
tvorbu televizní zpráv a pořadů. Ženy podpořily činnost sdružení Diakonie Broumov sběrem 
šatstva uspořádaným dne 17. května 2011 v Sokolovně. V sobotu 24. září 2011 přivítaly 
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návštěvu Českého svazu žen okresu Mladá Boleslav. Po uvítání místostarostou Ing. Jiřím 
Kučerou si prohlédly naše město, budovaný Garden park v Jenči, navštívily památník 
v Lidicích a na závěr si prohlédly hostivický zámek, což byla úspěšná tečka za krásným 
dnem.  

Český svaz ochránců přírody  

Již 17. dubna 2011 proběhla „Jarní pomoc přírodě“, při které 37 účastníků uklízelo 
okolí Hostivických rybníků. Dne 7. května 2011 následovalo „Vítání ptačího zpěvu“. Letos 
bylo poprvé ve Višňovce i u Hostivických rybníků. Pro rodiče s dětmi se konala obdobná 
akce 13. května 2011 na hrázi Litovického rybníka. V naší lokalitě žije devět ohrožených 
druhů ptáků, mezi ně se dostala i vlaštovka obecná, krahujec obecný, potápka, rorýs 
obecný, slavík obecný a žluva hajní. V sobotu 18. září 2011 se konala „Podzimní pomoc 
přírodě“, úklidová brigáda, dále pak 1. října 2011 to byl ptačí festival u Hostivických 
rybníků, přišlo 21 dospělých a 11 dětí. Celkem bylo zaznamenáno 34 druhů ptáků. Raritou 
byl objev hnízdící hrdličky obecné na televizní anténě jednoho z břevských domů 
a vzrušující byla též podívaná na houfující se hejno špačků obecných, kteří s oblibou nocují 
v rákosinách. Dne 8. října 2011 byla uspořádána hostivická drakiáda v prostoru za 
Kaštanovou ulicí. 

Občanské sdružení Hostivická kašna  

Toto sdružení bylo založeno pro výstavbu vodní fontány v parku na Husově náměstí. 
Dne 23. června 2011 byl vystaven na Husově náměstí zmenšený model uvažovaného díla. 
Měla to být tzv. zpívající fontána, ale během její výstavby musela být změněna na 
vodotrysk. Projevily se totiž vandalské a zlodějské sklony některých občanů, kteří ukradli 
napájecí elektrokabel, a tak byla na místě obava, že by v budoucnosti mohla být fontána 
vhodným cílem vandalských útoků. 

 

CÍRKEVNÍ SPOLEČENSTVÍ  

Církev římsko-katolická  

Dne 3. března 2011 bylo na Břvích v Ziklově statku čp. 1 otevřeno televizní studio 
Don Bosco – Noe. Prostory pro studio bezplatně poskytla majitelka nemovitosti Ing. Alena 
Filípková, CSc. Novému studiu požehnal primas český a arcibiskup pražský Dominik Duka. 
Církev obnovila „Hájecké pouti“, které o vybraných sobotách poskytují věřícím i příleži-
tostným turistům účastnit se mši svaté a prohlédnout si areál kláštera. Hájecký 
františkánský klášter s Loretou zasvěcený P. Marii byl v noci ze 14. na 15. dubna 1950 
přepaden policejními hordami, do roku 1953 sloužil jako internační pracovní tábor pro 
kněze a příslušníky řeholních řádů, později až do roku 1992 byl využíván jako utajovaný 
sklad ministerstva obrany. Až v roce 1995 po nezbytných náročných úklidových pracích 
devastovaných budov byla obnovena duchovní činnost. V roce 2009 si františkáni připo-
mínali 350. výročí svého příchodu do Hájku. Kardinál Miloslav Vlk zde soužil slavnou mši 
svatou a udělil hájecké Loretě status poutního místa. Dne 30. června 2011 navštívil 
hájecký klášter hejtman Středočeského kraje MUDr. David Rath. Z fondu hejtmana předal 
klášteru šek ve výši 200 000 Kč na opravu střechy a osobní dar 50 000 Kč na obnovu 
oltáře P. Marie. Již v sobotu 10. září 2011 mohl u tohoto oltáře sloužit mši svatou arci-
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biskup Dominik Duka. Od 1. července 2011 byl jmenován administrátorem místní římsko-
katolické farnosti P. Milan Norbert Badal OP. V sobotu 19. listopadu 2011 byly vystaveny 
ostatky světice sv. Simplicie, které byly do Hostivice převezeny 5. listopadu 1737 jako dar 
Marie Anny Františky velkovévodkyně Toskánské. Trvale jsou uloženy v zadní části 
hlavního oltáře.  

Církev československá husitská  

Kazatelkou byla jmenována paní Jitka Brejtrová, která oslovila občany zejména 
v oblasti výchovy dětí. Nabídla možnost spolupráce při ochraně dětí a mládeže proti 
drogám, alkoholu, násilí a členství v sektách. Pro děti 1. – 5. tříd probíhá ve skautské klu-
bovně dvakrát týdně kroužek „Základy křesťanství“. Sbor dr. Alberta Schweitzera uspořá-
dal na Zelený čtvrtek 21. dubna 2011 výstavu velikonočních beránků. Soutěže se zúčastni-
lo 30 dětí ze školní družiny, výtvarného kroužku základní umělecké školy a kroužku Zákla-
dy křesťanství. Dne 27. května 2011 byla při příležitosti „Noci kostelů“ uspořádána verni-
sáž výtvarné soutěže „Zvony světa“. Pro žáky 1. – 3. tříd a 4. – 6. tříd jsou pořádány 
kroužky biblické dějepravy. Pro dospělé pak „Biblické hodiny“ v klubovně sboru dr. Alberta 
Schweitzera. Byla též uspořádána výstava předvánočních událostí adventní doby 
doprovázená vyprávěním Michala Brejtra. Vánoční bohoslužby se konaly na Štědrý den – 
od 21 hodin to byla „Půlnoční mše“ se zpěvem koled a 25. prosince od 14 hodin 
bohoslužba Božího hodu. Založen byl sbor společného zpívání „Zpíváme rádi“. Je to nový 
program církevního společenství, ve kterém se jeho členové pod vedením pedagožky 
hostivického gymnázia paní Hany Krejčové zprvu secvičovali. Zkoušky probíhaly každé 
úterý od 19 hodin v klubovně sboru dr. Alberta Schweitzera. Dosažené výsledky sboru brzy 
přesvědčily o správné cestě obnovit v našem městě sborový zpěv dospělých.  

 

POLITICKÝ ŽIVOT 

Rok 2011 byl ve znamení volebních prázdnin. Politické strany a volební sdružení sice 
projevovaly své zájmy, požadavky a kritiku při zasedání zastupitelstva města, ale bylo vždy 
patrné, že nakonec plány dalšího rozvoje města a činnosti pro spokojený život občanů 
měly nadstranické priority. Zástupci vedoucí koaliční strany ČSSD starosta města Jaroslav 
Kratochvíl, hejtman Středočeského kraje MUDr. David Rath a předseda místní organizace 
ČSSD Hostivice Mgr. Patrik Tomšů oslovili v prosinci občany krátkým zhodnocením činnosti 
vedení města v roce 2011. Po volbách 2008 sociální demokracie spolu s nezávislými a TOP 
09 sestavila radu a vedení města.  

Co se v roce 2011 podařilo: 
- Revitalizace zámecké zahrady, zanedbávaný prostor byl přeměněn na velmi pěkný 

park. 
- Rekonstrukce vjezdu do města od Prahy, nová kanalizace v oblasti Nouzova 

a Podskalí, úprava hlavní průjezdní ulice města Čsl. armády s vytvořením zeleného 
pásu s keři a platanovou alejí, upravily se vjezdy do rodinných domů a vybudována 
byla nová autobusová zastávka. 

- Dostavbou byla zvýšena kapacita mateřské školy o 50 míst. 
- Byl dokončen celý areál Základní školy U Zámecké zdi. Financování bylo zajištěno ze 

zdrojů města, kraje i evropských fondů, celkem se jednalo o částku 180 milionů 
korun. 
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- Středočeský kraj zřídil v našem městě gymnázium, které je sídlí v historické školní 

budově v Komenského ulici. Podařilo se celý objekt rekonstruovat, v novém školním 
roce čeká studenty a učitele nově opravená budova.  

- Vznikla nová „Poliklinika u sv. Jakuba“ na Husově náměstí. Jedná se o soukromé 
zdravotnické zařízení, které poskytuje řadu dalších specializovaných ordinací.  

- Fontána v parku na Husově náměstí byla slavnostně otevřena. Její stavba byla 
zaplacena ze soukromé sbírky občanského sdružení a darována městu.  

- Zelený prstenec kolem města se podařilo rozšířit o další zelené plochy nad Jenečkem, 
kde byly vysázeny nové stromy a keře. 

- Rekonstrukci silnice v ulici Komenského a Sportovců provedl Středočeský kraj na 
základě návrhů města.  

- Revitalizace Višňovky se podařila díky dotaci Středočeského kraje. 
- Proběhla rekonstrukce hostivického nádraží, náklady uhradily České dráhy. 
- Stavební opravy kostela a fary – práce na kostele sv. Jakuba byly ukončeny, dále 

probíhaly opravy střechy a fasády budovy fary. Převážná většina nákladů byla 
hrazena z fondů Středočeského kraje a nepatrná část pocházela ze sbírek a darů 
věřících.  

Co plánujeme a o čem uvažujeme: 
- Dostavbu čistírny odpadních vod. Její současná kapacita je již vyčerpaná, nedovoluje 

připojení dalších bytů a domů na centrální městskou kanalizaci. 
- Rekonstrukci Sokolovny s dostavbou krytého plaveckého bazénu. Město koupilo 

objekt Sokolovny, podalo žádost o finanční dotaci z evropských fondů. 
- Pokračování v rozšiřování zeleného prstence okolo města. Požádali jsme Středočeský 

o dotaci na výsadbu zeleně v širokém pásu až k Sobínu. 
- Opravu stezky z Hostivice k Břevskému rybníku, kde plánujeme nový povrch jak pro 

cyklisty, tak i pro příznivce in-liniového bruslení. 
- Cyklostezku ze Řep až do Hájku, na realizaci spolupracujeme se Středočeským 

krajem. 
- Výsadbu nových alejí – nové stromořadí podél silnic, např. v ulici Komenského.  
- Bezpečný a chráněný přechod pro chodce přes silnici Čsl. armády na Husově 

náměstí. 
- Golfové hřiště, které nebude budováno městem ani krajem, našel se investor z finan-

ční skupiny PPF. 
- Jezírko, sochy, živé ploty v zámecké zahradě, které by slušela i vodní plocha se 

sochou Anny Marie Františky Toskánské. Chceme pokračovat v revitalizaci okolí 
silnice Čsl. armády a Litovické ulice. 

- Propojení Hostivice přírodní cestou s jenečsko-hostivickým Gardenparkem. 
- Přestěhování městské knihovny do přízemí budovy hostivického gymnázia. 
- Přestěhování městské policie, diskutuje se alternativa využití uvolněných prostor po 

městské knihovně v budově čp. 59 na Husově náměstí. Policie by pak byla v důstoj-
ném prostředí a na strategickém místě.  

Co se nepodařilo: 
- Nepodařilo se zastavit plánovanou výstavbu skladových hal za hostivickým hřbitovem 

nad železniční tratí. Nejednotnost zastupitelů města při hlasování způsobila souhlas 
s výstavbou dalších skladů. 

- Zatím se nepodařilo získat finanční prostředky na projekt revitalizace Litovického 
potoka. Projekt byl městem podpořen, ale nadále trvají výhrady k neprůtočnosti tůní, 
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nedůvěru vyvolává budování nového profilu potoka ve středu města a je třeba 
sledovat výši finančních nákladů. 

- Město nesouhlasí s výstavbou další letové dráhy na ruzyňském letišti. Přes odpor 
kraje i okolních měst a obcí vydalo Ministerstvo životního prostředí s touto výstavbou 
souhlas. 

 

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK 

Hostivický měsíčník vychází v nákladu 3 500 výtisků a je roznášen do každé hosti-
vické domácnosti. Občané dostávají průběžně zprávy z jednání zastupitelstva a rady města 
a informace o záměrech investičních činností. Doposud se nedaří, aby místní organizace 
a sdružení více informovaly občany o své činnosti a pořádaných akcích. V průběhu roku 
pokračoval Ing. Jiří Kučera s cyklem „Stalo se před lety…“, ve kterém vybírá různé 
historické události z dochovaných zápisů. Velmi zajímavou je tabulka rozvoje našich obcí 
podle domů a počtu občanů: 
 

Rok 
Hostivice včetně Litovic Litovice  
domů lidí domů lidí 

1869 192 1661 * * nejsou údaje 
1890 234 2267 103 963  
1900 254 2291 109 935  
1930 660 4248 322 1985  
1950 861 4113 * * sloučení obcí 
1980 988 4310    
2001 1307 4586    

 

Místní národní výbor Hostivice (MNV) byl ustanoven 26. května 1946, do jeho vedení 
bylo jmenováno 30 kandidátů – za KSČ 15, za ČSL 3, za ČSSD 5, ČNS 7. Ustavující 
zasedání MNV se konalo 4. července 1946, předsedou byl zvolen František Novák (KSČ), 
1. náměstek Vojtěch Jakl (ČSSD), 2. náměstek Adolf Bauer (ČNS), dále členové Josef 
Nohejl, Josef Horák, Josef Suchý, Antonín Melichar (KSČ), Josef Anděl (ČSL), Štěpán 
Arnold (ČSSD) a Josef Příhoda (ČNS). 

Velmi oblíbené je mimořádné číslo, příloha Hostivického měsíčníku s jízdními řády, 
informacemi o úřadech a jejich službách, seznamem zdravotnických ordinací a nabídce 
služeb obchodů, podniků a drobných živnostníků. Nedílnou součástí jsou i telefonní 
kontakty na důležité instituce.  

 

POLEMIKA  

V průběhu roku zazněla různá polemická vyjádření, prohlášení a kritická slova, 
z nichž převážná část byla uveřejněna i na stránkách Hostivického měsíčníku – anebo byla 
součástí diskusí probíhajících na zasedáních zastupitelstva města.  
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M. Jindra si stěžoval na zápach vody v Břevském a Litovickém rybníce. Situace je 

velice obtížná, město jednalo s majitelem o odstranění hnijícího bahna. Bylo sděleno, že 
v roce 2012 by měly započít práce na jeho likvidaci.  

Problémy se splaškovým odpadem v bytovkách v Unhošťské ulici kritizoval Luboš 
Soukup. Stěžoval si na neřešení odkanalizování domů do městské splaškové kanalizace. 
Investor výstavby, firma Reamer byla městem včas informována o nemožnosti napojení 
bytů na splaškovou kanalizaci pro vyčerpanou kapacitu ČOV. Přesto firma pokračovala ve 
stavbě, následným prodejem bytů a městu sdělila, že si to vyřeší nájemníci sami. Ti proto 
instalovali přečerpávací jímky, odkud musí být splašky intervalově vyváženy do Prahy na 
ÚČOV.  

Z. Vojtěchová podala dotaz na novou zastávku ČD u ulice Jasanové. Město pracuje 
na zřízení železničních zastávek Hostivice-Sadová a Hostivice-U hřbitova. Termín realizace 
závisí na finančních prostředcích Správy dopravní cesty a Českých drah. Ing. Jiří Pelc 
vysvětlil postup města při řešení železničních zastávek v Hostivici a Chýni. Náklady na 
zřízení požadovaných zastávek představují 30 milionů Kč.  

Další podněty směřovaly k situaci rozšíření kapacity městské ČOV. Již za starosty 
MVDr. Františka Chalupy byla v roce 2000 uzavřena smlouva na 3. etapu výstavby zvýšené 
kapacity ČOV. V roce 2004 starosta Ing. Jiří Pelc podepsal na základě vývěrového řízení 
smlouvu s firmou Ingos na realizaci této stavby. Jeho nástupkyně, starostka Iva Koptová 
pak tuto smlouvu vypověděla a zvýšený požadavek na čištění splaškových vod z nové 
výstavby měla pokrýt volná kapacita ÚČOV hlavního města Prahy. K realizaci nedošlo, 
město musí uhradit vysokou částku firmě Ingos za neumožnění realizace nasmlouvané 
stavby a začít znovu řešit problém navýšení kapacity současné hostivické ČOV. 

Sdružení přátel moderní výchovy oslovilo článkem „Jsme znepokojeni“ vedení města, 
městskou radu, zastupitelstvo, stavební úřad a všechny, kdo rozhodují o osudech města. 
Nelíbí se jim, že majitelé pozemků je svobodně prodali a noví uživatelé je spravují dle 
svého rozhodnutí, samozřejmě v souladu s územním plánem. Nelíbí se jim, že v našem 
městě je stanice záchranné služby, nesouhlasí s převodem historické školní budovy, ve 
které se buduje gymnázium, a zabývají se i otázkou chovu psů ve městě. Starosta na 
stránkách Hostivického měsíčníku vysvětlil tvorbu územního plánu města v roce 1990 se 
zřetelem na situaci, že město žádné pozemky nemělo a ani je tedy nemá. Pisatelky vyzval, 
aby své připomínky přednesly na veřejném zasedání Zastupitelstva města Hostivice. 
K otázce chovu psů a udělení pokuty za porušení vyhlášky zakazující jejich volné pobíhání 
odpověděl ředitel městské policie, který zdůraznil, že vyhláška platí pro všechny obyvatele 
města.  

Jan Piskoř článek „Jsme znepokojeni“ považuje za plný omylů a zkreslených událostí. 
Naopak chválí postup města při řešení výstavby a zlepšování života pro všechny jeho 
obyvatele.  

Josef Kuthan kritizoval nezájem města o zpracování návrhu Zásad územního rozvoje 
pražského regionu. Stěžejním problémem se stala připravovaná paralelní dráha 
RWY 06R/24L Letiště Praha. Situaci vysvětlil místostarosta Ing. Jiří Kučera, který věcně 
odmítl připomínku k nečinnosti při zpracování plánu tohoto dokumentu.  

Občané si stěžovali na bezohledné jízdy motorových vozidel po městě. Nově se 
předvádějí motorkáři s rychlou jízdou a především velkým hlukem motoru. Městská i re-
publiková policie zvýší dohled a bude tvrdě trestat provinilce.  
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Ing. Karel Novotný přednesl zkušenosti z jiných měst a obcí s vypisováním veřejných 

zakázek. Návrh byl přijat a další postup zajistí rada a zastupitelstvo města. 

JUDr. Žeberová upozornila na nový zákon č. 180/2011 Sb., který platí od 1.7.2011 
a stanovuje opatření při arbitrážních jednáních. 

Paní Poláčková kritizovala dlouhodobý nešvar motorizovaných majitelů domů, kteří 
při odjezdu nezavřou vjezdová vrata a ty potom celý den ohrožují chodce. Snad se 
nejmenovaní hříšníci zamyslí nad svým jednáním a nebudou ohrožovat své spoluobčany, 
především malé děti. Záležitost však neskončila, neznámý pisatel podepsal paní Zuzanu 
Potužníkovou, která však stížnost nepodala a ani nepodepsala. Proč se skutečný autor 
stížnosti nepodepsal, se nepodařilo zjistit. 

Milan Foral požadoval změny trasy linky PID 306 ze stanice Hostivice – Ke Skále – Za 
Mlýnem – B. Němcové – Čsl. armády. Správní odbor podal vysvětlení, že autobusy jezdí 
i v protisměru a uvedené ulice nejsou pro takový provoz uzpůsobeny. Nadřízené orgány 
jednoznačně nesouhlasily s požadovanou změnou.  

Pavel Sobíšek z Okružní ulice vyslovil nespokojenost se stavem ulic Tyršovy 
a Okružní. Sice se podařilo upravit ulici Čsl. armády v Nouzově, ale stav těch ostatních 
není dobrý. Starosta Jaroslav Kratochvíl vysvětlil postup a možnosti oprav ulic a chodníků 
v našem městě. Během posledních let bylo v Nouzově prostavěno 20 milionů korun. 
Opravuje se kasárenská zeď, upravuje se chodník včetně obrubníků. Vyzval stěžovatele 
i ostatní občany, aby navštěvovali veřejná zasedání zastupitelstva a tak měli informace 
o dění ve městě z prvé ruky. 

V denním tisku se 9. listopadu 2011 objevila zpráva o hospodaření města Hostivice 
a o přílivu finančních prostředků z fondu Středočeského kraje. Je pravdou, že krajský 
hejtman bydlí v našem městě, ale o každou dotační částku muselo město řádně požádat 
a o přidělování rozhodovala 11-členná komise. Navíc autoři uvedených informací silně 
popletli dějinné souvislosti, neboť mnoho staveb a úprav ve městě bylo provedeno před 
rokem 2005, kdy ještě MUDr. David Rath v Hostivici nebydlel.  

Místostarosta Ing. Jiří Kučera reagoval na záměr výstavby developerské firmy PPF 
Real Estate na Břvích, která představila svůj projekt pod pracovním názvem Golf park 
Hostivické rybníky. Tento projekt však vyžaduje změnu územního plánu. Město se stává 
v rozhodování velmi obezřetné. Současná výstavba bytových domů EUFI Hostivice jih na 
hranicích katastru je varovným mementem. Uvažovaná stavba požaduje plochu cca 
25,5 ha a představuje největší stavební aglomeraci v katastrech našeho města. V nových 
rodinných a bytových domech by mělo bydlet asi 700 lidí. Umístění golfového hřiště na poli 
za rybníkem Kala v Bažantnici je možné i z hlediska stávajícího platného územního plánu. 
Ostatní změny výstavby domů a zábory zemědělské půdy jsou již nad rámec územního 
plánu a programového prohlášení rady města na období 2010 – 2014, kde je výslovně 
uvedeno, že „rada nepodpoří vymezování nových zastavitelných území nad rámec stáva-
jícího územního plánu“.  
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KULTURA  

Pořádání kulturních akcí již není třeba ohlašovat na městském úřadu, jen akce 
s hudební produkcí je nutno oznámit OSA – Ochrannému svazu autorskému pro práva 
k dílům hudebním. Při pořádání tomboly při kulturních akcích je pořadatel povinen podat 
žádost o povolení na městský úřad, odbor vnitřních věcí. Kulturní a společenské akce ve 
městě se odehrávaly v Sokolovně, která zoufale čeká na rekonstrukci, dále v základní škole 
U Zámecké zdi, v aule hostivického zámku, v římsko-katolickém kostele sv. Jakuba a jeho 
faře, ve Sboru dr. Alberta Schweitzera Církve československé husitské, v sále restaurace 
U Kaštanu a sále svazu chovatelů U Litovické tvrze.  

Koncerty 

V průběhu roku byly uspořádány následující koncerty:  
Dne 3. března 2011 – zámecká hala – koncert žáků základní umělecké školy 
Dne 31. března 2011 – zámecká hala – koncert Herodova kvarteta 
Dne 12. března 2011 – zámecká hala – jazzový koncert – swingové skladby  
Dne 4. září 2011 – Husovo náměstí – koncert skupin Zlatý orel, Nezmaři Praha, Hluboké 

nedorozumění, Žalman a spol. 
Dne 17. září 2011 – pod hrází Litovického rybníka – Rock minifestival 
Dne 22. září 2011 – zámecká hala – klavírní koncert Hironari Wada 
Dne 6. října 2011 – zámecká hala – koncert „Svěcení podzimu“ –  Jaroslav Svěcený a Julie 

Svěcená – housle, Václav Mácha – klavír 
Dne 15. prosince 2011 – zámecká hala – koncert Světlany Nálepkové  
Dne 18. prosince 2011 – RC zaHRÁTka – vánoční koncert  

Výstavy 
Březen – zámek – obrazy Martina Vindenmana 
Duben – zámek – fotografie Jaroslava Páska - „České baroko, Okna a okénka“ 
Květen–červen – zámek – výtvarné práce žáků ZŠ Hostivice 
Červenec–srpen – zámek – Kouzlo starých časů, módní časopisy našich babiček  
Září–říjen – zámek – Fotografie společnosti Večernice „Technika kolem nás“ 
Listopad – zámek – „Kouzlo patschworku“ Jany Vinklerové  
Prosinec – zámek – „Barvy severního ticha“ – M. Toul – obrazy severních oblastí  

Taneční zábavy a plesy 
22. února – Sokolovna – Školní ples 
26. února – Sokolovna – Dětský karneval 
19. března – Sokolovna – 27. Chovatelský ples 
Pouťová a posvícenská zábava - Sbor dobrovolných hasičů 

Ostatní kulturní akce 

V prvním srpnovém týdnu byl uspořádán „Malířský plenér Hostivice“, který je pokra-
čovatelem sympozia Hostivické rybníky. Účastníci malovali prostředí rybníků, navštívili 
poutní místo Hájek a cestovali po stopách malířů na Okoř. Základnu pro práci tvořily 
klubovny Kajek a skautů, akci podpořily Městský úřad Hostivice a hejtmanství Středo-
českého kraje. 
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA 

Působí v městské budově čp. 59 na Husově náměstí. Za uplynulý rok navštívilo 
knihovnu 3 558 čtenářů, což představuje zhruba 50 čtenářů týdně. Dále přišlo 
540 návštěvníků na internet, 59 na xerox a o službu tiskárny žádalo 18 občanů. Celkem 
tedy služeb knihovny využilo v roce 2011 4 175 lidí. V knihovně je registrováno 
453 čtenářů, z toho 106 dětí do 15 let. Tyto počty se udržují již po několik let, nutno 
podotknout, že na jednu legitimaci chodí i více čtenářů z rodiny. Celkové výpůjčky dosáhly 
počtu 22 402 knih a proti roku 2010 to byl nárůst o 420 knih. Bylo vybráno celkem 
31 339 Kč za zápisné, prodlení, xerox a tisk. Knihovna získala 296 nových knih od 
nakladatelů, dále 400 knih od čtenářů a z moravské knihovny 13 knih, celkem tedy 
709 knih. V průběhu roku knihovna odebírala 10 druhů časopisů v ceně 6 000 Kč. 
Odepsáno bylo 252 knih z důvodů poškození a ztrát. Dne 25. března 2011 navštívili 
knihovnu žáci 4. ročníků základní školy v rámci Měsíce knihy. Děti poznaly systém 
půjčování knih a péče o knihy. 

   

ŠKOLY 

Gymnázium 

Zřizovatelem Gymnázia Hostivice je Středočeský kraj a výuka začala dne 1. září 2011 
v budově historické školní budovy, Komenského 141. Nejprve z důvodů rekonstrukce staré 
budovy využívalo gymnázium pronajaté učebny v nové škole U Zámecké zdi. Byly otevřeny 
dvě třídy, a to první třída (prima) osmiletého gymnazijního studia a 1. ročník čtyřletého 
studia (kvinta) se všestranným zaměřením. Pro žáky probíhá výuka golfu a tenisu, 
umělecky nadaní žáci mají možnost se rozvíjet v hudbě a výtvarné výchově. Velký důraz je 
kladen na výuku cizích jazyků. Dne 1. prosince 2011 zahájilo gymnázium výuku 
v rekonstruovaných prostorách historické školní budovy Komenského 141. Předností 
budovy gymnázia bude bezbariérový vstup s výtahem pro handicapované děti. Okolí školy 
bude upraveno na sportoviště. Slavnostního otevření se zúčastnil hejtman Středočeského 
kraje MUDr. David Rath, starosta města Jaroslav Kratochvíl, rodiče žáků a mnoho dalších 
partnerů školy. Hejtman věnoval škole velký obraz T. G. Masaryka. Ředitelkou gymnázia je 
Ing. Petra Šnajberková.  

Základní škola Hostivice 

Základní škola Hostivice, U Zámecké zdi ještě využívala kapacitu tříd staré školy. 
V prvních ročnících se učil anglický jazyk dle projektu Super-Nature, který realizuje 
Vzdělávací institut Středočeského kraje a je spolufinancován Evropským fondem a státním 
rozpočtem České republiky. Pro žáky 2. a 3. ročníků byla zajištěna výuka plavání „Medúza“ 
kladenské plavecké školy. Dne 26. ledna 2011 předvedla firma Asekol dětem 1. – 5. tříd 
systémy sběru a recyklace starých baterií a vyřazených elektrospotřebičů. V pondělí 
31. ledna 2011 byla ukončena půlroční soutěž „Věnuj mobil“. Děti nosily do školy staré 
i poškozené mobily, ty pak byly po odborné prohlídce opraveny. Funkční přístroje pak 
získali občané postižení povodněmi a děti dětských domovů. Ve dnech 1. a 2. února 2011 
se konal den otevřených dveří nové základní školy, kde si budoucí prvňáčkové prohlédli 
své nové působiště, do kterého budou chodit od září tohoto roku. Pro žáky 6. – 9. tříd bylo 
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uspořádáno sociálně motivační představení o nebezpečí drog s názvem „Na rovinu“. 
Potvrdilo se, že osvěta v této otázce je velmi důležitá. Zimní lyžařský kurz proběhl ve 
středisku Dolní dvůr od 6. do 11. února 2011. Žáci 5. tříd se zúčastnili soutěže dětí z Prahy 
a Středočeského kraje 11. ročníku vědomostní soutěže v anglickém jazyce. Žákyně 5.B 
Lucie Vokálová obsadila krásné 3. místo. Ve dnech 8. – 9. února 2011 byl zápis budoucích 
prvňáčků. Celkem bylo zapsáno 92 dětí, rodiče 12 dětí požádali o odklad povinné školní 
docházky. Dne 23. února 2011 tanečním sálem základní školy zněla česká poezie. Ve 
vyrovnané a velmi hodnotné soutěži nakonec zvítězili v 1. kategorii David Kopejtko, dále se 
umístili na medailových postech David Frank Tenora a Anežka Luňáčková, ve 2. kategorii 
Barbora Kácalová, Iveta Šemrová a David Vít, ve 3. kategorii David Pilárik, Eliška Součková 
a Roman Hajlich. Nultá kategorie nepostupovala, ale i prvňáčkové předvedli krásné 
recitace vybraných básní. V Sokolovně byl uspořádán již 13. Školní ples. Tradiční 
předtančení Taneční školy manželů Lisnerových se líbilo, k tanci a poslechu hrála hudební 
skupina Bonasax se zpěvačkou a konferenciérkou Petrou Švingrovou. V soutěži o nejhod-
notnější ceny tomboly se hrálo „kámen – nůžky – papír“. Dojemné bylo vystoupení Marka 
Černocha, který zapíval píseň svého otce Karla Černocha „Zrcadlo“. Dne 16. března 2011 
shlédli žáci vyšších ročníků svérázné pojetí osudů Dona Quijota a věrného služebníka 
Sancha Panzy. Humorné epizody nesly režijní vliv herce Bolka Polívky. Okresní olympiáda 
z jazyka českého byla 22. března 2011 v Dolních Břežanech a přinesla vítězství žákyni 
9. třídy Františce Havlíčkové. Její zpracování daného tématu „Nikdy nemám nouzi…“ 
doplnila o přátele a kamarády. Postoupila do krajského kola. Sbírka pro opuštěné děti 
„Šance“ se uskutečnila 25. března 2011 a děti vybraly celkem 3 554 Kč. Žáci 6. ročníků 
navštívili Městskou knihovnu v Praze. Výstava děl 26 výtvarníků „Fundamenty a sedimen-
ty“ je plně zaujala. Bylo na co se dívat, obrazy, kresby, objekty, sochy, barevnost, koláže. 
Žáci 5. tříd si 1. dubna 2011 zahráli na průvodce anglických turistů v našem městě. 
Posloužily plány města, které si sami vyrobili v hodinách výtvarné výchovy. Hlavní úkol 
spočíval v anglickém pojmenování zobrazených budov, objektů. Dle výsledků by jistě 
cizinci v našem městě nezabloudili. Do školy zavítal 7. dubna 2011 duch tvorby francouz-
ského spisovatele Viktora Huga. Herec karlovarského divadla rozehrál role světového 
spisovatele. Děti poznaly hlavní postavy jeho románů. Středa 13. dubna 2011 byla 
věnována námětovému Dne ochrany člověka za mimořádných situací. Žáci se seznamovali 
na devíti stanovištích se zásadami první pomoci a pravidly BESIP. Pro kluky byla 
nezapomenutelná prohlídka hasičských a záchranných aut. Poděkování patří hasičům 
našeho města. Druháci absolvovali přírodovědnou expedici do Prokopského údolí. Pozná-
vali kvetoucí rostliny, pupeny na stromech, ptáky, hmyz a viděli již obsazená ptačí hnízda. 
Žáci 8. tříd byli 11. a 18. května 2011 na Úřadu práce Praha-západ, v poradenském 
středisku pro volbu povolání. Nabídka a především zájem žáků byla velice rozmanitá. Děti 
poznaly, že bez pěkných známek na základní škole mnoho možností výběru není. Mnohé 
odhalil i test, který prozradil jaká povolání či řemesla by nejlépe odpovídala schopnostem 
a předpokladům dítěte. Žáci školy se zapojili do projektu „Děti dětem aneb s odpady 
hravě“. Ti starší ukazovali těm mladším, jak třídit odpady. Od 14. května 2011 byli žáci 5.B 
na týdenním pobytu školy v přírodě v Janově nad Nisou. Okresní sportovní kolo „Poháru 
rozhlasu“ se konalo 17. a 19. května 2011 v Praze na Barrandově. Ve vrhu koulí zvítězil 
Anton Gago, František Solar byl 3. ve skoku vysokém a v běhu na 60 m, Karel Charvát byl 
3. v běhu na 1 500 m. Úspěšná byla i děvčata. Třetí místa obsadily Karolina Kulová v běhu 
na 800 m a Lucie Nováková v hodu míčkem. Pasování prvňáčků na čtenáře provedli 
26. května 2011 rytíři historického šermu Mistr Raime. Členové učitelského sboru ZŠ 
Hostivice darovali 1 200 Kč společnosti UNICEF „Adoptuj panenku, zachráníš dítě“. Částka 
představuje dvě panenky, které zajistí očkování dvou dětí v Africe proti šesti smrtelným 
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chorobám. V přijímacích řízeních k dalšímu studiu na různých typech středních škol bylo 
přijato 35 žáků 9. tříd, 2 žáci byli přijati na gymnázia, 23 žáků na školy s úplným středním 
vzděláním s maturitou, 4 žáci na střední vzdělání s vyučením a maturitou, 5 žáků na 
střední odborné učiliště a 1 žák na odborné učiliště. Ze 7. ročníku odešli 2 žáci na šestiletá 
gymnázia a z 5. ročníku odešlo 7 žáků na osmiletá gymnázia. Koncem května a počátkem 
června odjeli žáci 2. stupně na poznávací zájezd do Bruselu a Anglie. Děti absolvovaly 
přepravu trajektem přes kanál La Manche, prohlédly si Londýn, zámek Leeds Castle 
a získaly další vzdělání v anglickém jazyce. Okresní kolo v atletickém trojboji žáků 4. a 5. 
tříd bylo uspořádáno 7. června 2011 v Průhonicích. Naši nejlepší obsadili 2. a 3. místa. Ve 
dnech 9. – 16. června 2011 se zúčastnilo 23 žáků zahraničního pobytu v Itálii, Valverde Di 
Casenetico. Motto zájezdu bylo „Zážitek je prožitek“. Školní rok byl zakončen akademií dne 
24. června 2011. Ředitel školy Mgr. Josef Mareš zahájil slavnost šerpováním žáků 9. tříd 
a pak následoval pestrý program vystoupení žáků jednotlivých tříd. Tato akce uzavřela 
symbolicky více jak stoletou historii základního školství v budově Komenského 141. Nová 
budoucnost čeká v krásné budově školy U Zámecké zdi. Ředitel školy Mgr. Josef Mareš 
oslovil hostivickou veřejnost. Vyjádřil poděkování za provoz stravovacího pavilonu s mo-
derní kuchyní a jídelnou. Léto bylo ve znamení stěhování staré školy z Komenského do 
nových pavilonů A, B ZŠ U Zámecké zdi. Pan ředitel poděkoval všem, kteří se o dostavbu 
školního areálu zasloužili. Poděkování patřilo hejtmanovi Středočeského kraje 
MUDr. Davidu Rathovi, vedení hostivické radnice v čele se starostou Jaroslavem Krato-
chvílem. Oslovil rodiče dětí s žádostí o užší spolupráci tak, aby škola vychovávala šikovné 
a poctivé občany. Je třeba naplňovat „každému podle odvedené práce – žákům známky, 
dospělým peníze“. 

V novém školním roce 2011/2012 nastoupilo do čtyř prvních tříd 92 dětí. Děti se 
budou navíc učit anglický jazyk. Prvou jejich akcí byla návštěva kladenského divadla. Pro 
žáky 6. tříd byla uspořádána 4. října 2011 velice zajímavá exkurze do Divoké Šárky. Výstup 
na Kozákovu skálu byl odměněn krásným pohledem na Prahu, sestup vedl do údolí 
šáreckého koupaliště a prohlídka potoka. V týmových hrách si dětí osvojovaly spolupráci 
a vzájemnou pomoc. Názorné ukázky z třicetileté války předvedla dne 4. října 2011 
skupina historického klubu Perštejn. Děti viděly, jak žili a vypadali mušketýři, pikenýři 
a další vojáci. Žáci 3. tříd navštívili Terezí domeček v Praze, Haštalské ulici. Seznámili se 
ekologickými programy, s tříděním odpadu, s recyklovanými výrobky, dozvěděli se vše 
o výrobě papíru. V říjnu zkoušeli svoji dovednost prvňáčkové, vyráběli si draky. Jejich 
úspěšnou práci dokumentovalo 57 krásných draků. Podzimní kurz plavání „Medúza“ zvládlo 
47 žáků a „Mokré vysvědčení“ potvrdilo, že děti se již vody nebojí. Již 5. ročník florba-
lového sportu středočeských škol v Praze Braníku potvrdil vysokou úroveň tohoto sportu 
v hostivické škole. Družstvo žáků 4. a 5. tříd obsadilo vynikající 3. místo. Na 1. stupni 
naděloval Mikuláš. Dne 8. prosince 2011 se konalo v Jesenici okresní kolo Prahy-západ 
v košíkové. Zúčastnilo se 15 družstev a naši chlapci získali zlaté medaile. Žáci 6. ročníků se 
zúčastnili projektové výuky anglického jazyka na téma „Vánoce – Christmans time“. 
Pracovali samostatně, byla však i týmová práce. Ve skupinách porovnávali zvyky a tradice 
své rodné země a anglicky mluvících zemí. Naučili se kombinovat a užívat nová slovíčka 
z okruhu Vánoc a dokonce si zazpívali anglickou koledu. Druhý adventní víkend navštívila 
naší školu „Cimbálová muzika“ z Lužice u Hodonína s dětmi rodinného Klokánku Hrušky 
u Břeclavi. Hostivické děti slyšely v podání houslí, cimbálu, klarinetu a violoncella písně 
z Břeclavska a Hodonínska. Malí zpěváčkové v krásných krojích ukázali prvky lidového 
tance. Výtěžek z koncertu ve výši 4 280 Kč byl předán Fondu ohrožených dětí a umožnil 
souboru návštěvu Břevnovského kláštera a výstavu betlémů v muzeu u Karlova mostu. 
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Dne 19. prosince 2011 odjeli žáci 4. tříd na výlet do Kutné Hory. Cílem byl prohlídka 
památek, vyprávění o slavení Vánoc a nakonec byla i ruční výroba vánočních ozdob ze 
slámy. Děti šestých tříd se vypravily do Prahy, kde navštívily prostory Národní galerie. 
Viděly obrazy P. Picassa, E. Filly, B. Kubišty. Seznámily se s pracemi architekta J. Gočára, 
s domem „Černé Matky Boží“ na rohu Celetné ulice. 

Školní družina 

Při Základní škole Hostivice pracuje školní družina v pěti odděleních. Toto zařízení 
navštěvují především děti 1. – 3. ročníků, pro které je vždy připraven zajímavý program.  

Základní umělecká škola Kladno, pobočka Hostivice 

Umělecká škola poskytuje dětem základy výuky v oborech hudebních a výtvarných, 
v oboru literárně dramatickém a tanečním v budově ZŠ U Zámecké zdi. Děti svoji 
dovednost předvádějí i na veřejných vystoupeních. 

Ve městě ještě vyučuje hru na hudební nástroje Hudební škola Pavla Hokra. 

Základní škola, Pionýrů 79, Hostivice 

Tato škola zajišťuje výuku ve 4 třídách, 2 třídy jsou praktické a 2 jsou speciální. Ve 
škole působí pět pedagogů a školu navštěvuje 38 žáků. Žáci úspěšně reprezentovali ve 
sportovních přeborech, na Kladně zvítězil R. Bílý. Z prostředků fondu EU „Peníze školám“ 
byly dvě třídy vybaveny interaktivními tabulemi. Kontrolní prohlídka Českou školní inspekcí 
potvrdila velmi dobrou úroveň výuky a koncepční práci vedení školy.  

Mateřská škola 

Zápis dětí do Mateřské školy byl 16. – 17. března 2011 a opět zájem rodičů byl větší, 
než umožňovala volná kapacita školy. Přihlásilo se 186 dětí, ale přijato mohlo být jen 70 
a 116 žádostí muselo být odmítnuto. Stávající budova mateřské školy se v současné době 
stavebně upravuje, v krátké době bude moci škola přijmout dalších 50 dětí a její celková 
kapacita dosáhne 225 míst. Dne 12. dubna 2011 byla v plném provozu dílna, ve které se 
připravovaly blížící se Velikonoce. Děti zdobily perníčky, pekly Jidáše, připravovaly 
velikonoční osení. Třída „Žabiček“ navštívila zemědělskou farmu pana Miloše Stádníka 
v Jenečku. Zkusily krmit ovečky, slepičky, prohlédly si kurník se snesenými vajíčky a nako-
nec se projely na čtyřkolce.  

Nový školní rok v září 2011 zahájila mateřská škola již v rozšířené kapacitě, v provozu 
bylo 9 tříd a do školy chodilo 225 dětí. Rodiče nepřijatých dětí museli hledat možnosti 
v sousedních obcích anebo v privátních předškolních zařízeních v našem městě. Již od 
5. září 2011 začal plavecký kurz pro 45 dětí v Tuchlovicích. Starší děti malovaly stromy 
u Litovického rybníka, některé třídy navštívily skanzenovou „Pohádkovou zem“ v Pičíně 
u Příbrami. Další děti se vypravily do Hořovic, kde navštívily koňskou farmu a učily se 
postupy základní péče o koně. Do školy přijeli pražští policisté. Přivezli dětem skákací hrad, 
elektrické čtyřkolky a vyprávěli dětem mnoho zajímavostí o policejní činnosti. Vítaná byla 
návštěva klauna Rolanda z McDonalda. V adventním čase se děti vydaly na výlet do 
Příbrami, kde se dověděly, jak horníci trávili Vánoce. V hornickém domečku si zkusily 
pečení perníčků, malovaly sádrové figurky z betléma a odlévaly olovo. Následovala 
prohlídka hornického muzea, jízda vláčkem ve vytěžených slojích, překvapením byl vánoční 
strom, jesličky a dárečky.  
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Ostatní mateřské školky 

Činnost provozují mateřské školy Pohádka – K Višňovce, Veselý domeček – Mírová, 
Fíček – U Chobotu, Opičky – U Potoka a Na Výhledu. Dětský klub Berušky – Jetřichova byl 
v červnu zrušen. 

Mateřská škola Pohádka pečuje o předškolní děti od 7,00 do 17,30 hodin a byla 
otevřena i v době letních školních prázdnin. Ve spolupráci s RS GYM Hostivice a za účinné 
podpory sponzorů se konal 30. dubna 2011 v Sokolovně 1. ročník veřejné oslavy „Pálení 
čarodějnic“. Děti na cvičišti zkoušely dovednost v hodu čarodějnicí na cíl a vzdálenost, 
trefovat se proudem vody z hasičského vozu na terč a hod míčkem do koše. Malé děti 
obsadily skákací hrad a trampolínu. Výborné bylo vystoupení gymnastek a ukázky 
bojových sportů. Navečer vzplála hranice s figurínou čarodějnice a pěkný den uzavřela 
diskotéka. Příjemné bylo i začlenění dětí z Klokánku mezi ostatní děti. Mateřská škola 
Pohádka nabídla dětem i účast na letním táboře. 

Na Výhledu – toto soukromé zařízení je otevřeno pro děti od pondělí do pátku od 
8 do 18 hodin. 

Veselý domeček – se stará o předškolní výchovu 18 dětí. 

V tomto roce byl otevřen Mahuláček s výukou jazyků v MaHU centru v Krátké ulici 
v Jenečku. 

 

KLOKÁNEK 

Klokánek – zařízení Fondu ohrožených dětí pečuje o děti, jejichž rodiče je zanedbá-
vají, terorizují, ubližují jim a nevytváří pro ně optimální rodinné zázemí. Od 15. října 2011 
se Klokánek stal majitelem celé budovy, kterou odkoupil od města. Nemovitost má novou 
fasádu včetně zateplení a bylo zrekonstruováno několik kanceláří a bytů. Za pomoci 
brigádníků byla upravena zahrada včetně venkovní dlažby na vstupní terasu, nad níž byl 
postaven nový přístřešek. Ze sklepní místnosti byl vybudován keramický atelier. V roce 
2011 byl Klokánek Hostivice maximálně využíván. Bylo přijato 62 dalších dětí. Důvodem 
jejich přijetí byly nevyhovující bytové poměry rodiny nebo hmotná nouze, případně 
zanedbání péče o dítě. Zpět do vlastních rodin nebo do náhradní rodinné péče, adopce 
nebo do pěstounské péče, případně do péče příbuzných odešlo 65 dětí. Naopak 
neuspokojených žadatelů o dítě bylo 114. Službu tohoto zařízení využívá i malá Drahuška 
z České ulice, kdy její maminka ani prarodiče se o ní nestarali, ba dokonce dítě i týrali.  

 

DĚTSKÉ ODDÍLY  

Kajky 

Již v dubnu 2011 se členové oddílu vypravili do Českého krasu za poznáváním 
zkamenělin a jarních rostlin. V květnu následoval pochod do pramenů Klíčavy až k závě-
rečnému úseku koněspřežné železnice, která vedla z Prahy přes Hostivici do křivoklátských 
lesů. Při krajském kole soutěže Zelená stezka – Zlatý list na Křivoklátě získaly naše Kajky 
v mladší kategorii pěkné páté místo. Školní rok oddíl zakončil víkendovým pobytem v Čes-
kém ráji. Členové se vyzkoušeli horolezení v Suchých skalách, v kempu bylo pěkné koupá-
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ní. Poslední srpnový týden strávily Kajky na táboře ve Slovenském ráji. Děti navštívily 
Dobšinskou jeskyni, termální koupaliště u Vrbové a Palcmanské Maši. Jeden den patřil 
návštěvě Vysokých Tater, zvláště prohlídky Popradského plesa, Batizovského plesa a Velic-
kého plesa zanechaly v dětech veliké dojmy. V polovině září byl ve Vraném nad Vltavou 
uspořádán již 15. ročník čtyřiadvacetihodinovky „Až na dno“. Soutěžící mohou běhat, 
chodit, lézt a překonat co nejvíce metrů pochodové trasy. Ženský rekord Marušky a Terezy 
119,3 km sice nepadl, ale putovní ceny získaly Kajky Bára za 92 km a Vítek za 86 km, dále 
Pavla nachodila 78 km a Jáchym 77,89 km. V neděli 18. září 2011 se uskutečnila podzimní 
úklidová brigáda u Hostivických rybníků. Do akce se zapojili skauti, myslivci a pracovníci 
TSH i několik občanů. V sobotu 15. října 2011 se konala již tradiční Hostivická drakiáda. 
Nad kopeček u smíchovské železniční trati vzlétlo na 50 draků. Děti soutěžily v délce 
dračího ocásku a dalších disciplínách. Dne 17. listopadu 2011 slavily Kajky „své 
osmnáctiny“. Oslavy se zúčastnili i dřívější členové Kajek a tak bylo na co vzpomínat. 

Pionýr  

Pionýr se stal tradičním spolupořadatelem všech dětských akcí ve městě. Významná 
byla účast na „Dětském dni“, dne 3. září 2011 pokračoval „Pohádkový les“ na hrázi rybníka 
Kala v Bažantnici. Námětem bylo „Jak žijí zvířátka v lese“. Přišlo na 240 dětí s doprovodem 
dospělých. Děti předváděly ukázky z pohádek O medvídkovi Pů, Trampoty Kocoura v bo-
tách, opičí dráhu, rozsvěcování lucerniček broučkům, domeček pro tři prasátka, pohádku 
O sedmi havranech, dovádění dvou medvídků od Kolína, průjezd vlaku a nakonec musely 
pečovat o pejska, kočičku a panenku. 

Junák  

Svaz skautů a skautek ČR, středisko Bílá podkova Hostivice měl v uplynulém roce 
velice pestrou činnost. Dne 17. ledna 2011 uspořádali „výpravu do zimy“ a v Sokolovně 
22. ledna se členové zúčastnili hudebního maratonu. Dne 7. března 2011 se členové sešli 
v krojích na slavnostním odhalení pomníku T. G. Masaryka v Litovicích. 17. duben tradičně 
patřil jarnímu úklidu přírody kolem Hostivických rybníků. Zajímavá byla 8. – 9. dubna 2011 
akce Noc s Andersenem. Vzpomínkám na zakladatele Junáka Svojsíka ve dnech 14. – 15. 
května 2011 byl věnován sportovně lesácký závod. Soutěže koloběžkářů se konaly 8. květ-
na při závodech kolem Litovického rybníka. Dne 10. června 2011 byl uspořádán pamětní 
cyklovýlet k 69. výročí vyhlazení Lidic. O školních prázdninách se konal třítýdenní letní 
tábor – od 4. do 24. července 2011 v Heřmaničkách. Účast byla i na Rock minifestivalu 
17. září 2011 na hřišti pod hrází Litovického rybníka. Podzimní pomoc přírodě dne 18. září 
byla věnována úklidu odpadů v okolí rybníků a 25. září se konala tradiční koloběžkiáda 
s vysokou účastí závodníků všech věkových skupin. V měsíci říjnu to byla náročná turistic-
ká výprava z Jenčova na Zbečno a 15. října pak vodácké závody „Skochovická kachna“ 
s doplňkovými soutěžemi v lakrosu a ringu. Dne 5. listopadu 2011 se uskutečnil dálkový 
pochod Praha – Karlštejn, který je každoročně zkouškou pro vytrvalost a tělesnou odolnost 
účastníků. Okresní terénní hra 17. listopadu 2011 na Brdech byla sportovně náročná na 
fyzickou připravenost závodníků. Tradiční hostivické „Světélkování“ dne 26. listopadu 
zahájilo adventní přípravy na Vánoce. V tomto období následovala 10. prosince výprava za 
jmelím, 17. prosince přinesení „Betlémského světla“. Vánoční posezení dne 21. prosince 
2011 v klubovně bylo zhodnocením celého roku, který se vydařil. Noví členové zde získali 
dobré kamarády, ti starší jako dobří průvodci je naučili základům zálesáckého a sportov-
ního života. Prohlídka pražských Betlémů dne 28. prosince 2011 udělala úspěšnou tečku za 
bohatou činností v tomto roce.  
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TĚLOVÝCHOVA A SPORT  

TJ Sokol  

V Sokolovně se cvičí Zumba, Bodystilyng, sportovní gymnastika, TeamGym pro 
chlapce a dívky ve věku 5 – 7 let, dále Fitbal a Hopík. Ve studiu RSGym na Husově 
náměstí čp. 14 trénují Marešky. Dne 17. dubna 2011 se v Sokolovně konala Okresní tělo-
výchovná akademie, cvičení rodičů s dětmi, cvičení předškolních dětí, gymnastika pro děti, 
taneční gymnastika, zumba pro děti i dospělé, cvičení na velkých míčích, florbal a další 
sportovní soutěže. Atletický sportovní den byl uspořádán 7. května 2011 v Červeném 
Újezdě, kde soutěžící závodili v hodu kriketovým míčkem, v krátkém i dlouhém běhu a ve 
skoku z místa. Dne 4. prosince 2011 byla od 16 hodin v Sokolovně uspořádána Dětská 
mikulášská zábava aneb podvečer se ztraceným andělem. Pro dospělé byla již Mikulášská 
zábava předchozího dne s vystoupením vánočního programu taneční skupiny Marešky.  

Oddíl kopané 

Oddíl kopané stále usiluje o návrat mezi nejlepší kluby našeho regionu. 
V mládežnických oddílech vyrůstají šikovní fotbalisté, ale nedaří se tyto naděje udržet 
a jimi pak doplňovat mužstvo dospělých. Soutěžní rok 2010/2011 skončil pro hostivický 
fotbal s nostalgickými vzpomínkami na klubové jedenáctky 2. světové války, rivalitní 
soutěže SK Hostivice – Meteor Litovice, pak na výbornou úroveň let 1960 – 1980, kdy 
mužstva dospělých bojovala o přední místa v krajských soutěžích. Letos mladší žáci 
obsadili v okresním přeboru 7. místo, starší žáci se v krajské soutěži umístili na 13. před-
posledním místě. Dorost se po soutěžní odmlce přihlásil do okresní soutěže, B-tým bojoval 
střídavě o udržení ve III. třídě okresního přeboru a A-tým se stále snaží o účast 
v krajských soutěžích, nedaří se, 11. místo je smutným hodnocením úrovně hostivické 
kopané. Stará garda hraje pro radost a zábavu a hraje vskutku dobře. 

Oddíl tenisu 

Tenisový oddíl byl založen v roce 1985, v současné době má 128 členů, z toho je 
jedna třetina mládeže do 18 let. Od roku 1988 je ve výstavbě tenisový areál pod hrází 
Litovického rybníka. V provozu jsou čtyři antukové kurty, cvičná odrazová zeď, objekt 
klubovny se sprchami a sociálním zázemím. Pro malé děti je vyčleněn zvláštní prostor pro 
výuku tenisu. V sezóně 2011 hrálo družstvo starších žáků II. třídu a skončilo na 7. místě, 
družstvo dospělých bojovalo ve III. třídě a již podruhé unikl postup do vyšší třídy soutěže, 
mužstvo skončilo na 2. místě. Tomáš Burger obhájil titul okresního přeborníka v tenisu 
jednotlivců. Veliké pozornosti se těšily dva víkendové turnaje pro členy oddílu a jejich 
hosty a „retro“ turnaj s dřevěnými pálkami a dobovým oblečením. Předsedou oddílu je 
Ladislav Kostohryz. 

Šachový oddíl 

Šachový oddíl sdružuje zájemce o královskou hru, povzbudivá je účast mladých. Na 
počátku roku se oddíl rozloučil s dlouholetým výborným šachistou, mistrem republiky v ko-
respondenčním šachu, zesnulým Jiřím Šoltysem. Začátkem května oddíl představil veřej-
nosti hostivické šachové mládí. Družstvo A zápolilo o postup do krajských soutěží. Sice se 
to nakonec nepodařilo, ale získané zkušenosti jsou dobrým vkladem pro budoucnost. 
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Druhé B družstvo úspěšně bojovalo v regionální soutěži. Oddíl uspořádal 10. září 2011 již 
III. ročník šachového turnaje o „Pohár města Hostivice“, kterého se zúčastnilo přes 
50 hráčů. Na otevřeném turnaji v Sofii obsadil 2. místo hostivický závodník Vasil Tričkov 
a navíc získal titul velmistra při mistrovství ČR, kde v poli 52 účastníků obsadil krásné 
17. místo. Další člen oddílu Pavel Komprda zvítězil na turnaji v jižních Čechách.  

Oddíl sportovní gymnastiky a Team Gym 

Oddíl sportovní gymnastiky a Team Gym dosáhly dne 2. října 2011 ve Stodůlkách při 
závodech „Dráček“ v gymnastickém dvojboji velmi dobrých výsledků. Naše děvčata 
úspěšně reprezentovala Jolanka Potužníková, která získala za 2. místo stříbrnou medaili. 
Vánoční závod ve sportovní gymnastice přinesl našim děvčatům a chlapcům 3 zlaté 
a 2 stříbrné medaile. 

Z ostatních sportů  

TJ Sokol Břve provozuje ve své tělocvičně míčové sporty – nohejbal, tenis, košíkovou 
a volejbal. Nohejbalové mužstvo mužů po odchodu předních hráčů a především pro 
nedostatek finančních prostředků muselo 7. dubna 2011 z celostátní soutěže odstoupit. 
V závodní soutěži zůstalo jen družstvo žen. Podařilo se konečně vyřešit majetkové 
záležitosti staveb a pozemků, nyní má oddíl veškeré nemovitosti ve svém vlastnictví. 

Oddíl taneční gymnastiky Marešky pravidelně vystupuje na akcích v Sokolovně, při 
Hostivickém světélkování i na Mikulášské zábavě. Významná byla jejich účast dne 3. pro-
since 2011 na Adventních trzích v prostorách hradu ve Strakonicích. Úspěšná byla jejich 
vystoupení Maria a Ledová královna. 

Cvičení „Pilates – Jóga for fitness“ probíhalo v sále Základní školy Hostivice od 
14. září 2011, cvičení vedla Věra Havlová. 

Dne 8. října 2011 byl uspořádán již 10. ročník Sousedského běhu. Běželo se za 
ideálního běžeckého počasí, bylo zataženo, teplota 5 – 8 °C. Účast 57 dospělých mužů 
a žen a 12 dětí. V kategorii mužů na 5 000 metrů zvítězil Tomáš Pucholt (1994), TJ Sokol 
Unhošť v čase 16:42 min/sec., v kategorii muži-veteráni byl 1. Robert Čepelák (1968), 
Olymp Praha, v čase 17:19, v kategorii žen – 5 000 metrů byla na 1. místě Helena 
Poborská (1978), Kerteam, čas 19:11, v kategorii ženy-veteránky zvítězila Jiřina Honzá-
ková (1965), Břevnov, čas 23:32, v kategorii děti do 10 let – 700 metrů obsadila 1. místo 
Eliška Poborská (2003), SK Jeseniova, čas 2:49, v kategorii děti nad 10 let – 1 000 metrů 
získal 1. místo Martin Moldan (1996), Sokol Hostivice, čas 3:26.  

Ve městě se rozšiřuje cykloturistika. České dráhy každý víkend a o státních svátcích 
v období od 26. března do 30. října 2011 vypravovaly z Masarykova nádraží přes Hostivici 
až do Slaného speciální cyklovlak s přepravou jízdních kol. Cyklisté tyto služby hojně 
využívali. 

Tradiční cyklistický závod Praha – Karlovy Vary – Praha byl opět odvolán. Minimální 
zájem ČSTV, ČS cyklistiky, měst Praha a Karlovy Vary spolu s neochotou Mezinárodní 
federace cyklistiky UCI byly příčinou, proč se tento tradiční závod neuskutečnil. V pláno-
vaném termínu závodu, 17. září 2011 byla uspořádána jen symbolická cyklistická vyjížďka 
veteránů a milovníků cyklistického sportu. 
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POLICEJNÍ KRONIKA 
O bezpečnost občanů v našem městě se stará Police ČR a Městská policie Hostivice. 

Policie ČR Praha-západ zajišťuje plnění základních úkolů v obvodním oddělení, které 
zahrnuje nejen města Hostivice a Rudná, ale i dalších 19 obcí regionu Praha-západ od 
Středokluk až po Choteč. Problémem jsou někteří neukáznění a bezohlední řidiči motoro-
vých vozidel. Přestupky jsou při řízení motorových vozidel bez řidičského oprávnění, řízení 
pod vlivem alkoholu a omamných látek, překračování povolené rychlosti. Dále jsou to 
drobné krádeže v obchodech, krádeže věcí v domech a bytech a narušování občanského 
i rodinného soužití. Sociálním prohřeškem bylo týrání dítěte v České ulici, které muselo být 
umístěno do hostivického Klokánku. Rozmáhají se krádeže pohonných hmot, zloději pře-
čerpávají naftu a benzin z nádrží motorových vozidel. Také docházelo k znečišťování parků 
a veřejných prostranství některými neukázněnými majiteli psů, hraničící s ohrožováním 
hygieny a zdraví především dětí. S uspokojením lze konstatovat, že za zvýšené kontrolní 
činnosti policistů, především strážníků městské policie, se podařilo snížit počet různých 
přestupků a trestných činů ve městě. 

 

ZEMĚDĚLSTVÍ  
Byl zaznamenán další úbytek zemědělské půdy. Developeři v restitučním rozmachu 

navracení majetkových práv k zemědělským usedlostem nakoupili mnoho hektarů země-
dělské půdy. Tuto půdu pak obratnými manévry při pořizování územních plánů obcí převá-
děli na stavební lokality. V katastru našich obcí Hostivice a Litovice jsou ještě zelené 
plochy, které vyvolávají komerční zájem různých firem. A tak mizí vysoce úrodná půda, 
která byla našimi předky vzorně obdělávána a nyní se nenávratně ukrývá pod betonem 
staveb rodinných domů a pod rozlehlými kapacitami skladovacích prostorů. A co ještě 
zbývalo u letiště Praha-Ruzyně, nenávratně zmizelo pod dálnicí R6 a stejný osud čeká 
zbytek půdy, který bude nutný pro letištní vzletovou dráhu RWY 06R/24L. 

Na zbývajících polích hospodaří podnik Agrosa Chýně, a. s., Litos s. r. o. – dvůr 
Litovice a několik soukromých zemědělců ze sousedních obcí. Současný systém hospoda-
ření v Hostivici se zaměřil jen na produkci rostlinné výroby. K hospodaření nejsou třeba 
rozsáhlé dvory, stodoly, stáje. Výkonná mechanizace zrychlila pracovní procesy na polích, 
zemědělec dnes dovede vyrobit dostatečné množství kvalitních surovin, dovede je ve 
výborné kvalitě sklidit, ale pak přicházejí obavy, jak prodat a především tomu, kdo 
odebrané zboží včas a řádně zaplatí. Nedobré zkušenosti z obchodování s mlékem 
s bývalou místní mlékárnou jsou ještě dnes bolestnou vzpomínkou.  

Varovným vykřičníkem je stav litovického dvora. Objektu vévodí památkově chráněná 
„Litovická tvrz“. Historikové dnes říkají „zachraňme tuto cennou stavbu“. Realisté říkají 
„ano, ale co potom s ní?“ Dne 23.8. bylo založeno občanské sdružení Záchrana Litovické 
tvrze. Bývalé stáje pro 200 dojnic dozrávají na odklizení buldozerem, dvůr marně 
vzpomíná na zašlou dobu pravidelného sobotního úklidu. Smutný pohled. 

Jinak hospodářský rok 2011 byl celkově dobrý. Výnosy obilovin byly velmi dobré, 
přes 6 tun/ha, řepka olejka 3 tuny/ha a cukrová řepa dokonce přes 60 t/ha. Vše tedy 
velice pěkné, ale vstupy do výroby dosahují závratných výšin. Trval nárůst cen pohonných 
hmot, byla příliš vysoká pořizovací cena moderní techniky – a to vše citelně odečítalo 
z hospodářského výsledku. Spokojenost byla, ale je vyvážena nesmírnou obětavostí a kaž-
dodenní náročnou prací současných sedláků. 
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Myšlenky našich národohospodářů, že to, co nebude naše hospodářství produkovat, 

si dovezeme, byly špatné a zločinné. Náš zákazník je v obchodech potravinových řetězců 
obtěžován nabídkou nekvalitního zboží. Snědli jsme maso „dioxinových“ prasat dovezených 
z Německa, strachovali jsme se z konzumace otrávené zeleniny ze Španělska a Holandska, 
trvale nás ohrožuje špatná kvalita potravin z Polska. Naše výborná prasata, skot, mléko, 
cukr, obiloviny se vyváží do zahraničí a k nám se vrací dovozem potraviny již přetříděné 
včetně nekvalitních výrobků.  

 

POČASÍ  

Nový rok 2011 začal mírnou oblevou, bylo -1 °C pak přišly ranní mrazíky -2 až -5 °C, 
studené mlhy, 14. ledna se ztratila veškerá sněhová pokrývka, přes den bylo +12 °C. 
18. ledna déšť, 21. ledna mrzlo, sněží, -5 °C, sníh dosahuje 10 – 11 cm, 29. ledna -9 °C. 
V únoru mráz, sucho -9 °C, 4. až 5. února vítr, ve dne +10 °C, v noci -1 °C, 12. února 
mráz, mlha, déšť, ledovka, poletovaly vločky sněhu, 25. února -10 °C, přes den slunečno, 
vítr, 28. února slunečno, -6 °C. V březnu mírně nad nulou, teplo, mlha, sucho, vítr, 
12. března přes den +14 °C, 17. března déšť – 28 mm, 18. března sněží, ochlazení – 2 až 
4 °C. Koncem měsíce oteplení, 31. března přes den +15 °C. V dubnu 2. dubna přes den 
+14 °C, 3. dubna dokonce +22 °C, 4. dubna déšť – 7 mm, 16. dubna po ránu mráz -2 °C, 
19. dubna teplo +22 °C, 24. dubna +23 až 24 °C, 25. dubna prší – 2 mm, 28. dubna první 
bouřka s malou dešťovou přeháňkou 1 mm, 30. dubna slunečno, večer déšť 6 mm. 
Májová přeprška 1 mm, teplo + 7 °C, večer a v noci chladno, v domácnostech se topí, 
3. května přeháňky, vítr, zima -2 °C, déšť 16 mm. Dne 8. května teplo, slunce +22 °C, 
ledoví muži 12. až – 15. května teplo, dešťové přeháňky, v noci +2 °C. Dne 19. května 
teplo, +25 °C, 20. května bouřka, déšť 4 mm, vítr, 26. května zamračeno, vítr, déšť 
3 mm, teplo, sucho. Dne 1. června bouřka, teplo, déšť 1 mm, 4. června bouřka, dešťové 
přeháňky 2 mm, 5. června +29 °C, 7. června bouřka, déšť 7 mm, 12. června déšť 12 mm, 
16. června bouřka, déšť 4 mm, přes den teplo +30 °C, 18. června ochlazení, déšť 8 mm, 
přeháňky, 27. června +27 °C, 29. června +30 °C. Dne 3. července déšť 11 mm, ochlazení, 
v domácnostech se navečer topí, 10. července bouřka, prudký déšť 8 mm, slunečno, 
11. července noční bouřka, déšť 8 mm, +29 °C, 13. července řádila silná bouřka, 
v Čechách napočteno 60 000 bleskových výbojů, déšť 14 mm, 19. července noční bouřka, 
vytrvalý déšť 40 mm, prší 21. a 22. července, 7 celkem 15 mm, slunečno, vítr, 27. červen-
ce mírné ochlazení +17 °C, déšť 2 mm, 30. července déšť 17 mm, 31. července rovněž 
déšť 10 mm, chladno. V srpnu dešťové přeháňky, 7. srpna déšť 6 mm, ochlazení, 8. srpna 
déšť 3 mm, vítr, 15. srpna déšť 16 mm, slunečno, 18. srpna teplo +31 °C, 19. srpna 
bouřka, déšť 28 mm, 20. srpna slunečno, 31 °C, 22. srpna teplo +32 °C, 24. srpna 
+34 °C, večer bouřka, déšť 17 mm, 26. srpna teplo, na slunci +36 °C, 27. srpna prudký 
déšť 15 mm, přes den 23 °C, 30. srpna +26 °C. V září slunečno, 24 až 28 °C, 5. září 
prudký déšť 13 mm, na Moravě hlášeny veliké záplavy. Dne 10. září slunečno +24 °C, 
14. září +29 °C, 18. září ochlazení, déšť 12 mm, 21. září déšť 12 mm, +21 °C, 28. září 
slunečno +24 °C. Dne 1. října velké teplo 24 až 26 °C, 6. října ochlazení, déšť 2 mm, 
9. října teploty 9 °C, déšť 2 mm, 12. října ráno 7 až 8 °C, déšť 7 mm, 16. října první 
mrazík -2 °C, sucho, 19. října celý den déšť 11 mm, 22. října mlha, chladno -1 °C, 
26. října déšť 3 mm, na jihu země záplavy, 30. října mlha, chladno. V listopadu ranní 
mlhy, přes den teplo +10 až 11 °C, 11. listopadu mrazík -2 °C, 13. listopadu mráz -4 °C, 
15. listopadu mráz -6 °C, mlha, 21. listopadu oteplení, ráno +3 °C, 29. listopadu náhlé 
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ochlazení -5 °C, přes den déšť 2 mm. Dne 1. prosince zataženo, napršely 2 mm, 3. prosin-
ce teploty +3 °C, 5. prosince déšť 15 mm, 11. prosince mráz -5 °C, sucho, 17. prosince 
první poprašek sněhu, teploty přes den +2 °C, 18. prosince déšť se sněhem, mráz -2 °C, 
klouzačka, 20. prosince sníh 1 cm, 21. prosince -2 °C, sníh 2 cm, 24. prosince vítr, 
přeháňky, +4 °C, 30. prosince sněží, déšť 5 mm, 31. prosince v poledne +6 °C, dešťové 
srážky 1 mm. 

Tato pozorování jsou z manuálního dešťoměru a okenního teploměru v Hostivici, 
Dělnická čp. 744. Souborné klimatologické vyhodnocení oblasti našeho města je dle 
meteorologické stanice Praha-Ruzyně, Meteorologický ústav Komořany:  

Průměrná měsíční a roční teplota vzduchu (°C) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 rok 

-0,9 -1,2 4,8 11,5 14,2 17,6 16,8 18,6 15,6 8,7 2,9 2,9 9,3 
 
Měsíční a roční úhrn srážek (mm) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 rok 
23 5 29 13 33 65 144 55 33 25 1 30 456 

  
Nejvyšší naměřená teplota vzduchu      31,5 °C   24.8. 
Nejnižší naměřená teplota vzduchu     -16,0 °C  29.1. 
Nejvyšší naměřený denní úhrn srážek      35 mm   20.7. 
 

Rok 
Úhrn ročních srážek 

(mm) 
Průměrné denní teploty vzduchu 

(°C) 
2001 454,6 – 
2003 308,0 – 
2005 499,0 +8,5 
2006 470,0 +9,1 
2007 503,0 +9,9 
2008 492,0 +9,4 
2009 479,0 +9,2 
2010 652,0 +7,8 
2011 456,0 +9,3 

 

Celkově lze průběh počasí v roce 2011 hodnotit příznivě. Nebyly zaznamenány žádné 
silné přívalové deště, ničivé kroupy a větrné smrště. Průběh teplot byl mírně nadprůměrný, 
v hodnocení měsíčních i ročních srážek byl však podprůměrný. Pro vegetaci byl příznivý 
červenec, neboť spadlo 144 mm dešťových srážek.  

 

RŮZNÉ  

Dne 10. prosince 2011 náhle zemřel hostivický občan prof. Ing. arch. Bohumil Fanta, 
CSc. Byl děkanem na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Po celá léta se velmi aktivně se 
zapojoval do života v Hostivici. Po několik volebních období byl členem zastupitelstva 
města, působil též jako člen rady města a předseda stavební komise. Podle jeho 
projektového návrhu byla upravena jižní část Husova náměstí. 
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Dne 29. prosince 2011 zemřel ve věku 96 let poslední praktikující rolník Vladimír 

Burger, Husovo náměstí čp. 9. 

Poděkování bylo vysloveno Ing. Aleně Filípkové, CSc. za darování pozemků městu. 
Jednalo se o plochy v ulicích Sadové a V Čekale o výměře 2 166 m² a u vodního zdroje 
pod Chrášťanskými vrchy o výměře 870 m2.  

 

ZÁVĚR  

Skončil rok 2011, který lze jistě považovat za úspěšný. Podařilo se dokončit výstavbu 
celého areálu Základní školy U Zámecké zdi a rovněž se podařilo zvýšit kapacitu mateřské 
školy. Středočeský kraj v našem městě ve zrekonstruované historické budově školy v Ko-
menského ulici otevřel gymnázium. Na Husově náměstí vzniklo další zdravotnické zařízení 
– Poliklinika u sv. Jakuba. V parku na Husově náměstí byla spuštěna krásná vodní fontána.  

Zanedbaný prostor bývalé zámecké zahrady byl upraven na park. Pokračuje se v bu-
dování „zeleného prstence“ kolem města, nová zeleň byla založena na plochách po býva-
lých divokých skládek nad Jenečkem a byla ukončena revitalizace „Višňovky“ s výsadbou 
nových stromů.  

V oblasti Nouzova byla dokončena výstavba oddílné kanalizace. Vjezd do města 
šlechtí generální oprava páteřní ulice Čsl. armády, kde je nový asfaltový povrch, dlážděné 
chodníky, okrajové pásy zeleně s platanovou alejí a keři. Nové asfaltové povrchy mají ulice 
Komenského a Sportovců včetně chodníků dlážděných zámkovou dlažbou. České dráhy 
dokončily rekonstrukční práce a úpravy hostivického nádraží. Římsko-katolická církev 
dokončila stavební opravy kostela sv. Jakuba a fary. Na budově fary je ještě třeba provést 
zbývající venkovní práce, neboť celá fara bude opatřena novou fasádou.  

Velice nadějné jsou plány další rozvoje, které svědčí o velmi dobré spolupráci všech 
složek vedení města. Takovou činnost je třeba trvale podporovat a rozvíjet. V komunální 
politice není určující příslušnost k politické straně či seskupení. Je velmi důležité, aby při 
zásadních rozhodnutích vždy zvítězil zájem o zlepšování podmínek života v našem městě, 
s cílem budovat Hostivici tak, aby byla příjemným a klidným domovem ke spokojenosti 
všech občanů.  
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