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Rok 2013 probíhal ve znamení spolupráce mezi státy v Evropě, prohlubovala se 
činnost v Evropské unii. Naše republika se stává uznávaným státem ve střední Evropě, 
prosazuje vlastní rozhodování, hledá možnosti obchodní a hospodářské spolupráce 
i s dalšími zeměmi světové soustavy. Nezdravé jsou vnitřní síly, které vedou k osobnímu 
obohacování některých občanů, kteří se dostávají k majetkovým hodnotám i za hranicí 
zákona. Je pozitivní, že většina národa tyto stavy vidí a žádá uplatňování práva 
a spravedlnosti i s následným používáním trestních norem.  

V kronikářském zápisu je uvedeno, jak jsme pokročili v budování našeho města. 
Někde jsme ještě na polovině cesty, ale postup a směr činnosti je správný. Musí směřovat 
k vytváření optimálních podmínek života pro všechny občany. 

 

ROK 2013 VE SVĚTĚ 

Stále přetrvává mocenský boj o nadvládu mocenských zemí. Jsou státy velmi bohaté, 
jsou státy silně zadlužené a velice chudé. Především v Africe i v některých oblastech Asie 
žijí lidé v bídě a často i v tlaku hladomoru. Evropské unii se velice obtížně daří řešit 
hospodářství v Řecku, zadluženost Španělska a Portugalska, obtíže jsou v Itálii i ve Francii. 
Hrozivé číslo je v počtu nezaměstnaných, kde v některých zemích lehce převyšuje 10 %. 
Vlivy světové hospodářské recese postihly většinu evropských států. Vlastní vedení 
Evropské unie v Bruselu a Štrasburku se jeví jako ohromný moloch, který nevytváří žádné 
hodnoty, přemíra úřadníků a bohatě placených poslanců silně zatěžuje účet společenství.  

Od 1. ledna 2013 předsedá Evropské unii Irsko, od 1. července nastoupila na půl
roční vedení správy EU Litva. Ve stejný den se stalo Chorvatsko 28. členským státem EU. 

U našeho nedávného přítele, sovětského Ruska došlo dalšímu rozdělování společnosti 
na bohaté a chudé. Těm nejchudším se toto nelíbí, dochází k otevřeným střetům, ve státě 
vládne politický teror a represivní řešení s nespokojenými občany. Ze země odchází za 
prací na západ mnoho lidí, roste zločinnost a žalářování.  

Dne 8. prosince zažil ukrajinský Kyjev mohutné demonstrace. Akci svolali opoziční 
předáci na protest proti neochotě vlády pokračovat ve sbližování země s Evropskou unií. 
Na akci se sešly statisíce nespokojených lidí, stavěly barikády, zapalovaly obchody, rozbily 
sochu Lenina. 

Významnou světovou velmocí se stává Čína, kde vojenský režim vládne bezmezně 
oddaným státním úředníkům a milionovému vojsku. Prosazují věrnost komunistické 
myšlence, prostý lid žije ve strachu a chudobě. Popravy rebelantů jsou na denním 
pořádku. Graduje nespokojnost v Tibetu. Přes všechny tyto vnitřní skutečnosti se stává 
Čína hospodářskou a finanční velmocí ve světě. 

V Korejské lidově demokratické republice řešil 12. prosince náznaky státního převratu 
vůdce Kim Čong un, nechal popravit mnoho údajných nepřátel, včetně i příslušníků vlastní 
rodiny. 
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V USA se stále více projevují rozpory mezi republikány a demokraty. Vláda prezidenta 
Obamy má finanční těžkosti s vyrovnáním potřeb vlastního státu a především s úhradou 
materiálních nákladů na zahraniční účasti vojenských misí. Od 20. ledna podruhé veřejně 
složil přísahu a zahájil tak druhé funkční období. 

Nedaří se řešit situaci v Sýrii, kde přetrvává letitý boj domorodců s vojsky Bašára 
Asáda, dokonce bylo 21. srpna zjištěno, že jako bojová látka byl použit sarin. Výkonná 
rada Organizace pro zákaz chemických zbraní vyhlásila sankce k likvidaci syrského chemic
kého arzenálu. Počty mrtvých překračují statisíce, davy uprchlíků opouštějí své domovy 
a hledají pomoc v okolních státech.  

Napětí trvá i v Egyptě, zvolení Muhammada Mursího prezidentem vyvolalo nevoli 
prostých občanů, v zemi je nespokojenost a šíří se občanský boj. Prezident byl nucen 
vyhlásit třicetidenní výjimečný stav a zákaz nočního vycházení.  

V Indii narůstá počet obyvatel, většina žije v bídě a veliké skromnosti. 

V rámci římskokatolické církve papež Benedikt XVI. oznámil svoji abdikaci z důvodů 
zhoršeného zdravotního stavu. A tak byl 13. března 2013 byl zvolen jeho nástupce, 
sedmašedesátiletý Argentinec Jorge Mario Bergoglio. Po pátém kole volebního konkláve se 
stal 266. papežem, přijal jméno František. 

Daňová opatření v nápravě finanční stability postihla Kypr. Téměř 2 tisíce českých 
firem se začalo strachovat o své účty v kyperských peněžních ústavech.  

Dne 16. 4. 2013 bylo při „Bostonském maratonu“ nastraženými trhavinami zabito 
několik přihlížejících občanů a zraněných byl bezpočet. Vyšetřováním bylo zjištěno, že 
pachatelé jednali ve jménu „Al Kaidy“. 

Dne 8. dubna 2013 zemřela bývalá anglická premiérka baronka Margaret Thatche
rová, která byla v ekonomické oblasti a řízení státu vzorem Václavu Klausovi. 

 

ROK 2013 V ČESKÉ REPUBLICE 

Nový rok přinesl ohromné překvapení v udělené amnestii prezidentem Václavem 
Klausem. Mezi amnestovanými bylo mnoho vězňů a soudně stíhaných občanů, kteří silně 
poškodili hospodářskou stabilitu státu, ožebračili stovky věřitelů a stavebníků. Spravedlnost 
byla skutečně slepá.  

V lednu pokračovalo soupeření 9 kandidátů o funkci prezidenta. Volba prezidenta 
byla přímá, v prvém volebním kole získali nejvíce hlasů Miloš Zeman (24,21 % hlasů), 
Karel Schwarzenberg (23,40 %), Jan Fischer (16,35 %) a Jiří Dienstbier (16,12 %). Ostat
ní kandidáti měli pod 6,84 %. Do druhého kola postoupili Miloš Zeman a Karel Schwarzen
berg, kde ve veřejném vystoupení před vlastní volbou Miloš Zeman nevybíravým jednáním 
a používáním lživých údajů získával protivníkovi body. Volba se uskutečnila 25. a 26. ledna 
2013, zvítězil Miloš Zeman s 50,95 % hlasy, Karel Schwarzenberg získal 49,04 % hlasů. 
Inaugurace nového prezidenta Miloše Zemana byla na Pražském hradě 8. března 2013, 
stal se tak jedenáctým prezidentem našeho státu a třetím prezidentem ČR. 
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Napětí ve společnosti opět rozvířili komunisté, kteří se ústy poslance Miroslava 
Grebeníčka snažili pošpinit památku studenta Jana Palacha, který se na protest proti 
komunistické zvůli upálil na Václavském náměstí 16. ledna 1969.  

Koncem měsíce ledna se vrátili domů cestovatelé, kteří ve dvou malých původních 
„trabantech“, polském „Maluchu“ a motocyklu „Jawa – ČZ“ projeli celou Jižní Amerikou od 
Guyany přes Brazílii, Peru, Bolívii až do Chile a následně do radarové stanice 
argentinského námořnictva. Najeli celkem 16 578 kilometrů. Vynikající výkon a uznání 
patří reprezentantům naší republiky.  

Ve druhém únorovém týdnu řádili v Praze dánští studenti, kteří slavili své prázdniny 
hojným popíjením alkoholu. V nekontrolovatelném počínání demolovali pražské hotely, 
restaurace i veřejná zařízení. 

Dne 15. března těsným výsledkem obhájil Bohuslav Sobotka předsednickou funkci 
ČSSD, místopředsedou se znovu stal jihomoravský hejtman Michal Hašek. 

Od 9. dubna byla v Praze otevřena v Obecním domě sbírka plakátů secesního 
velikána Alfonse Muchy. Majitelem této sbírky je známý tenista Ivan Lendl. Výstavu navští
vilo téměř 186 tisíc lidí. 

Dne 11. dubna se měla konat dražba majetku „H Systému“, který nahospodařil pan 
Smetka a dalších pět společníků. Díky důsledným znalostem zákonných možností ožebračili 
desítky žadatelů o levné bydlení. Většina z nich o vklad přišla a nakonec se nyní bojí, aby 
další konkurzní správce tuto zlodějskou akci v hodnotě přes 1,5 miliardy korun nedokončil 
ve prospěch vedení H Systému. Pouze ředitel společnosti pan Smetka byl soudem odsou
zen a je ve vězení, ostatní pánové byli omilostněni amnestií prezidenta Václava Klause.  

V květnu začal ve Švýcarsku soudní proces o způsobech divoké privatizace „Mostecké 
uhelné“. Překvapující bylo otálení naší republiky při podání žaloby na skupinu českých 
občanů, kteří oloupili republiku o vysoké částky peněz. 

Od 23. května má Praha nového primátora. Pražské zastupitelstvo odvolalo primátora 
Bohuslava Svobodu z ODS a jeho nástupcem se stal 20. června Tomáš Hudeček z TOP 09. 

V červnu postihlo Čechy abnormální deštivé počasí, mnoho ploch bylo zaplaveno, 
mnoho vesnic bylo postiženo ničivými povodněmi. Nouzový stav byl vyhlášen v sedmi 
krajích ČR. Velká voda si vyžádala 15 lidských životů, odhady škod dosahují více jak 
20 miliard korun, postiženo bylo více 970 obcí v jižních, západních, středních a severních 
Čechách. Muselo být evakuováno více než 19 tisíc obyvatel, v postižených oblastech 
pomáhalo na 23 tisíc profesionálních a dobrovolných hasičů, škody na zemědělských 
plodinách byly zjištěny na více jak 80 tisících hektarech zaplavené půdy.  

Dne 2. června se poprvé v Čechách narodila paterčata, čtyři chlapci a jedno 
děvčátko. 

Ve třetí dekádě června zjistila naše potravinářská inspekce, že z Polska je k nám 
dováženo nekvalitní maso a další potravinové výrobky. Ministr zemědělství Bendl vznesl 
ostrý protest u polských dodavatelů i u dovozních společností v ČR. Mnoho produktů nese 
v sobě znaky používání antibiotik a karcinogenních krmiv při výživě jatečných zvířat. 
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Dne 11. června oznámil premiér Petr Nečas, že se rozvádí. Velmi brzy vyšlo najevo, 
že ve vyšetřovaných kauzách působí ředitelka jeho vládního kabinetu Jana Nagyová. Ta 
byla 13. června zadržena pro údajnou politickou korupci a současní s ní další politicky 
významné osoby. Dne 17. června premiér Petr Nečas rezignoval na funkci předsedy vlády 
a skončil i jako šéf ODS.  

Dne 29. června demonstrovali občané v Českých Budějovicích proti způsobu života 
romských občanů. Střetly se stovky demonstrantů s policií, ta zadržela 28 lidí, nepokoje 
pokračovaly i v dalších dnech.  

Dne 10. července jmenoval prezident Miloš Zeman novou českou vládu, v jejím čele 
je ekonom Jiří Rusnok.  

V Egyptě 30. července za tajemných okolností zemřela matka a dcera turistů, kteří 
zde byli na dovolené. Manžel, otec se zachránil, byl hospitalizován a případ usilovně 
vyšetřuje egyptská i česká policie, kdy je silné podezření na zavinění u otce.  

Dne 7. srpna začal Krajský soud v Praze projednávat kauzu poslance MUDr. Davida 
Ratha a dalších deseti lidí obžalovaných z korupce.  

Dnem 20. srpna byla rozpuštěna Sněmovna a otevřela se cesta k předčasným 
volbám. Prezident rozpuštění sněmovny podepsal 28. srpna.  

Na podzim nastal boj o hlasy pro stoupence jednotlivých volebních stran. Sliby, 
nabídky ohromily leckterého občana. Ten však byl překvapen i počtem stran a sdružení, 
které se ucházejí o přízeň voličů. 

Soud v Bellinzoně ve Švýcarsku 17. října vynesl rozsudky nad pěti českými podnikate
li v kauze Mostecké uhelné společnosti. Všichni jsou vinni, dostali tresty vězení od jednoho 
roku až do čtyř let. 

Dne 17. října se stala českou velvyslankyní na Slovensku žena bývalého prezidenta 
Livia Klausová. 

Dne 21. října byli Pražané překvapeni dalším vystoupením výtvarníka Davida 
Černého, který na pontonový člun umístil na Vltavě čtyřmetrový model lidské ruky se 
vztyčeným prostředníčkem. Vzkázal na Hrad, že se mu nelíbí praktiky nového pana 
prezidenta Zemana.  

Statistiky z 21. října varují před silnou migrací ruských občanů do naší republiky. Asi 
varování z Karlových Varů nebylo dostatečné. Naše diplomatické zájmy tuto skutečnost 
řešily zatím bez výsledku. Koncert na Staroměstském náměstí za účasti tisíců lidí potvrdil, 
že občané poznali výhody komunistických praktik a že si nějaké nové bratříčkování 
s východem nepřejí.  

Alma mater musí být vyděšená a smutná. V republice chodí mnoho lidí 
s akademickým titulem, který získali ve škole podvodným nečestným způsobem.  

Ve dnech 25.–26. října se uskutečnily volby do Poslanecké sněmovny ČR. Nejvyšší 
volební účast občanů Praha – 64,1 %, nejnižší účast byla v Karlovarském kraji – 51,6 %. 
Česká strana sociálně demokratická procento hlasů 20,45 
ANO 2011 18,65 
KSČM 14,91 
TOP 09 11,99 
Občanská demokratická strana  7,72 
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Úsvit přímé demokracie T. Okamury procento hlasů 6,88 
KDU – ČSL 6,78 
Strana zelených  3,19 
Česká pirátská strana  2,66 
Strana svobodných občanů  2,46 
Strana práv občanů Zemanovci    
a dalších 12 stran a seskupení – se ziskem pod 1 % odevzdaných hlasů.   

Den 28. října byl ve znamení oslav České státnosti a tradiční vyznamenání nejlepších 
občanů prezidentem republiky přineslo v některých případech rozčarování. Slavnostního 
večera se nezúčastnili mnozí pozvaní hosté, muzikant Vladimír Mišík vyznamenání odmítl. 

Česko podepsalo 11. září se Švédskem upravenou smlouvu o prodloužení sníženého 
pronájmu stíhaček Gripen na dalších čtrnáct let.  

Dne 11. listopadu byl po 546 dnech vyšetřovací vazby propuštěn z vězení 
MUDr. David Rath. Jeho prvá cesta vedla do Hostivice, kde bydlí se svou rodinou. 

Pondělí 17. listopadu bylo posledním dnem „kmotra“ ústeckého kraje jednapadesáti
letého Romana Housky. Byl zákeřně zastřelen před svým domem. Po vrahovi se usilovně 
pátrá. V Ostravě byly nepokoje horníků s rozhodnutím uhelné loby na omezení těžby na 
dole Paskov a propouštěním zaměstnanců. Nespokojení horníci dokonce vtrhli do budovy 
bývalého ředitelství OKD v Ostravě.  

Praha má finanční problémy, stavba pražského tunelu „Blanka“ se dostala do 
finančních obtíží. Magistrát nemá peníze, rozporuje neúměrně zdražení stavby, vícepráce, 
špatně vypracovaný rozpočet. Navíc k jednání se dostala k soudu akce „Opencard“ 
a exprimátor Dr. Pavel Bém odmítá jakoukoliv odpovědnost za současný stav. K soudu byli 
předvoláni i jeho nástupci, MUDr. Bohuslav Svoboda a současný primátor Tomáš Hudeček. 

V pátek 29. listopadu 2013 byl vynesen u švýcarského soudu další rozsudek: „Český 
stát nedostane ani korunu z peněz zabavených v kauze Mostecká uhelná.“  

Na sportovním poli získávali naši representanti vynikající ocenění. Lukáš Krpálek se 
stal v dubnu v Budapešti mistrem Evropy v judu a v září obhájil na mistrovství světa 
bronzovou medaili. V halovém mistrovství Evropy v atletice ve švédském Göteborgu se 
v běhu na 400 m stal mistrem Evropy Pavel Maslák. Na mistrovství světa v Soči získala 
naše rychlobruslařka Martina Sáblíková stříbrnou a zlatou medaili. Atletka Zuzana Hejnová 
neprohrála v sezóně ani jeden závod a na mistrovství světa zvítězila v běhu na 400 metrů 
překážek. V anketě Evropské atletické asociace byla zvolena nejlepší atletkou roku. Na 
hokejovém mistrovství světa ve Stockholmu a v Helsinkách se našim nedařilo, nepostoupili 
do závěrečných bojů o medaile, skončili na sedmém místě. Oštěpař Vítězslav Veselý se stal 
17. srpna mistrem světa. Naši vodáci v mezinárodním soutěžení zářili. Ve skifu se stal 
mistrem světa Pavel Synek, Eva Knapková byla třetí, stříbro získal čtyřkajak Havel, Trefil, 
Dostál a Štěrba, bronz deblkajak Radoň a Dvořák. Na mistrovství světa ve vodním slalomu 
v Praze vládli kajakáři – Hradílek získal zlato, Prskavec stříbro a deblkanoe Volf a Štěpánek 
byli stříbrní. Naši fotbalisté prohráli v kvalifikaci pro mistrovství světa v Brazílii. V neděli 
17. listopadu získali naši tenisté Berdych, Štěpánek, Rosol a Hájek potřetí v historii 
nejcennější trofej světa – Davisův pohár.  
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ROK 2013 V HOSTIVICI 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA  

Zasedání ZM dne 21. ledna 2013 – zvolilo za členku finančního výboru paní 
Michaelu Petránkovou, výbor tak získal lichý počet členů. Schválilo činnost kontrolního 
výboru za rok 2013, plán práce finančního výboru na rok 2013, předloženou zprávu 
o stavu požární ochrany ve městě Hostivice za rok 2012. Vzalo na vědomí sdělení 
likvidátora JUDr. Františka Hrudky o ukončení likvidace společnosti PRaK, a. s. v likvidaci. 
Schválilo podání Středočeskému kraji o převod části pozemku k. ú. Hostivice potřebného 
k provedení akce „Zvýšení bezpečnosti podél I/6 – II. etapa“, dále bezúplatný převod části 
pozemku k. ú. Hostivice od Ředitelství silnic a dálnic ČR potřebných pro akci „Zvýšení 
bezpečnosti podél I/6 – II. etapa“. Jedná se o chodníky podél karlovarské silnice a ulice 
Čsl. armády. Schválilo bezúplatný převod 7 pozemků k. ú. Hostivice od Státního pozemko
vého úřadu, město získá pozemky veřejné zeleně. Schválilo odkoupení pozemku parc. č. 
509 k. ú. Litovice, jedná se o pozemek v Družstevní ulici u vodní nádrže. Vzalo na vědomí 
informaci o financování TSH. Schválilo rozpočtové opatření č. 8/2012 zohledňující přesné 
poskytování dotací a výši daňových příjmů v minulém roce. Dále rozpočtové opatření 
č. 1/2013 a závazné ukazatele příspěvkovým organizacím dle návrhu. Schválilo objednávku 
komplexního posudku srovnání variant rekonstrukce ČOV Hostivice MBR technologie 
a technologie Walter. Uložilo tajemnici města připravit pro RM řád redakční rady 
Hostivického měsíčníku. 

Rozpočet města Hostivice na rok 2013: (byl schválen ZM 10. prosince 2012) 

Příjmy: v tis. Kč 
Daňové 60 165,0 
Nedaňové  1 833,0 
Kapitálové  0,0 
Dotace 61 964,0 
Příjmy celkem  125 962,0 

Výdaje: 
Komunikace 3 827,0 
Dopravní obslužnost 1 731,0 
Odvádění a čištění odpadních vod 9 500,0 
Drobné vodní toky 26 564,0 
Mateřská škola  2 300,0 
Základní škola – provoz 3 700,0 
Základní škola – splátka úvěru a úrok 8 200,0 
Základní škola Pionýrů 350,0 
Kultura  60,0 
Městské kulturní středisko 2 263,0 
Sportovní zařízení  29 300,0 
Dům dětí  40,0 
Veřejné osvětlení  2 500,0 
Pohřebnictví  150,0 
Technické služby  13 673,0   
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Ostatní nakládání s odpady 200,0 
Péče o veřejnou zeleň 300,0 
Dary jubilantům  50,0 
Městská policie 5 581,0  
Pečovatelská služba 702,0 
Hasiči  271,0 
Zastupitelé  1 700,0 
Příspěvky organizacím  600,0 
Půjčka obyvatelstvu  100,0 
Úřad  21 500,0 
Bankovní poplatky 100,0 
Pojištění  200,0 
Výdaje celkem  135 462,0  

Celková bilance rozpočtu 
Příjmy  125 962,0 
Výdaje  135 462,0 
Výsledek hospodaření za rok 2013  9 500,0 

Schodek bude uhrazen z přebytku hospodaření za rok 2012 ve výši 9 500,0 tisíc Kč. 

Zasedání ZM dne 25. března 2013 – uložilo kontrolnímu výboru předložit analýzu 
vzniklého rozdílu mezi částkou k rekonstrukci ČOV Hostivice sdělenou na ZM v prosinci 
2010 a částkou deklarovanou projektantem k žádosti o dotaci, do příštího zasedání 
zastupitelstva města. Vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 23. března 
a zprávu o činnosti RM. Vzalo na vědomí, že do školské rady ZŠ Pionýrů byla nově zvolena 
za pedagogy Ing. Iveta Trefná. Schválilo vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 
o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností. Schválilo podání žádosti Středo
českému kraji a přijetí daru části 5 pozemků k. ú. Litovice, které jsou pod městským 
chodníkem v Litovické ulici a náměstí 1. máje. Schválilo bezúplatný převod 4 pozemků 
k. ú. Litovice a 7 pozemků k. ú. Hostivice od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových. Město tím získá pozemky pod komunikacemi v ulicích Haklově, Cihlářské, Ke 
Skále a další pozemky potřebné pro rozvoj města. Schválilo směnu 2 pozemků k. ú. Hosti
vice. Žadatelé uhradí doplatek a veškeré náklady spojené s realizací směny. Tím se 
vypořádají majetkové vztahy v Sadové ulici. Schválilo prodej objektu čp. 119 a dále 
přilehlých 3 pozemků k. ú. Hostivice firmě RISL, s. r. o., za dohodnutou cenu 250 000 Kč 
s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem. Jedná se o prodej bývalé 
drážní vodárny v Podskalí. Schválilo poskytnutí půjčky dvěma občanům, a to 30 a 50 ti
síc Kč na rozvoj bydlení z rozpočtu města. Schválilo podle platných „Zásad pro poskytování 
příspěvků z rozpočtu města“ příspěvky organizacím na rok 2013 – Centrum drogové 
prevence 174 000 Kč, Český svaz chovatelů 22 000 Kč, Český svaz žen 14 000 Kč, Junák 
75 000 Kč, Náboženská obec CČSH 10 000 Kč, Myslivecké sdružení Hostivice Chýně 
13 000 Kč, Rodinné centrum zaHRÁTka 34 000 Kč, Sbor dobrovolných hasičů 18 000 Kč, 
Svaz postižených civilizačními chorobami 50 000 Kč, TJ Sokol Břve 25 000 Kč, TJ Sokol 
Hostivice (pro všechny oddíly) 165 000 Kč. Celkem bylo rozděleno 600 000 Kč. Schválilo 
rozpočtové opatření č. 2/2013, uložilo TSH předložit RM další nabídky na demolici 
určených objektů. Jedná se o likvidaci bývalé videopůjčovny na Husově náměstí, starých 
WC a skladů u domu čp. 59. Schválilo koupi 3 pozemků k. ú. Hostivice od Státního statku 
Jeneč dle znaleckého posudku za cenu obvyklou 355 960 Kč. Jedná se pozemky před 
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opravenou kaplí č. 11 „Poutní cesty do Hájku“ na hranicích Prahy a Hostivice. Schválilo 
přijetí daru od firmy Segro Czech Republik, s. r. o., ve výši 300 000 Kč. 

Zasedání ZM – 29. dubna 2013 – vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru, 
zprávu o činnosti rady města. Schválilo hospodaření města a závěrečný účet za rok 2012 
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2012 a vyjádřilo souhlas 
s celoročním hospodařením města bez výhrad. Schválilo rozpočtové opatření č. 3/2013, 
byly navýšeny příjmy a výdaje na pečovatelskou službu, byly přesunuty výdaje na nákup 
pozemků, přerozděleny pro TSH na likvidaci černých skládek, péči o zeleň a na pořízení 
garážových vrat u hasičské zbrojnice. Vzalo na vědomí žádost o zrušení zákazu provo
zování hracích automatů a setrvává na regulaci sázkových her a loterií stanovených 
obecně závaznou vyhláškou č. 4/2011. Schválilo prodej pozemku parc. č. 159 k. ú. 
Hostivice společnosti doma Praha, s. r. o., za dohodnutou kupní cenu 1 110 000 Kč s tím, 
že část kupní ceny 400 000 Kč bude použita na spolufinancování stavby zvýšení kapacity 
ČOV. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnictví. Další plnění od 
investora výstavby v lokalitě „Obytný soubor Bažantnice“ budou řešeny plánovací smlou
vou mezi městem a investorem. Uložilo RM, aby do červnového zasedání zajistila právní 
rozbor případných závazků vyplývajících v současnosti ze smlouvy rekonstrukce ČOV se 
společností Ingos, s. r. o. Uložilo TSH zjistit do červnového zasedání ZM skutečné provozní 
náklady čistíren s technologií Walter a MBR. 

Zasedání ZM – 17. června 2013 – vzalo na vědomí zprávy kontrolního výboru ze 
17. 6. 2013. Konstatovalo, že úkoly uložené kontrolnímu výboru – ZM 13/2012, 18 
a 20/2013 nebyly splněny ani v prodlouženém termínu, a schválilo jejich zrušení. Vzalo na 
vědomí zprávu o činnosti RM. Schválilo dodatek č. 2 ke zřizovací listině TSH a pověřilo 
starostu a místostarostu k vydání úplného, znění této zřizovací listiny ve znění dodatků č. 1 
a č. 2. Vzalo na vědomí zprávu o provozování Sokolovny po ukončení její rekonstrukce. 
Provoz bude v kompetenci TSH společně s MKSH. Vzalo na vědomí rozpočtové opatření 
č. 4/2013, na havárii kanalizace bylo převedeno 120 000 Kč, dále rozpočtové opatření 
č. 5/2013 reaguje na stav příjmů a nákladů. Schválilo bezúplatný převod pozemku parc. č. 
1274 k. ú. Hostivice, dále prodej pozemku parc. č. 537 a parc. č. 1166 Hostivice 
Společenství vlastníků bytových jednotek 1151–1153, dále bezúplatný převod pozemku 
parc. č. 56/4, 56/10 a 56/11 od Státního pozemkového úřadu. Vzalo na vědomí právní 
rozbor advokáta Mgr. Viktora Pavlíka k rozsahu prací a závazků vyplývajících ze smlouvy 
o dílo na 2. etapu rekonstrukce ČOV se společností Ingos, s. r. o. Vydalo dodatek č. 3 ke 
zřizovací listině příspěvkové organizace TSH, který řeší svěření nemovitého majetku ČOV 
včetně pozemků. Uložilo RM zajistit řádné předání nově svěřeného majetku TSH a jeho 
zápis do katastru nemovitostí. Uložilo radě města a řediteli TSH uzavřít dodatek ke 
smlouvě o provozování kanalizace tak, aby upravená smlouva zohlednila svěření majetku 
v areálu ČOV Hostivice. ZM Hostivice se znalostí závěrů odborného posouzení variant 
rekonstrukce ČOV v dubnu 2013 potvrzuje použití projektu zpracovaného společnosti 
MILOTA Kladno, s. r. o., a Asio, s. r. o., v září 2011 a pověřilo TSH zajištěním rekonstrukce 
ČOV Hostivice podle uvedeného projektu a převedlo na TSH práva a povinnosti vyplývající 
z povolení Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 28. 11. 2012 a z povolení MěÚ 
Hostivice ze dne 13. 5. 2013. Uložilo řediteli TSH prověřit výtku ke kapacitě strojně 
stíraných česlí, případně zajistit úpravu projektu. ZM schválilo rozpočtové opatření 
č. 6/2013 s tím, že částka 19 800 000 Kč vyčleněná v rozpočtu města na rok 2013 na 
rekonstrukci ČOV se převádí formou investičního příspěvku TSH na zajištění této investice. 
Uložilo RM jednat v součinnosti s ředitelem TSH a investory připravovaných stavebních 
záměrů o urychleném poskytnutí příspěvku na rekonstrukci ČOV Hostivice, takto poskytnu
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té příspěvky budou příjmem TSH. Uložilo řediteli TSH vypsat výběrové řízení na zhotovitele 
stavby „Rekonstrukce ČOV Hostivice – 2. etapa“ dle schválené dokumentace pro stavební 
povolení a výkazu výměr. Součástí zadávací dokumentace musí být podmínka, že veřejná 
zakázka může být zrušena v případě, že se zadavateli nepodaří zajistit financování stavby. 
Konkrétní podmínky financování stavby projedná s ředitelem TSH a schválí rada města.  

Zasedání ZM – 16. září 2013 – vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 
16. 9. o plnění usnesení ze zasedání ZM, zprávu o vyřízení podnětů a úkolů členů zastupi
telstva města a občanů. Vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady města mezi zasedáními 
zastupitelstva č. 20/2013 a 21/2013. Doplnilo usnesení č. 24/2013 o schválení účetní 
závěrky tak, že uvedené usnesení zní takto: ZM Hostivice schvaluje celoroční hospodaření 
města a závěrečný účet města za rok 2012 včetně účetní závěrky a výsledku přezkoumání 
hospodaření města za rok 2012 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením města bez 
výhrad. Schválilo bezúplatný převod pozemků dotčených stavbou „Zřízení železničních 
zastávek Hostivice U hřbitova, Hostivice Sadová a Chýně“. Pověřilo RM schválením 
přesného znění uvedených smluv. Schválilo bezúplatný převod pozemků nebo jejich částí 
k. ú. Hostivice do vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic v případě pozemků a jejich 
částí dotčených stavbou mimoúrovňové křižovatky na rychlostní silnici I/6. Bude uzavřena 
trojstranná smlouva mezi městem jako budoucím dárcem, společností GRONT, s. r. o., 
respektive Grontinfra, s. r. o., jako investorem staveb a ČR – Ředitelstvím silnic a dálnic 
jako budoucím obdarovaným. ZM pověřilo radu města schválením přesného znění 
uvedených smluv. Schválilo bezúplatný převod pozemků k. ú. Hostivice z vlastnictví ČR – 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Hostivice. Jedná 
se o pozemky pod komunikacemi Na Pískách. Schválilo přijetí daru části pozemku parc. č. 
809/1 k. ú. Hostivice, která je dotčena stavbou „Rekonstrukce sokolovny Hostivice“. Město 
získá pozemek, na kterém částečně stojí Sokolovna. Schválilo přijetí daru části pozemku 
k. ú. Litovice potřebné pro stavbu „Revitalizace malé vodní nádrže Jeneček“. Schválilo 
bezúplatný převod části pozemků k. ú. Hostivice v rámci „Novostavby víceúčelového 
objektu v Hostivici u Prahy“ do vlastnictví města za podmínek plánovací smlouvy uzavřené 
se společností Centrum Hostivice, s. r. o. Objekt má vzniknout v křižovatce ulic Čsl. 
armády a Litovické. Schválilo uzavření kupní smlouvy se společností Tesco Stores ČR, a. s., 
na koupi majetku na pozemku k. ú. Litovice. Jde o vypořádání staveb autobusové 
zastávky, chodníků a přechodu pro chodce v ulici Sportovců. Vzalo na vědomí rozpočtové 
opatření č. 7/2013, oprava střechy ZŠ Pionýrů, dále rozpočtové opatření č. 8/2013, 
rozdělení příjmů a výdajů na výkupy pozemků a na komunikace. Schválilo přehled o plnění 
rozpočtu města za I. pololetí 2013. Schválilo podání žádosti o dotaci ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury pro rok 2014, na akci „Zvýšení bezpečnosti podél I/6 – II. etapa“. 
Týká se vybudování chodníků podél ulice Čsl. armády od zdravotního střediska až 
k přechodu za ulicí 17. listopadu. Schválilo podání žádosti o příspěvek z programu „Dobré 
sousedství“ Letiště Praha, a. s. na pořízení nového služebního automobilu pro Městskou 
policii Hostivice. 

Zasedání ZM – 4. listopadu 2013 – vzalo na vědomí zprávy kontrolního výboru ze 
dne 4. 11. 2013. Vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady města. Schválilo vydání obecně 
závazné vyhlášky č. 5/2013, kterou se stanoví sazba poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu za 
rok 2014. Pro rok 2014 je poplatek zvýšen na 600 Kč za poplatníka. Schválilo rozpočtové 
opatření č. 9/2013 a současně změny závazných ukazatelů Městského kulturního střediska 
Hostivice dle předložených podkladů. Schválilo aktualizovaný rozpočtový výhled na roky 
2014–2018. Schválilo Program rozvoje města Hostivice dle předloženého návrhu ve 
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variantě č. 1 návrhové části. Varianta stabilizační – rozvoj města dle stávajícího územního 
plánu a varianta rozvojová při předpokladu rozšiřování zástavby a nárůstu počtu obyvatel. 
Schválilo v rámci výzvy č. 74 podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu 
Střední Čechy na rekonstrukci komunikací v ulicích Jiráskově a Železničářů. Schválilo 
podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na obnovu 
18. kaple poutní cesty do Hájku a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši 
minimálně 5 % z celkových nákladů. Schválilo prodej 2 pozemků k. ú. Hostivice manželům 
Čáslavským za dohodnutou kupní cenu 61 200 Kč tím, že kupující uhradí veškeré náklady 
spojené s tímto prodejem. 

Zasedání ZM – 9. prosince 2013 – vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru ze 
dne 9. 12., zprávu o činnosti rady města, roční plán zasedání zastupitelstva na rok 2014. 
Schválilo uzavření darovací smlouvy s Českým svazem chovatelů ZO Hostivice, kterou 
město získá ½ budov na pozemcích parc. č. st. 4/3, st. 4/4 a st. 758 k. ú. Litovice. 
Důvodem je řešení vlastnictví pozemků v areálu „U Litovické tvrze“, které jsou dosud ve 
vlastnictví ČR. Schválilo podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu kultury a obnovy 
památek. Schválilo rozpočtové opatření č. 10/2013. Uložilo radě města předložit na příští 
zasedání zastupitelstva analýzu nákladů Městského kulturního střediska na jednotlivé akti
vity včetně srovnání s náklady na kulturu v předchozích letech. Schválilo rozpočet města 
Hostivice na rok 2014 s tím, že plánovaný schodek hospodaření ve výši 25 300 000 Kč 
bude uhrazen z přebytku hospodaření v roce 2013. Schválilo přijetí daru nemovitosti – 
pozemku parc. č. 812 k. ú. Hostivice do TJ Sokol Hostivice. Vzalo na vědomí záměr 
Městského kulturního střediska podat žádost o dotaci na vybudování sportoviště u Soko
lovny ze Středočeského Fondu vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence 
v roce 2014. Konkrétní parametry této žádosti o dotaci schválí Rada města Hostivice na 
své schůzi 16. prosince 2013. Vzalo na vědomí informaci pana starosty o dopise od firmy 
Alvest Mont, s. r. o., ze dne 9. prosince 2013 k výběrovému řízení na rekonstrukci ČOV 
Hostivice a k možnostem technického řešení membránové separace kalu. Uložilo TSH 
podat žádost o dotaci na II. etapu rekonstrukce ČOV Hostivice ze Středočeského Fondu 
životního prostředí zemědělství pro rok 2014. 

 

RADA MĚSTA  

Rada města zasedala dle stanoveného plánu, jednání se vedle členů rady účastnil 
předseda finančního výboru. Předseda kontrolního výboru byl často omluven nebo nebyl 
přítomen. Jednání se též zúčastňovaly pozvané osoby k podání vysvětlení či doplnění 
projednávaných úkolů. 

Leden – RM schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemena k uložení inženýrských sítí na pozemcích města pro čištění odpadních vod – 
splašková kanalizace, kdy investor uhradí městu veškeré náklady s tím spojené, pokládku 
kabelu „NN“. Schválila uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy s panem Císařem 
o prodloužení nájemní smlouvy v areálu Hájek. Bylo odsouhlaseno uzavření dodatku 
smlouvy se společnostní Starlife, s. r. o., na stavbu komunikace v Paloukách. RM odsou
hlasila žádost o změnu skladové haly u místní pošty na autodílnu. Podmínkou je parkování 
vozidel v hale. Byly odsouhlaseny stavby rodinných domů společnosti Habitera, a. s., 
a pana Plecháče dle předložené dokumentace za daných podmínek daných plánovací 
smlouvou včetně dodatků č. 1 a č. 2. Byl přijat podnět k pořízení změny územního plánu 
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města, bude zařazeno do připomínek, až bude o změně ÚP jednáno. TSH přeložily 
informaci o přípravách variant na zvýšení kapacity ČOV. Byl schválen příspěvek pro hospic 
„U Dobrého pastýře“, zde je ubytována obyvatelka našeho města. Bylo odsouhlaseno, aby 
byly prostory MěÚ zapůjčeny MKSH pro pořádání přednášek a kulturních akcí do doby, než 
bude zrekonstruována Sokolovna a předána do správy MKSH. Na návrh ředitelky MKSH 
byla jmenována nová redakční rada Hostivického měsíčníku. 

Únor – RM schválila výběrové řízení na projektovou dokumentaci v ulici Okružní pro 
firmu Profi Jihlava, s. r. o. Zhotovitelem „Rekonstrukce sokolovny Hostivice“ byla vybrána 
firma PSK – Průmyslové stavby a konstrukce, a. s., Zlín. RM schválila zadání zpracování 
projektu komplexní rekonstrukce vodní nádrže v Jenečku Ing. Vitákovi s tím, že realizace 
předpokládá financování z prostředků Letiště Praha, a. s., „Žijeme zde společně“. 

Březen – RM vybrala pro projektové zpracování projektové dokumentace pro územní 
souhlas a stavební povolení na rozšíření parkoviště v areálu MŠ. Na aktualizaci zastaralého 
orientačního systému budovy MěÚ Hostivice byla na základě poptávkového řízení vybrána 
firma FORTE Kladno. RM souhlasí se stavbou veřejně části kanalizace a vodovodního řádu 
pro bytové domy A a B ve Slunečnicové ulici. Byl vydán souhlas k vybudování nové kanali
zační přípojky k domu v ulici Čsl. armády. Jedná se o náhradu původní nevyhovující přípoj
ky. Firmě Miloš Poživil – IMPEX TRADING bylo odsouhlaseno provedení stavebních úprav 
domu v ulici Čsl. armády s tím, že dům bude využíván komerčně. Byla provedena kontrola 
městské zeleně. Komise životního prostředí zjistila velmi špatný zdravotní stav 4 topolů. Ty 
budou odstraněny v době vegetačního klidu. Byla schválena finanční podpora pro Český 
svaz ochránců přírody na provoz Pražské zvířecí záchranky na území města Hostivice. Byl 
poskytnut finanční příspěvek ZŠ Hostivice na projekt „Studenti píší knihu“. Nebylo 
schváleno uzavření smlouvy o partnerství k projektu „Služba a úklid na stavbách“ mezi 
městem Hostivice a Recyklačním střediskem Hájek. 

Duben – RM připravuje podání žádosti o poskytnutí dar od Letiště Praha, a. s., 
v rámci programu životního prostředí. Částečné použití daru bude na opravu vodovodního 
řadu Na Pískách. Na základě vyhlášky č. 104/1997 Sb. bude provedena kontrola všech 
mostních objektů, které jsou zatěžovány automobilovým provozem – na Husově náměstí, 
v ulicích K Nádraží, Cihlářské a v Družstevní. Z důvodů rekonstrukce Okružní ulice a vedení 
kabelu bylo povoleno posunutí stavby trafostanice investora ČEZ Distribuce, a. s. Z důvodů 
neexistence smluvního ani zákonného důvodu mezi městem Hostivice a společností EUFI – 
uzavřený investiční fond, a. s., nebylo odsouhlaseno převzetí stavebních objektů komuni
kace, veřejného osvětlení a zeleně od této společnosti. Nebyl vydán souhlas a zřízení 
věcného břemene na stavbu vodovodní přípojky pro TS Rudná, a. s. z důvodů probíhají
cích jednání mezi TS Hostivice a městem Rudná. Byl poskytnut finanční příspěvek MŠ a ZŠ 
speciální, Diakonie Českobratrské církve evangelické Praha 5 – Stodůlky s tím, že tuto 
školu navštěvují žáci z Hostivice. Byl poskytnut finanční příspěvek Občanskému sdružení 
STASTIM na Babybox pro odložené děti. Z důvodů sanace opěrné kamenné zdi byl vydán 
souhlas žádosti o pokácení třešně. Byla schválena podpora projektu společnosti eCENTRE  
elektronická aukce pro výběr vhodných dodavatelů energií pro obyvatele a domácnosti 
města – v termínu 13. 5. až 24. 6. 2013. 

Květen – RM schválila uzavření smlouvy na zpracování realizační dokumentace na 
rekonstrukci povrchu komunikace v části Prostřední ulice od ulice Sportovců po ulici 
Dělnickou, na rekonstrukci Okružní ulice a na rekonstrukci chodníku v ulici Jiráskova – 
Železničářů. Opravu vozovek v ulicích Pionýrů a U Potoka provede společnost Silnice 
Málek. Bylo zadáno zpracování projektové dokumentace stavby repliky kaple č. 18 na 
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poutní cestě do Hájku. Byla schválena úprava pomníku na litovicko jenečském hřbitově, 
ten původní je rozpadlý a ohrožuje návštěvníky hřbitova. Budou vybudovány bezbariérové 
osvětlené přechody pro chodce na křižovatkách Litovická – Dělnická a Litovická – 5. květ
na. RM souhlasí se změnou užívání stavby v ulici Čsl. armády čp. 20, kde z prodejních 
prostor bude vybudována vietnamská restaurace. Byla odsouhlasena stavba mobilní 
skladové haly výrobků v areálu MIFER, s. r. o., Hostivice Břve. Byl vydán souhlas 
s výstavbou truhlářské dílny na rohu ulic Železničářů a Partyzánů s podmínkou, že dílna 
bude odhlučněna. RM nesouhlasí se stavbou rodinného domu s bazénem pro děti do 6 let, 
důvod nedostatečná kapacita ČOV. Pro akci Rodinného centra zaHRÁTka bude zapůjčen 
v červnu prostor v přízemí zámku.  

Červen – výběrovým řízením byla uzavřena smlouva o dílo na akci „Zvýšení 
bezpečnosti podél I/602“ – rekonstrukce chodníků Hostivice se společností EKOSTAVBY 
Louny s. r. o. Byla provedena revize mostů na městských komunikacích. Prioritně bude 
vybudován nový most v Družstevní ulici. Projekci a stavební povolení provede firma 
HOCHTIEF, a. s., Praha 5. SDH odstraní sloupy, na kterých je umístěn nefunkční veřejný 
rozhlas. Nebyl vydán souhlas k udělení výjimky společnosti T. O. P, s. r. o. ke vjezdu 
nákladními soupravami přesahující 10 m délky do Cihlářské ulice k budově bývalého 
mlýna. Nebyl vydán souhlas se stavbou a zřízení věcného břemene na stavbu vodovodní 
přípojky na pozemcích k. ú. Sobín a k. ú. Hostivice, kde investorem by měly být TS Rudná. 
Společnosti ORIFARM Hostivice byly povoleny stavební úpravy v 1. NP administrativní 
budovy. Nebylo schváleno poskytnutí příspěvku TJ Sokol na nákup profesionální sekačky, 
příspěvek pro rok 2013 byl již poskytnut. Ve dnech 15. 7.–18. 8. bude uzavřena městská 
knihovna z důvodů povinné revize knihovního fondu. Od školního roku 2013–2014 bude 
navýšen poplatek za žáka ve školní družině ZŠ Hostivice na 200 Kč měsíčně. RM obdržela 
informace společnosti BONVER WIN, a. s., Ostrava, že by společnost provozovala sázkové 
zařízení i pro další období. Nebylo vyhověno, zůstává i nadále platná OZV č. 4/2011 ze dne 
12. 12. 2011 o regulaci sázkových her, loterií s podobných her.  

Červenec – byla schválena vybraná firma DYBS, stavební firma s r. o. Plzeň, pro 
výstavbu chodníků a pojezdové komunikace podél Sokolovny Hostivice, opravu chodníků 
v ulici Školské, Jiráskově a Železničářů, rozšíření parkoviště u MŠ Hostivice. Po výběrovém 
řízení na akci „Rekonstrukce povrchu Okružní ulice Hostivice“ bylo schváleno uzavření 
smlouvy o dílo s firmou PJV, spol. s r. o., Praha. Byla schválena a provedena rekonstrukce 
opěrné zdi u bývalé cesty k Litovické tvrzi firmou Novák, pozemní stavby, Znojmo. Na 
základě podání žádosti o odkoupení budovy v ulici Prostřední čp. 791 (zdravotní středisko) 
a možnosti jejího prodeje byl vydán souhlas ke zveřejnění záměru prodeje uvedené 
budovy. Nebyl vydán souhlas k uzavření nájemní smlouvy s firmou Henrikos, s. r. o. výro
ba foto obrazy na nebytové prostory. Na podkladě podané žádosti investora Centrum 
Hostivice, s. r. o., byla schválena plánovací smlouva na akci „Novostavba víceúčelového 
objektu v Hostivici“. Společnosti Souflet Agro, a. s., byla odsouhlasena přístavba skladové 
haly na osiva s tím, že nová hala nahradí staré poškozené budovy. Na základě předlože
ného návrhu MKSH byl schválen ceník pronájmu prostorů Sokolovny. Žadateli SŽDC, s. o., 
Stavební správa Praha západ, Praha 9 bylo vydáno souhlasné stanovisko k žádosti odnětí 
ze zemědělského půdního fondu pozemek k. ú. Litovice za účelem stavby železniční 
zastávky Hostivice U hřbitova a cyklostezky se smíšeným provozem. 

Srpen – RM souhlasí s přístavbou u domu Študentova čp. 284, dále se stavbou 
rodinného domu v ulici 9. května, se stavbou rodinného domu ve Fialkové ulici. Souhlasí se 
změnou užívání části stavby náměstí 1. máje čp. 631 na zřízení dvou zubních ordinací 
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s příslušenstvím místo stávajících kanceláří. Schvaluje na základě výběrového řízení 
uzavření smlouvy o dílo na akci „Oprava chodníků ulice Jiráskova a Železničářů“ a na pro
vedení prací „Rozšíření parkoviště a v areálu MŠ Hostivice“ s firmou DYBS, stavební firma 
s r. o., Plzeň. Schválila finanční příspěvek ve výši 10 000 Kč Policii ČR, dálničnímu oddělení 
Rudná na spolupráci při dopravní výchově dětí v Hostivici. Souhlasí s dohodou o ukončení 
třech smluv a uzavření třech nájemních smluv o nájmu bytů v BD Nová Cihlářka. Souhlasí 
s pořádáním akce CDP „Pohádkový les“ dne 7. 9. 2013 na ploše Husova náměstí. 
Schvaluje smlouvu o vzájemné spolupráci s firmou Gront ČR, s. r. o., dle předloženého 
podkladu a zveřejněných záměrů převodů pozemků. RM vzala na vědomí informace 
o škodách způsobených vichřicí 4. 8. a následném odstraňování škod. RM uložila TSH 
odstranit závady v DPS dle přeloženého podkladu. RM souhlasí s uzavřením mandátní 
smlouvy s firmou IS engeineering, s. r. o., Jihlava na organizaci výběrového řízení na 
zhotovitele akce „Oprava MK v ulici Prostřední“ v části od ulice Dělnické po ulici Sportovců. 
RM vzala na vědomí informaci investičního odboru o vícepracích na rekonstrukci 
sokolovny. RM souhlasí s umístěním sídla právnické osoby, s. r. o., jako ordinace 
gynekologie Prostřední čp. 791, Hostivice. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke 
smlouvě o dílo č. 04 2013 „Oplocení, chodníky a komunikace podél sokolovny s firmou 
DYBS, stavební firma s r. o., Plzeň. Souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části 
budovy čp. 201 Hostivice – sokolovna k provozování občerstvení a ukládá MKSH projednat 
podmínky pronájmu. RM uložila TSH zpracovat demoliční suť uloženou na části pozemku 
parc. č. 801/1 k. ú. Hostivice, který bude dotčen stavbou „Rekonstrukce sokolovny 
Hostivice“. Doporučuje ZM přijetí daru části pozemku parc. č. 801/1 dle skutečného stavu 
po oddělení geometrickým plánem. RM bere na vědomí žádost vlastníků domu čp. 316 na 
odvodnění v části Litovické ulice a ukládá správnímu odboru tento požadavek předat 
správci komunikace – Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje. RM souhlasí 
s přístavbou rodinného domu čp. 2015 v ulici Jedlové. RM bere na vědomí žádost ARPOS, 
spol. s r. o., o souhlas města s akcí „Bytový soubor Hostivice – jih“ SO 01 bytový dům D1, 
D2, D3 + E3 a SO 02 Polyfunkční dům C1, C2 – 1. etapa – 1 PP. RM se stavbami 
nesouhlasí, jsou opakované stížnosti obyvatel již dokončených domů na nedostatečné 
množství a kvalitu vody. Souhlasí se zveřejněním záměru výpůjčky prostor v budově 
čp. 201 Hostivice – sokolovna pro potřeby Gymnázia Hostivice. RM schválila účetní 
uzávěrky příspěvkových organizací za rok 2012, a to TSH, MŠ, ZŠ a ZŠ Pionýrů. RM uložila 
TSH předložit návrh na údržbu fontány na Husově náměstí a podání zprávy o přípravách 
na dostavbu ČOV Hostivice.  

Září – RM schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou Zvánovec, a. s., České Budějo
vice pro akci „Revitalizace Litovického potoka v k. ú. Hostivice“. Byl vydán souhlas 
s vybudováním přístřešku pro osobní automobily v lokalitě Palouky. Bylo schváleno vydání 
nařízení města č. 3/2013 – tržní řád, který stanoví místa a dobu pro prodej a poskytování 
služeb. 

Říjen – byly ukončeny terénní a sadové úpravy okolo zrekonstruované Sokolovny. 
Práce provedla firma DYBS, stavební firma s r. o., Plzeň. Zbývá ještě dokončení prací na 
oplocení mezi Sokolovnou a soukromým sousedícím pozemkem. Opravu místní komunika
ce v Prostřední ulici provede firma RISL, s. r. o. Byl schválen plán správy a provozování 
sportovišť v majetku města Hostivice, plán správy a provozování Sokolovny a její 
návštěvní řád. Byla ukončena nájemní smlouva na pozemku bývalého autobazaru, tento 
pozemek bude poskytnut po splnění stanovených podmínek jinému nájemci. Byla odsou
hlasena změna využití stávající skladové společnosti DELOC, s. r. o., na výrobní halu 
s příručním skladem hotových výrobků. Společnosti ORIFARM Hostivice byl vydán souhlas 
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k vybudování šaten v areálu firmy formou sestavy buněk. Byla schválena žádost ředitelky 
MŠ Hostivice o navýšení počtu dětí v jednotlivých třídách na 25 dětí. Byla schválena 
dohoda se společností Slatr o ukončení farmářských trhů. RM rozhodla záporně o stano
vení obytné zóny v Broulově ulici, protože záměr neodsouhlasil dopravní inspektorát pro 
nesplnění technických podmínek. Byl schválen ceník pečovatelské služby s účinností od 
15. 10. 2013. Bylo vypsáno výběrové řízení na zástupce ředitele Městského kulturního 
střediska Hostivice. Nebylo odsouhlaseno poskytnutí finančního daru OS Baby Box pro 
odložené děti, dar byl již v roce 2013 poskytnut. Byla uzavřena smlouva s novým grafikem 
pro HM. 

Listopad – bylo provedeno poptávkové řízení na poradenskou a organizační činnost 
při podání žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na rekonstrukci 
povrchu chodníků podél ulice Čsl. armády a byla uzavřena mandátní smlouva s firmou 
K2 management, s. r. o., Zásada. Bylo vydáno souhlasné stanovisko k pokácení dřevin, 
které byly vysazeny na nevhodných místech, narušují svými kořeny systémy okolních 
staveb anebo ohrožují obyvatele města. Byl vydán souhlas k výstavbě „Obytný soubor 
Bažantnice“ s tím, že veškeré podmínky jsou specifikovány v plánovací smlouvě. Na 
základě žádosti investora Starlife, s. r. o., k záměru dostavby areálu Hostivice Palouky bylo 
odsouhlaseno prodloužení platnosti usnesení RM ze dne 25. 6. 2012 o jeden rok. Bylo 
schváleno rozpočtové opatření č. 9/2013, kterým byl do příjmů zahrnut dar na ČOV od 
společnosti Entspricht a vybrané správní poplatky. Na základě žádosti Krajského úřadu 
Středočeského kraje bylo uděleno souhlasné stanovisko k licenci na provozování veřejné 
osobní linkové vnitrostátní dopravy dopravce ČSAD Slaný, a. s. Z důvodů navýšení ceny 
vodného ze strany Středočeských vodáren, a. s., a dle předložené kalkulace TS Hostivice 
bylo schváleno zvýšení cen vodného a stočného od 1. 1. 2014. Byla odsouhlasena akce 
„Hostivické světélkování a rozsvícení vánočního stromu“ 30. 11. 2013. 

Prosinec – RM odsouhlasila uzavření dodatků ke smlouvám o dílo na investiční akce, 
a to na oplocení mezi Sokolovnou a panem Bartůňkem firmou DYBS, stavební firma s r. o., 
Plzeň. Schválila vícepráce na rekonstrukci chodníků v ulicích Jiráskova a Železničářů 
s firmou DYBS. Schválila rekonstrukci v Prostřední ulici s firmou RISL. Rekonstrukci v ulici 
Okružní provede firma PJV. Schválila výměnu havarijních výjezdových vrat do areálu MŠ. 
Na základě kontroly mostů ve městě došlo k opravě mostu přes Jenečský potok v ulici 
Družstevní. Je třeba provést opravy mostů v ulici Cihlářské a k Nádraží. Nebyl vydán 
souhlas na provoz zařízení ke sběru, výkupu a zpracování autovraků, dokud nevydá své 
stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje. Byl vydán souhlas k pokácení dřevin na 
pozemcích akce „Revitalizace malé vodní nádrže Jeneček“, k. ú. Litovice. Na základě 
sdělení MV ČR a rozhodnutí města se stanovil 1. pátek v měsíci od 10 do 13 hodin 
oddacím dnem, a to s platností od 1. 1. 2014. 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD 

Město Hostivice – údaje k 31. 12. 2013: 
Počet popisných čísel 2 432 domů (v r. 2013 nově +8) 
Počet obyvatel  7 743 z toho cizinců  671 
Počet narozených dětí  87  
Počet zemřelých občanů 57 
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Poplatky – likvidace komunálních odpadů za osobu 500 Kč, za držení psa 300 Kč, za 
dalšího psa 400 Kč. V našem městě je evidováno 1 040 psů. 

Starosta města Jaroslav Kratochvíl poděkoval občanům za práci pro město. 
Připomněl, že nastupující rok 2013 bude pokračovat v intencích uplynulého roku 2012. Ten 
byl velice úspěšný. Podařilo se opravit chodníky, ulice, pracuje se na plánech rekonstrukce 
Sokolovny. Starosti dělá projekce a řešení rozšíření kapacity ČOV celého města. Doufá, že 
zastupitelé vyberou nejvhodnější funkční systém a problém „co se splaškovými vodami ve 
městě“ bude vyřešen. 

 Finanční úřad Praha západ nabídl občanům otevření své kanceláře v budově MěÚ 
Hostivice pro služby občanům 21. 3. 2013 od 13 do 18 hodin. 

 Sociální odbor MěÚ vyzval občany s životním jubileem 75, 80, 85, 90, 95 let, aby 
nahlásili tuto skutečnost na sociální odbor MěÚ Hostivice. Rovněž tak je i výzva pro rodiče 
narozených dětí pro slavnostní vítání občánků města. 

MěÚ dohodl spolupráci se společností Eltodo Citelum, s. r. o., o zkušebním provozu 
městského osvětlení LED. 

Na Kladně byla otevřena Středočeská Krajská právní poradna pro seniory. Jedná se 
o sociálně právní a bytové porady. Osobní návštěvy čtvrtek 13–16 hodin, písemně dotazy 
poštou, faxem nebo telefonem. 

Jarní vítání občánků bylo 26. 3. 2013, pan starosta přivítal 23 dětí, z toho 11 holčiček 
a 12 chlapečků. 

Pan starosta města Jaroslav Kratochvíl předal žákům ZŠ ocenění za mimořádnou 
činnost. Natalii Eiseltové za 2× 1. místo, za 2. a 3. místo ve III. výkonnostní třídě ČR ve 
sportovním aerobiku a za 1. místo Miss aerobik ČR. Petře Vokálové za znalosti v anglickém 
jazyku. Lukáši Kettnerovi za 2. místo v Mistrovství ČR v nočním orientačním běhu, za 
2. místo na Mistrovství ČR dorosteneckých štafet v orientačním běhu, za 3. místo na 
mistrovství ČR dorosteneckých družstev v orientačním běhu. Stal se celkovým vítězem 
celostátní soutěže v orientačním běhu starších dorostenců. Vojtěch Kettner je dorostenec
ký mistr republiky ve sprintu, na krátkých tratích v orientačním běhu, na mistroství Evropy 
vybojoval skvělé 3. místo ve štafetách a 6. místo v závodě jednotlivců. Dále obsadil 
2. místo v celostátním žebříčku mladších dorostenců v orientačním běhu, 2. místo na 
Mistrovství ČR dorosteneckých štafet v orientačním běhu a 3. místo na mistrovství ČR 
dorosteneckých družstev orientačním běhu. Družstvo fotbalistů ZŠ Hostivice – David 
Bernard, Erik Bukoci, Karel Charvát, Jan Hudymáč, Jak Malík, Jan Málek, Petrik Němec, 
Zdeněk Skružný, František Solar a Vojtěch Vorel získalo ocenění starosty za 3. místo 
v krajském kole malé kopané. 

Pan starosta města oznámil občanům, že začala realizace projektu „Rekonstrukce 
sokolovny v Hostivici“. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, podpory 
z regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy. Na stavební rekonstrukci byla 
vybrána firma PSK – Průmyslové stavby a konstrukce, a. s., Zlín ve finančním objemu 
17,5 milionů korun včetně DPH. Z této částky bude 80 % hrazeno z ROP Střední Čechy. 

Dne 13. 5. představila skupina PPF Real Estate pana Kellnera městu, aby provedlo 
úpravu územního plánu a uvolnilo by pozemky na Břvích „Nekejcov“ pro výstavbu domů, 
sportovišť a dalších prvků potřebných pro život občanů v těchto satelitních lokalitách. Tato 
změna by měla být kompenzována citelným finančním příspěvkem na infrastrukturu 
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města. Obyvatelé z dotčené lokality se rozdělili na příznivce a odpůrce tohoto plánu. 
Obdobně je i rozděleno zastupitelstvo města.  

Přestupková komise města pracuje v novém složení – předsedové jsou z hlediska 
pracovní zastupitelnosti tři – Mgr. Viktor Pavlík, Mgr. Martina Konečná a Mgr. Petra Novot
ná. Členové komise jsou paní Hana Tremlová, pánové Václav Eiselt a Pavel Fousek. Komi
se upozorňuje občany na dodržování obecně závazné vyhlášky č. 13/2010 o udržování 
čistoty na veřejných prostranstvích při držbě zvířat, dále na OZV č. 1/2013 o ochraně 
nočního klidu, dále na povinnost majitele nemovitosti označit ji číslem popisným. 

Dne 12. června bylo na celostátní konferenci v Hradci Králové „Odpady a obce“ naše 
město vyhodnoceno mezi desíti nejlepšími a obdrželo odměnu – „Křišťálovou popelnici 
2012“.  

V červnu postihly i naše město přívalové deště. Bylo zaplaveno několik sklepů, 
největší nebezpečí bylo v ČOV, kde pracovníci TSH svým úsilím a dovedností zamezili 
následným škodám znečišťování životního prostředí splaškovými vodami. Naši hasiči 
pomáhali našim občanům čerpat vodu ze zatopených sklepů, pomáhali v obcích na 
Berounce a na Kladensku, kde se významně podíleli na rozvodněném potoce v Dolanech. 
Ve městě byla uspořádána sbírka pro postižené oblasti, 12. června byl finanční obnos 
předán starostce Vraňan paní Nadě Klimentové. Další bouřky a průtrže mračen postihly 
naše město koncem července a počátkem srpna. Došlo k polámání, vyvracení stromů, 
zatopení zahrad a sklepů majitelů rodinných domů. Účinně pomáhal náš Sbor 
dobrovolných hasičů, škody na stromech pomáhali řešit specialisté pan Rozumek 
z Hostivice a pan Kropáč z Chýně. 

Dne 24. 9. pozval náš pan starosta hostivické občany na veřejné ukončení realizace 
stavby a zahájení provozu projektu „Rekonstrukce Sokolovny Hostivice“. Bylo co prohlížet, 
ze staré letité stavby se stal důstojný stánek pro sportovní cvičení i společenské akce 
všech občanů našeho města.  

Dne 24. října bylo tradiční vítání občánků. Starosta Jaroslav Kratochvíl přivítal 29 dětí, 
z toho 10 holčiček a 19 chlapečků.  

Dne 12. 11. bylo naše město vyhodnoceno v soutěži 11. ročníku „S českou kvalitou“. 
Za vybudování dětského hřiště na Husově náměstí jsme na shromáždění v Praze obdrželi 
značku „Hřiště – sportoviště – tělocvična – ověřený provoz“. Stavební práce provedla firma 
TR ANTOŠ, s. r. o., Turnov. 

Dle garanta „Revitalizace Litovického potoka“ místostarosty Ing. Jiřího Kučery po 
úspěšném podání a schválení žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí 
jsou ukončeny přípravné práce. Po výběrovém řízení se původní rozpočtová cena 
20,2 milionů korun snížila na 9 milionů Kč – cena bez DPH. Práce bude provádět vybraná 
firma Zvánovec, a. s., České Budějovice. Od prosince 2013 do srpna 2014 bude upraven 
úsek mezi mostem u stadionu a Husovým náměstím, břehy budou méně strmé, pod školou 
vznikne místo k odpočinku, dojde k narovnání Kmochovy ulice, propustek bude nahrazen 
lávkou. Na náměstí se úpravy dotknou pouze kamenného opevnění směrem do náměstí 
a bude odkryto několik posledních metrů Jenečského potoka.  

Jako vícepráce vznikla náprava škod v zeleni nad Jenečkem, kde neznámí pachatelé 
odcizili sazenice keřů a stromků. Musela být provedena náhradní výsadba, kterou zajistil 
Český svaz ochránců přírody Vlašim. O založenou zeleň a trávník se starají TSH.  
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Vánoční slovo pana starosty patřilo k poděkování občanům za činnost v roce 2013. 
Starosta Jaroslav Kratochvíl vyslovil heslo „Hostivice, město jako ve Švýcarsku“ a k tomu 
vedou všechny snahy na zlepšování našeho bydlení a musí být zájmem všech občanů 
k tomu pomáhat. Každý chce bydlet ve městě, kde je pořádek, čistota, upravené náměstí, 
udržované chodníky a upravené ulice. Pracovníci úřadu úzkostlivě sledují výzvy na 
vyhlašované dotace v rámci regionálních programů a tak se snažíme se být vždy připraveni 
k podání přihlášky o finanční podporu. V letošním roce se podařilo ukončit dvě investiční 
akce. Je nově vybudovaný chodník v MČ Jeneček od ulice 17. listopadu až ke Dlouhé ulici. 
Připravuje se další oprava chodníku v ulici 17. listopadu, vybudování chodníku podél 
městského parku a autobazaru. Cesta z Hostivice kolem hřbitova do Ruzyně je dočasně 
uzavřena, překážkou je výstavba dálniční křižovatky MÚK Hostivice. Po ukončení její 
výstavby bude možno pěší cestou i cyklostezkou až do Ruzyně, včetně opravené komuni
kace u hřbitovní zdi. Největší akcí byla rekonstrukce místní Sokolovny. Podařilo se získat 
dodavatele prací PSK Zlín, vyrovnat časový skluz stavebních prací a tak obdržená dotace 
z ROP Střední Čechy byla významnou finanční injekcí. Již 20. září bylo možno shlédnout 
novu tvář naší Sokolovny. Dále se podařilo upravit nádvoří MŠ, vzniklo 11 nových parko
vacích míst, nové jsou vstupové chodníky do jednotlivých pavilonů. Daří se rekonstrukce 
Okružní ulice, čeká část rekonstrukce ulice Prostřední od Dělnické až k ulici Sportovců. TSH 
provádí rekonstrukci vodovodního řadu Na Pískách.  

Plánů a připravenost stavebních prací je mnoho, přesto rok 2013 byl ve znamení 
dalšího úspěšného rozvoje našeho města. Svoje poselství ukončil přáním prožití spokoje
ných Vánoc, pevného zdraví a mnoho spokojenosti v roce 2014. 

 

INVESTIČNÍ ČINNOST 

Dne 17. 4. byly zahájeny práce na rekonstrukci Sokolovny, po výběrovém řízení byla 
vybrána firma PSK – Průmyslové stavby a konstrukce, a. s., Zlín. Bylo zrušeno výběrové 
řízení na „Revitalizaci Litovického potoka“, důvod – formální chyba v zadání žádosti. Bylo 
vypsáno nové výběrové řízení. Firma Ekostavby Louny provede práce na rekonstrukci 
chodníků podél I/6, v plánu je zpracována oprava chodníků od Žižkovy ulice až k ulici 
Železničářů, stavbu provede firma DYBS, stavební firma s r. o., Plzeň. Připravuje se 
rekonstrukce Okružní ulice od ulice Čsl. armády až po ulici Janderovu, na stavbu byla 
vybrána firma PJV, spol. s r. o., Praha a Prostřední ulice od Dělnické až k ulici Sportovců. 

Byl schválen program rozvoje města na ZM 4. 11. 2013 a ten stanovuje 4 strategické 
cíle: 
1) Posilování kvality městského prostoru a životního prostředí, ovlivňování urbánního 

a architektonického charakteru, životního prostředí a kvalita veřejného prostoru, 
technická infrastruktura a dostupnost síťových služeb, dopravní infrastruktura 
a dopravní obslužnost. 

2) Zpestření ekonomiky a nabídky služeb města, podpora podnikání a rozvoj služeb, 
podnikání města. 

3) Podpora zlepšování životních podmínek a kvalita občanského života ve městě, 
sociální politika, vzdělání, společenský a kulturní život, občanské aktivity a spolková 
činnost.  

4) Posilování efektivity správy města, zvyšování efektivity řízení místní správy, komuni
kace a partnerství. 
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Výběrovým řízením pro opravu přemostění Jenečského potoka v Družstevní ulici byla 
vybrána firma HOCHTIEF CZ, a. s., která nabídla nejnižší cenu. Stavba byla zahájena 
15. 11. a 18. 12. byl mostek předán k silničnímu provozu. Celá akce si vyžádala 
1,8 milionu Kč včetně DPH a ukázala, že lze stavět úsporně a v časově solidních termínech. 

Revitalizace Litovického potoka, výběrové řízení vyhrála firma Zvánovec, a. s., České 
Budějovice. Staveniště bylo firmě předáno 4. 12. 2013, stavba bude probíhat ve 3 etapách 
a má být ukončena v červnu 2015. 

Pokračuje rekonstrukce chodníků v ulici Čsl. armády, rekonstrukce Okružní ulice. 
Provádějí se opravy chodníků v ulicích Jiráskově a Železničářů. V Litovické ulici byly 
vybudovány 2 nasvětlené přechody pro chodce, náklady 149 292 Kč byly uhrazeny 
z rozpočtu města. Bylo rozšířeno parkoviště u MŠ, náklady ve výši 1 337 719 Kč byly 
hrazeny z rozpočtu města. 

Byla provedena rekonstrukce komunikace včetně chodníků v Prostřední ulici od 
Dělnické k ulici Sportovců, náklady 2 125 309 Kč. 

Rekonstrukce Sokolovny byla zahájena 26. 4. 2013 a dokončena kolaudací 
12. 9. 2013. Celkové náklady 22 milionů Kč, dotace z ROP Střední Čechy činila 
13 960 000 Kč, zbývající náklady z rozpočtu města.  

  

TECHNICKÉ SLUŽBY HOSTIVICE  

 Zkouška připravenosti na zimu dopadla celkem dobře. Pracovníci služeb v pro
dloužených směnách se pečlivě starali o sjízdnost hlavních i vedlejších komunikací ve 
městě, sníh pomáhal odklízet i zametací stroj z chodníků a citelně pomáhali i občané, 
majitelé přilehlých nemovitostí. Neukázněný řidič citelně poškodil hlavní uzávěr vody 
v Komenského a Školské ulici a hrozilo, že bude polovina města bez vody. Obětavostí 
pracovníků TSH a především firmou RISL, s. r. o., byla však havárie na vodovodním řadu 
v rekordním čase odstraněna. 

 TSH jsou správci nebytových prostor v městském vlastnictví. Zatím nabízejí bez 
úspěchu pronájmy uvolněné ordinace lékařů v Domě pečovatelské služby v Pelzově ulici 
a v Prostřední ulici čp. 791. Je doporučováno městu rozhodnout o dalším osudy budovy 
bývalého zdravotního střediska, domu po p. zubaři Zvoníčkovi. Zatímní výběry nájmů 
a prázdné neobsazené místnosti nepřinášejí finanční prostředky alespoň jen pro základní 
údržbu stavby. Asi optimální řešení – prodej. TSH ve snaze nejlepší péče o zeleň pořádají 
nábory pracovníků pro sezónní práce. Ředitel TSH poděkoval občanům našeho města za 
úspěšnou separaci domovního odpadu, za tuto činnost bylo naše město odměněno od 
společnosti EKO KOM diplomem a křišťálovou popelnicí.  

Pro zimní období je zpracovaný plán údržby komunikací a chodníků, dle významu 
provozu ve městě, jsou tři kategorie významu, jsou však i místa, kde nelze použít stroje. 
Ředitel TSH děkuje hostivickým občanům za svoji ochotu pomáhat a uklízet sníh před 
svým domem, i když to není povinností majitele.  
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO HOSTIVICE  

 MKSH bylo založeno jako příspěvková organizace města 1. ledna 2013. Jeho 
ředitelkou byla po výběrovém řízení jmenována Mgr. Štěpánka Plachá. Jeho činnost řídí 
všechny kulturní a společenské akce v našem městě, je vydavatelem Hostivického 
měsíčníku. Cílem je, aby tato organizace byla finančně nezávislá na dotacích a různých 
finančních podporách.  

 Městské slavnosti 15. 9. 2013 na Husově náměstí, byly představením společenských 
organizací našeho města, v parku vystoupilo i několik profesionálních souborů moderní 
muziky. V gymnáziu se již od 13. 3. promítaly filmy ve školní jídelně, od října pak 
v rekonstruované Sokolovně.  

Aktivity MKSH pro období 2013/2014: Vědecký kroužek – věda nás baví pro žáky 
1. stupně ZŠ, kurz tvorby vlastního videa, počítačová grafika, dětský klub Klubíčko – pro 
děti od 2 let a starší, angličtina pro začátečníky – pro dospělé a mládež, angličtina pro 
pokročilé, francouzština pro dospělé a mládež, nedělní tančírna pro veřejnost, tanec, 
posezení s přáteli o nedělním večeru. Dále se připravují jazykové kurzy španělštiny, 
francouzštiny, plavání pro nejmenší, víkendové dílny, workshopy. Ve dnech 8.–10. 11. byl 
v Sokolovně Mezinárodní festival outdoorového filmu. Bylo promítnuto 20 filmů z oblasti 
sportu, k vidění byly filmy z prostředí hor, ze života pod mořskou hladinou, o cestování 
v exotických krajích. Pro občany promítání filmů pokračuje, promítá se v Sokolovně od 
19,30 hodin. 

Dne 1. 12. byly v Sokolovně „Adventní trhy“ s vyhodnocením soutěže „Kouzlo 
domova, vánoční kapřík“. Překvapil počet 62 prodejců, kteří nabízeli výrobky šikovných 
rukou a bohaté fantazie. Do soutěže o nejlepšího vánočního kapříka bylo přihlášeno 
55 výrobků. Organizaci trhu vydatně pomohli skauti a Kouzlo domova paní Jany 
Winklerové. 

Z důvodu dlouhodobě pracovní neschopnosti ředitelky MKSH Mgr. Štěpánky Plaché 
bylo vypsáno výběrové řízení na jejího zástupce. 

 

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK 

 Od 1. 1. 2013 vydává Hostivický měsíčník Městské kulturní středisko Hostivice. Jeho 
posláním je informovat občany o kulturních, sportovních a společenských akcích ve městě. 
Výběrovým řízením byla ustanovena nová čtyřčlenná redakční rada, ředitelkou MKSH je 
Mgr. Štěpánka Plachá. 

 Občany jsou vřele přijímány rozhovory se zajímavými osobami z kulturních oblastí, 
se sportovci, s představiteli společenských organizací, ze života našeho města.  

 V květnu roku 1973 vyšlo první číslo Hostivického měsíčníku. V tiskovině se 
dočítáme o tom, že v, té době v naší obci připadalo na 1 osobní automobil 15 občanů, bylo 
přihlášeno 645 televizorů, ledničku vlastnilo 260 rodin a pračku 918 domácností. 

 K lítosti většiny občanů je ta skutečnost, že autor vzpomínek na hostivickou historii 
Ing. Jiří Kučera se rozhodl tuto letitou činnost ukončit.   
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Ve druhé polovině roku byly otiskovány články Michala Babického o prvopočátcích 
dopravy v našem regionu. Zajímavé jsou informace o koněspřežné dráze z roku 1826–
1830 z Prahy Brusky až na Vejhybku Kladno, o jejím prodloužení do Lán a nakonec až do 
Píně. Koňskou tažnou sílu nahradila v roce 1863 parní lokomotiva.  

Stále se nedaří, aby zástupci společenských organizací ve městě včas informovali 
občany o pořádaných akcích, o práci a činnosti ve spolkovém životě. 

Velmi žádané je předvánoční číslo jízdních řádů a adres úřadů, lékařů a firem 
poskytujících služby občanům.  

 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 

Městská knihovna rozšířila svoje služby, nabízí nové tituly knih. Pro měsíc únor 
vyhlásila amnestii na opozdilce při vracení vypůjčených knih. Bylo položeno k diskusi slovo 
– ta Hostivice, ty Hostivice. Dle hostivického rodáka PhDr. Antonína Tejnora, pracovníka 
Ústavu pro jazyk český, bylo před lety správné – ta Hostivice a to dosud starousedlíci 
výhradně dodržují.  

HM vyhlásil pro každé číslo námět pro soutěžní povídku na dané téma. Patronem této 
akce byla vždy známá osoba kulturního světa. Měsíc březen byl v znamení měsíce čtenářů. 
V pátek 5. dubna byla akce se skauty „Noc s Andersenem“, četlo se od večera až do rána, 
účast byla 20 čtenářů. 

Od 13. 3. začaly středeční filmové večery, nejprve se promítalo ve společenském sále 
místního gymnázia, později v rekonstruované Sokolovně. Hojně navštívené bylo promítání 
filmu Davida Vondráčka, reportéra ČT – Láska v hrobě o životě bezdomovců v Praze. 
V květnu nabídlo nové knihy nakladatelství Portál. 

Po letní inventuře knižního fondu přistoupila Městská knihovna od srpna pro čtenáře 
možnost rezervace knih přes online katalog na webu knihovny.  

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

Informace pro občany – „Kam s odpady?“ Komunální odpad odvážejí pravidelně TSH, 
tříděný odpad odváží TSH, objemný odpad v přistavených kontejnerech v čp. 100 rovněž 
TSH. Nebezpečné odpady a elektrospotřebiče odebírá bezplatně firma T. O. P. Umwelt, 
s. r. o., U Sušičky čp. 674. Bioodpad lze řešit placenou objednávkou u Pražských služeb, 
a. s. Kompostovatelný bioodpad odebírá pro občany našeho města Recyklační středisko 
Hájek. Zde odebírají i stavební a demoliční odpady, hostivičtí občané mají slevu 20 %. 
V současné době je patrné, že firma přijímá stále více odpadů než je zpětný odbyt 
recyklovaných látek. Skládková hromada zabírá nové plochy a roste i do výše. Kovové 
odpady vykupuje firma Kovové odpady, s. r. o. – Doubek, Družstevní 951.  

Jarní obleva a tání sněhu ukázala veřejnosti, jaká je nesvědomitost našich pejskařů, 
kteří neuklízí na veřejných prostranstvích po svých miláčcích jejich exkrementy. Odbor 
životního prostředí znovu upozornil na platnost obecně závazné vyhlášky č. 13/2010, která 
v článku 4 nařizuje majitelům psa, aby na veřejných prostranstvích uklízeli výkaly svých 
miláčků. Strážníci budou tento stav kontrolovat a v případě porušení zásad této vyhlášky 
majitele psa finančně pokutovat. V našem městě je hlášeno 1 040 psů.  
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Po vykácených přestárlých topolů u Litovického rybníka zajistilo město novou 
výsadbu 20 dubů na patě hráze Litovického rybníka. Na dalších lokalitách bude vysazeno 
víc jak stovka soliterních stromů. Byla doplněna lipová alej u poutní cesty do Hájku 
o 30 lip, proběhla obnova zeleně v zámecké zahradě a ve Višňovce. 

 Hostivické rybníky představují pět vodních děl a malé nádrže. Významné jsou 
Litovický rybník, Kala, Břve, Strahovský a Bašta. Při červnových povodních byla dostatečná 
kapacita pro zadržení vod z přilehlých polí a pozemků. Mimo kontrolu byl Jenečský potok. 
Za 15 květnových dnů spadlo v Hostivici 261 mm dešťových srážek. Kontrolou bylo 
zjištěno, že průtok vody v povodí Litovického a Jenečského potoka dosahoval hranice 
jednoleté povodně s 1,5 m³/sec. 

 V přírodě došlo k horšímu opylení stromů, včely měly deštěm omezenou letovou 
činnost, opozdil se návrat ptáků ze zimovišť v Jižní Evropě a v Africe. 

 Letiště Praha Ruzyně chová pro monitoring životního prostředí včely. Několik úlů je 
umístěno u dráhy 12/00 v těsné blízkosti katastru Hostivice.       

 Občanka paní Maťátková si splnila své přání, kdy na poutní cestě do Hájku na své 
náklady vyměnila odumřelou lípu a nahradila jí novým mladým stromkem.  

 Majitelé nemovitostí byli upozorněni na zákonnou povinnost ošetřování větví 
rostoucích přes ploty na veřejná prostranství. 

 Lesy ČR oznámily městskému úřadu, že provedou těžbu v lesech u Hostivických 
rybníků. Převážně budou těženy topolové porosty, prostory budou následně zalesněny 
vhodnějším dubem. Kácení bude ve Stromečkách, u Chobotu a kolem Litovického rybníka, 
především mezi ulicí V Háji a zástavbou v Lomené ulici. 

 Na západní hranici našeho města a obce Jeneč vzniká přírodní scenérie „Garden 
Park“. Na místech bývalého lomu a zavážky na ploše 250 000 m² bude přírodní areál 
s částí parkovou, výstavní a obchodní. Vše vzniká modelací terénních prvků s využitím 
ploch Jenečského potoka. Blízký zdroj bělostné opuky navodil výstavbu různých ploch 
a schodišť, vyhlídkových pohledů. Již dnes je základní kostra parku vybudována, zbývá 
dokončit obchodní zázemí a brzo lze uvítat prvé návštěvníky parku. Bude zde zdroj 
poučení, možnosti procházek i odpočinku v krásném prostředí zeleně a květin.  

  

ZDRAVOTNICTVÍ  

 Dostupnost zdravotnické péče je v našem městě celkem dobrá. Před lety skončila 
možnost návštěv centrální kliniky v Klimentské ulici, kde bylo skoro vše pod jednou 
střechou. Svět se však pohnul dále, současná lékařská služba se rozdrobila do malých 
soukromých ordinací.  
• MUDr. Karel Fára, junior a senior, praktičtí lékaři, Hostivice, Prostřední 827  
• MUDr. Jiří Vácha, praktický lékař, Jeneč, Lidická 210 
• Poliklinika U svatého Jakuba, praktičtí lékaři pro dospělé, vnitřní lékařství, Hostivice, 

Husovo náměstí 6 
• MUDr. Zuzana Buriánková, dětská ordinace, Hostivice, Prostřední 791 
• MUDr. Iva Balíková, zubní ordinace, Hostivice, Prostřední 791 
• MUDr. Andrea Vacková, zubní ordinace, Hostivice, Prostřední 791 
• MUDr. Jarmila Tomková, gynekologie, Hostivice, Prostřední 791 
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• MUDr. Mgr. Jana Kopačková, interna, revmatologie, Hostivice, Čsl. armády 164 
• MUDr. Petr Trávníček, oční ordinace, Hostivice, Čsl. armády 1600 
• MUDr. Ota Markovič, psychiatrie, Hostivice, DPS, Pelzova 1700  
• MUDr. Pavlína Paskovová, kožní ordinace, Hostivice, Čsl. armády 1600 
• MUDr. Blanka Štorková, Ph.D., neurologie, Čsl. armády 1600 
• Naďa Šmídková, rehabilitace, Hostivice, DPS, Pelzova 1700 
• MUDr. Taťána Suchánková Kočí, psychoanalytické poradenství, Hostivice, B. Němco

vé 1750 
• Doc. MUDr. Irena Poršová, CSc., endokrinologie, Jeneč, Zahradní 210 
• MUDr. Eva Quadrátová, plicní ordinace, Praha 6 Řepy, Poliklinika Žufanova 1114 
• MUDr. Irena Sýbová, ušní, nosní, krční, Praha 6 Ruzyně, Českého povstání 227/3 
• MUDr. Antoine Katra, ušní, nosní, krční, Praha 6 Řepy, Poliklinika Žufanova 1114 
• MUDr. Jiří Nedělka, rehabilitace, Praha 6 Řepy, Poliklinika Žufanova 1114 
• RNDr. Lucie Houšková, detoxikační poradna, Hostivice, Krátká ulice 
• TH Centrum s. r. o., léčba poruch srážení krve, Hostivice 
 
• MVDr. Luboš Kudrna, veterinární ošetřovna, Hostivice, Kmochova 436 
• MVDr. Radan Šimek, veterinární ošetřovna, Hostivice, Potoční 103 
 
• Lékárna Mgr. Dana Suchánková, Hostivice, Čsl. armády 17 
• Lékárna Johanka, Hostivice, Čsl. armády 164  

   

Dům pečovatelské služby Hostivice, Pelzova 1700 zajišťuje pro seniory smluvní 
bydlení, dále pro ostatní potřebné občany rozvoz a dodávku obědů – Po–Pá, případně dle 
objednávky i nákupy. Do Domu s pečovatelskou službou se mohou hlásit občané starší 
65 let. Každý obyvatel DPS musí mít souběžně podanou žádost o přijetí do Domova 
seniorů Zelená lípa, aby bylo možno v případě zhoršení zdravotního stavu pokračovat ve 
využívání služeb Domu seniorů Hostivice. Pečovatelská služba Hostivice pracuje od 
15. října 2013 dle nového ceníku služeb.  

 Na Letišti Václava Havla Praha je pro občany i okolních obcí k dispozici lékařská 
pohotovost, stanoviště je v prostoru 1. terminálu.  

 Solná jeskyně – Hostivice čp. 14 slouží zájemcům speciální léčbou astma, dýchacích 
potížích, zápalů plic, chronickým zánětům průdušek, dermatologickým onemocněním, 
léčení lupenky, ekzémů, poruchám metabolismu a dalším neduhům lidského těla. Přínosná 
jsou i cvičení prováděná přímo v prostorách jeskyně.  

 

OBCHODY, SLUŽBY, ŘEMESLA A DOPRAVA  

Služby jsou pro občany v dostatečné míře. Potraviny – F+F, Lidl, Tesco, Penny 
market, Litovka, Hostivický jarmark – BIO, BIO potraviny V Uličce, Cukrárna U Černých, 
Loreta. Železářství a kuchyňské potřeby – Burger, další služby čištění SEWO, květiny – 
Zelenkovi, Čsl. armády, Textil, obuv, drogerie – Čsl. armády – Husovo náměstí, Sportovní 
potřeby, obuv Čsl. armády, Chovatelské potřeby Čsl. armády. Řemeslnické služby – 
zámečnictví, klempířství, malířství, truhlářství, kamenictví, zednické práce, výkopové práce, 
terénní úpravy, dovozy materiálu. Sběr odpadů TSH, TOP Umwelt, s. r. o., Kovové odpady 
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s. r. o. – Doubek Jeneček. Speciální obchody a služby jsou občanům k dispozici v obchod
ním centru Metro Zličín nebo na Kladně. Pro občany jsou pořádány 1× měsíčně trhy na 
Husově náměstí.  

Pražská plynárenská a. s. nabízí služby svým zákazníkům v mobilní kanceláři na 
Husově náměstí v měsíčních intervalech. Na místě lze řešit zahájení, převod a ukončení 
dodávky zemního plynu, změna smluvního vztahu, převzít reklamace, výměna nebo 
zaplombování plynoměru, k dispozici jsou potřebné tiskopisy a informační brožury. 

Gracia – pizza grill Česká ulice 879 nabízí posezení v podniku i donášku pokrmů dle 
objednávky až domů. Od září slouží rozšířená objednávka pizzy, těstovin, masa, salátů, 
dezertů s dodáním až do domu. Dále je připraveno polední menu, dětský koutek a letní 
zahrádka. 

Restaurant „FORT ROXY“ nabízí pro občany Po–Pá od 11 do 15 hodin rozvoz jídel až 
domů. Výběr je ze šesti jídel, polévky, dezertu a bagety. Jídla je nutno objednávat denně 
do 8 hodin. Navíc podnik nabízí zabíjačkové hody a další služby kuchyně. 

Hostinec „U stoleté lípy“ zval na listopad občany k výbornému posezení s možností 
výběru kvalitních jídel. Navíc ve vybraných dnech byla vystoupení profesionálních 
orchestrů a zpěváků. 

O sobotách 20. 4., 11. 5., 25. 5., 8. 6. a 22. 6. byly na Husově náměstí „Hostivické 
farmářské trhy“. 

Firma eCentre nabízí občanům města nejoptimálnější výběr dodavatele energií. 
Kontaktní místo MěÚ na zámku každé pondělí od 13. 5. do 24. 6. od 8 do 17,30 hodin.  

Provozovatel PID zkoušel nový kloubový autobus na linkách 306 a 607. Tento typ 
autobusu by našel v našem městě využití pouze v dopravních ranních a odpoledních 
špičkách. 

Společnost ROPID – KŽC – Klub železničních cestovatelů – nabídl občanům výletní 
cesty historických motoráčkem po Pražském Semmeringu. Cesta začíná na hlavním nádraží 
v Praze, průjezd 1 145 m dlouhým vinohradským tunelem, zdolání Vltavy po dvoukolejném 
ocelovém mostě, severní nástupiště Praha Smíchov, cesta kolem barrandovských skal, po 
hlubočepských viaduktech, kolem Prokopského údolí, Žvahova, přes Dívčí hrady, do 
stanice Jinonice, a pak pokračování přes Cibulky, Stodůlky až do Prahy Zličína. Pro 
zájemce je možno pokračovat do stanice Hostivice. Motoráček jezdí každou sobotu 
a neděli od 4. 5. do 28. 10. 2013, jízdné i na jízdenky PID, dle kapacitních možností lze 
přepravit i jízdní kolo zdarma. Na severní část okresu Praha západ lze využívat i dopravu 
„cyklovlakem“ z Hostivice, Středokluky až do Podlešína, provoz je od 23. 3. do 28. 10. 
2013.  

  

SPOLKY A SDRUŽENÍ  

Rodinné centrum zaHRÁTka 

 Po novém roce začal pracovní program, který naplnil zájmy Po–Ne, a to od 9 do 
21 hodin. Jsou programy pro děti 1–2 roky, 2–5 let, pro dospělé jsou přednášky, výuka 
jazyků a speciální cvičení pro ženy. Již na „Tři krále“ byl 6. 1. koncert, 9. února byl 
úspěšný „Masopustní průvod“ z Husova náměstí do Jenečka. Tato historická tradice byla 
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obnovena v roce 2009. Odhadem se této akce zúčastnilo na 600 osob. V druhé polovině 
února následoval cyklus přednášek o rodině, výchově dětí. V neděli 24. 3. byl v RC 
Velikonoční koncert a dílnička pro děti i dospělé. Pálení ohně a čarodějnic bylo 30. dubna 
na dvoře hasičského sboru, vedle ohromné hranice byl v obložení dětí malý ohníček na 
opékání buřtíků. Oblíbené putování do Sobína bylo se startem Na Pískách 18. května 
s cílem v Sobíně u hospůdky Na hrázi. Během cesty byly různé hry pro děti, jízda na koni, 
ukázka techniky TS Hostivice. Den 16. 6. patřil otcům – v akci „Táta dneska frčí“. Ti 
materiálně zajistili potřebná stanoviště pro soutěže dětí. O úspěšnosti akce svědčí účast 
300 dospělých a 300 dětí. Dne 16. 9. byl pro děti „Den otevřených dveří“ s volnou hernou 
a odpoledním programem Duhohrátky s klauny. Pro děti byl 13. 11. lampionový průvod 
k Litovickému rybníku, závěr ukončil pěkný ohňostroj, účast velmi pěkná, 200 dospělých 
a 200 dětí. 5. prosince byla v RC dětská Mikulášská nadílka, Mikuláš, anděl i čert předávali 
dětem pěkné dárky, bylo podáváno i malé občerstvení, účast asi 80 dospělých a 80 dětí. 
Velmi zajímavé bylo školení o prvé pomoci ZdrSem Mama dne 23. 11. 

Centrum drogové prevence (CDP) 

V průběhu roku organizace pořádala různé akce, na mnoha dalších se aktivně 
podílela pořadatelsky. Prvořadé akce byly pro mládež, kde předností byla osvěta v boji 
proti požívání drog a cizorodých látek u mladých. 

Dětský den 1. 6. byl v Hostivici ve znamení Den dětí a středověku. Program byl 
situován do areálu základní školy U Zámecké zdi. Deštivé počasí však komplikovalo 
uskutečnění některých zajímavých atrakcí. Přesto nabídka více jak 35 soutěžních stanovišť 
zaujala všechny děti po celé odpoledne. Přišlo na 250 dětí s doprovodem rodičů. O tuto 
dětmi milovanou akci se přičinilo na 100 dobrovolníků, velký počet spolupracujících 
organizací a sponzorů. Pohádkový les pro děti předškolního věku se konal na Husově 
náměstí 6. září s námětem pohádek známých i těch méně známých. Pořadatelé opět 
rozšířili počet soutěžních stanovišť a tak se dostalo na všech 300 dětí, kterým pomáhalo 
v organizaci na 45 dobrovolníků. Dne 21. 9. byl již IV. koncert rockových kapel, festival 
pod hrází. Na hřišti pod hrází Litovického rybníka se během dne vystřídalo asi 300 lidí 
všech věkových kategorií. Tuto akci uspořádalo CDP, RC zaHRÁTka a skauti. Doba 
předvánoční začala 30. listopadu tradičním „Hostivickým světélkováním a rozsvícením 
vánočního stromu“. Zúčastnilo se téměř 700 osob, které využily prostor ZŠ U Zámecké zdi, 
bloky A a B. Zde děti odpoledne tvořily v dílnách vánoční ozdoby a dárky, pak byl odchod 
před zámek v doprovodu lampionového průvodu. Došlo k dlouho očekáváného rozsvícení 
vánočního stromu, kde kulturní program předvedla skupina školy Romany Lisnerové. 
Následný koncert Hostivického pěveckého sboru a ZUŠ v kostele sv. Jakuba umocnil 
vánoční očekávání. Tato celoměstská akce byla již po deváté a odhadovaná tisícovka 
účastníků svědčí o velké zdařilosti nabízeného programu a zábavy.  

CDP podporovalo v průběhu roku práce kroužků keramiky, Klubu Klubko a Klubu 
šikovných maminek, které se těší velkému zájmu dětí i dospělých.  

Sbor dobrovolných hasičů 

Sbor má 76 členů rozdělených do družstev mužů, žen a dětí. Pravidelně se zúčast
ňuje soutěží v požárním útoku pro dospělé i celostátní hry pro děti Plamen. V průběhu 
roku členové opatrují i zdokonalují připravenost požární techniky, celkový stav zbrojnice. 
Vrcholným vystoupením je soutěž o „Pohár starosty města v požárním útoku“, letos 
pořádaná 28. 9. na hostivickém Husově náměstí spolu s TJ Sokol, který připravil pro děti 
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zajímavý „Sportovní den s překážkami“. Dne sportovní všestrannosti a soutěže o Pohár 
starosty města Hostivice v požárním útoku se účastnilo 9 hasičských družstev mužů, žen 
a dětí ze sborů dobrovolných hasičů Středokluky, Rudná, Solopisky, Nučice a domácí 
Hostivice. O zdolávání překážek, imitace hašení ohně byl veliký boj. V kategorii mladších 
žáků zvítězilo družstvo ze Středokluk s výsledným časem 35,50 sec., v kategorii starších 
žáků byli na 1. místě mladí hasiči Hostivice s časem 29,28 sec., v kategorii žen byly 
nejlepší Hostivické časem 34,72 sec., v kategorii mužů byli vítězi Hostivičtí s výborným 
časem 23,59 a tím i vyhráli Pohár starosty města Hostivice. Všichni hostivičtí soutěžící byli 
vkusně označeni jednotnými tričky s logem, na přední části tisk SDH Hostivice, na zádové 
části tisk Hasiči Hostivice.  

Svaz postižených civilizačními chorobami 

Svaz registruje na 250 členů, pro které pořádá jednou měsíčně posezení s hudbou 
a zábavným programem. Z počátku roku to bylo U kaštanu, později v restauraci U stoleté 
lípy a nakonec v renovované Sokolovně. Pro dříve narozené pořádá organizace 1× za 
čtrnáct dní sešlost při šálku kávy nebo čaje se zábavným programem, nejprve to bylo na 
Hřišti a nyní v Sokolovně. Koncem roku bylo slavnostní posezení v Cotton clubu s harmo
nikou pana Biskupa a obědem v čínské restauraci. Pro členy jsou organizovány autokarové 
zájezdy. Ve dnech 25.–26. 5. to byl výlet do Hlinska, Litomyšle a Častolovic, dne 21. 9. to 
byl jednodenní výlet za koníčky do Slatiňan a Pardubic. Vánoční zájezd 14. 12. na trhy do 
Lysé uspokojil 41 osob. Vyhlášené trhové zájezdy do Polska byly na jaře a na podzim. 
Místo dříve nabízených rekondičních pobytů byl pro zájemce připraven rekreační týdenní 
pobyt v Železné Rudě v hotelu Čertův mlýn. Léčebného zájezdu 13.–17. 3. do Velkého 
Medéru s termálními prameny se zúčastnilo 52 osob. Zájezd s cestovní kanceláří do Itálie 
i pro nečleny byl v červenci. Členové svazu v průběhu roku navštívili 2.2 divadlo v Karlíně 
„Mam´zelle Nitouche (60 osob) a koncert Melody Makers Ondřeje Havelky v divadla ABC 
(70 osob). 

Český svaz chovatelů 

Sdružuje 36 členů chovatelů králíků, holubů, drůbeže, okrasného ptactva, ovcí, psů, 
koček, terarijních zvířat a akvarijních rybiček. Předsedou organizace je Josef Lacina, 
jednatelem Ing. Antonín Štětka, CSc. Tradiční chovatelský ples se nekonal z důvodu opra
vy Sokolovny. Ve dnech 14. a 15. června byla opět Červnová výstava drobného zvířectva. 
Králíků bylo vystaveno 193 kusů, holubů 133, drůbeže 93, exotů 74 a psů 12. Pro 
milovníky „flóry“ byla ukázková prodejní expozice pelargonií Českého zahrádkářského 
svazu Loděnice u Berouna. Návštěva 288 dospělých svědčí o smutné o situaci posledních 
let. Historik si zavzpomíná na sedmdesátá léta, kdy v roce 1972 přišlo na výstavu 
drobného zvířectva k „Bažantnici“ 2 033 platících dospělých návštěvníků. 

Chovatelé v září pořádali Oblastní trh plemenných kozlíků. Byla předvedena velice 
kvalitní zvířata a potvrdilo se, že zájem o chov koz stoupá. Původní chovatelé koz nestačí 
pokrývat objednávky výrobků z kozího mléka, na jaře nestačí poptávce po velikonočních 
kůzlatech. 

Velice podnětný je zájem školní mládeže o chov drobného zvířectva. Zde bude však 
záležet na pomoci rodičů a možná i na prarodičů, aby mladí adepti domácího chovu ve 
svém koníčku setrvali i nadále. 
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Kynologický klub Hostivice 

Členové organizace usilují o zvelebování svého areálu „Pod Zichovkou“, musí odrážet 
útoky nepřátel a vandalů. Velice příznivou odezvu mělo opakování 5. 9.–24. 10. „Psí školič
ky s výcvikem základní poslušnosti“.  

Myslivecké sdružení Hostivice Chýně 

Ve sdružení je aktivních 21 členů, kteří pečují po celý rok o zvěř v pronajaté honitbě 
Chýně. V nepříznivém zimním období členové obcházejí krmelce a příkrmiště s dávkami 
sena, řepy a jadrných krmiv. Zaměřují se na tlumení škodné zvěře, která může ohrožovat 
i domácí chovy – vzteklina, trichinelóza, prašivina kožešinových zvířat, organizace se 
podílela na vakcinaci srnčí zvěře. Zimní sčítání zvěře v honitbě nepřineslo dobré zprávy, 
každým rokem jsou zaznamenávána čísla nižší a nižší. Hodně toho má na svědomí provoz 
motorových vozidel, rostoucí občanská zástavba a v poslední době i nezákonný lov 
pytláků. Členové předvedli lovecké umění, základy výcviku loveckých psů při Dětském dni 
1. 6. v Hostivici. Všechny práce budování krmelců, příkrmišť a posedů provádějí členové 
dobrovolnou brigádnickou prací. 

Český zahrádkářský svaz  

Torzo organizace představuje 5 členů, kteří mají od města pronajaté pozemky. Více 
méně se jedná o odpočinkovou činnost, protože dnešní tendence zahrádkaření spěje ke 
konzumní společnosti. Vlastní zahradu svěřit do péče odborníků, sice za to dosti citelně 
zaplatit, ale zahrada je vzorová. To, že pro děti potom kupují ovoce a zeleninu, které 
poznalo 6 a více postřiků chemickým ochrannými prostředky, že cestovalo v kamionech 
přes celou Evropu 2–3 dny, to snad ani nedomýšlí. V Hostivici přestaly rodit hrušky, je pryč 
období Hardy máslovek, Boskovských lahvic a dalších sort od pana Grulicha. Nově 
zakládané zahrady se pyšní vždy několika tújemi, které jsou skutečně pěkné a zahradu 
zdobí. Pro majitele ovocných stromů hrušek je to konec pěstitelských prací. Túje jsou 
mezihostitelem rzi hruškové a tak stromy nemohou atakům této choroby dlouho odolávat. 
Nezralé ovoce spadá a nebo skřenčí. Taková je daň novému pojetí zahrádkaření. Význam
ným současným škůdcem našich domácích zahrad se stali slimáci. „Plzák španělský“ 
pochází z Pyrenejského poloostrova, v Evropě se invazně šíří, u nás byl poprvé zazname
nán v roce 1991, záchyt byl již i v USA. Tito plži ničí požerem záhony mladé zeleniny 
a květin. Ochrana před těmito škůdci je obtížná, sběr brzy ráno a večer po soumraku, 
různé nástrahy, pasti, granule, lidová tvořivost je velice rozmanitá. Dnešní zahrádkaření se 
neobejde bez ochranných prostředků, ale čeho moc, toho je příliš. Před každým postřikem 
je třeba zvážit jeho nutnost a účelnost, dbát na vlivy na vnější životní prostředí a před 
konzumem ovoce i zeleniny dodržovat ochrannou lhůtu a základní hygienu.  

Český svaz včelařů 

V letošním roce oslavil svaz 80. výročí svého založení. V organizaci je 31 členů 
z Hostivice, Zličína, Jenče, Chýně, Středokluk, kteří chovají 242 včelstev. Předsedou je 
Ing. Pavel Levý, pravidelné členské schůze se konají v restauraci U koruny. Rok 2013 byl 
pro včelaření velice úspěšný, bylo vyprodukováno 6 025 kg včelího medu a 158,5 kg 
včelího vosku, což je v historii spolku rekordní výsledek. Problémy v chovu dělá varroáza, 
kterou lze úspěšně léčit speciálními přípravky. Velikým nebezpečím však je mor včelího 
plodu, který nelze léčit a zatím se naší oblasti vyhýbá. Výskyty byly zjištěny v Rudné, 
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v Loděnicích a v Unhošti. Napadená včelstva včetně veškerých včelařských potřeb i úlů 
musí být na místě beze zbytku spálena. Problémem se stává, že u některých držitelů včel 
dochází k překotnému rojení, roje jsou pak anonymní a z hlediska karantény a ochrany 
vlastních včelstev nemají organizovaní včelaři o tyto roje zájem. Členové spolupracují se 
Státní veterinární správou při prověřování zdravotního stavu chovaných včelstev, řeší 
systémy dotačních titulů na chovaná včelstva. Nelze jen vidět přínos chovu včel v množství 
medu a vosku, ale je velice významná činnost včel jako opylovačů rostlin, stromů a keřů. 
Bez včel by nebylo ovoce, produkce polní rostlinné výroby. Velice úspěšné bylo 29. 9. 
„medové odpoledne“ ve Středoklukách, kde se sešlo na 150 dospělých a dětí. Svaz 
místních včelařů chce v těchto akcích pokračovat. Členové pracují na vybudování včelího 
skanzenu a v plánu je i „1. včelařský bál“. Velice úspěšným počinem je ta skutečnost, že 
se po dlouhé době dařilo omladit členskou základnu, kdy na místa svých otců, praotců 
nastupují mladí hoši i děvčata.  

Český rybářský svaz  

Organizuje 140 členů, z toho 15 mladých. Činnost se odehrává v klubovně v Jenečku 
a především u vody. Nejvíce je využíván rybník ve Skále, dále pak nádrž v Jenečku, která 
se připravuje na generální přestavbu. V pronájmu má svaz ještě Mlýnský rybník pod 
krematoriem v Motole, pak rybník ve Zličíně a 2 menší nádrže ve Zličíně – Ohrádky. 
Členové se starají brigádnickou činností o udržování břehů, sekají trávu a pečují o kvalitu 
vody. Velice obtížně se daří dochovat násady mladých ryb do lovné způsobilosti. Mnoho 
jich ukořistí pytláci a mnoho jich uhyne na špatnou kvalitu vody a bahenní plyny. Pro 
„hobby“ rybářství je přínosem možnost chytat ryby na Strahovském rybníku v Chýni, kde 
se konají různé rybářské závody a soutěže rybolovné technice. Pro členy organizace byl 
uspořádán autokarový poznávací zájezd do rybářské školy ve Vodňanech, ZOO v Hluboké 
nad Vltavou a krokodýlí ZOO v Protivíně. Úspěšně se rozvíjí spolupráce s OPS Chýně 
(Obecně prospěšná společnost  přátel Strahovského rybníka v Chýni).  

Český svaz žen  

V organizaci je evidováno 70 žen, které se aktivně zapojují do činností v našem 
městě. Především podporují všechny akce dětí, zvláště děti v místním Klokánku 
a Mateřském centru. Finanční podpora byla též předána ke Dni dětí.  

Členky na podzim 5. 10. uspořádaly výlet do Nelahozevsi, kde si prohlédly renesanční 
zámek s obdivuhodnými historickými památkami rodů Lobkowiczů. Cesta pak pokračovala 
k návštěvě rodného domu a muzea skladatele Antonína Dvořáka. Potom následovala cesta 
na Mělník, který byl již roku 1274 vyhlášen královským městem. V době Karla IV. zde 
došlo k rozvoji vinařství, v současné době jsou zde vinařské závody, každým rokem jsou 
pořádány dny vinobraní. Úžasný pohled byl od městských hradeb do krajiny včetně 
soutoku Labe s Vltavou. Návštěva muzea historických kočárků byla krásným uzavřením 
pěkného turistického výletu.  

Na Výstavišti v Praze 7 byla 10. 10. výstava o pohřebních artefaktech faraona Tutan
chamona. Podařilo se soustředit do výstavní pozice dobové šperky, kulturní předměty, 
amulety, truhly, křesla, zbraně, hudební nástroje a panovnické symboly, která měly 
faraona doprovázet na onom světě. Bylo to velice zajímavé poznávání historických 
událostí. 

Návštěva divadla v Praze Na Fidlovačce, hra „Techtle, mechtle“ přiblížila současný 
život manželské dvojice.  
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Dny 20. a 27. 11. patřily ke skupinové návštěvě „Solné jeskyně“ v Hostivici. Akce se 
zúčastnilo 19 členek.  

Závěr cestování byl 4. 12., kdy členky navštívily Pražský hrad. Stačily shlédnout 
výstavu uměleckých děl v Obrazárně hradu a výstavu Svatovítský poklad v kapli na 
2. nádvoří. 

Český svaz ochránců přírody 

Tato organizace velice úzce prolíná do činnosti dětského oddílu Kajky. Členové 
pomáhají udržovat přírodu v našem městě. V neděli 21. 4. byla úklidová brigáda „jarní 
pomoc přírodě“, kdy členové ošetřovali zeleň ve Višňovce a zelené plochy nad Jenečkem. 
V sobotu 4. 5. bylo již 10. vítání ptačího zpěvu. Zúčastnilo se 40 dospělých a dětí, 
postupovalo se po trase Višňovka, k Litovickému rybníku, Chobotu a Kale. Zaznamenáno 
bylo 58 druhů ptáčků. Na podzim, 29. 9., byla opět úklidová brigáda v okolí Hostivických 
rybníků, kde působila znatelná část členů Kajek a občanů ze Břví. Tradiční ptačí festival byl 
5. 10. v okolí Hostivických rybníků, účast byla velmi solidní, sešlo se 35 obdivovatelů ptačí 
říše. Toto setkání bylo obohaceno a záchyt ledňáčků říčních, prvé exempláře bylo možno 
spatřit u Litovického rybníka a krásně vybarvené 4 kousky byly na Kale. Celkem bylo 
zaznamenáno 326 kusů opeřenců 32 různých ptačích druhů. 

 

CÍRKEVNÍ SPOLEČENSTVÍ 

Církev římsko katolická 

Dne 20. 4. byla úklidová akce na poutní cestě do Hájku. Byl vydán program 
Hájeckých poutí 2013, od 1. 5. do 2. 11. je plánováno 14 poutních mší sv. s celebrací 
předních řeholníků a farářů katolické diecéze. Mši sv. 1. 6. sloužil Mons. Giuseppe Lenza, 
apoštolský nuncius Vatikánu v ČR. Na hostivické farnosti působí jako administrátor 
Mgr. Milan Badal, dominikánský mnich. Navíc pracuje v Radě české televize, v Českém roz
hlase a je tajemníkem pana arcibiskupa kardinála Dominika Duky. 

V kostele sv. Jakuba byl 23. 5. za spolupráce s MKSH koncert „Moravské lidové 
poezie v písních“. 

Po hostivickém světélkování 30. 11. uspořádala farnost výstavku parament – vyšíva
ného starého liturgického oblečení. 

V prosinci 6. 12., 13. 12. a 20. 12. od 6,30 hod. v kostele zpívané „roráty“. Pro 
dospělé byly páteční biblické hodiny na faře od 19 hodin, a to 6. a 20. prosince. 

O vánočních svátcích byly bohoslužby – na Štědrý den 24. 12. ve 24,00 hod. Půlnoční 
mše sv., 25. 12. od 10 hod. mše sv. Narození Páně, 26. 12. od 10,00 hod. mše sv. 
Štěpána a 1. 1. 2014 Slavnostní mše sv. na Nový rok.  

Církev československá husitská 

Náboženská obec Církve československé husitské v Hostivici pokračovala v novém 
školním roce s výukou eucharistie při týdenních setkáních. Děti se seznamují s historií 
církve, připravují výtvarná díla na výstavy ve sboru i na jiných místech.  



Kronika města Hostivice 
Rok 2013  31 
 

 

První jarní den byl 21. 3. přivítán za přítomnosti 30 hostů zpěváky a muzikanty sboru. 
„Co dobrého k životu“ nesla ve svém názvu výstava s koncertem žáků ZUŠ Kladno, poboč
ka Hostivice. Zdařilá akce byla spojena s ukázkami výtvarných prací dětí. Obdobný 
program se nesl ve znamení vítání Velikonoc. Dne 24. 5. byla již třetí repríza mezinárodní 
akce „Noc kostelů“. Vůdčím námětem bylo téma „Jak jsem se stal člověkem“. Během 
večera se zde vystřídalo na 70 hostů. O prázdninách byla pro děti otevřena v modlitebně 
Dr. Alberta Schweitzera „Směrovka“, zařízení pro volný čas a poznávání života lidí. 
V průběhu roku jsou v provozu zájmové kroužky, Broučci pro děti 1.–3. třídy, Světlonoši 
pro žáky 4.–6. třídy a pro dospělé Biblické hodiny. Bohoslužby jsou každou neděli od 
14 hodin.  

Dobu vánoční uvedlo opět předvánoční muzicírování 13. 12., sbor přivítal již ve 
vánoční výzdobě 30 hostů.  

Baptistické shromáždění SB 

 Organizuje svoji činnost v Jetřichově ulici, hlavní náplní je studium bible. Pro rok 
2014 připravuje seriál přednášek „Bible a Vy“. Dne 23. 10. 2013 byla i pro hostivické 
občany v kladenském domě kultury beseda „Večer Bible“. 

 

POLITICKÝ ŽIVOT 

 Se soustředil na dění uvnitř politických stran a seskupení. Lze však očekávat 
i v našem městě budou další projevy na veřejnosti až ve volebním roce 2014.  

 Vedení Strany zelených poděkovalo na stránkách HM voličům, kteří dali v prezident
ských volbách paní Táně Fischerové. 

 Volby do Poslanecké sněmovny a Parlamentu Česko republiky se konaly v pátek 
25. 10. od 14 do 22 hodin a v sobotu 26. 10. od 8 do 14 hodin. Místem voleb byla ZŠ 
U Zámecké zdi, kde volili občané 5 městských volebních okrsků. 

Město  okrsků na seznamu vydané volební odevzdané platné platných 
  voličů obálky účast % obálky hlasy hlasů % 
Hostivice  5  5 537 3 569 64,66 3 569 3 544 99,3  

 
Název strany       
TOP 09 874 24,66   
ANO 2011 658 18,56 
ČSSD 413 11,65 
KSČM 371 10,46 
ODS 355 10,01 
Strana zelených  195 5,50 
KDU ČSL 175 4,93 
Strana svobodných občanů 139 3,92 
Česká pirátská strana  91 2,56 



Kronika města Hostivice 
Rok 2013  32 
 

 

A dále byly strany, které nezískaly ani 1 % hlasů: Hlavu vzhůru, Romská demokratic
ká strana, Politické hnutí změna, Strana soukromníků ČR, Suverenita – strana zdravého 
rozumu, Aktiv nezávislých občanů, Strana práv občanů Zemanovci, Dělnická strana sociální 
spravedlnosti, LEV 21 – národní socialisté, Koruna česká. 

 

POLEMIKA 

V řízení a správě města se ne vždy daří vše řešit tím jediným, nejlepším způsobem 
a někteří občané z pozice svého pohledu vyjadřují nespokojenost. Nejlépe lze připomínky, 
náměty, stížnosti občany projednat na veřejných zasedáních zastupitelstva města. Stává 
se, že někdy z jednoduchého problému se stane dopisová válka, někdy až na hranici 
slušnosti a i někdy nedostatku pravdy o popisované události. Náš stát si říká, že jsme 
demokratického uskupení. Demokracie však vyžaduje poctivost v jednání, toleranci 
v jednání s druhými a zkrátka dodržování běžných norem občanského soužití. Zlá slina 
někdy těžce ublíží a nejde ji již vrátit. 

Občané Michal Nič a Dušan Šefl vyslovují podivení na řešení otázky splaškových vod 
v našem městě. Prosazují myšlenku, aby místo rozšiřování vlastní ČOV byl celý systém 
napojen na Prahu. Na zasedání zastupitelstva města toto bylo vysvětleno, že Praha 
v současné době má vlastních kapacitních problémů a především cenové kalkulace 
nevyznívají příznivě pro kapsu občanů.  

Jablkem sváru je volný pohyb psů po našem městě, nedodržování vyhlášky města 
o povinnosti majitele odstraňovat na veřejném prostranství psí výkaly svých miláčků. 
Návrhy o zřízení obecních výběhů pro venčení psů jsou neobhajitelné a scestné. 

Nejasně působí činnost kontrolního výboru ve věci podávání zpráv o plnění úkolů 
jednotlivých zastupitelé ve věci ČOV. Vlastní členové kontrolního výboru vyslovují pochyb
nosti o jednání pana předsedy. 

Město řešilo stížnosti občanů na služby místní pošty, na systém doručování balíků. 
Mluvčí pošty, hostivický občan Ivo Mravinac připomínky uznal a slíbil nápravu. Zlepšení má 
nastat změnou organizace, doručovací depo pro Hostivici bude v Rudné. K dalšímu řešení 
je délka otevírací doby na poště. Zákazníci musí vystát dlouhou frontu, místo čtyř 
obslužných okének jsou někdy v provozu jen dvě.  

Občan Patrik Tomšů vyslovil poděkování Sboru dobrovolných hasičů, TSH a Městské 
policii za operativní jednání a odstraňování škod při vzniklých letních bouřích a přívalových 
deštích. Rodiče Šmejkalovi vyslovili poděkování vedení města za vybudování komunikace 
k dětskému hřišti u Olivové ulice. Ing. Hana Hübschová poděkovala panu Bartoloměji 
Kolibárovi za ošetření městské zeleně, za záchranu broskvoně v oblasti náměstí Jana IV. 
z Dražic. Občan Stehlík vyslovil díky vedení města a všem zúčastněným na rekonstrukci 
místní Sokolovny. Předsedkyně sociální komise Jitka Najmanová poděkovala paní Aleně 
Matějkové a pracovníkům TSH za rychlé odstranění škod způsobených dešťovou záplavou 
v Domě pečovatelské služby. Občan Ing. Antonín Štětka poděkoval Městu Hostivice, 
zvláště MUDr. Davidu Rathovi za to, že máme v místě záchrannou službu. Současně 
vyslovil uznání Motolské nemocnici, kde profesionalita a péče na chirurgické stanici prof. 
MUDr. Jiřího Hocha, CSc. byla na vynikající úrovni a pomohla zachránit jeho ohrožený 
život. 
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Členové kontrolního výboru ZM Ing. Vladimír Osoba a Ing. Vojtěch Mužík předali HM 
otevřený dopis k situaci „Hostivice – a co dál?“ Na polích, kde ještě v roce 1990–92 rostlo 
obilí, řepa, vojtěška, kukuřice, dnes stojí hangáry skladů, místo polí jsou hektary betonu, 
asfaltu a dlažby. Město by mělo v krátké době rozhodnout o tom, jak se bude dále vyvíjet. 
Anketní akce o názory občanů získala vyjádření jen 3 % respondentů a to je velice málo. 
Je nedostatečná kapacita míst pro děti v mateřské škole, absentuje finanční rozvaha. 
Dnešní děti ve školce budou brzy vytvářet starosti o místo v ZŠ. Obtížná je dopravní 
situace v Litovické ulici. Propásla se možnost žádat o finanční příspěvky od developerů při 
schvalování staveb na vybudování hřišť, škol a dopravní infrastruktury. Problémem je 
rozšíření kapacity ČOV, revitalizace Litovického potoka. Mnoho občanů si revitalizaci 
nepřeje, hrozí zhoršování prostředí podél potoka. Článek velice obsažný zachycující mnoho 
problémů, které je nutno řešit. Je však třeba ujednotit správná rozhodnutí a ta by mělo 
podporovat ZM bez ohledu na volební stranickou příslušnost. 

Paní Sylvie Hušková je nespokojena s využíváním vyhlášky města o chovu zvířectva. 
Policie je velice liberální v trestání porušovatelů držitelů psů, kdy jejich domácí miláčci 
běhají často bez vodítka a především znečišťují svými exkrementy veřejná prostranství. 
Ředitel MP Mgr. Vodolan slíbil v této záležitosti nápravu.  

Členové kontrolního výboru Ing. Vojtěch Mužík a Ing. Vladimír Osoba vyslovili 
pochybnosti o způsobech řešení zvýšení kapacity ČOV Hostivice. Projednávané dva 
systémy separace mají své příznivce i odpůrce. Rozhodnutí doporučil správce zařízení TSH 
ředitel Evžen Kramer, který zdůvodnil přednost výběru MBR systému. Přesto je však dobré 
také respektovat zájem občana o co nejnižší platby stočného.  

 

KULTURA 

 V roce 2013 byla kulturní činnost ve městě značně omezena rekonstrukcí Soko
lovny, která byla uvedena do provozu v září. Pro případné akce sloužily vhodné prostory 
škol a společenských organizací.  

Koncerty 

14. března – Večer hudby a poezie – hala zámku, na harfu hrála Kateřina Englichová 
21. března – koncert v hale zámku – japonský klavírista Hironari Wada 
26. března – jarní koncert žáků ZUŠ Kladno, pobočka Hostivice – sbor Alberta Schweitzera  
19. května – koncert Hostivického pěveckého sboru – Domov seniorů Hostivice 
24. května – koncert Hostivického pěveckého sboru – Noc kostelů – Sbor CČSH 
27. května – koncert Hostivického pěveckého sboru – Praha Lichtenštejnský palác, sál 

B. Martinů 
19. září – koncert sboru Vocalica – kostel sv. Jakuba 
3. října – koncert houslového mistra Jaroslav Svěceného – zámecká hala  
12. října – Hostivické sborobraní – vystoupení Hostivického pěveckého sboru pod vedením 

Hany Krejčové v nově otevřené Sokolovně a pěveckého sboru Camponatus Jilemnice  
12. prosince – koncert v hale zámku – vystoupení Škampova kvarteta 
22. prosince – adventní koncert v hale zámku – flétna a klavír 
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Výstavy 

4. února – výstava výtvarných prací žáků ZŠ Hostivice 
Březen – hala zámku – 1. výstava Patchworku Hostivice 
3. 4.–3. 5. – hala zámku – krajiny Marcely Burdové 
21. 5.–21. 6. – dům služeb č. 59 – výstava obrazů koček ve všech podobách 
6. 5.–3. 6. – hala zámku – Čtvero ročních období v české krajině   
3. 6.–1. 7. – hala a kaple zámku – Ptáci Hostivicka – fotografie F. Boučka, P. Homoly 

a M. Vogla 
1. 7.–30. 7. – hala zámku – květiny Marie Spoustová a Václav Vršínský 
Srpen – hala zámku – Houby Českého lesa – fotografie hub Luděk Stibral  
2. 9.–4. 10. – hala zámku – výstava malířek Renaty Nejedlé a Heleny Beiles Černé 
Říjen – hala zámku a kaple – výstava 20. výročí oddílu Kajky 
4. 11.–29. 11. – hala zámku – kouzlo Patchworku – Kruhy obilí  
2. 12.–3. 1. – hala zámku a kaple – Vánoční výstava 

Další kulturní akce 

Tělocvična ZŠ, taneční kurzy pro začátečníky a pokročilé od 22. ledna  
24. 1. – přednáška v aule zámku – Mgr. Kateřina Pažízková – Poutní cesta do Hájku 
7. 2. – přednáška v Městské knihovně – Mgr. Markéta Dolistová – Čína křížem, krážem  
21. 2. – přednáška Doc. Františka Weydy, CS. – Pohled do světa očima elektronového 

mikroskopu 
7. 3.  přednáška Mgr. Markéty Dolistové – Pár zrnek písku o Tibetu 
11. 4. – přednáška Mgr. Martiny Komárkové – Mezidruhová komunikace ve zvířecí říši 
30. 5. – přednáška Luboše Vaňka – Země Boha a slunce, napříč Persií 
23. 5. – vystoupení souboru Bardolino v kostele sv. Jakuba  
20. 4. – cyklojízda I. ročník cyklistické akce v Hostivici za účasti firmy Progress Cycle 
11. 5. – Divadýlko z pytlíčku v Pizzerii Gracie s rodinnou komedií KAM HAM 
28. 7. – divadlo Pimprle, Husovo náměstí – Dračí pohádky 
18. 8. – Divadlo v kufru, Husovo náměstí – Kašpárek a princezna 
Červenec – srpen – Malířský plenér Hostivice 2013 – malovalo se v okolí Hostivických 

rybníků a areálu skautů pod vedením Mgr. Václava Maliny akademického malíře Filipa 
Kudrnáče. Účastníci navštívili Lidickou galerii „Lidice budou žít“, kde je soustředěno 
již 433 prací darovaných od 331 umělců ze 34 zemí světa. Zajímavá byla prohlídka 
ateliéru akademického sochaře Jiřího Kačera na Břvech. Jeden den se malovalo na 
farní zahradě kostela sv. Jakuba a v areálu kláštera v Hájku. Závěrečná výstava byla 
v Galerii Kayna v Chýni. 

Pokračování divadelních představení – v Pizzerii Gracia Hostivice – 14. 9. – Veselý rej, 
19. 10. – Pohádka s odpadky. 

Soutěže HM o nejlepší povídku.  
Velmi příznivě byla přijata hostivickými občany prezentace společenských organizací 

našeho města při „Městských slavnostech“ na Husově náměstí 13. 9. 2013. 
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ŠKOLY 

Gymnázium 

V roce 2013 se do školy hlásili další žáci. Vedení gymnázia zajistilo pro zájemce den 
otevřených dveří, přijímací zkoušky nanečisto. Ve školní budově byly ukončeny všechny 
rekonstrukční práce, zbývá dokončit menší úpravy dvora, zahrady a hřiště. Dne 23. 3. bylo 
„Přivítání jara“, koncert s hudbou a tancem. Ředitelka gymnázia Ing. Petra Šnajberková 
poděkovala MUDr. Karlu Fárovi za bezplatnou pracovně lékařskou službu pro zaměstnance 
školy. Při okresním kole Zeměpisné olympiády v Mníšku pod Brdy bodovali žáci hostivické
ho gymnázia na medailových pozicích.  

Ve dnech 6.–8. 5. absolvovali žáci primy B školní výlet do Českého ráje, navštívili 
pískovcové skály, hrad Valdštejn a Trosky a ekologické středisko „Šťastná země“. 

Velká sláva byla 24. 5., kdy se sešli studenti Gymnázia na „2. Majáles“. Pro přítomné 
návštěvníky akce byly zdařilé vystoupení v kulturním programu, primáni předvedli pásmo 
písní, žáci ze sekundy taneční vystoupení. Programem provázel herec Jan Kříž. Studenti 
užívali svého mládí a veselí. Dne 1. 6. byla školní burza oblečení. V úkolu „vytvoř 
ekologickou vlajku“, žáci primy A, B předvedli velice zdařilé dílo.   

Dne 6. června se uskutečnila beseda žáků školy se spisovatelem Martinem Vopěnkou, 
který poutavě vyprávěl o cestách v Antarktidě, na Velikonočních ostrovech a o Jižní 
Americe.  

Velice přínosná byla exkurze biologů v Dolním Rakousku. Námětem byla problematika 
„Praxí ke kvalitě“. V rámci poznávání se vydařila návštěva střední odborné školy ve 
Zwettlu, zemědělské farmy a biofarmy. 

Od září byl otevřen kurz Taneční akademie Kristýny Kotimové s výukou latinsko
amerických tanců pro ženy, kurzy pro děti 3–15 let a taneční pro dospělé.  

Vánoční jarmark byl zhodnocením působení školy v Hostivici. Gymnázium se postup
ně vrývá do povědomí občanů, podařilo se dokončit práce ve výbavě učeben, šaten. 
Ohlédnutí za 27 měsíci práce ve škole lze hodnotit velmi příznivě. Zvládlo se prosincové 
stěhování do opravené budovy, zasazení stromu, první Majáles, šerpování studentek 
a studentů. Úspěch v celorepublikové výtvarné soutěži, v recitační soutěži, první divadelní 
představení, návštěvy divadel na Kladně. Výborné lyžování v Alpách. Účast v celo
republikové soutěži Piškvorky, olympiáda v jazykové soutěži, cesta za historií do Francie. 
Tyto akce budou jako vzpomínkové při vánočním jarmarku 12. 12., Vánoce 2013 se již 
nikdy opakovat nebudou… 

Základní škola Hostivice – U Zámecké zdi  

Opět se vtírá myšlenka, bude naše ZŠ U Zámecké zdi kapacitně stačit pro děti 
našeho města? Zatím jsou problémy ve školce, co bude na ZŠ za 5–8 let? Je čas tuto 
záležitost brát na zřetel a vyhlásit nejvyšší stav pohotovosti. Pro školní rok 2013–14 bylo 
přijato do 1. tříd 121 dětí a bylo otevřeno celkem 5 prvních tříd. V příštím roce bude toto 
číslo opět vyšší, dokdy bude stávající nová škola U Zámecké zdi stačit svojí kapacitou pro 
povinnou školní docházku místních dětí?  
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V lednu začal plavecký výcvik žáků 2. ročníků ve středisku Medúza na Kladně, 
v letošním roce se zúčastnilo 90 dětí. Žáci 9. tříd si prohlédli v Praze výstavu „Městem 
posedlí“ – ukázky graffiti. Názory na toto „umění“ nejsou jednotné. Těžko si lze představit, 
že mladý nedospělec zmaluje omítku rodinného nebo bytovém domu nebo že vyzdobí 
svými malbami nově vymalovaný pokoj a bude za to pochválen. Žáci 7. tříd pracovali na 
projektu státy světa a jejich zajímavá místa. Škola se zapojila do programu „Zdravé zuby 
2013“. Dne 30.1 si žáci 8. tříd vyslechli přednášku JUDr. Karla Kašpara o právech 
a povinnostech občana ČR a o drogové prevenci. Dne 5. 2. byl den otevřených dveří ZŠ. 
Přišlo 108 rodičů se svými dětmi, které chtějí přihlásit ke školní docházce od 1. září 2013. 
K zápisu pro školní rok 2013–14 se dostavilo 12.–13. února 167 dětí, u 30 dětí požádali 
rodiče o odklad školní docházky o jeden rok. V září 2013 bude 5 prvních tříd se 137 žáky. 
Žáci 7.–9. tříd absolvovali Olympiádu v anglickém jazyce. Předmětem zkoušek byly znalosti 
z gramatického textu, porozumění čtenému textu, poslech rodilých mluvčí v anglickém 
jazyce a nakonec osobní projev v angličtině na zadané téma. Při Okresní soutěži 13. 2. 
v Dolních Břežanech získala Lucie Vokálová krásné 2. místo a v kategorii starších žáků 
obsadil Ján Hudymáč velmi pěkné 3. místo. V týdnu od 9.–16. 2. prožilo 37 žáků 3.–4. roč
níků v Poniklé lyžařský kurz. Děti zvládly novou techniku lyžování, základy sjezdu, ve 
večerních hodinách byly kulturní hrátky. Žáci ze sousední ZŠ Jeneč, přijeli sehrát divadelní 
představení pohádek o Červené Karkulce a o Popelce. V březnu žáci 2. tříd navštívili knižní 
výstavu nakladatelství Thovt s podporou čtenářství. Dne 20. 3. vyprávěl žákům 7. tříd 
spisovatel Martin Vopěnka o cestách do Antarktidy, na Vánoční ostrovy a po Jižní Americe. 
Ve středu 13. 3. se žáci 4.B vydali na výpravu do světa Království železnic na pražském 
Smíchově. Zaujaly je nové modely železnicích tratí kolem Českého ráje, Ústí nad Labem 
a připravovaná modelová mapa České republiky. Od března byl otevřen projekt „Děti 
dětem aneb s odpady hravě“. Žáci 8. tříd učili své mladší kamarády druháky, jak třídit 
odpady a ukládat do označených kontejnerů. Žáci 1.B si zkusili činnost akce „práce 
v centrech“, zvládli úkoly pracovních listů prvouky, českého jazyka, matematiky a pracovní 
činnosti. Ředitel školy Mgr. Josef Mareš vzpomenul 3. 3., kdy to bylo přesně 10 let, co se 
poprvé otevřely třídy ZŠ U Zámecké zdi. Upozornil však na nebezpečí problému – kam 
budou jednou chodit děti z našeho města za 5–10 let? Nebude se opakovat svízelná 
situace s přijetím dětí do MŠ v současné době? Pracovníci společnosti Ornita besedovali 
s dětmi o predátorech kolem ptačích budek. Projekt ochrana člověka za mimořádných 
událostí byl cvičen 4. 4., kdy příslušníci armády VÚ Břve předvedli dětem činnost při 
radiačním ohrožení, dodržování pokynů BESIPU, požární ochrany a programu „Prevence 
dětem“. V 7.–8. třídách proběhla charitativní sbírka „Šance dětem“, podpora dětí bez 
domova, žáci vybrali 5 087 Kč. Dne 19. 4. sehráli žáci ZUŠ pro děti školní družiny pohádku 
o zvířátkách, o dobru a zlu. Dne 22. 4. odjeli žáci 4.B na Letiště Václava Havla – Praha 
Ruzyně, kde v Terminálu č. 3 poznali provozy „starého letiště“, pak viděli letištní stanici 
záchranné služby a nakonec byla projížďka autobusem po celém areálu letiště. Dne 6. 5. 
bylo slavnostně otevřeno sportoviště ZŠ U Zámecké zdi. Pověstnou stužku přestřihli 
náměstek hejtmana Středočeského kraje PaedDr. Milan Němec, starosta města Jaroslav 
Kratochvíl. Ředitel školy Mgr. Josef Mareš vyslovil poděkování za realizaci poslední akce při 
dostavbě areálu ZŠ u Zámecké zdi. Krajské kolo o „Helpíkův pohár“ se konalo v pražské 
Hvězdě. Hostivická škola postavila dvě družstva. Ve vložených soutěžích, za kresby 
postavičky soutěže – Kryštůfka záchranáře, získali Jára Mičúch a Pepa Panenka krásné 
2. místo. Žáci 3.A si v březnu udělali vycházku k rybníku Kala v Bažantnici. Sledovali 
ničivou činnost nežádoucího vetřelce bobra. O životě rytířů za vlády Lucemburků předvedla 
program skupina Perštejni. K dalšímu studiu na střední škole bylo přijato 22 žáků na 
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hostivické gymnázium, 1 žák do Gymnázia J. Heyrovského, z 9. ročníku odešlo 6 žáků na 
gymnázia, 18 žáků na různé typy středních škol s maturitou, 10 žáků na střední odborné 
učiliště, pouze 1 žák dále studovat nechce. Sportoviště u ZŠ má svůj řád, pronájem 
1 hodina – 100 Kč, vstup na sportoviště je povolen pouze v odpovídající obuvi, na WC je 
přístup v přízemí školy, je zákaz vjezdu a vstupu s koly a koloběžkami do celého prostoru 
oploceného areálu. V pondělí 13. 5. odjeli žáci 2. stupně na poznávací zájezd do Anglie. 
Prohlédli významné budovy Londýna, střídání stráží u královského paláce, prohlídka 
Windsoru, muzeum voskových figur Madame Tussands, londýnské metro, řeku Temži, 
observatoř Greenwich. Ubytování po dvě noci bylo v dohodnutých rodinách. Žáci 7. tříd 
měli lyžařský výcvik v penzionu Tereza ve Vilémově u Rokytnice nad Jizerou. Čtvrtá B si 
připravila exkurzi do ČT na Kavčích horách a TV Nova na Barrandově. V červnu se 5.A 
vydala za poznáváním Českého Švýcarska. Cesta vedla pěší túrou z Hřenska na Pravčickou 
bránu, přes Mezní louku do Tichého údolí, průchod soutěskami k přístavišti lodiček. 
Následovala plavba na lodičkách po řece Kamenici a zpět pochodem do Hřenska. Ve dnech 
2.–9. 6. absolvovali žáci školy sportovně ozdravný pobyt v Chorvatsku. Ubytování bylo 
v Penzionu Milan, přímo u moře. Podmínky pro koupání „senzační“. Blížící se konec 
školního roku odstartovala 21. 6. „Školní akademie“. Ředitel školy Mgr. Josef Mareš zahájil 
program rozloučením se žáky 9. tříd, pak následovalo vystoupení každé třídy a krásné 
odpoledne zakončilo školní rok 2012–2013. 

V pondělí 2. září 2013 začal opět nový školní rok 2013–14. V atriu školy přivítali 
nastupující prvňáčky ředitel školy Mgr. Josef Mareš, starosta města Jaroslav Kratochvíl 
a místostarosta Ing. Jiří Kučera. Vyučovat se bude 553 žáků v 27 třídách, z toho na 
1. stupni 470 žáků, na 2. stupni 183 žáků, prvních tříd je 5. Dále bylo otevřeno 7 oddělení 
školní družiny, otevřeno je i nové školní sportoviště. Ve škole pracuje 63 zaměstnanců.  

Již 10. 9. navštívili žáci 3.B Městskou knihovnu Hostivice. Velice zajímavá byla beseda 
„Dětská kniha“, děti si prohlédly systém evidence knih a časopisů. Dne 26. 9. se uskutečni
la beseda žáků 1. stupně s příslušníky Městské policie Hostivice „Bezpečné chování dětí 
v silničním provozu“. Hovořilo se o správném přecházení ulic, o výbavě jízdního kola, chůzi 
za šera a o dalších náležitostech silničního provozu. Ve dnech 1.–2. 10. absolvovali žáci 
3.A a 3.B s Lesy hlavního města Prahy environmentální program „Život lesa“. Námětem byl 
život v jednotlivých patrech ekosystémů lesa a jeho vliv na prostředí. Celý program se nesl 
v myšlence „O lese se učit v lese“ a to se zcela autorům akce podařilo. 

Žáci 4. tříd si vyšli 1. 10. na návštěvu vojenského útvaru Břve. Prohlédli si vojenskou 
techniku, systémy záchranné služby, činnost při sebeobraně člověka. Vše bylo názorné 
a pro děti poutavé. Prvňáčkové se vydali 4. 10. na divadelní představení na Kladno, kde 
shlédli v divadle Lampion klasickou pohádku „O dvanácti měsíčkách“. Druháci se 8. 10. 
vypravili do Prahy k návštěvě Národní galerie, do Veletržního paláce. Viděli krásné sochy, 
obrazy, různé předměty, názorně poznali, jak se v takovýchto zařízeních mají slušně 
chovat. Žáci 2.A a 2.B absolvovali výukový projekt „Z pohádky do pohádky“. V krásném 
prostředí zámku Loučeň u Mladé Boleslavi viděli názorně setkání dobra se zlem, což by 
mělo být trvalým poučením i pro další život. Sportovci 4.–5. tříd se 17. 10. zúčastnili 
florbalového turnaje škol okresu Praha západ. Utkání se konala v hale areálu Hamr 
v Praze Braníku. Chlapci vybojovali pěkné 3. místo. Ve škole 4. 11. vystoupila skupina 
Wildsticks, bubenický soubor s alternací basové kytary. Dále předvedli svůj program žáci 
ZUŠ a konzervatoře z Českých Budějovic. Akce se velice líbila, program byl jednoznačně 
pěkný, zazněla klasická hudba, pop, jazz, latinsko americká hudba. Ve dnech 5. a 15. 11. 
se uskutečnila exkurze žáků 3. tříd do výrobny mýdel Cosmetika Bohemia, s. r. o., 
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v Chrustenicích. Děti si prohlédly technologii výroby glycerinových mýdel a dokonce i se 
podílely na výrobě vlastního mýdla. Jistě bylo pod vánočním stromečkem překvapení pro 
babičky a maminky. O ekologickém programu obalů hovořili pro žáky 4.–5. tříd dva 
ekologičtí odborníci – téma „Tonda Obal na cestách“. Vedle třídění odpadu se děti 
dozvěděly o skládkování, spalování a recyklaci odpadových komponentů. Žáci 3. tříd si 
vyzkoušeli, jak postupovat v českém jazyce jako budoucí spisovatelé. Učí se poznávat 
prózu, poezii, seznamují se s autory a ilustrátory divadelních her. Zkusili si i svoji prvou 
tvorbu. Dosavadní zkušenosti potvrzují, že jejich prvotiny jsou velmi pěkné a je naděje, že 
při dobrém vedení učiteli mohou zde vyrůstat budoucí spisovatelé, malíři a grafici. Na 
konci října bylo žákům školy představeno prvé číslo školního časopisu „Za zdí“. Dne 26. 11. 
navštívili žáci 4. tříd Poslaneckou sněmovny Parlamentu ČR. V prosince žáci školy i školní 
družiny pomáhali v práci ve školní knihovně. Deváté třídy 10. 12. byly v pražském divadle 
ABC na hře „Král Lear“. Žáci 5. tříd navštívili Národní divadlo, prohlédli si park a stavbu 
Žofína, Václavské náměstí se sochou sv. Václava. Další cesta vedla na Petřín, navštívili 
Štefánikovu hvězdárnu, pak následovala prohlídka dřevěného kostela a Hladové zdi. Třetí 
část cesty vedla do divadla Spejbla a Hurvínka, poté byla návštěva obchodního centra 
Šestka, kde byly vystaveny korunovační klenoty a předměty z vlády Karla IV. V prosinci si 
žáci 5. tříd si vyzkoušeli práci v keramické dílně paní Markéty Razimové v Chýni. Zkusili si 
výrobu vánočních dárečků a názorně předvedli, jak vypadá naplnění téma „škola hrou“. 
Třeťáci navštívili divadlo Lampion na Kladně. 

Školní družina 

Její provoz patří k neodmyslitelné součásti ZŠ. Zvláště důležitá je pro děti 1. stupně, 
kdy rodiče v čase po obědě jsou ještě v civilním zaměstnání. Ředitelství školy operativně 
zvýšilo počet oddělení na 7, aby se vyhovělo potřebám rodičů. Dne 29. 4. bylo pro žáky 
družiny v atriu ZŠ „pálení čarodějnic“. 

Základní škola, Pionýrů 79 

Je v provozu od roku 1992, kdy byla upravena jako malotřídní škola pro 32 žáků, 
jsou zde 3 třídní místnosti, cvičná kuchyně, jídelna, posilovna, sborovna, ředitelna, sprchy, 
WC a školní dílna. Ve škole pracují 3 pedagogičtí pracovníci, ředitel školy Mgr. František 
Flemr, zástupkyně ředitele Ing. Iveta Trefná a učitelka Mgr. J. Martínková. Základní 
myšlenka výchovy žáků s mentálním postižením vede k poskytování vědomostí, dovednosti 
a návykům k uplatnění v praktickém životě. Vést žáky ke slušnému a tolerantnímu chování 
mezi sebou, ale i na veřejnosti.  

Do 1. ročníku nebyl zapsán ani jeden žák. Do I. třídy 6., 8., 9. – chodí 4 žáci, do 
II. třídy 3., 4., 4 Z a 5. – chodí 6 žáků, do III. třídy 5 Z, 6 Z, 8., 9 – chodí 8 žáků. Výsledky 
výuky – prospělo s vyznamenáním 9 žáků, prospělo 9 žáků. Jednomu žákovi byla udělena 
pochvala. Školní docházku dokončilo 5 žáků – další vzdělávání – opravář zemědělských 
strojů, kuchař, kuchařka a zahradník. 

Škola se zúčastnila soutěží, olympiády – Okresní kolo v atletickém čtyřboji v Mníšku 
pod Brdy – 2. místo družstva, 1. místo jednotlivci. 

Počty žáků: 2008/2009 – 31, 2009/2010 – 39, 2010/2011 – 34, 2011/2012 – 26, 
2012/2013 – 19. 
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Aktivity školy: září – den v přírodě, říjen – Václavská pouť, výlov Litovického rybníka, 
návštěva vojenského útvaru Břve, prosinec – divadelní představení, výstava minerálů, 
školní turnaj ve stolním tenise, vánoční besídka. Únor – zimní den v přírodě, březen – 
Matějská pouť, květen – atletické závody Mníšek pod Brdy, interaktivní výstava „Všemi 
smysly“, červen – dětský den, ZOO. 

Cíle vzdělávání ve škole – naučit žáky respektování osobnosti, připravit žáky na 
praktický život, přizpůsobit výuku dle postižení žáků, podporovat účast žáků na soutěžích, 
získávat rodiče dětí pro spolupráci se školou. 

Základní umělecká škola Kladno, pobočka Hostivice 

Vyučuje děti v oborech klavír, kytara, housle, flétna, trubka, zpěv, taneční obor – 
přípravka, taneční gymnastika, lidový tanec, klasický tanec, moderní tanec. Výtvarný obor 
– přípravná výtvarná výchova, plošná a prostorová tvorba, veselá hra – dramatický obor, 
literárně dramatický obor – přípravka, práce v souboru, recitace. Žáci veřejně vystupují, 
zúčastňují se koncertů a pořádají výstavy. 

 

Ve městě vyučuje hře na hudební nástroje Hudební škola Pavla Hokra – na klavír, 
kytaru, flétnu a další. 

Mateřská škola  

Nastalo důležité období pro 3 leté děti, které čekaly na zápis do státní mateřské 
školy. Ten se uskutečnil ve dnech 26.–27. 3. Opět nastalo zklamání a další starosti rodičů, 
na jejichž dítě ani v rozšířené školce místo nezbylo. Vedení města usiluje o další výstavbu 
potřebné kapacity, aby bylo možno uspokojit děti všech hostivických občanů. Starší 
školáčci očekávali den „D“ – zimní olympijské hry. Počasí dosud nebylo zimním sportům 
příznivé, ale dále se pokračovalo na přípravách soutěží. Konečně napadl sníh a byly 
vyvěšeny 2 vlajky, naše česká a olympijská, byl zapálen olympijský oheň a do soutěží 
nastoupilo 9 družstev. Soutěžilo se ve slalomu, štafetě, trojbobu, hodu sněhovou koulí. 
Diplomem byli odměněni všichni účastníci zimních her. Nadešel masopust, děti se oblékly 
do barevných kostýmů, bylo vidět culíkatou Pippi, klauny, mnoho zvířátek, pohádkové 
postavy, malý drak. Jaro přivítaly děti v keramické dílně, vyráběly keramická velikonoční 
přáníčka, tvořily papírová vajíčka. Dne 25. 4. byl výlet 80 předškoláků do vojenského 
útvaru Břve. Děti ohromil přílet vrtulníku, viděly vojenská auta, provoz vysílaček, střelné 
zbraně, neprůstřelné 10 kg vesty. S vojáky si užily krásné chvíle zdařilého dopoledne. 
Rozloučení s předškoláky bylo 13. 6. Děti bezpečně zvládly zavazování tkaniček, nošení 
a úpravu školní brašny, znalost geometrických tvarů, výrobu figurky panáčka. Soutěžit 
mohli i rodiče. Mateřská školo, děkujeme za výchovu mladého občánka. Kolektiv pedagogů 
a personálu MŠ vypracoval „Desatero pro rodiče“, jehož plnění úspěšně napomáhá 
k výchově budoucího správného človíčka. Děti z oddělení Lvíčků a Modrásků ještě 
navštívily malebný zámeček Radíč u Sedlčan. Hledaly poklad, navštívily komnatu 
nadýchaných rób, paruk a třpytivých korunek. Pravé štíty, meče nezbytnou výzbroj 
středověkých rytířů. Na podzim prožily děti přípravu na zimu. Za pomoci báby Podzimnice 
ukolébaly ke spánku berušky, mravenečky a motýlky do jejich teplých domečků. Potichu 
odříkaly poslední slova uspávanky: „Spi můj broučku, potichoučku, budeš chvíli spát. Až si 
s námi zjara můžeš zase hezky hrát.“ Přípravy na vánoční besídku byly dětmi pozorně 
sledovány. Atmosféru dokreslovala ochutnávka vánočního cukroví připraveného maminka
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mi, zpívaly se koledy, zněly vánoční básničky a byla malá divadelní představení. Docela 
nenápadně se objevil pohádkový dědeček Karel Roubal, spolu s ním dorazily i jeho severo
americké žabičky a ráčci. Pohádka měla konec, mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti 
o Vánocích a v novém roce.  

Ostatní mateřské školy 

Veselý domeček – školka pro 20 dětí v Mírové ulici. 

MŠ Opičky – U Potoka, nabízí volnou kapacitu pro, přijetí dalších dětí, školné měsíční 
4 999 Kč. 

Pohádka – Višňovka – nabízí týdenní provoz, letní tábory v červenci a srpnu. 

MŠ Fíček – U Chobotu – má volnou kapacitu pro děti od 3 do 6 let. 

MŠ Na Výhledu – pro 20 dětí. 

MŠ Sluníčko – nabízí měsíční, týdenní, denní i hodinovou péči o předškolní děti. Školka 
bude otevřena od března 2014 v nově postaveném domě ve Žďárského ulici. 

 

KLOKÁNEK  

Působí od roku 2004, kdy byly rekonstruovaná bývalá „školička“ na 12 bytů 
1. kategorie, hospodářské zázemí, upravena zahrada na hřiště, dále přibyl krásný altán. 
Zařízení může zajistit až 48 míst pro opuštěné a týrané děti. Pro děti slouží ve městě 
mateřská a základní škola, speciální ordinace dětského lékaře. V letošním roce byl provoz 
Klokánku financován částečně z Projektu sociálních služeb ve Středočeském kraji, ten byl 
v březnu ukončen. Dotace zajišťuje MPSV a významná je pomoc i od sponzorů. Tesco 
Hostivice podporuje Klokánek finanční i hospodářskou spoluprací, několik dalších 
jednotlivců i organizací spolupracuje na základě dlouhodobých smluv. Významná pomoc od 
Bonton Studia, od pana Tůmy, Motorkářů Štěpána Jeníka, NEW DAMA a především od 
Rádia Beat s patronem hostivického klokánku, zpěvákem Kamilem Střihavkou. V létě byla 
velice příjemná návštěva první dámy paní Ivany Zemanové. Klokánek má vytvořený 
facebook, www stránky, napojení na internetový projekt „Vánoce patří dětem“. Letiště 
Václava Havla Praha předalo darem nový automobil Fiat Doblo, který významně slouží pro 
děti i k zajišťování běžného provozu. Klokánek podporují různé spolky, školy, sdružení, 
město Hostivice svým vstřícným přístupem. Rok byl ukončen „Veselými vánočními svátky“ 
s významnou pomocí pana Suchého z Letiště Prahy, který obstaral internetový interaktivní 
nákup dárečků pro děti.  

Mistr České republiky a vicemistr Evropy v kulturistice Petr Soukup nafotografoval pro 
kalendář akty krásy lidského těla žen a mužů. Výtěžek z prodeje kalendářů věnoval autor 
projektu Klokánku Hostivice a Fondu ohrožených dětí.  
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DĚTSKÉ ODDÍLY  

Kajky  

Jsou svou činností úzce napojeny na ČSOP. V dubnu podnikly výlet do údolí Vltavy 
k bývalým Svatojánským proudům. O svátku 1. máje vedla cesta na Okoř přes přírodní 
památky na Pazderně a Čičovický kamýk. Další květnové cesty vedly na Pravdu, hrad na 
Džbánsku. Plánovaná výprava na vodu v červnu byla z důvodů záplav a povodní v Čechách 
zrušena. Přesto v létě byl výlet do Krkonoš, s náročným výstupem na Sněžku, k pramenu 
Labe. V posledním prázdninovém týdnu byl tradiční tábor na Slovensku v oblasti národního 
parku Malé Fatry. Cesta vedla přechodem hřebene Kriváně ke Strečnu, kolem Šútovského 
vodopádu, do Vrátné doliny, kolem Janošíkových dier. Jeden den byl věnován prohlídce 
Strážovských vrchů a slepencových Súľovských skal. V září byla ve Vraném nad Vltavou 
tradiční „24 hodinovka – utíkej, běž, jdi, jak můžeš“. Z hostivických zdolala za 24 hodin 
Bára trasu 120,1 km a překonala o 800 m ženský rekord. Vítkovi za výkon 108 km jen 
o 3 km unikla putovní cena. Poslední zářijový víkend patřil výpravě na vodu. Na řece Otavě 
se počasí umoudřilo a vytvořilo pěkný den prožitku na vodě. Pro zájemce bylo i sobotní 
večerní koupání v horažďovickém akvaparku. Dne 17. listopadu uplynulo 20 let, kdy tehdy 
bezejmenný významný hostivický oddíl přijal jméno Kajky. Na slavnostní schůzi 16. 11. 
bylo jubilejní setkání současných i bývalých členů oddílu. Oddíl mladých ochránců přírody 
sdružuje mládež, která pomáhá při úklidech a ošetřování krajiny v oblasti Hostivických 
rybníků, udržování naučné stezky a údržbě ptačích budek. K oblíbeným akcím každoročně 
patří sčítání netopýrů ve štolách Malé Ameriky. Historicky dosud největší úspěch 
hostivického oddílu bylo vítězství v národním kole přírodovědné soutěže Zelená stezka – 
Zlatý list v roce 1999 v Třeboni. O činnosti Kajek byla uspořádána v hale a kapli zámku 
výborná jubilejní výstava.  

 Kajky spolupracují s městskými organizacemi při pořádání akcí pro děti. Dne 1. 6. to 
byl dětský den, 7. 9. to byl Pohádkový les na Husově náměstí, propagační představení 
oddílu 15. 9. při Městských slavnostech na Husově náměstí, Drakiáda pro děti 13. 10. Na 
Pískách a v Čekale.  

Junák  

Členskou základnu tvoří 50 členů. V organizaci jsou 3 oddíly, a to oddíl vlčat (kluci 
1.–5. tříd), oddíl skautek a oddíl starších kluků. V lednu byla prohlídka lokomotivního depa 
Praha Vršovice, návštěva Bohnic, zdolání Bílé skály s výhledem na Prahu, návštěva 
plaveckého areálu „Na Šutce“. Na konci měsíce následoval tradiční zimní skautský přechod 
Brd. Dne 22. 2. se sešly skautky z oddílu Šídel na oslavu Dne sesterského svátku skautek 
celého světa. Rok 2013 byl ve znamení OSN za snížení dětské úmrtnosti a zlepšení zdraví 
těhotných žen. Dne 13. 9. byly „Vodní hrátky“ na Litovickém rybníce pro děti od 2. do 
9. třídy. Po rybníce projížděly desítky loděk, člunů, pro menší děti byla základní škola 
vodáckého sportu. Akce se zúčastnilo 110 osob. V srpnu vichřice vyvrátila u klubovny 
několik stromů. Přes veškeré úsilí se nepodařilo areál pro koloběžkové závody připravit 
a tedy koloběžkiáda bude až v roce 2014. Pro reprezentaci a propagaci skautských ideí 
byla zakoupena trička s logem. Tradiční bylo přinesení „Betlémského světla“ do Hostivice 
a jeho předávání občanům. 
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TĚLOVÝCHOVA A SPORT  

TJ Sokol  

V tomto roce bylo sportovní cvičení ovlivněno rekonstrukcí Sokolovny, kdy byly 
využívány náhradní prostory v ZŠ, v gymnáziu, v sále čp. 14. Přes tyto těžkosti se podařilo 
udržet systém cvičení tak, že koncem roku v opravené Sokolovně nastoupil normální 
provoz.  

V odboru ASPV (Asociace Sport pro všechny) se cvičí Po–Ne od 10,00 do 21,00 
hodin.  

Oddíl rodiče a děti vede Jana Bedrnová a cvičení navštěvuje 10 dětí, HOPÍK – cvičení 
pro 24 předškolních dětí vede Martina Gráfová a Jana Bedrnová, sportovní gymnastika 
TeamGym s 33 dětmi, florbal pro mladší žáky – 25 členů, taneční gymnastika Marešky, 
zumba pro děti, fit ball a bosa. Vše v sále rekonstruované Sokolovny, pouze oddíl Marešky 
nacvičuje v sále ZŠ. 

Dne 24. 3. se děti TeamGym zúčastnily Memoriálu V. Straky ve Vršovicích, kde byly 
soutěže v gymnastice na pružném pásu a malé trampolíně. Nejmladší děti ročníku 2006 
zvítězily a druhý tým starších dětí obsadil krásné třetí místo. Na podzim 23. 11. se naši 
zúčastnili závodu Malý TeamGym v Sokole Vršovice. Mladší tým obsadil krásné 2. místo 
a družstvo starších skončilo na pěkném 7. místě. Na Vánočních závodech ve sportovní 
gymnastice 7. 12. na Zbraslavi obsadily hostivické děti druhé, čtvrté, sedmé a pětadvacáté 
místo. Úspěchy velmi pěkné, děti obětavě vedou David Potužník, Jana Potužníková 
a Marika Mlináriková. Své zápasy hrají florbalisté v hale v Jenči. Oddíl Marešek pod 
vedením Věry Marešové působí v Hostivici již přes 20 let. Současný stav je 8 členek, tančí 
převážně scénický, moderně výrazový tanec. S programem Můj anděl strážný vystupovali 
7. 12. na mikulášské pro děti, při Světélkování 30. 11. a Svatební mix a la čertice byl při 
Mikulášské 6. 12. pro dospělé. Zumbu pro děti vede Valerie Lažo, zapsaných dětí je 23. 
Fit ball a cvičení na BOSU vede Jana Bedrnová, jedná se především o zdravotní cvičení. Od 
prosince 2013 je nově zavedeno cvičení pro seniory. Další akce odboru – 27. 4. se konal 
ve sportovní hale v Jenči Krajský turnaj ve florbale, v bojovných utkáních získali chlapci 
krásné 2. místo. Dne 8. 5. pořádalo Regionální centrum Sport pro všechny soutěž v atleti
ce „Děti v pohybu“. Na sportovišti v Rudné byly soutěže v běhu, skoku a hodu s míčkem. 
Našich 5 dětí po vítězství v Rudné postoupilo do krajské soutěže, kde konkurence byla již 
nad jejich síly. O víkendu 14.–16. 6. byl v Zadově na Šumavě pro děti z HOPÍKU uspořá
dán program „Z pohádky do pohádky“. Děti soutěžily ve sportovních disciplínách, absolvo
valy výstup na Klostermannovu skálu, poznávaly osoby z pohádek a zvládly i opékání buřtů 
u večerního ohníčku. V prosinci byl o víkendu výlet za lyžováním na Pomezní boudy 
v Krkonoších. Velmi náročný rok byl ukončen v rekonstruované Sokolovně 6. 12. 
Mikulášskou zábavou dospělých a 7. 12. následovala Mikulášská zábava s nadílkou pro 
děti. 

Oddíl kopané  

Zimní příprava všech hráčů byla s omezenými možnostmi využívání vhodných prostor 
stadionu, v halách a tělocvičnách v ZŠ, sokolovně a hale v Chýni. Všichni hráči byli 
odhodláni, aby zvýšili tréninkové úsilí a tak smazali manka z podzimní poloviny fotbalové 
soutěže (podzim–jaro). Prvé mužstvo „A“ nakonec skončilo na chvalitebné 6.–7. příčce, 
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mužstvo „B“ po věkových problémech kleslo až na 9. příčku. Úspěšně se daří do mužstva 
zařazovat mladé hráče. Příslibem jsou výkony dorostenců. Sice 6. pořadí není stále to 
pravé, co Hostivice zažívala v letech 1957–1960, ale je parta chlapců, kteří mají šanci na 
fotbalové úspěchy. Mladší žáci překvapili, 2. místo v okresním přeboru je příslibem pro 
budoucnost hostivického fotbalu. Na své příležitosti čekají mužstva přípravek. Starší 
přípravka obsadila solidní 5. místo a jejich mladší kamarádi dokonce vyhráli s přehledem 
okresní přebor. Radost musí být i z toho, že konečně má hostivický fotbal širokou základnu 
šikovných, ctižádostivých kluků. Jen ať jim to nadšení vydrží i do dalších let. Rok 2013 
ukončila fotbalová mužstva TJ Sokol Hostivice – kopaná tým „A“, tým „B“, dorost, mladší 
žáci a starší přípravka. Ve vedení oddílu jsou pracovití nadšení funkcionáři pro kopanou, 
ale ta se v současné době nenechá hrát bez finančního zázemí. Právě proto náleží i podě
kování všem příznivcům a sponzorům fotbalu v našem městě. 

Oddíl tenisu  

 Oddíl má 120 členů, z toho 26 žen. Děti a mládež tvoří pětinu členské základny. 
Soustava 4 kurtů, tréninkové plochy, klubovna tvoří areál „U Litovického rybníka“. 
V sezóně 2013 soutěžilo smíšené družstvo, družstvo dorostenců (4 dívky a 8 chlapců) 
hrálo třídu A, skončilo na 6. místě. Oddíl uspořádal celkem 6 turnajů – 31. 8. Hostivice 
Open, 7. 9. Dětský turnaj, 14. 9. Turnaj dvojic – muži, Turnaj dvojic – ženy, 29. 9. – Retro 
turnaj a 5. 10. Poslední turnaj sezóny. Těchto turnajů se zúčastnilo vždy 25–30 hráčů. 
Oddíl uspořádal soutěž dětí při Dnu sportovní všestrannosti v Hostivici. V červenci a srpnu 
byly 2 speciální kurzy pro děti ve věku 5–14 let. 

Šachový oddíl  

 A mužstvo hraje v krajské soutěži skupině A, obsadilo se 13 body solidní 7. místo, 
zvítězilo družstvo Neratovice B s 31 body, dvanácté – poslední družstvo Aero Vodochody 
získalo pouze 1 bod. B mužstvo překvapilo postupem do vyšší soutěže Regionálního přebo
ru skupiny A, obsadilo rovněž středové pozice s 13 body a 7. místem. Vítězné družstvo 
Klub šachistů Říčany získalo 25 bodů, poslední byli šachisté z Mníšku pod Brdy s 3 body. 
Hrací dny jsou pravidelně neděle, domácí zápasy hrají naši šachisté v příjemném prostředí 
restaurace Fort Roxy. Významným úspěchem je, že začal pracovat kroužek mladých 
šachistů. Středeční tréninky dospělých šachistů navštěvuje i mládež. Hlavní program roku 
byl zářijový otevřený šachový turnaj o Pohár města Hostivice. Letošní 5. ročník byl 
nejpovedenějším v historii šachových soutěží. V rekonstruované Sokolovně se 28. 9. utkalo 
75 šachistů z České republiky, Slovenska a Ukrajiny. Zvítězil a pohár obdržel Konopka 
Michal – 7,5 bodu Šachový klub Turnov, 2. místo Kočiščák Jiří – 7,0 bodu Šachový klub 
Ostrava, 3. místo Freisler Pavel – 7,0 bodu Šachový klub Kladno. Nejlepší umístění žena 
získala cizinka Turková Karolina – 6,0 bodu – 14. místo, nejlepší účastník z Hostivice byl 
Komprda Pavel – 5,0 bodu – 32. místo.  

Z OSTATNÍCH SPORTŮ  

TJ Sokol Břve – oddíl nohejbalu  

Břevský nohejbal reprezentují pouze ženy. Družstvo mužů muselo pro vysoké finanč
ní nároky na celostátní reprezentaci ze soutěže odstoupit. Ženy jsou však velice aktivní, na 
12. Mistrovství ČR jednotlivců v Čelákovicích 24.8 se umístily na předních místech. Na 
21. Mistrovství ČR dvojic a trojic 21. 9. v Batňovicích se probojovaly až do čtvrtfinále, 
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v družstvech 22. 9. v Malých Svatoňovicích obsadily krásné 2. místo. Mantila cup – soutěž 
trojic v Českém Bradě, Čelákovicích, Brnu a v Hostivici, byly přínosem bodů do celkového 
hodnocení. Po sečtení všech výsledků seriálu, obsadila „břevská děvčata“ výborné 
3. místo. V ligových utkáních se již tak nedařilo, pražská i brněnské družstva byla často 
nad síly venkovského oddílu.  

  

Judo club Kidsport, o. s. – trénuje v ZŠ, opakoval nábor pro děti od 6 let. 

Sousedský běh  12. ročník  5. října 2013 

Pořadatelem byl Novis TK Praha, oddíl triatlonu. Start byl na hrázi Litovického 
rybníka, běželo se 5 000 m. Závodu se zúčastnilo 33 závodníků a závodnic – muži, muži 
veteráni, ženy, ženy veteránky. Počasí bylo velice příznivé. Výsledky – muži – 1. Michal 
Procházka, Perňa Systém, ročník 1982 – čas 16,48 minut, muži veteráni – 1. Robert 
Čepek, Olymp Praha, 1968, čas 16,52, ženy – 1. Tereza Halenková, Kalky Team, 1987, 
22,09 a ženy veteránky – 1. Dana Češpivová, Hostivice, 1963, 25,55 minut.  

 

POLICEJNÍ KRONIKA  

 O bezpečnost občanů našeho města se stará Policie ČR a Městská policie Hostivice. 
Státní policie zasahuje do řešení případů, které převyšují pravomoc městské policie. 
Nejvíce porušování zákonných norem je na úseku dopravy. Řidiči porušují v našem městě 
povolenou rychlost jízdy, řídí často vozidla pod vlivem alkoholu nebo návykových látek. 
Zhoršování hospodářských podmínek života vyvolává zvýšený počet krádeží. Bezdomovci 
nikde nepracují, obtěžují občany žebrotou, často se z nich rekrutují recidivisté krádeží, 
poškozování státního i soukromého majetku. Navíc absentující prvky základní osobní 
hygieny znepříjemňují život občanů. Problémem bydlení se stává porušování vyhlášky 
o nočním klidu, časté bitky v rodinách. O psech bylo již mnoho napsáno. V našem městě je 
evidováno 1 040 psů, tedy asi na každého sedmého občana (od nemluvněte až po starce) 
připadá jeden pes. Zde by asi osvěta měla působit na „držitele“ psů, aby vždy před 
pořízením „miláčka“ domu zvážili existenci podmínek pro domácí chov. Narůstá počet 
odchytů volně pobíhajících psů, město musí platit místo v útulku na Bouchalce. O dodržo
vání vyhlášky o povinnosti majitele psa při odstraňování psích výkalů z veřejných 
prostranství bylo také již mnoho napsáno, uděláno. Před pár lety byly doplněny u cest, 
parků oranžové koše na psí exkrementy včetně pytlíčků na jejich sběr. Koše pomalu mizí, 
pytlíčky zmizely ihned. A po městě, především ve Stromečkách, v Bažantnici, v okolí 
Hostivických rybníků, ve Višňovce narůstá svědectví o nepořádku po psech. Samostatnou 
kapitolou je odstraňování odpadů. Pracovníci TSH během roku likvidují černé skládky, 
uklízí po nesvědomitých občanech.  

 

Statistika o trestné činnosti v roce 2013 – Městská policie Hostivice 
 přestupky v dopravě – řešené blokovou pokutou  245 
 přestupky v dopravě – řešené domluvou  673 
 přestupky v dopravě – oznámené MÚ Černošice  19 
 přestupky v dopravě – nasazení tzv. botiček  64 
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Přestupky proti veřejnému pořádku: 
 přestupky řešené na místě blokovou pokutou  23 
 přestupky řešené domluvou  222 
 přestupky oznámené přestupkové komisi  18 

Ostatní přestupky – řešené blokovou pokutou  21 
Ostatní přestupky – řešené domluvou  11     

V roce 2013 bylo zadrženo 29 pachatelů trestných činů a 4 osoby. Na území města se 
podařilo odstranit 4 vraky osobních aut, dále bylo oznámeno 32 majitelů aut bez zaplacení 
pojištění odpovědnosti z provozu vozidel. 

 

Statistika Policie ČR 
 Vloupání do motorových vozidel  33 
 Odcizeno motorových vozidel 6 
 Zadrženo podnapilých řidičů 17 

 

ZEMĚDĚLSTVÍ  

Každoroční úbytek zemědělské půdy se stal trvalým jevem, obě katastrální území 
Hostivice i Litovice ročně odepisují desítky hektarů zemědělské půdy z polního užívání. 
Zanikly hospodářské usedlosti, zbývající plochy obhospodařují formou pronájmu země
dělské společnosti Agrosa Chýně, a. s., Litos Litovice, s. r. o. a několik soukromých 
zemědělců ze sousedních vesnic, kteří praktikují pouze rostlinnou výrobu. Město čelí ataku 
různých developerů, kteří nakoupili pozemky od dědiců bývalých zemědělců, aby došlo 
k dalším úpravám územního plánu s povolením další výstavby na plochách, kde dosud 
roste obilí, cukrová řepa, řepka olejka. Smutným pomníkem je bývalý vzorový státní statek 
Litovice, kde byla opravena Litovická tvrz, ale dvůr a další hospodářské budovy čekají na 
movitého kupce, který by zde našel hospodářské využití.  

 Hospodářské výsledky za rok 2013 byly dobré. Sice výnosy dosahovaly běžného 
průměru – obiloviny pšenice, ječmen 55–65 q/ha, řepa cukrovka 60 t/ha. Výkupní ceny 
byly celkově pro pokladnu hospodáře příznivé, pšenice 520–540 Kč za 100 kg, ječmen 
sladovnický 560 Kč/100 kg, řepka 11 000 Kč/1 tuna, cukrovka technická 980–1 060 Kč/ 
/1 tuna – dle obsahu cukru. Brambory se u nás přestaly pěstovat, jinak u sousedů cena – 
prodej v drobném ze dvora 100 kg za 1 000 Kč. Avšak přetrvává vysoká cena vstupů do 
výroby – cena osiv, hnojiv, zemědělských strojů a neúměrná výše ceny pohonných hmot. 
Cena PHM byla dosud tlumena dodatečnou dotací na tzv. zelenou naftu, ale v rámci EU má 
tato podpora končit. Nový názor na české zemědělství jako producenta kvalitních potravin 
sice stále nabírá na síle, ale zdá se, že se volá po zlepšení příliš pozdě. Český sedlák se 
ptá: „bude žít na vesnici ještě někdo, kdo bude chtít pracovat každý den od Nového roku 
až do Silvestra?“ 
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POČASÍ 

Rok 2013 začal teplým počasím, ráno bylo nad 0 °C, přes den 6 °C, 7. 1. začalo 
pršet, byla mlha, denní teploty 5 °C, ochlazení nastalo 11. 1. 4 °C, poprašek sněhu, 13. 1. 
7 °C, přes den 4 °C., 14. 1. napadlo 10 cm sněhu, 8 °C, 17. 1. sníh 15 cm, 8 °C, 22. 1. 

sněží 5 cm, 8 °C, 26. 1. 13 °C, přes den 8 °C, 29. 1. sníh taje, 5 °C, 31. 1. teplo, jasno 
bez sněhu, 2 °C. Únor – 1. 2. déšť 2 mm, mlha, mží, 3. 2. mráz 4 °C, slunečno, jasno, 
8. 2. 4 °C, sníh 1 cm, 12. 2. 5 °C, sníh 5 cm, 17. 2. sníh roztál, teploty nad 0 °C, 18. 2. 
sníh 10 cm, 19. 2. sníh – déšť 5 cm, 3 °C, 24. 2. sníh 8 cm, 6 °C, 28. 2. kolem 0 °C, 
sucho. Březen – 3. 3. – 3 °C, přes den 4 °C, slunečno, 5. 3. mlha, přes den 1 °C, 10. 3. 
přes den 8 °C, 12. 3. 4 °C sníh 1 cm, 14. 3. mráz 9 °C, 16. 3. 9 °C, jasno, sucho, 17. 3. 
jasno, 7 °C, vítr, 18. 3. 6 °C, sníh 15 cm, 20. 3. oteplení, sníh taje, vítr, 24. 3. 8 °C, 
sucho, mráz, vítr, 27. 3. 5 °C, sníh 1 cm, 29. 3. sníh 4 cm, 2 °C. Duben – 1. 4. 3 °C, 
7. 4. sucho, 2 °C, vítr, 10. 4. 3 °C, mží, déšť 1 mm, 11. 4. déšť 2 mm, 14. 4. operace, 
nemocnice do 30. 4., 28. 4. déšť, 1. bouřka, 3 mm. Květen – 1. 5. chladno, bouřka 2 mm, 
výpadek elektřiny v celém městě, 2. 5. teploty 10 °C, 4. 5. průtrž mračen a kroupy, teploty 
18–20 °C, 7. 5. déšť a kroupy 3 mm, 9. 5. teploty 23 °C, 12. 5. déšť 2 mm, 14. 5. 
chladno, déšť a vítr, 16. 5. přes den 23 °C, 19. 5. průtrž mračen, kroupy, 22. 5. ráno 6 °C, 
mží, dešťové přeháňky, 29. 5. mlha, 7 °C, déšť, bouřka, 31. 5. ráno 10 °C, zataženo, déšť 
20 mm. Červen – 1. 6. – zima, déšť 30 mm, 2. 6. – zima 8 °C, déšť 26 mm, v Čechách 
silné záplavy a povodně, v Praze se staví protipovodňové ochranné zátarasy, 5. 6. 
slunečno 8 °C, ráno, 7. 6. přes den 24 °C, 9. 6. v noci průtrž mračen, záplavy, v Hostivici 
vytopené sklepy, zahrady, v Bělokách ničivá povodeň, přes den 23 °C, 13. 6. slunečno 
26 °C, 16. 6. přes den 34 °C, 19. 6. horko 35 °C, 21. 6. v noci bouřka, déšť 4 mm, přes 
den 28 °C, 24. 6. 12 °C, v noci déšť 65 mm, 26. 6. déšť 22 mm, 30. 6. slunečno 30 °C. 
Červenec – 1. 7. slunečno, 30 °C, 3. 7. ráno déšť 7 mm, přes den 26 °C, dešťové přeháň
ky, 7. 7. slunečno 31 °C, 10. 7. slunečno 30 °C, 14. 7. ráno 15 °C, přes den 31 °C, 19. 7. 
ráno 19 °C, přes den 34 °C, 21. 7. slunečno, přes den 33 °C, sucho, týden již nepršelo, 
24. 7. období veder, přes den 36 °C, 25. 7. bouřka, déšť 10 mm, 28. 7. vedro 36–37 °C, 
29. 7. vedro 29 °C, večer bouřka, déšť 31 mm. Srpen – 1. 8. přes den 34 °C, 3. 8. vedro 
37 °C, 4. 8. vedro 34 °C, ráno i večer bouřka a vichřice, déšť 71 mm, 6. 8. přes den  
35–36 °C, bouřka, déšť 19 mm, 9. 8. ochlazení přes den 18 °C, déšť 16 mm, 13. 8. ráno 
10 °C, přeháňka 1 mm, 18. 8. ráno pod mrakem 14 °C, přes den 32 °C, 19. 8. přes den 
prší 18 mm, 25. 8. přes den vítr, 10 °C, déšť celý den 30 mm, 29. 8. ráno 11 °C, přes den 
16–18 °C, déšť 2 mm, 31. 8. slunečno 23 °C, v noci déšť 9 mm. Září – 1. 9. ráno 14 °C, 
slunečno, 4. 9. zataženo, 12 °C, vítr, 8. 9. ráno 15 °C, přes den 28 °C, 9. 9. teplota 11 °C, 
déšť 5 mm, 12. 9. pod mrakem, 10 °C, déšť 4 mm, 15. 9. pod mrakem 11 °C, déšť 4 mm, 
16. 9. ochlazení 6 °C, déšť 7 mm, 19. 9. chladno 7 °C, déšť 10 mm, 22. 9. chladno 9 °C, 
sucho, 26. 9. chladno 10 °C, déšť 2 mm, 28. 9. zima, na loukách jinovatka, 1 °C. Říjen – 
2. 10. ráno 2 °C, 4. 10. ráno 1 °C, led, 6. 10. teplota 5 °C, jasno, 11. 10. ráno 7 °C, déšť 
27 mm, 12. 10. zataženo, 8 °C, 7 mm déšť, 16. 10. mlha, 6 °C, déšť 7 mm, 20. 10. ráno 
8 °C, mlha, déšť 7 mm, 26. 10. ráno 10 °C, slunečno, přes den 21,5 °C, (teplotní rekord 
října), 27. 10. ráno 12 °C, mlha, déšť 2 mm, 31. 10. jinovatka, 1 °C, led ve vaně na 
zahradě. Listopad – 1. 11. teplota 4 °C, mlha, 3. 11. teplota 8 °C, déšť 4 mm, 5. 11. 
chladno, 6 °C, déšť 3 mm, 6. 11. mlha, 5 °C, déšť 4 mm, 10. 11. zataženo 3 °C, déšť 
9 mm, 13. 11. chladno, 1 °C, 17. 11., mlha 2 °C, 20. 11. mlha, déšť celý den 5 mm, 
26. 11. všeobecná klouzačka, 6 °C, mráz, 29. 11. klouzačka, 1 °C, vítr, přes den 5–6 °C. 
Prosinec – 1. 12. teplota ráno 2 °C, déšť 1 mm, 4. 12. klouzačka, 4 °C, 5. 12. zima 1 °C, 
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sníh 2 cm, 8. 12. teploty 0 °C, sychravo, zima, 9. 12. ráno 2 °C, mokro, déšť 3 mm, 
13. 12. mlha, mží, déšť 1 mm, 14. 12. mlha, 1 °C, déšť 1 mm, 17. 12. mrzne 2 °C, přes 
den 0 °C, 21. 12, klouzačka, 2 °C, 23. 12 oteplení, 0 °C, přes den 10 °C, 24. 12. – 
Vánoce 1 až +1 °C, sychravo, bláto, 29. 12. ochlazení, 30. 12. klouzačka, 1 °C, 31. 12. 
teploty kolem nuly, sychravo.  

 Tato pozorování jsou z manuálního dešťoměru a okenního teploměru v Hostivici, 
Dělnická 744.  

 Souborné klimatologické hodnocení oblasti našeho města je dle meteorologické 
stanice Praha Ruzyně, Meteorologický ústav Praha 4 – Komořany: 

 

Průměrná měsíční a roční teplota vzduchu (°C) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 rok 

1,2 1,0 0,7 8,8 12,0 16,2 20,2 18,2 12,5 9,1 4,3 1,4 8,3 

 

Měsíční a roční úhrn srážek (mm) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 rok 

35,3 30,0 13,8 23,3 131,2 150,3 50,0 144,8 34,1 39,3 29,0 2,4 683,5 

 

Nejvyšší naměřená teplota vzduchu   +34,9 °C dne 28. 7. 2013 

Nejnižší naměřená teploty vzduchu    19,0 °C dne 26. 1. 2013 

Nejvyšší naměřený denní úhrn srážek    40,0 mm dne 1. 6. 2013 

 

Rok 2013 lze hodnotit jako srážkově rekordně nadprůměrný 683,5 mm (sledování od 
r. 2001), nadprůměrné srážky byly v květnu, červnu a srpnu. Roční průměrná teplota byla 
o 1 °C nižší dlouhodobého průměru, + 8,3 °C mírné ochlazení. 

 

RŮZNÉ 

Nevítanému návštěvníkovi v Bažantnici – bobrovi se u nás asi libí. Několik zlikvidova
ných stromů je toho dokladem. Již i vědecká společnost hledá příčiny migrace tohoto 
zvířete. Kterak bobr do Hostivice přišel, na tuto otázku se pokusil odpovědět Aleš Vorel 
z katedry FŽP ČZU Praha Suchdol. Již v roce 2009–2010 se vyskytovalo několik bobrů na 
říčce Loděnice, dále byli spatřeni na Svárově, v Úhonicích a naposledy na Kale v Hostivici. 
Zde žije statný samec 21 kg, délky 1,2 m (i s ocasem). Bobři se v Čechách šíří od 
západních Čech, ke Skryjím. Do Čech se šíří proti proudu Labe, dolů po Sázavě, Orlici 
a Berounce. 

 Stále více se objevují žádosti „hledáme příbuzné, naše známé“. Prosíme o jakoukoliv 
odpověď. Toto jsou časté prosby našich současných i bývalých rodáků, kteří hledají pro 
vytvoření rodokmenu rodiny informace o svých předcích. 
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Dne 18. prosince 2013 převzala na Krajském úřadě Středočeského kraje vyzname
nání „Dobrovolník Středočeského kraje za rok 2013“ hostivická občanka paní Laďka 
Pasáková. Dlouhá léta pracuje jako vedoucí dětských oddílů. Z její podnětné činnosti vznikl 
dětský „Pohádkový les“, který po léta nachází nadšence dětí od nejútlejšího věku, dále je 
to tradiční „Dětská drakiáda“ a další akce. Blahopřejeme. 

 ZŠ Jeneč nabízí volnou kapacitu pro zápis dětí do 1. ročníku Základní školy ve 
školním roce 2013–2014. 

 Na základě žádosti a předložení dokladů pana Vladimíra Burgera ml. Hostivice, 
Husovo náměstí čp. 9, a slibu, který dal své zemřelé matce Evě Burgerové, se doplňuje 
zápis v hostivické kronice z roku 1940, str. 204 – takto:1 

„Dne 13. dubna 1940 byl pochován svobodný hospodář Josef Chlupatý, poslední toho 
rodu na statku Hostivice čp. 9. Jeho starší bratr, původní majitel usedlosti Tomáš Chlupatý 
byl ženatý s paní Annou roz. Kubrovou, zemřel 16. října 1939. Toto manželství bylo 
bezdětné. V rodině však žila dívka Eva, narozena 18. ledna 1924 v Klučenicích, okres 
Příbram, která byla nemanželskou dcerou Tomáše Chlupatého a Anny Matouškové, 
narozené 19. května 1895 v Klučenicích. Do rodiny byla převezena jako malé dítě po smrti 
své matky a v rodině Chlupatých byla dále vychovávána. V roce 1942 se provdala za 
rolníka Vladimíra Burgera z Litovic, se kterým měla syna Vladimíra a dceru Evu. Rodina 
trvale žila na zemědělské usedlosti Hostivice čp. 9. Eva Burgerová narozena 18. 1. 1924, 
zemřela dne 25. 12. 2005 a je pochována na místním hřbitově.“ 

 

ZÁVĚR 

Rok 2013 je již historií a je ho možno hodnotit jako úspěšný. Podařilo se i přes 
drobné výjimky posunout zájmy města opět dopředu k vytváření pěkného prostředí pro 
život všech občanů.  

Je třeba pochválit činnost zastupitelstva města a rady města, že se realizovalo velké 
množství akcí pro vytváření pěkného bydlení všech občanů našeho města. Žádosti 
o poskytování dotací byly ze strany úřadu vždy precizně kompletovány a díky této pečlivé 
práci se podařilo mnoho akcí v roce 2013 úspěšně splnit. Velkou akcí v příštím roce bude 
„Revitalizace Litovického potoka“, která občany rozdělila na dva tábory, příznivců 
a odpůrců.  

Na úseku zdravotnictví se daří zajišťovat zdravotní péči pro všechny občany, velká 
část lékařů pracuje ve svých soukromých ordinacích. Pro naše město, pro náročné nemoc
niční ošetření byla určena Nemocnice Motol. Pro pacienta to znamená, že všechna potřeb
ná vyšetření i léčbu provádí jeden ústav. Některé zdravotnické ordinace v našem městě 
zejí prázdnotou, pro ZM čeká řešení, co s bývalým střediskem po panu Zvoníčkovi – 
Prostřední ulice č. 791. Jako optimální řešení se jeví prodej celé nemovitosti. Občanům 
našeho města slouží Dům pečovatelské služby a Domov seniorů Zelená lípa, Pelzova ulice 
1700. 

                                                 
1  Doplňovaný zápis je zveřejněn ve svazku č. 4 řady H Pramenů k hostivické historii 
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Na úseku životního prostředí se daří průběžně budovat dlážděné chodníky, bezprašné 
silnice, nové parky, dětská hřiště. Problémem jsou neodbahněné rybníky v Kale a na 
Břvích, kde hnijící bahno znečišťuje vodu a především zamořuje zápachem okolí Hostivic
kých rybníků.  

Na úseku kultury se podařilo vytvořit jeden orgán pro zajišťování kulturního života ve 
městě – Městské kulturní středisko Hostivice, které působí od 1. 1. 2013. Velikým příslibem 
naplňování této činnosti je obnovený provoz zrekonstruované Sokolovny. MKSH je i vyda
vatelem Hostivického měsíčníku a provozovatelem Městské knihovny v domě Husovo 
náměstí čp. 59. 

Na úseku dopravy je naše město propojeno autobusovými linkami s hlavním městem 
Prahou, a to na konečnou metra Zličín, nemocnice Motol, Bílá Hora, metro Hradčanská. 
Vlakové spoje jsou do Dejvic, Masarykovo nádraží a Praha Smíchov.  

Služby, řemesla jsou pro občany v dostatečné míře ve městě, speciální služby 
a obchody lze využívat v Centru Metro – Zličín a nebo na Kladně.  

Školství – základní zajištují školy U Zámecké zdi a Pionýrů 79. Kapacitně zatím školy 
stačí, ale při větší zástavbě města mohou vznikat problémy s umísťováním dětí do základ
ních škol. Předškolní výchovu nestačí krýt stávající kapacita již rozšířené mateřské školy. 
Sice jsou v provozu i soukromé školy, ty však hospodaří jinými finančními prostředky. Pro 
rok 2014 bude chybět kapacita státní mateřské školy cca 60–80 míst. Úkol pro 
zastupitelstvo 2014 – urychleně řešit výstavbu další mateřské školy pro 80–100 dětí 
formou specifikace stavby na možnou budoucí jednoduchou úpravu pro jiné školní účely. 
Střední vzdělávání zajišťuje provoz gymnázia s dostatečnou kapacitou pro žáky od primy. 

 Infrastruktura města – řeší následky benevolence výstavby developerům z let 1992. 
V našem městě enormně stoupl počet občanů, nestačí kapacita ČOV, jsou nároky na 
zvyšování funkčnosti kanalizačních rozvodů po městě, rovněž vodovodní řady jsou na 
hranici kapacitních možností. Jsou požadavky občanů na budování chodníků, nových ulic, 
parků, nejsou volná místa pro parkování soukromých automobilů. Sice pozdě, ale je třeba 
získávat k přímé finanční účast developerů na nákladech vyvolané jejich stavební činností 
v našem městě.  

Stávající ZM má všechny plány připravené, včas podalo žádosti o dostupné finanční 
dotace a je tedy vše zajištěno pro další pokračování v akcích ke zvelebování našeho 
města.  

Všichni chceme, abychom se „tomu Švýcarsku přiblížili co nejvíce“. 

 

Hostivice 30. 7. 2014 

Ing. Antonín Štětka, CSc. 
kronikář města 

  

 


