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Gratulace rovněž patří staronovému místostarostovi
Ing. Jiřímu Kučerovi, který se po odmlce jednoho
volebního období do funkce vrací.
Naše organizace přeje radě města a celému
zastupitelstvu hodně úspěchů a především radost
z dobré práce konané pro město.
MKSH zároveň tímto děkuje bývalému vedení v čele
se starostou Jaroslavem Kratochvílem za podporu
rozvoje kultury a společenského dění ve městě, která
byla pro dosažení dnešní úrovně nezbytná a zásadní.
Protože toto období s sebou každoročně přináší stres
a shon, přeji vám, aby Vánoce byly také kouzelné
a štěstím naplněné. Určitě lze napsat, že dobré
momenty a podobné chvíle jsou pro člověka důležité
po celý rok. Vánoce vše jaksi umocňují a ozvláštňují.
Děti se radují z dárků, dospělí z rodinné sešlosti
v rámci štědrovečerní tabule a všichni se těší, že
spadne alespoň pár sněhových vloček, které nám zase
připomenou svobodu a její důležitost v našem životě.
Vážené čtenářky a vážení čtenáři, osobně bych vám
touto cestou za tým MKSH popřál krásné vánoční
svátky, úspěšný vstup do nového roku, a zároveň vám
děkuji za vaši podporu hostivické kultury. Ta je pro
nás opravdu důležitá a nesmírně si jí
vážíme. To je vlastně z tohoto pohledu
pro nás ten nejkrásnější dárek.

Jan Černý,
ředitel MKSH

v prodeji
od 8. prosince 2018
v prodejně tabáku F+F,
v městské knihovně
a sokolovně.

CITÁT MĚSÍCE

Buďte laskaví vždy,
když je to možné.
Vždy je to možné...
Dalajláma
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Zastupitelstvo města Hostivice
Č. 1/2018 KONANÉ DNE 12. LISTOPADU 2018

Upravená verze zápisu ze zasedání zajišťující ochranu osobních údajů včetně přijatých usnesení je
standardně zveřejněna na úřední desce a na internetových stránkách města www.hostivice.cz.
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
HOSTIVICE:
 volí za ověřovatele zápisu ze
svého zasedání č. 1/2018
Ing. Radka Novotného
a Mgr. Přemysla Šanovce
 schvaluje program svého
zasedání č. 1/2018 podle
předloženého návrhu s tím,
že se doplňuje bod 10
– Určení zastupitele
 určuje, že uvolněnými členy
zastupitelstva ve volebním
období 2018–2022 budou
starosta, místostarosta
a jeden radní
 volí za starostku města
Ing. arch. Kláru Čápovou
 volí za místostarostu města
Ing. Jiřího Kučeru
 stanovuje počet členů rady
města ve volebním období
2018–2022 na pět

 volí za uvolněného člena
rady města Ing. arch. Tomáše
Koňaříka
 volí za člena rady města
Mgr. Markétu Mayerovou
 volí za člena rady města
PhDr. ThLic. Drahomíra
Suchánka, Ph.D., Th.D.
 volí za předsedu finančního
výboru Ing. Radka
Novotného
 zřizuje finanční výbor
Finanční výbor je poradním
orgánem a plní úkoly uložené
zastupitelstvem města, které
mu stanoví náplň jeho
činnosti, a plní úkoly dané
zákonem č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení)
 zřizuje kontrolní výbor
Kontrolní výbor je poradním
orgánem a plní úkoly uložené
zastupitelstvem města, které
mu stanoví náplň jeho

činnosti, a plní úkoly dané
zákonem č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení)

jednotlivých funkcí bude
odměna poskytována ode
dne zvolení, případně
jmenování do příslušné
funkce (člena rady,
zastupitele, předsedy
výboru)

 volí za předsedu kontrolního
výboru pana Marka
Černocha
 stanovuje svým
neuvolněným členům
za výkon funkce měsíční
odměny dle nařízení vlády č.
318/2017 Sb., o výši odměn
členů zastupitelstev
územních samosprávných
celků, takto:
- člen rady 5 200 Kč
- předseda výboru 3 000 Kč
- člen zastupitelstva
1 500 Kč.
Odměny se nesčítají,
poskytuje se nejvyšší odměna
dle zastávané funkce.
Odměna bude poskytována
ode dne přijetí tohoto
usnesení. V případě
budoucích změn v obsazení

 schvaluje, že určeným
zastupitelem pro spolupráci
s pořizovatelem změny
územního plánu nového
územního plánu podle § 47
a následujících stavebního
zákona je radní Ing. arch.
Tomáš Koňařík

Rada města Hostivice
Tato zpráva obsahuje nejdůležitější přijatá usnesení z jednání Rady města Hostivice,
konaných dne 29. října a 11. listopadu 2018. Úplný přehled usnesení je uveden
na internetových stránkách (www.hostivice.eu) a informačních tabulích města.
 bylo odsouhlaseno zveřejnění
záměru směny částí pozemků,
a to z důvodu realizace akce
investora Povodí Vltavy, s. p.,
„Jenečský potok – úprava
koryta“, kdy budou učiněna
opatření proti vylévání potoka
do přilehlých nemovitostí. Aby
tyto úpravy mohly být
provedeny, je nutné mít
vyřešeno majetkoprávní
vyrovnání dotčených pozemků
ve vlastnictví města a soukromé
osoby
 bylo odsouhlaseno uzavření
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
na opravu komunikace v ulici
Prostřední, který upravuje
konečnou – nižší cenu
za provedení díla
 bylo odsouhlaseno uzavření
Dodatku č. 1 k Dohodě o úpravě
4

práv a povinností týkajících se
nemovitosti, pozemku, parc. č.
1163/1 v k. ú. Litovice – malé
travnaté hřiště s pevně
zabudovanými brankami.
Tento dodatek stanoví úpravu
povrchu hřiště a řešení oprav,
reklamací a případných
škodních událostí

 na podkladě provedeného
výzkumu o uzavření MŠ
u zákonných zástupců dětí, kdy
byl projeven zájem cca pro 10
dětí, bylo schváleno uzavření
Mateřské školy Hostivice, okr.
Praha-západ, a to ve dnech 27.,
28. a 31. 12. 2018

 bylo schváleno rozpočtové
opatření č. 11/2018, které
obsahuje změny příjmech
a výdajích – obdržená dotace
pro Pečovatelskou službu

 byl schválen roční plán
zasedání Zastupitelstva města
Hostivice pro rok 2019, a to
v termínech 21. ledna 2018, 18.
března 2018, 17. června 2018,
16. září 2018 a 9. prosince 2018

 byla projednána žádost paní
Petry Bělohlávkové, ředitelky
Mateřské školy Hostivice, okr.
Praha-západ, a v souladu s § 23
odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,
bylo odsouhlaseno navýšení
počtu dětí v jednotlivých
třídách na 25 dětí

 nebylo schváleno poskytnutí
finančního daru spolku
EnviKlub hurá ven, z. s.,
vzhledem k tomu, že spolku již
byl v roce 2018 dar poskytnut
na opravu podlahové krytiny.
Spolku bylo doporučeno
požádat o neinvestiční dotaci
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z rozpočtu města Hostivice
na rok 2019
 Rada města Hostivice zřídila
komise: Rozvoje; Životního
prostředí; Informační; Sociální
a zdravotní; Kultury, sportu
a vzdělávání. Komise
povodňová je zřizován ze
zákona a jejími členy je Rada
města Hostivice.

Ing. Jarmila Štětinová,
tajemnice

DĚNÍ VE MĚSTĚ

Programové prohlášení Rady města Hostivice
PRO KONEC ROKU 2018 A ROK 2019
ROZPOČET
Vzhledem k blížícímu se začátku
nového kalendářního roku je
prioritou sestavení a veřejné
projednání rozpočtu na rok
2019 a rozpočtového výhledu
na další léta a jejich schválení
na prosincovém zasedání
zastupitelstva. Tyto návrhy
sestavíme podle dostupných
podkladů a v průběhu roku
budeme rozpočet upravovat
rozpočtovými opatřeními podle
vývoje situace. Zároveň budou
projednány a schváleny rozpočty
příspěvkových organizací.
NOVÁ BUDOVA MATEŘSKÉ
ŠKOLY
Maximální pozornost budeme
věnovat dokončení stavby nové
budovy mateřské školy, kde
v případě nedodržení termínů
hrozí městu ztráta dotace.
OTEVÍRÁNÍ RADNICE
Chceme zásadně zlepšit
informovanost občanů o naší
činnosti a o připravovaných
záměrech a vysvětlovat důvody,
které nás vedly k přijatým
rozhodnutím. Zároveň máme
zájem na transparentním
projednávání koncepcí
a připravovaných investičních
akcí. Za tím účelem se zavazujeme
k těmto krokům:

a) oživení činnosti výborů a komisí
jako poradních a iniciativních
orgánů zastupitelstva a rady
b) veřejné projednávání
strategických návrhů (program
rozvoje, územní plán a další
koncepce) i nad rámec zákona
c) projednávání a schvalování
zahájení přípravy investičních
akcí v zastupitelstvu (dosud akce
zahajovala rada města a uvolnění
prostředků na jednotlivé investice
se schvalovalo pouze jejich
zařazením do rozpisu rozpočtu)
d) důsledné zveřejňování
základních informací
o investičních akcích a stavu jejich
příprav a realizace
e) zveřejňování nových smluv
uzavřených městem na webu
města.
STRATEGICKÝ PLÁN
ROZVOJE
Okamžitě zahájíme práce
na celkové aktualizaci Programu
rozvoje města Hostivice, s nímž
se v posledních letech vůbec
nepracovalo. Tento program
pečlivě prodiskutujeme
s veřejností, aby po schválení
zastupitelstvem mohl být vizí
směřování celého města. Z tohoto
programu bude vycházet upravené
zadání nového územního plánu

i investiční a neinvestiční akce
města. Program předpokládáme
schválit do konce třetího čtvrtletí
2019.
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
Pozastavíme práce na návrhu
nového územního plánu
do schválení aktualizovaného
programu rozvoje. Z hlediska
územního plánování považujeme
za nejdůležitější následující
zásady:
a) nová zástavba se bude držet
v hranicích stávajícího územního
plánu
b) výrobní areály uvnitř
obytných území budou navrženy
k transformaci na jiný, méně
rušivý způsob využití
c) budou podporovány návrhy
přispívající ke zkvalitnění života
v Hostivici (budování občanské
vybavenosti, rozvoj ploch zeleně
apod.).
INVENTURA SMLUV,
ZÁVAZKŮ, INVESTIČNÍCH
AKCÍ
Vzhledem k zásadní obměně
vedení města předložíme
na prosincové zasedání
zastupitelstva přehled
plánovacích smluv a dalších
dohod s jinými investory a z nich
plynoucích závazků investorů

i města. Předložíme také přehled
probíhajících a připravovaných
investičních akcí včetně
informace o jejich aktuálním
stavu a navrhneme, jak v těchto
projektech dále pokračovat.
Přiložíme i přehled dokončených
investičních akcí města, u nichž
dosud trvá udržitelnost. Zahájíme
práci na pravidlech pro velké
městské investiční akce, a také pro
všechny investory.
PÉČE O MAJETEK MĚSTA
A ZELEŇ
Budeme se systematicky věnovat
správě městského majetku,
údržbě veřejných prostranství
včetně hřišť, ulic a zeleně i dalšímu
zkvalitňování veřejných služeb.
MĚSTSKÉ ORGANIZACE
V dialogu se všemi městskými
organizacemi (základní
a mateřskou školou, Městským
kulturním střediskem,
technickými službami,
pečovatelskou službou a městskou
policií) budeme hledat nejlepší
cesty k zlepšování života obyvatel
Hostivice.

Odměny zastupitelů a uvolněný radní
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva města proběhla výměna
názorů k nové výši odměn zastupitelů. Pokusím se v krátkosti
objasnit, jak jsme ke změnám přistupovali.
Podle zákona o obcích existují
dvě kategorie zastupitelů:
uvolnění (z práce), kteří svou
funkci vykonávají jako hlavní
pracovní činnost, a neuvolnění,
kteří svou funkci vykonávají při
své práci. Pro toto volební období
byli uvolněni tři zastupitelé –
starostka, místostarosta a jeden
radní.
Proč jsme přistoupili k uvolnění
dalšího zastupitele, když
v minulých obdobích zde byli
jen dva uvolnění – starosta
a místostarosta? Odpověď
vyplývá z koaličního programu,
který předpokládá několik
zásadních systémových změn,
především ve vztahu mezi radnicí

a občany. Konkrétně se jedná
například o rozsáhlé otevření
radnice, důsledné informování
občanů a především o jejich
zapojení do rozhodování o městě.
Velkou výzvou bude pochopitelně
vytvoření participovaného
strategického plánu, tedy
takového, který bude vycházet
z potřeb a požadavků obyvatel,
se kterými bude prodiskutován.
Na něj bezprostředně naváže
tvorba nového územního
plánu. Když jsme si před pár
týdny vytvořili harmonogram
akcí na celé volební období,
bylo naprosto zjevné, že
největší objem strategických
rozhodnutí leží hned v prvních
čtvrtletích. Pak se důraz přesouvá

na projektovou fázi a realizaci
jednotlivých projektů, na dohled
a přípravu projektů rozvoje
města. Proto jsme se také v rámci
koalice shodli, že uvolněný radní
bude každý rok skládat účty ze
své činnosti a zastupitelstvo
města rozhodne o jeho dalším
případném uvolnění.
Dalším impulzem pro přidání
nového uvolněného zastupitele
bylo, že se Hostivice téměř
zdvojnásobila od doby, kdy byla
v roce 2002 zavedena funkce
uvolněného místostarosty.
S počtem obyvatel pochopitelně
přibývá i veškerá agenda spojená
s chodem města. A když jsme
se podívali na okolní úspěšná

města podobné velikosti, zjistili
jsme, že tři a více uvolněných
zastupitelů není úplně výjimečné
(např. Jesenice u Prahy, Říčany,
Rokycany, Jičín, Humpolec atd.).
Zůstává přiblížit, jak je to
s odměnami zastupitelů. Odměny
za oba druhy funkcí stanovuje
nařízení vlády (dále také NV,
pozn. red.) č. 318/2017 Sb.
Mezi způsobem odměňování
uvolněných a neuvolněných
zastupitelů jsou ale rozdíly:
uvolnění zastupitelé jsou
odměňováni přesně podle
tabulky v příloze nařízení vlády
(nejsou možné změny), kdežto
neuvolněným zastupitelům
nastavuje odměny zastupitelstvo
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(nařízení vlády stanovuje pouze
maximální částku).
Na tomto místě je nutné vysvětlit,
že zmiňované nové nařízení vlády
jednak výrazně zjednodušilo
výpočet odměn pro neuvolněné

zastupitele, ale také jim
významně zvedlo částky odměn.
V Hostivici byla tradice, že
neuvolnění zastupitelé dostávali
maximální částky navrhované
nařízením vlády. Tak tomu bylo
i při posledním schvalování

odměn roku 2014. Od té doby se
ale částky výrazně zvedly, a proto
se koalice dohodla, že odměny
sníží přibližně na tři čtvrtiny
maximální částky s tím, že se
částka nebude během volebního
období navyšovat. Je totiž

předpoklad, že se nařízení vlády
bude každoročně aktualizovat.
Zároveň bylo na ustavujícím
zastupitelstvu odhlasováno, že
se odměny za funkce nebudou
sčítat, i když to zákon umožňuje.

Přikládáme srovnávací tabulku odměn zastupitelů v minulém a tomto volebním období:
Funkce

Nařízení vlády č.
37/2003 ve znění
platném v roce
2014

Nařízení vlády č.
318/2017 ve znění
platném v roce
2018

Nařízení vlády č.
318/2017 ve znění
platném v roce
2019

Nařízení vlády č.
318/2017 ve znění
platném v roce
2019

Současné
zastupitelstvo

Starosta

61 501,–

65 806,–

61 501,–

dle aktuálního NV

Místostarosta

54 121,–

57 909,–

54 121,–

dle aktuálního NV

Uvolněný radní

47 971,–

51 329,–

dle aktuálního NV

Radní

1 910,–

7 380,–

7 897,–

1 910,–

5 200,–

Předseda výboru

1 560,–

3 690,–

3 948,–

1 560,–

3 000,–

Předseda komise

1 560,–

3 690,–

3 948,–

1 560,–

660,–

1 845,–

1 974,–

660,–

Zastupitel

1 500,–
Tomáš Koňařík, radní

Pečovatelská služba
MĚSTA HOSTIVICE
Jak se služba zavádí a jak
funguje v praxi?
Na základě podaného návrhu
o zavedení pečovatelské
služby provede sociální
pracovník šetření, při němž
zjišťuje nepříznivou sociální
situaci osoby, které má
být poskytována služba.
Během jednání bude sociální
pracovník zjišťovat váš
osobní cíl, tzn., co od služby
očekáváte, jaký problém
chcete s pomocí služby
vyřešit. Tento váš cíl vám
pomůžeme zformulovat
do písemné podoby a cíl bude
základem pro plánování
průběhu služby. Svůj cíl
i celý plán můžete podle
potřeby změnit (např. při
změně pohyblivosti). Plán se
v pravidelných intervalech,
na kterých se s pracovníkem
domluvíte, hodnotí. Získáme
tak informaci, zda služba
naplňuje vaše potřeby.
Plánování slouží k určení,
jak často bude pečovatelka
docházet, jaké úkony bude
vykonávat a jak dlouhá bude
návštěva. Dohodnutý čas
návštěvy je přibližný.
O poskytování služby

6

se sepisuje Smlouva
o poskytování sociální služby
– pečovatelské služby (dále
jen „Smlouva“) mezi městem
Hostivice a osobou, které
bude služba poskytována.
Služba je určena vždy
konkrétní osobě, která
uzavřela s městem Smlouvu,
proto pečovatelka neprovádí
úkony, které nepomáhají
bezprostředně této osobě.
Úkolem pečovatelské
služby je pomoci vám
zvládnout běžnou péči
o vaši domácnost nebo
o vás samotné. Pečovatelka
provede úkony, které sami
nezvládnete nebo vám pomůže
s úkony, které zvládnete jen
částečně. Pečovatelská služba
je službou terénní, to znamená,
že pečovatelka k vám dochází
do bytu. Pečovatelská služba
je poskytována denně (pondělí
až pátek), v čase od 7:00
do 15:30 hod.
Za co budete platit?
Pečovatelská služba je
placenou sociální službou,
na jejíž úhradu je třeba
využívat především
příspěvek na péči. Nejste-li

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | PROSINEC 2018

příjemcem příspěvku na péči,
náš sociální pracovník vám
poradí nebo pomůže při
vyřizování žádosti o příspěvek
na péči. Bezplatně je
poskytováno sociální
poradenství, za uzavření
Smlouvy také nic neplatíte.
Není-li ve Smlouvě uvedeno
jinak, účtuje se vždy
po uplynutí kalendářního
měsíce, platbu v hotovosti
přijímá pečovatelka, která vám
vydá stvrzenku.
Jaké úkony můžete
požadovat?
Základní činnosti při
poskytování pečovatelské
služby se zajišťují v rozsahu
těchto úkonů: pomoc při
zvládání běžných úkonů
péče o vlastní osobu, pomoc
při osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu, poskytnutí
stravy nebo pomoc při
zajištění stravy, pomoc při
zajištění chodu domácnosti
a zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím.
Jednotlivé úkony jsou blíže
popsány v „Pravidlech pro
poskytování pečovatelské

služby“ a sazby za jednotlivé
úkony jsou uvedeny
v „Sazebníku úkonů“.
Dokumenty je možné
obdržet na sociálním odboru
Městského úřadu Hostivice
nebo je najdete na webových
stránkách města: http://www.
hostivice.eu.
Nepožadujte, prosím úkony,
které vůbec nesouvisí
s pečovatelskou službou,
např. výměny žárovek,
opravy domácích spotřebičů,
stěhování nábytku apod.
Naši zaměstnanci mají
z důvodu bezpečnosti práce
takové činnosti zakázány.
Neprovádíme žádné
ošetřovatelské úkony
(zdravotní výkony), nejsme
zdravotnické zařízení.
Potřebujete-li změnit den
nebo čas návštěvy, je lépe to
nahlásit alespoň 1 den předem.
Kontakty na pečovatelky jsou
předány při podepisování
Smlouvy.
Budou se pečovatelky
střídat?
Ačkoliv se snažíme, aby co
nejčastěji docházela stejná
pečovatelka, nemusí se to

DĚNÍ VE MĚSTĚ

vždy podařit. Pečovatelka
může onemocnět, má nárok
na řádnou dovolenou a po tu
dobu k vám bude docházet
jiná pečovatelka, pokud si
nedohodneme jiný postup.
Na koho se obrátit v případě
zájmu o naši službu?
Bližší informace o pečovatelské
službě vám rádi poskytneme

na sociálním odboru
Městského úřadu Hostivice.
Mgr. Ludmila Rosíková,
vedoucí sociálního odboru
a vedoucí pečovatelské služby

Pozvánka

NA ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
Pravidelné zasedání zastupitelstva se bude konat v pondělí
17. prosince od 18 hodin v zasedací místnosti městského úřadu.
Projednávány budou mj. tyto body programu:
 Informace o stavu realizace nebo přípravy investičních akcí města
a o stavu plnění smluv mezi městem a investory
 Rozpočet města na rok 2019
Pozvánka s úplným programem bude zveřejněna nejpozději
týden před zasedáním na úřední desce.

TECHNICKÉ SLUŽBY HOSTIVICE

přijmou pracovníka

POPLATKY ZA ODPAD A PSA
PRO ROK 2019
Poplatek za odpad a psa se vybírá od 7. 1. 2019
ZPŮSOB ÚHRADY POPLATKU ZA ODPAD
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu pro rok 2019
ve výši 600 Kč na osobu je splatný od 7. 1. 2019 do 31. 3.
2019
Dle obecně závazné vyhlášky města se poplatek platí
za každou trvale přihlášenou osobu. Pokud vlastní fyzická
osoba nemovitost sloužící k rekreaci, byt nebo rodinný
dům, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu, platí
poplatek za 1 osobu na celý kalendářní rok.
Osoby, které dovršily k 1. lednu příslušného
kalendářního roku 80 let věku, jsou od poplatku
osvobozeny.
Poplatek je možno platit v hotovosti v účtárně Městského
úřadu Hostivice, složenkou nebo bezhotovostním
převodem. Složenky je možné vyzvednout v účtárně.
Číslo účtu pro platbu bezhotovostně:
19-0388030379/0800
Variabilní symbol:
číslo popisné+3722
Konstantní symbol: 0308
Zpráva pro příjemce: příjmení plátce

ZPŮSOB ÚHRADY POPLATKŮ ZA PSA
  
Poplatek za psa je splatný od 7. 1. 2019 do 31. 3. 2019
v této výši:
1) za 1 psa 			
300 Kč
2) za každého dalšího psa 		
400 Kč
3) za 1 psa, jehož majitel je poživatel jakéhokoliv
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu 100 Kč
4) za každého dalšího psa, jehož majitel je
poživatel důchodu			
300 Kč
Poplatek je možno platit stejným způsobem jako
poplatek za odpady. Pouze variabilní symbol je jiný: číslo
popisné+1341.
Jitka Rochusová, v. r.,
referentka finančního odboru

Technické služby Hostivice přijmou pracovníka (pracovnici)
na provádění odečtů vodoměrů v domácnostech odběratelů
(rodinné domy, bytové domy, sídla firem).
 Práce bude prováděna na základě dohody o provedení práce.
 Práce je vhodná i pro aktivní důchodce (dobrá fyzická kondice – je
nutné odečítat i vodoměry ve vodoměrných šachtách) a jako
přivýdělek (studenti, ženy na rodičovské dovolené).
 Máme zájem pouze o svědomité a spolehlivé zájemce, kteří se
budou věnovat této práci dlouhodobě.
 Platové podmínky: dle tabulek pro příspěvkové organizace,
pracovní doba flexibilní
 Nástup – leden 2019
Kontaktní osoba:
vedoucí provozu vodovodů a kanalizací
Ing. Hana Hübschová
725 260 303, hubschova@ts.hostivice.cz

Vítání občánků
Narodilo se Vám miminko,
máte trvalý pobyt v Hostivici
a zájem o účast na slavnostním
vítání občánků?
Na e-mail sekretariat@hostivice.eu pošlete jméno
a příjmení dítěte (s diakritikou), datum narození,
jména a příjmení rodičů dítěte, adresu trvalého
bydliště a číslo telefonu.
Na vítání občánků bývají přítomni fotograf
a kameraman, od kterých si můžete objednat
fotografie nebo záznam na DVD.
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MĚSTSKÁ POLICIE

Hlídka tel. č.: 724 022 053 (platí 24 hod. denně)
Služebna tel. č.: 220 512 972
 Dne 20. října 2018 v 02.19

hod. oznamuje hlídce MP
muž, že v ul. Toskánská
spatřil na své zahradě dvě
osoby. Hlídka se dostavila
na místo a zjistila, že
na oplocenou předzahrádku
vnikli dva muži, kteří
vypáčili dveře, okno
a vypnuli elektrický proud
do bytu oznamovatele. Když
spatřili v okně majitele bytu,
tak z místa ihned utekli.
Hlídka MP ihned zahájila
pátrání a vyrozuměla PČR,
která si věc převzala pro
podezření ze spáchání
přečinu porušování
domovní svobody.

 Dne 20. října 2018 v 20.02

hod. bylo telefonicky
oznámeno hlídce MP, že
v ul. Prostřední teče voda.
Hlídka oznámení prověřila
a zjistila, že došlo k poruše
na vodovodním řadu. Ihned
byl vyrozuměn pracovník
TSH.

 Dne 24. září 2018 v 23.49

hod. žádá PČR hlídku MP
o prověření oznámení
o vloupání do domu v ul.
Sadová. Hlídka se dostavila
na uvedenou adresu
a zjistila, že došlo k vloupání
do domu v době, kdy
majitelé byli na návštěvě.
Došlo k odcizení finanční
hotovosti a šperků
v hodnotě cca 80.000,- Kč.
Věc na místě převzala PČR.

 Dne 23. října 2018 v 11.45

hod. bylo telefonicky
oznámeno hlídce MP, že
v ul. Cihlářská je zraněný
pták. Hlídka na místě
zjistila, že se jedná
o poštolku, která nemohla
vzlétnout a pouze
poskakovala. Poštolku
hlídka odchytila a předala
Záchranné stanici AVES.

 Dne 24. října 2018 v 05.56

hod. bylo telefonicky
oznámeno hlídce MP, že

P O Z VÁ N K A N A D I VA D E L N Í P Ř E D S TAV E N Í

na křižovatce ul. Řehníkova
– Zachařova brání provozu
spadlá větev. Hlídka
na místě zjistila, že není
třeba povolávat hasiče
a větev odtáhla mimo
komunikaci.
 Dne 24. října 2018 v 22.00

hod. prováděla hlídka MP
hlídkovou činnost v ul. Čsl.
armády, kde si povšimla
jedoucího osobního
vozidla, které nebylo řádně
osvětlené. Z tohoto důvodu
bylo vozidlo dle předpisů
zastaveno. Vozidlo řídila
žena, která u sebe neměla
potřebné doklady pro řízení
motorového vozidla
a vzniklo podezření, že
vozidlo řídí po požití
alkoholu. Byla provedena
dechová zkouška
přístrojem LIFELOC FC
20, kterým bylo zjištěno
0,427 promile alkoholu
v dechu řidičky. Věc si
převzala PČR.

 Dne 26. října 2018 v 08.42

hod. bylo telefonicky
oznámeno hlídce MP, že
v ul. Železničářů je mrtvola.
Hlídka se dostavila na místo
společně s hlídkou PČR
a bylo zjištěno, že
v nádražním domku zemřel
jeden z našich bezdomovců.
Na místo se dostavila RZS,
PČR SKPV a pohřební
služba. Lékař na místě
neshledal cizí zavinění
a nařídil zdravotní pitvu.

 Dne 29. října 2018 v 18.24

hod. OD PČR žádá hlídku
MP o prověření oznámení,
že v ul. Kmochova leží
na vozovce dvě osoby.
Hlídka se dostavila na místo
a spatřila dvě ležící osoby
na chodníku, u kterých stáli
dva muži. Ti uvedli, že dívky
ležely uprostřed
komunikace a nejsou
schopné pohybu ani slova,
tak je umístili
do stabilizované polohy

POZVÁNKA NA KONCERT

DVA NAHATÝ CHLAPI
PŘEDPREMIÉRA

13. LEDNA 2019
od 19 hod., Sokolovna Hostivice

Bláznivá komedie kontroverzního francouzského autora,
která v současné době slaví v Paříži velké úspěchy. Seriozní
advokát, věrný manžel a otec dvou dětí, se jednoho dne
probudí nahý v posteli se svým kolegou z práce.

Režie: Antonín Procházka
Překlad: Jaromír Janeček
Hrají: Martin Zounar, Martina Randová, Martin Kraus,
Daniela Šinkorová
Předprodej vstupenek probíhá od 10. 12. 2018
v Městské knihovně Hostivice. Vstupné 190 Kč.
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VEČER HUDBY A POEZIE
24. LEDNA 2019
od 19 hod., hostivický zámek

IVANA ANDRLOVÁ – umělecký přednes
JITKA JIŘÍČKOVÁ – housle
VÍTĚZSLAV PODRAZIL – klavír
Předprodej vstupenek probíhá od 10. 12. 2018 v Městské
knihovně Hostivice. Všechny rezervace je nutné vyzvednout
nejpozději do 17. ledna 2019. Cena 120 Kč.

DĚNÍ VE MĚSTĚ

na chodník. Na místo se
dostavila dvě vozidla RZS,
která nezletilé dívky
s osobními věcmi převezla
do FN Motol. V 18.45 hod.
se dostavila na místo hlídka
PČR, která si věc převzala.
 Dne 1. listopadu 2018

v 22.00 hod. bylo
telefonicky oznámeno
hlídce MP, že v ul. Školská
v domě pod schody leží
muž. Hlídka zjistila, že se
jedná o muže, který se
nemůže dozvonit na svoji
přítelkyni, která tvrdě spí.
Muž byl z domu vykázán,
aby nebudil veřejné
pohoršení.

 Dne 1. listopadu 2018

v 23.30 hod. bylo
telefonicky oznámeno
hlídce MP, že v ul. Žitná
dochází k rušení nočního
klidu. Rušení nočního klidu
pocházelo z nedaleké
stavby, kde dělníci
betonovali základní desku.
Vedoucí pracovník byl
upozorněn na dobu nočního
klidu a práce stavební práce
ihned zastavil.

 Dne 8. listopadu 2018

v 12.39 hod. bylo

telefonicky oznámeno
hlídce MP, že v ul. Ječná
na sídliště je ohromná asi
20 metrová díra, která není
zabezpečena. Bylo zjištěno,
že se jedná o základy pro
stavbu domu. Věc byla
předána městskému úřadu
– stavebnímu odboru.
 Dne 10. listopadu 2018

v 21.15 hod. žádá OD PČR
hlídku MP o prověření
oznámení fyzického
napadení v domě v ul.
Lipová. Na místě bylo
zjištěno, že syn fyzicky
a slovně napadá rodiče. Syn
byl vyzván k okamžitému
opuštění domu, kde byl
předán hlídce PČR
k dalšímu opatření.

 Dne 12. listopadu 2018

v 22.34 hod. žádá PČR
hlídku MP o asistenci při
zákroku v ul. B. Němcové,
kde má docházet
k domácímu násilí. Na místě
bylo zjištěno, že bývalý
přítel fyzicky napadl svoji
bývalou přítelkyni. Žena
uvedla, že muž se má z bytu
odstěhovat do konce roku
a na uvedené adrese nemá
žádný hlášený pobyt.
Dechovou zkouškou bylo

naměřeno 2,19 promile
alkoholu v dechu. Muž
odevzdal klíče od bytu a byt
dle pokynů hlídky PČR
opustil. Ve 23.25 hod. opět
PČR žádá asistenci
na uvedené adrese, protože
muž vnikl na pozemek
k balkonovým dveřím
a pozemek odmítl opustit.
Vzhledem k tomu, že
mužova agresivita stoupala
a na výzvy policie
nereagoval, tak hlídka MP
použila donucovací
prostředky a agresora
převezla na služebnu PČR
k dalšímu opatření.
Ke zranění osob nedošlo.
 Dne 15. listopadu 2018

v 17.45 hod. spatřila hlídka
MP Hostivice v ul.
Jiráskova ležícího muže.
Bylo zjištěno, že muž je pod
vlivem alkoholu a nemohl
již dojít do bydliště
ve Zličíně, tak si ustlal
na obrubníku. Po probuzení
a zorientování byl
nezraněný muž schopen
samostatné chůze.

muže na chodníku proti
lékárně Johanka. Na místě
se již nacházela hlídka PČR,
která přivolala RZS, protože
muž byl silně podchlazen.
Udeřily první mrazy a hlavně
v okolí ZŠ Hostivice řidiči/
řidičky ohrožují zdraví a život
účastníků na pozemních
komunikacích. Dle zákona č.
361/2000 Sb. podle § 5 odst. 2,
písm. i) – řidič nesmí řídit
vozidlo, na němž jsou nečistoty,
námraza nebo sníh, které
zabraňují výhledu z místa
řidiče vpřed, vzad a do stran.
Je dost řidičů, kteří na svém
vozidle splnilo podmínku
výhledu pouze vpřed.
MP Hostivice přeje všem
občanům krásné a klidné
prožití svátků vánočních a vše
nejlepší do nového roku 2019.

Mgr. Karel Vodolan,
ředitel MP Hostivice

 Dne 15. listopadu 2018

v 21.33 hod. žádá OD PČR
hlídku MP o prověření
oznámení údajně ležícího

Ateliér intuitivní malby
pro děti od 7 let
Od 11. 1. 2019 15.00–16.30 hod.,
cena za 10 lekcí pro děti 2 100 Kč
Materiál a pomůcky v ceně kurzovného.
Kapacita max. 10 dětí.
Individuálně za 1 lekci = 250 Kč
Intuitivní malba rozvíjí kreativitu a spontaneitu,
pomáhá odbourávat skryté bloky.
Budeme malovat a taky trochu tančit,
malovat tělem atd. Body painting, Land art,
Conceptual art, to vše společně prozkoumáme.
Nechte se překvapit.

Ateliér arteterapie
Fenomén kruhu
Od 11. 1. 2019 17.00–19.30,
cena za 10 lekcí 2 600 Kč
Materiál a pomůcky v ceně. Kapacita max. 10 účastníků.
Individuálně za 1 lekci = 300 Kč
Arteterapeutický cyklus workshopů pro dospělé.
Vhodný pro všechny. Kruh. Symbol věčnosti.
Kruh začátek a konec. Kruh, život sám.
Na hodinách arteterapie se seznámíte
s bioenergetickým cvičením, se spontánním výtvarným projevem
a také proniknete do tajů abstrakce a intuitivní malby.
Pomůžeme poodhalit skryté tvořivé bloky
a znovuobjevit vaši kreativitu v její čisté formě.

Kontakt a přihlášky: artandreae@gmail.com
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DĚNÍ VE MĚSTĚ

Vedení města
SE PŘEDSTAVUJE

Na ustavujícím zasedání
12. listopadu 2018 zvolili
zastupitelé nové vedení města
– starostku, místostarostu,
další tři členy Rady města
Hostivice a předsedy dvou
výborů. Tito zastupitelé se
vám nyní krátce představují.
Kontakty na všechny z nich
naleznete na městském webu
(www.hostivice.eu).

Ing. arch. Klára Čápová
starostka, 42 let

zvolena za HOme – Hostivice město
Vystudovala architekturu na ČVUT v Praze
a po škole začala pracovat v architektonickém
studiu. Je spoluzakladatelkou volného sdružení
tří architektů. Jejich posledním projektem je
fotbalový stadion v Postoloprtech.
Zájmy: vaření, vinaření, cyklistika.

Ing. arch. Tomáš Koňařík
uvolněný radní, 47 let

zvolen za HOme – Hostivice město
Vystudoval Fakultu architektury
ČVUT. Už při škole dlouhodobě spolupracoval
s ateliéry v Praze a v Berlíně. Podílel se na stavebních
projektech Central Park Praha, Centrum technického
vzdělávání Ostrov, obnově kláštera Osek nebo na urbanistických
projektech pražského Klárova a Barrandova.

Ing. Jiří Kučera
místostarosta, 43 let

zvolen Hostivice 2006
Zastupitelem je od roku 2002,
v letech 2009 až 2014 zastával
funkci místostarosty, do níž byl
nyní zvolen znovu. Profesí je
výzkumný pracovník v oblasti
technologie vody.
Zajímá se o přírodu a místní
historii, dlouhodobě v Hostivici
vede oddíl Kajky.

Mgr. Markéta Mayerová, Ph.D.
radní, 46 let

zvolena za Hostivice 2006
V letech 2002–2006 a 2010–2014 působila v zastupitelstvu
města Hostivice, několik let pracovala v komisi životního
prostředí a rozvojové komisi.
Celou profesionální kariéru pracuje ve Výzkumném ústavu
rostlinné výroby, v.v.i., jako výzkumný pracovník.

PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Ph.D., Th.D.,
radní, 46 let
zvolen za TOP 09
Historik a vysokoškolský pedagog, působí
na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V zastupitelstvu
města Hostivice působil již v předchozích dvou obdobích, mj. byl
předsedou školské rady ZŠ Hostivice.

Ing. Radek Novotný,
zastupitel, předseda
finančního výboru, 47 let

zvolen za HOme – Hostivice město
Vystudoval VŠE Praha.
Hlavní profesní zkušenosti získal
při obchodování na peněžních
trzích v rámci investičního
bankovnictví.
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Marek Černoch,
zastupitel, předseda
kontrolního výboru, 49 let

zvolen za ODS
Původním povoláním dopravní pilot,
v současné době manažer. V minulém
volebním období (2013–2017)
poslanec Parlamentu ČR (člen
ústavně právního výboru, výboru pro
evropské záležitosti a stálé delegace
Rady Evropy).

Společně
s občany
Město Hostivice má nové zastupitelstvo. Dosavadního starostu Jaroslava
Kratochvíla vystřídala na příští čtyři roky architektka Klára Čápová, která
v Hostivici žije bezmála 20 let. Zájem, nadšení a vůli měnit „svět“ získala
možná po svém pradědečkovi, který byl starostou Dlouhé Lhoty u Tábora.
Hlavním cílem nové starostky je především zapojit občany do dění ve městě,
zajistit lepší průchodnost města a zlepšit jeho rozvoj zejména uvnitř obce.
FOTO: K. ČERNÁ
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ROZHOVOR

Paní starostko, v první řadě
přijměte od MKSH gratulaci
ke zvolení. Začněme hned
otázkou týkající se vašeho
vstupu do komunální politiky.
Kdy vlastně padlo rozhodnutí,
že se vydáte do komunální
politiky? Co byl hlavní důvod?
U mě osobně to byla hlavně
nespokojenost se zpracováním
územního plánu, resp.
s plánováním rozvoje města.
Jako architektka jsem viděla,
jak se daří s územním plánem
pracovat v jiných obcích, kde se
soustředí hlavně na rozvoj města
uvnitř obce. Například v sousední
Chýni v čele s její starostkou
Mgr. Annou Chvojkovou, která
mi byla mimochodem velkou
inspirací. Té se krásně podařilo
nastartovat komunikaci s občany
a zajistit zkvalitňování obce
a života jejích občanů uvnitř obce.
Jen na vysvětlenou – současná
obrovská výstavba v Chýni byla
schválena mnohem dříve před
jejím zvolením.
Vrátím-li se k Vaší otázce,
my jsme se několikrát snažili
vstoupit do diskuze s městem
o tom, abychom se tak mohutně
nerozšiřovali do polí, ale bohužel
jsme nebyli jako jednotlivci
vyslyšeni. Situace se ovšem
nezměnila ani v momentě, kdy
jsme založili spolek HOme, jehož
prostřednictvím jsme původně
chtěli veřejnost seznamovat
s tématy důležitými pro město
a jeho budoucnost. Naopak jsme
12

narazili na mnohem větší bariéru.
Nicméně podpora účastníků
našich akcí byla tak velká a počet
lidí toužících po otevřenější
komunikaci s městem narůstal,
že jít do voleb a pokusit se situaci
změnit, se ukázalo jako jediný
možný krok.
Jak jste sama naznačila,
dlouho to vypadalo, že budete
spolkem, který chce navrhovat
koncepční změny ve formě
organizovaných setkání
a diskuzí. Pak přišla ale náhle
informace o účasti ve volbách.
Byla to strategie?
Právě že vůbec ne. My jsme si
opravdu mysleli, že budeme
spíše kolem sebe, resp. našeho
spolku sdružovat lidi a hovořit
s nimi o aktuálních tématech, že
z toho vzejdou nějaké podněty
pro diskuzi s městem, ale k té
nikdy nedošlo. Museli jsme tedy
jít po vlastní linii. Byli jsme noví,
museli jsme vymyslet kampaň,
která osloví co nejvíce lidí.
Postupně se ukázalo, že podobné
věci jako nás pálí spoustu
dalších… a zbytek už znáte.
Jak vůbec hodnotíte
předvolební klání s politickými
konkurenty?
Popravdě řečeno mě překvapilo,
že naši konkurenti v podstatě
žádnou velkou kampaň nevedli
a soustředili se až na závěr
těsně před volbami. Naopak
naše kampaň byla, myslím,
viditelná i z toho důvodu, že byla
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dlouhodobá. My jsme se jako
„nováčci“ potřebovali seznámit
s lidmi, dostat se k široké
veřejnosti a domnívám se, že
právě tento krok jít blíž k lidem
nám nakonec přinesl úspěch.
Vašemu zvolení předcházela
dlouhá vyjednávání. Bylo
i trochu více času díky soudu,
který řešil výsledky voleb (soud
nakonec dospěl k závěru, že
uskupení Zdravá Hostivice
získalo mandát neoprávněně,
pozn. red.). Koalici váš spolek
ve finále utvořil s TOP 09
a Hostivicí 2006. Na čem vaše
spolupráce stojí? Dalo by se
říct, že je daná koalice opravdu
křehká (v případě, že ODS se
svým jedním mandátem bude
hlasovat proti návrhům koalice,
je její převaha pouze jeden hlas,
pozn. red.).
Hned, jak jsme se poprvé sešli
s předpokládanou koalicí,
deklarovali jsme programovou
shodu. V tom jsme byli rychle
„zajedno“. Potřebovali jsme
však více společných setkání
k tomu, abychom se s koaličními
partnery vzájemně lépe poznali,
vybudovali pocit důvěry
a vysvětlili si vzájemné postoje.
Některé naše schůzky bych proto
ani nepřirovnávala k vyjednávání,
ale spíše k jakémusi
společenskému popovídání si
a vzájemnému poznávání se.
A přestože souhlasím s vámi, že
takto sestavená koalice je křehká,
myslím si, že jsme si stihli vyjasnit

vše podstatné a důležité k tomu,
abychom i v tomto malém počtu
dobře fungovali.
Jak se vám spolupracuje se
staronovým místostarostou
města Ing. Jiřím Kučerou?
Výborně. Jsme sice úplně
na začátku, ale mohu říct, že
máme společná témata jako
péče o památky, ochrana přírody,
zastavení výstavby za rybníky.
Zároveň ale chceme, aby to
naše město bylo více pro lidi.
Například i hojně diskutované
rybníky vidíme jako značku
města, která by měla být více
prezentována a zatraktivněna
pro veřejnost. Samozřejmě
v souladu s přírodou. Uvidíme, to
je otázka do budoucna. Nicméně
velkou výhodu naší spolupráce
vidím i v tom, že řada procesů
a organizačních věcí na úřadě
byla nastavena za jeho předešlého
působení a běží v podstatě beze
změn dodnes. A pro mě je to navíc
jakýsi bonus, že mám v týmu
člověka, který má přehled a se
vším mě může blíže seznámit.
Hned první zastupitelstvo
přineslo rozpravu ostřejšího
charakteru, a to zejména
v souvislosti se jmenováním
uvolněného radního a náklady
na toto pracovní místo. Toto
v Hostivici nebývala běžná
praxe. Mohla byste prosím
vysvětlit, jakou funkci bude
uvolněný radní Ing. arch.
Tomáš Koňařík vykonávat

ROZHOVOR

a proč jste v rámci koalice
k tomuto kroku přistoupili?
Program koalice je rozsáhlý.
V počátku půjde hlavně
o strategicky zaměřené
dokumenty. Koncepci rozvoje
města a koncepci zkvalitnění
prostoru uvnitř města. Nejde

rozpočtů, aby byly zveřejněny,
což je dané zákonem. Dále
jsme s nimi stihli naťuknout
otázku vize a budoucnosti
další spolupráce. Hovořili jsme
například s technickými službami
o ekologičtějším přístupu v rámci
jimi poskytovaných služeb. Chtěli

...aby se zkrátka stalo takovým
standardem, že lidé mají zájem a chuť
být součástí dění ve městě a podílet
se na jeho rozhodnutích
jen naslibovat, že všechno
postavíme. Je potřeba zjistit, co
bude město potřebovat, až ty
stavby budou dokončené, a zvážit,
kam je umístit, aby svému okolí
nepřinesly více problémů než
užitku. Začneme s čerpáním
dotací a jejich smysluplným
investováním. To představuje
politické rozhodování příslušející
vedení města, nikoli úředníkům.
Uvolněný radní se bude zabývat
především strategickými
oblastmi, jako jsou strategický
a uzemní plán. Ten musí být
ze zákona schválen do roku
2022. S tím souvisí participace
občanů na rozhodování, které
může probíhat zčásti i po webu.
Tak se dostáváme ke změně
webových stránek města, založení
facebooku a dalších aplikací
pro komunikaci s občany a jsme
u komunikační strategie města.
To se v Hostivici zatím nedělalo
a my otevřenou komunikaci
s občany považujeme za velmi
důležitou. Pan Koňařík se
ujal spolupráce s investičním
odborem. Společně tlačí
na co nejrychlejší dokončení
a zprovoznění druhé budovy
MŠ. Termín je napjatý a jeho
nedodržení neumožní čerpat
přidělenou dotaci. Dovolím si
doplnit, že během prvního týdne
na úřadu jsme o jeho fungování
zjistili tolik, že pokud se máme
zodpovědně věnovat všemu, co
je bezpodmínečně nutné řešit,
tak tři lidé jsou z mého pohledu
naprosto adekvátní.
Jste ve funkci několik dní
(rozhovor probíhal týden
po zvolení), co jste za tak
krátkou dobu stihla? Na co se
nyní primárně soustřeďujete?
My jsme se v první řadě snažili
seznámit se všemi zaměstnanci
úřadu od paní tajemnice až
po paní uklízečku. Museli jsme
se také sejít se všemi řediteli
příspěvkových organizací
města kvůli schválení jejich

bychom se společně zaměřit
na lepší způsob motivace občanů
ke třídění odpadu, otevřeli jsme
téma péče o zeleň… Kalendář se
nám plní schůzkami se zástupci
dalších organizací.
Podnětnou schůzku jsem již
měla například na nedávných
svatomartinských slavnostech se
spolkem Poutní cesta na Hájek.
Shodli jsme se na záchraně
kaple číslo 12 v komerční zóně
Na Paloukách. Myslím si, že
vedle hostivických rybníků je
dalším zajímavým artiklem
právě tato poutní cesta vedoucí
skrze Hostivici a podle mne by
město mělo tato památná místa
bezesporu podporovat. Přislíbili
jsme pomoc při organizaci
Velkého překážkového závodu
pro děti. Tyto outdoorové
závody typu Spartan Race či
Gladiator Games jsou v dnešní
době velmi populární a u nás se
dosud nic podobného nekonalo.
Do konce roku bych se ráda sešla
s ostatními zástupci organizací
a spolků, které ve městě fungují.
Hodlám navázat vztahy se
starosty okolních obcí. Na radě
města ustanovíme komise jako
poradní orgány rady a zapojíme
do nich odborníky z řad občanů.
Občany budou určitě zajímat
vaše nejbližší kroky. Co jsou
pro vás priority roku 2019?
Co nejdříve chceme také spustit
webové stránky města, facebook
a další aplikace pro komunikaci
s občany, o kterých jsem už
na začátku mluvila. Musíme začít
se strategickým plánem, kdy
budeme samozřejmě vycházet
ze stávajícího programu rozvoje
města, který se však od doby svého
vzniku v roce 2012–13 nikam
moc neposunul. Chceme tedy
na jeho základě nejdříve vytvořit
strategii a následně upravit
zadání nového územního plánu.
Čekají nás například opravy
a úpravy stávajících hřišť, které

chystáme ještě do konce toho
roku 2019. A díky nové strategii
a nově vzniklým plánům získáme
řešení na úpravu všech sportovišť
ve městě – kde chybí, kde by měla
vyrůst a jakého typu, což už je zase
plán na to výhledové období 4 let.
Pokračujme dále otázkou
na vaše, již trochu zmíněné
plány do roku 2022, tedy
do konce vašeho volebního
období. Čeho hodláte
dosáhnout a jakými
konkrétními výsledky
byste se chtěla za tuto dobu
prezentovat?
Jak už jsem naznačila, chceme
do té doby zajistit určitou
zasíťovanost všech sportovišť
a propojení mezi nimi. S tím úzce
souvisí kompletní řešení dopravy
v Hostivici, a to nejen pro auta,
ale víc s ohledem na hromadnou
veřejnou dopravu. Chtěli bychom
navýšit počet autobusových
zastávek na hlavních tazích
ve městě a zlepšit průchodnost
městem, zkrátit vzdálenosti,
jak chodcům, tak i cyklistům,
kteří kvůli tomu nyní raději jezdí
autem. Ovšem úplně nejlepším
výsledkem by pro mne bylo,
kdyby se na základě různých
participačních projektů, které
chceme využívat, do rozhodování
o městě zapojilo co nejvíce lidí.
Aby se zkrátka stalo takovým
standardem, že lidé mají
zájem a chuť být součástí dění
ve městě a podílet se na jeho
rozhodnutích. A možná ještě
z mého osobního pohledu
architektky bych byla ráda,
kdyby se podařilo zatraktivnit,
zkvalitnit a zefektivnit veřejná
prostranství, která by se tak více
přiblížila lidem. Zmíním třeba
hojně diskutované náměstí, kdy
nám bylo podsouváno, že jej
chceme zastavět. Tak to určitě
ne. Spíše se chceme zamyslet nad
tím, jak toto místo mnohem víc
a co nejlépe využít v rámci města.
Podle mne má totiž toto místo
v sobě mnohem větší potenciál,
než být dětským hřištěm, kde se
lidé zatím setkávají nejvíce.
Co byste ráda vzkázala
občanům Hostivice?
Aby se nebáli (smích). Aby se
nebáli za mnou kdykoliv přijít.
Otevřenou komunikaci s občany
vítám.
Všem přeji krásný adventní čas.
Děkuji za rozhovor
a hodně štěstí.

Lenka Brychtová,
redaktorka

Seznamte se:
Ing. arch.
Klára Čápová
Odkud pocházíte a jak
jste se ocitla v Hostivici?
Pocházím ze Znojma, kde
jsem se narodila a kde
jsem žila do doby, než jsem
odešla studovat vysokou
školu do Prahy.
Do Hostivice jsem se
přestěhovala v momentě,
kdy jsem končila studia
a poohlížela jsem se
po nějakém vhodném
bydlení. Na doporučení
přátel ze školy, kteří zde již
bydleli, jsem i já zvolila
Hostivici jako svůj domov.
Co a kde jste
vystudovala?
Vystudovala jsem
architekturu na ČVUT
v Praze a po škole jsem
začala pracovat
v architektonickém studiu.
Jaká byla vaše profese /
zaměstnání před
zvolením?
S manželem a naším
společným kamarádem
jsme před lety (v době, kdy
nám trochu odrostly děti)
založili volné sdružení tří
architektů. Naším
posledním projektem je
fotbalový stadion
v Postoloprtech.
Vaše zájmy ve volném
čase?
Ráda vinařím. Od švagra
z Moravy se učím tomuto
krásnému řemeslu, což
obnáší nejen výrobu vína,
ale hlavně jeho pěstování
a péči o vinici. Ráda jezdím
na kole a jsem vášnivou
kuchařkou.
Co jste naposledy četla
za dobrou knihu?
V poslední době u mne
převládá hlavně tzv.
povinná literatura –
aktuálně čtu Zákon
o obcích.
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VOLNÝ ČAS, KULTURA A SPORT

AKTIVITY V SOKOLOVNĚ
PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK

ZRCADLOVÝ SÁL

ZRCADLOVÝ SÁL

ZRCADLOVÝ SÁL

ZRCADLOVÝ SÁL

ZRCADLOVÝ SÁL

7.50–8.55 Kruhový
trénink s Karolínou

16.30–17.15 Krav
maga pro děti 6–10 let

7.55–8.50 Kruhový
trénink s Karolínou

18.00–19.30 Box

10.00–11.30 Box

18.10–19.10
Kruhový trénink
s Karolínou

17.25–18.30 Box
pro děti

ZRCADLOVÝ SÁL
17.30–18.30
Kruhový trénink
s Karolínou

19.20–20.20
Kruhový trénink
s Karolínou
KLUBOVNA
POSILOVNA
9.00–13.00 Dětský
klub Klubíčko
17.00–18.15 Jóga se
Šárkou Zuskovou
18.40–19.40 Jóga
s Yoga4Yogi.cz
KLUBOVNA 4
15.15–16.00
Angličtina ENGLISH
FOR CHILDREN 2 –
děti 2–4 roky
16.00–17.00
Angličtina ENGLISH
FOR CHILDREN 2 –
děti 8–10 let

19.00–20.30 Box
KLUBOVNA
POSILOVNA
9.00–13.00 Dětský
klub Klubíčko

KLUBOVNA
POSILOVNA
9.00–13.00 Dětský
klub Klubíčko

17.50–18.50 Pilates
s Karolínou

15.30–16.30 Baletní
přípravka 5–8 let

18.55–20.25 Krav
maga pro dospělé

KLUBOVNA 4

KLUBOVNA 4
16.30–17.30
Matematika
s jistotou – přípravný
kurz pro žáky z 9. tříd
KLUBOVNA GOLF
16.30–17.15
Tanečky pro děti

18.00–19.30
Klidná jóga
SÁL
19.00–22.00
Divadelní soubor
Hostivice – zkouška
Cvičení TJ Hostivice
KLUBOVNA 1

SÁL
Cvičení TJ Hostivice

SÁL

18.40–19.40
Kruhový trénink
s Karolínou

16.00–17.00
Věda nás baví

Cvičení TJ Hostivice

18.00–19.00
Zumba Valerie

17.30–18.30 Krav
maga pro juniory
11–15 let

16. 12. 19.00–21.00
Tančírna
19.30–22.00
Divadelní soubor
Hostivice – zkouška

18.55–20.25 Krav
maga pro dospělé

19.00–20.00
Zumba Valerie
KLUBOVNA 4
15.30–16.30 English
( děti 6–8 let)
16.30–17.30 English
(děti 4–6 let)
SÁL
10.30–11.30 Fitness
pro seniory
19.30–20.30 Body
& Mind s Katkou
Bímanovou
Cvičení TJ Hostivice

19.00–22.00
Divadelní soubor
Hostivice – zkouška

SÁL

16.30–17.15 Krav
maga pro děti 6–10 let

KLUBOVNA
POSILOVNA
9.00–10.00 Pilates
s Karolínou

OD 20. 12. 2018 DO 4. 1. 2019 BUDE

NEDĚLE

Cvičení TJ Hostivice

KONTAKTY NA LEKTORY

Kruhový trénink s Karolínou www.zdravisobe.cz
Pilates s Karolínou www.zdravisobe.cz
Klubíčko klubicko-hostivice@seznam.cz
Jóga se Šárkou Zuskovou studio.zklub.cz
Jóga s Yoga4Yogi.cz blankajanickova@seznam.cz
Angličtina hostivice@mortimer-anglictina.cz
Krav maga sarka.safrova@krav-maga.cz
Box, box pro děti petrstej@seznam.cz
Tanečky pro děti taneckyhostivice@seznam.cz
Dramaťáček jolana@mksh.cz
Body & Mind aerobic.bimanova@tiscali.cz
Tančírna petr.frydrych@gmail.com
Senior Fitness d.soukal@email.cz
Klidná jóga marcela.maleckova@ceskaacademiejogy.cz
Zumba Valerie www.zumba.lazo.cz
Adéla Reinischová adelka.reina@seznam.cz

SOKOLOVNA – KONTAKTY

Jolana Petříková
+420 702 154 915, jolana@mksh.cz
Lucie Bartošová
+420 725 502 962, lucie@mksh.cz
Recepce sokolovna
+420 702 210 821, recepce@mksh.cz

SOKOLOVNA UZAVŘENA

Srdečně Vás zveme na

Benefiční koncert pro Husovu základní
školu a mateřskou školu SMĚROVKA
V neděli 6. 1. 2019 od 14.00 hodin

v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí
Vystoupí:
děti z Husovy ZŠ a MŠ SMĚROVKA
Hostivický pěvecký sbor
Hudební skupina Unplugged Trio

Sbírku pořádá NO CČSH Hostivice – zřizovatel školy
Ve spolupráci s NO CČSH Praha 1-Staré Město
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VOLNÝ ČAS, KULTURA A SPORT

Po roce Vánoce, i v ZaHRÁTce, přicházejí…
Věříme, že i pro
zarputilé odpůrce
zimních měsíců,
sněhu a mrazu jsou
Vánoce období,
na které se těší.
Svátky klidu, míru,
radosti a pohody,
kdy můžeme trávit
čas se svou rodinou
a setkávat se
s přáteli.

Nebuďme dokonalí, buďme
SPOLU.
My v RC ZaHRÁTka slibujeme,
že vám k tomu i v následujícím
roce dáme dostatek příležitostí
tak, jako tomu bylo i letos.
Společně jsme prožili opět
mnoho radostných chvil
a za to chceme poděkovat
našim štědrým sponzorům
a ochotným dobrovolníkům
(a jejich rodinám,
partnerům).
Vzpomeňme si třeba
na velkolepý karneval k 10.
výročí RC ZaHRÁTka,
na halloweenské dýňování
nebo na nádherný listopadový
lampiónový průvod zakončený
ohňostrojem, za který patří
velké díky rodině Bukovských
a Heleně Buzkové, p. Davídkovi,
p. Staňkovi, MUDr. Štorkové,
hospůdce U Jarouše a Malvíku.
Další oblíbenou akcí byla
Mikulášská nadílka 5. 12.,
kdy u nás na Mikuláše čekalo
80 dětí s rodiči, a doufáme, že
si děti Mikuláše užily a moc
se nebály. Děkujeme Katce
Krieglové Kratochvílové
za organizaci a přípravu balíčků
s velkou podporou dárců.

N

ebo je to jinak? Poslední
dobou můžeme
na internetu vídat
reklamy, které poukazují na to, že místo toho, abychom
si Vánoce užívali a trávili je
spolu, tak se stále za něčím
honíme – koupit dárky, sehnat
stromeček, uklidit celý byt,
napéct tunu cukroví apod.
Myslím, že slovo SPOLU je tu
klíčové… chápu, že každý rodič
chce pro své ratolesti vykouzlit
dokonalou vánoční atmosféru
a udělat jim tak Vánoce dokonalé, ale pojďme to letos zkusit
o maličko jinak.

S přelomem roku souvisí

Rodinné centrum


foto: Markéta Šťastná

bilancování a plánování
dalšího. Chtěli bychom vás
požádat o zpětnou vazbu a vaše
návrhy na další směřování
ZaHRÁTky. Přeci jen 10
let máme jen jednou, tak to
oslavíme a vykročíme do nové
desítky. Na webu ZaHRÁTky
najdete dotazník k našemu
fungování, vašim zájmům
a potřebám v naší komunitě.
Budeme moc rádi, když nám

věnujete pár minut a ideálně
přepošlete dalším maminkám
v okolí. Děkujeme.
Klidné vánoční svátky, mnoho
radostných chvil s dětmi
a souznění s blízkými přejí
za tým ZaHRÁTky
Anna Rajchartová
a Lenka Brožková

Rodinné centrum



nabízí

P r e v e n ti v n í v y š e t ř e n í
Z R A KU v i de o k a m e ro u
( p ř í s tr o j e m P lu s O p t i x j e v j e de n o k a m ž i k u o b o u o č í
m ě ř e n a r e f r a k c e , v e l i k o s t z o r n i c a o dc hy l k a p o h le du )

Ve středu 16. ledna 2019 v 14-16h
I malá porucha vidění může dítěti působitznačné obtíže.Dioptrické vady způsobují
zhoršenou orientaci v prostoru, která může být příčinou vzniku úrazu.Děti s oční
vadou vnímají své okolí rozostřeně, jako by se na svět dívaly přes “matné sklo”.

5 minutové neinvazivní, nestresující
vyšetření zraku u dětí 8 měsíců – 7let
Cena: 160 Kč, pro děti k dispozici hernička

Objednání na ǣȀȀǤǤȀ
íce informací  ̷Ǥ či ǤͲͺͲͲͶʹ
Adresa je Za Mlýnem 1748, Hostivice.www.zahratka.cz

Aktivity projektu Podpora rodin z Hostivic a okolí jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.



Vám nabízí přednášku

Kojení

příprava pro těhotné
a maminky do 2 měsíců věku miminka

Praktické setkání pro nastávající rodiče a čerstvé maminky, kde se dozvíte
o fyziologii tvorby mléka, ukážeme si techniku kojení, různé polohy kojení.
Dozvíte se, jaké mýty o kojení se tradují (čas mezi kojením, slabé mléko atd.)
a jaké problémy kojení často provázejí (bolest, málo/mnoho mléka, růstový
spurt, silný/slabý vypuzovací reflex, bolavé bradavky, ragády, retence,
kvasinky ad.). Hlavně jak jim předcházet a úspěšně je zvládnout.
Součástí jsou praktické ukázky, předvedení pomůcek.
S laktační poradkyní Lenkou Brožkovou.

KDY: ve středu 9.ledna v 17:30

ZA KOLIK: 100 Kč (získáte 10% slevu na konzultaci po porodu)
Přihlášení na https://zahratka.webooker.eu
Více info na emailu: lenka@brozek.org, tel 608 607 042.

MĚSTO
Město HOSTIVICE
Hostivice

Adresa je Za Mlýnem 1748, Hostivice. www.zahratka.cz či lenka.brozek.org
MěstoHOSTIVICE
Hostivice
MĚSTO

Aktivity projektu Podpora rodin z Hostivic a okolí jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ

Hostivici jsme předali v dobré kondici
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva města konaném dne 12. 11. 2018
bylo zvoleno nové vedení města Hostivice.

N

a rozdíl od předešlých
let se utvořená koalice
dohodla na rozšíření
vedení o dalšího
uvolněného, tedy placeného člena
rady města.
Navýšení odměn členům rady,
zastupitelům, předsedům komisí
a vedení města bude pokladnu
města stát okolo jednoho milionu
korun ročně navíc. Čas ukáže, zda
se zvýšené náklady na odměny
vedení městu vrátí.

Touto cestou musím poděkovat
koaličním zastupitelům města
ve volebním období 2014–2018
za příkladnou práci a splnění slibů,
se kterými jsme šli v roce 2014
do voleb.
Před dokončením je stavba nového
areálu mateřské školy, a tím bude
splněn i poslední slib zajištění
dostatku míst v předškolních
zařízeních.
Město předáváme v dobré kondici.
Potvrzuje to i ratingové hodnocení

společnosti CRIF – Czech
Credit Bureau, a. s., která městu
opakovaně udělila druhé nejvyšší
hodnocení „B + “, tedy téměř bez
rizika. Ve Středočeském kraji
takové ocenění získala pouze tři
města.
Z úvěru 70 milionů Kč, které
si město vzalo v roce 2011
na stavbu školního pavilonu A,
zbývá doplatit 19 milionů Kč.
Ale v současné době je na účtech
města okolo 100 milionů korun.

To je pro nové vedení hezký základ
na začátek. Za takto vysokou
finanční částku se při dobrém
hospodaření dají vybudovat pro
město potřebné a smysluplné věci.
Bylo by škoda miliony nechat jen
tak rozutéct.
Hostivici a novému vedení města
přeji, aby na konci volebního
období mohlo říci, že toho udělalo
pro město víc než vedení předešlé.
Jaroslav Kratochvíl

Novinky z Evropy
Nový informační portál Co dělá Evropa pro mě. Pomoct pochopit občanům výhody členství
v EU má nový webový portál www.co-dela-evropa-pro-me.eu, který by měl lidem Unii
přiblížit a ukázat, do jaké míry EU ovlivňuje každodenní život lidí, a lépe je také informovat
o konkrétních projektech EU. Uživatelé zde mohou najít konkrétní informace o tom,
co EU dělá pro jejich region jako celek, pro jejich profesi nebo jejich koníčky a zájmy.
Evropští lídři jsou s výsledkem
dohody o brexitu spokojeni,
vyhráno ale ještě není
Lídři zemí Evropské unie
přivítali zprávy o tom, že se EU
a Londýn po jedenapůlročním
jednání dohodly na podmínkách
vystoupení Británie z EU.
Podle hlavního vyjednavače EU
o brexitu Michela Barniera ještě
není konec. Plný text dohody
o odchodu Británie – všech 500
stran – budou politici ještě pečlivě
zkoumat. Barnier ale potvrdil, že
zveřejněný návrh dohody je na této
cestě velkým krokem vpřed.

Reforma telekomunikací
přinese levnější volání nebo
rychlejší internet
Evropský parlament definitivně
schválil směrnici obsahující
tzv. Kodex pro elektronické
komunikace. Reforma
telekomunikací se tak po několika
letech blíží k cíli, její součástí
je zlevnění cen mezinárodních
hovorů, lepší přístup k rychlému
internetu nebo efektivnější
ochrana spotřebitele. Reforma
dále obsahuje změny tísňové
linky 112 a reformu pravidel pro
rozdělování rádiového spektra.

Nová legislativa zavádí od
15. května 2019 například
cenový strop pro hovory
do jiných členských států EU
ve výši 19 centů za minutu, cena
přeshraniční sms v rámci EU by
měla být maximálně 6 centů.
Brexit má podle místopředsedy
EK pedagogický efekt
na Evropany
Podle prvního místopředsedy
Evropské komise Franse
Timmermanse má brexit
"pedagogický efekt" na Evropany
a v Británii kvůli němu nastalo

vystřízlivění. Řekl to v rakouské
televizi ÖRF. Připomněl, že
v Británii nyní stoupla podpora
Evropské unie.
Zveřejněný průzkum ukázal, že
54 procent Britů by si přálo
setrvání své země v Evropské
unii a vypsání nového referenda
o odchodu Británie z EU by chtělo
55 procent dotázaných.
Pavel Svoboda,
hostivický europoslanec

OHLÉDNUTÍ ZA NÁVŠTĚVOU

Legiovlaku v Hostivici
Dalo by se říci, běžné tuctové úterý pracovního dne v tomto roce. A přeci ten den
2. října roku 2018 byl něčím zvláštní. Několikaměsíční úsilí komunikace CITYTRANS CZ
a Československé obce legionářské bylo úspěšně završeno, jelikož do Hostivice přijela
replika legionářského vlaku v rámci jedinečného projektu Legiovlak.

L

egiovlak dorazil na nádraží
do Hostivice dne 2. října
2018 v dopoledních
hodinách, a ještě téhož dne,
po drobných úpravách nejbližšího
okolí vlaku, byly zahájeny
prohlídky pro veřejnost.
Slavnostní zahájení se uskutečnilo
krátce po 16. hodině slavnostními
proslovy zástupce Československé
16

obce legionářské p. Gála a starosty
města Hostivice p. Kratochvíla.
Slavnostní nástup legionářů se
uskutečnil za zpěvu státní hymny
v podání žáků ZUŠ Hostivice.
Posléze starosta města zahájil
slavnostní otevření Legiovlaku
v Hostivici přestřižením pásky
– stylové trikolory. Následně
předvedli herci divadla Buchty
a loutky Radek Beran a René
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Krupanský krátkou loutkovou
hru Václava Živsy z roku 1918
nazvanou „Zkáza tvrdého meče“
inspirovanou tehdejšími válečnými
událostmi a parodující některé
z protagonistů Velké války. Nutno
říci, že i přes silnou nepřízeň počasí
se nakonec několik desítek zájemců
zúčastnilo slavnostního zahájení
a následných komentovaných
prohlídek vlaku. Vlak bylo možné

navštívit až do odpoledních hodin
v neděli 7. října.
Během týdenní zastávky
Legiovlaku jej navštívilo cca
2.800 návštěvníků, z toho bylo
580 v organizovaných školních
skupinách. Mimo hostivických
studentů z Gymnázia Hostivice,
žáků ZŠ Hostivice a ZŠ Směrovka
se zúčastnili žáci ZŠ Nučice, ZŠ

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ

Kuncova z Praha 13 – Stodůlek
a ZŠ Dědina z Prahy 6 – Ruzyně.
Z institucí lze zmínit i návštěvu
klientů z Domova seniorů Zelená
lípa v Hostivici. Zřejmě geograficky
nejvzdálenější byli návštěvníci
ze slovenských Košic. Nejenom
organizované skupiny, ale i rodiny
či jednotliví návštěvníci se
pochvalně vyjadřovali v návštěvní
knize Legiovlaku. Za zmínku
by pak stál ještě opravdu milý
a přátelský přístup železničářů,
z nichž pak zejména jeden, zdejší
výpravčí Vladimír Stanislav,
navštívil expozici několikrát,
zajímal se především o železničáře
v legiích a organizaci dopravy,
k čemuž dostal od osádky vlaku
veškeré dostupné informace.

V Hostivici se týmu
z Československé obce legionářské
(ČsOL) podařilo naskenovat
fotografie a další dokumenty
z pozůstalostí 10 legionářů,
zdejších rodáků nebo později
se přistěhovavších lidí, které
přinesli návštěvníci během
pobytu Legiovlaku na nádraží.
Konkrétně se pořízení skenů týkalo
následujících legionářů: Gustav
Fafejta, Josef Malý, Břetislav
Nejedlý, Václav Rameš, Andrej
Romaňuk, Josef Sameš, Josef Sova,
Bohumil Vlach, Jaroslav Tydrich,
Alois Veselý.
Snad jedinou vadou na kráse celé
akce byl souběh pobytu Legiovlaku

s výlukou na železniční trati, a s ní
spojenou náhradní autobusovou
dopravou, kdy někteří cestující
vyjadřovali nelibost nad tím,
že kvůli Legiovlaku musí jezdit
autobusem. Samozřejmě jim bylo
poskytnuto patřičné vysvětlení,
bohužel ani SŽDC při plánování
trasy vlaku koncem roku 2017
tuto výluku v dlouhodobém plánu
neměla, takže tomuto problému asi
nešlo předejít.
Návštěvníci vlaku si mohli
prohlédnout krátký videopořad
o důvodu vzniku Československých
legií v Rusku a jejich následnou
anabázi. Velké množství zájemců
využilo komentovaných prohlídek
vlaku za účasti některého
z průvodců Legiovlaku, jejichž
odborné i historické znalosti
návštěvníci hluboceni oceňovali.
V jednom z vozů, nazvaného
přiléhavým názvem Plukovní
prodejna, si mohli zájemci
koupit některý z upomínkových
předmětů, a přispět tím na podporu
ČsOL. Přispět bylo možné
i přímo finančním obnosem

INZERCE

TENISOVÁ ŠKOLA

V

Zážitková orientace na přelomu
května a června byla naší letošní
největší akcí pro veřejnost.
Společně se žákovským pohárem,

Michal Babický,
CITYTRANS CZ

• pro všechny věkové kategorie (děti i dospělí)
• profesionální vedení
• individuální i skupinový trénink
• trénink bez ohledu na počasí díky celoročnímu zastřešení

1. 1. v 11 hodin, to se dobře pamatuje. Novoroční
orientace bude naší další akcí pro veřejnost.

Jaro bylo ve znamení Hostivického
sprintování. Sprint v orientačním
běhu znamená zkrátka krátkou
trať – ti největší borci opravdu
sprintují, většina se ale jako obvykle
pohybuje vlastním běžeckým či
chodeckým tempem. Sluncem
zalité centrum obce bylo v onen
den svědkem mnoha špičkových
i rekreačních sportovců, mezi
nimiž nechyběl ani dvojnásobný
medailista z mistrovství světa.

Autor článku děkuje Československé
obci legionářské, že zahrnula
město Hostivici do nabitého
harmonogramu zastávek
Legiovlaku. Zvláštní poděkování
pak celému realizačnímu týmu
Legiovlaku, konkrétně panu Tomáši
Gálovi, Petru Čížkovi, Jiřímu
Charfreitagovi, Šárce Mikulské
a dalším. Poděkování též míří
k MKSH za to, že projekt Legiovlak
v Hostivici organizačně podpořili.
A poděkování si zaslouží i samotní
návštěvníci, kteří si našli čas a přišli
se dozvědět něco více o vzniku
Československých legií.

TENISOVÁ
A SPORTOVNÍ HALA
HOSTIVICE

Akce pro veřejnost
letošním roce jsme
organizovali vysoký počet
akcí pro veřejnost či se
na nich podíleli. Nechávám
nyní stranou, že se kdokoli může
přijít podívat na naše tréninky
a na vlastní kůži si vyzkoušet
orientaci podle mapy, aniž by
to pro něj znamenalo nějaký
závazek. Někteří po několik
návštěvách nepřijdou, někteří
zůstanou a stanou se součástí
našeho orientačního klubu. Také
nechávám stranou orientační akce
pro školy, jež také neodmyslitelně
patří ke koloritu naší pestré
činnosti.

do přítomné kasičky. Dále bylo
možné učinit zápis do návštěvní
knihy Legiovlaku, vzít si některý
z propagačních materiálů ČsOL
nebo si nechat vyhledat jakéhokoliv
legionáře z databáze ČsOL.

(v létě otevřeny boční strany – ochrana před sluncem
i deštěm, celoročně příjemné klima)

PRÁZDNINOVÉ PŘÍMĚSTSKÉ KEMPY
PRONÁJEM SPORTOVIŠTĚ

TENIS

NOHEJBAL

FOTBAL, MALÁ KOPANÁ

který jsme pořádali, měl každý
možnost si orientaci opět vyzkoušet
na jednoduchých tratích v místním
lesoparku. Přestože v rozpětí
několika týdnů byla bouřka
a vydatně pršelo právě během
oněch dvou hodin, kdy akce
probíhala, dosáhl celkový počet
účastníků téměř pěti stovek.
Svojí symbolickou troškou
do mlýna jsem přispěli u akce
Břevské břehy, pořádané spolkem
HOme, kde si děti mohly vyzkoušet
orientačně-šifrovací hru.
V létě byla v Hostivici poprvé
v historii k dispozici široké
veřejnosti Malá orientační hra.
Každý si mohl z webu stáhnout
a vytisknout orientační mapu
a podle ní pak hledat v okolí
Husova námětí a místní školy
kontrolní stanoviště. Podle odezvy,

kterou jsme dostali, se akce
zúčastnilo do poloviny letních
prázdnin několik desítek lidí.
Podzim byl pak pro nás nejen
ve znamení klasických orientačních
tréninků a závodů, ale byli jsme
také součástí akce Zažij město
jinak, kde si lidé mohli pro změnu
vyzkoušet orientaci převážně
v městské zástavbě.
Díky různým dotacím
a příspěvkům se mohli lidé všech
těchto akcí zúčastnit zcela zdarma
a někde na děti dokonce čekala
i drobná odměna. Tím se dostávám
k poděkování všem, kdo umožnili
či nějak podpořili v letošním roce
činnost hostivického orientačního
klubu. Byli to především
dobrovolníci z řad našich členů.
Finančně nám krom vlastních
členů nejvíce pomohlo ministerstvo

VOLEJBAL

REKREAČNÍ BADMINTON

KOŠÍKOVÁ

KONTAKT:
tel.: 733 192 198 nebo e-mail: sport@sp-h.cz
www.sp-h.cz

školství a dále také Česká unie
sportu a obec Hostivice. Nejen
těmto patří velký dík.
A nezapomeňte – jak na nový rok,
tak po celý rok! Tedy na viděnou
1. ledna v 11 hodin.
Jan Müller, @ob.hostivice
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Den válečných veteránů 11. 11.

V

jedenáct hodin
jedenáctého dne
jedenáctého měsíce roku
1918 vstoupilo v platnost
příměří podepsané válčícími
stranami ve francouzském
Compiègne, kterým byly ukončeny
boje první světové války, tehdy
nazývané Velké. Ačkoliv se ještě
nejednalo o skutečný mír, pro
tehdejší válečnou generaci se
jednalo o jeden z nejkrásnějších
dnů jejich života.
Letošního 11. listopadu si
připomenuli sté výročí od konce
tohoto válečného konfliktu, který
postihl snad všechny české rodiny
a v mnohém změnil tehdejší svět.
Již během oslav prvního výročí
ukončení Velké války, v roce
1919, se ve Spojeném království

zrodila tradice Dne vzpomínek
(Remembrance Day), při kterém
jsou připomínány válečné oběti.
Tento významný den má v různých
zemích svou specifickou podobu,
název a tradice. Základní cíl je
však podobný – uctění památky
všech veteránů a obětí válečných
konfliktů, bez ohledu na válčící

strany. Od dvacátých let
20. století se symbolem vzpomínky
na válečné oběti staly květy vlčích
máků, které rostli na polích
místo obilí, jelikož hospodáři byli
ve válce.
Také Česká republika se od roku
2001 připojila k tradici připomínky
11. listopadu a od roku 2004 jej

přijala jako svůj významný den –
Den válečných veteránů.
Letos při té příležitosti proběhly
v Hostivici dvě pietní akce
na Husově náměstí u památníku
padlým a v Litovicích u sochy
TGM.
Iveta Kohelová

EnviKlub HURÁ VEN
EnviKlub HURÁ VEN, z. s., funguje v Hostivici již pátým školním rokem. Krom
lesního dětského klubu, který provozujeme celoročně, k nám mohou vaše
děti převážně předškolního věku zavítat na různé dílny, zážitkové, naučné
programy nebo příměstské tábory.

P

ro širší veřejnost pravidelně
pořádáme hostivické závody
kočárků a na programu
jsou i různé semináře nebo
workshopy.
Ve školním roce 2017/2018 jsme
se zaměřili na stabilizaci našeho
týmu a hledání cest jak zlepšit naše
služby. Po čtyřech letech provozu
bylo již také potřeba obnovit
podlahu v jurtě, při té příležitosti
jsme nechali vyčistit a opravit
plachty jurty. Díky příspěvku města
Hostivice ve výši 100.000,- a Vašim
darům na crowdfoundingovém
portálu Hithit.cz i mimo něj se nám
podařilo shromáždit prostředky
na obě renovační činnosti. Za vaši
podporu velmi děkujeme.
Finanční prostředky jsme
bezezbytku použili. Chcete vědět
jak? Nahlédněte na naše stránky
hura-ven.cz/podlaha.
Tento školní rok už je v plném
proudu, kapacita LDK HURÁ
VEN je naplněna, v hlavě se
nám honí velké plány. Chceme

18

opět o něco vylepšit naše
zázemí – tentokrát stavbou
a vybavením spacího domečku
a stavbou stabilního dřevěného
zahradního altánu, kde
bychom se s dětmi mohli
schovat před nepříznivým
počasím a přesto být venku.
Vymýšlíme slavnosti,
workshopy, přednášky
a kulturní akce, které chceme
nabídnout komunitě kolem LDK
HURÁ VEN i širší veřejnosti.
Těšit se zatím můžete na:
 Adventní jarmark 1. 12. 2018

 Odpolední Hromničkovou
dílnu 1. 2. 2019
 Přednášku Johany Passerin
na téma volné hry 14. 3. 2019
 Vynášení Morany pro veřejnost
20. 3. 2019
 Velikonoční dílnu 18. 4. 2019
 Hostivické závody kočárků
12. 5. 2019
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FOTO: ARCHIV ENVIKLUBU HURÁ VEN
Příměstské tábory a jiné
aktivity pro děti o letních
prázdninách
Aktuální pozvánky naleznete
na našich webových stránkách
hura-ven.cz nebo facebookovém
profilu EnviKlubHuraVen.
Vzhledem k tomu, že fungujeme
spíše komunitně než tržně,
na většinu těchto činností
potřebujeme finanční prostředky
i z jiných zdrojů. Sháníme
tedy sponzory, oslovujeme
obce, reagujeme na grantové
výzvy. Oslovujeme i Vás jako
potencionální partnery a dárce.
Stejně jako minulý
rok máte i Vy možnost
zapojit se do fungování
LDK HURÁ VEN.
Na portále darujme.
cz jsme k tomuto účelu
vytvořili dlouhodobý
projekt na podporu
lesního dětského klubu
HURÁ VEN. Vaše

příspěvky využijeme pro obnovu
a rozvoj zázemí nebo na některou
z kulturních akcí případně budou
použity ve prospěch LDK HURÁ
VEN jako takového (nákup
vzdělávacích, výtvarných pomůcek
nebo na kulturní program pro děti
z LDK HURÁ VEN)
Dary posílejte přes projekt
EnviKlubu HURÁ VEN
na darujme.cz (https://www.
darujme.cz/projekt/1201317)
nebo přímo na náš transparentní
nebo běžný účet viz hura-ven.cz/
kontakty.
Všem případným dárcům velmi
děkujeme, v případě zájmu a splnění
všech náležitostí vystavíme
potvrzení pro účely odpočtu
z daňového základu na konci roku.
Mgr. Barbora Kompanová,
EnviKlubu HURÁ VEN

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ

Mladší přípravka boduje!
Fotbalisté mladší přípravky TJ Hostivice mají za sebou první
část sezóny a průběžnou tabulku zatím vedou s náskokem
jednoho bodu před druhou Jenčí.

V

zhledem k tomu, že
se jedná o jejich první
pravidelnou soutěž,
výsledek je to více
než ohromující. „S kolegou
Markem Čermákem jsme
v letošním roce poprvé
přihlásili do soutěže mladších
přípravek také ročník
2010/2011. Věděli jsme, že jsou
kluci již připraveni a chtěli jim
nabídnout impulz k dalšímu
zlepšování fotbalových
dovedností,“ vysvětluje trenér
Jaroslav Fousek.

Soutěž mladších přípravek
se hraje formou turnajů vždy
každý s každým a dosud se tedy
odehrálo 6 turnajů a celkem 30
zápasů. V konkurenci mužstev
z Jenče, Úhonic, Drahelčic,
Rudné a Červeného Újezdu si naši
fotbalisté nevedli vůbec špatně –
3x se umístili na třetím místě, 2x
na místě druhém a poslední turnaj
na domácím hřišti dokonce vyhráli.
A co na to páni trenéři? „Máme
obrovskou radost, když vidíme,
že to děti nesmírně baví, že mají

chuť stále se učit nové
věci a zdokonalovat
se, to nás těší víc než
samotné umístění
v turnajích,“ říká Fousek.
A Marek Čermák ho
doplňuje: „Poděkování
patří i rodičům, kteří
společně utvořili super
partu a v samotných
zápasech nás nesmírně
podporují a fandí.“
Výkony malých
fotbalistů jsou zatím

Průběžná tabulka výsledků
Rk

Družstvo

Záp.

+

0

-

Skóre

příjemným překvapením. Doufejme
tedy, že jim bude fotbalové štěstí přát
i v nadcházející sezóně. Do té doby dle slov
trenérů pravidelně a pilně potrénují v místní
víceúčelové hale, aby se v jarní části sezóny
pokusili náskok minimálně udržet. Držíme
palce!

Body

1

Hostivice

30

19

0

11

125:83

57

2

Jeneč

30

17

5

8

144:82

56

3

Č. Újezd

30

16

4

10

108:96

52

4

Úhonice

30

14

4

12

111:92

46

5

Drahelčice

30

10

1

19

95:157

31

6

Rudná

30

6

2

22

69:142
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Lenka Brychtová

ROCKI RACE
27.4.2019

ROCKI OUTDOOR COMPANY zve každého zájemce o OCR závody a každého,
kdo rád posouvá své limity, na první závod ROCKI RACE,
určený pro děti ve věku 6-17 let.
OCR (Obstacle Course Races) je závod v terénu s přírodními i uměle
vytvořenými překážkami.
Každý řádně zaregistrovaný závodník obdrží originální tričko
ROCKI RACE 2019 a po doběhnutí do cíle získá vysněnou medaili.
První tři závodníci v každé kategorii získají věcné ceny na stupni vítězů.
Kategorie
Kids I.
Kids II.
Junior I.
Junior II.

Věk

Délka trati - km

Překážky

6,7,8
9,10,11
12,13,14
15,16,17

2+
3+
4+
5+

15+
20+
25+
30+
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Pozvánka
na vánoční
zdobení
stromků
pro zvířátka

V

ážení sousedé,
srdečně
vás zveme
na společné
vánoční zdobení
stromků pro zvířátka.
Sraz je v neděli 16. 12.
ve 14 h vedle tenisových
kurtů u Litovického
rybníka. Plánujeme
krátkou lesní procházku,
při které společně
s dětmi ozdobíme
tři stromečky, aby
z letošních Vánoc něco
měla i zvířátka. Jablíčka
a oříšky s sebou.
Marek Černoch,
Hostivice ODS

Exkurze Galerie Rudolfinum
ZŠ HOSTIVICE, TŘÍDY 5. C A 5. E

D

ne 9. 11. 2018 se obě
třídy vydaly na exkurzi
do centra Prahy. Sraz
byl v 7:45 před školou
a odjezd v 8:01 ze zastávky
Hostivice. Čekala nás cesta
na Zličín a odtamtud metrem
na stanici Můstek. Z Můstku
jsme šli asi 2 kilometry pěšky
až k Rudolfinu. Po cestě
jsme viděli různé památky
například: Národní divadlo,
Novou scénu, Karlův most,
Hradčany, sochy Antonína
Dvořáka, Josefa Mánesa
a Bedřicha Smetany. Když
jsme byli uvnitř Rudolfina,
odložili jsme si batohy a bundy.
V Rudolfinu to bylo velmi
hezké. Rudolfinum bylo
postaveno na konci 19. století
a je to památka. V galerii jsme
viděli hodně věcí a obrazů
od současného umělce Petra
Písaříka. Obrazům a objektům
jsme vymysleli i vlastní názvy:
Velký hřeben, Korálkový
korál, Uvězněná koule, Ježura

a Kráska a zvíře. Další věci
nám připomínaly třeba zmrzlý
vodopád, botu, větev s listím,
masku, letadlo, skálu a další.
Také jsme se dozvěděli, že
umělec rád používá: korálky,
měď, knoflíky, dřevo, dlaždičky,
třpytky, cihly, montážní
pěnu, bavlnu a třeba také
výfuk od auta. Dále nás zaujal
exponát, který připomínal
hlavu z Velikonočního ostrova.

Po skončení prohlídky už byl
čas jít a všichni vzpomínali,
jaké hezké umění jsme viděli.
Potom nás ještě čekal výtvarný
workshop. Lepili jsme, stříhali
a tvořili, bylo to super. A teď už
to znáte – metro, autobus a jít
pěšky a jsme ve škole.

když je potřeba, tak si pomáhají

červa do ruky a podat ho bodlínovi.
Nakonec si každý z nás pohladil
surikatu, a pak už nezbývalo
nic jiného, než se se zvířátky
a ošetřovatelkami rozloučit.
Odpoledne se zvířátky jsme si
všichni moc užili a těšíme se, že
k nám zase někdy přijdou.

			

Text je poskládaný z jednotlivých
zápisků od žáků z 5. C.

			

Zvířátka v družině

V

e středu 14. listopadu
k nám do družiny přišla
na návštěvu zvířátka. Ne,
nebojte se, nepřišla sama,
ale se svými ošetřovatelkami ze
ZOO Zájezd. A tak jsme se mohli
blíže seznámit s ženetkou, bodlínem a surikatou. Dozvěděli jsme
se spoustu informací o životě
těchto zvířat, kde žijí, čím se živí,
ale také několik zajímavostí,

například že
 bodlín nemá rád vedro, a tak
prospí celé léto, bodlínovy
bodliny jsou jemné, takže
nepíchají, mamince bodlína se
může narodit až 20
malinkatých bodlínů
 surikaty se velmi rády “opalují“
na sluníčku, a co se týče potravy,
tak jsou strašně lakomé, ale

 ženetka umí výborně skákat ze
stromu na strom a také po něm
šplhat stejně jako veverka.
A kdo dával dobrý pozor
a odpověděl správně na otázky paní
ošetřovatelky, mohl si za odměnu
nakrmit bodlína. Ale nebyl to
lehký úkol, bodlín má rád červy,
a tak musel sebrat odvahu, vzít

Děti a vychovatelky
ŠD ZŠ HOSTIVICE

POLEMIKA, NÁZORY

Texty otištěné v rubrice Polemika, názory nemusí být totožné
se stanoviskem redakce.
Texty procházejí pouze základní pravopisnou a grafickou
korekturou. Za případné gramatické a stylistické nedostatky
zodpovídá autor.

Redakce podporuje kultivovaný způsob vedení diskuse, a proto
si vyhrazuje právo zveřejňovat pouze texty odpovídající
tomuto kritériu. Dále si vyhrazuje právo neotiskovat texty
týkající se záležitostí, pro jejichž řešení by byla vhodnější
osobní komunikace dotčených stran.

Stalo se v posledních deseti letech

P

o zhruba deseti letech došlo
k zásadní změně vedení
našeho města, což je určitě
důvod k zjednodušené
rekapitulaci. Paměť je věc ošidná
a nepřesná, proto je dobře si
události občas v hlavě srovnat.
Jen pro připomenutí – větší vliv
na vývoj našeho města jsem získal
zhruba v roce 2008–2009 a ztratil
jej v r. 2012, tedy před 6 lety, a proto
se zaměřím jen na ty projekty,
20

které jsem buď inicioval, nebo
na ně sehnal finanční prostředky,
případně jsem je aktivně podporoval
v zastupitelstvu města a kraje.
Některé byly dokončeny až po mém
odchodu.
Nejprve výčet uskutečněných
akcí:
1. výstavba křídla školy s kuchyní,
jídelnou a provizorní třídou
mateřské školy v 1. patře
2. výstavba celého východního
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křídla školy s učebnami – dokončení
celého areálu
3. dostavba tříd mezi budovami
mateřské školy
4. rekonstrukce budovy staré školy
a otevření nově zřízeného gymnázia
5. modernizace a rekonstrukce
sokolovny
6. nový povrch ulice Čsl. armády se
zúžením vozovky v oblasti vjezdu
do města od Prahy s vytvořením
zeleného pásu se stromořadím

platanů
7. nový povrch ulice Komenského
s retardérem u Klokánku
8. dokončení revitalizace cest
na Husově náměstí s výstavbou
fontány
9. odstranění skládky v oblasti
zámecké zahrady a vybudování
parku v této oblasti
10. změna bývalé skládky
na centrální park (ulice Čsl.armády
– u parkoviště pro letiště)

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ

11. výstavba sportoviště – dětského
hřiště, fotbalového hřiště na kraji
Hostivice směrem k Sobínu (dnes
u novostaveb domů Bažantnice)
12. změna pole na rekreační louku
s vysázením remízků v oblasti mezi
cyklostezkou k Sobínu a dětským
sportovištěm popsaným v bodě
11 – tzv. piknik park (je zde ohniště
s lavičkami)
13. výsadba nových višní
ve Višňovce a založení lipové aleje
14. propojení cyklostezky k Sobínu
– původně cyklostezka končila
ve křoví na hranici Hostivice
15. výstavba cyklostezky z Řep
do Hostivice a z Hostivice do Hájku
16. nový povrch cesty pro pěší
a cyklisty z Hostivice do Břvů okolo
rybníků
17. výsadba desítek nových stromů
a keřů po celém městě
18. podpora projektu – revitalizace
okolí Litovického potoka – se
snahou projekt doplnit o cestu pro
pěší
19. podpora projektu výsadby
zeleného prstence v oblasti
bývalé střelnice (v oblasti ulice

Za Mlýnem)
Proti čemu jsem vystupoval
a snažil se zastavit:
1. další výstavbu hal – blokovali
jsme stavbu nájezdu na dálnici,
jehož dokončení znamenalo další
a takřka nekontrolovanou výstavbu
plechových hangárů. Po mém
odstranění z kraje to šlo jako
po másle. Jaká je skutečnost víme.
2. snažil jsem se o zásadní
změnu vzhledu a rozměrů hal –
zelené střechy, ozeleněné stěny,
výsadba zeleně, menší rozměry
hal, více volného prostoru mezi
nimi – v krajském územním
plánu, stanoviska kraje k EIA,
ale prosazováno i na jednáních
hostivického zastupitelstva. V době
mého působení s částečným
úspěchem.
3. bránil jsme výstavbě další
vzletové dráhy na letišti
4. nebyl jsem pro rozšiřování
kapacity čističky odpadních
vod – ta stará totiž soužila jako
dokonalá stavební uzávěra – bez
větší kapacity nešlo stavět nové
haly, ale ani byty v takovém rozsahu

(např. Hostivice-jih). Navíc jsem
varoval před použitím v ČR zatím
nevyzkoušených technologií. Jak
obé dopadlo, víme, a díky tomu se
zde staví o sto šest.
5. bránil jsem zástavbě okolí Břvů
bytovou výstavbou nebo hustou
výstavbou rodinných domů
Co jsem prosazoval a neuspěl:
1. výstavba plaveckého bazénu
s koupalištěm – byl dokonce
vypracován projekt u sokolovny,
a proto má sokolovna tak velkorysé
šatny, sprchy a saunu – nyní
zbytečně. Především pro odpor
Ing. Kučery (tehdy místostarosty
jako dnes) zastaveno po mém
odchodu.
2. vybudování golfového hřiště
nejprve plánovaného v oblasti mezi
Hostivicí a Peterkovým mlýnem,
následně pak v oblasti mezi Břvemi
a Sobínem
3. cesty pro pěší a cyklisty podél
Litovického potoka
4. cykolostezka okolo plotu letiště
z Ruzyně (Dědiny) až do Hostouně
a její napojení na kladensko-lánskou

cyklostezku
5. propojení cyklostezky z Hájku
s Unhoští a její propojení
s cyklostezkou na Braškov
a Bezděkov
Výše uvedený výčet není úplný.
Jednotlivé věci by se nedaly
uskutečnit bez podpory mnoha
dalších lidí – především Jaroslava
Kratochvíla.
V našem měsíčníku je připomínáno,
co se ve městě stalo před sto lety,
neuškodí si občas připomenout, co
vše se stalo v uplynulém desetiletí.
Záměrně jsem se nevěnoval věcem,
se kterými se začalo až po mém
odchodu.
Uvidíme, zda nové vedení města
za pár let předloží nějaký podobný
seznam toho, co se vybudovalo
a opravilo. Jejich prvním krokem je
zatím navýšení vlastních odměn. To
opravdu není šťastný začátek.
Více informací můžete najít na:
facebook zdravá hostivice
MUDr. David Rath

Hostivické postřehy podruhé
K DISKUSI Z HM 11/2018
Vážená paní Studničková,
předně děkuji za odpověď
a zároveň bych se Vás chtěla
zeptat, zda mi můžete objasnit,
jako laikovi, kdy skončí “doba
udržitelnosti projektu”.
To k bodu 1.
K bodu 2.
Nebudu suplovat PČR ani MP
Hostivice. Kdyby měli opravdu

zájem, tak tam denně mohou
vydělat pěkný peníz na pokutách.
Ale jak říkám, to je za podmínky, že
by měli skutečný zájem. NIKDY
jsem tam neviděla ani MP, ani
PČR, že by nějakého viníka řešili.
Děkuji za odpověď.
Dana Tejklová

Vážená paní Tejklová,
Bod č. 1. Udržitelnost oprav
chodníků podél Čsl. armády končí
v roce 2024 (8 let), poté je možno
realizovat výměnu apod.
Bod č. 2. Dle vyjádření MP
Hostivice i PČR tam k pokutování
již došlo. To nám nakonec potvrdila
i majitelka sousední nemovitosti,
kde auta parkují, a tím poškozují
plot u jejího pozemku.

V současné době projednává
vedení města možnosti, jakým
způsobem situaci vyřešit jednou
pro vždy, aby bylo možné jak
bezpečně projet, tak i parkovat.
Pokud budete mít další otázky, tak
mne neváhejte kontaktovat.
Petra Studničková, referent
správního odboru

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

VZPOMÍNKA

PODĚKOVÁNÍ

Dne 19. listopadu uplynulo již 11
let, kdy nás opustil pan Zdeněk
Zahrádka. Stále vzpomínají
manželka, děti a vnuk.

Dne 10. prosince uplyne 9 let,
kdy nás navždy opustil pan Jára
Zelenka. Stále vzpomíná
zarmoucená rodina.

Dne 20. listopadu uplynulo 21
let, kdy nás navždy opustil pan
Jaroslav Zelenka. Stále
vzpomíná zarmoucená rodina.

Dne 18. prosince to bude 23 let,
co nás náhle navždy opustil náš
manžel, tatínek a dědeček pan
Jindřich Pelc. 19. prosince
vzpomeneme jeho nedožitých
90 let. Stále vzpomíná manželka
a synové s rodinami.

Dne 3. prosince uplyne 20 let,
kdy nás navždy opustil pan
Vladimír Zelenka. Stále
vzpomíná zarmoucená rodina.
Dne 9. prosince uplynulo
smutných 35 let od úmrtí našeho
tatínka a dědečka
pana Jaroslava Fanty. Stále
vzpomínají synové s rodinami.

Dne 21. prosince uplyne
smutných 25 let od úmrtí našeho
tatínka, dědečka a tchána pana
Karla Špáce. Dne 24. prosince
by oslavil 86. narozeniny. Stále
vzpomíná dcera, syn a zeť
s rodinami.

Děkuji členkám sociální komise města Hostivice za návštěvu
u příležitosti mého významného životního jubilea, děkuji i za předané
upomínkové a spotřební dárečky, děkuji i za vyřízení přání pana
starosty Kratochvíla. Bylo to od sociální komise milé a udělalo mi to
radost.
Vladimír Osoba

ŘÁDKOVÁ INZERCE

ODVOZ STARÉHO
NÁBYTKU na skládku. Vyklízení
sklepů, bytů, pozůstalostí atd.
Naložíme a odvezeme cokoliv.
Stěhování všeho druhu. Vše
za rozumnou cenu. Volejte:
773 484 056

NOMAD RESTAURANT
rozšiřuje svůj team o pozice
číšník/servírka a pomocná síla
do kuchyně. Více informací
na tel.: 222 245 000 nebo přímo
v restauraci na adrese Čsl. armády
134, Hostivice
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KŘÍŽOVKA

Řešíme
ihned
VENKOVNÍ VNITŘNÍ

 777 038 001
www.gato.cz

ŽALUZIE

ROLETY

SÍTĚ PROTI HMYZU

Tajenkou je citát Charlese Dickensona. Své odpovědi zasílejte na adresu michaela@mksh.cz do 20. prosince 2018.
Výherce získává 2 vstupenky na 1. abonentní koncert na zámku. Koncert „Večer hudby a poezie“ s Ivanou Andrlovou
se koná 24. ledna 2019 na zámku v Hostivici.
Tajenka křížovky listopadového čísla: Tvůj hlas mě uklidňuje, ale slovům prostě nerozumím.
Výherce: Martina Plichtová
22
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PRO BYSTRÉ HLAVIČKY

Milé děti,

vyluštěnou stranu pošlete e-mailem na adresu knihovna@mksh.cz nebo přineste přímo do Městské
knihovny Hostivice. 20. prosince vylosujeme 1 výherce, který od nás dostane věcnou cenu.

ANDÍLCI
S OZDOBAMI
NA LEVÉM OBRÁZKU LETÍ
ANDÍLCI OZDOBIT STROMEČEK.
PROHLÉDNĚTE SI DOBŘE PRAVÝ
OBRÁZEK A ZJISTĚTE, KTERÁ
OZDOBA SE CESTOU ROZBILA.

SNĚHULÁČÍ
DOPLŇOVAČKA
DOPLŇTE DO DOPLŇOVAČKY
JMÉNA SNĚHULÁKŮ PODLE
VELIKOSTI OD NEJVĚTŠÍHO
A ŽLUTÁ TAJENKA VÁM PROZRADÍ
JMÉNO TOHO, KTERÝ JE TAK
VELKÝ, ŽE SE NA OBRÁZEK
NEVEŠEL. TAKÉ SI PROHLÉDNĚTE
PTÁČKY. CO MAJÍ NA HLAVIČKÁCH
TI DVA, KTEŘÍ NEMAJÍ S NIKÝM
STEJNOU ČEPIČKU?

CO MAJÍ
SPOLEČNÉ?
NA ČTYŘECH OBRÁZCÍCH
SI KAŽDÝ UŽÍVÁ ZIMU
PO SVÉM. ALE JEDNO
MAJÍ VŠECHNY OBRÁZKY
SPOLEČNÉ. NAJDETE, CO
TO JE?

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | PROSINEC 2018
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LETÁKŮ A NOVIN

V TÉTO LOKALITĚ, DOBRÉ FINANČNÍ
OHODNOCENÍ

Rekonstruovaný jednopatrový rodinný dům
pro nezávislé bydlení seniorů, v rámci soužití,
s podporou požadovaných služeb.
Jednopokojové a dvojpokojové byty,
cena nájmu 6–10 000 Kč/měsíčně
+ energie + náklady na společné prostory.
Každé patro má vybavenou kuchyňku,
jídelní prostor, sociální příslušenství.
Rozměr pokoje 18,8 m2.
Lokalita: Hostivice, ulice V Čekale
(5 min. zastávka bus č. 306).
Dům nemá bezbariérový přístup,
k dispozici velká zahrada.

Kontakt: raymova@bohemiaeuplanners.eu
Hostivice-Vanoce-2018.qxp_Sestava 1 16.11.18 10:07 Stránka 1

TRABANT MUZEUM
Expozice v Praze je věnována automobilům Trabant,
jejich předchůdcům a socialistické každodennosti.

e-mail: roman.oralek@seznam.cz
tel.: 602 321 261

Kamenictví Špírek
Kámen zobrazuje věky, přináší krásu a užitek.
VEŠKERÉ KAMENICKÉ PRÁCE
Z PŘÍRODNÍHO A UMĚLÉHO KAMENE
kuchyňské a koupelnové desky • obklady • dlažby • parapety
schody • krby • topné panely • pamětní desky • grilovací desky
kamenné doplňky • pomníky
PROVOZOVNA
Plzeňská 210
267 01 Králův Dvůr
tel.: 602 327 392

KANCELÁŘ
Zavadilova 40
160 00 Praha 6
tel.: 777 257 607

SÍDLO
Jabloňová 566
253 01 Hostivice
tel.: 777 143 644

e-mail: info@kamenictvispirek.cz

WWW.KAMENICTVISPIREK.CZ

lízké
Obdarujte své b
dětství
vzpomínkami na

V muzeu naleznete více jak 4 874 kusů exponátů,
386 Trabantů a 156 dalších aut. Pro děti je připravena
závodní dráha, funkční model vláčku a trenažér.
Adresa: Plzeňská 215b, 150 00 Praha 5 - Motol
Otevírací doba: Po - Ne 9 - 17 hod.
Vstupné: plné/důchodci/rodinné: 99/69/199 Kč
Parkoviště: u muzea, zdarma Občerstvení: v muzeu
Telefon: +420 725 555 149 , www.trabantmuzeum.cz

TIP
ční
na váno
dárek

ELEKTRO

Internetový obchod www.vinylfloor.cz
se specializuje na prodej vinylových podlah a PVC
Zkušenosti a tradice od roku 1997
Individuální řešení na míru
Odborné poradenství
Realizace pokládek
Možnost osobní prohlídky vzorků
VinylFloor.cz, Sportovců 881, Hostivice
Tel.: +420 734 429 944 E-mail: info@vinylfloor.cz

POLÁK ml.

• rozvod nízkého napětí
230/400V

• dodávka veškerého
el. materiálu

• zapojení a opravy rozvaděčů

• dodávka a montáž
hromosvodů

• elektrické podlahové vytápění,
ochrana okapů a vjezdů
• rozvod datové a PC sítě,
internet
• novostavby, rekonstrukce,
kompletní opravy el. instalací

• revize el. instalací,
hromosvodů, el. nářadí
a spotřebičů
• revize pro přihlášky ČEZ, změny
tarifů, jističů, nové odběry

František Polák ml., tel: 602 958 591

www.elektro-polak.cz

INZERCE
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INZERCE

Realitní služby,
jaké si přejete

Ing. Aleš Večeřa
Dynasty

T: 734 238 420

Sídlo společnosti:
Husovo náměstí 14
Hostivice
253 01

internetová stálice vždy nablízku

StarNetCz

Internet pro pronajímatele
bytů a nebytových prostor!
734 238 418
734 238 419
www.starnetcz.com
info@starnetcz.com

26
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vydělávejte víc než ostatní
½ tržeb za připojení k internetu pro Vás
komunikujte s klienty online
možnost omezit služby při neplacení

Obchodní společnost STARLIFE s.r.o., Hostivice – Palouky, nabízí následující volné pozice
Rádi bychom mezi sebe přivítali kolegu na pozici
pracovník expedice a skladu, který:
- je nekuřák
- má dobrou fyzickou zdatnost
- nemá averzi k manuální práci
- je zodpovědný, samostatný a pečlivý, dokáže
mít svou práci rád
Nástupní plat 25.000 Kč

Rádi bychom mezi sebe přivítali kolegyni na pozici
pracovnice zákaznického centra, která:
- je nekuřákem
- ráda pracuje v kolektivu
- je zodpovědná, samostatná a pečlivá
- má ráda práci na počítači
(Word, Excel, Power Point)
- základní znalost angličtiny výhodou
Nástupní plat 28.000 Kč

Rádi bychom mezi sebe přivítali kolegu na pozici
Junior IT, který:
- má výbornou znalost Delphi, C#, SQL,
Microsoft .NET Framework
- je komunikativní, zodpovědný, samostatný,
pečlivý, pohotový, umí navrhnout a najít řešení
Nástupní plat 38.000 Kč

Rádi bychom mezi sebe přivítali kolegu na pozici
Junior web developer, který:
- má výbornou znalost SQL, ASP, PHP, .NET, jQuery,
CSS,
základní ovládání Photoshopu
- je komunikativní, zodpovědný, samostatný,
pečlivý pohotový, umí navrhnout a najít řešení
Nástupní plat 38.000 Kč

Pro dané pozice nabízíme:
- zaměstnání na trvalý pracovní poměr ve stabilní společnosti
- příjemné pracovní prostředí
- zdarma produkty společnosti
- příspěvek na obědy (něco za něco )
- možnost automobilu za výhodných podmínek
- cvičení v pracovní době
- nástupní termín = IHNED

Pokud Vás některá z nabídek zaujala, pošlete prosím svůj životopis na e-mailovou adresu:

zamestnani@starlife.cz

INZERCE

