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ROČNÍK 46

hostivický
5.
FILMOVÝ
MAŠKARNÍ
PLES

O vítězství
nad nemocí
s autorkou blogu

DENÍK
RAKA

Rozhovor
s místostarostou

Jiřím Kučerou

Radek
Kurc

Rozhovor
nejen
o hudbě
a charitě

od 19 h v hostivické sokolovně

JIŽ PÁTÝ

FILMOVÝCH KOSTÝMŮ
A MASEK
ZAHRAJE KAPELA BŮHVÍ
HLASOVÁNÍ O NEJLEPŠÍ MASKU VEČERA,
PŘEDTANČENÍ, BOHATÁ TOMBOLA.
Předprodej vstupenek v městské knihovně, vstupné 190 Kč.
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PO 10–18 h

Závěrem bych vám chtěl popřát v novém roce
samé dobré věci kolem vás – dobré lidi, úspěchy,
štěstí a především pevné zdraví. Stále si musíme
připomínat, že bez zdraví pramálo zmůžeme
a všechny materiální hodnoty jsou poté zcela
mimo hru.
Zároveň vám děkuji za podporu činnosti MKSH,
v minulém roce byla enormní, a letos pro nás bude
opět důležitá.

12–16 h
12–18 h
ČT 12–16 h
PÁ 9–15 h

Za tým MKSH

Jan Černý,
ředitel organizace

ÚT
ST

Sponzor
Hostivického
měsíčníku

TIRÁŽ

Plesová sezóna rovněž zanedlouho startuje
a vedle pátého maškarního plesu filmových
masek můžete navštívit tradiční školní
či chovatelský ples.

Těším se na viděnou nejenom
na některé z kulturních
a společenských akcí.

PRO ČTENÁŘE
OTEVÍRACÍ
DOBY
KNIHOVNY

Ale nepřebíhejme. Je velmi milou povinností
napsat, že naše město tento rok opět navštíví řada
významných umělců. Šestý ročník festivalu
In vino Hostivice to bude například Čechomor
nebo Bára Basiková, na městské slavnosti to zase
bude uskupení Monkey Business. Ale již počátek
roku můžete zastihnout v sokolovně Josefa Zímu,
který se do Hostivice vrací po třiceti letech,
či poté v březnu Jaroslava Svěceného. A i tak
to nebude vše.

CITÁT MĚSÍCE

Komukoli prospěti
můžeš, prospívej rád,
možno-li celému
světu.
Sloužiti a prospívati
je vlastnost povah
vznešených.
Jan Amos
Komenský

Hostivický měsíčník – periodický tisk evidovaný Ministerstvem kultury ČR pod č. MK ČR E 11009 Vydává: MKSH, příspěvková organizace,
Husovo nám. 1702, 253 01 Hostivice, IČ: 71294023 Redakční rada: Ing. Michaela Waldhauserová, PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D., Barbora
Chmelíková Redaktoři: PhDr. Jan Černý, Ing. Michaela Waldhauserová, Bc. Lenka Brychtová Korektury (s výjimkou článků v rubrice
polemika/názory, inzerce a propagačních materiálů): PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D. Grafika: Kristina Černá, e-mail: kristina@mksh.cz,
Kateřina Lošťák Náměstková Adresa redakce: Husovo nám. 1702, 253 01 Hostivice, tel: 774 442 215, e-mail: michaela@mksh.cz
Otištěné materiály nemusí být totožné se stanoviskem redakce. Redakce si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení rozsáhlých příspěvků,
případně jejich neotištění. Fotografie jsou z archivu redakce, pokud není uvedeno jinak. Foto na titulní straně: Kristina Černá Náklad: 4500
výtisků. Tisk: Grafotechna Plus, s. r. o., Lýskova 1594/33, Praha 5 – Stodůlky. Neprodejné. Zdarma do schránek občanům.
Datum vydání: 11. 1. 2019 Uzávěrka únorového čísla: 20. 1. 2019
HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | LEDEN 2019

3

”

S L O V O S TA R O S T K Y

Vážení občané,
milí sousedé,

máme za sebou několik
týdnů práce na radnici,
během kterých jsme se
seznamovali především se
stavem a chodem města
i úřadu. I v takto krátkém
čase už bylo nutné
udělat několik zásadních
rozhodnutí. Pozastavili
jsme zpracování
územního plánu a začali
připravovat strategický
plán, do kterého chceme
zapojit občany, spolky
a podnikatele z Hostivice.
Nechali jsme si zpracovat
demografickou prognózu
vývoje počtu obyvatel
města. Vzešly z ní zajímavé
údaje, které bychom rádi
v polovině února veřejně
prezentovali v sokolovně.
S ohledem na ne zcela
dobře zpracovaný
projekt na opravu České
ulice jsme se rozhodli
pro úpravu a doplnění
projektu, a tím k odložení
stavby. Detailně musí
být dořešeny především
výškové návaznosti vjezdů
na chodníky. Všechny
občany, kteří v této ulici
bydlí, jsme o tomto kroku
informovali osobním
dopisem.
Budeme pokračovat
v dalších opravách ulic,
tento rok především
v okolí nádraží. Zároveň
se nám podařilo dojednat
s Krajskou správou
a údržbou silnic společný
postup a financování
generální opravy Litovické
ulice. Letos budeme
především projektovat,
stavět by se mělo příští
rok. Havárie, jako např.
tu mezi ulicemi V Uličce
a K Rybníku, kde se
zavalila sto let stará
dešťová kanalizace,
budeme pochopitelně řešit
okamžitě.
Osobně mě velice potěšilo,
jak se mají k světu „naše“
hostivická čtyřčata.
Před Vánocemi dostala
od zastupitelstva milý
dárek, který byl ale
jen jedním kamínkem
dlouhodobé podpory,
kterou se město snaží
rodině pomoci.
Milí spoluobčané, přeji
vám vydařený nový rok,
dobrou vůli i vytrvalost
měnit svůj život k lepšímu
a rozvíjet to,
co vás těší a naplňuje.

Klára Čápová,
starostka Hostivice
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DĚNÍ VE MĚSTĚ

Zastupitelstvo města Hostivice
Č. 2/2018 KONANÉHO 17. PROSINCE 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.eu. Kurzívou je
uveden komentář k přijatým usnesením.
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
HOSTIVICE
 volí za ověřovatele zápisu paní
Věru Kopovou Ferbasovou
a pana Martina Cipra
 schvaluje program svého
zasedání dle předloženého
návrhu s doplněním bodu č. 6
– Zpráva školské rady
k rozpočtu školy na rok 2019,
bodu č. 24 – Darovací smlouva
č. 173/FIN/2018 a bodu č. 25
– Obecně závazná vyhláška
č. 3/2018
 schvaluje zápis ze svého
zasedání č. 24/2018 konaného
dne 10. září 2018 a zápis
z ustavujícího zasedání
č. 1/2018 konaného dne
12. listopadu 2018
 bere na vědomí zprávu
předsedy kontrolního výboru
o kontrole plnění usnesení
zastupitelstva města za rok
2018
 bere na vědomí zprávu
o činnosti rady města mezi
zasedáními zastupitelstva
10. září 2018 a 17. prosince 2018
 bere na vědomí roční plán
zasedání zastupitelstva na rok
2019 schválený radou města
V roce 2019 se budou
zastupitelstva konat 21. ledna,
18. března, 17. června, 16. září,
9. prosince a v případě potřeby
i v dalších termínech.
 stanovuje, že finanční výbor má
sedm členů, a volí za členy
finančního výboru Ing. Emila
Kajera, Ing. Jaroslava Motyčku,
Ing. Karla Novotného,
Ing. Michaelu Petránkovou,
Ing. Davida Štrose
a Ing. Luboše Tomáška
 stanovuje, že kontrolní výbor
má sedm členů, a volí za členy
kontrolního výboru
Ing. Michala Housku,
Ing. Moniku Motlovou,
Ing. Vojtěcha Mužíka,
Ing. Vladimíra Osobu,
Ferdinanda Poláka
a Mgr. Přemysla Šanovce
 bere na vědomí, že do školské
rady Základní školy Hostivice
byly na zbytek volebního
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období 2017/2018 až
2019/2020 zvoleny za zákonné
zástupce nezletilých žáků Věra
Švecová, DiS., a Petra Linková
 odvolává členy školské rady
Základní školy Hostivice
MVDr. Luboše Kudrnu,
JUDr. Vratislava Havelku
a prof. RNDr. Vladimíra Šímu,
CSc., jmenované za zřizovatele
a jmenuje na zbytek volebního
období 2017/2018 až
2019/2020 do školské rady
Základní školy Hostivice
za zřizovatele PhDr. Martina
Cipra, Ph.D.,
PhDr. ThLic. Drahomíra
Suchánka, Ph.D., Th.D.,
a Jakuba Havláska
Změna členů školské rady
za zákonné zástupce byla
vyvolána tím, že děti dvou
dosavadních zástupců již
nechodí do hostivické školy.
Změna zástupců za zřizovatele
vychází ze změny vedení města.
 deleguje starostku města
Ing. arch. Kláru Čápovou
k účasti na valných hromadách
společnosti Vodárny Kladno
– Mělník, a. s., konaných od
18. 12. 2018 do konce
volebního období v roce 2022
 si vyhrazuje podle § 84 odst. 4
zákona o obcích rozhodování
o zahájení projekčních příprav,
podání žádosti o dotaci
a zahájení realizace v případě
investičních akcí
s předpokládaným nákladem
vyšším než 1 000 000 Kč
Rada města chce, aby o větších
investičních akcích rozhodovalo
vždy zastupitelstvo, proto
navrhla usnesení, které to
umožňuje.
 bere na vědomí přehled
dokončených investičních akcí,
u nichž trvá udržitelnost
projektu, předložený radou
města
U některých dokončených akcí
podpořených dotací musí město
zaručit, že budou nejméně
po stanovenou dobu sloužit
svému účelu, a v některých
případech podávat i pravidelné
monitorovací zprávy. Dosud
trvající udržitelnost se týká

těchto akcí: založení
interakčního prvku ÚSES
(výsadba zeleně nad Jenečkem
kolem bývalé střelnice),
revitalizace Litovického potoka,
rekonstrukce ulice Železničářů,
sportoviště U Obory (tj.
u Okrajové ulice), přechod pro
chodce a chodníky kolem ulice
Čsl. armády a revitalizace malé
vodní nádrže Jeneček. Dosud
není uzavřena ani rekonstrukce
čistírny odpadních vod, kde
probíhá soudní spor mezi
Technickými službami Hostivice
a zhotovitelem stavby.
 bere na vědomí informaci
o průběhu investiční akce
Dostavba 2. areálu mateřské
školy předloženou radou města
O stavbě podrobněji
informujeme ve zprávách
o činnosti rady města.
 bere na vědomí informaci
o postupu příprav některých
investičních akcí předloženou
radou města
Na rekonstrukci České ulice
byla po dohodě se zhotovitelem
ukončena smlouva o dílo.
Na úpravu části budovy
čp. 1702 v zámeckém dvoře
na mateřskou školu má město
nepravomocné stavební
povolení. Na výsledku odvolání
závisí přiznání dotace.
K přístavbě budovy Pionýrů 79,
v níž sídlí v nájmu soukromá
škola Smart Academia, je
zpracována dokumentace pro
územní rozhodnutí. Na úpravu
Husova náměstí a zámecké
zahrady existují pouze studie.
Povodí Vltavy, s. p., připravuje
zkapacitnění Jenečského potoka
Ve Skále, kde se město bude
podílet na financování nového
mostku ulice Za Mlýnem přes
potok.
 schvaluje provedení přeložky
řadů splaškové a dešťové
kanalizace v ulici U Vodárny
a ukládá radě města zajistit
realizaci této akce
Jde o přeložku kanalizace, která
vede pod soukromým domem,
do ulice.
 schvaluje záměr opravy
dešťové kanalizace v části

DĚNÍ VE MĚSTĚ

Litovické ulice a ukládá radě
města zajistit přípravu této akce
Stará dešťová kanalizace
v Litovické ulici mezi ulicemi
K Rybníku a Na Hrázi je
v havarijním stavu, čímž
dochází občas k zaplavování
sklepů blízkých domů.
 schvaluje zahájení stavby
Záložní zásobování vodojemu
Břve s tím, že stavbu zajistí
Technické služby Hostivice,
kterým budou z rozpočtu města
uhrazeny vynaložené náklady
Mezi sportovním areálem Břve
a vodárnou pod Chrášťanskými
vrchy bude uložen do země
propojovací vodovodní řad,
který je nezbytný k provozování
městské vodovodní sítě.
 schvaluje zahájení projekční
přípravy rekonstrukce těchto
místních komunikací: Čížkova
(boční rameno k č. p. 1285),
Drdova (jen mezi Žižkovou
a Železničářů), Havlíčkova (jen
mezi Žižkovou a Železničářů),
K Nádraží (mezi Potoční ulicí
a Palackého ulicí), Nerudova,
Partyzánů a Česká
Jde o první výběr ulic, u nichž
se předpokládá rekonstrukce.
Další ulice budou zařazovány
do plánu postupně.
 schvaluje záměr odvlhčení
přízemí hostivického zámku
a rekonstrukce kaplí č. 12 a 19
poutní cesty do Hájku a ukládá
radě města zajistit přípravu
těchto akcí
 schvaluje zpracování studie
rekonstrukce Litovické ulice
na městskou třídu a záměr
realizace této rekonstrukce jako
sdružené investice se správcem
komunikace a ukládá radě
města zajistit zpracování studie
a dojednat návrh dohody
o sdružení investic
Ve spolupráci se správcem
silnice by se měla podařit
celková rekonstrukce Litovické
ulice v celé délce od ulice Čsl.
armády až za tvrz. Přípravy
zaberou nějaký čas, proto
správce v příštím roce opraví
nejhorší úseky, aby vozovka
vydržela sjízdná
do rekonstrukce.
 bere na vědomí přehled
závazků a povinností
vyplývajících z plánovacích
smluv a dalších smluv
o výstavbě mezi městem
a jednotlivými investory
předložený radou města
Zastupitelé dostali přehled
smluv uzavřených
s jednotlivými investory.
Smlouvy většinou obsahují
podmínky výstavby, příspěvek
na posílení městské
infrastruktury a popis

vypořádání majetkových
poměrů po ukončení stavby.
 schvaluje přijetí příspěvku
na podporu rozvoje města
Hostivice a vydávání periodika
„Hostivický měsíčník“
v celkové výši 500 000 Kč
od společností GrontInfra, s. r. o.,
a GrontThree, s. r. o., dle
předloženého návrhu „Dodatku
č. 1 ke smlouvě o vzájemné
spolupráci č. 90/SPR/2015“
a pověřuje starostku podpisem
tohoto dodatku
Mezi Městem Hostivice
a společností GrontThree, s. r. o.,
ze skupiny SEGRO byla
uzavřena v červnu 2015
smlouva o vzájemné spolupráci,
která řeší podmínky
logistického a distribučního
areálu. Dodatek č. 1 upravuje
závazek společnosti poskytnout
příspěvek na vydávání
Hostivického měsíčníku.
 schvaluje směnu části pozemku
parc. č. 1190/44 k. ú. Hostivice
o výměře cca 226 m² za části
pozemků parc. č. 571 a 572 k. ú.
Hostivice o celkové výměře cca
50 m², dle oddělení
geometrickým plánem, se
spoluvlastníky ***
a po vypracování
geometrického plánu pověřuje
starostku města podpisem
směnné smlouvy
Směna je nezbytnou podmínkou
k tomu, aby mohla proběhnout
úprava koryta Jenečského
potoka u Skály připravovaná
Povodím Vltavy, s. p.
 schvaluje přípravu nového
Programu rozvoje města
Hostivice a ukládá radě města
zajistit přípravu a projednání
nového návrhu
Více k programu rozvoje
ve zprávě o činnosti rady města.
 Hostivice bere na vědomí
informaci o stavu projednávání
změny č. 4 územního plánu
města Hostivice
Ke změně č. 4 územního plánu
proběhlo společné jednání
a výkonný pořizovatel nyní
vyhodnocuje došlá stanoviska
dotčených orgánů a připomínky.
Předpokládáme, že
na lednovém zasedání
zastupitelstva bude možné
nastínit podrobněji další postup
a že změna bude schválena
do konce roku 2019.
 schvaluje pozastavení prací
na pořizování nového územního
plánu města Hostivice do doby
schválení nového Programu
rozvoje města Hostivice
Pro nový územní plán je
schváleno pouze zadání a je
rozpracován návrh, který dosud
nebyl projednán. Protože se dá

předpokládat, že se změní
zadání podle priorit
definovaných novým
programem rozvoje, je vhodné
zatím nepokračovat
v přípravách nového územního
plánu.
 bere na vědomí rozpočtová
opatření č. 10/2018 a č. 11/2018
schválená radou města
Těmito rozpočtovými
opatřeními byly do rozpočtu
zařazeny přijaté dotace
na volby, na pečovatelskou
službu a na výkon sociální
práce.
 schvaluje rozpočtové opatření
č. 12/2018 včetně změny
závazných ukazatelů pro
Základní školu Hostivice podle
předloženého návrhu
Rozpočtovým opatřením se
významně navýšily příjmy podle
skutečnosti. Největší změna
výdajů se týká stavby školky,
kde dosud nebyly rozpočtovány
všechny prostředky, které se
letos mají prostavět. Významně
se zvýšila nespecifikovaná
rezerva. Změna ukazatelů pro
školu je oprava podle
skutečnosti.
 schvaluje střednědobý výhled
rozpočtu na roky 2019–2023
podle předloženého podkladu
Výhled především ukazuje, že
po odečtení běžných výdajů
zbývá na investice každoročně
nejméně asi 25 milionů Kč.
Skutečnost bude nejspíše
příznivější, protože některé
příjmy se zřejmě v průběhu
doby zvýší a také se podaří
získat dotace na některé
investiční akce.
 schvaluje rozpočet města na rok
2019 s tím, že rozpočtovaný
schodek ve výši 64 174 300 Kč
bude uhrazen z rozpočtovaného
přebytku hospodaření v roce
2018, a závazné ukazatele užití
příspěvku příspěvkovým
organizacím, vše podle
předloženého podkladu
Rozpočet vychází z realistického
odhadu příjmů a ve výdajích
obsahuje všechny plánované
běžné výdaje a investiční
výdaje, o nichž již bylo
rozhodnuto. Zbývající částka je
zatím zařazena
do nespecifikované rezervy
a bude využita na investice tak,
jak budou postupně
připravovány.
 stanoví rozsah rozpočtových
opatření prováděných Radou
města Hostivice podle § 102
odst. 2 písm. a) zákona o obcích
takto:
a) zařazení přiznané dotace
do příjmů a ve stejné výši

do odpovídajícího paragrafu
výdajů,
b) přesun částky mezi
jednotlivými paragrafy výdajů
do úhrnné výše 500 000,– Kč
mezi jednotlivými zasedáními
zastupitelstva, pokud je to
nezbytně nutné k řešení
naléhavých potřeb města,
c) pro operace, které vzniknou
za období od data posledního
zasedání zastupitelstva v daném
roce do 31. prosince daného
roku bez určení konkrétní výše,
pokud jde o zvýšení příjmů
oproti rozpočtu, přijetí
a případné realizace výdajů
účelově poskytnutých transferů,
upřesnění výše transferů
v případech jejich vypořádání
nebo z jiných důvodů, výdaje
k odvrácení škod, prevenci
havárií, řešení havárií
a živelních pohrom, výdaje
ve stavu nouze, výdaje
na vyměřené pokuty, výdaje dle
pravomocného rozhodnutí
soudu a další výdaje, kde může
dojít ke škodám z důvodu
časového prodlení, a změny
rozpočtu v důsledku upřesnění
členění dle plné rozpočtové
skladby v případech přesunů
příjmů a výdajů, s tím, že rada
města bude o důvodech
opatření informovat
na nejbližším zasedání
zastupitelstva
Jde o pověření pro radu
ve stejném rozsahu jako
v předchozích obdobích.
 bere na vědomí informaci
o probíhajícím soudním sporu
se společností B&P, spol. s r. o.,
zprostředko¬vatelská a stavební
firma, předloženou radou města
Spor s bývalým provozovatelem
recyklačního střediska Hájek se
týká odpadu a zeminy
ponechaných na městském
pozemku po ukončení nájmu.
 schvaluje uzavření darovací
smlouvy č. 173/FIN/2018 dle
předloženého podkladu
Jde o dar pro místní rodinu se
čtyřčaty.
 schvaluje vydání obecně
závazné vyhlášky č. 3/2018,
která mění obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2018, kterou se
stanoví sazba místního poplatku
za provoz systému
shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních
odpadů, dle předloženého
návrhu
Vyhláškou se pouze opravuje
písařská chyba v původní
vyhlášce, poplatek 600 Kč
ročně se nijak nemění.
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POPLATKY
ZA ODPAD
A PSA PRO ROK
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

6

Zpráva o činnosti rady města
Rada města se mezi 20. listopadem a 20. prosincem sešla celkem
čtyřikrát, z toho dvakrát mimořádně k projednání neodkladných
záležitostí. Řada projednávaných bodů se týkala přípravy podkladů pro
prosincové zasedání zastupitelstva.

R

ada schválila
své programové
prohlášení
na konec roku
2018 a na rok 2019,
které již bylo otištěno
v prosincovém čísle
HM. Toto programové
prohlášení jsme hned
začali naplňovat.
S počátkem volebního
období souvisí i pověření
oddávajících (kromě
starosty a místostarosty
může oddávat šest dalších
zastupitelů) a jmenování
předsedů a členů komisí.
Předsedové komisí jsou
následující: komise rozvoje
Peter Lacko, komise
životního prostředí Markéta
Mayerová, komise kultury,
sportu a vzdělávání Lucie
Bartošová, komise sociální
a zdravotní Eva Tylová
a komise informační
Miroslav Hašek. Komise se
poprvé sejdou během ledna.
Především radní Tomáš
Koňařík se intenzivně
věnuje dostavbě nové
budovy mateřské školy.
Rada města schválila
uzavření dodatku
č. 1 ke smlouvě o dílo
se zhotovitelem stavby
školky, který řeší změnu
termínu dokončení stavby
a vícepráce. Změnu
termínu způsobila
především chyba
předchozího zhotovitele,
která vyvolala nutnost
změnit umístění
vnějších žaluzií, a tím
i rozměry obkladů
fasády. Jejich dodávka
z Dánska se tak protáhla.
Vícepráce spočívají
v odstranění skrytých vad
způsobených předchozím
zhotovitelem. Například
podlaha prvního patra
byla umístěna v jiné
výšce, a tím bylo třeba
přizpůsobit výšku všech
schodů. Rada města dále
na základě výběrového
řízení vybrala dodavatele
vybavení do této budovy.
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I přes uvedenou změnu termínu
je stále reálné dokončit stavbu
včas, a využít tak dotaci na tuto
akci.
Z dalších investičních akcí se
rada věnovala zřízení mateřské
školy v budově čp. 1702
v zámeckém dvoře, kde bylo
schváleno uhradit projektantovi
náklady na zpracování rozpočtu,
který nebyl obsažen v původní
smlouvě. Dále byla dohodou
ukončena smlouva o dílo se
společností M-SILNICE,
a. s., na opravu České ulice.
Projekt, podle něhož se mělo
postupovat, dostatečně neřešil
např. velký příčný sklon ulice.
Oprava ulice bude realizována
po úpravě projektu a novém
výběru zhotovitele. Rada
města dále schválila kroky
umožňující zkapacitnění
koryta Jenečského potoka
v úseku u rybníka ve Skále.
Tuto stavbu, která má ochránit
nemovitosti kolem potoka před
zaplavováním, již několik let
připravuje Povodí Vltavy, s. p.
Jak je uvedeno v programovém
prohlášení, hodlá rada města
připravit nový program rozvoje
jako strategický dokument
popisující budoucí rozvoj města
a definující potřeby různých
investic. Prvním krokem bylo
objednání demografické studie,

kterou zpracuje PhDr. Tomáš
Soukup (Výzkumy Soukup).
Rada města se věnovala
projednání návrhu střednědobého
výhledu rozpočtu a návrhu
rozpočtu města a po jejich
schválení zastupitelstvem
schválila střednědobé výhledy
rozpočtu a rozpočty jednotlivých
příspěvkových organizací.
Protože Vodárny Kladno –
Mělník, a. s., od nichž město
nakupuje pitnou vodu, oznámily
změnu ceny předané vody od
1. ledna 2019, bylo nutné
přistoupit ke změně vodného
v Hostivici od 1. ledna
2019. Na základě kalkulace
Technických služeb Hostivice,
které jsou provozovatelem
vodovodu, se vodné zvyšuje
na 46,20 Kč/m³ bez DPH, což
odpovídá ceně pro koncové
uživatele 53,13 Kč/m³ včetně
DPH. Stočné se nemění, zůstává
sazba 40,83 Kč m³ včetně DPH.
S účinností od 1. ledna 2019
byl schválen nový plán zimní
údržby komunikací, kterému
se podrobněji věnujeme
v samostatném příspěvku.
Klára Čápová, starostka
Jiří Kučera, místostarosta
INZERCE

Albatross Golf Resort

Vysoký Újezd u Berouna

RECEPČNÍ
Hledáme kandidáty/ky na pozici recepční v moderním golfovém
areálu, jejichž hlavní pracovní náplní je odbavování hráčů a každodenní
komunikace s klienty.
POŽADUJEME: Bezúhonnost, spolehlivost, samostatnost, příjemné
vystupování, komunikativnost, základní znalost PC (MS Office, Internet) a
aktivní znalost anglického jazyka. Orientace v golfovém prostředí
výhodou.
NABÍZÍME: Práci v příjemném kolektivu na hřišti špičkové kvality a
zajímavé platové ohodnocení.
NÁSTUP: březen 2019

V případě zájmu zasílejte své životopisy na faladova@albatross.cz
www.albatross.cz

DĚNÍ VE MĚSTĚ

Zimní údržba komunikací
O zimní údržbu komunikací v majetku města se starají Technické služby Hostivice.
S platností od 1. ledna 2019 rada města schválila nový plán zimní údržby
komunikací, který zahrnuje komunikace vybudované nově v minulých letech, což
je vhodná příležitost připomenout, jak systém funguje. Schválený plán včetně map
je zveřejněn na webových stránkách města www.hostivice.eu.
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Jiří Kučera,
místostarosta
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Pokud v průběhu zimy budete
mít pocit, že zimní údržba
některé komunikace neprobíhá
řádně, ověřte si v plánu zimní
údržby, v jaké lhůtě má být
uklizena, a při překročení
lhůty nebo z jiných závažných
důvodů se případně obraťte
na odpovědného pracovníka
Technických služeb Hostivice
pana Jiřího Malkovského, tel.
222 368 243 nebo 725 932 646.
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V prvním pořadí jsou
z motoristických komunikací
cesty na Husově náměstí,
Pelzova ulice s příjezdem
k domovu důchodců a domu
s pečovatelskou službou,
Prostřední ulice u zdravotního
střediska, příjezd k nádraží
a autobusová obratiště.
Z chodníků to jsou prostory
autobusových zastávek, přístupy
ke školám a schody v ulici
K Nádraží.
V obytných zónách se podle
pravidel silničního provozu
předpokládá společný pohyb
vozidel a chodců v jednom
prostoru. Z tohoto důvodu se
v obytných zónách uklízejí
pouze vozovky. Dále se
neuklízejí cesty v parcích.

otě
Sam

9. k

de

M

ístní komunikace
(vozovky
i chodníky)
v majetku města
jsou rozděleny do tří kategorií
podle jejich dopravního
významu. V prvním pořadí
jsou zařazeny nejdůležitější
komunikace, které mají
být uklizeny do čtyř hodin
od vzniku závady ve sjízdnosti
nebo schůdnosti. Komunikace
v druhém pořadí se uklízejí
do 12 hodin a komunikace
v třetím pořadí po úklidu
prvního a druhého pořadí,
nejpozději však do 48 hodin.
Během sněžení se zmírňují
následky, tj. průběžně se uklízí
podle možností, po skončení
sněžení se začínají počítat
uvedené lhůty. Veřejně
přístupné účelové komunikace,
což jsou většinou polní cesty, se
v zimě neudržují.
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Příloha č. 4 - plán chodníků

Zimní údržba chodníků

Platná od 1.1.2019
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Jiří Kučera znovu
na scéně
Zástupcem naší nové paní starostky, tedy místostarostou,
se opětovně stal Jiří Kučera, kterého možná také znáte
jako vedoucího oddílu mladých ochránců přírody Kajky
Hostivice nebo jako autora historických publikací
o našem městě a jeho okolí. Zajímá vás, jak hodnotí
volební výsledky a jakou budoucnost plánuje pro
Hostivici? Dočtete se více v našem rozhovoru.

Funkci místostarosty jste již
jednou zastával, a to v letech
2009–2014. Nyní jste byl
zvolen znovu. Co nového chcete
přinést ve vedení našeho města?
V dřívějších obdobích jsem
se zaměřoval na péči o vzhled
města, tedy především
na definování požadavků
na činnost Technických služeb
Hostivice, na rozšiřování
ploch zeleně (největší akcí
byla revitalizace Litovického
potoka), ale také na rozšiřování
nabídky společenského života,
čemuž zásadně napomohl
vznik MKSH v roce 2013.
Vždy mi záleželo na co
nejobjektivnějším rozhodování
rady i zastupitelstva na základě
kvalitně připravených podkladů
a na vysvětlování důvodů,
které vedly k jednotlivým
rozhodnutím. Všem těmto
tématům jsem se věnoval
dlouhodobě a hodlám se jim
věnovat i nadále. V mém
působení na radnici tedy nebude
nic převratně nového, spíše
budu pokračovat v práci, které
jsem se věnoval i dříve.
Za co konkrétně jste tedy
jako místostarosta vlastně
zodpovědný?
S paní starostkou Čápovou
a s panem radním Koňaříkem
se snažíme fungovat jako
tým a zatím mám pocit, že se
nám to daří. Kromě zaměření
pana Koňaříka na strategické
a územní plánování, kde se
však k zásadním otázkám
vyjadřujeme i my ostatní,
a na dostavbu školky, nemáme
přesně rozděleno, kdo
zodpovídá za jakou oblast,
ale v konkrétních věcech se
8

vždy domluvíme, kdo se bude
čím zabývat. Ke mně směřují
obvykle úkoly týkající se péče
o životní prostředí a o vzhled
města, ale také kulturního
a společenského dění, věnuji se
i rozpočtovému procesu.
Jak byste zhodnotil uplynulé
volební období?
Minulé volební období
jsem působil jako opoziční
zastupitel. Hlavní, v čem jsem
se s vedením města neshodl, byl
pohled na rozvoj města, protože
dlouhodobě nesouhlasím
s další expanzí zástavby
do polí a zejména do okolí
Hostivických rybníků. Podle
mého názoru předchozí vedení
podceňovalo představování

životem. Nemá být místem
pro přespávání, ale městem
k plnohodnotnému životu.
K tomu patří i nabídka
pracovních míst, přestože
významná část obyvatel bude
vždy dojíždět za prací do Prahy,
případně jinam do okolí.
Za důležitou však považuji
postupnou přeměnu výrobních
areálů uvnitř obytné zástavby
na jiné vhodné využití. Tyto
areály vznikly dříve než obytná
zástavba kolem nich, ale
rozrůstající se město je pohltilo
a v zájmu kvality bydlení je
třeba uvažovat o změně jejich
využití.
Pokud jde o zeleň ve městě, chci
se zasadit především o to, aby

Hostivice nemá být místem
pro přespávání, ale městem
k plnohodnotnému životu.
a vysvětlování svých kroků,
což někdy zcela zbytečně
vyvolávalo různé pochybnosti
o správnosti i některých
nepochybně přínosných
rozhodnutí.
A čeho chcete dosáhnout vy
během vašeho působení? Jakou
máte představu o Hostivici?
Hostivici si představuji jako
příjemné místo k bydlení se
zázemím v blízké přírodě, se
sportovišti a dalším vybavením
a s bohatým společenským
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se přírodní úprava Litovického
potoka dokončila i v úseku
mezi mostem u stadionu
a Litovickým rybníkem, čímž
by vznikl souvislý zelený pás
napříč celým městem. Původně
to nešlo kvůli majetkovým
poměrům v tomto úseku,
nyní se však zdá, že by se
mohlo najít vhodné řešení. Při
revitalizaci potoka se od začátku
počítalo s vybudováním cest
pro pěší a cyklisty, tyto cesty
však nebylo možné realizovat
v rámci dotačního programu

na tuto akci. Věřím, že se
je podaří vybudovat nyní,
využitelnost okolí potoka pro
rekreaci by se tím zásadně
zvýšila.
Dalším tématem je systematické
investování do městských
budov. V nejhorším stavu je
dům Pelzova čp. 3 před domem
s pečovatelskou službou, ale
novou fasádu či odvlhčení si
zaslouží i zámek, od jehož
celkové rekonstrukce uběhlo již
35 let. Určité stavební zásahy
nejspíše budou vyžadovat
i některé poměrně nedávno
postavené či opravené budovy,
jako jsou škola či sokolovna.
Za užitečné proto považuji
zmapování stavu všech budov
v majetku města a vytvoření
dlouhodobého investičního
plánu. V oblasti společenského
dění chci zachovat podporu
spolkům a moji plnou podporu
má MKSH, které funguje
skvěle a stále přichází s novými
nápady na další akce a činnosti.
Rada města zadala zpracování
demografické studie a již
předběžné výsledky ukazují
problémy, jejichž rozsah
jsme si nedokázali představit.
Na základě vlastních odhadů
jsem se domníval, že kapacita
školy bude dostatečná i v blízké
budoucnosti, studie však
ukazuje, že školní budova
bude pro budoucí počet žáků
za několik málo let malá.
Významně naroste také
počet náctiletých, kteří nyní
v Hostivici nenacházejí mnoho
možností k vyžití, a počet
seniorů, což bude vyžadovat
větší nabídku pečovatelské
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služby a podobných služeb.
Už jen tato zjištění ukazují,
že je velmi důležité zhodnotit
stav města a popsat potřeby
do budoucna, k čemuž slouží
program rozvoje města, někdy
zvaný též strategický plán.
Právě z něj nejspíš vyplyne
spousta dalších úkolů, které
nikdo ve volbách dopředu
neohlašoval, ale jejichž splnění
bude nezbytné k tomu, aby
město dobře fungovalo.
Co byla první věc, kterou
jste musel po nástupu do své
staronové funkce udělat?
Po nástupu na radnici jsme se
s paní starostkou a s panem
radním Koňaříkem věnovali
seznámení s agendou
jednotlivých odborů městského
úřadu i s řediteli jednotlivých
městských organizací. Zatímco
pro kolegy to byla spousta
nových informací, pro mě byly
zajímavé především změny,
k nimž došlo v minulých
čtyřech letech. Sám jsem se
zaměřil nejprve na přípravu
rozpočtu města na příští rok,
protože jsme chtěli rozpočet
schválit ještě před koncem
roku a návrh musí být před
schvalováním zveřejněn
po dobu nejméně 15 dnů. Zákon
o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů navíc
celkem nově požaduje, aby
zřizovatel, tedy rada města,
schvaloval i rozpočty svých
příspěvkových organizací,
které navíc musí být zveřejněny
stejným způsobem jako
rozpočet města. Bylo proto
třeba domluvit s řediteli všech
organizací přípravu jejich
rozpočtů a sladit výši příspěvku
v rozpočtu města a v rozpočtech
těchto organizací. Na tyto práce
bylo velmi málo času. Hned
poté jsem se věnoval přípravě
přehledů smluv s investory
a stavu investičních akcí,
protože jsme chtěli předložit
tyto zprávy již na prosincovém
zasedání zastupitelstva (a také
jsme je předložili). V Hostivici
působí řada investorů
(developerů) s rozpracovanými
nebo připravovanými projekty
a mnozí z nich chtěli představit
své záměry novému vedení
města, což si také vyžádalo
určitý čas.
Jak vůbec vnímáte výsledky
voleb? Jaký z nich máte pocit?
Do voleb šlo sdružení Hostivice
2006 s tím, že dlouhodobě
zastáváme určité názory
na rozvoj a fungování města
a že chceme, aby náš hlas
byl i nadále v zastupitelstvu
slyšet. Naše kampaň nebyla

nijak intenzivní a příliš jsem
neočekával, že bychom
po volbách mohli mít
významnější vliv na fungování
radnice. Odhadoval jsem náš
volební zisk na dva mandáty,
což se naplnilo. Ukázalo se
však, že dvě nejsilnější strany
– HOme a Středočeši2012 – se
nejsou schopny dohodnout
na spolupráci a bez našich
dvou hlasů ani jedna
skupina nesestaví většinu
v zastupitelstvu. Naše hlasy
tak získaly na váze a stáli jsme
před nelehkým rozhodováním,
jaké uspořádání radnice
podpořit. Od lidí, jichž si velmi
vážím, jsem dostával velmi
protichůdné rady a doporučení,
což jen potvrzuje, jak moc
byla Hostivice rozdělena mezi
zastánce předchozího vedení
a jejich kritiky. Rozhodli jsme
se dát příležitost novému
uspořádání poměrů na radnici,
stále však doufám, že se co
nejdříve podaří bariéru mezi
oběma skupinami prolomit
a že budeme nejlepší řešení
pro Hostivici hledat v otevřené
diskusi napříč všemi volebními
stranami i skupinami obyvatel.
Povolební období bylo poprvé
v novodobé historii Hostivice
poznamenáno i tím, že volba
jednoho z kandidátů byla
zpochybněna u soudu a že
se s ustavujícím zasedáním
čekalo na rozhodnutí soudu.
(V minulosti, na přelomu 19.
a 20. století, byly výsledky
voleb v Litovicích několikrát
označeny za neplatné a volby
se opakovaly.) Byl jsem jedním
z těch, kdo podali k soudu
návrh na neplatnost volby
kandidáta MUDr. Davida
Ratha za Zdravou Hostivici,
protože dr. Rath mandát získal
díky hlasům pro kandidáty bez
trvalého pobytu v Hostivici,
kteří ze zákona nemají právo
být voleni. Považoval jsem
tento výsledek za porušení
zákona a jsem rád, že
soud dal došlým návrhům
za pravdu. Prodloužení období
do ustavujícího zasedání pak
neplánovaně poskytlo větší
prostor na povolební jednání,
což jednak umožnilo lépe
se seznámit se zvolenými
zastupiteli, jednak mně osobně
aspoň trochu se připravit
na přechod ze zaměstnání
do uvolněné funkce.
Součástí volného uskupení
Hostivice 2006 jste od jeho
počátku…
Ano. Sdružení Hostivice 2006
vzniklo před volbami už v roce
2002, protože jsme nesouhlasili

s některými kroky tehdejšího
vedení města. Název měl
naznačit, že hlavních změn
dosáhneme za jedno volební
období. Dnes již víme, že řízení
města je dlouhodobá záležitost
a že některé změny lze provést
celkem rychle, ale k dosažení
jiných cílů vede dlouhá cesta.
Stále v sobě máme chuť měnit
věci k lepšímu, ale za těch
16 let v místní politice jsme
získali řadu zkušeností, takže
si uvědomujeme, že je třeba
před každým rozhodnutím
promýšlet možné souvislosti,
které na první pohled nikoho
nenapadnou.
Čím jste se zabýval předtím,
než jste usedl do křesla
místostarosty?
Vystudoval jsem technologii
ochrany prostředí na Vysoké
škole chemicko-technologické
v Praze a již od studií se věnuji
zejména problematice čištění
odpadních vod. Jako výzkumný
pracovník i jako vedoucí
oddělení vodárenství a čištění
odpadních vod ve Výzkumném
ústavu vodohospodářském
T. G. Masaryka, veřejné
výzkumné instituci, jsem se
v posledních letech věnoval mj.
projektu zahraniční rozvojové
pomoci v Moldavsku, kde
jsme s kolegy hodnotili stav
kanalizací a čistíren odpadních
vod ve všech velkých městech
a navrhovali kroky, jak naplnit
požadavky evropské směrnice
o čištění odpadních vod
v moldavských podmínkách,
nebo několika projektům
zaměřeným na zkoumání
výskytu léčiv a jejich metabolitů
(zbytků) v odpadních vodách
a způsobu jejich čištění jak
v čistírně odpadních vod, tak
následně v tocích. Možná vás
překvapí, že třeba koncentrace
ibuprofenu v odpadních
vodách běžně dosahuje desítek
mikrogramů na litr. Některá
léčiva se biologickým čištěním
rozkládají, jiná však projdou
beze změny až do toků. Dále
jsem například zpracovával
různé znalecké posudky či školil
správné postupy vzorkování
vod. V loňském roce jsem byl
zvolen do rady instituce, která
vybírala nového ředitele ústavu.
Kromě práce dlouhodobě
působím v Českém svazu
ochránců přírody. Již delší dobu
jsem členem Ústřední výkonné
rady ČSOP a od roku 2012 mám
jako předseda Sdružení mladých
ochránců přírody ČSOP
na starosti zajišťování práce
s dětmi v celém svazu, což
zahrnuje podporu asi 65 oddílů

po celé republice (patří mezi ně
i hostivické Kajky) a organizaci
dvou celostátních soutěží pro
děti a středoškoláky – Zlatého
listu a Ekologické olympiády.
Hlavní práci samozřejmě
odvádějí zaměstnanci kanceláře,
pro mě jde o neplacenou funkci,
do níž jsem byl teď v prosinci
zvolen na další tři roky.
Je o vás také známo, že se
zajímáte i o místní historii
a dokonce jste vydal několik
knih. Nyní jste autorem nové
knihy. Mohl byste ji našim
čtenářům blíže představit?
V roce 2015 vyšla kniha Jeneč
1115–2015, o rok později pak
Litovice, první kniha věnovaná
jedné z částí našeho města.
V nejbližší době se snad podaří
dokončit knihu o starých
pohlednicích z Hostivice
a okolí. Bude zahrnovat 20
měst a obcí od Tuchoměřic
přes Hostivici a Rudnou až
po Ořech, pro něž Městský
úřad Hostivice vykonává státní
správu jako pověřený obecní
úřad. Základem pro knihu je
dlouhodobě připravovaná sbírka
pana Prášila, hostivického
občana a nakladatele knih se
starými pohlednicemi, pro
kterého knihu připravuji.
Sledováním různých aukcí
na internetu i kontakty se
sběrateli se však podařilo získat
řadu dalších kousků a nyní víme
asi o 720 různých pohlednicích
z uvedeného území. Až
poskytne skeny pohlednic
ze svých sbírek ještě jeden
z významných regionálních
sběratelů, který přislíbil
spolupráci, budeme pomalu
moci přejít ke korekturám
a k sazbě. Při této práci jsem
poznal řadu zajímavostí
o okolních obcích, k nimž bych
se jinak asi nedostal, a seznámil
se s řadou zajímavých lidí
z těchto obcí. Po dokončení
knihy o pohlednicích se chci
vrátit k přípravám další knihy
o místní historii, která se
tentokrát bude věnovat Jenečku.
Rok se s rokem sešel a s Novým
rokem nadešel i čas dávání si
předsevzetí. Dal jste si nějaký
takový závazek?
Předsevzetí k Novému roku
si nedávám. Je mnohem lepší
vymýšlet si na sebe úkoly
a nápady průběžně a také je co
nejdřív realizovat.
Děkuji pěkně za rozhovor.
Lenka Brychtová
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MĚSTO HOSTIVICE
tajemnice městského úřadu
Husovo nám. 13, 253 80 Hostivice

č. j. 22671/18/TAJ

V Hostivici dne 28. 12. 2018

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Město Hostivice, Husovo náměstí 13, 253 80, Hostivice, zastoupené tajemnicí úřadu, vyhlašuje v souladu s ustanovením zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků,
výběrové řízení na obsazení pracovního místa

VEDOUCÍ INVESTIČNÍHO ODBORU
Předpoklady stanovené
dle § 4 zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně
některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů:
 státní občan České
republiky, případně cizí
státní občan s trvalým
pobytem v ČR – nutnost
ovládat český jazyk
 minimálně 18 let věku
 způsobilost k právním
úkonům
 bezúhonnost
(za bezúhonnou se
nepovažuje fyzická osoba,
která byla pravomocně
odsouzena pro trestný čin
spáchaný úmyslně, nebo
pro trestný čin spáchaný
z nedbalosti za jednání
související s výkonem
veřejné správy)
POŽADAVKY:
 ukončené vysokoškolské
vzdělání v magisterském
stupni
 orientace v zákonech (zákon
č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších
předpisů; zákon č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů; zákon
č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů; zákon










č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších
předpisů)
zkušenosti z oblasti přípravy
a realizace investic, zejména
stavebních
orientace v problematice
majetkoprávní agendy –
uzavírání smluv
orientace v problematice
dotačních programů
praxe ve veřejné správě
výhodou
znalost práce s výpočetní
technikou (Windows Office,
Outlook, Internet, CAD)
dobré komunikační
a organizační schopnosti
přesnost, spolehlivost,
flexibilita
řidičský průkaz skupiny B

CHARAKTERISTIKA
VYKONÁVANÉ ČINNOSTI:
 zpracování návrhů
investičních plánů
 komplexní zajišťování
investičních akcí včetně
zajišťování výběrových
řízení a kontroly průběhu
realizace veřejných zakázek
 administrace přijatých
dotací
 uveřejňování dokumentů
na profilu zadavatele
 příprava podkladů pro
jednání rady města

 vedení odboru
Místo výkonu práce: Městský
úřad Hostivice
Platové zařazení: 11. platová
třída
Pracovní poměr: doba neurčitá
Předpokládaný termín
nástupu: dle dohody

3 měsíce, či jeho ověřená
kopie
 ověřená kopie dokladu
o nejvyšším dosaženém
vzdělání
 lustrace dle zákona
č. 451/1991 Sb. + čestné
prohlášení

UCHAZEČI PŘEDLOŽÍ
PÍSEMNOU PŘIHLÁŠKU,
KTERÁ MUSÍ OBSAHOVAT:

MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTA
PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY:
 poštou na adresu: Městský
úřad Hostivice, Husovo
náměstí 13, 253 80
Hostivice (obálka musí
být označena „Vedoucí
investičního odboru“ NEOTVÍRAT), podací
razítko nejpozději datované
23. 1. 2019.
 osobně do podatelny
Městského úřadu Hostivice,
Husovo náměstí 13,
Hostivice (obálka musí
být označena „Vedoucí
investičního odboru“ NEOTVÍRAT) nejpozději
do 25. 1. 2019 do 13.00
hod.













jméno a příjmení a titul
datum a místo narození
státní příslušnost
místo trvalého pobytu
adresa pro zasílání
písemností, pokud není
shodná s místem trvalého
pobytu
číslo občanského průkazu
nebo číslo dokladu
o povolení k pobytu, jde-li
o cizího státního občana
kontaktní telefon
e-mail
datum a podpis uchazeče

K PŘIHLÁŠCE UCHAZEČ
PŘIPOJÍ:
 strukturovaný životopis,
ve kterém jsou uvedeny
údaje o dosavadních
zaměstnáních a odborných
znalostech a dovednostech
 originál výpisu z evidence
Rejstříku trestů ne starší než

Město Hostivice si vyhrazuje
právo zrušit výběrové řízení
i bez udání důvodu.

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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Ing. Jarmila Štětinová,
tajemnice

DĚNÍ VE MĚSTĚ

č. j. 22670/18/TAJ

V Hostivici dne 28. 12. 2018

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Město Hostivice, Husovo náměstí 13, 253 80, Hostivice, zastoupené tajemnicí úřadu, vyhlašuje v souladu s ustanovením zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků,
výběrové řízení na obsazení pracovního místa

REFERENT/KA INVESTIČNÍHO ODBORU
Předpoklady stanovené
dle § 4 zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně
některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů:
 státní občan České republiky,
případně cizí státní občan
s trvalým pobytem v ČR –
nutnost ovládat český jazyk
 minimálně 18 let věku
 způsobilost k právním
úkonům
 bezúhonnost (za bezúhonnou
se nepovažuje fyzická osoba,
která byla pravomocně
odsouzena pro trestný čin
spáchaný úmyslně, nebo
pro trestný čin spáchaný
z nedbalosti za jednání
související s výkonem
veřejné správy)
POŽADAVKY:
 ukončené středoškolské
vzdělání (maturita)
 orientace v zákonech (zákon
č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších
předpisů; zákon č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů; zákon
č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů; zákon
č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním










řádu, ve znění pozdějších
předpisů)
zkušenosti z oblasti přípravy
a realizace investic, zejména
stavebních
orientace v problematice
majetkoprávní agendy –
uzavírání smluv
orientace v problematice
dotačních programů
praxe ve veřejné správě
výhodou
znalost práce s výpočetní
technikou (Windows Office,
Outlook, Internet, CAD)
dobré komunikační
a organizační schopnosti
přesnost, spolehlivost,
flexibilita
řidičský průkaz skupiny B

CHARAKTERISTIKA
VYKONÁVANÉ ČINNOSTI:
 zpracování návrhů
investičních plánů
 komplexní zajišťování
investičních akcí včetně
zajišťování výběrových
řízení a kontroly průběhu
realizace veřejných zakázek
 administrace přijatých
dotací
 uveřejňování dokumentů
na profilu zadavatele
 příprava podkladů pro
jednání rady města

Blahopřání jubilantům
SENIORSKÉHO VĚKU

Město Hostivice má krásnou a dlouholetou
tradici blahopřát občanům s trvalým pobytem
na území města Hostivice, kteří se dožívají
významného životního jubilea
75, 80, 85, 90, 95, 100 a více let.
Oslovujeme tímto textem spoluobčany, kteří
v letošním roce dovrší zmíněného jubilea a mají
zájem o osobní návštěvu členů sociální komise
města Hostivice spojenou s gratulací, aby
vyplnili a potvrdili svým podpisem „souhlas“
ke zpracování osobních údajů.

Místo výkonu práce: Městský
úřad Hostivice
Platové zařazení: 9. platová
třída
Pracovní poměr: doba neurčitá
Předpokládaný termín
nástupu: dle dohody
UCHAZEČI PŘEDLOŽÍ
PÍSEMNOU PŘIHLÁŠKU,
KTERÁ MUSÍ OBSAHOVAT:
 jméno a příjmení a titul
 datum a místo narození
 státní příslušnost
 místo trvalého pobytu
 adresa pro zasílání
písemností, pokud není
shodná s místem trvalého
pobytu
 číslo občanského průkazu
nebo číslo dokladu
o povolení k pobytu, jde-li
o cizího státního občana
 kontaktní telefon
 e-mail
 datum a podpis uchazeče
K PŘIHLÁŠCE UCHAZEČ
PŘIPOJÍ:
 strukturovaný životopis,
ve kterém jsou uvedeny
údaje o dosavadních
zaměstnáních a odborných
znalostech a dovednostech
 originál výpisu z evidence
Rejstříku trestů ne starší než 3
měsíce, či jeho ověřená kopie

 ověřená kopie dokladu
o nejvyšším dosaženém
vzdělání
MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTA
PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY:
 poštou na adresu: Městský
úřad Hostivice, Husovo
náměstí 13, 253 80
Hostivice (obálka musí
být označena „Referent/
ka investičního odboru“
- NEOTVÍRAT), podací
razítko nejpozději datované
23. 1. 2019.
 osobně do podatelny
Městského úřadu Hostivice,
Husovo náměstí 13,
Hostivice (obálka musí
být označena „Referent/
ka investičního odboru“ NEOTVÍRAT), nejpozději
do 25. 1. 2019 do 13.00
hod.
Město Hostivice si vyhrazuje
právo zrušit výběrové řízení
i bez udání důvodu.
Ing. Jarmila Štětinová,
tajemnice

Vyplněný „souhlas“ zašlete na uvedenou adresu
nebo osobně předejte v kanceláři sociálního odboru
či v podatelně městského úřadu. Děkujeme.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH
ÚDAJŮ
Jméno a příjmení: ...............................................................
............................................................................................
Datum narození:..................................................................
Telefon: ...............................................................................
Bydliště: . ............................................................................
............................................................................................

BLIŽŠÍ INFORMACE: Městský úřad Hostivice,
sociální odbor, Husovo náměstí 13, 253 01 Hostivice

Souhlasím, aby údaje o mé osobě byly zpracovány v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů, pro účel „blahopřání jubilantům“ s trvalým
pobytem v městě Hostivice. Hostivici dne: . ................................

KONTAKTNÍ OSOBY: Pavla Moravcová, tel.:
220 397 139, Mgr. Ludmila Rosíková, tel.: 220 397 140.

Vlastnoruční podpis . ................................................................
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DĚNÍ VE MĚSTĚ

č. j. 22669/18/TAJ

V Hostivici dne 28. 12. 2018

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Město Hostivice, Husovo náměstí 13, 253 80, Hostivice, zastoupené tajemnicí úřadu, vyhlašuje v souladu s ustanovením zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků,
výběrové řízení na obsazení pracovního místa

REFERENT/KA ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Předpoklady stanovené
dle § 4 zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně
některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů:
 státní občan České
republiky, případně cizí
státní občan s trvalým
pobytem v ČR – nutnost
ovládat český jazyk
 minimálně 18 let věku
 způsobilost k právním
úkonům
 bezúhonnost
(za bezúhonnou se
nepovažuje fyzická osoba,
která byla pravomocně
odsouzena pro trestný čin
spáchaný úmyslně, nebo
pro trestný čin spáchaný
z nedbalosti za jednání
související s výkonem
veřejné správy)

POŽADAVKY:
 ukončené středoškolské
vzdělání (maturita)
 orientace v zákonech
a jejich aplikace ve státní
správě (zákon č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů; zákon
č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů;
zákon č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší, ve znění
pozdějších předpisů; zákon
č. 185/2001 Sb.,o odpadech,
ve znění pozdějších
předpisů; zákon č. 250/2016
Sb. o odpovědnosti
za přestupky a řízení
o nich, ve znění pozdějších
předpisů; zákon
č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších
předpisů

Změna otevírací doby pobočky
Hostivice
Vážení klienti,
od 1.
otevíracídobu
dobupobočky
pobočky
od
1. ledna
ledna 2019
2019 upravujeme
upravíme otevírací
Čsl. armády
armády 17,
17, Hostivice.
Hostivice.
pobočka
otevřena
v těchto
hodinách:
Nově je
bude
pobočka
otevřena
v těchto
hodinách:

pondělí

9.00–12.30

13.30–18.00

úterý

9.00–12.30

13.30–16.00

středa

9.00–12.30

13.30–18.00

čtvrtek

9.00–12.30

13.30–16.00

pátek

9.00–12.30

13.30–16.00

Těšíme se na vaši návštěvu.
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 dobrá znalost práce
s výpočetní technikou
(Windows Office, Outlook,
Internet)
 dobré komunikační
schopnosti
 přesnost, spolehlivost
 řidičský průkaz skupiny B
CHARAKTERISTIKA
VYKONÁVANÉ ČINNOSTI:
 evidence, správa a údržba
zeleně na území města
 výkon pravomoci orgánu
přírody a krajiny
 plnění úkolů města
vyplývajících ze zákona
o odpadech
 projednávání hodnocení
vlivu staveb na životní
prostředí
 evidence záměrů staveb
s vlivem na životní prostředí
 organizace veřejných
projednávání
 příprava podkladů pro
jednání rady města
Místo výkonu práce: Městský
úřad Hostivice
Platové zařazení: 9. platová
třída
Pracovní poměr: doba určitá –
zástup za mateřskou dovolenou
Předpokládaný termín nástupu:
dle dohody
UCHAZEČI PŘEDLOŽÍ
PÍSEMNOU PŘIHLÁŠKU,
KTERÁ MUSÍ
OBSAHOVAT:
 jméno a příjmení a titul
 datum a místo narození
 státní příslušnost
 místo trvalého pobytu
 adresa pro zasílání
písemností, pokud není
shodná s místem trvalého
pobytu

 číslo občanského průkazu
nebo číslo dokladu
o povolení k pobytu, jde-li
o cizího státního občana
 kontaktní telefon
 e-mail
 datum a podpis uchazeče
K PŘIHLÁŠCE UCHAZEČ
PŘIPOJÍ:
 strukturovaný životopis,
ve kterém jsou uvedeny
údaje o dosavadních
zaměstnáních a odborných
znalostech a dovednostech
 výpis z evidence Rejstříku
trestů ne starší než 3 měsíce
 ověřená kopie dokladu
o nejvyšším dosaženém
vzdělání
MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTA
PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY:
 poštou na adresu: Městský
úřad Hostivice, Husovo
náměstí 13, 253 80
Hostivice (obálka musí
být označena „Referent/ka
odboru životního prostředí“
- NEOTVÍRAT), podací
razítko nejpozději datované
23. 1. 2019.
 osobně do podatelny
Městského úřadu Hostivice,
Husovo náměstí 13,
Hostivice (obálka musí
být označena „Referent/ka
odboru životního prostředí“
- NEOTVÍRAT), nejpozději
do 25. 1. 2019 do 13.00
hod.
Město Hostivice si vyhrazuje
právo zrušit výběrové řízení
i bez udání důvodu.
Ing. Jarmila Štětinová,
tajemnice

MĚSTSKÁ POLICIE

Hlídka tel. č.: 724 022 053 (platí 24 hod. denně)
Služebna tel. č.: 220 512 972

 Dne 20. listopadu 2018

v 23.30 hod. žádá OD PČR
hlídku MP o prověření
oznámení na linku 158, že
v restauraci Lokálka má
docházet k podávání
alkoholu nezletilým osobám.
Hlídka na místě zjistila, že
v restauraci se nacházejí
pouze tři plnoleté osoby.

 Dne 22. listopadu 2018

v 17.57 hod. bylo telefonicky
oznámeno hlídce MP, že
na Břvích vedle restaurace
hoří. Na místě bylo zjištěno,
že požár vznikl v příbytku
bezdomovců u rybníka
za točnou autobusů MHD.
Bezdomovci údajně topili
v komíně svého příbytku
a došlo ke vznícení lůžkovin
a matrací na spaní. Na místo
se dostavily jednotky HZS
Praha, Kladno a JSDH
Hostivice, které požár ihned
zlikvidovaly. Ke zranění
osob nedošlo.

 Dne 23. listopadu 2018

v 15.01 hod. bylo telefonicky
oznámeno hlídce MP, že
v ul. Za Mlýnem na vozovce
leží zraněný muž, který
krvácí a chrčí. Hlídka se
dostavila na místo a zjistila,
že muž krvácí z hlavy a je
pod vlivem alkoholu.
Na místo byla přivolána
RZS, která poraněnému
poskytla první pomoc. Muž
po ošetření odešel do domu
ke své přítelkyni.

 Dne 24. listopadu 2018

v 21.55 hod. žádá PČR
hlídku MP o součinnost v ul.
Ječná. Dle oznamovatele
měli tři mladíci s baterkami
vniknout do podzemních
garáží a vypnout elektřinu.
Hlídky provedly prohlídku
uvedených prostor
s negativním výsledkem
a později bylo zjištěno, že
ČEZ na chvíli odpojil
elektřinu.

 Dne 25. listopadu 2018

v 19.08 hod. bylo telefonicky
oznámeno hlídce MP, že
v ul. Za Mlýnem v domě
soused vrtá a tím dochází
k obtěžování ostatních
nájemníků. Hlídka na místě

zjistila, že majitel bytu si
vyvrtal dvě díry do zdi. Byl
upozorněn na porušování
OZV č. 3/2016. Ve 20.06
hod. bylo hlídce MP
oznámeno, že v domě pláče
dítě a pláč ruší sousedy.
Hlídka zjistila, že nedochází
k žádnému týrání dítěte
a není důvod k zákroku.
 Dne 27. listopadu 2018

v 01.30 hod. bylo telefonicky
oznámeno hlídce MP, že
v ul. Kaštanová se nachází
podezřelý muž, který
za sebou táhne vozík
s nějakým nákladem. Hlídka
muže zastihla za železničním
přejezdem na cyklostezce
ve směru na Řepy a provedla
kontrolu a lustraci osoby,
která byla negativní. Muž
uvedl, že bydlel v podnájmu
v Hostivici a půlnocí mu
skončil nájem, tak se musel
ihned vystěhovat. Na vozíku
si vezl svůj majetek.

 Dne 29. listopadu 2018

v 16.01 hod. žádá hlídku MP
žena z ul. Jenštejnova
o pomoc. Hlídka na místě
zjistila, že manžel
oznamovatelky sedí v domě
na podlaze a nemůže se bez
cizí pomoci zvednout.
Hlídka pomohla seniora
posadit do křesla. Lékařská
pomoc na místě nebyla třeba.

 Dne 30. listopadu 2018

v 12.41 hod. žádá PČR
hlídku MP o prověření
oznámení fyzického
napadení v ul. K Nádraží.
Na místě bylo zjištěno, že se
jedná pouze o slovní
roztržku mezi dvěma muži,
kteří měli fyzický kontakt
předešlý den. Dalším
šetřením bylo zjištěno, že
napadení z předešlého dne
řeší PČR. Po vysvětlení
dalšího postupu se muži
rozešli.

 Dne 1. prosince 2018

v 13.02 hod. žádá PČR
hlídku MP o spolupráci při
zajištění dopravní nehody
na železničním přejezdu
směr Hájek. Došlo ke střetu
osobního vozidla s vlakem.
Při nehodě nedošlo

ke zranění osob, pouze
vznikla hmotná škoda.
Na místě přítomna jednotka
hasičů SŽDC a HZS Kladno.
Věc zpracovává PČR SDN
Praha-západ.
 Dne 2. prosince 2018

v 12.47 hod. bylo telefonicky
oznámeno hlídce MP, že
v ul. Kutnauerova stojí
podezřelé vozidlo. Hlídka
na místě zjistila, že se jedná
o služební vozidlo a řidič se
zastavil doma na oběd.

 Dne 4. prosince 2018

v 23.44 hod. oznamuje MP
Praha, že v restauraci
Lokálka došlo k napadení
hosta, který krvácí. Hlídka
MP Hostivice se dostavila
ihned na místo a zjistila, že
zraněný muž byl napaden
synem obsluhy restaurace.
Útočník byl ztotožněn
a k napadení hosta se přiznal.
Na místo byla přivolána
RZS, které zraněného
převezla do FN Motol.
Dechová zkouška prokázala
u účastníků napadení větší
množství požití alkoholu.
Na místo se dostavila PČR,
která si věc převzala.

 Dne 6. prosince 2018

v 09.16 hod. oznamuje
hlídce MP žena, že
za satelitem Hostivice-jih
vidí vysoký kouř. Na místě
hlídka zjistila, že pracovníci
firmy likvidují keře a stromy
podél silnice. Větve a chrastí
spalují na poli, kde nehrozí
žádné nebezpečí rozšíření
požáru.

 Dne 6. prosince 2018

v 22.10 hod. strážníci MP při
hlídkové činnosti v ul. Čsl.
armády spatřili muže, který
přelézal oplocení pozemku
u rodinného domu. Muže
na místě strážníci ihned
zajistili a ztotožnili. Na místě
se nacházela žena a bylo
zjištěno, že tato dvojice byla
na návštěvě u příbuzné. Při
odchodu z návštěvy jim pod
brankou proběhl pes.
Vzhledem k tomu, že neměli
klíče od branky, tak muž
překonal oplocení, aby psa
odchytil. Toto tvrzení

potvrdila i příbuzná, která je
majitelkou uvedeného domu.
 Dne 8. prosince 2018

v 00.10 hod. bylo telefonicky
oznámeno hlídce MP, že
v restauraci Na Hřišti v ul.
Čížkova dochází k rušení
nočního klidu. Hlídka
zjistila, že v restauraci
vyhrává hlasitě živá hudba
a osazenstvo se hlasitě baví
a do ulice jsou otevřena dvě
okna. Obsluha restaurace
byla upozorněna
na dodržování nočního klidu
a věc byla postoupena
přestupkové komici MÚ
Hostivice.

 Dne 14. prosince 2018

v 23.30 hod. žádá PČR
hlídku MP o prověření
oznámení, že v okolí
restaurace Lokálka má ležet
na vozovce nějaký člověk.
Hlídka MP se dostavila
na místo a zjistila, že
na místě se nachází hlídka
DS PČR, která hovořila
s nějakým mužem. Strážníci
zjistili, že se jedná o osobu,
která je jim dobře známa.
Uvedená skutečnost byla
sdělena stálé službě PČR
Hostivice, která provedla
lustraci osoby. Lustrací bylo
zjištěno, že na tuto osobu je
vydán příkaz k zatčení
– s dodatkem nebezpečná
osoba. Muž byl ihned
omezen na osobní svobodě
a na místo se dostavila další
hlídka PČR, která provedla
eskortu zadrženého.

 Dne 16. prosince 2018

v 01.30 hod. telefonicky
oznamuje řidička
motorového vozidla hlídce
MP, že na křižovatce ul.
K Dálnici a Čsl. armády je
přes celý jízdní pruh nějaká
překážka. Hlídka na místě
zjistila, že překážku tvoří
papírový karton, který
z vozovky odstranila.

Mgr. Karel Vodolan,
ředitel MP Hostivice
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JSDH HOSTIVICE

JSDH Hostivice
se představuje
Milí čtenáři, od nového roku 2019 bychom vás chtěli, po vzoru městské policie,
informovat o činnosti naší práce a třeba i poradit, jak se zachovat při krizové
situaci nebo jak zabezpečit svůj dům či jiný majetek, např. před požárem.

V

první řadě je však
slušnost se představit
a trochu vám přiblížit,
proč tu vlastně
jsme. JSDH, tedy jednotka
sboru dobrovolných hasičů,
musí být dle zákona zřizována
každou obcí. Obec by se měla
starat o to, aby jednotka byla
akceschopná, měla adekvátní
vybavení a byla třeba i finančně
zajištěná. K tomu, aby jednotka
mohla fungovat, musí mít také
své členy, a to je právě ta parta
lidí, která se bez jakéhokoliv
nároku na finanční odměnu
ve svém osobním volnu stará
o techniku, zázemí, a hlavně se
účastní zásahu při mimořádných
událostech.
V Hostivici je zřízena jednotka
typu JPO III, tedy jednotka
dobrovolná, vyjíždějící do 10
minut od vyhlášení poplachu

a se svojí působností jak
v katastru obce, tak i mimo
něj. To např. znamená, že
pokud bude hořet nějaký objekt
v sousední obci Chýně, naše
jednotka vyráží na pomoc
i našim sousedům. Dále se
jednotka zúčastňuje spousty
společenských akcí, jako jsou
např. Hostivice Run, lampionový
průvod, Městské pivní slavnosti,
a také pomáhá obci zvládnout
horší časy v letním období, kdy
nás sucho postihlo i tento rok,
a proto jsme zajišťovali zalévání
mladých stromků ve Višňovce
nebo v ulici Sadová.
V dnešní době má jednotka
cca 21 aktivních členů, tím
se rozumí čistě členů, kteří
jezdí k výjezdu. Dále tu máme
členy sdružení SDH (sboru
dobrovolných hasičů) a těch
je podstatně více, ale o tom

 Dne 31. 10. 2018 byl JSDH
HOSTIVICE vyhlášen
poplach – požár trafostanice
v Hostivici. Jednotka
vyjížděla s CAS 25K LIAZ
v počtu 1+4 a OA 1+0
členů. Po příjezdu na místo
zásahu bylo zjištěno, že již
zasahuje jednotka HZS
Kladno a část trafostanice je
zasažena plameny. K hašení
byl použit hasicí prášek ze
speciálního kontejneru HZS
Kladno. Z rozhodnutí VZ
naše jednotka zůstala
na místě jako záloha.
Na místě společně s PČR.

vyjížděla s CAS 25K Liaz
v počtu 1+2 členů.
Po příjezdu na místo, kde již
zasahovala MP Hostivice,
bylo zjištěno, že se jedná
o únik ropných produktů
na komunikaci o celkové
délce 80 m. Jednotka použila
ke sběru látky na nejvíce
zasažených místech
a místech okolo kanálů
sorbent. Na místě společně
s HZS Kladno.

 Dne 13. 11. od 17:00 hod.
naše jednotka asistovala
u lampiónového průvodu,
který byl završen
ohňostrojem. Z důvodu
selhání jednoho
pyrotechnického zařízení
provedla naše jednotka jeho
prolití vodou a zkropení
přilehlé půdy. Byla pro nás
radost sledovat spousty
nadšených dětských tváří.
 Dne 21. 11. 2018 byl JSDH
Hostivice vyhlášen poplach
– únik nebezpečných látek
na komunikaci v obci
Hostivice. Jednotka
14

 Dne 22. 11. 2018 v 17:54
hod. byl JSDH Hostivice
vyhlášen poplach – požár
nízké budovy v Hostivici-Břvích. Jednotka vyjížděla
s CAS 32 T815 v počtu 1+2
členů a CAS 25K 1+1 členů.
Po příjezdu na místo bylo
zjištěno, že již zasahuje
jednotka z Rudné, která
právě nasadila jeden
vysokotlaký proud. Naši
členové se ihned připojili
k hašení a začali vytvářet
útočný "C" proud.
Po příjezdu HZS Kladno
bylo VZ rozhodnuto zrušení
vysokotlakého proudu
a následovalo rozebírání
konstrukcí pomocí ženijního
nářadí. Po důkladném prolití
požářiště se jednotky vrátily
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vám napíšeme zase jindy.
Naše jednotka JSDH vyjíždí
ročně k cca 50 událostem,
a to především k požárům,
technickým zásahům, únikům
nebezpečných látek, cvičením
a někdy i dopravním nehodám.
K zásahu nám slouží trojice
vozidel a jeden přívěs, kterými
jsou cisternové automobilové
stříkačky Liaz z roku 1986
a Tatra z roku 1985, dále pak
dopravní automobil Renault
z roku 2001. Členové JSDH
každým rokem prochází
výcvikem z oblasti zdravovědy,
hasebních postupů, ale i výcviku
nositele dýchací techniky nebo
se účastní odborných kurzů
tak, aby se co nejvíce přiblížili
svým profesionálním kolegům,
kterým jsou poté velkou pomocí
a oporou.
Pokud půjdete se svými dětmi
na základnu. Na místě
společně s HZS Kladno,
HZS Praha, JSDH Rudná
a MP Hostivice.
 Dne 30. 11. 2018 byl JSDH
HOSTIVICE vyhlášen
poplach – záchrana osob
a zvířat. Jednalo se o dvě
přimrzlé kachny na rybníku
v Hostivici. Jednotka
vyjížděla s CAS 25K LIAZ
v počtu 1+3 členů. Na místo
zásahu jednotka dorazila
první a následným
průzkumem bylo zjištěno,
že se kachny opravdu
nemohou svépomocí dostat
ke břehu. Po rozhodnutí VZ
byl použit trhací hák a lano.
Po odchytu byly kachny
puštěny zpět do volné
přírody.
 Dne 3. 12. 2018 byl JSDH
Hostivice vyhlášen poplach
– únik nebezpečných látek
na komunikaci. Jednotka
vyjížděla s CAS 25K Liaz
v počtu 1+2 členů.
Po příjezdu na místo zásahu
bylo zjištěno, že jde o únik
motorového oleje
z dodávkového vozu,
u kterého došlo k závadě
motoru. Jednotka

okolo hasičské zbrojnice a bude
otevřeno, „nebojte se, přijďte,
zeptejte se“ a my vám určitě
neřekneme NE a vašim dětem
vše ukážeme.
Závěrem bychom chtěli říci, že
se budeme dále snažit pomáhat
všem, kteří to budou potřebovat.
A KDE NÁS NAJDETE?
V ulici Cihlářská čp. 191. Pokud
budete potřebovat rychlejší
způsob návštěvy, zavolejte
na linku 150 :-D.
Za sebe bych chtěl poděkovat
našim rodinám, že nám náš
koníček či poslání trpí, pomáhají
nám, podporují nás a my
na oplátku předáváme tuto
podporu a pomoc dál…
Tomáš Šustr,
člen JSDH Hostivice
na likvidaci použila sorbent.
Na místě společně s HZS
Kladno.
 Měsíce listopad a prosinec
znamenal pro členy JSDH
Hostivice pokračování
ve výstavbě rozšíření
garážového stání ve smyslu
zabetonování, stavbě
nosného sloupu a usazení
dvou nosných traverz
v délce 8 metrů.
Následovalo vybourání
stávající nosné zdi
a likvidace suti. Všem
zúčastněným členům
děkujeme za odpracovanou
brigádu, kterou dělají čistě
dobrovolně, ve svém
osobním volném čase.
POUŽITÉ ZKRATKY:
•
HZS – hasičský
záchranný sbor
•
JSDH – jednotka sboru
dobrovolných hasičů
•
OA – osobní automobil
•
VZ – velitel zásahu
•
MP – městská policie
•
PČR – Policie ČR
Za JSDH Hostivice:
T. Šustr, L. Protivínský

DĚNÍ V EVROPĚ

Novinky z Evropy – prosinec 2018
Od tohoto čísla se můžete pravidelně těšit na novou rubriku
od hostivického europoslance Pavla Svobody.
ZMRAZENÍ EVROPSKÝCH
FONDŮ PRO AGROFERT
PREMIÉRA BABIŠE
Ve čtvrtek 13. 12. 2018 evropští
poslanci drtivou většinou
odhlasovali rezoluci, kterou
vyzvali Evropskou komisi, aby
pozastavila veškeré unijní
financování firem spojených
s premiérem Babišem a aby
v podobných případech
uplatňovala politiku nulové
tolerance. Komisař EU pro
rozpočet Günther Oettinger toto

Günther Oettinger,
foto: wikipedia commons
již na debatě v plénu potvrdil.
Usnesení připomíná, že podle
zveřejněných informací
v médiích zůstává Babiš
ovládající osobou holdingu
a podle prohlášení o příjmech
mu z firmy ve svěřeneckém
fondu plynou milionové částky.
MAYOVÁ BUDE DÁL
USILOVAT O ZÁRUKY
K IRSKÉ POJISTCE
13. 12. 2018 na summitu EU
bylo britské premiérce Therese
Mayové potvrzeno, že žádné
další jednání o dohodě
o vystoupení nebude, že

Theresa May,
foto: wikipedia commons

aktuální návrh buď bude přijat,
anebo nastane brexit bez
dohody. Mayová bude
v Evropské unii usilovat
alespoň o další záruky týkající
se sporné irské pojistky, která je
součástí dohody o vystoupení
Británie z EU. Irská pojistka je
navrhovaný prozatímní celní
režim na irské a severoirské
hranici, který má do doby
uzavření smlouvy o novém
vztahu EU – Británie zabránit
vzniku tvrdé hranice mezi
Irskem a Británií a zajistit
plynulé cestování a pohyb zboží
mezi oběma státy. Důvodem
jsou obavy z obnovení krvavého
nacionalismu, jako před tzv.
Velkopáteční dohodou (1998).
Sedmadvacítka zdůraznila, že
irská pojistka by v případě
spuštění byla jen dočasným
řešením. Britský parlament měl
o dohodě hlasovat už
11. 12. 2018. Vláda se ale kvůli
očekávanému fiasku na poslední
chvíli rozhodla hlasování
odložit, uskuteční se nejdříve
v lednu 2019. Poté musí dohodu
ještě schválit Evropský
parlament.
STÁTY SE SHODLY
NA PRAVIDLECH
UPLATŇOVÁNÍ DOHODY
O KLIMATU
Zástupci téměř 200 států se
15. 12. 2018 po dvoutýdenním
jednání v Polsku shodli
na pravidlech uplatňování
pařížské dohody o klimatu
z roku 2015. Tou se vůdci zemí
z celého světa zavázali udržet
zvyšování teploty "výrazně pod
dvěma stupni Celsia". Hlavním
úskalím vyjednávání by mělo
být vytvoření fungujícího
mezinárodního trhu s emisními
povolenkami, a otázka, zda by
některé země mohly získat
peníze za škody, které
klimatické změny již způsobily.
EVROPSKÝM FILMEM
ROKU JE POLSKÝ
SNÍMEK STUDENÁ VÁLKA
Cenu Evropské filmové
akademie (EFA) pro nejlepší
film roku získal polsko-britskofrancouzský snímek Studená
válka. Film na 31. ročníku
udílení ocenění EFA
ve španělské Seville uspěl
i v dalších kategoriích. Autor
filmu, režisér a scenárista
polského původu, Pawel

odpor opozice schválil novelu
zákoníku práce, lidově zvanou
"otrocký zákon". K zákonu se
staví negativně 83 procent
Maďarů. Novela zákoníku
umožňuje, aby zaměstnanci
ročně odpracovali až 400
přesčasových hodin místo
dosavadního limitu 250 hodin.
Přesčasy mohou být nově
nahrazovány či propláceny
v časovém období až tří let.
Protestovaly proti ní odbory
a ve vzácné shodě i celá
parlamentní opozice.
Joanna Kuligová a Tomasz Kot,
foto: wikipedia commons
Pawlikowski, jenž působí
především v Británii, si převzal
ceny pro nejlepšího režiséra
a také scenáristu
a představitelka hlavní role
Joanna Kuligová získala
ocenění jako nejlepší herečka.
Evropské filmové ceny jsou
považovány za evropskou
obdobu amerických Oscarů.
ČTYŘI MRTVÍ
PO STŘELBĚ V CENTRU
ŠTRASBURKU,
ATENTÁTNÍKA UŽ
POLICIE ZABILA
Francouzské bezpečnostní
složky ve čtvrtek večer
13. 12. 2018 ve štrasburské
čtvrti Neudorf zabily muže,
který podle policie v úterý večer
střílel na vánočních trzích
ve Štrasburku. Po muži pátraly
48 hodin stovky příslušníků
ozbrojených sil.
Propagandistická agentura tzv.
Islámského státu zároveň večer
uvedla, že hlavní podezřelý
Chérif Chekatt byl jedním
z "vojáků" této teroristické sítě.
Počet zabitých obětí úterního
atentátu v centru Štrasburku
vzrostl na čtyři, přičemž jeden
další člověk zůstává ve stavu
mozkové smrti.
MAĎAŘI PROTESTUJÍ
PROTI NOVELE
ZÁKONÍKU PRÁCE
Maďarská policie ve čtvrtek 13.
12. 2018 v centru Budapešti
zasáhla slzným plynem proti
demonstrantům, kteří znovu
protestovali proti novele
zákoníku práce. Změny
rozšiřující limit přesčasových
hodin schválil ve středu
parlament. Maďaři
demonstrovali od středy poté,
co maďarský parlament přes

UKRAJINA MÁ
SAMOSTATNOU NÁRODNÍ
CÍRKEV V ČELE
S METROPOLITOU
EPIFANIJEM
Představitelé ukrajinských
pravoslavných církví v sobotu
15. 12. 2018 na církevním
sněmu v Kyjevě schválili
sloučení v jedinou nezávislou
ukrajinskou národní církev.
Ukrajinská církev moskevského
patriarchátu, k níž se dosud
hlásila více než polovina
ukrajinských pravoslavných,

Epifanij Dumenko, občanským
jménem Serhij Petrovyč
Dumenko, zvolený metropolita
kyjevský a hlava Pravoslavné
církve Ukrajiny
foto: wikipedia commons
sněm bojkotovala, 10 z jejích
biskupů se však do procesu
sjednocení zapojilo. O toto dílčí
sjednocení se zasazoval
především ukrajinský prezident
Petro Porošenko v reakci
na potřebu osamostatnění
Kyjeva od vlivu Moskvy. Synod
zvolil i nejvyššího představitele
nové církve - Epifanij se stal
metropolitou kyjevským a celé
Ukrajiny.
Pavel Svoboda,
europoslanec
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DĚNÍ VE MĚSTĚ

Zastupitelstvo schvalovalo rozpočet
A JEDNALO O BUDOUCNOSTI LITOVICKÉ ULICE

Mezi další body patřila nová školská rada či dar rodině se čtyřčátky.
V prosinci minulého roku se sešlo nové zastupitelstvo k prvnímu
„standardnímu“ zasedání. Na programu se objevila celá
řada bodů. Vybíráme ty nejzajímavější.

Z

astupitelé zvolili
členy finančního
a kontrolního výboru.
V rámci shrnutí činnosti
rady města zároveň starostka
města Ing. arch. Klára Čápová
oznámila vznik pěti komisí
(kulturní, sociální, informační,
životního prostředí a rozvoje
města). Činnost všech komisí
včetně jejich předsedů budou
představeny v únorovém čísle
HM. Primárně důležitým
momentem tohoto zasedání
samozřejmě bylo schvalování
rozpočtu pro příští rok, přičemž
se pro tento rok počítá se
schodkem 64,2 milionů korun.
Ten bude uhrazen z přebytku
hospodaření z loňského roku.
Pokud by vás zajímala detailní
rozpracování rozpočtu města
včetně příspěvkových organizací,

navštivte prosím rovněž webové
stránky města, kde je rozpočet
k dispozici v elektronické verzi.
Vzhledem k novému vedení
města došlo ke změně na postech
školské rady. Na zastupitelstvu
byli odvoláni MVDr. Luboš
Kudrna, JUDr. Vratislav
Havelka a prof. RNDr. Vladimír
Šíma, CSc., a zároveň nově
zvoleni PhDr. Martin Cipro,
Ph.D., PhDr. ThLic. Drahomír
Suchánek, Ph.D., Th.D., a Jakub
Havlásek.
V ohledu několika zmíněných
investičních akcí zmiňme fakt,
že zastupitelstvo schválilo
a uložilo radě města zpracování
studie rekonstrukce Litovické
ulice na městskou třídu.
Záměrem vedení města je
realizovat a spolufinancovat
tento projekt společně se

Středočeským krajem, pod který
komunikace spadá. Jak uvedl
místostarosta města Ing. Jiří
Kučera, opravu vozovky má
dle předpokládaného plánu
financovat kraj, rekonstrukci
ostatních prostor ulice zaplatí
město tak, jak je to rozděleno
majetkově. Podle místostarosty
se samozřejmě počítá s žádostmi
o dotace. Rekonstrukce Litovické
má proběhnout v celé její délce,
tj. až za tvrz. Projektové práce
by měly dle starostky města
probíhat v roce 2019 a samotná
rekonstrukce by měla být
zahájena na jaře 2020.
Na zastupitelstvu se řešil
i dar rodině čtyřčátek, která
se narodila v minulém roce.
Zastupitelstvo odsouhlasilo
částku 47 000,- Kč, které
pocházejí z depozitního účtu

města a jsou to nalezené peníze
z let 2005–2013, o které se
nikdo nepřihlásil. Zastupitel
Jaroslav Kratochvíl nicméně
uvedl, že město by mělo podpořit
rodinu mnohem významnější
a důstojnější částkou i vzhledem
k náročnému chodu rodiny
a vysokým finančním nákladům.
Zastupitelé se posléze dohodli,
že na svém dalším zasedání
rozhodnou o dalším daru pro
rodinu.
Další zasedání zastupitelstva
proběhne v prostorách radnice
dne 21. ledna 2019.
Pro více informací navštivte
web města Hostivice
(www.hostivice.eu).

Bydlení pro seniory v Hostivici

-red.

PR článek

ČESKO STÁRNE A PODLE STATISTIKŮ PODÍL SENIORŮ DÁL POROSTE. ŘEŠENÍ
NABÍZÍ SPOLEČNOST BOHEMIA EU PLANNERS, S. R. O., V ČELE S PANÍ VENDULKOU
RAYMOVOU, KTERÁ PŘICHÁZÍ NA TRH, RESPEKTIVE DO HOSTIVICE, S PILOTNÍM
PROJEKTEM NEZÁVISLÉHO BYDLENÍ V RÁMCI SOUŽITÍ.
Paní Raymová pracuje více než 10
let v oblasti vzdělávacích aktivit
a sociálně-pracovního trhu jak u nás
v ČR, tak v mezinárodních programech
na evropské úrovni. Orientuje se
v potřebách seniorského věku a dosud
postrádala fázi podpory, řekněme
mezi věkem 65 až 80 let, tedy
v období, po kterém je pak potenciálně
vyžadována četnější lékařská péče
či denní asistence. „Studie, na které
jsem spolupracovala, stanovuje vývoj
stárnutí populace a její výsledky
dokazují, že s prodlužujícím se věkem
vzniká potenciál seniorů, kteří jsou ještě
ve svém věku soběstační a aktivní, ale
jejich potřebám vyhovují menší bytové
prostory možností soužití,“ vysvětluje
svůj podnikatelský záměr Vendulka
Raymová a pokračuje: „Vybavenost
Hostivice znám, jsem v kontaktu jak
se sociálními službami, tak seniorským
domem, ale zde vnímám rámec potřeby
lékařské péče a denní asistence. Proto
nabízím možnost nezávislého bydlení
v rámci soužití. Je to pilotní záměr
a budu vidět, jak jej modifikovat dle
potřeb zúčastněných zájemců.“
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Kde se bydlení pro seniory
nachází? V Hostivici stojí krásný,
nově zrekonstruovaný bytový
dům se dvěma podlažími, který
je kompletně izolován a zateplen
v půdních prostorách. Je umístěn
v residenční klidné čtvrti v blízkosti
Litovických rybníků a v pěší
vzdálenosti na zastávku autobusu
č. 306 (směr Zličín metro), zhruba 7
minut chůze. Dům má navíc velkou
zahradu, která by měla být na jaře
upravena do relaxačního stylu.
Jak bude samotné bydlení
vypadat? Jde o samostatné
rozměrné pokoje (18,8 m2)
a dvojpokoje s kompletním
společným zázemím. Všechny
pokoje mají velká a větratelná
okna, široké chodby, takže
můžeme mluvit o jídelním prostoru
navazujícím na kompletně
vybavenou kuchyňku s lednicí
a sporákem. Sociální zázemí je
prostorné se sprchovým koutem
a toaletou. Nechybí ani pračka.
Samozřejmostí je TV a internet.
Jediné, co není zahrnuto, je
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nábytek v jednotlivých pokojích.
Výběr nábytku bude totiž
na konkrétním uživateli, jak si sám
rozhodne.
Jaké služby budou seniorům
k dispozici? Služby se nastaví
dle potřeb a požadavků seniorů,
kteří zde budou bydlet. Nebude
chybět čítárna neboli odpočinková
místnost, relax na zahradě
a pravidelný úklid společných
prostor a venkovního prostranství
a správa domu. Nabídka bude
dále zahrnovat možnost výjezdu
na kulturní pořady nebo vybrané
akce dle letního/zimního programu
apod.
A cena? Cílem je dlouhodobý
pronájem, přičemž cenová relace
u jednopokojového ubytování byla
stanovena měsíčně na 6 000 Kč
plus zúčtovatelná záloha energií
ve výši 1 000 Kč + 250 Kč poplatky
za vodné stočné a příspěvek
na náklady společných prostor
v hodnotě 300 Kč. U dvojpokoje
to bude měsíčně vycházet

na 10 000 Kč plus dvojnásobek
uvedených poplatků a zálohy.
Se zahájením pronájmu se bude
skládat výše dvojnásobku vratné
kauce bez poplatků a záloh. Ta
bude vyúčtovatelná při ukončení
pronájmu. Při podpisu nájemní
smlouvy se zpracuje předávací
protokol včetně fotodokumentace
stavu bytu.
Slovo závěrem. „Na tento pilotní
projekt se dívám se zájmem cosi
začít vytvářet a upravovat dle
potřeb věkové skupiny aktivních
seniorů a uvidím, jak se mi bude
s tímto tématem pracovat. Existují
i další variace s prostoupením
do mezigeneračního propojení, ale
zatím jsme na startovní čáře, takže
držme si palce.“
Více informací naleznete na
www.bohemiaeuplanners.eu,
případně na e-mailové adrese
raymova@bohemiaeuplanners.eu.

DĚNÍ VE MĚSTĚ

Nefalšovaný
rocker
s duší anděla
Muzikant a milovník hardrocku, ale také ten, co hudbou léčí zdravotně
postižené lidi. Řeč je o Radku Kurcovi, který svou první kapelu založil už
ve svých 17 letech, ovšem na své první CD čekal dlouho přes deset let. Dnes
si desky natáčí sám ve svém vlastním nahrávacím studiu, které vybudoval tady
v Hostivici. Nejen o muzice jsme si povídali v našem milém rozhovoru.
FOTO: ARCHIV R. KURCE
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ROZHOVOR

Návštěvníkům našich kulturních
a společenských akcí jste velmi
dobře povědomý, jelikož se
jich pravidelně účastníte jako
oblíbený hudební doprovod.
Možná už ale čtenáři netuší, že
vám již brzy vyjde nová deska.
Mohl byste ji blíže představit?
Krásný a pohodový den všem
pravidelným i občasným
čtenářům Hostivického
měsíčníku. Ano, právě v těchto
dnech nám vychází úplně
nová deska, která nese název
Kniha kouzel. Natočili jsme
ji stejně jako předešlé tituly
tady v Hostivici ve studiu
Aquarium, a to skoro ve stejné
sestavě – já, Dennis Kurc
(kytary), Vítek Jančura (bicí
a percuse) a Olaf (basa), chybí
jen hráč na resofonickou kytaru
Honza, který byl naprosto
pracovně vytížen. I přesto si
myslím, že se kapela dostala
do příjemné pracovní pohody
a materiálu jsme nasbírali tolik,
že jsme mohli velkoryse vybírat
a zařadit na desku to, co podle
nás nejlépe dokladovalo danou
náladu a situaci.
Poslední deska z roku 2017
byla dost různorodá a většina
písní byla z mé hlavy, ať
už šlo o hudbu nebo texty.
Jednalo se o klasické balady
až po úderný hardrock, který
byl doplněný o operní hlasy
mé dcery Kateřiny (v té
době byla v angažmá sboru
Národního divadla) a její
kamarádky Terezy Papouškové
18

(dnes obě studentky pražské
konzervatoře). Děvčata tehdy
nazpívala tak úžasné sbory,
že jsme je požádali znovu
o spolupráci i na nové desce.
První singly „Wampiria“
a „Nevěřím“ byly vypuštěny
do virtuálního vesmíru
a přicházejí na ně senzační
ohlasy. Obě skladby
samozřejmě najdete i na novém
CD. Uvidíme, co dál, poslední
desku nám převzal do distribuce
Supraphon. Pokud budeme
spokojeni, tak se třeba opět
domluvíme.
Co vás kromě nového
cédéčka momentálně nejvíce
zaměstnává?
Kromě toho občas také
produkuji nebo natáčím desky
pro jiné kapely a zpěváky a dále
každé pondělí odpoledne vedu
kondiční hodiny zpěvu. Snažím
se muzikantům pomoci v oblasti
hudební nauky a vést je k tomu,
aby svůj hlas správně používali
a věděli, jak se rozezpívat,
udržet se v kondici a vůbec
jak dbát na hygienu hlasu,
která je velmi důležitá pro jeho
fungování.
Myslíte si, že není pozdě
začínat v dospělém věku se
zpěvem?
Začít se zpěvem nikdy není
pozdě, protože si myslím, že
hudba je potravou pro duši.
Víte, dám vám příklad –
když budete dělat jakoukoli
činnost dlouhodobě, postupem
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času zjistíte, že vás ubíjí
a potřebujete si odpočinout. A je
úplně jedno, jestli budete řídit
autobus, nebo sedět v kanceláři.
Zkrátka víte, že musíte
odpočívat a to nejčastěji děláte
tak, že si pustíte film nebo jdete
sportovat nebo můžete hrát
a zpívat. Vše se ale okouká
a zjistíte, že film je dobrý, ale
po desáté ho už vidět nemusíte,
kdežto píseň můžete slyšet
xkrát, a když ve vás vyvolá
správné pocity, stane se součástí
vašeho života.
Kde se ve vás zrodila myšlenka
vést hodiny hudby?
Kde mě to napadlo? No, když
mě oslovilo prvních pár lidí
takovým tím způsobem „Hele,
tobě to super zpívá, nechtěl
bys mě něco naučit?“. Já se
tomu ze začátku bránil, ale
navštěvoval jsem konzervatoř
u paní profesorky Novákové,
která mi dala spoustu šikovných
rad a doporučení. A tak jsem je
začal používat i já při předávání
zkušeností, a jak už to tak bývá,
studenti si to řekli mezi sebou
a začali se střídat. Proto nabízím
všem, kdo by měli chuť, ať
prostě přijdou, vyzkoušíme
a zjistíme, co máme
za potenciál, a budeme ho dál
rozvíjet (smích). Neslibuji
nikomu, že bude Pavarotti, ten
byl stejně jen jeden, ale můžeme
najít správný tón a výraz, aby
se člověk nebál zazpívat tak,
aby ho někdo slyšel. Jde o to,
že když se člověk zpívat bojí,

tak se sevře a zpívá prostě jinak
a samozřejmě hůř, než když
je v klidu a pohodě. Je to celé
hlavně o stavu mysli, a to se
projevuje i na stavu těla.
Hudba vás provází v podstatě
celým dospělým životem. Co
pro vás vlastně muzika znamená
a dokázal byste si svůj život bez
hudby představit?
Abych to upřesnil, hudba mě
provází od dětství. Pamatuji
si, jak moje babička hrála
na kytaru, děda na foukačku,
táta a strejdové, všichni
kytaristé, a všichni dohromady
hráli takový ten mix folku
a country písniček, samozřejmě
ke své době. Já se učil hrát
na kytaru kolem čtrnáctého
roku, a to nejdříve na takovou
tu trampskou za 300 korun,
potom mě přivedli kluci
v prvním ročníku průmyslovky
k elektrické kytaře a já se
zbláznil do rock-n-rollu. V té
době jsme měli i třídního, který
nám vše ukazoval, jak se dělá
(smích). Ten však potom v roce
1987 emigroval a byl průšvih…
Hudba pro mě znamená
svobodu pocitů a vyjádření
nálad a kapela jsou pro mě
kamarádi, se kterými to
mohu všechno sdílet. Dnes
předávám dál své geny a syn
Dennis dokonce hraje se mnou
v kapele. Ten studoval na ZUŠ
klasickou kytaru, potom chodil
na soukromé hodiny rockové
kytary k Tomášovi Valáškovi
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(spoluhráč Báry Basikové).
Dcera Kateřina zase od 4 let
chodila do Kühnova sboru,
potom byla přijata v 9 letech
k paní profesorce Markové
do Dětské opery Praha, která
je součástí Národního divadla,
k tomu stihla chodit zde na ZUŠ
Hostivice k paní učitelce Tereze
Špetíkové a dnes je studentkou
Pražské konzervatoře. Jak
vidíte, hudba je zkrátka náš
život.
Hrajete hlavně rock. Jakou
hudbu však nejraději
posloucháte ve svém volném
čase?
Já se přiznám, že jsem
staromilný a poslouchám
kapely, které mě ovlivnily, když
jsem byl mladší. Syn mě dnes
ale zásobuje novou hudbou,
kterou neznám, a občas se
i trefí. On ví, jaké mám v hlavě
pochody a jak vnímám hudbu,
jelikož právě on je ten hlavní
tvůrce muziky na nové desce.
Měl jsem vždy šťastnou ruku
na výběr muzikantů a kytaristů
obzvlášť, ať to byla spolupráce
s Milošem Knoppem (Aleš
Brichta, Petr Kolář), Dáriem
Sapienzou (Empire) nebo
Pavlem Marcelem (Empire,
Pumpa, Skiny Molly). Je to také
to, proč jsem došel až tam, kam
jsem si vždy předsevzal dojít.
Tito lidé mě nějak obohatili
a posunuli dál na mé cestě
vesmírem hudby.
Mám také štěstí v tom, že jsem
členem ještě jedné kapely Joe
Berry Band, která se skládá
z muzikantů hrajících v dalších
partách. Jedním z nich je právě
Pavel Marcel, který se mnou
hrával v kapele Empire. Tato
parta hraje jen covery ze 70.
až 80. let od AC/DC až po ZZ
TOP a tam se vždy najde nějaké
překvapení a další inspirace,
jak to dělali největší kapely
minulého století. Senzační
zkušenost!
Jste rockerem tělem a duší,
na druhé straně ale také hudební
terapeut, který vede hodiny
muzikoterapie pro zdravotně
postižené lidi. Jak jste se k tomu
dostal a co to obnáší?
Na toto téma jsem dělal
rozhovory jak v televizi, tak pro
specializovaný zdravotnický
deník. Kdysi před lety jsem
dostal nabídku od báječné
ředitelky stacionáře Akord
na Praze 2 zkusit pomáhat
hudbou takto nemocným
pacientům. Udělal jsem si kurzy
hudebního terapeuta a zkusil
jsem to. Bylo to neskutečně

náročné a první půl rok jsem
zažil takový masakr na psychiku
jako nikdy předtím. Pak se to
však zlomilo a přišla radost,
která z hudby plyne. Někteří
klienti se dostali tak daleko, že
jsem je začal učit základní teorii
a musím říci, že se jejich duše
opravdu zotavovaly. Začali si
více věřit a dneska je to opravdu
znát, že jsme udělali i několik
představení v paláci Akropolis.

studio, ovšem hodně pomalu,
protože materiál byl a je stále
strašně drahý. Neměl jsem
k dispozici milion a víc peněz,
abych nakoupil vše hned. Já
točil ještě do analogových
magnetofonů, a to byla strašná
finanční rána a údržba. I dnes
mám jen analogový mixpult,
který mi však vyhovuje, protože
je nenáročný na údržbu a je
zvukově teplý. Další věcí

Žádná hodina života se nedá ničím
zaplatit, proto ji žij tak, jak chceš ty,
a ne, jak chce někdo jiný!

Co vás na práci terapeuta
nejvíce baví?
Baví mě na tom to, že jsou
stejní jako my, chtějí také něco
dokázat a být za svůj výkon
pochváleni. A já je chválím
opravdu hodně, protože si to
zaslouží. Práce s nimi mi dnes
dává spoustu pohledů na svět,
kdy si začnete mnohem víc
vážit úplně obyčejných věcí,
jež se nám aspoň tak zdají,
ale jim přijdou naopak velmi
významné. Zjistíte také, jak se
dokážou radovat, že i oni mají
své bolesti, které stejně jako
běžný člověk nechtějí ale říct.
Zjistil jsem, že když se stanete
časem jejich kamarád, a nejen
ten učitel, může to být pro
obě strany víc než zajímavé
a obohacující, naučíte se zkrátka
dívat na svět trochu jinak.
A co vám přijde naopak
nejtěžší?
Nevím, co může být nejtěžší,
když vše děláte s radostí. Nic
není překážka, a že jich občas
musíme překonat opravdu
hodně. Motivaci máme a to je
strašně důležité!
Před mnoha lety jste u nás
v Hostivici založil také
nahrávací studio. Nenašel se
nikdo jiný, kdo by vám natáčel
vlastní nahrávky, nebo jste chtěl
být jen svým pánem (s trochou
nadsázky)?
Když se vrátím zpět, tak to bylo
především proto, že jsem se
chtěl celý proces naučit. Strašně
mě bavilo koukat pod ruce
lidem, kteří to umí a mohou mi
něco dát. Já jsem se rozhodl,
že se to prostě naučím, a tak
jsem začal budovat vlastní

byl fakt, že jsem neustále
platil drahá nahrávací studia.
A tak jsem se po mnoha
letech hraní a koukání pod
ruce jiných rozhodl prostě
vybudovat vlastní studio. A tak
vzniklo studio Aquarium tady
v Hostivici (smích).
Můžete jen pro zajímavost
prozradit, kdo u vás ze slavných
jmen natáčel? A zda se k tomu
váže nějaká vtipná historka?
Nahrávalo tady spoustu
senzačních muzikantů, a i když
nejsou komerčně známí, protože
pop zde netočím, jsou to lidé,
kteří většinou svou práci znají
a umí. U nich moc nemusím
pomáhat, naopak se kolikrát
dozvím, jak dělat a uchopit
řadu věcí třeba i mnohem
zajímavějším způsobem.
Vtipné historky ze studia se
moc publikovat nedají, je to
zkrátka drsný humor rockerů
a podobné situace vznikají
převážně právě za pochodu
samotného natáčení. Lidé
neznalí jejich příběhů by je asi
sotva pochopili.
Nicméně jednu takovou z dávné
doby bych měl. Natáčela se
u nás deska jedné pražské
kapely a byli pozváni nějací
hosté, aby pomohli se zpěvy.
Tak se to do studia postupně
trousilo, a jak tam tak sedíme,
najednou zvonek. Moje tenkrát
asi šestiletá dcera Kačka
šla otevřít a venku stál Aleš
Brichta. Než stihl cokoliv říct,
Kačka povídá: „Čus, tebe ještě
neznám, já jsem Káča. Běž tudy
dolů, táta tam nahrává.“ (smích)
Aleš pak přišel dolů a povídá:
„No panejo, co je to za skřítka,

normálně mně to otevřelo
a nasměrovalo, to si ještě užiješ,
až to vyroste!“ (smích).
Kromě muziky se také věnujete
charitě…
Ano, to je pravda, ale nerad
o tom mluvím. Jsem však rád,
že jste to nakousla, protože bez
publikace to moc nefunguje.
Snažím se propojovat různé
skupiny a hendikepované děti
z občanského sdružení Parent
project, se kterými jsme se tady
mimochodem potkali už v létě
loňského roku v sokolovně,
kde probíhala společná kulturní
akce za podpory MKSH. Teď
poslední dobou jsem měl tu čest
se setkat s motorkářema, kteří
dělají dobročinné sbírky pro
hendikepované děti a podporují
je tím, že vždy zakoupí
z transparentního účtu konkrétní
pomůcky a darují je rodině,
která na ně díky nastavení
systému nedosáhne. Dnes už
je vybudovaný menší sklad
a je možno si některé věci pro
děti zapůjčit bezplatně! Tihle
drsní chlapíci dělají spoustu
krásných věcí, o kterých
lidé ani nevědí, a přitom
usnadňují život rodinám. Já
se snažím vypomáhat svým
jménem a zkušenostmi, aby
se dostalo vše tam, kam má.
Chtěl bych je v létě přivítat
tady na slavnostech města, aby
lidé viděli, co vše se dá dělat.
A u toho by si mohli návštěvníci
prohlédnout i jejich motorky,
které stojí za zhlédnutí.
Hezčí konec rozhovoru jsme si
nemohli přát. Prozraďte nám
možná jen úplným závěrem, zda
i takový drsný rocker jako vy
(ovšem s duší anděla) si dává
novoroční předsevzetí.
Moje veliké předsevzetí je to,
abychom měli dostatek síly
a zdraví ochránit svou zemi
před blbými náladami, hloupostí
a nadutostí. Mám své motto:
„Žádná hodina života se nedá
ničím zaplatit, proto ji žij tak,
jak chceš ty, a ne, jak chce
někdo jiný!“.
Děkuji za bezvadné povídání
a snad brzy na viděnou
na nějaké akci tady u nás nebo
vlastně kdekoli (smích).
I já děkuji za příjemné povídání
a hodně zdraví v novém roce.

Lenka Brychtová,
redaktorka
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Rtěnka jako symbol,
že chci žít
Je vůbec možné jakékoli onemocnění vnímat pozitivně? Tím spíš,
když se jedná o rakovinu? Tereza Schillerová je důkazem toho, že to jde.
Nicméně cesta k tomuto zjištění rozhodně jednoduchá nebyla.

a naučila mě dělat věci, tak jak
chci já a nic neodkládat. Říkat
to, co skutečně cítím. Stal se ze
mě střelec. Nikdy nevíme, kolik
času nám zbývá a připadá mi
trestuhodné prožít život třeba
svázaný pravidly, se kterými se
neztotožňuji, proto jsem udělala
mnoho změn k tomu, abych si
šla život svojí cestou a dělala
to, co mě skutečně baví. A to je
právě psaní. V tom jsem se našla,
a to je můj veliký ventil a únik.

V dubnu 2015 Vám lékaři
sdělili poměrně vážnou
diagnózu – rakovina
lymfatických uzlin. Dokážete
teď, s odstupem času, popsat
svoje tehdejší pocity?
No byl to jednoznačně šok.
Rakovina a já? A proč právě já?
Můj syn přijde o mámu, protože
já umírám. Nespočet nejistot,
vnitřní prázdnota, pláč, hysterie,
čisté zoufalství, paralyzující
strach o vlastní život.
Boj s takovou nemocí je dlouhý,
náročný nejen fyzicky, ale
především psychicky. Máte
malého syna, jak se to všechno
dá skloubit? Jak je možné
20

alespoň trochu „normálně“
fungovat?
Bylo to velmi těžké. Nejenom,
že se člověk musí vypořádávat
s doposud neznámými pocity,
polykat slzy, přestane jíst,
protože je tak vystresovaný,
že žaludek prostě odmítá
stravu... do toho jsem byla
pořád máma. Syn mi tehdy
odjížděl na školu v přírodě,
když mě pustili z nemocnice
a já měla tu obrovskou potřebu
mu dát pusu ještě než odjede.
A během léčby jsem musela
fungovat i přes tu velkou únavu.
Měla jsem zmapované lavičky
v okolí a po trasách, kde jsem
syna vodila. Musela jsem často
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odpočívat, z čehož byl syn
trochu vyvedený z míry. Ale
vyzvedávání ze školy, nákupy,
výlety… to vše jsem se snažila
v rámci možností zvládat.
Je vůbec možné, postavit se
k něčemu takovému jako je
rakovina pozitivně?
S odstupem času ano.
Na začátku všeho je nejtěžší to
všechno vstřebat, časem nemoc
přijmout a zvládnout celou
léčbu. Pak se uzdravíte a dostaví
se obavy, že se nemoc vrátí. Je
to začarovaný kruh, ze kterého
není snadná cesta ven. Vzala
jsem si z této epizody i pozitivní
věci, nemoc mě nějak posunula

Dnes říkáte, že jste za rakovinu
vděčná. Asi rozumím tomu, jak
to myslíte, a jsem přesvědčená,
že to je ta správná cesta –
postavit se k tomu čelem, vzít
si ponaučení a jít dál. Ale jak se
takového stavu dá dosáhnout,
jak toho docílit?
Vděčná v uvozovkách.
Samozřejmě bych si život bez
rakoviny dovedla představit.
Myslela jsem to tak, že ta nemoc
mě dovedla zastavit a uvědomit
si, že můj život před nemocí
byl šílený. Plný patologického
stresu, nemyslela jsem vůbec
na sebe a dělala věci jen pro
druhé ve snaze se zavděčit,
přitom jsem sama sobě strašně
ubližovala. Takže ta nemoc byl
pro mě únik a jsem jí pomyslně
vděčná za to, že mi ukázala,
že takhle už žít nesmím. Ale
říkám lidem často, že ji opravdu
nemusíte dostat, abyste si tohle
uvědomili. Jenže já jsem to
tehdy prostě nezvládla.
Co Vás rakovina naučila? Kde
jste dnes?
Rakovina byla sakra veliká
lekce. Naučila mě vnímat
svoje tělo jako celek. Vážit
si drobností, být pokornější.
Vnímám věci kolem sebe už
jinak. Přehodila mi priority dost
markantně, což způsobilo, že
spoustu lidí ve svém životě jsem

musela pustit pryč. Najednou
jsem se začala stýkat s jinými
lidmi, silnými a inspirativními.
A je mi mezi nimi dobře. Stala
jsem se úspěšnou v tom, co

přišla o iluze. Jednou pro vždy.
Ale co mě těší je to, že lidé
si z knížek vzali hlavně to
pozitivní. Uvědomili si díky
mému vyprávění, co je v životě

...nemyslela jsem vůbec na sebe a dělala
věci jen pro druhé ve snaze
se zavděčit, přitom jsem sama
sobě strašně ubližovala.

Za každou prodělanou
chemoterapii jste si jako
odměnu pořídila rtěnku. Kolik
jich dnes máte ve své sbírce?
Během léčby jsem jich
nasbírala asi dvacet. Za každou
chemoterapii tři a poslední –
vítězná, tak to jsem se docela
plácla přes kapsu. Pořád ji
mám schovanou, i když už v ní
vlastně nic není. Dodnes rtěnky
nakupuji, po každé kontrole,
po nějakém úspěchu. Žena,
i když je v průseru, totiž může
pořád vypadat krásně. Ta rtěnka
byla pro mě symbol toho, že
CHCI. Že chci žít.

Děkuji za rozhovor a těšíme se
na Vás 23. března na konferenci
SHE.
Michaela Waldhauserová

TEREZA

SCHILLEROVÁ
 narodila se 20. února

1980

 má desetiletého syna
 je autorkou blogu

Deník raka, který byl
v roce 2016
nominován do Ankety
blogerka roku
v kategorii Life
(dostala se až
do finále)

K
ČNÍ
RO

 na jaře 2017 vyšla

Terezina první kniha
s názvem Deník raka

 v listopadu 2018 pak

2. díl, který pokřtil
Jaroslav Dušek

 Knihy Deník raka

-IS.C

a Deník raka 2 jsou
k dostání v běžné síti
dobrých knihkupectví
nebo v různých
e-shopech.
Lze ji také zakoupit
na www.nolimitsart.cz

celodenní happening o tématech,
která zajímají (nejen) ženy napříč generacemi

E
W.SH

PRODEJ
KNIHY

WW

O tom, jak to všechno bylo,
jak to dopadlo a jak se Vám
žije dnes, píšete blog Deník
raka. Nedávno vyšel už druhý
díl stejnojmenné knihy. Co vše
na blogu a v knihách čtenáři
najdou?
Tak první díl mapuje začátek
nemoci, období léčby a dalších
deset měsíců po léčbě. Druhý
díl začíná vyprávěním v době,
kdy jsem se snažila vydat první
díl knižně, dále zachycuje moje
fejetony z léta 2016 až do března
2018, čili dlouhé období. Jsou
to takové moje myšlenky
a postřehy po léčbě, často se
i zasmějete. Do mého vyprávění
vstupují také příběhy mých
čtenářů, kterých je tam skoro
dvacet, a jsou velmi intenzivní.
Ne všechny dopadly totiž dobře.
Chtěla jsem, aby byly součástí
knihy, protože Deník raka se stal
postupem času komunitou lidí,
kteří se vzájemně podporují,
a to, že můj příběh prozatím
dopadl dobře, neznamená, že
je to normou. Bohužel to tak
není. S některými čtenáři jsem
se seznámila i osobně, a když
mi pak odešli tam nahoru, tak
to byla další lekce. Hodně jsem
se od nich naučila a taky jsem

důležité, a to mne vždycky
zahřeje. Takže to mělo smysl
udělat osvětu a pustit se
do otevřené zpovědi. Lidé se
v tom našli a zjistili, že na to
nejsou sami. S mými pocity
a výpověďmi se zcela ztotožnili.
Je to příjemné mít tuto zpětnou
vazbu.

TŘETÍ

dělám, a to také díky tomu, že
se stýkám s úspěšnými lidmi.
Takhle to prostě funguje. Tito
lidé vás dovedou nasměrovat,
podpořit a motivovat.

23. března 2019
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od 10 do cca 17 hod., Sokolovna Hostivice

témat
inspirativních
životních příběhů
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AKTIVITY V SOKOLOVNĚ
PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK

SOBOTA

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

KLUBOVNA
POSILOVNA

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
18.40–19.40
Kruhový trénink
s Karolínou

19.00–20.30 Box

19.20–20.20
Kruhový trénink
s Karolínou

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

18.00–19.00
Yoga4Yogi

18.40–19.40
hormonální jóga dle
Dinah Rodrigues
s certifikovanou
lektorkou Blankou
Janíčkovou

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

17.00–17.45

KLUBOVNA 4

SÁL

KLUBOVNA
POSILOVNA
9.00–13.00 Dětský
klub Klubíčko
17.00–18.15 Jóga se
Šárkou Zuskovou

15.15–16.00
Angličtina ENGLISH
FOR CHILDREN
2 – děti 2–4 roky

KLUBOVNA 4
ENGLISH FOR
COOL KIDS (děti 8
let a starší)
ukázková hodina:
16. 1. 2019

Cvičení TJ Hostivice
SÁL
19.00–22.00
Divadelní soubor
Hostivice – zkouška
Cvičení TJ Hostivice

16.00–17.00
Angličtina ENGLISH
FOR CHILDREN 2 –
děti 8–10 let

KLUBOVNA 1

17.00–18.00
Angličtina ENGLICH
FOR MINIS děti 2–4
roky + rodiče

16.00–17.00
Věda nás baví

16.30–17.15 Krav
maga pro děti 6–10 let
17.30–18.30 Krav
maga pro juniory
11–15 let
18.55–20.25 Krav
maga pro dospělé

16.30–17.15
Tanečky pro děti

Výtvarný workshop

15.00–16.30 Ateliér
intuitivní malby pro
děti od 7 let

NEDĚLE

17.00–19.30
Ateliér arteterapie.
Fenomén kruhu

18.00–19.00
Zumba Valerie

KLUBOVNA
POSILOVNA

SÁL

20. 1. 19.00–21.00
Tančírna
19.00–22.00
Divadelní soubor
Hostivice – zkouška

9.00–10.00 Pilates
s Karolínou

Cvičení TJ Hostivice

17:30–18.15
ENGLISH FOR
CHILDREN 2 (děti
6 let a starší)
Ukázková hodina:
17. 1. 2019

KONTAKTY NA LEKTORY

19.00–20.00
Klidná
Zumba Valerie

Klubíčko klubicko-hostivice@seznam.cz

KLUBOVNA 4
15.30–16.30 English
( děti 6–8 let)

Kruhový trénink, Pilates s Karolínou
a Senior Fitness www.zdravisobe.cz
Jóga se Šárkou Zuskovou studio.zklub.cz
Jóga s Yoga4Yogi.cz
blankajanickova@seznam.cz
Angličtina hostivice@mortimer-anglictina.cz

16.30–17.30 English
(děti 4–6 let)

Krav maga sarka.safrova@krav-maga.cz

18.00–19.30 Klidná
joga

Tanečky pro děti taneckyhostivice@seznam.cz

SÁL
10.30–11.30 Fitness
pro seniory
19.30–20.30 Body
& Mind s Katkou
Bímanovou

KLUBOVNA GOLF

KLUBOVNA 4

12. 1. 10.00–17.00

Cvičení TJ Hostivice

Box, box pro děti petrstej@seznam.cz
Body & Mind aerobic.bimanova@tiscali.cz
Tančírna petr.frydrych@gmail.com
Klidná jóga
marcela.maleckova@ceskaacademiejogy.cz
Zumba Valerie www.zumba.lazo.cz
Baletní přípravka e-mail:
adelka.reina@seznam.cz
Výtvarný ateliér artandreae@gmail.com

SÁL
Cvičení TJ Hostivice
19.00–22.00
Divadelní soubor
Hostivice – zkouška

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

MATEŘSKÁ ŠKOLA HOSTIVICE, OKRES PRAHA-ZÁPAD PŘIJME
PRACOVNICI NA POZICI UČITELKY
1 úvazek / s nástupem od března 2019. Předpokladem pro nástup je potřebná kvalifikace pro předškolní
vzdělávání, spolehlivost, flexibilita, praxe z předškolního zařízení vítána.
Kontaktní adresa: mshostivice@volny.cz, tel.: 220 980 488
Kontaktní osoba: P. Bělohlávková
PRACOVNICI DO GASTROPROVOZU / KUCHAŘKA, POMOCNÁ KUCHAŘKA
a
PRACOVNICI NA POZICI UKLÍZEČKY
Bližší info na tel.: 607 170 813
Kontaktní osoba: provozní pí Gráfová
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Hormonální jógová terapie

V

ážené a milé dámy, vloni
na jaře jsme na 3 měsíce
otevřeli kurz hormonální
jógy.
A teď bychom rádi pro Vás zase
tuto příležitost naučit se skvělou
ozdravující sestavu od Dinah
Rodrigues zopakovali.
Začneme v pondělí 4. 2. od 18:40
do 19:35 h v hostivické sokolovně
v 1. patře. Kurz bude otevřený pro
Vás pro všechny. Můžete začít
chodit hned od února nebo se
k nám můžete přidat později. Každá
lekce bude stát 150 Kč.
PRO KOHO JE KURZ
URČEN?
Koncept Hormonální jógy (HYT)
vytvořila Dinah Rodrigues. Jde
o sestavu cviků, které vycházejí
jak z jógy, tak z tibetských technik
práce s energií. Dinah ji vytvořila
s cílem zlepšit ženám kvalitu
jejich života. Mnoho žen má
problémy způsobené hormonální
nerovnováhou. Ať již je to
bolestivá, silná nebo nepravidelná
menstruace, akné či premenstruační
syndrom. To jsou potíže, které
nás často provázejí dlouhou částí
života, naučili jsme se s nimi
žít a mylně se domníváme,
že se nedají změnit. Sestava
obsahuje speciální cviky
na reaktivaci produkce hormonů

a na jejich harmonizaci, v důsledku
čehož zmírňuje nebo odstraňuje
nepříjemné doprovodné symptomy
menopauzy. Pomáhá při dalších
problémech jako jsou polycystické
vaječníky, premenstruační
syndrom či neplodnost. Pomocí
praktikování cviků HYT se zvyšuje
a vyrovnává hladina hormonů,
především estradiolu, takže
pomáhá v prevenci osteoporózy
a kardiovaskulárních onemocnění.
Kromě odstranění nežádoucích
symptomů podpoří cvičení váš
celkový zdravotní stav, pružnost
těla, pohyblivost kloubů, posílí
plíce, detoxikuje organismus,
zvýší metabolismus, vylepší
tvar postavy i stav pleti, zvýší
imunitu a napomůže omlazení
těla i mysli. A to vše proto, že
se stabilizuje hladina hormonů.
Na semináři se naučíte celou
sestavu hormonální jógové terapie,
kterou pak můžete cvičit sama
v domácím prostředí. Celá sestava
trvá přibližně 30 minut, poté, co
si ji již osvojíte. Cviky jsou velmi
jednoduché a zvládnou je i ženy,
které nemají předchozí zkušenosti
s jógou.
Hormonální jógová terapie pomáhá
při těchto problémech způsobených
hormonální nerovnováhou:
Předčasná menopauza

Symptomy spojené s menopauzou
(návaly, nespavost, podrážděnost,
deprese, emocionální nestabilita,
snížení paměti, ztráta vitality,
nízké libido, urogenitální suchost,
migrény)
Menopauza – zlepšení
životních podmínek pro ženy
při a po menopauze (ovlivní vše, co
ovlivňuje tvorba estrogenů a dalších
hormonů)
Premenstruační syndrom (PMS)
Polycystické vaječníky (PCO)
Ztráta menstruace a ovulace
Neplodnost způsobená hormonální
nerovnováhou, špatným
prokrvením či svalovou křečí
v pánevní oblasti.
Osteoporóza
Inkontinence
Deprese, emocionální nestabilita,
snížení paměti způsobené nízkou
hladinou hormonů
Nedostatečná činnost štítné žlázy,
tedy snížená činnost štítné žlázy
Nespavost
Padání vlasů, lámavé nehty,
suchá pleť a akné
Syndromu karpálního tunelu

krátce po operacích, pokročilá
osteoporóza, kdy hrozí zlomenina
kosti, zvýšená funkce štítné žlázy,
zánět vnitřního ucha, srdeční potíže
nebo po operaci srdce, před operací
slepého střeva nebo krátce po ní,
krátce po hysterektomii (vhodné
konzultovat předem s lékařem),
velký myom, nespecifikované
bolesti břicha (je nutné konzultovat
předem s lékařem).
Pokud se chcete na našem kurzu
naučit tuto ozdravnou sestavu,
napište nám na blankajanickova@
seznam.cz nebo zavolejte ve všední
den od 9 do 17 h na 724 648 545
a zaregistrujte se.

KONTRAINDIKACE
HORMONÁLNÍ JÓGOVÉ
TERAPIE (VHODNÉ
KONZULTOVAT PŘEDEM
S LÉKAŘEM): těhotenství,
endometrióza, rakovina prsu,

Těšíme se na Vás
Blanka Janíčková, Yoga4Yogi

POZVÁNKA NA KONCERT

VEČER HUDBY A POEZIE
24. LEDNA 2019

ČTENÍ

od 19 hod., hostivický zámek

čte MUDr. Stanislav Juhaňák
- ředitel nakladatelství Triton a zároveň
autor knihy Jak jsem byl malej.

IVANA ANDRLOVÁ – umělecký přednes
JITKA JIŘÍČKOVÁ – housle
VÍTĚZSLAV PODRAZIL – klavír

23. 1. 2019

Pojď,
budu ti
číst.

17.30−18.00 h v městské knihovně
Předprodej vstupenek probíhá od 10. 12. 2018 v Městské
knihovně Hostivice. Všechny rezervace je nutné vyzvednout
nejpozději do 17. ledna 2019. Cena 120 Kč.

Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte
dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné
vazby v rodině. VSTUP ZDARMA.
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VOLNÝ ČAS, KULTURA A SPORT

Kurz jógy pro ženy
VNITŘNÍ HARMONIE

 sestavy a meditace pro
navození vnitřního klidu
a pohody
 uvolnění napětí a aktivace
životní síly
 harmonizace fyzického těla,
emocí a mysli
 regenerace organismu

 tělesná i duševní relaxace
 rozvíjení vlastní ženské
energie

Kdy: vždy v pondělí od 14. 1.
2019 do 25. 3. 2019 od 17.00
do 18.15 hod. (25. 2. se necvičí)
Kde: Sokolovna Hostivice,
Jiráskova 201, Hostivice

Cena: 1.500 Kč včetně DPH
za celý kurz 10 lekcí/75 min
nebo 200 Kč za jednotlivou
lekci. Kapacita kurzu je
omezena. Přihlásit se můžete na
studio@zklub.cz. Další
potřebné informace jsou vám
k dispozici na www.studiozklub.cz nebo telefonicky
na 602 381 557.
Těším se na vás.
Šárka Černá Zusková

Maškarní ples 2019
Nenechte si ujít již 5. ročník maškarního plesu
na oblíbené téma filmových hvězd!

foto: z maškarního plesu 2018, K. Černá

plesy. Zapište si proto i vy
do svých kalendářů datum
2. 2. 2019. Tuto sobotu se u nás
v Hostivici na tradičním místě,
a sice ve zdejší sokolovně,
koná od sedmé večerní
hodiny v pořadí již 5. ročník
maškarního plesu. Všichni jste
srdečně zváni!

Ú

nor je měsícem, který
patří zamilovaným.
Únor je však také
podle dávných tradic
časem nevázanosti a oslav,
což v překladu do současného
jazyka znamená, že se právě
v tento měsíc všude pořádají
karnevaly, bály a nejrůznější

A CO NÁS LETOS ČEKÁ
ZA PARÁDU?
Kromě bohaté tomboly
o zajímavé ceny a volby
o nejlepší filmový kostým či
masku, což k našemu plesu
od jeho počátku neodmyslitelně
patří, se můžete těšit na vybrané
drinky a pochutiny, které se
nechaly inspirovat světem
filmu. Snad každá žena
i dívka má v lásce úspěšný
seriál Sex ve městě, případně
stejnojmenný film. A právě

úžasné koktejly, které si
objednávala slavná sloupkařka
Carrie Bradshaw se svými
kamarádkami na americkém
Manhattanu, ochutnáte
i vy u nás v Hostivici.
Je libo například svěží
Cosmopolitan? Oproti
tomu pánové se mohou
nechat inspirovat
slavným Jamesem
Bondem a v duchu
jeho proslulé hlášky
„protřepat, nemíchat“ si
objednat lahodné Martini.
A v případě, že budete
mít opravdu hodně velkou
žízeň, připraveno bude i pivo
ze sedmého schodu. K němu
se pak nejlépe hodí například
bramborák, který je moc
bramborový, nebo šunka, která
obdržela „Řád zlaté šunky“,
či případně králík, kterého ani
Piňda nežere. Jak sami vidíte,
letošní maškarní ples bude
filmový opravdu na všech
frontách.

O zábavu se postará a k tanci
zahraje oblíbená kapela Bůhví,
která je prověřena v podstatě
od samého počátku této
oblíbené společenské akce,
a těšit se můžete i na zajímavé
soutěže a možná dojde
i na překvapení. Chybět nebude
ani v loňském roce velmi
populární fotokoutek, který
vám zajistí krásnou vzpomínku
na celý život.
Přejeme příjemnou zábavu
na letošním maškarním plese

a těšíme se na vás. A hlavně
přijďte v maskách nebo
škraboškách. Víme, že dokážete
nemožné!
Předprodej vstupenek bude
probíhat od 7. 1. 2019
v Městské knihovně Hostivice,
jednotné vstupné 190 Kč.
Rezervace vstupenek je možná
na e-mailu: info@mksh.cz.
Lenka Brychtová
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Poděkování

C

htěli bychom
poděkovat
zastupitelstvu města
za krásný vánoční
dárek, který nám paní starostka
ve středu před Vánocemi
předala. Moc si podpory

města vážíme. Při povídání
o našich dětech a o potřebách,
které s chodem domácnosti
souvisejí, jsme narazili
na jeden náš aktuální problém:
na procházky s dvěma kočárky
jsou potřeba dva lidi. A moc

by nám pomohlo, kdyby se
našli dobrovolníci, kteří by
šli s babičkou našich dětí
nebo se mnou na procházku
po Hostivici. Na jednu až dvě
hodiny.
Pokud by měl někdo čas

a zájem, volejte prosím
na 737 438 289. Moc děkujeme
a přejeme krásný nový rok.
Helena Slánská, maminka
Anežky, Moniky, Kláry,
Ondřeje a Vojtěcha Slánských

Zprávy z TJ Hostivice

DĚTSKÁ MIKULÁŠSKÁ ANEB KDO OCHRÁNÍ ANDĚLA STRÁŽNÉHO?
Už jste si někdy položili takovou otázku? Poslání anděla
strážného je nám asi všem jasné, ale kdo vlastně ochrání
jeho? Kdosi mi řekl – Bůh... no, čert ví...

V

hostivické sokolovně
se ale dne 2. 12.
2018 této úlohy
ujalo více než 150
dětí a s vervou jim vlastní se
rozhodlo přítomnému andělu
strážnému pomáhat a vší mocí
ho ochránit. Anděl strážný
přivítal děti ve své andělské
kanceláři, unavený, opelichaný,
kolem plno zvonících telefonů
a proseb o jeho andělskou
strážnou pomoc. Ke všemu se
v temném pavučinovém koutě
kanceláře schovávala Zlobucha
– padlý, bývalý anděl strážný,
který hledal příležitost, jak
škodit. A aby toho nebylo málo
– ohlásili se andělští kontroloři,
kteří si chtěli ověřit, jak se anděl
strážný svému poslání věnuje.
První kontrola zjišťovala, zda
děti umí bez zaváhání přejít
lavičku a nespadnout.
Při druhé pomáhaly děti hledat
svatým Petrem ztracený klíč
k nebeské bráně mezi spoustou
zlatých klíčů zavěšených v sále.
Nakonec se ukázalo, že ten
pravý klíč schovávala Zlobucha.
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Do třetice musel anděl strážný
prokázat, že má platné doklady,
a protože neměl barevnou fotku,
děti neváhaly a vymalovaly jeho
obrázek. Ani sněhové nadílky
se děti nebály – v sále začalo
sněžit a koulovačka proběhla
v plné síle. Pak byl anděl strážný
trochu zmrzlý a potměšilá
Zlobucha mu odnesla dříví připravené do kamen. Roztrousila
ho po celém sále. Děti opět
pomohly, dříví sesbíraly a anděl
strážný mohl v kamnech zatopit.
V závěru anděl strážný prokázal,
že děti znají i dopravní značky
a anděl strážný nemusí mít
tolik práce při jejich ochraně
v dopravní vřavě.
Za každý splněný úkol dostal
anděl strážný na křídla nové pírko,
až byl zcela opeřen. Měl radost
a zeptal se dětí, zda ho nechtějí
následovat a ochraňovat své
kamarády, rodiče… Děti souhlasily a díky tomu dostaly i ony
andělské strážní pírko. Když je
pozvedly nad hlavu, sál ztemněl,
Mikuláš s anděly vešel, čerti
vběhli mezi děti. Mikuláš všechny
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přítomné pozdravil, četl z knihy
hříchů a s dětmi si popovídal.
A pak už mohla začít nadílka.
Doufáme, že děti podvečer se
strážným andělem, Zlobuchou
i všemi kontrolory bavil a že si
ho užily. Děkujeme všem více
než 30 cvičitelkám, cvičitelům
a dalším dobrovolníkům, kteří
se na akci podíleli. Současně
děkujeme za finanční podporu
městu Hostivice, za věcné dárky
společnostem: Plastobal Jeneč
a Zážitková svatba-Marcela
Faltysová.

Fotky naleznete na http://
aspvhostivice.sweb.cz/
TJ Hostivice přeje svým členům,
příznivcům a všem hostivickým
občanům vše nejlepší v novém
roce 2019

Cvičitelky a cvičitelé TJ
Hostivice a Společnost
s ručením za býkárny
neomezené

PRO BYSTRÉ HLAVIČKY

Milé děti,

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

HURÁ
NA BRUSLE
NA RYBNÍKU JE SPOUSTA
BRUSLAŘŮ. NAJDĚTE ČTYŘI
ROZDÍLY MEZI OBĚMA
OBRÁZKY.

KABÁTKY
A ČEPICE
DĚTI SE VRÁTILY Z PROCHÁZKY
A POVĚSILY SI KABÁTKY A ČEPICE
NA VĚŠÁKY. KDO SI SVÉ OBLEČKY
NEPOVĚSIL?

KOULOVAČKA
S MEDVĚDEM
ZVÍŘÁTKA V LESE SE
PUSTILA DO KOULOVÁNÍ.
DOKONCE JE TU I MEDVĚD,
KTERÝ VĚTŠINU ZIMY
PROSPÍ. PROHLÉDNĚTE
SI DOBŘE OBA OBRÁZKY
A NAJDĚTE 7 ROZDÍLŮ

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | LEDEN 2019
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Nošení v Hostivici a okolí
Regionální skupinku Nosíme děti v Hostivici a okolí založily maminky
Katka a Kristýna, které se rozhodly šířit osvětu nošení i u nás.

B

ěhem jednoho roku svého působení zvládly uspořádat
nosicí srazy s nosítky MoniLu, testování nosicího
oblečení Jožánek, nosicí výlet do Chýně, akci na náměstí
v rámci Evropského týdne nošení, cvičení nosících
maminek a několik regionálních nosicích setkání
v RC ZaHRÁTka.
Na setkání v říjnu jsme přivítaly nové nosící maminky a na další
setkání se opět budeme těšit v novém roce.

TEXT K FOTOGRAFIÍM:
Nošení dítěte zády k sobě v žádném
případě nedoporučujeme. Nožičky
dítěte vlají bez opory ve vzduchu,
kyčle nejsou ve fyziologické poloze.
Kyfotická záda dítěte nejsou správně
podepřena, ale naopak zaujímají
nepřirozenou vzpřímenou polohu a jsou
tlačena do lordozy. Dítě se nemůže
uklidnit pohledem na vás, nemá úniku
před přemírou podnětů a nemůže se
k vám stulit a „ukrýt se“ před světem.

Pro více informací pište na e-mail: pipib@email.cz
Kateřina Poláčková

NOVOROČNÍ
BLEŠÁK
v Úholičkách
Vás srdečně zve na přednášku a kurz léčebné a relaxační techniky
Access Bars v Hostivici
Přednáška – datum: 18. 1. 2019, čas: 18:00 19:00 vstup ZDARMA
Certifikovaný kurz – datum: 16. 2. 2019, čas: 10:00 17:00 Cena: 6.200,- Kč
Děti do 15 let mají kurz ZDARMA
Místo konání: Sokolovna Hostivice
Access Bars je velmi snadná technika, kterou provádí bez problémů i malé děti, které vám
mohou pomoci od bolesti, traumat a stresu. Touto technikou nelze nijak ublížit ani ji pokazit.
Access Bars se provádí vleže na lehátku a 90 % klientů při ní spí, jelikož se uvolní do hlubokého
stavu Théta.
Na přednášce si techniku sami vyzkoušíte a poznáte, jak velmi je silná a účinná.
Na kurzu se ji naučíte používat sami a můžete ji aplikovat na svých blízkých a klientech.
Přednáší a fasilituje: certifikovaný praktik s četnou praxí Daniela Bošková
Bližší informace o mně i o technice naleznete na webových
stránkách Centra nového života nebo osobně ráda
zodpovím po telefonu uvedeném níže.
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19.1.2019
10-15:00 hodin
Ve vnitřních prostorách, ve stodole na statku,
Náves č.p. 10
Neradi vyhazujete věci co už nepotřebujete?
Přijďte prodávat na blešák.
Rádi vrátíte nepotřebným věcem smysl?
Přijďte nakoupit na blešák.
Prodejci poplatek 100,-Kč/místo. Registrace předem nutná,
omezená kapacita prostoru !!! Podrobné informace emailem.
Podrobné informace a registrace zde
jarcadoxa@centrum.cz, 608 935 156

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ

Úspěšná sezona mladých tenistů
Mladí tenisté, členové TJ Hostivice, mají
za sebou další úspěšný rok.

D

vanáctiletý
Bartoloměj Šusta
ukončil své
působení v kategorii
mladších žáků na úžasném
62. místě celorepublikového
žebříčku Českého tenisového
svazu. Pomohlo mu k tomu
několik vítězství v singlu
i deblu na turnajích v Praze
a Středočeském kraji. Velmi
úspěšně si Bartoloměj vedl
i v klubových kláních.
V soutěži smíšených družstev
se s mladšími žáky TK Olymp
Praha, kde byl v uplynulé
sezoně na hostování, dokonce
probojoval do republikového
finále ve Zlíně. Bartoloměj
odehrál rovněž několik turnajů
v kategorii starších žáků,
vyhrál například čtyřhru
na červencovém turnaji
v Králově Dvoře.
Patnáctiletá tenistka Adéla
Barochová vloni ještě
jako starší žákyně nenašla
přemožitelku v Okresním
přeboru Praha-západ, kde

Adéla Barochová měla loni možnost zatrénovat si s daviscupovým reprezentantem Lukášem Rosolem,
na další fotografii Bartoloměj Šusta. Foto: archiv autora
vedle siglu triumfovala také
v deblu. Letos hrála prvním
rokem v dorostenecké
kategorii, a ačkoli se
zúčastnila jen několika turnajů,
v celorepublikovém žebříčku
Českého tenisového svazu
se ve své věkové kategorii
posunula za jeden rok o čtyři sta
míst. Díky tomu, že v klubové
soutěži odehrála rovněž několik

úspěšných zápasů v nejstarší
kategorii dospělých, objevila
se poprvé v kariéře také
v celostátním žebříčku žen.
Úspěšné byly poslední sezony
rovněž pro smíšené tenisové
družstvo TJ Hostivice. Vloni
se – ještě v kategorii starších
žáků – podařil mladým tenistům
historický úspěch, když ve své
skupině porazili všechny své

soupeře a z prvního místa
poprvé v historii postoupili
do vyšší třídy. Družstvo
bodovalo i letos. Prvním
rokem v dorostenecké kategorii
ukončilo týmovou soutěž ve své
skupině na výborném třetím
místě.
Petr Hoffmann

HROMNIČKOVÁ
DÍLNA
dílna na výrobu svíček ze včelího
vosku pro děti a rodiče

zvou na

25. ledna 2019 ve 20.00 hod. v Sokolovně Hostivice
hraje skupina

BONASAX

bohatý program a tombola
vstupné 180,- Kč

od 4. 1.2019 si můžete vstupenky rezervovat
i kupovat
u p. Hákové (777 325 705, jihak@seznam.cz)

ě
ř

ů ěž ě

PŘIHLÁŠENÍ
INFORMACE
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Stalo se před 90 lety:
Pozvánka na hasičský ples

P

odařilo se mi získat
pozvánku na ples
hostivických hasičů
v lednu 1929, před 90
lety. Další pokračování seriálu
Stalo se před… proto budu
věnovat této události.
O činnosti hostivických hasičů
za první republiky mnoho
nevíme, spolkové dokumenty
z této doby se většinou
nezachovaly. Výjimku tvoří dvě
knihy z konce první republiky.
Inventární kniha byla vedena
od roku 1936 a obsahuje
přehled majetku. Protože
není obsáhlý, ale obsahuje
zajímavé položky, dovolím si
první seznam z roku 1936 zde
otisknout: 1 zmotorizovaná
stříkačka od firmy Smékal,
1 naviják na hadice, 1 žebřík
posunovací, 5 žebříků
lezeckých, 2 savice nové,
2 starší, 2 staré nepotřebné,
všechny se šroubením, 1 sací
koš, 18 dílů hadic, 1 plecháč
na vodu, 3 háky s tyčemi,
3 berlovky, 1 plechovka
na benzín, 1 plechovka
na petrolej, 2 masky do kouře
se skříňkou, 1 torna
samaritánská, 2 gumové
rukavice, 1 izolační kleště, 2
proudnice, 1 gumový nástavek,
1 hever na zdvihání,
2 pochodně na petrolej, 10
sponek na hadice, 1 smyčka,
1 provaz na uvázání savců, 8
řemínků na hadice, 4 šroubení
v zásobě, 2 žebříky na dekoraci,
1 lopata, 1 motyka, 2 kartáče
na hadice, 1 strojek na ždímání
hadic, 1 plachta na stříkačku,

1 tabulka nápis Hostivice,
1 tabulka dřevěná k oznámení
přípřeže, 1 tabulka ve sborové
místnosti, 1 tabulka na sborové
místnosti, 1 skříňka, 1 kartáč
na šaty, 1 odznak na dekoraci,
8 píšťal, 2 rámy s fotografiemi
ve spolkové místnosti, 2 obrazy
prezidenta Masaryka, 1 skříň
na spisy, 1 skříň na šaty, 9
ramínek,
7 plášťů, 14 pracovních blůz,
11 kalhot, 3 nože s opasky,
16 seker, 7 pasů a 13 přileb.
K tomu byl rozepsán počet klíčů
ve stříkačce.
Druhou knihou je seznam
členů vedený do roku 1941.
Kniha byla založena asi ve 20.
letech a členové jsou řazeni
podle data přijetí. U nejstarších
z nich, kteří byli členy již
od založení sboru v roce 1890,
je často uvedena poznámka
„zemřel“. Pro dnešní generaci
je velmi zajímavé, že prakticky
z každého domu v Hostivici
měli hasiči aspoň jednoho
přispívajícího člena. V té době
neexistoval profesionální
Hasičský záchranný sbor
a v případě požáru se mohli
občané spolehnout pouze
na dobrovolný sbor, proto
si ho občané velmi vážili
a podporovali ho v činnosti
aspoň formou přispívajících
členů.
Pořádání plesů bývalo pro
spolky příležitostí, jak získat
peníze na svou činnost.
U hasičů bohužel nevíme, jak
často plesy pořádali a jaké
z nich měli výtěžky. Tradice

však přetrvávala dlouhou dobu
a nejzasloužilejší současní
členové Sboru dobrovolných
hasičů Hostivice ještě
vzpomínají, jak hasiči obcházeli
všechny domy a nabízeli
vstupenky na ples. Mnozí
občané si vstupenky koupili,

Vánoce a nový rok v ZaHRÁTce

M

ilí příznivci
a spoluobčané,
ZaHRÁTka
pokračuje
do nového roku 2019 v novém
– vylepšili jsme trochu prostory
a hlavně webové stránky, které
facelift již po 5 letech potřebovaly. Velké poděkování
za nový web patří panu
Tomáši Svobodovi a za finance
nejen na přeměnu webových
stránek Tescu Hostivice a vám
všem, kteří jste na jaře pro
ZaHRÁTku hlasovali žetonky –
děkujeme, má to smysl.
Dotazník k reflexi 10 letům
ZaHRÁTky je nadále otevřen
k vyplnění, budeme moc
30

rádi za vaši zpětnou vazbu.
Odkaz je na www.zahratka.
cz. Některé z vašich reflexí
přínosu rodinného centra:
„Zapojeni do komunity, získala
jsem přátele, zužitkovala čas
na mateřské i ke svému osobnímu rozvoji za minimální cenu.
Zorientovala se v pro mne do té
doby cizím městě. Rozšířila si
obzory. Socializovala své děti.
Naučila se dost a ještě více
softskills.“
„Práce pro RC mně a mým
dětem přinesla spoustu zážitků,
nových kamarádek a kamarádů.
Prostě komunitu, ve které se
cítím dobře. A že jsem tuto
komunitu mohla pomoct aktivně
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budovat, bylo jenom plus.
Držím moc palce!“
V roce 2019 hledáme aktivní
tatínky a dědečky, kteří by se
připojili v rámci některé soboty
či neděle a připravili „chlapskou
akci“ pro děti s tatínky. Přidáte
se? Veškeré nápady k činnostem
či výletům vítány…
Všem přejeme hodně lásky,
společných chvil a radostí
s dětmi a blízkými.
Lenka Brožková,
RC Zahrátka

i když na ples nešli, protože
tímto krokem sbor podpořili.
Jiří Kučera,
www.hostivickahistorie.cz

CO PLÁNUJEME:
9. 1. přednáška
O kojení pro těhotné
a maminky novorozenců
v 17.30
16. 1. Screening zraku
pomocí videokamery pro
děti od 8 měsíců do 7 let
14–16 h
23. 1. přednáška Příkrmy
a stravování miminek v 17 h
5. 2. přednáška Péče
o dětský chrup v 10 h
20. 2. přednáška
O spánku dětí v 16.30
2.–3. 2. Předporodní
kurz Jsem v očekávání,
co čekat?
16. 2. Masopustní
průvod a veselice
u Zahrátky

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ

Rodinné centrum
Vám nabízí kurz

Jsem v očekávání?
co mě čeká…?

Předporodní a poporodní kurz
Čekáte miminko a hlavou Vám běží nespočet otázek. Co si zabalit s sebou
do porodnice, jak vlastně poznám, že už porod začíná a můžu se na něj
nějak připravit? Dokážu miminko
správně vzít, obléknout, jak se
takové malé miminko koupe atd.?
Pokusíme se všechny vaše otázky
zodpovědět, také si prakticky
ukážeme a vyzkoušíme manipulaci
s miminkem, správnou techniku
kojení, poradíme Vám, jak zvládnout
vše okolo narození vašeho miminka
co nejsnadněji. Dopoledne si
popovídáme o tématech kolem
porodu, odpoledne o péči o miminko.
Těšíme se na setkání!

Porodní asistentka Kateřina Opatrná
Fyzioterapeutka Kateřina Školníková

KDY: o víkendu 2.–3.února 2019 od 9 h
(rozsah 10 hodin)

Cena: 440 Kč / dospělého (pro partnera sleva 20 %)
Možná i účast s novorozencem jen na části poporodní.

Přihlášení https://zahratka.webooker.eu

a podrobné informace: email: kakoubkova@gmail.com

Adresa je Za Mlýnem 1748, Hostivice. www.zahratka.cz

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

ZPRÁVY ZE ŠKOL

Radostné setkání

J

ako každý rok jsme
v předvánočním čase
navštívili babičky
a dědečky v domově
seniorů v Hostivici, abychom
je s dětmi potěšili pohádkovým
vystoupením plným básniček
a písniček. Na závěr jsme si

všichni společně zazpívali
vánoční koledy.
Největší radost nastala, když
děti osobně obdarovaly babičky
a dědečky vlastnoručně malovaným obrázkem a poté si se
seniory popovídaly. Rozzářené
oči babiček, dědečků a dětí nás

přesvědčily o tom, že to bylo
opravdu radostné setkání.
Dojemné byly i rozhovory dětí
při návratu do mateřské školy:
„Babička mě pohladila a říkala,
že mám krásný obrázek. Kdy
tam půjdeme zase na návštěvu?“
Děkujeme paním pečovatelkám,

že nám tyto návštěvy umožňují.
Již nyní se všichni těšíme
na další společné setkání.
Děti a paní učitelky ze třídy
Rybiček, MŠ Hostivice
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ZPRÁVY ZE ŠKOL

Výlet
do podhradí
Karlštejna

D
Mikulášská
nadílka 2018

L

etos Mikuláš opět
navštívil žáky 1.–3.
třídy ZŠ Hostivice.
Na pomoc mu přišli
andělé, kteří rozdávali sladké
odměny, a čerti, co nabádali
zlobivé děti k lepšímu chování.
Některé třídy měly připravené
básničky, říkanky nebo

písničky. I přes všemožné
prohřešky žáků si čerti nikoho
neodnesli. Mikulášův projev
část dětí potěšil, některé donutil
přemýšlet o jejich chování.
Andělé rozdali sladkosti
i zlobivým dětem, ty pak slíbily
Mikulášovi s čerty, že nadále
zlobit nebudou.

ne 4. 12. jsme se
třídou 3. A vyrazili
na vánoční výlet.
Jeli jsme autobusem
a poslouchali vyprávění
paní Hákové o historii hradu
Karlštejna. Když jsme dorazili
na místo, šli jsme do nejstaršího
domu v podhradí Karlštejna –
do Muzea betlémů. Spolužáky
nejvíc zajímala malá černá
chaloupka při vstupu na dvorek,
ve které byl umístěný osvětlený

betlém. Společně jsme vstoupili
do muzea a spatřili 3D betlémy.
Všichni žáci si zde ozdobili
vánoční ozdoby na strom.
Když jsme skončili, vyrazili
jsme do Muzea voskových
figurín, kde jsme shlédli
krátký film o korunovačních
klenotech. Voskové figuríny
králů a panovníků se nám
ohromně líbily. Cestou zpátky
se v autobusu ozývalo jen: „To
se mi líbilo“ nebo „To by se
dalo zkusit ještě jednou“. Byl
to krásný výlet a snad jsme si
i něco zapamatovali.
Lucie Čechová a Johana
Bartolomějevová, žačky 3. D

Andrea Bízová,
Tereza Moudrá 7. B

Výstava
Františka Kupky

P

rávě probíhající
výstava Fr. Kupky
ve Valdštejnské jízdárně
v Praze láká širokou
veřejnost k návštěvě. Paní
učitelka Šulcová se na výstavu
vypravila se žáky Výtvarných
činností 9. ročníku. Žáci měli
možnost vidět jedinečný průřez
Kupkovou tvorbou. Obrazy
byly zapůjčeny nejen z různých
galerií Česka, ale i ze světa.
Kdo zná Kupku jako osobnost
abstraktní malby 20. století,
mohl na výstavě vidět i jeho
zajímavé ilustrace. Výstavu
doprovázel krátký film o životě
a tvorbě Fr. Kupky.
Krásu výstavy umocnilo
i reprezentativní a příjemné

Pozvánka
na výstavu

prostředí Valdštejnské jízdárny.
Žáci se vraceli domů spokojeni
a plni dojmů. Těšíme se zase
na příště!

Srdečně Vás zveme na výstavu
v Městské knihovně v Hostivici.
K vidění budou práce žáků výtvarného oboru ZUŠ.
Vernisáž proběhne 21. 1. 2019
v 17 hodin v městské knihovně.

Mgr. S. Šulcová,
vyučující výtvarné výchovy

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

PODĚKOVÁNÍ

VZPOMÍNKA

Chtěla bych touto cestou moc poděkovat paní, která mi večer
12. prosince pomohla. Ten večer byla silnice pořádně nablýskaná a já
to zjistila pozdě... Když jsem přecházela přes silnici, uklouzla mi noha
a já dost nešikovně upadla. Chtěla jsem se hned postavit, ale noha se mi
podlomila, už jsem nevstala, noha byla zlomená... Za chvíli jelo kolem
bílé auto. Zastavilo a řidička se hned ptala, co se stalo. Pomohla mi
na chodník, zavolala sanitku, dala pode mě svou bundu a počkala tam
se mnou, než sanitka přijela (v autě měla dvě malé děti). Bohužel jsem se
nezeptala na jméno. Tak ještě jednou moc děkuji. Přeji všem, ať také
naleznou pomocnou ruku, až to budou potřebovat. Buďme k sobě
laskaví a pomáhejme si. Katka Lošťák Náměstková

Dne 14. ledna 2019 si připomeneme čtvrté, smutné výročí, kdy nás
navždy opustila moje drahá manželka, maminka a babička paní Anička
Fantová. 1. února by oslavila 58 let. S láskou a bolestí v srdci stále
vzpomíná manžel, děti a vnoučata.

Děkuji paní starostce Ing. arch. Čápové a paní Moravcové za květiny,
dárky a gratulaci k mému životnímu jubileu. Miloslava Machová

Vzpomínáme na mého tatínka Miloše Kostříže, který by v lednu 2019
oslavil 97 let. V únoru 2019 to bude již 11 let, kdy nás opustil. Stále
vzpomínají dcera, vnučka Miluška a pravnučky Ája a Verunka
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Tiché rozjímání, ale i krásné vzpomínání nás budou navždy provázet
nevlídným lednem, kdy nás bolestně opustili naši milovaní rodiče pan
Alois (2000) a paní Eva (2004) SAIFRTOVI.
Děkujeme pamětníkům za společné souznění. Dcery Hana a Zdena
s rodinami.

KŘÍŽOVKA

Řešíme
ihned
VENKOVNÍ VNITŘNÍ

 777 038 001
www.gato.cz

ŽALUZIE

ROLETY

SÍTĚ PROTI HMYZU

Tajenkou je citát Ericha Marii Remarqua.
Správné odpovědi zasílejte na adresu michaela@mksh.cz do 20. ledna 2019.
Výherce získává 1 vstupenku na 5. maškarní ples, který se koná 2. února 2019 v sokolovně v Hostivici.
Tajenka křížovky prosincového čísla: Ten, kdo nemá Vánoce v srdci, je nikdy nenajde ani pod stromkem.
Výherce: Hana Dušková
HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | LEDEN 2019
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INZERCE

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

Privátní psychologická a psychoterapeutická ordinace

PhDr. Hana Jenčová
Tel.: 602 805 633, Mukařovského 1986, Praha 5

• individuální, párová i rodinná terapie
• sportovní psychologie
• hypnóza
•
•
•

odborné posudky (zbrojní pas)
nadstandardní prostředí, dlouholetá praxe
rychlé objednací termíny včetně víkendů, přímá
platba klienti VOZP mají péči hrazenu zdravotní
pojišťovnou

www.jencova.cz
ELEKTRO

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

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

Prodej a
pronájem
nemovitostí
Ing. Aleš Večeřa
T: 734 238 420
Dynasty

Sídlo společnosti:
Husovo náměstí 14
Hostivice
253 01

internetová stálice vždy nablízku

StarNetCz

Nejlepší poskytovatel služeb pro Vaši firmu...
Spojte se s profesionály - zrychlíte a ušetříte!
www.internetprofirmyhostivice.cz
HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | LEDEN 2019
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Rozvoz pro Prahu, Prahu - východ a Prahu - západ!
Možný je i osobní odběr v Praze a v Říčanech u Prahy.

