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CITÁT MĚSÍCE

Šťastný je ten, kdo má bohatý 
obsah životní, šťastný je ten, 
kdo dovede poctivým úsilím 
z části uskutečnit své ideály.

Tomáš Garrigue Masaryk

ZIMA VRCHOLÍ
PŘICHÁZÍ JARO

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

v sobotu 14. března uzavře letošní plesovou sezónu 
již tradiční ples chovatelů. I filmový maškarní ples se 
pomalu stává tradicí. Letos jsme se už posedmé sešli 
v sokolovně a občas bylo téměř nemožné, abychom 
se navzájem poznali. Tak parádní masky to byly! Na 
sále to roztáčely kočky, mušketýři, farář, Fantomas… 
barvami a líčidly všeho druhu se rozhodně nešetřilo. 
Těší nás, že si s výrobou masek dáváte takovou práci, 
je to na nich opravdu znát. Tak zase za rok!

Ve středu 26. února zavítal do městské knihovny 
v Hostivici Dr. James Partridge. V rámci své pilotní 
přednášky (v anglickém jazyce) velmi poutavě, a navíc 
s nádechem typického britského humoru, hovořil na 
téma „Vědí vůbec něco Britové o České republice?“. 
A protože je o přednášky velký zájem, další budou 
následovat. Více na str. 46.

O víkendu se opravdu stylově rozloučíme se 
zimou – promítáním drsných severských filmů. 
Pátek 21. března bude patřit dospělým, ale sobotní 
odpoledne si užijí i děti. Letos nově nabídneme 
také dva rodinné filmy. A pokud máte rádi i dobré 
jídlo, užijete si hned dvakrát. V nabídce budou bagetky 
s lososem, švédské sušenky i popcorn. Prostě kino se 
vším všudy.

A pak už přijde jaro a s ním 7. ročník Hostivice RUN. 
Už trénujete? Nebo o tom teprve přemýšlíte a nevíte, 
jak začít? Přidejte se k tréninkům, které pořádá 
Kateřina Kratochvílová Kriegelová. Pozdě rozhodně 
není, přidat se můžete kdykoli. A pokud jste se na 
závod už zaregistrovali, tréninky máte zcela zdarma.

Podle čínského kalendáře začal 25. ledna nový 
rok, rok ve znamení kovové Krysy. Měl by to být 
rok bohatý ve všech oblastech. Prý přinese spoustu 
energie, která by nám měla pomoci k naplnění našich 
přání. A hlavně – říká se, že rozhodnutí, která uděláme 
v tomto roce, ovlivní následujících 12 let. A tak pozor 
na to, co si přejeme, a hlavně jakým způsobem toho 
docílíme. Protože je úplně jedno, jestli žijeme rok 
krysy nebo jakýkoli jiný, ale vždy bychom měli mít 
na paměti, že důležitá je především slušnost a dobré 
vztahy mezi lidmi.

Přeji vám hezké nadcházející jaro.

Michaela Waldhauserová

18 7
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DĚNÍ VE MĚSTĚ

Klára Čápová, 
starostka Hostivice

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

Zpráva o činnosti rady městaVážení občané, milí sousedé,

oproti loňskému únoru se 
v ulicích objevila bílá nadílka 
pouze při náledí, když 
technické služby zabíhaly 
nové stroje na odmetání sněhu 
a solení. Dávkování musely 
odladit, a proto se při první 
ledovce posolilo více než by 
bylo potřeba.

Dění se vrací do ulic 
i na náměstí. Na panelech 
před radnicí si můžete přečíst 
a prohlédnout návrhovou část 
strategického plánu města. 
Směřování a budoucnost 
města by měl znát každý 
Hostivičan, není to dokument 
do šuplíku jednoho 
z pracovních stolů 
na městském úřadě. Proto 
vám přinášíme v tomto vydání 
měsíčníku hlavní body 
strategického plánu 
ve zkrácené podobě.

V dubnu vás v přízemí radnice 
rádi seznámíme s návrhy 
na vizuální identitu města. Co 
to znamená? Třeba webové 
stránky města v novém kabátě.

S prodlužujícími se dny 
přibývá aktivit nejen ve městě, 
ale třeba i na základní škole. 
Město se jako zřizovatel 
připravuje na konkurz ředitele 
základní školy. Abychom 
společně se zástupci školní 
inspekce, kraje, učiteli 
a dalšími odborníky vybrali co 
nejlépe, pozvali jsme zajímavé 
osobnosti, aby nám představili 
aktuální trendy ve vzdělávání. 
Přijďte si poslechnout 
a diskutovat, jak vzdělávat 
a vychovávat děti v dnešní 
době mobilů a tabletů, se 
kterými umí pracovat skoro už 
v kočárku.

Škola sama přichází 
s krásnými projekty – zdravé 
vaření po italsku nebo 
velikonoční jarmark 
na náměstí. Některé třídy 
prvního stupně se chystají 
prodávat vlastní výrobky. 
Přijďte děti podpořit, 
nakoupit, aby měly radost 
z prvního vlastního výdělku. 
Tak trochu jiná velikonoční 
koleda!

Rada města se sešla mezi uzávěrkami únorového a březnového čísla HM třikrát, 
a to 27. ledna, 10. února a 17. února.

FUNGOVÁNÍ ÚŘADU
Vzhledem k rozsahu činností 
zajišťovaných sociálním 
odborem a předpokládaným 
personálním změnám na tomto 
odboru byl navýšen počet 
pracovních míst na tomto odboru 
o jedno.

Rada města vyhodnotila 
fungování systému finanční 
kontroly v minulém roce 
a schválila plán finančních 
kontrol na letošní rok. Působnost 
směrnice o finanční kontrole 
byla rozšířena nejen na úřad, ale 
i na organizační složky města.

Probíhá příprava nového 
vizuálního stylu města, tedy 
grafické úpravy písemností 
a dalších materiálů města. Rada 
města upřesňovala zadání této 
práce pro oslovená grafická 
studia.

Zaměstnancům městského 
úřadu je umožněno vzdělávání 
e-learningovými školeními 
od společnosti Rentel, a. s.

Na základě usnesení 
zastupitelstva bylo prověřováno, 
jak změnit systém evidence 
smluv uzavřených městem. 
Podle dosavadních zjištění paní 
tajemnice nenabízí stávající 
dodavatel účetního programu 
vyhovující řešení, proto budou 
prověřovány a zvažovány další 
varianty řešení IT systémů v této 
oblasti.

Jako příprava na nové vydávání 
vnitřních směrnic městského 
úřadu a organizačních složek 
byla schváleno nové vydání 
směrnice Tvorba vnitřních 
směrnic, která stanoví, jakým 
způsobem se vydávají, mění 
a ruší vnitřní směrnice.

INVESTIČNÍ AKCE
Probíhají výběrová řízení 
na zhotovitele stavby 
přeložky dešťové a splaškové 
kanalizace v ulici U Vodárny 
a na dodavatele nového 
služebního automobilu pro 
městskou policii.

Byl uzavřen dodatek č. 2 se 
společností WITERO, s. r. o., 
k administraci dotace 
na vybudování školky (původně 
v zámeckém dvoře, nově 
v obytném souboru Bažantnice 
v ulici Komenského). Změna 
spočívá v tom, že součástí 
smlouvy nově není organizace 

výběrových řízení na zhotovitele, 
kterou zajistí investiční odbor 
vlastními silami.

SPRÁVA MĚSTSKÉHO 
MAJETKU
Odsouhlasena byla demolice 
garáže ve dvoře Technických 
služeb Hostivice. Objekt 
je v nevyhovujícím stavu 
a v souvislosti s výstavbou 
na sousedním soukromém 
pozemku by musel být nákladně 
upravován. Vzniklé místo využijí 
TSH při sběru elektroodpadu.

Na dobu do 29. února byl 
vypůjčen prostor v domě dětí 
vedoucí skautského oddílu. 
Užívání prostor od 1. března 
bude řešeno novou smlouvou.

Rada města obdržela žádost 
o pronájem pozemku v ulici Čsl. 
armády u vysílače a neschválila 
zveřejnění záměru pozemek 
pronajmout, protože je potřebný 
pro město.

Vybraný nájemce pozemku 
vedle Lidlu, který zde chce 
zřídit občerstvení a prodejnu, 
nepodepsal nájemní smlouvu 
ani v posunutém termínu. Rada 
města vzala na vědomí jeho 
důvody a poskytlo poslední šanci 
k uzavření smlouvy do konce 
února.

Město si nadále pronajímá 
od Českých drah, a. s., pozemek 
u nádraží k parkování aut 
cestujících. Protože se změnilo 
označení pronajímaného 
pozemku, bylo schváleno 
uzavření dodatku č. 1 k nájemní 
smlouvě.

Bylo vzato na vědomí zaměření 
jednotlivých odpadů a materiálů 
na recyklačním středisku Hájek. 
Množství nezpracované stavební 
suti se stále snižuje.

Odsouhlaseno bylo několik 
převodů bytů v bytových 
domech, kde je město 
spoluvlastníkem. Užívání bytu 
zvláštního určení v bytovém 
domě v ulici Za Mlýnem 
dosavadní nájemkyní bylo 
z důvodu stížností na její 
chování prodlouženo jen o tři 
měsíce s tím, že poté musí 
nájemkyně byt opustit.

Město má již dlouhodobě 
od Rybářství Třeboň Hld.,  
a. s., pronajaty některé 
pozemky u Litovického rybníka 

a zajišťuje na nich údržbu, aby 
byly využitelné pro občany 
ke krátkodobé rekreaci v souladu 
se zájmy ochrany přírody. 
Na podzim proběhla jednání 
s předsedou představenstva 
společnosti, z nichž vyplynula 
možnost podobným způsobem 
řešit i některé další pozemky 
u Litovického a Břevského 
rybníka. V únoru město dostalo 
svůj návrh od protistrany rovnou 
podepsaný, takže rada města 
mohla schválit uzavření této 
smlouvy.

Schváleno bylo pokácení 
usychající břízy u Jenečského 
potoka v Jarní ulici proti 
hasičské zbrojnici.

Rada města souhlasila, aby 
byly na Husově náměstí od 6. 
do 16. července pouťové atrakce 
Jana Wertheima.

FINANCE
Volné prostředky města ve výši 
80 milionů Kč byly uloženy 
na tříměsíční termínovaný vklad 
u Raiffeisenbank, a. s.

Rada města schválila rozpočtové 
opatření č. 2/2020. Tímto 
rozpočtovým opatřením 
byly vyčleněny prostředky 
na vrácení nevyčerpané části 
dotace na sociální práci ve výši 
14 901 Kč a na dokončení úprav 
v sokolovně rozpočtovaných 
v předchozím roce  
(do 250 000 Kč), dále bylo 
přijato 10 430 Kč za sběr 
textilu a tyto prostředky 
byly poskytnuty v souladu 
se smlouvou formou daru 
hostivickému Klokánku.

Zelené lípě Hostivice, 
poskytovateli sociálních služeb, 
byl poskytnut dar 15 000 Kč 
na aktivity pro seniory. Obdobný 
dar je poskytován každoročně.

STAVEBNÍ ZÁLEŽITOSTI
Nadále probíhají jednání 
se společností Lanimia 
o podmínkách výstavby 
bytových domů ve velké 
rozvojové lokalita v Jenečku 
mezi stávající obytnou zástavbou 
a komerční zónou. Návrh 
memoranda o podmínkách 
výstavby, na které bude 
navazovat plánovací smlouva, 
bude po dojednání všech 
detailů předložen k projednání 
zastupitelstvu.
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DĚNÍ VE MĚSTĚ

Bylo vydáno několik stanovisek 
k různým drobným stavbám – 
přístavbám či úpravám 
stávajících domů.

U dokončených staveb 
inženýrských sítí, 
zejména elektrorozvodů 
a telekomunikací, jsou 
schvalovány konečné smlouvy 
o zřízení věcného břemene.

ŠKOLSTVÍ
Rada města schválila 
na základě žádosti ředitelky, 
že mateřská škola bude 
uzavřena od 27. července 
do 31. srpna 2020. Loni byla 
doba letních prázdnin zkrácena, 
ale zájem o využití školky byl 
malý a změna komplikovala 
čerpání dovolených, proto se 
vracíme k předchozímu řešení.

Přijímací řízení do mateřské 
školy proběhne ve dnech 

5. a 6. května 2020.

Obec Úhonice požádala, zda 
by nemohla být vymezena 
místa v základní škole pro žáky 
z Úhonic. Kapacita hostivické 
školy neumožnila, aby této 
žádosti bylo vyhověno. Pokud 
bude v konkrétním ročníku 
volné místo k doplnění počtu 
dětí ve třídě, lze žáky z Úhonic 
přijmout, ale přijetí nelze 
dopředu garantovat.

Bylo vyhlášeno konkurzní 
řízení na ředitele Základní školy 
Hostivice. Inzerát s podmínkami 
konkurzního řízení je zveřejněn 
v tomto čísle HM.

ČINNOST KOMISÍ
Projednány byly zápisy z jednání 
komise životního prostředí, 
komise rozvoje, komise sociální 
a zdravotní a komise informační.

ZMĚNY V TECHNICKÝCH 
SLUŽBÁCH HOSTIVICE
Zastupitelstvo loni schválilo 
provedení kontroly financování 
investiční akce 2. etapy 
rekonstrukce čistírny odpadních 
vod (ČOV) Hostivice, která 
proběhla v letech 2013 až 2015. 
Investorem akce byly Technické 
služby Hostivice (TSH), 
financování bylo zajištěno 
investičním příspěvkem města 
a úvěrem z banky. Konečnou 
verzi kontrolní zprávy projednala 
rada města v lednu a vyžádala 
si vyjádření ředitele TSH 
ke všem zjištěním. Rada města 
následně přijala následující 
opatření: schválila záměr 
změny zabezpečení činností 
TSH tak, aby TSH v budoucnu 
nezajišťovaly investiční činnost, 
a uložila místostarostovi 
připravit návrh této změny, 
schválila odvolání ředitele 

TSH a pověření dosavadní 
zástupkyně ředitele TSH paní 
Dany Podpěrové řízením TSH 
na nezbytně nutnou dobu, tedy 
do nástupu nového ředitele, 
schválila vyhlášení výběrového 
řízení na nového ředitele 
TSH (podrobnější informace 
v samostatném příspěvku) 
a uložila TSH, aby výkazy 
o hospodaření namísto čtvrtletně 
předkládaly měsíčně. Řešeny 
byly rovněž technické otázky 
provozování ČOV. Rada města 
neschválila uvolnění prostředků 
na opatření podle návrhu TSH 
a uložila provést jiná opatření, 
která považuje za potřebnější.

Jiří Kučera, 
místostarosta

POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO
Zveme občany na zasedání zastupitelstva. Zasedání zastupitelstva původně plánované 
na 16. března se bude konat až v pondělí 30. března od 18 hodin v zasedací místnosti 
městského úřadu. Pozvánka s programem bude zveřejněna obvyklým způsobem 
nejpozději sedm dnů před termínem zasedání.

radnice_hostivice

www.hostivice.eu

Otázky a trendy současného vzdělávání srozumitelnou formou,  
besedy s předními odborníky pro širokou veřejnost.

VZDĚLÁVÁNÍ PRO 21. STOLETÍ

Radnice Hostivice

24. března
úterý od 18.30 hodin  

Martina Běťáková 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, členka týmu tvorby 
vzdělávací politiky ČR 2030+

Vít Beran  
Ředitel Základní školy Kunratice, pilotní školy projektu „Pomáháme 
školám k úspěchu“ a průvodce programu „Ředitel naživo“

Miroslav Hřebecký 
Programový ředitel obecně prospěšné společnosti EDUin

v aule hostivického 
gymnázia

„Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané.“
Jan Amos Komenský 
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DĚNÍ VE MĚSTĚ

Minulý měsíc na radnici

MEMBRÁNY
Při navazování přesletištní 
spolupráce s Tuchoměřicemi 
se dostalo také na téma 
čistírny odpadních vod. 
Tu mají v Tuchoměřicích 
postavenou na stejné 
membránové technologii jako 
my v Hostivici, jen asi o třetinové velikosti. S tuchoměřickým 
panem starostou jsme tedy zajeli na zevrubnou prohlídku 
v doprovodu místního technologa, který nám dokázal odpovědět 
na všetečné otázky. Viděli jsme kompaktní, velice čistý 
a uspořádaný provoz a vodu na výstupu téměř čistou. Tu ostatně 
dává hostivická čistírna také. Negativně v Tuchoměřicích 
vnímají především vyšší spotřebu energie, než jakou 
předpokládali. Nepotvrdily se ale například zvěsti, že už musí 
po třech letech provozu měnit membrány za mnoho miliónů.

ŠKOLNÍ OVÁL
Na hřišti u školy se dnes dá 
bezpečně běhat jen sprint 
na 60 m. Delší tratě běhaly 
děti po udupané trávě v úzké 
mezeře mezi dvěma ploty. 
Učitelé tělocviku přišli 
s nápadem vybudovat okolo 
oplocených hřišť na míčové 
sporty regulérní běžecký ovál. Ve stísněných podmínkách mezi 
hřištěm a budovou školy to nebylo vůbec jednoduché. Projektanti 
také oplotili celý jižní předprostor školy směrem k potoku, aby 
zde mohla vzniknout venkovní třída a bezpečná zóna s herními 
prvky pro družiny. Využili jsme příležitosti a na sportovní zařízení 
zažádali o dotaci. Celé zrenovované venkovní zázemí školy by 
po dokončení mělo být v odpoledních a podvečerních hodinách 
otevřené pro širokou veřejnost.

PŘEPOJENÁ DEŠŤOVKA
Po celé Hostivici je dnes zavedena oddílná 
kanalizace, tedy jednou trubkou vedou 
splašky do čistírny, druhou teče dešťová voda 
do potoka. Ukazuje se ale, že na některých 
místech se stavitelé spletli a napojili dešťovou 
kanalizaci do splaškové. To může při větších 
deštích způsobovat problémy na čistírně. 
Technické služby proto od minulého roku 

kontrolují podobné nedostatky a vyzývají majitele k nápravě. 
Minulý měsíc jsme například objevili místo ve Starých Litovicích, 
kde je špatně napojen celý řad odvádějící dešťovou vodu z deseti 
domků. Trubky jsme nechali okamžitě přepojit. Je vidět, že pod 
terénem nás mohou ještě čekat veliká překvapení.

ČESKÁ KONZULTACE
Podruhé jsme pozvali obyvatele České ulice, aby dali své 
připomínky k projektu rekonstrukce své ulice. Tentokrát už se 
jednalo především o drobné úpravy před nemovitostmi – řešili 
jsme vjezdy, parkovací stání, stromy, přístavby garáží a navazující 
opatření nebo veřejné osvětlení. Překvapením pro nás bylo, že 
v době s tak horkými léty, kdy se v ulicích nedá vydržet, byla 

velká nevole k výsadbě stromů, 
které dokážou uliční prostor 
efektivně zchladit. Ze sedmi 
navržených stromů (víc jich 
navrhnout nešlo kvůli chaoticky 
uloženým sítím) zbyly 
po veřejné konzultaci v ulici jen 
dva. O to víc je budeme hýčkat.

V DESET TMA
Už několik let máme radnici večer 
pěkně nasvícenou dvěma silnými 
reflektory. Noční chodci ale také 
vědí, že reflektory si neoddechnou 
celou noc a svítí až do ranního 
rozbřesku. Rozhodli jsme se neplýtvat a v deset hodin večer 
reflektory vypínáme. Ano, je to jen drobnost. Ale zbaví nás trochy 
světelného smogu a třeba pomůže ptákům, hmyzu a stromům 
z okolí trávit klidnější noci.

JUBILEJNÍ ŠÁTEK
Hostivickým občanům, kteří slaví své kulaté nebo půlkulaté 
životní jubileum, se už dlouhou dobu dávala drobná pozornost, 
pamětní mince města. Tak dlouhou dobu, že první obdarovaní by 
po pěti letech dostali další stejnou minci. Nové dárky jsme chtěli 
praktické a s jasným odkazem na Hostivici. Zvolili jsme šátky, 
které nadesignovala grafička paní Kristina Černá. Jsou v několika 
velmi povedených barevných kombinacích a je na nich zobrazené 

celé město i s radnicí. První šátek 
dostala paní Milada Thumová. 
Vybrala si tyrkysový a moc se 
jí líbil. Mimochodem, pánové 
jubilanti se děsit nemusí, pro 
ně máme připravené krásné 
kožené peněženky se siluetou 
hostivického zámku.

VIZUÁLNÍ IDENTITA
Mnoho měst po celé republice nespoléhá při své prezentaci 
jen na městský znak, ale na moderní logo nebo celý vizuální 
styl. Znaku města se tak vrací jeho důstojnost na oficiálních 
dokumentech nejvyšší důležitosti. Rozhodli jsme se jít ještě 
o kousek dál a vytvořili jsme zadání pro návrh vizuálního stylu 
nejen pro město Hostivice, ale pro všechny jeho organizace 
a složky. Tedy i pro školu a školku, technické služby a kulturní 
středisko, pečovatelskou službu a dokonce městskou policii. 
Některé organizace už svůj vizuální styl mají, nově by ale mělo 
být na první pohled jasné, že všechny patří k Hostivici. Oslovili 
jsme proto čtyři velice kvalitní grafická studia, která navrhnou 
svou představu vizuální identity Hostivice. Vybírat nejlepší 
návrh bude pětičlenná komise, kde za umělce a kurátory bude 
paní Linda Dostálková, za grafiky kreativní ředitel studia Marvil 
a zároveň místostarosta Prahy 7 pan Pavel Zelenka a za marketéry 
hostivický občan pan Miroslav Černý; za vedení města bude 
návrh hodnotit paní starostka a pan místostarosta. Výsledné 
návrhy budou vystaveny v přízemí hostivického zámku. 
Vernisáž výstavy bude ve čtvrtek 2. dubna od 18.30 hodin.



Požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:
• odborná kvalifikace a minimálně čtyřletá praxe dle požadavků zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“)
• způsobilost k právním úkonům
• bezúhonnost
• zdravotní způsobilost
• znalost českého jazyka
• znalost školských právních předpisů a školské problematiky

Od kandidáta/kandidátky navíc očekáváme:
• vynikající úroveň vedení pedagogického procesu a podpory pedagogů
• jasnou vizi a progresivitu s cílem poskytovat moderní vzdělání odpovídající současným trendům
• zajištění bezpečného prostředí pro žáky i zaměstnance školy
• ochotu a připravenost k dalšímu osobnímu a profesnímu rozvoji a vzdělávání zejména v oblasti kvality vzdělávání 

a pedagogického leadershipu
• organizační a řídící schopnosti
• základní ekonomické znalosti
• dobrou komunikaci s rodiči i žáky
• otevřený a transparentní přístup při řešení otázek souvisejících se životem školy

Nabízíme:
• podporu zřizovatele pro realizaci vizí rozvoje školy
• osobní ohodnocení dle kvality a nasazení
• finanční i jinou podporu v dalším vzdělávání a profesním rozvoji
• pomoc při řešení bytové otázky, např. formou příspěvku poskytovaného na bydlení

radnice_hostivice
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Radnice Hostivice

Rada města Hostivice na základě svého usnesení č. RM-5/2020-10 ze dne 10. 2. 2020 
vyhlašuje v souladu s § 166 Sb. odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky 
č. 54/2005 Sb. O náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, konkurzní řízení na 
funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Hostivice, U Zámecké zdi 1704, 
253 01 Hostivice.

Konkurzní řízení na funkci

ŘEDITELE/ŘEDITELKY ZŠ HOSTIVICE

Přihlášky s doklady včetně příloh v uzavřené obálce s přesným označením „KONKURZ – ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
HOSTIVICE“ a „NEOTVÍRAT“ musí být doručeny do 15. 4. 2020 do 12.00 do podatelny Městského úřadu  
Hostivice na adrese: Městský úřad Hostivice, Husovo náměstí 13, 253 80 Hostivice.

Podrobné informace naleznete na www.hostivice.eu, 
popř. je poskytne správní odbor, Jana Lišková, 
tel.: 220 397 144, email: liskova@hostivice.eu



DĚNÍ VE MĚSTĚ

POPLATKY 
ZA ODPAD A PSA
ZPŮSOB ÚHRADY 
POPLATKU ZA ODPAD
Poplatek za likvidaci 
komunálního odpadu pro 
rok 2020 ve výši 600 Kč 
na osobu je splatný 
od 13. 1. do 31. 3. 2020.
Dle vyhlášky města se 
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 za 1 osobu 
na celý kalendářní rok.
Osoby, které dovršily 
k 1. lednu příslušného 
kalendářního roku 80 let 
věku, jsou od poplatku 
osvobozeny.
Poplatek lze platit 
v hotovosti na finančním 
odboru Městského úřadu 
Hostivice, složenkou 
nebo bezhotovostním 
převodem. Složenky je 
možné vyzvednout 
na finančním odboru.
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 odpad a psa 
se vybírá od 13. 1. 2020.
Poplatek za psa je splatný 
od 13. 1. do 31. 3. 2020 
v této výši:
1) za 1 psa 500 Kč
2) za každého dalšího psa 
 800 Kč
3) za 1 psa, jehož majitel 
dovrší v průběhu roku 
2020 věk 65 let 100 Kč
4) za každého dalšího 
psa, jehož majitel dovrší 
v průběhu roku 2020 věk 
65 let 300 Kč

Poplatek je možno platit 
stejným způsobem jako 
odpady. Pouze variabilní 
symbol je jiný: číslo 
popisné 1341

Jitka Rochusová, 
referentka finančního 

odboru

Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní
pracoviště Praha-západ, nabídl možnost podat daňové 
přiznání k dani z příjmů fyzických osob 
za zdaňovací období roku 2019 a konzultace ohledně 
daňové problematiky přímo v Hostivici.

19. března 2020
od 13.00 hodin do 18.00 hodin 
v budově Městského úřadu Hostivice

Informace jsou zveřejněny na webových stránkách 
finanční správy na:
http://www.financnisprava.cz.

Interaktivní formuláře naleznete na stránkách 
finanční správy v záložce „Daňové tiskopisy".

Ing. Kateřina Bryndová, 
tajemnice městského úřadu

Odevzdejte 
daňové přiznání 
v Hostivici

Zadali jsme novou podobu 
vizuální komunikace města. 
Nestojíme o obyčejné logo, 
ale o ucelený grafický vizuální 
systém, který bude použitelný 
i pro městské organizace. 
Oslovili jsme čtyři renomovaná 
grafická studia. Vítězný návrh 
bude rozpracován do grafického 
manuálu.

VERNISÁŽ NÁVRHŮ 
NA NOVOU VIZUÁLNÍ 
IDENTITU HOSTIVICE
Ve čtvrtek 2. dubna od 18.30 
hodin v přízemí hostivického 
zámku. Vystavené návrhy si 
můžete prohlédnout po celý 
duben.

Nová 
vizuální 
identita 
Hostivice
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Farmářské trhy
Hostivice

husovo náměstí / 12:00 - 19:00

•13. 3. 

•27. 3 .

•10. 4. 

•24. 4.

•15. 5.

•29. 5.

•12. 6.

Zahájení farmářských trhů sezóny 2020

Farmářské trhy hostivice

velikonoční farmářské trhy

Farmářské trhy, sadba a bylinky 

vše co nám jaro přináší 

Dětský den na farmářském trhu

ukončení jarní sezony

Mini trhyvíce informací o účastnících naleznete na FB v události Farmářské trhy hostivice
FB @minitrhy / minitrhy@gmail.com

seZónní Zelenina a ovoce, ryBy a uZeniny oD českých DoDavatelů, pečivo, 

koření, Bylinky, meD, marmeláDy a Další proDukty Z celé čr.    

1x Za
14 Dní

MĚSTO 
HLEDÁ
ZÁJEMCE 
NA ÚKLID
Město Hostivice hledá 
na úklid budov čp. 13 
a čp. 1702 spolehlivé 
zájemce o dlouhodobou 
spolupráci na dohodu 
o provedení práce.

Více informací 
najdete na webu města 
www.hostivice.eu 
nebo u tajemnice 
městského úřadu, 
tel.: 220 397 125, 
e-mail: bryndova@
hostivice.eu
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Radnice Hostivice

Technické služby Hostivice, IČO 00875210, Jiráskova 100, 253 01 Hostivice, jsou příspěvkovou 
organizací zřízenou za účelem provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu 
v majetku města, zajišťování odpadového hospodářství města, údržby místních komunikací 
a ploch zeleně, provádění veřejně prospěšných prací a údržby bytového a nebytového fondu 
v majetku města. Zřizovatel uvažuje, že změnou zřizovací listiny bude převedena investiční činnost 
z organizace na zřizovatele a Technické služby Hostivice budou provozní společností.

Město Hostivice vyhlašuje výběrové řízení na

ŘEDITELE/ŘEDITELKU  
TECHNICKÝCH SLUŽEB HOSTIVICE

Předpokládaný nástup od 1. května 2020.
Přihlášku je nutno podat do pátku 20. března 2020 do 13 hodin do podatelny 
Městského úřadu Hostivice, Husovo nám. 13, 253 80 Hostivice. Rozhodující je datum 
a čas doručení, nikoliv odeslání přihlášky. Přihlášky včetně všech příloh se podávají písemně 
v uzavřené obálce označené NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – ŘEDITEL TSH.

Úplné podmínky výběrového řízení jsou zveřejněny na webových stránkách města www.hostivice.eu.

Nabízíme
• Perspektivní a zajímavé zaměstnání
• Osobní ohodnocení dle kvality práce a nasazení
• Finanční i jinou podporu v dalším vzdělávání a profesním rozvoji
• Možnost podílet se na příjemném vzhledu města Hostivice a zajištění služeb pro jeho občany

Požadavky na uchazeče
• Vzdělání vysokoškolské nebo úplné střední, nejlépe technického nebo ekonomického směru
• Minimálně tři roky praxe při řízení většího kolektivu pracovníků
• Manažerské a organizační schopnosti
• Rámcová znalost obchodního, občanského a pracovního práva a předpisů o odpadech a o provozování vodovodů 

a kanalizací
• Znalost základních principů a pravidel fungování příspěvkové organizace
• Znalost práce na počítači
• Řidičský průkaz skupiny B; řidičský průkaz skupiny C výhodou
• Občanská a morální bezúhonnost

Od kandidáta/kandidátky navíc očekáváme
• Jasnou vizi rozvoje jednotlivých složek organizace
• Vysoké pracovní nasazení a flexibilitu
• Komunikační a vyjednávací schopnosti
• Strategické myšlení a schopnost vidět věci v souvislostech
• Zkušenosti s nastavováním efektivních vnitrofiremních procesů a kontrolou jejich dodržování
• Znalost cizího jazyka (angličtina, němčina) vítána



SCHVÁLENÍ 
NOVÉ STRATEGIE PRO HOSTIVICI

Od dubna do prosince minulého roku probíhala příprava 
strategického plánu pro Hostivici. V závěru roku 2019 byla 
strategie dokončena a zastupitelstvo města ji schválilo na 
zasedání 20. ledna 2020.
Strategický plán je dokument, který popisuje řešení rozvojových 
aktivit obce a je „červenou nití“ pro klíčové hráče v území. 
Při jeho přípravě se vychází z analýzy situace ve městě, 
charakteristiky stavu a vývoje jednotlivých oblastí života města. 
Cílem je jasné definování vize budoucího rozvoje Hostivice do 
roku 2035 (v barevném rámečku na této straně).
Kromě strategické vize formuluje návrh strategické cíle pro 
vymezené oblasti rozvoje a dále opatření a indikátory. 
Opatření formulují způsoby naplňování vize ve střednědobém 
období a jsou souborem aktivit k určitému tématu. Ve strategii 
jsou vymezeny čtyři oblasti rozvoje:
• ekonomický rozvoj
• územní rozvoj a životní prostředí
• kvalita života ve městě
• řízení a správa města.
Prioritou ekonomického rozvoje Hostivice je podporovat 
rozvoj odvětví s vyšší přidanou hodnotou. Pro obyvatele 
města tak vzniknou nová pracovní místa a sníží se tak počet 
vyjíždějících za prací mimo Hostivici. Zároveň se má postupně 
rozšiřovat nabídka maloobchodu a služeb tak, aby odpovídala 

potřebám obyvatel a místních firem.
V oblasti územního rozvoje a životního prostředí je cílem 
strategie nastolit rovnováhu mezi požadavky ochrany přírody, 
rekreačního a hospodářského využití území. Zastavěné území 
bude lemováno zeleným prstencem, který propojí hlavní 
přírodní plochy pro rekreaci obyvatel města.
Kvalitu života v Hostivici zvýší rozvoj služeb a občanské 
vybavenosti pro všechny věkové kategorie. Občanská 
vybavenost bude doplňována a rozvíjena v závislosti na 
potřeby obyvatel. Do organizace kulturního a komunitního 
života se mají zapojit místní spolky.
Poslední, ale neméně důležitou oblastí rozvoje je řízení 
a správa města. Hostivice se bude profilovat jako správní 
a společenské centrum Prahy-západ. Do rozvoje města bude 
zapojena veřejnost a místní aktéři, kteří se začnou spolupodílet 
na chodu města.
To, jak se budou výše uvedené cíle naplňovat, určí akční plán. 
Ten je seznamem aktivit a projektů, které budou realizovány 
v nejbližším období, tedy v aktuálním a následujícím 
kalendářním roce. Tento průběžně aktualizovaný dokument 
určí nejbližší kroky dle priority s ohledem na finanční možnosti 
města Hostivice.
Zpracovatel strategického plánu společnost ONplan při 
přípravě strategie spolupracovala s volenými zástupci města 
a zaměstnanci úřadu. „Do přípravy strategického plánu se 
zapojili také místní podnikatelé, investoři v území a obyvatelé 
města. Cílem bylo nalézt společnou vizi podoby města v roce 
2035 a jednat o rozvoji všech oblastí našeho města.“ doplňuje 
starostka Klára Čápová.
V rámci práce na strategii proběhlo celkem osm aktivit, 
které místní aktéry informovaly o průběhu přípravy a daly 
jim možnost vyjádřit se k průběžným výstupům plánovacího 
procesu. Konzultací prošla jak analytická, tak i návrhová část. 
O průběhu prací jsme vás pravidelně informovali také na 
stránkách měsíčníku.

Vize 
- popis žádoucího budoucího stavu, kterého chce 

město strategií dosáhnout

Oblasti rozvoje 
- tematický celek zahrnující všechny cíle v dané oblasti

- určeny na základě analýz rozvojových problémů 
a potenciálů města

Cíle 
- žádoucí stav v oblasti rozvoje

Opatření 
- soubor propojených aktivit, 

jejichž realizací bude dosaženo cíle
- stanoví přístup řešení jednotlivých témat strategie

Aktivity
- jednotlivé projekty nebo dílčí činnosti, které 

povedou k realizaci patření

Zajímá vás, jakým směrem se má ubírat rozvoj 
Hostivice? Stáhněte si celou strategii na webových 
stránkách města nebo pokračujte 
ve čtení na následujících stránkách, 
kde najdete hlavní témata, která 
strategie řeší.

S výsledky participace se můžete seznámit na webových 
stránkách města v sekci „Strategický plán“.
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“zelený prstenec” – rekreační území 
s ekostabilizační funkcí propojené 
se systémem městské zeleně

nové cesty v krajině, možná dosadba 
stromořadí a dalších vegetačních prvků

Opatření 2.1.1 Rozvíjet cestní síť v krajině 
a zvyšovat stabilitu a atraktivitu krajiny 
navazující na zastavěné území s cílem zvýšit 
rekreační potenciál krajiny a její ekologickou 
stabilitu

centrum města

propojení lokálních a celoměstských 
center

Opatření 2.2.4 Využít potenciál jádra města 
jako centra obchodních, společenských 
a kulturních aktivit   

hlavní veřejná prostranství v “zeleném 
prstenci”

Opatření 2.1.4 Vytvořit souvislý systém městské 
zeleně, podporovat vznik nových a zvyšovat 
kvalitu stávajících zelených ploch ve městě, 
propojovat je navzájem a s nově vytvořeným 
souvislým zeleným prstencem lemujícím 
zastavěné území po celém jeho obvodu

celoměstsky významné veřejné 
prostranství

blok s potenciálem pro nové funkční 
využití 

zastavitelné území podle platného 
územního plánu

Opatření 2.2.2 Nastavit podmínky pro využití 
zastavitelného území (rozvojových ploch) 
v souladu  s požadavky města na udržitelný 
rozvoj zejména v otázkách prostupnosti, 
zajištění občanské vybavenosti a kvalitních 
veřejných prostranství

Opatření 2.2.3 Rozvíjet a zkvalitňovat veřejná 
prostranství města

lokální centrum

nová propojení (zejména pro pěší 
a cyklisty) 

území management plánu PP 
Hostivické rybníky

Opatření 2.1.3 Zpracovat management plán 
lokality přírodní památky Hostivické rybníky 
(nad rámec schváleného plánu péče), který 
bude koordinovat požadavky ochrany přírody, 
rekreačního  a hospodářského využití

LEGENDA

železnice

dálnice D6

umístění odvětví s vyšší přidanou 
hodnotou v návaznosti na  železnici a D6

průmyslová zóna

území, ve kterém je nutné doplnit 
celoměstský deficit maloobchodu 
a služeb

lokální subcentra s potenciálem pro 
místní provozovny

Opatření 1.1.2 Změnit regulaci ploch v 
územním plánu ve prospěch odvětví s vyšší 
přidanou hodnotou v návaznosti na železnici 
a dálnici D6

Opatření 1.2.1 Rozvíjet nabídku maloobchodu 
a služeb v návaznosti na potenciál centra 
města a potřebu rovnoměrného rozvoje všech 
částí Hostivice

základní osa rozvoje udržitelného 
cestovního ruchu

Opatření 1.2.2 Využít potenciál místních 
atraktivit pro rozvoj cestovního ruchu s 
návazností na módy udržitelné dopravy (MHD, 
cyklodoprava, pěší)

Územní průmět strategického plánu
Územní průmět strategického plánu ilustruje prostorové aspekty vybraných opatření, které 
mají jasné územní vymezení. 

Toto schéma má usnadnit pochopení uplatnění strategie na území města. Může být 
podkladem při vzniku územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace. 

železniční stanice, železniční zastávka zeleň krajinná a městská zeleň

vodní plochy
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ROZVOJ MĚSTA
HOSTIVICE V ROCE 2035

VIZE ROZVOJE
Hostivice je v roce 2035 prosperujícím, sociálně soudržným a bezpečným centrem Prahy-západ. Ekonomika 
města těží z výborného dopravního spojení do centra Prahy a z blízkosti mezinárodního letiště. Probíhá transformace 
skladů a logistických center na odvětví s vyšší přidanou hodnotou, jako jsou výzkum, vývoj či inovace, které hrají 
důležitou roli v ekonomice města. Výrobu s rušivými vlivy uvnitř města nahrazují služby a obytná zástavba.
Zelený prstenec lemující město po celém jeho obvodu prostupuje do jádra města sítí kvalitních veřejných prostranství, 
která vytvářejí nová propojení a rozšiřují možnosti pro rekreaci. V územním rozvoji je prioritou transformace vnitřních 
rezerv před rozpínáním do krajiny. Díky vysokým nárokům kladeným na architekturu staveb je posílena identita města.
Husovo náměstí a jeho okolí nabízí širokou škálu obchodů a služeb při zachování jeho historických hodnot. V centru 
jsou vhodné podmínky pro společenské, kulturní i sportovní aktivity, které odpovídají významu města. Místní školská 
zařízení poskytují kvalitní vzdělání a zapojují se do veřejného života města. Rozšíření poskytovaných sociálních služeb 
pro všechny skupiny obyvatel a doplnění základní občanské vybavenosti v okrajových čtvrtích zvýšilo kvalitu života, 
prohloubilo sousedské vztahy a snížilo závislost na automobilu.

Ekonomický rozvoj
Město Hostivice bude na svém 
území podporovat rozvoj odvětví 
s vyšší přidanou hodnotou. Rozvoj 
v preferovaných odvětvích bude podporován na plochách 
přiléhajících ke stávající zástavbě a v návaznosti na hlavní 
dopravní uzly v území. Pro obyvatele Hostivice tak v místě 
jejich bydliště vzniknou nová atraktivní pracovní místa.
Postupně se bude ve městě rozvíjet místní cestovní ruch. 
Ten bude zároveň sloužit jako impuls pro rozvoj některých 
služeb (gastronomie, zážitková turistika) tak, aby se 
díky návštěvníkům z Prahy zpestřila nabídka i pro místní 
obyvatele.
Cíl 1.1 Vysoce kvalifikovaná pracovní síla najde v Hostivici 
uplatnění v odvětvích s vyšší přidanou hodnotou.
Cíl 1.2 Nabídka maloobchodu a služeb města bude 
adekvátní místní kupní síle a potřebám obyvatel a místních 
firem, její kvalita a šíře bude podpořena cíleným rozvojem 
udržitelného cestovního ruchu.

Územní rozvoj a životní prostředí
Rozvoj Hostivice se soustředí především na 
účelné využití území a vnitřních rezerv města 
namísto rozpínání zástavby do volné krajiny. 
V zastavitelných plochách budou stanoveny 
jasné podmínky pro jejich využití.
Zastavěné území bude lemováno zeleným prstencem, který 
bude integrovat hlavní přírodní plochy pro rekreaci obyvatel 
města. Doplněním přírodě blízkých ploch a omezením 
rozšiřování zástavby bude zvýšena ekologická stabilita 
území.

Na území přírodní památky Hostivické rybníky se bude 
hospodařit dle dohody všech aktérů tak, aby nebyly 
ohroženy přírodní hodnoty a zároveň byly uspokojeny 
i další požadavky na využití tohoto území.
V Hostivici se nadále budou rozvíjet všechny dopravní 
módy s důrazem na rozvoj udržitelné mobility. Rozvoj 
dopravní infrastruktury pro všechny uživatele zastřešuje plán 
udržitelné mobility.
Cíl 2.1 Bude nastolena rovnováha mezi požadavky 
ochrany přírody, rekreačního a hospodářského využití území 
a bude zvýšena ekologická stabilita území.
Cíl 2.2 Územní rozvoj Hostivice se soustředí na využití 
vnitřních rezerv města a transformaci vysloužilých 
průmyslových areálů.
Cíl 2.3 Koncepční dopravní plánování vytvoří podmínky 
pro zpřístupnění a propojení všech způsobů dopravy 
v Hostivici.

Kvalita života ve městě
V Hostivici budou vytvořeny podmínky 
pro plnohodnotný život obyvatel všech 
věkových kategorií. Rozvoj města povede 

k rovnoměrnějšímu rozmístění občanské vybavenosti, 
obyvatelé tak nebudou při uspokojování každodenních 
potřeb odkázáni na využití osobního automobilu.
Posilní se sounáležitost obyvatel s městem, podpoří se 
rozvoj společenského života, který organizují místní spolky 
a organizace. Obyvatelé se budou setkávat při formálních 
i neformálních sportovních a kulturních aktivitách.
Při rozvoji města se bude pamatovat také na osoby 
v nepříznivé sociální situaci, osoby se sníženou samostatností 
nebo jinak ohrožené osoby. Na území města tak budou 

Kč

OBLASTI ROZVOJE

Strategicky_plan_HM_03_20.indd   3 03.03.2020   12:08:16



13HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | BŘEZEN 2020

zajištěny jak služby sociální péče, tak služby preventivní 
a poradenské.
Cíl 3.1 Kapacita předškolního a základního vzdělávání 
bude odpovídat potřebám obyvatel města.
Cíl 3.2 Obyvatelé města budou mít možnost žít aktivním 
sportovním životem.
Cíl 3.3 Sociální a zdravotní služby pokryjí potřeby 
obyvatel města a budou pro ně snadno dostupné.
Cíl 3.4 V Hostivici se pravidelně konají kulturní 
a komunitní akce a město ožívá spolkovým životem.
Cíl 3.5 Technická infrastruktura pokryje celé území 
města a bude mít dostatečné kapacity pro všechny jeho 
obyvatele.
Cíl 3.6 Hostivice zůstává bezpečným městem.
Cíl 3.7 Obyvatelé jsou průběžně informováni o dění ve 
všech oblastech života v Hostivici.

Řízení a správa města
Hostivice se bude profilovat jako správní 
a společenské centrum Prahy-západ aspirující 
na funkci obce s rozšířenou působností. 

Zasadí se o rozvoj spolupráce se sousedními obcemi při 
koordinaci rozvoje území a sdílení infrastruktury.
Město bude posilovat personální kapacity a díky efektivnímu 
systému řízení bude vykonávat svoji činnost profesionálně. 
Do rozvoje města bude zapojena veřejnost, do aktivit města 
budou vtaženi místní aktéři, kteří se začnou spolupodílet na 
chodu města.
Cíl 4.1 Veřejnost a hlavní aktéři v území se zapojují do 
jednání o klíčových oblastech života v Hostivici.
Cíl 4.2 Město a jeho organizace zefektivní svoji činnost 
a pružně reagují na potřeby obyvatel.
Cíl 4.3 Město bude zaměstnávat profesionální pracovníky, 
kteří budou odborně vykonávat přidělenou agendu.
Cíl 4.4 Hospodaření s prostředky města bude efektivnější.
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www.hostivice.eu

Aktuální přednášky Hostivické univerzity, která 
je otevřena všem bez omezení věku, vzdělání, 

sociálního zázemí nebo místa bydliště.

HOSTIVICKÁ UNIVERZITA

Radnice Hostivice

Přednášky se konají vždy od 10.00 hodin v aule 
hostivického gymnázia, vchod ze Školské ulice.  
Na kteroukoli přednášku je možné přijít i bez 
přihlášení, cena jednotlivé přednášky je pak 100 Kč.

NÁHRADNÍ TERMÍNY ZA ZRUŠENÉ PŘEDNÁŠKY:
25. května – Prim. MUDr. Petr Popov, MHA  Alkohol je metla...!?
1. června – PhDr. Petr Šmolka Muž a žena – návod k použití

23. března

 6. dubna 

16. března

Ing. Milena Sommerová  
Rožmberk – rodové sídlo mocného jihočeského rodu

Mgr. Lenka Brožková
Pedagogicko-psychologické poradenství ve školství30. března 

PhDr. Jiří Jakubů  
Čím pomáhá psychoanalýza

Ing. Milena Sommerová  Trosky – aneb lupič opatovického pokladu
Po přednášce představí Ing. Ondřej Slavík své zážitky a poznatky  
z cesty do Černobylu, cca do 13.00 hodin.



MĚSTSKÁ POLICIE

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

 � Dne 11. ledna 2020 se 
dostavila na služebnu MP 
žena, která oznámila podezření 
ze spáchání dopravního 
přestupku. Jednalo se 
o přestupek nezjištěného 
řidiče, který řídil vozidlo SUV 
v ul. U Zámecké zdi. Řidič 
nerespektoval nejméně 
ve dvou případech dopravní 
značku B2, která zakazuje 
vjezd všem druhům vozidel 
na jednosměrnou pozemní 
komunikaci, v níž je provoz 
veden opačným směrem. 
Strážníci uvedené jednání 
neznámého řidiče 
zadokumentovali a předali 
správnímu orgánu.

 � Dne 18. ledna 2019 v 00.02 
hod. bylo hlídce MP 
oznámeno rušení nočního 
klidu v bytovce Za Mlýnem 
č. 1724. Strážníci na místě 
zjistili, že v jednom z bytů 
probíhá oslava narozenin. 
Ihned byla zjednána náprava 
a přestupek byl vyřešen 
domluvou.

 � Dne 20. ledna 2020 v 06.54 
hod. oznámil výpravčí ČD 
hlídce MP, že v čekárně 
na vlakovém nádraží sedí 
špinavý, silně zapáchající muž. 
Bylo zjištěno, že se jedná 
o místního bezdomovce, který 
čekárnu ihned opustil.

 � Dne 24. ledna 2020 v 07.05 
hod. spatřila autohlídka MP 
na křižovatce ul. Čsl. Armády 
x Komenského stát dvě osobní 
vozidla. U vozidel stál muž, 
který mával na strážníky 
a dožadoval se pomoci. Hlídka 

otočila služební vozidlo 
a zastavila za osobním 
vozidlem stříbrné barvy. 
V době, kdy strážníci 
vystupovali z vozidla, tak 
stříbrné vozidlo začalo couvat, 
pak změnilo směr jízdy 
a vyrazilo do ulice 
Komenského. Strážníci se 
přesvědčili, zda muž, který 
požadoval pomoc, není 
zraněný, a ihned začali 
pronásledovat ujíždějící osobní 
vozidlo. Za pomocí 
výstražných znamení se 
podařilo vozidlo zastavit 
na křižovatce s ul. Školská. 
Od volantu se vypotácela žena, 
která ihned slovně napadala 
strážníky a musela se 
přidržovat vozidla, aby udržela 
rovnováhu. Řidička odmítla 
předložení dokladů 
a dechovou zkoušku. 
Vzhledem k tomu, že se 
jednalo o dopravní nehodu 
a o ujetí z místa nehody, tak 
na místo byla přivolána SDN 
Praha-západ. Řidička 
do příjezdu hlídky PČR slovně 
a hlavně velmi vulgárně 
urážela hlídku MP 
a ohrožovala ostatní účastníky 
silničního provozu. Dechovou 
zkouškou, kterou provedla 
SDN, bylo zjištěno 1,91 
promile alkoholu v dechu 
řidičky. Věc zpracována PČR 
pro podezření ze spáchání 
přečinu ohrožení pod vlivem 
návykové látky dle § 274 tr. 
zákona.

 � Dne 29. ledna 2020 v 16.35 
hod. se dostavil na služebnu 
MP místní bezdomovec, který 
uvedl, že v odpadkovém koši 
na Husově náměstí nalezl 
doklady. Jednalo se o OP, ŘP, 
různé kreditní karty a průkaz 
pojištěnce. Hlídce se podařilo 

kontaktovat majitele dokladů, 
který měl bydliště na Praze 8 
a doklady si převzal 
na služebně MP.

 � Dne 2. února 2020 v 12.00 
hod. se dostavila na služebnu 
MP žena, která nalezla 
v ul. Kaštanová u kontejnerů 
pánskou peněženku. 
V peněžence se nacházel OP, 
ŘP, různé kreditní karty, 
průkaz pojištěnce, ORV 
k vozidlu a finanční hotovost. 
Hlídka kontaktovala majitele 
peněženky, který se dostavil 
na služebnu MP k převzetí věci.

 � Dne 2. února 2020 v 20.26 
hod. žádá PČR hlídku MP 
o součinnost v ulici 
Za Mlýnem č. 1723, kde mělo 
dojít k fyzickému napadení 
ženy svým přítelem. Hlídka 
na místě zjistila, že před 
domem stojí bosá žena, která 
uvedla, že byla napadena 
přítelem. Z domu přišel přítel 
ženy, který uvedl opak. 
Na místo se dostavila hlídka 
PČR, která si oznámení 
převzala.

 � Dne 3. února 2020 v 23.35 
hod. autohlídka MP dávala 
přednost v jízdě na křižovatce 
ul. 28. října x Komenského 
osobnímu vozidlu jedoucímu 
od Sobína. Uvedené vozidlo 
náhle zastavilo v křižovatce. 
Z vozidla vystoupil řidič 
a hlídce uvedl, že se ztratil. 
Z řidiče byl cítit alkohol 
a na dotaz strážníků ohledně 
požití alkoholu uvedl, že vypil 
půl lahve rumu. Přístrojem 
LIFELOC FC 20 bylo zjištěno 
2,017 promile alkoholu 
v dechu řidiče. Věc si převzala 
PČR pro podezření ze 
spáchání přečinu ohrožení pod 
vlivem návykové látky dle 

§ 274 tr. zákona.

 � Dne 4. února 2020 v 20.50 
hod. v OD TESCO došlo 
k nálezu látkové kabelky. 
V kabelce se nacházel OP, 
různé kreditní karty, průkaz 
VZP, manikúra a různé 
dámské věci. Majitelka 
kabelky měla bydliště 
v Hostivici, tak si kabelku 
po výzvě převzala 
na služebně MP.

 � Dne 10. února 2020 v 08.00 
hod. oznámila pracovnice TSH 
hlídce MP založení černé 
skládky na cyklostezce 
ve směru na Hájek. Na místě 
byly nalezeny registrační 
značky motorového vozidla. 
Lustrací bylo zjištěno, že RZ 
patří odcizenému vozidlu 
na Praze 6.

 � Dne 12. února 2020 v 11.10 
hod. žádá žena z ul. Žitná 
hlídku MP o pomoc. Uvedla, 
že v bytě je sama, že má 
zdravotní potíže, upadla, 
a sama se nedokáže zvednout. 
Strážníci se dostavili na místo 
současně s dcerou 
oznamovatelky. Na místo byla 
přivolána RZS, která si paní 
převzala.

 � Dne 13. února 2020 v 13.10 
hod. žádá OD PČR hlídku MP 
o součinnost v ulici K Lesu, 
kde je údajně ve vozidle 
uzavřeno malé dítě. Strážníci 
při příjezdu zjistili, že matce se 
uzavřelo vozidlo s malým 
dítětem. Na místo přijela 
JSDH Hostivice, která vozidlo 
otevřela.

 � Dne 14. února 2020 v 21.35 
hod. se hlídka MP nacházela 
v prostoru benzinového 
čerpadla Jeneček. 
Do uvedeného prostoru najelo 

DOMOV SENIORŮ ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE
přijme všeobecnou zdravotní sestru  

s platnou registrací do směnného provozu

Možný i zkrácený úvazek. Nástup možný ihned. Nabízíme 25 dní dovolené,  
příspěvek na stravování a příspěvek na životní a penzijní pojištění.

Pro více informací volejte tel.: 734 500 129, Pavla Dadáková
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MĚSTSKÁ POLICIE / HASIČI

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

Zásahy hasičů Hostivice
 � Dne 21. 1. 2020 v 00:04 byl 
JSDH Hostivice vyhlášen 
poplach – požár osobního 
automobilu i rodinného domu 
v obci Červený Újezd. 
Jednotka vyjížděla s CAS 25K 
Liaz v počtu 1+6 členů. 
Po příjezdu na místo zásahu 
bylo zjištěno, že zde již 
zasahuje několik jednotek. 
Naše jednotka byla ponechána 
v záloze a po 40 min. byla VZ 
odvolána zpět na základnu.

 � Dne 28. 1. 2020 byl JSDH 
Hostivice vyhlášen poplach – 
technická pomoc odstranění 
stromu spadlého ve vozovce. 
Jednotka vyjížděla s CAS 25K 
Liaz v počtu 1+2 členů. 
Po příjezdu na místo zásahu 
bylo zjištěno, že se na místě již 
žádný strom nenachází, pouze 
pár větví již uklizených 
za svodidly. Jednotka následně 
provedla kontrolní průjezd 
celou komunikací a vrátila se 
na základnu.

 � Dne 10. 2. 2020 do České 
republiky dorazila v časných 
ranních hodinách vichřice 
SABINE. Naší jednotce bylo 
vyhlášeno celkem 7 výjezdů.
Ve 4:17 hod. byl vyhlášen 
poplach – technická pomoc, 
utržená střecha rodinného 
domu v Hostivici. Jednotka 
vyjížděla s CAS 25K Liaz 
v počtu 1+6 členů.

V 6:04 hod. byl vyhlášen 
poplach – technická pomoc, 
pád stromu na vozidlo 
v Hostivici. Jednotka vyjížděla 
s CAS 25K Liaz v počtu 1+5 
členů.

V 9:32 hod. byl vyhlášen 
poplach – technická pomoc, 

odstranění stromu v Hostivici-
Břvích. Jednotka vyjížděla 
s CAS 25K Liaz v počtu 1+4 
členů.

Ve 12:20 hod. byl vyhlášen 
poplach – technická pomoc, 
odstranění stromu, nalomený 
strom nad komunikací 
v Hostivici. Jednotka vyjížděla 
s CAS 25K Liaz v počtu 1+4 
členů.

Ve 12:54 hod. byl vyhlášen 
poplach – technická pomoc, 
odstranění stromu, přes půlku 
komunikace v Hostivici. 
Jednotka vyjížděla s CAS 25K 
Liaz v počtu 1+4 členů.

Ve 13:31 hod. byl vyhlášen 
poplach – technická pomoc, 
odstranění uvolněných plechů 
na střeše bytového domu 
v Hostivici. Jednotka vyjížděla 
s CAS 25K Liaz v počtu 1+5 
členů.

Ve 15:25 hod. byl vyhlášen 
poplach – technická pomoc, 
odstranění uvolněné střechy 
na pergole v Hostivice-Jih. 
Jednotka vyjížděla s CAS 25K 
Liaz v počtu 1+4 členů.

Všechny mimořádné události 
se naší jednotce podařilo 
odstranit. Velký dík patří všem 
členům, kteří se těchto zásahů 
zúčastnili.

 � Dne 11. 2. 2020 byl JSDH 
Hostivice vyhlášen poplach – 
odstranění nebezpečných 
stavů, uvolněný okap 
na bytovém domě, hrozící 
pádem. Jednotka vyjížděla 
s CAS 25K Liaz v počtu 1+4 
členů. Po příjezdu jednotky 
na místo zásahu se po domluvě 
VZ a majitele domu provedlo 

odstranění okapu pomocí 
nastavovacího žebříku a nářadí.

 � Dne 13. 2. 2020 byl JSDH 
Hostivice vyhlášen poplach – 
technická pomoc, otevření 
uzavřených prostor, dítě 
zamčené v autě. Jednotka 
vyjížděla s CAS 25K Liaz 
v počtu 1+2 členů. Po příjezdu 
na místo jednotka pomocí 
speciálního nářadí automobil 
otevřela bez poškození. Dítě 
bylo předáno rodičům. 
Na místě společně s MP 
Hostivice, HZS Kladno.

 � Dne 14. 2. 2020 ve 22:33 hod. 
byl JSDH Hostivice vyhlášen 
požár odpad, ostatní – požár 
autovraků v Kladně. Jednotka 
vyjížděla s CAS 32 T815 
v počtu 1+3 a DA Renault 
v počtu 1+3. Po příjezdu 
na místo zásahu vystřídal VJ 
Hostivice velitele 2. úseku 
a jednotka prováděla 
doplňování požární vody 
do kontejneru, kde bylo 
prováděno dohašování vraků 
aut. V ranních hodinách se 
všichni členové a technika 
vrátili v pořádku na základnu.

 � Dne 15. 2. 2020 byl JSDH 
Hostivice vyhlášen poplach – 
únik plynu do ovzduší 
v Hostivici-Jih. Jednotka 
vyjížděla s CAS 25K Liaz 
v počtu 1+7 členů. Po příjezdu 
na místo zásahu bylo zjištěno, 
že se jedná o únik plynu 
z kapličky před domem. 
Jednotka provedla uzavření 
hlavního uzávěru, průzkum 
okolních domů a vyčkala 
příjezdu plynařů a HZS 
Kladno. Na místě společně 
s MP Hostivice.

Nové 
stránky 
hasičů
Od začátku měsíce února 
jsme rozběhli nové 
internetové stránky 
našeho sboru, kde se 
dovíte aktuální dění 
v SDH a JSDH.
Dále zde najde odkaz 
na ohlášení pálení, 
stránky Hasičského 
záchranného sboru 
a další odkazy spojené 
s hasičskou tématikou 
a hlavně kontakty 
a možná spojení s našimi 
členy.
Mimo webové stránky 
jsme se připojili do další 
sociální sítě, a to 
Instagramu, kde najdete 
především fotky z naší 
činnosti.

www.hasicihostivice.cz
hasici_hostivice

agresivní jízdou osobní 
vozidlo a z vozidla vystoupil 
řidič, který se potácel, a bylo 
zjevné, že je pod vlivem 
návykové látky. Muž byl 
vyzván k prokázání totožnosti, 
ale na tuto výzvu nereagoval 
a ihned začal hlídku vulgárně 
slovně urážet. Opětovně byl 
muž vyzván dle zákona 
a na výzvu zareagoval tím 
způsobem, že se postavil 
do bojovného postavení. 
Strážníci použili donucovací 
prostředky a agresorovi 
přiložili pouta. Na místo se 
dostavila hlídka PČR, která si 
věc převzala pro podezření ze 
spáchání přečinu ohrožení pod 
vlivem návykové látky (l,70 
promile alkoholu v dechu) dle 
§ 274 tr. zákona. Zadržený 

muž na služebně PČR nadále 
hlídce MP vyhrožoval 
fyzickou likvidací. Po půlnoci 
(dne 15. února 2016 01.50 
hod.) se hlídka MP nacházela 
na služebně, když 
zaregistrovala bouchání 
do vstupních dveří a parapetů 
oken. Strážníci zjistili, že se 
jedná o muže, kterého zadrželi 
na benzinové stanici. Muž 
bouchal do služebního vozidla. 
Strážníkům před služebnou 
sdělil, že si to s nimi jede 
vyřídit, vulgárně nadával 
a hrozil fyzickou likvidací. 
Hlídka MP informovala PČR 
a v této době muž vytáhl zbraň 
a natáhl závěr. Hlídka zaujala 
taktické postavení a na místo 
se dostavila hlídka PČR. 
Po krátkém pátrání byl muž 

zadržen hlídkou PČR, ale 
zbraň u sebe neměl. Hlídka 
MP provedla ohledání okolí 
za účelem nálezu zbraně. 
Strážníci zbraň nalezli 
a na místo se dostavila VS 
OŘP PČR, která si věc 
převzala. Ke zranění nedošlo.

 � Dne 15. února 2020 v 12.16 
hod. žádá OD PČR hlídku MP 
o prověření oznámení úniku 
plynu v ul. Ječná. Hlídka 
na místě zjistila únik plynu 
u hlavního uzávěru. Místo 
ihned zajistila. Na místo se 
dostavila JSDH Hostivice, HZS 
Kladno a plynařská pohotovost. 
Ke zranění osob ani ke škodě 
na majetku nedošlo.

 � Strážníci provedli různá šetření 
a dožádání pro jiné správní 
orgány včetně doručení. 
Příkazem na místě bylo řešeno 
několik majitelů psů pro 
porušení OZV. Správnímu 
orgánu MÚ Černošice byly 
oznámeny přestupky 
v dopravě. Strážníci v době 
silného větru zajišťovali místa, 
kde došlo k ohrožení života či 
bezpečnosti silničního provozu. 
Jednalo se o vyvrácené stromy, 
ulomené větve, strženou 
střechu a výpadky elektrické 
energie.

Mgr. Karel Vodolan, 
ředitel MP Hostivice
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HASIČI

V letošním roce náš 
sbor oslaví 130. 
výročí od založení 
sboru dobrovolných 

hasičů v Hostivici, Litovicích, 
Jenečku a Břvích. Toto výročí 
bychom chtěli v našem městě 
důstojně oslavit. Oslava 
proběhne asi v druhé polovině 
roku. K účasti na oslavách 
chceme oslovit okolní sbory, 
jednotky HZS a ostatní složky 
integrovaného záchranného 
systému. Byli bychom 
rádi za vstřícnost a pomoc 
na oslavách od vedení našeho 
města spolu s kulturním 
střediskem města.

ČINNOST ZÁSAHOVÉ 
JEDNOTKY
Zásahová jednotka má 23 
členů, velitelem jednotky je 
Václav Studnička st. Jednotka 
během roku projde základním 
školením velitelů, strojníků 
a řidičů. Na začátku roku 
proběhne ověření znalostí 
na ukončení výcvikového roku. 
Další školení, které jednotka 
absolvuje, je školení nositelů 
dýchací techniky, zdravovědy 
a BOZP. Tato školení zajišťují 
naši členové p. Šustr a p. Fürst. 
Naše jednotka byla celkem 
povolána k 39 událostem, 
z toho to byl 13x požár, 19x 
technická pomoc, 2x planý 
poplach, 1x taktické cvičení, 
3x dopravní nehoda a 1x 
jednotka nevyjela. Ze zásahu, 
u kterých naše jednotka 
zasahovala, bych se rád zmínil 
o dvou velkých požárech, a to 
o požáru v obci Libčice, kde 
hořel travnatý porost a křoviska 
v nepřístupném terénu, 
a o požáru haly s uskladněným 
elektroodpadem v obci Tursko, 
za který jsme obdržely pamětní 
list a poděkování za zásah. 
Školení řidičů probíhá 
v autoškole v Roztokách. 
Dva naši členové získali 
řidičské oprávnění skupiny C 
a po absolvování základního 
kurzu S40 byli v jednotce 
zařazeni na funkci řidič-strojník. 
Školení na obsluhu motorových 
pil absolvujeme u HZS Řevnice. 
Jednotka rovněž absolvuje 
stáže na stanicích v Řevnicích 
a Kladně, kde jsme prodělali 
výcvik za použití záchranného 

člunu. Pan Protivinský se 
zúčastnil kurzu technik ochrany 
obyvatelstva, který úspěšně 
absolvoval. Pan Fürst a pan 
Šustr se zúčastnily velitelského 
dne, který se konal v muzeu 
v Jílovém u Prahy.

TECHNIKA SBORU A JEJÍ 
OPRAVY
Technika jednotky:
Vozidla – CAS 32 Tatra 815, 
CAS K25 Liaz, DA Renault 
Master, gumový člun s motorem 
5 kW a příslušenstvím pro práci 
na vodě
Čerpadla – PS 8, PS 12, 2x 
plovoucí čerpadlo, 1x čerpadlo 
heron, 3x elektrické kalové 
čerpadlo
Elektrocentrály – 1x 2,5 kW, 
1x 5kW, 1x 6,5 kW, motorová 
pila STIHL 2x, Přetlakový 
ventilátor.
Opravy na technice:
Na CAS 32 T815 proběhla 
oprava spojky, převodky řízení, 
oprava vývěvy na čerpadle, 
elektroinstalace, spínací skříňka 
a světel.
Na CAS K25 Liaz proběhla 
výměna měniče 12/24V, oprava 
sedačky a řazení.
Na DA Renault Master proběhla 
oprava dveří a brzd a přepojení 
majáku.
Na vozidlech rovněž došlo 
k obnově volacích znaků, 
do garáže byly namontovány 
ampér metry na konzervátor, 
který slouží při nabíjení 
vozidel. Došlo k úpravě 
přívěsu, který slouží nejen 
na převoz gumového člunu, ale 
rovněž k přepravě materiálu. 
Na veškeré technice jsou 
prováděny pravidelné kontroly, 
zkoušky a údržba dle řádu 
strojní služby.

V roce 2019 byla ve spolupráci 
s městským úřadem podána 
dotace na malou CAS, která by 
měla nahradit stávající CAS 25 
Liaz. Toto vozidlo je již zastaralé, 
ale stále funkční. Dotace zatím 
nevyšla. Městskému úřadu bylo 
nabídnuto, že si mohou podat 
žádost k HZS Středočeského 
kraje o převod vozidla. Žádost 
byla podána, a pokud bude kladně 
vyřízena, mohla by novější CAS 
zakotvit v naší garáži.

Jednotka rovněž pořídila novou 
výzbroj a výstroj. Byl pořízen 
motor k člunu, termokamera 
FLIR, pěnotvorné zařízení 
PRO Pak, plovoucí sací koš, 
2x nové přejezdové můstky, 
2x tlaková lahev k DT, sada 
na otvírání uzavřených prostor, 
nové kanystry na pohonné 
hmoty, 1x vycházkový oblek, 
montérky PS II Nomex, mikiny 
se znakem SDH Hostivice, 
zásahové rukavice, zásahové 
boty, zásahová přilba, vaky 
na vodáckou výbavu, ženijní 
nářadí a dva pulsní oxymetry.

ZPRÁVY O ČINNOSTI SDH
Členská základna čítá celkem 
75 členů, 22 žen, 6 dětí a 47 
mužů. Z členů sboru je složena 
zásahová jednotka a také 
i soutěžní družstva mužů, žen, 
dětí a sporadicky i družstvo 
starších pánů, kteří soutěží se 
strojem PS 8. Výbor se schází 
každý lichý týden v roce 
v počtu 10 členů. Schůze 
jsou rozděleny na organizaci 
sboru a další týden na údržbu 
techniky, zkoušky čerpadel 
a školení jednotky.
Soutěže v požárním sportu: 
3x ICE CUP Dolní Hradiště, 
Úněšov, Nevřeň regiony 
Plzeň-sever, Okrsková soutěž 
v Jinočanech, Pohár starosty 
v Brodeslavech, Pohár starosty 
města Hostivice

KULTURNÍ AKCE, BESEDY, 
OSLAVY
Jako každý rok jsme navázali 
spolupráci s MKSH při 
běžeckých závodech Hostivice 
RUN, u kterých asistujeme 
při řízení dopravy, a dalších 
akcích – In vino Hostivice 
a Městské pivní slavnosti, kde 
jsme prováděli zabezpečení 
jízdy historických motocyklů 
a vozidel přes naše město 
a uspořádali soutěž v požárním 
útoku o Pohár starosty města 
Hostivice. Jednotka zajišťovala 
asistenci při lampionovém 
průvodu a následném 
ohňostroji, masopustní veselici 
a studentském majálesu.
Požární zbrojnici navštívili žáci 
základní školy, děti z mateřské 
školky, lesní školky a školky 
z Višňovky. Děti si prohlédly 
hasičskou zbrojnici, techniku 
a výzbroj, která je používána při 

zásazích. Na závěr prohlídky 
proběhla beseda s členy 
výjezdové jednotky.
Ve zbrojnici proběhli oslavy 
narození dvou dětí členů sboru.
Pompézní oslava svatby našich 
dvou členů.
V hasičské zbrojnici se 
rovněž slavily troje kulaté 
narozeniny. Členové jednotky 
byli pozváni na oslavu 70. 
narozenin bývalého starosty 
města Hostivice, které se 
konaly v Troji. Na závěr roku 
proběhla v hasičské zbrojnici 
rozlučka se starým rokem, 
které se zúčastnili naši členové 
i s rodinami.
Toto je výčet prací a akcí našich 
členů a jednotky za uplynulý 
rok. Veškeré tyto aktivity 
provádí členové ve svém 
volném čase a dobrovolně. Vám 
všem za to patří velké díky 
a poděkování vašim rodinám, 
které vám tolerují tohoto 
náročného koníčka. Poděkování 
rovněž patří městskému 
úřadu v čele s paní starostkou 
Ing. arch. Klárou Čápovou. 
Podpory z městského úřadu 
si velmi vážíme a věříme, že 
tato podpora a spolupráce bude 
i nadále pokračovat. Díky patří 
i městské policii, která nám 
pomáhá při našich výjezdech 
a aktivitách.
Těšíme se na další spolupráce 
v roce 2020.
Výbor SDH přeje všem svým 
členům a hostům hodně zdraví 
a úspěšný rok 2020.

Za JSDH Hostivice 
Tomáš Šustr

Výroční valná hromada SDH Hostivice 1. 2. 2020

Zpráva o činnosti SDH 
a JSDH Hostivice za rok 2019

Rok 2019, tak jako předcházející léta, je naplněn dobrovolnou prací členů 
sboru a velmi záslužnou činností zásahové jednotky.



více informací naleznete na zs.hostivice.cz

NOVĚ ZŠ Hostivice ve spolupráci s LIONS Hostivice
otevírají 1. třídu se sportovní nadstavbou

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE TŘÍDY SE SPORTOVNÍ NADSTAVBOU
- čtyři vyučovací hodiny všestranného sportovního rozvoje týdně,
  se zaměřením na HÁZENOU a SPORTOVNÍ AEROBIK
- kapacita třídy maximálně 28 děvčat a chlapců

se koná v budově školy U Zámecké zdi 1704

Zájemci o zápis do 1. třídy se sportovní nadstavbou se v rámci zápisu do 1. tříd účastní
hodnocení všeobecně pohybových předpokladů, které proběhne v tělocvičně ZŠ Hostivice
a které je nezbytné pro přijetí do 1. třídy se sportovní nadstavbou.

v úterý 21. 4. 2020 od 14:00 h do 18:00 h
ve středu 22. 4. 2020 od 14:00 h do 17:00 h
náhradní termín zápisu je 5. 5. 2020 od 16:00 h do 18:00 h

ZÁPIS DO 1. TŘÍD ZŠ HOSTIVICE

S sebou přineste:        rodný list dítěte, občanský průkaz a přezutí pro dítě.

Dne 4. 4. 2020 zveme rodiče budoucích prvňáčků na “DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ”.
Dne 17. 3. 2020 je možno navštívit od 8:15 h do 9:40 h výuku v 2. ročnících.

V Hostivici dne 20. 2. 2020
Mgr. Josef MAREŠ
ředitel ZŠ Hostivice

Škola také nabízí:
- školní družinu od 6:45 h do 17:30 h
- širokou paletu zájmových aktivit (anglický jazyk hrou, keramický a výtvarný kroužek atd.)
- školní knihovnu - informační centrum s PC a bezplatným přístupem na internet
- výuku cizých jazyků od 2. ročníku, ve vyšších ročnících se zapojením rodilých mluvčích
- školy v přírodě, zahraniční poznávací a sportovní zájezdy
- školní jídelnu s výběrem ze dvou chodů s objednáním předem na webu
- dvě tělocvičny a zrcadlový taneční sál
- mnoho volnočasových aktivit v prostorách školy

V případě zájmu o zápis do třídy se sportovní nadstavbou
vezměte dítěti i sálovou sportovní obuv a sportovní oblečení.
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Na poli klasické hudby sklízí úspěchy jak v rámci své vlastní koncertní činnosti, tak jako sbormistryně 
Hostivického pěveckého sboru, který vede už přes 8 let. Jak to ve sboru funguje, proč v něm zpívají 
pouze ženy a mnoho dalšího se dozvíte v rozhovoru s Hanou Krejčovou.

Jsme ženy 
s nadhledem

JSDH Hostivice hodnotí rok 2019 z pohledu počtu výjezdů jako průměrný, ale co se týče 
prováděných prací, tak se jednalo o rok spíše klidnější.
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Hostivický pěvecký sbor je ryze 
ženský. Je to záměr, nebo se 
hostivickým chlapům nechce 
zpívat?
Být čistě ženským sborem 
nebylo vůbec naším záměrem, 
dveře byly otevřeny každému, 
ale bohužel žádný chlap 
nikdy nepřišel. Vlastně teď si 
vzpomínám na jednoho, ale ten 
přišel z donucení své partnerky, 
která nechtěla chodit do sboru 
sama. Nevydržel ani jeden 
z nich. Zůstaly jsme tedy sborem 
ženským. Má to své výhody 
i nevýhody.

Nevýhodou rozhodně je, že 
smíšený sbor (tedy sbor, kde 
zpívají ženy i muži) zní mnohem 
barevněji a ve větším tónovém 
rozsahu, muži ve sboru, tedy 
stejně jako basa v kapele, tvrdí 
muziku. Při nácviku ale zase 
bývají pomalejší. V určitých 
sborech jsou muži také výhodou 

při vášnivějších diskuzích, že 
je mírní, ale v našem sboru 
si zatím žádné silnější debaty 
nevybavuji – jsme prostě ženy 
s nadhledem.

Kolik má v tuto chvíli sbor 
členek? Hlásí se další zájemci? 
Jak případně hledáte nové 
talenty?
V současné chvíli má sbor 22 
členek. Dříve jsme dávaly různé 
inzeráty, teď musím zaklepat, 
že se k nám už hlásí lidé tak, že 
nás slyší na koncertě a chtějí se 
k nám přidat. Z toho mám velkou 
radost, je to pro mě signál, že 
na publikum působíme milým 
a příjemným dojmem, že je 
na nás vidět, že nás zpívání baví 
a jsme dobrý tým, protože to tak 
skutečně je. Jsme skvěle sehraná 
parta.

Jak často zkoušíte?
Máme pravidelné zkoušky 
jednou týdně v klubovně 
v prostorách městské knihovny, 
dvakrát do roka míváme 

víkendové soustředění. Pokud by 
tedy někdo měl chuť se k nám 
přidat, zkoušíme každou středu 
od 19. 30.

Kdo sestavuje repertoár?
Především já, ale samozřejmě 
dám i na dobré tipy od ostatních. 
Snažím se, aby byl repertoár 
pestrý, nechci, abychom se 
zaměřovaly pouze na určitý žánr 
nebo období, troufám si říci, že 
zpíváme písně ne „od Bacha 
po Vlacha“, ale máme ještě 
mnohem širší záběr. Důležité je, 
aby nás vybrané písně bavily. 
Myslím, že repertoárovou 
pestrost oceňují i naši posluchači.

Kde všude je možné vás slyšet? 
Koncertujete někde pravidelně?
Vystupujeme na akcích 
v Hostivici a v různých obcích 
převážně Středočeského kraje 
(např. Buštěhrad, Kralupy nad 
Vltavou). Několikrát jsme 
vystupovaly na koncertech 

v Praze, za všechny bych zmínila 
benefiční koncert v bazilice sv. Petra  
a Pavla na Vyšehradě, koncert 
v kostele sv. Rodiny Domova 
sv. Karla Boromejského nebo 
v kostele Jana Křtitele Na Prádle. 
Každoročně se v lednu také 
účastníme benefičního koncertu 
pro MŠ a ZŠ Směrovka v kostele 
sv. Mikuláše na Staroměstském 
náměstí v Praze.

Pravidelně koncertujeme v rámci 
Hostivického světélkování. Jsme 
vlastně takovou tečkou celé 
akce, doufám, že příjemnou. 
Tyto koncerty nás hodně baví, 
atmosféra v kostele sv. Jakuba 
je vždy krásná. Snažíme se 
také dvakrát do roka zazpívat 
seniorům v Domově seniorů 
Zelená lípa, jsou to pro nás 
vždy příjemně strávené chvíle. 
A v neposlední řadě je to 
Hostivické sborobraní.

Hostivické sborobraní pořádáte 
již několik let. V listopadu 2019 
se tento minifestival pěveckých 

sborů konal již posedmé. Jak 
vznikla myšlenka pro pořádání 
festivalu? A jaký je vývoj 
festivalu v průběhu těch šesti let?
Hostivické sborobraní byl vlastně 
původně „obyčejný sborový 
koncert“. Vystupovaly jsme totiž 
na akcích dvou spřátelených 
sborů, chtěly jsme jim tedy jejich 
pozvání oplatit. Až po tomto 
koncertě nás napadlo, že by 
vlastně vůbec nebylo špatné 
zachovat formát takového 
koncertu. Začaly jsme zvát 
další sbory, přidával se čím dál 
náročnější společný program. 
Letošní, už 8. ročník, se bude 
konat v sobotu 7. listopadu 
jako každoročně v hostivické 
sokolovně. Můžete se opět těšit 
na krásný zážitek a radost ze 
zpěvu.

Můžete nám přiblížit svoji 
pěveckou dráhu? Čím se 
zabýváte?
Po studiu na konzervatoři v Brně 
jsem studovala na Akademii 
múzických umění v Praze 
a už jsem tu zůstala. Co 
se týče hudby, vždy jsem 
seděla na několika židlích. 
Nikdy jsem nevydržela jen 
u klasického sólového zpěvu, 
který jsem studovala, ale 
zpívala jsem vždy ve sboru, ale 
také třeba ve vokálním oktetu, 
který jsem také vedla. Vždy 
mě bavila duchovní hudba, 
odbíhám ale také do oblasti 
populární hudby a šansonu. 
Ta pestrost mě zkrátka baví. 
Mám ráda také vícehlasý 
zpěv a od toho se odvíjí 
také moje sbormistrovská 
činnost. Naplňuje mě pěvecká 
práce s amatéry, navíc v tak 
bezvadném kolektivu!

Co Vás čeká v nebližší době?
Co se týče sólového 
zpívání, jsou to především 
koncerty s mou kamarádkou 
varhanicí Marií Minářovou 
(mimochodem korepetitorka 
našeho sboru), zvláště 
její absolventský koncert, 
na kterém budu mít čest také 
zazpívat. Pak jsou to koncerty 
s naším sborem. Chystáme 
koncerty v Hostivici, 
Veltrusech, Praze, láká nás 
také zkusit nějaký sborový 
festival. O všech akcích 
budeme naše publikum včas 
informovat.

Děkuji za rozhovor.

Michaela Waldhauserová

ROZHOVOR

HANA 
KREJČOVÁ

Vystudovala sólový zpěv 
na Konzervatoři Brno a dále 
pak na Hudební a taneční 
fakultě Akademie múzických 
umění v Praze. Své pěvecké 
zkušenosti rozšířila 
na masterclass v rakouském 
Reichenau a na řadě 
sólových i orchestrálních 
koncertů (mj. se 
Symfonickým orchestrem 
českého rozhlasu) doma 
i v zahraničí (USA, Německo, 
Rakousko a další).
Už v dětství se nadchla pro 
sborový zpěv, zpívala 
v Komorním pěveckém 
sboru při ZUŠ Lanškroun 
a také v Lanškrounském 
smíšeném sboru.
Deset let působila jako 
umělecká vedoucí 
a sopranistka vokálního 
oktetu Somebody’s Singing, 
byla také členkou vokálně 
instrumentálního Tria Š.O.K.
V současnosti se věnuje 
pedagogické činnosti 
na Základní a střední škole 
da Vinci v Dolních 
Břežanech a Gymnáziu 
a Hudební škole hlavního 
města Prahy. Je 
sbormistryní Hostivického 
pěveckého sboru, věnuje se 
také koncertní činnosti, 
zejména duchovní hudbě.
Je vdaná, má dvě děti. Volný 
čas ráda tráví se svou 
rodinou v přírodě, ráda čte 
a miluje filmy z období první 
republiky.

FOTO: MARTIN PETŘÍK
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Dělala sportovní gymnastiku, balet a výrazový tanec, později také atletiku. Největší úspěchy ale sklízí jako 
vzpěračka. Řeč je o mladé talentované sportovkyni a hostivické rodačce Elišce Pudivítrové, která si silou nezadá 
se svou slavnou jmenovkyní Eliškou Pomořanskou, čtvrtou manželkou českého krále Karla IV., jež byla pověstná 
tím, že dokázala lámat meče holýma rukama. Jak velkou má sílu a jak vypadá život čtyřnásobné mistryně ČR 
ve vzpírání a držitelky dalších titulů, se dozvíte v našem rozhovoru.
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Eliško, určitě jste se už během 
svého života setkala s tvrzením, 
že vzpírání je ryze mužskou 
záležitostí. Souhlasíte s tím? Jaký 
na to máte názor?
S jistotou říkám, že ano setkala, 
ale zásadně s tímto předsudkem 
nesouhlasím. Vzpěračky 
jsou hezké ženy a žádné 
mužatky, jak si většina laické 
veřejnosti myslí. Pravdou je, že 
vzpěračky mají svaly, ale které 
sportovkyně je nemají, a proč 
by vypracované ženské tělo 
nemělo být projevem ženské 
krásy? I proto jsme na popud 
nedoslýchavé vzpěračky Julie 
Švecové již několikátým rokem 
nafotily kalendář s názvem “Naše 
vzpěračky“. Kalendář vznikl 
z důvodu boje proti mýtu, že 
vzpěračky jsou „babochlapi“. 
Kalendář se snaží dokázat, že 
i ženy, které vzpírají, mohou mít 
půvabnou, ženskou krásu.

Jak jste se k tomuto sportu vůbec 
dostala a kdo je vaší inspirací?
Jako dítě jsem se od 4 let 
věnovala sportovní gymnastice, 

na kterou jsem docházela 
do hostivické sokolovny a později 
do pražského oddílu GymSport. 
Asi v 11 letech jsem se dala 
na „balet“ a výrazový tanec pod 
vedením Taneční školy  
R. Lisnerové v Hostivici. Poté 
jsem se pod záštitou Sportovního 
gymnázia v Kladně u pana 
trenéra Marka Voňavky věnovala 
atletice, nejdříve běhům a pak 
skoku o tyči a hodu oštěpem. 
Výsledky však nebyly takové, 
jaké bych si představovala, a tak 
jsem se po úspěšném dokončení 
středoškolského vzdělání 
a podpoře trenéra Voňavky 
rozhodla, že zkusím vzpírat. 
Našla jsem si oddíl TJ Bohemians 
Praha, kde mě začal trénovat pan 
Luděk Bečvář, v tomto oddílu 
jsem zakotvila a působím až 
dodnes.

Mou inspirací ve sportu obecně 
byla vždy oštěpařka Barbora 
Špotáková. Líbí se mi její 
přístup ke sportu, potažmo 
k vrcholovému sportu. Z oblasti 
vzpírání mi dodává inspiraci 

bývalá vrcholová vzpěračka 
Lenka Kenisová, která se 
momentálně věnuje rodině. 
Vlastně její přístup i životní 
situace je podobná jako u Barbory 
Špotákové.

Prozraďte nám, jak vypadá váš 
běžný trénink.
Můj běžný trénink se skládá 
především z nácviku soutěžních 
disciplín, jimiž jsou trh a nadhoz. 
Vzpírání je silově-rychlostní 
sport. Proto v tréninku využíváme 
různých tréninkových prostředků 
pro dokonalé zvládnutí 
vzpěračské techniky, pro rozvoj 
maximální síly a rychlosti.

Myslím si, že ve vzpírání je 
důležitá především síla nohou 
a zad. Nedílnou součástí 
tréninku jsou mimo jiné dřepy 
s činkou vpředu na ramenou, 
vzadu na zádech, mrtvé tahy 
a neoblíbené výskoky na bednu 
nebo žabáky. Vzpírání zkrátka 
není žádný med.

V současné době trénujete 
s reprezentačním trenérem 

Pavlem Ivaničem a jako členka 
reprezentace ČR ve vzpírání 
pravidelně startujete na závodech 
v různých koutech světa. Co 
považujete za svůj největší 
sportovní úspěch?
Za svůj největší úspěch považuji 
skutečnost, že jsem členkou 
reprezentace ČR ve vzpírání 
a mohu naší zemi reprezentovat 
v zahraničí. To byl vždy můj sen.

Za největší sportovní úspěchy 
pak považuji 5. místo 
na Akademickém mistrovství 
světa v Polsku, také 1. místo 
na Visegrad 4 CUP v Polsku, 
10. místo na Letní světové 
univerziádě v TaiPei nebo 7. 
místo na Mistrovství Evropy 
v Litvě. Velkou radost mi také 
dělá čtyřnásobné obhájení 
titulu mistryně České republiky 
a držení českých rekordů.

Kolik kilogramů uzvednete a jaký 
je váš rekord?
Můj osobní rekord je 83 kg 
v trhu, 101 kg v nadhozu a 184 
kg v olympijském dvojboji, což 

Většina limitů 
je jen v naší hlavě
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je součet trhu a nadhozu. Tyto 
výkony jsou národními rekordy 
ve váhové kategorii do 64 kg.

Když jsem si procházela vaše 
sportovní úspěchy, nešlo si 
nevšimnout, že jste momentálně 
na své vůbec nejnižší váze 
a soutěžíte tak, jak jste již uvedla, 
ve váhové kategorii do 64 kg. 
Proč jste se rozhodla přejít 
do nižší váhové kategorie?
Váhové kategorie se v roce 
2018 měnily. Rozhodovali jsme 
se s reprezentačním trenérem, 
jakou váhovou kategorii zvolit 
a vzhledem k tehdejší váze 
z toho vyšla váhová kategorie 
do 64 kg. Myslím si, že tato 
váhová kategorie mi sedí, i když 
konkurence je tu obrovská. 
V jiné váhové kategorii bych to 
vzhledem ke konkurenci nejspíš 
měla snazší.

Existuje nějaká hranice, o které si 
myslíte, že ji nepřekonáte?
Ne. Většina limitů je jen v naší 
hlavě.

A vaše ambice do budoucna?
Pro každého sportovce, který 
dělá olympijský sport, by měly 
být cílem olympijské hry. Stejně 
tak je tomu i v mém případě. 
Olympiáda je mým snem.

V současnou chvíli se i díky 
podpoře města Hostivice 
připravuji na mistrovství Evropy, 
které proběhne letos v dubnu 
a hostit ho bude ruské hlavní 

město Moskva. Dubnové 
Mistrovství Evropy v Moskvě je 
mým hlavním cílem pro celou 
letošní sezónu. Věřím, že vše 
dopadne, jak má, protože dřu jako 
kůň.

Co všechno obsahuje vaše 
příprava na závody?
Moje příprava na závody 
zahrnuje především pravidelné 
tréninkové fáze, kvalitní aktivní 
i pasivní odpočinek a regeneraci 
a v neposlední řadě dodržování 
správného stravování. Obecně 
se jedná o dodržování zdravé 

životosprávy sportovce. Bez toho 
by výsledky nemohly přijít.

Kromě náročných tréninků 
a cestování za soutěžemi svůj 
čas dělíte i mezi studium. 
Na ČVUT jste vystudovala obor 
zdravotnický záchranář, nyní zde 
dokončujete magisterský program 
obor Civilní nouzové plánování. 
Jaké jsou vaše plány po studiích?
Chtěla bych si najít práci v oboru, 
který nyní studuji, a snažit se ji 
skloubit s vrcholovým sportem. 
Snad se mi to podaří.

A co vaše koníčky? Co děláte 
nejraději ve svém volném čase, 
pomineme-li vzpírání?
Jednoznačně sport. V minulosti 
jsem získala trenérskou licenci 3. 
třídy se zaměřením na atletickou 
průpravu dětí a dorostu. Také 
mám hotovou trenérskou licenci 
2. třídy ve vzpírání a nyní 
dokončuji trenérskou licenci 2. 
třídy v oblasti instruktor fitness. 
Ráda trávím svůj čas s přáteli 
a svou rodinou. Pomáhají 
mi ventilovat stres, který je 
s náročností tréninku spojený. 
Bez jejich pomoci bych to těžko 
zvládala a za jejich podporu, ať 
už ve vzpírání, nebo ve studiu, 
jsem opravdu vděčná.

Děkuji za rozhovor. A ještě 
na závěr… nedá mi to, abych se 
vás jakožto obyvatelky Hostivice 
nezeptala, zda je ve městě něco, 
co vám chybí, případně co byste 
uvítala…?
Mám ráda Hostivici, ve které 
jsem vyrostla. Vzhledem k mému 
časovému presu nemám mnoho 
času k jiným aktivitám. Takže 
mi tu nic nechybí. Nestíhám si 
všímat, že by mi tu mělo něco 
chybět (smích).

Lenka Brychtová

KDE A KDY?
OD SOKOLOVNY  
KAŽDOU STŘEDU A PÁTEK  
v 18.30 hod. 

DALŠÍ ROČNÍK PŘÍPRAVNÝCH 
BĚŽECKÝCH TRÉNINKŮ 
NA HOSTIVICE RUN 2020

OD 4. BŘEZNA | PŘIDEJTE SE KDYKOLIV

SPOLEČNĚ  s  mistryní  republiky  v  maratonu 2014   
Kateřinou  Kratochvílovou  Kriegelovou 

Více informací na:
kachnina.cz

mksh, hostivicerun,
          hostivickebehny

2
0 
2
0 S platnou registrací  

na HRUN 2020 ZDARMA.  
Ostatní 50 Kč/trénink.

80's 90's

27. 3. 2020 
od 19 hodin v Sokolovně Hostivice

Předprodej vstupenek probíhá v Městské knihovně Hostivice,  
cena vstupenky 100 Kč. Vstupenky na místě akce za 120 Kč.
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VOLNÝ ČAS, KULTURA, SPORT

Přihlášky na: 
zahratka.webooker.eu

PONDĚLÍ
 ZRCADLOVÝ SÁL 
18.30–20.00 Box – 
trénink (dospělí)

 KLUBOVNA  
 POSILOVNA 
16.15–17.00 
Tanečky pro děti
17.00–18.15 Jóga se 
Šárkou Zuskovou 
– kurz jógy pro ženy 
Přirozená krása 
(od 20. 1. 2020)
18.40–19.40 Flexi-
Power jóga pro 
všechny

 KLUBOVNA 4 
15.00–16.00 FIT 
FOR ENGLISH 1–2 
(6. třída)
16.00–17.00 
ENGLISH FOR 
COOL KIDS 
(5. třída)
17.00–18.00 
ENGLISH FOR 
CHILDREN 1 
(4–6 let)

 SÁL 
Cvičení TJ Hostivice

ÚTERÝ
 ZRCADLOVÝ SÁL 
16.30–17.15 Krav 
maga pro děti 6–10 let
17.30–18.30 Box 
pro děti

 KLUBOVNA  
 POSILOVNA 
17.30–18.30 Krav 
maga pro juniory 
11–15 let
18.55–20.25 Krav 
maga pro dospělé

 KLUBOVNA 4 
16.00–17.00 
Kurz Matematika 
s jistotou
17.00–18.30 
Klidná jóga pro 
začátečníky

 PRAVÉ PŘÍSÁLÍ 
15.30–16.30 
Kroužek taneční 
a moderní 
gymnastiky 
pro děti 5–9 let 
s Petrou Štrosovou, 
start od 4. 2. 2020

 SÁL 
Cvičení TJ Hostivice

STŘEDA
 ZRCADLOVÝ SÁL 
18.30–20.00 BOX – 
trénink (dospělí)

 KLUBOVNA  
 POSILOVNA 
14.00–15.00 
Tanečky s dětmi 
v šátku/nosítku, 
start od 8. 1. 2020

18.10–19.10 Flexi-
Power jóga pro 
všechny

 KLUBOVNA 4 
15.30–16.30 
ENGLISH FOR 
CHILDREN (4–6 let)
16.30–17.30 
ENGLISH FOR 
CHILDREN 
(1.–2. třída) nový kurz, 
ukázkové hodiny 
kdykoliv po domluvě

 SÁL 
19.00–22.00 
Divadelní soubor 
Hostivice – zkouška 

Cvičení TJ Hostivice

ČTVRTEK
 ZRCADLOVÝ SÁL 
16.30–17.30 
Sebeobrana pro 
ženy – start 12. 3. , 
tříměsíční kurz.

17.30–18.30 Krav 
maga pro juniory 
11–15 let
18.55–20.25 Krav 
maga pro dospělé

 KLUBOVNA  
 POSILOVNA 
15.15–17.15 Balet 
pro děti

 KLUBOVNA 4 
15.30–16.30 
ENGLISH FOR 
CHILDREN 2 
(4. třída)
16.30–17.30 
ENGLISH FOR 
CHILDREN 
(pokročilí 4–6 let)

 SÁL 
10.45–11.45 Fitness 
pro seniory
19.30–20.30 
Body & Mind 
s Katkou Bímanovou
Cvičení TJ Hostivice

PÁTEK
 ZRCADLOVÝ SÁL 
18.00–19.30 Box 
trénink (dospělí)

 KLUBOVNA  
 POSILOVNA 
18.00–20.30 
Arteterapeutický 
cyklus pro dospělé

NEDĚLE
 SÁL 
18.00–19.00 Zumba 
s Valerií
20.00–22.00 
Divadelní soubor 
Hostivice – zkouška

AKTIVITY V SOKOLOVNĚ

KONTAKTY NA LEKTORY
Angličtina hostivice@mortimer-anglictina.cz
Arteterapeutický cyklus 
artandreae@gmail.com
Balet pro děti adelka.reina@seznam.cz
Body & Mind aerobic.bimanova@tiscali.cz
Box, box pro děti petrstej@seznam.cz
Fitness pro seniory tel.: 731 920 105
Flexi-Power Jóga pro všechny 
blankajanickova@seznam.cz
Jóga se Šárkou Zuskovou studio.zklub.cz
Klidná jóga 
marcela.maleckova@ceskaakademiejogy.cz
Krav maga karolina.badoskova@krav-maga.cz
Matematika s jistotou 
halenkova.jana@gmail.com
Tanečky pro děti taneckyhostivice@seznam.cz
Zumba Valerie www.zumba.lazo.cz
Kroužek taneční a moderní gymnastiky 
zahratka.webooker.eu
Tanečky s dětmi v šátku/nosítku 
zahratka.webooker.eu

SOKOLOVNA – KONTAKTY 
Lucie Bartošová +420 725 502 962, lucie@mksh.cz 
recepce sokolovna +420 702 210 821, recepce@mksh.cz

Více na informací 
na marcela.maleckova@
ceskaakademiejogy.cz

možnost platby 
MULTISPORT kartou

Více info a přihlášky na: 
zahratka.webooker.eu

možnost platby 
MULTISPORT kartou

Více informací na karolina.
badoskova@krav-maga.cz, 
www.krav-maga.cz

DALŠÍ ROČNÍK PŘÍPRAVNÝCH BĚŽECKÝCH 
TRÉNINKŮ NA HRUN 2020

společně s mistryní republiky v maratonu 2014 
Kateřinou Kratochvílovou Kriegelovou

Od sokolovny každou středu a pátek v 18.30 h. 
První trénink proběhne 4. března 2020.

S platnou registrací na HRUN2020 ZDARMA, ostatní 50 Kč / trénink.

Více informací na kachnina.cz
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Benefiční představení hostivického 
divadelního souboru
Dne 15. února jsme odehráli benefiční představení pro Nadaci prof. Vejdovského „Na správné 
adrese“. Zároveň to byla derniéra. S hrou jsme se rozloučili v pražském Činoherním klubu.

Touto cestou bych chtěla 
za celý soubor poděko-
vat Martinu Zounarovi 
a Ivaně Andrlové, že se 

nebáli a hru s námi hráli. Také 
nás moc potěšilo, když jsme 
v hledišti zahlédli místostarostu 
města Hostivice pana Jiřího 
Kučeru. Podle ohlasu diváků 
si troufám tvrdit, že se nám 
představení velmi povedlo. 
Někteří herci předvedli opravdu 
famózní výkony.
Jsme moc rádi a pyšní na to, 
že díky Divadelnímu souboru 
Hostivice se podařilo pro Nadaci 
vybrat 79.000 korun. Z výtěžku 
bude pořízen tzv. braillský řádek, 
pomůcka důležitá při výuce 
různých předmětů – cizích 

jazyků, pravopisu, gramatiky, 
fyziky, chemie, hudební výchovy, 
čtení textů (např. poezie), ale 
i usnadňující práci s počítačem.

Pevně věřím, že se benefiční 
představení stane tradicí a my 
budeme moci pravidelně Nadaci 
prof. Vejdovského příspívat 
na další pomůcky pro slabozraké.

Vždy, když něco krásného 
končí, něco krásnějšího začíná, 
a proto se už teď můžete těšit 
na 5. června 2020, kdy bude 
mít premiéru naše nová hra 
„Do hrobky tanečním krokem“. 
Ale o té až příště.

Pavlína Jonášová FOTO: MARTIN PETŘÍK

  30 let  ČeskéHändelovy     spo lečnos ti    1990–2020
               veřejná oslava na zámku v hostivici

30 Years
of the Czech Handel Society 
1990–2020 a public celebration at manor-house hostivice

30 let České Händelovy spoleČnosti 1990–2020
zámek Hostivice / sobota 28. března 2020 / 16.00 hodin

p R o G R A M

Slovo úvodem (Martina Fialková)
Georg Friedrich Händel (1685–1759): Triová sonáta č. 1b h moll pro příčnou 
flétnu, housle a basso continuo, op. 2; HWV 386b [Andante – Allegro ma non 
troppo – Largo – Allegro]
Představení komorního souboru „Temperament 430“ 
(Martina Fialková)
Arcangelo Corelli (1653–1713): Sonáta č. 12 d moll pro housle a basso  
continuo, op. 5, „La Follia“ [23 variací na taneční téma]
Několik vět o České Händelově společnosti (Martina Fialková)
Händel: „Da sete ardente afflitto“, kantáta pro soprán a basso continuo,  
HWV 100
 Přestávka 15 minut

Oficiální prezentace jubilejní publikace 
Česká Händelova společnost 1990–2020 (Pavel Polka)
Georg Philipp Telemann (1681–1767): Pařížský kvartet č. 8 a moll pro flétnu, 
housle, violu da gamba a basso continuo, TWV 43:a2 [Allègrement –  
Flatteusement – Légèrement – Un peu vivement – Vite – Coulant]
Krátce o historii hostivického zámku (Jiří Kučera)
Händel: „Look down, harmonious Saint“ („The Praise of Harmony“),  
kantáta pro sólový hlas a nástroje, HWV 124
Závěr (Pavel Polka)

 Neformální setkání návštěvníků, malé občerstvení

Komorní soubor Temperament 430
Irena Troupová – soprán
Jindra Černá – flétna (vedoucí souboru)
Magdaléna Malá  – housle
Mélusine de Pas – viola da gamba
Lukáš Vendl – cembalo

Hudební překvapení: přísně tajné
Vstupné dobrovolné
Každý návštěvník obdrží zdarma jeden výtisk jubilejní publikace
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Povedený start závodní sezóny

Oddíl orientačního běhu v Portugalsku

První letošní závody se již tradičně konaly v Dobřichovicích v Jojogymu. V sobotu 1. února jsme 
na ně vyjeli se třemi kompletními týmy a jedním triem.

Náš oddíl orientačního běhu dostal příležitost zúčastnit se soustředění v Portugalsku. Do Portugalska 
jsem se vypravil s kamarádem Martinem s brněnskou skupinkou v čele s Liborem Zřídkaveselým 
(trénoval českou juniorskou reprezentaci a nyní trénuje rakouskou).

Od rána probíhal závod 
kategorie 0. (2012 
a mladší), kde náš 
tým závodil ve složení 

Benjamín Horák, Matěj Veleba, 
Běta Havelková, Nikol Kosej, 
Darina Mikhaylová a Amálie 
Prostá. Krásným výkonem nejm-
ladší děti začaly závod a získaly 
bronzové medaile.

Dále nastoupily k závodu 
prostřední děti kategorie 1.B 
(2009 a mladší) ve složení Ella 

Hanzlíková, Klára Jakubův, 
Kateřina Přikrylová, Vanda 
Sedničková, Valerie Tlapáková, 
Ella Potužníková a Terezie 
Doleželová. Prostřední navázaly 
na nejmladší a po skvělém 
výkonu braly též bronzové 
medaile.

Dalším soutěžním týmem byly 
opět děti prostřední kategorie, ale 
vyšší výkonosti 1.A. Závodily 
ve složení Nelly Sedničková, 
Marie Nedbalová, Mia 

Horáková, Barbora Chybová, 
Ela Havelková, Valentýna 
Hanzlíková a Alex Rusnák. 
Závod se jim povedl a v silné 
konkurenci obsadili pěkné čtvrté 
místo.

Náš nejstarší tým (2008 a starší) 
závodil v triích, kde závodí 3 
závodníci z maximálně 5členného 
družstva. Zazávodil ze všech 
nejlépe a završil náročný víkend 
zlatými medailemi. Závodily 
tyto děti: Josef Beneš, Michal 

Hlinovský, Petra Suchánková 
a Ema Jiříčková.

Více informací o našem oddíle 
naleznete na našich stránkách 
http://hostivice.teamgym.cz.

David a Zuzka Potužníkovi, 
Marika Mlinariková

KATEGORIE I.BKATEGORIE I.A TRIA A TRENÉRSKÝ TÝMKATEGORIE 0

Sešli jsme se s nimi ale 
až ve Vídni, odkud jsme 
letěli do portugalského 
města Porto. Tam jsme 

už jen vyzvedli auto a vydali se 
do Aguiar de Beira, kde jsme 
poprvé spatřili naše ubytování 
pro další týden. Jednalo se 
o ubytovnu sportovního areálu 
Estádio Municipal de Aguiar 
da Beira.

Další den nás čekaly dva 
poměrně náročné tréninky. 
Ten první jsme se spíš 
„seznamovali“ s portugalským 
terénem, ale ten druhý 
odpolední už vypadal trochu 
více závodně. Každý další den 
jsme také měli dva tréninky, 
kromě středy a soboty, kdy byl 
jen jeden trénink a pak hurá 
na výlet.

Na portugalském terénu jsou asi 
nejzajímavější „plošiny“, což je 
vlastně holá skála bez stromů. 
Dobře se na ní orientovalo, 

protože ji určitě hned poznáte. 
Portugalský terén je také vlastně 
všude velmi podobný, takže se 
vám mohlo velmi lehce stát, 
že jste si prostě mysleli, že jste 
v jiném údolí, než doopravdy jste. 
Zkrátka terén byl velmi paralelní.

Malá městečka a vesničky 
v Portugalsku vypadají podstatně 
jinak než v Česku. Jsou plné 
malých uliček, a proto se v nich 
při městském orienťáku špatně 
orientuje. Také jsou plné psů 
a psíků, kteří si volně pochodují 
v ulicích. Ti nás docela děsili, 
protože na nás neustále vrčeli 
a štěkali, a někteří za námi 
dokonce běhali.

Aveiru se ne nadarmo říká 
„portugalské Benátky“, jelikož 
tam jsou vodní kanály. Chtěli 
jsme si odtamtud odnést 
legendární cukrovinku „Ovos 
Moles de aveiro“, ale nevyšlo to, 
a nakonec jsme si odvezli jen pár 
pěkných fotek a ochutnali velmi 

dobrou zmrzlinu. Bylo tam totiž 
poměrně teplo, na to že byl únor. 
Chodili jsme tam v mikinách 
a bylo nám teplo. Možná i proto 
jsme také navštívili pobřeží 
Atlantického oceánu.

V den odjezdu jsme si dali 
ještě dva tréninky. Jeden přímo 
v městě, kde jsme byli ubytovaní 
a druhý při cestě do Porta 
na letiště v lese. Když letadlo 
startovalo, mělo čtvrt hodiny 
zpoždění, ale díky orkánu Sabine 
jsme přiletěli o čtvrt hodiny dříve. 
Pak jsme se už jen dopravili 
z Vídně do Prahy a do Hostivice 
a šli spát, jelikož už bylo asi tři 
ráno.

Byla to velmi zajímavá zkušenost 
a klidně bych si to zopakoval, ale 
zároveň se těším na nějaké české 
závody a český terén.

Adam Kuttelwascher (13 let)
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Mezinárodní den 
darování knih 
s Office Depot
14. únor nebyl pouze svátkem sv. Valentýna, ale byl to 
i mezinárodní den darování knih.

Poprvé se 
uskutečnil 
v roce 2012 
a od té doby 

probíhá pravidelně 
po celém světě. 
Regionální firma 
Office Depot, s. r. o., 
se sídlem v Hostivici 
se k této akci velice 
ráda připojila a v pátek 
14. 2. darovala prvním 
35 návštěvníkům 
městské knihovny v Hostivici 
knihu Jakuba Koháka – Kůly 
v plotě.
Kniha je plná krátkých 
a vtipných povídek, pěkně se 

čte a minulý rok zpříjemňovala 
volno i zaměstnancům Office 
Depot.

Michaela Balonová, 
Office Depot

Přijďte si vyzkoušet 
orientaci 22. 3.
V rámci oslav 30 let od vzniku našeho orientačního 
klubu v Hostivici jsme pro vás připravili 
jednoduchou orientační trať.

Je to vskutku snadné. 
Na našem webu si ověříte 
podrobnosti a v příslušnou 
dopolední hodinu v neděli 

22. 3. přijdete na start. Ten 
plánujeme v oblasti Na Pískách, 
přibližně tam, kde se protínají 
ulice Lomená a Břevská. 
Na startu dostanete mapu se 
zakreslenými kontrolami. Kdo 
potřebuje, bude k dispozici 
také instruktáž, jak mapu 
používat. A můžete vyrazit 
na jednoduchou orientační trať! 
Bez placení startovného a bez 
měření času.

Kdo nemá zrovna golfky, 
zvládne trať za vynaložení 
menšího úsilí i s kočárkem.

Tato akce při širokou veřejnost 
se uskuteční společně s měřeným 
tréninkem, jež pořádáme 
tentokrát i pro další orientační 
kluby z okolí. Pod názvem 
Hostivické sprintování se u nás 
uskuteční jakási „rozcvička“ před 
jarní orientační sezónou. Ovšem 
nelekejme se – sprintování 
v orientačním sportu neznamená, 
že zasedneme do startovních 
bloků a maximálním tempem 
vyrazíme na ovál. Sprintování je 
v orientačních sportech totéž co 
krátká trať. Tak brzy na viděnou 
a správný směr!

Jan Müller, 
OBHOSTIVICE.CZ

Základní škola Jeneč

pořádá 

DĚTSKÝ KARNEVAL
v sobotu 14. 3. 2020

 od 14 do 17 hod.

 sokolovna Jeneč

 HUDBA    TANEC     ZÁBAVA    TOMBOLA  

Vstupné: 

dospělí 60 Kč 

 děti 30 Kč 
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Hostivický šach
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Pokud jste útočili stejně 
briskně jako náš přední 
hráč Vasil Tričkov 
a po 1. Da2, jste 
pokračovali Dd3+, 2. 
Ka1 (na Kc1 přijde Vc8 
se ztrátami materiálu 
a na Vc2 přijde Vxb2 
opět se ztrátami bílého), 
Dd1+, 3. Db1, Va8+, 
a po jediném 4. Sa2, 
jste zakončili 
nádherným tahem 
Vxa2+!!, 
5. Kxa2, Da4 mat, pak 
zasloužíte absolutorium.
Zdá se Vám to 
na propočet z hlavy 
dlouhé? Trochu ano 
a bylo to dlouhé i pro 
bílého v této partii.
Velík Jan 2027 – Tričkov 
Vasil 2324
KSA SSS 10/11, 
Odolena Voda-
Hostivice A

Bílý se pokusil otupit ostří útoku černého výměnou dam 
a zatáhl 1. Da2. Doporučte černému nejráznější pokračování.

Předprodej vstupenek probíhá od 20. 1. v Městské 
knihovně Hostivice, cena 120  Kč.

STANISLAV BAREK – KYTARA

P O Z V Á N K A  N A   K O N C E R T

19. BŘEZNA 2020 
od 19 hod., hostivický zámek

KYTARA NAPŘÍČ ŽÁNRY

WWW.FISAF.CZ

FISAF AEROBIC 
& FITNESS 2020
28. - 29. Březen

Výkonnostní třída: III. a II. VT
Sportovní aerobic • Fitness týmy

Sportovní Centrum Hostivice, Hájecká, 253 01 Hostivice

 Akce je pořádaná sportovní klubem FitStation.cz  
ve spolupráci se Sport Centrem Hostivice. 

FitStation.cz poskytuje lekce aerobiku pro děti a mládež v Hostivici  
pod vedením hostivické rodačky Gabriely Rytířové (roz. Trefné).

Hostivice

Přátelé a příznivci Hostivického šachu,
od poslední informace o šachovém dění se „A“ 
družstvo utkalo v boji o čelo tabulky se Zdicemi 
a podlehlo v oslabené sestavě 3:5. Tři kola před 
koncem se útok na postup odkládá na příští 
sezonu, zvláště pak když jsme pouze remizovali 
4:4 v dalším kole v Roztokách. Nutno říct, že oba 
soupeři byli na tom papírově o dost lépe. Propad 
v tabulce na 4. místo není nikterak dramatický 
a musíme si přiznat, že 4. místo je nad očekáváním.

„B“ družstvo oba své zápasy prohrálo, se Zdicemi 
dokonce 7:1. V dalším kole ale téměř překvapilo 
a se zatím suverénním týmem z Příbrami hrálo 
až do konce velice vyrovnaný zápas, v němž 
jsme nejprve rychle prohrávali 3:0 a další partie 
nevypadala vůbec dobře, nakonec se ale soupeř 
o vítězství obával a zachránily mu je až dvě remízy 
v závěru na prvních dvou šachovnicích. B družstvo 
figuruje na 5. místě tabulky.

Pro malé a mladé příznivce přemýšlení nad 
šachovnicí informace – šachový kroužek se pěkně 
rozjíždí! Minulý pátek se nás v klubovně vedle 
městské knihovny sešlo i s instruktory 14. Tak kdo 
ještě váhá a láká ho trápení mysli, tak pátky jsou 
pravidelné a začínáme v 18.00.

Na závěr nesmí chybět úloha, tentokrát z dílny 
našeho mezinárodního mistra.

Ing. Karel Obrázek, 
TJ Hostivice, šachový oddíl
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Nosíme děti
Naše nosicí skupinka Nosíme děti – Hostivice a okolí testovala 
ve středu 19. února Yako Yako slovenské šátky.

Toto daleké testování pro nás 
zajistila naše nová adminská 
posila Kačenka Čechová, 
za což jí patří náš velký dík. 
Novým přírůstkem ve skupině 
je miminko Vilík (50 cm, 3 
kg), jehož majitelkou je právě 
Káťa. Miminko se nevzpouzí, 
neodporuje, je trpělivé a vždy 
ochotné se nechat navázat. 
Vilík je totiž miminkovský 
figurant. Tedy ideální pro 
budoucí maminky a tatínky 
a ty, kteří se vázat teprve učí.

V rámci Evropského týdne 
nošení, v Hostivici 16. 5. 2020, 
se se svými workshopy představí 
naše 3 aktivní členky. Chceme je 
v krátkosti představit a nalákat 
vás tak na naši akci.

Holky se podělily o odpovědi 
na 2 otázky. 1. Proč jsi začala 
nosit? 2. Co vše jsi díky nošení 
mohla zvládnout, dokázat, 
překonat?

KAČENKA ČECHOVÁ – VŠE 
O DIASTÁZE (příčiny vzniku, 
diagnostika, náprava)
1. S neodložitelným miminkem 
jsem se nemohla ani najíst, 
kočárek absolutně nenávidělo 
a ve výsledku to bylo ve všech 
ohledech pro nás praktičtější.

2. Díky nosítku/šátku jsme 
mohli jako rodina prochodit 
rakouské Alpy neomezeni 

kočárkem, největší 
zážitek byl pěší sestup 
z přehrady Mooserboden 
do Kesselfallu nebo 
výhled z naší první 
třítisícovky Kitzsteinhorn.

ADÉLKA 
KOZÁKOVÁ – FIT 
MAMI (cvičení maminek 
se šátkem či nosítkem)
1. Prvním důvodem 
byl pes. Venčení psa 
s kočárkem bylo 
nepředstavitelné. Štěpánek 

v něm vydržel jenom když spal. 
U Šimonka je to stejné. Šimonek 
je neodložitelné miminko, takže 
díky šátku se i najíme.

2. Nepřekonala jsem žádné hory, 
skály nebo něco podobného. Ale 
s dítětem v šátku zvládnu uvařit, 
upéct, hrát si se starším na hřišti, 
dojít na úřady, kde mají většinou 
schody, MHD.

TERKA POLÍVKOVÁ – 
BEZOBALOVÁ 
DOMÁCNOST S DĚTMI
1. Nosit jsem začala, protože 
jsem si to chtěla vyzkoušet. Pak 
už nebylo cesty zpět, zcela to 
zapadlo do našeho aktivního žití. 
Dceři byly asi dva měsíce a já 
jsem zjistila, že díky nošení může 
být mateřství jízda plná zážitků.

2. Díky šátku/nosítku máme 
za sebou spoustu výletů 
a výstupů po Čechách v létě 
i v zimě, na anglickém pobřeží, 
ve Vysokých Tatrách nebo 
v Alpách. Mým everestem je ale 
zvládnutá domácnost a klidná 
chvilka jen pro mě, to dávám 
každý den hlavně díky nošení.

Katka Poláčková
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Cesta k sobě 
ŽENSKÉ ODPOLEDNE

Již od pradávna znaly ženy kouzlo, sílu a podporu 
sdílení v ženském kruhu. Stejně tak tomu bylo 
i v neděli 16. února v povalentýnském čase.

Devět výjimečných, 
stejně naladěných žen 
se sešlo ve vytopené 
Jurtě. Čekala na ně 

cesta s vedenou meditací 
a vizualizací, tvoření (malba 
obrazu na plátno) a sdílení. Akci 
podpořily čtyři báječné ženy 
a jeden báječný muž. Vendy 
Svobodová – Rosmann, Jenny – 
Biorythme, Irča Kotová – 
Ateliér Lidická, Kačí Brychtová 
Bieliková – Hostivický Jarmark, 
Jaroslav Kratochvíl – Auto Kelly.

Sponzorům tímto srdečně 
děkuji, bez jejich podpory by 
si ženy neužily krásné dárečky, 
nevychutnaly příjemné pohoštění 
a nevytvořily překrásná díla.
Pokud i tebe láká spočinutí 

v kruhu žen a Cesta k sobě, 
věřím, že si čas a svou cestu 
najdeš.

Katka Poláčková

MATTONI pohár házené 
mladších žáků

Již druhým rokem se ve Sport Centru Hostivice koná dlouhodobá soutěž českých 
házenkářských oddílů mládeže pod názvem „MATTONI pohár házené mladších žáků“.

Celá soutěž je složena 
ze sedmi jednodenních 
turnajů a jednoho 
závěrečného 

dvoudenního, víkendového 
turnaje. V této probíhající sezóně 
2019/2020 se soutěže účastní 
týmy složené z dětí roku narození 
2007 a 2008, jmenovitě HK FCC 
Lovosice, Talent JS Škoda Plzeň, 

TJ Lokomotiva Louny, HBC 
Jičín, HBC Strakonice, HK Baník 
Most a domácí LIONS Hostivice, 
tedy týmy z celkem pěti různých 
českých krajů.

Původním záměrem této soutěže 
bylo umožnit týmům kvalitní 
zápasové zkušenosti především 
v období, kdy se nekonají jejich 

krajské soutěže. Již první ročník 
ukázal výhody takové soutěže 
a účastníky oceňovanou možnost 
pravidelného porovnávání s týmy 
talentovaných dětí mimo jejich 
vlastní kraj, a tak došlo v druhém 
ročníku o zvýšení počtu účastníků 
i samotných turnajů.

Turnaje s kvalitními týmy 
v průběhu celé sezóny dětem 
pomáhají rozvíjet své herní 
schopnosti, které lze v běžném 
tréninku rozvíjet jen obtížně. Pro 
děti je také cenné do hry přenášet 
a uplatňovat to, co se na tréninku 
naučí. Samotná hra je pro děti 
výzva i radost.

V letošní sezoně opět vidíme 
velký posun našich hostivických 
lvích mláďat při každém z řady 

turnajů. Jednotlivé zápasy jsou 
povětšinou velice vyrovnané 
a napínavé, plné pěkných 
týmových i individuálních akcí.

Děkujeme Sport Centru Hostivice 
za pořádání takovéto soutěže 
a všem sponzorům mládeže 
LIONS Hostivice za jejich 
podporu naší práce s dětmi.

Na samotné turnaje „MATTONI 
poháru házené mladších žáků“ 
se můžete v této sezóně přijít 
podívat ještě v sobotu 7. března, 
21. března, 23. května 
a o víkendu 20.–21. června 2020.

Martina Charvátová, 
trenérka mladších žáků 

LIONS Hostivice

ZUŠ Kladno 5. května 1870 – pobočka Hostivice  
a Církev československá husitská

zvou na
koncert a vernisáž výstavy

„Přivolávání jara hudbou“

Dne 3. dubna od 17.00 hodin
Sbor Dr. Alberta Schweitzera,

K Nádraží 104, Hostivice
Vstup zdarma
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ROCKI RACE potřetí v Hostivici
V loňském roce jsme uspořádali dne 27. 4. první OCR závod Rocki race v Hostivici, 
kterého se zúčastnilo více než 300 závodníků v kategoriích Kids a Junior.

Další dva velké závody 
proběhly na Barboře 
a na Folimance. Celou 
sérii jsme dne 12. 10. 

uzavřeli druhým hostivickým 
závodem, ve kterém už si 
mohli zaběhnout trať dlouhou 
7 km i dospělí závodníci. 
Každý závod pro nás znamená 
obrovskou zkušenost, a proto 
jsme pro rok 2020 připravili 
ještě zajímavější tratě, 
dokonalejší překážky a pestrý 
doprovodný program.

Vzhledem k tomu, že se 
stále setkáváme s obavami 
z neúspěchu některých 
potenciálních zájemců, kteří 
si myslí, že trať a překážky 
nezvládnou zdolat, rádi bychom 
všem prostřednictvím tohoto 
článku odpověděli na nejčastější 
otázky.

Snad pomůžeme všem, kdo nad 
svou registrací na Rocki race 
přemýšlí, ale ve vzduchu ještě 
visí otazníky.

Mohou závod běžet i lidé, kteří 
nejsou pravidelnými sportovci?
Závod je připraven tak, aby si 
ho užili a zvládli ho dokončit 
jak zkušení běžci OCR, tak i ti, 
kteří ještě nemají s podobným 
závodem zkušenost.

Co když nevydržím uběhnout 
celou vzdálenost?
Není nutné závod běžet. Rychlost, 
kterou závodníci zvládnou závod 
dokončit, závisí pouze na jejich 
individuálních schopnostech 
a na fyzické kondici. Jestli 
závodník celou trať poběží, 
půjde nebo se bude plazit, je 
pouze na osobních možnostech, 
ambicích a potřebách. Není tedy 

podmínkou, aby se do závodu 
hlásili pouze pravidelně sportující 
děti a dospělí. Trať dokončí 
všichni, kdo se nebojí trochu 
vody a bahna a kdo má rád nové 
výzvy.

Jak je to tedy s medailemi?
Medaili obdrží v cíli každý, 
kdo překoná všechny překážky 
a proběhne cílem, a to 
v jakémkoliv čase. První tři 
závodníci v každé kategorii 
obdrží další ocenění.

Všechny překážky musím 
splnit?
Na trati jsou dva typy překážek. 
Jeden typ jsou překážky, 
které jsou povinné a jsou 
lehce splnitelné pro každého. 
Druhým typem jsou překážky, 
které jsou silově náročné nebo 
jsou zaměřené na přesnost 
či koordinaci a rovnováhu. 
Na těchto překážkách musí 
závodník provést pouze jeden 
pokus o jejich překonání. 
Pokud neuspěje, bude mu 
dobrovolníkem na překážce určen 
nějaký handicap.

Co když nebudu vědět, kudy 
běžet nebo nebudu vědět, jak 
překážku překonat?
Celá trať bude označená 
páskou a na všech překážkách 
a nepřehledných místech budou 
stát dobrovolníci v oranžových 
vestách. Ti každému ochotně 
se vším poradí a na trati zajistí 
bezpečnost dětí i dospělých 
závodníků.

Jaký bude rozestup na startu? 
Nebudou na překážkách 
vznikat fronty? Děti startují 
po 15 sekundách a dospělí 
po 20 sekundách. Je možné, 
že se na některé překážce bude 

chvíli čekat. Platí ale pravidlo, 
že závodníci, kteří nebojují 
o první pozice v kategorii, dají 
na překážce přednost těm, kteří 
běží na čas.

Mohou rodiče doprovázet děti 
na trati?
Rodiče mohou své děti 
doprovázet. Nesmějí jim ale 
pomáhat, ani bránit ostatním 
závodníkům v pohybu po trati 
či při překonávání překážky. 
Především všechny ambiciózní 
rodiče moc prosíme, aby 
nekřičeli ani na své děti a ani 
na ty cizí. Cílem tohoto závodu 
je vytáhnout děti na čerstvý 
vzduch od počítačů, televizí 
a mobilů a ukázat jim sport, 
u kterého se trochu zapotí, ušpiní, 
namočí a v cíli budou za svůj boj 
odměněni krásnou medailí.

Nemusím se tedy bát náročnosti 
závodu a ani se nemusím obávat, 
že závod nezvládnu dokončit?

Rozhodně se nikdo ničeho 
obávat nemusí. OCR závody jsou 
fenoménem dnešní doby. Zájem 

o ně neustále 
narůstá. 
Účastní se jich 
děti, dospělí 
i senioři. 
Svůj typ 

závodů si najde v široké nabídce 
každý. Všichni si na trati vyčistí 
hlavu, vypnou a v cíli zažijí pocit 
vlastního úspěchu, když je jim 
na krk pověšena medaile.

Doufáme, že jsme i vám 
odpověděli na vaše otázky a že 
vás uvidíme na startu co nejvíce. 
Svou účastí tentokrát přispějete 
v nově vzniklém projektu 
„Kiláčky za kačky“ k pořízení 
tabletů pro žáky prvního stupně 
ZŠ Hostivice. Více se dočtete 
v článku „Kiláčky za kačky 
s Rocki race“.

Těšíme se na startu dne 
18. 4. 2020 v Hostivici 
na všechny, kdo chtějí zažít 
parádní akci a kdo na sebe chce 
být pyšný až proběhne cílem.

Michaela Rosenkranzová

Vítání občánků
Narodilo se Vám miminko, máte trvalý pobyt v Hostivici a zájem 
o účast na slavnostním vítání občánků?

Na e-mail vitaniobcanku@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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Zážitek z ROCKI RACE
Běh nepatřil k mým silným stránkám ani za dob studií, ale jsem trénovaná 
častým běháním na autobus.

Do závodu ROCKI 
RACE jsem se 
přihlásila kvůli 
střílení z luku, a proto 

mne opravdu neuspokojilo, 
že chlapec na tomto stanovišti 
chtěl po mně jen jeden zásah. 
Ale přemluvila jsem ho! A tak 
jsem třikrát minula terč. Čekalo 
mě 10 „angličáků“ a musím 
přiznat, že do těchto dní jsem 
si myslela, že angličák je malé 
autíčko. Ovšem „angličák“, tedy 
klik s výskokem, byl v mém 
podání fascinujícím zážitkem 
nejen pro kolemjdoucí, ale 
i pro mne. O nějakém výskoku 

nemohlo být ani řeči a po třetím 
kliku jsem se už válela na zemi. 
Ale ani to mě neodradilo 
od mého cíle, trefit se do terče 
na tomto stanovišti. A tak před 
mým čtvrtým pokusem, jsem 
nahlas poprosila: „Andělé, 
aspoň devítku.“ Natáhnout 
a… zásah, devítka – mé jásání 
nemělo konce. V euforii, že 
jsem se trefila, jsem po páté 
natáhla tětivu a opět nic. A tak 
před šestým pokusem, kdy jsem 
opět nahlas poprosila: „Andělé, 
tak aspoň šestku…zásah, 
šest! Měla jsem nevýslovnou 
radost a chlapec na stanovišti 

nevěřícně zíral – ano, ano 
zázraky se dějí! A to se mi opět 
potvrdilo při zdolávání překážek 
na této trati.

Musím říci, že jsem se přihlásila 
hlavně kvůli žákům ze své 
třídy, abych je podpořila, když 
oni také běželi, ale hlavně mi 
Míša řekla, že nemusím běžet 
stále, že mohu závod absolvovat 
dle svých schopností a to mě 
uklidnilo. Nejsem již nejmladší, 
ale po zdolání každé překážky 
jsem na sebe byla pyšná, že 
jsem to zvládla. A hlavně musím 
říci, že jsem na trati zapomněla 

na všechny svoje problémy 
a to mi velice pomohlo. Ráda 
vzpomínám na humorné 
zážitky z tohoto dne a děkuji 
všem, kteří mi fandili, když 
jsem “dobíhala” do cíle. Mohu 
vám s klidným srdcem říct, že 
i poslední zažije úspěch.

Martina Šefčíková

Bylo to již desítky let 
nazpátek a já byl 
řádným studentem, 
když jeden můj 

spolužák přinesl do školy 
knížku s názvem „Lásky 
na ostrově Port-cross“. Již 
při prvém náhodném otevření 
knížky bylo zřejmé, že se 
jedná o podrobně rozepsanou 
erotickou knížku, která nás, 
teenagery, okamžitě zaujala. 
Spolužák mi tento literaturní 
skvost půjčil domů a já jen hltal 
každý řádek jedinečného díla. 
Právě toto moje hltání zavinilo 
moji nižší obezřetnost, a tak 
se stalo, že najednou se u mne 
v pokoji objevila moje maminka 

s vypůjčenou knížkou v ruce 
a prohlásila zvýšeným hlasem, 
že takový sprosťárny a prasárny 
číst nebudu a knížku zabalila 
do novin s tím, že jí hodí 
do domovního kotle. Nebylo 
mi nic platné hořekování, že 
jsem knížku ani číst nechtěl, 
že si ji ke mne spolužák jen 
uložil, a já ji hned příští den 
vrátím. Matka byla neoblomná. 
V tu chvíli zazvonil u našich 
dveří zvonek a moje matka šla 
zjistit, co si sousedka asi přeje. 
Knížku na chvilku odložila 
na stůl. Asi by se hanbila 
s takovou knížkou v ruce se 
bavit mezi dveřmi se sousedy. 
Ta chvilka mi ale stačila. Vrhnul 

jsem se do knihovny a vybral 
knížku, která na prvý pohled 
byla objemem srovnatelná 
s knížkou spolužáka. Knížky 
jsem bleskurychle vyměnil. 
Jen jsem si stačil všimnout, že 
knížka, kterou jsem zabalil jako 
náhradní, byla z povinné školní 
četby „Babička“ od Boženy 
Němcové. Mezitím se od dveří 
vrátila moje máma, vzala 
balíček a spěchala do kotelny 
vykonat dílo zkázy. Smutně 
jsem se pohledem rozloučil 
s Babičkou“, omluvil se 
v duchu i paní Boženě Němcové 
a jen jsem si povzdechl, že 
moje klukovská čest byla pro 
tentokrát na poslední chvíli 

zachráněna. Knížku, bohužel 
nedočtenou, jsem druhý den 
vrátil.

Moje milovaná maminka se 
do smrti nedozvěděla, že jsem 
to nebyl já, kdo se zachoval 
jako jezuita Koniáš, který pálí 
české knihy a literaturu vůbec, 
ale že Koniášem dvacátého 
století se nevědomky stala moje 
maminka.

Vladimír Osoba

Nejsem Koniáš 20. století
Moderní doba vyžaduje i moderní školství, kde empatie a interakce jsou nedílnou součástí 
výuky. Příkladem nutnosti modernizace výchovy dětí budiž moje osobní zkušenost.

Na Velikonoční pondělí v Česku tradičně omlazujeme slečny a paní 
libovolného věku. Základní pomůckou omlazovacího rituálu je čerstvá

(p)omlázka z mladého proutí.

PLETENÍ POMLÁZEK PRO OTCE 
(A SYNY)

Plést budeme v neděli 12. dubna od 15.00 hodin v kavárně 
Prostor & čas na náměstí. Čerstvé, rovné a dlouhé pruty s sebou, budou 

ale i k dispozici. Nekupujte suché prefabrikáty, upleťte si svůj originál!

S P O L E K
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Těšíme se na běh

Dětský domov v Unhošti podporuje spolek Hvězdy dětem, jehož jsem členkou, od loňského roku. 
Vzhledem k tomu, že náš hlavní cíl je pomáhat dětem v rozvíjení jejich talentu, umělecké, sportovní 
či jakékoli zájmové činnosti, byl Hostivický RUN startovacím můstkem pokračující spolupráce.

…slova, která nedávno zazněla z úst dětí z Dětského domova v Unhošti, mě mile překvapila. Když jsem se v loňském 
roce přihlásila na 5 km Hostivického RUN běhu, chtěla jsem jít příkladem skupince sociálně ohrožených dětí.

…netuše přesně, co mě 
čeká. Rekreačnímu sportu se 
nevyhýbám, říkala jsem si, 
že to musím hravě zvládnout. 
Dětem se do běhu moc nechtělo, 
já byla plná elánu. Realita 
byla taková, že děti svůj závod 

zvládly s naprostou vážností 
a soutěživostí, závodily mezi 
sebou, kdo se umístí lépe. 
Zároveň ale s lehkostí a jim 
vlastní hravostí, těšilo je, 
že závod nakonec běžely. Já 
byla po čtvrtém kilometru 
rozhodnuta, že to vzdám, 
zapůsobila však davová 
psychóza a nakonec jsem 
dorazila do cíle, kde mě již 
očekávaly děti. Začaly mě 
polévat vodou z nápojových 
kelímků. Asi jsem vypadala 
hrozně, ale nevzdala jsem to! 
Již tam jsme se dohodly, že letos 
poběžíme zas.

Finančně či prostřednictvím 
různých projektů podporujeme 
děti z 6 dětských domovů 
na území Prahy, Středočeského, 
Ústeckého a Jihočeského 
kraje. Bez spolupráce s dalšími 
subjekty či firmami, jako je 

např. Office depot, s. r. o., by 
to ale nebylo možné. Velice si 
vážíme vstřícnosti zaměstnanců 
této společnosti, kteří 
věnovali na konci loňského 
roku výtěžek z vánočního 
večírku. Finance byly využity 
na úhradu zájmových kroužků 
5 dětí ve druhém pololetí 
školního roku 2019/2020. 
Pomohli nám i zakoupením 
kalendářů Hvězdy dětem 2020 
s podtitulem DYCKY MOST! 
Jeho doprodej stále ještě 
probíhá na www.hvezdydetem.
cz. Talentované děti z dětských 
domovů podporuje Office depot 
i přímo na našich akcích, kde 
děti mohou – jako opravdové 
hvězdy – vystupovat, a to 
poskytnutím občerstvení 
a věcnými dary. Děkujeme.

Naše spolupráce se opět 
prolne na hostivickém RUN 

běhu 2020, kde nás najdete 
ve společném občerstvovacím 
info stánku Office Depot, s. r. o.,  
a Hvězdy dětem, z. s. Nejen 
pro děti z Dětského domova 
v Unhošti, ale pro všechny děti, 
které přijdou, máme přichystáno 
nejedno překvapení, těšíme se 
na vás.

Srdečně děkuji také celému 
týmu Městského kulturního 
střediska Hostivice, který dětem 
z Dětského domova v Unhošti 
účast na závodě umožňuje, ani 
bez jejich podpory by to nešlo!

Lenka Jansová, 
Hvězdy dětem, z. s.



34 HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | BŘEZEN 2020

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ

Dění v EnviKlubu HURÁ VEN
Jak proběhlo Hromničkové tvoření svící?

Skvěle! Během tvoření 
vládla příjemná 
atmosféra, v kamnech 
praskalo dřevo a na stole 

se míhaly ruce, vosky a knoty. 
Návštěvníci si odnášely 
svíčky nejen pro sebe domů, 
neboť vzniklo také velké 
množství dárečků pro příbuzné 

a kamarády. Vůně včelích vosků 
se prolínala jurtou a my máme 
radost z další povedené akce.

Další akcí pro veřejnost je 
Vynášení Morany.
V pátek 20. 3. v 15:00 společně 
vyrazíme z lesního klubu vstříc 
rozloučení se zimou. Rituál, 

během kterého se vyrobí 
Morana jakožto ztělesnění zimy, 
pochází již z 14. století. Poté, 
co je Morana řádně ustrojena, 
se za zpěvu obřadních písní 
vynese za ves a jejím vhozením 
do vody lidé dávají sbohem 
zimě a vítají přicházející jaro.

Přidejte se k nám a spolu 
s Moranou nechte odejít vše, 
co vám již neslouží. Tak 
na viděnou!

Monika Parobková

Vynášení Morany 

budeme zpívat a tvořit, na

závěr společně vyneseme

Moranu, čímž se rozloučíme

se zimou a přivítáme jaro

nachystáno bude drobné
občerstvení
vstupné dobrovolné

Pátek 20. 3. 2020 v 15:00

www.hura-ven.cz

samostatné vedení účetnictví spolku,
administrativní činnost,
v případě potřeby záskok za průvodce v lesním
klubu u dětí.

samostatnost,
zodpovědnost, 
systematičnost,
pozitivní a respektující přístup k dětem.

výše úvazku dle domluvy (min. 25 h/měsíc)
odpovídající finanční ohodnocení

Náplň práce: 
 

 
Požadujeme:
 

 
Nabízíme:
 

 
V případě zájmu zašlete svůj životopis a motivační
dopis na adresu enviklub@hura-ven.cz.
 

Tato pozice je vhodná jako doplněk ke studiu nebo k OSVČ, příp. pro
rodiče na RD.

Nabízíme 
smysluplnou práci 

na částečný úvazek 
v malém kolektivu.

Více o nás najdete na www.hura-ven.cz
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RC ZaHRÁTka
Po milosrdném zimním počasí, které bylo letos skoupé na sníh i mrazy, odpočítáváme poslední dny 
zimní vlády. V Zahrátce se spolu s vámi těšíme na jaro a na vše nové, co s sebou přinese. Jaro bude 
v Zahrátce opět plné rozmanitých aktivit.

Nejdříve ale malé ohlédnutí. 
V únoru jsme společně 
oslavili Masopust. 
Bylo to opět skvělé, 

tradiční a velkolepé. Průvod masek 
a hudebníků prošel po své každoroční 
trase z náměstí, kolem Mlýna až 
k sokolovně a tam se bavili a tančili 
velcí i malí. V rámci masopustních 
tradic jsme tančili s medvědem, 
porazili klibnu, žádali si výslužky, 
chytili uprchlého medvěda, oslavili 
masopust a pochovali basu. Zkrátka 
oslava byla bujará, Masopust 
žije! Velice děkujeme všem 
dobrovolníkům, kteří přidali ruce 
k dílu, městu Hostivice za finanční 
podporu, Tescu, kavárně Prostor a čas 
a Hostivickému jarmarku za výslužku, 
Enviklubu a Směrovce za tvoření pro 
děti, hostivickému sboru za krásné 
písně. Těšíme se za rok!

V březnu na vás v Zahrátce čeká 
spousta vzdělávacích a tvůrčích akcí. 
Rádi bychom vás pozvali na oblíbené 
přednášky dvou našich hostujících 
fyzioterapeutek. Jedna přednáška 
poradí Jak na vývoj miminka – jak jej 
zvedat, nosit, jak podpořit motorický 
vývoj kojenců. Druhá přednáška 
na téma O dětských nožkách – co 
vše a jak ovlivní vývoj dětské 
nožky, doporučení vhodného obutí 

(barefoot koncept) a názorná ukázka 
stimulace a cvičení. Každoročně 
na jaře organizujeme přednášku Jak 
pečovat o dětské zoubky, kde vám 
zubní lékařka shrne problematiku 
péče o zoubky, doporučí, jak můžete 
zmírnit bolest při prořezávání zoubků 
a prakticky ukáže, jak správně zoubky 
čistit.

Novinkou v nabídce našich aktivit je 
Minikurz první pomoci pro děti, kde 
se děti formou hry, zážitků a výtvarné 
činnosti naučí, jak vypadá lidské tělo, 
jaké různé život ohrožující situace 
mohou nastat, jak umět zavolat pomoc 
a jaké existují složky záchranného 
systému. Nově také Helena 
Kohoutková nabízí v pondělky ráno 
anglickou konverzaci pro maminky, 
přidejte se.

Rádi se s vámi potkáme v Zahrátce 
na velikonočním koncertě, kde se 
kromě poslechu vážné hudby můžete 
naučit plést pomlázku nebo si vyrobit 
velikonoční dekoraci.

Za celý zahrátkovský tým vám 
přejeme krásný počátek jara!

Katka Školníková,
Lenka Brožková

10. 3. Školní zralost a výběr školy
11. 3. Jak na nočník a odplenkování
11. 3. Kurz Výchova bez poražených 
 (8 setkání)
14. 3. Tvorba mýdla s bambuckým máslem
17. 3. Logopedická poradna
21. 3. Minikurz první pomoci pro minidětičky
22. 3. Přednáška O dětských nožkách
22. 3. Podiatrická poradna fyzioterapeutky  
 Lucie Alblové
24. 3. Ženská podpůrná skupina Moji rodiče 
 a já jako matka
25. 3. Domácí žitný chléb krok za krokem
27. 3. Poradna fyzioterapeutky Lucky  
 Pražanové
29. 3. Kurz první pomoci pro rodiče
30. 3. Jak pečovat o dětské zoubky
5. 4. Velikonoční koncert
7. 4. Přednáška o kojení
18. 4 Přednáška Jak na vývoj miminka
18. 4. Poradna fyzioterapeutky 
 Lucky Pražanové
22. 4. Seminář O nošení dětí v šátku

CO PŘIPRAVUJEME

Blahopřání jubilantům
SENIORSKÉHO VĚKU

Jméno a příjmení: 

................................................................................................

Datum narození: 

Telefon:

Bydliště:

................................................................................................

V Hostivici dne: 

Vlastnoruční podpis

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 článkem občany města Hostivice, kteří 
v letošním roce dovrší zmíněného jubilea a mají zájem 
o osobní návštěvu starostky města a člena sociální komise 
spojenou s gratulací, aby vyplnili a potvrdili svým podpisem 
„Souhlas“ se zpracováním osobních údajů.

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

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

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

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
U PŘÍLEŽITOSTI BLAHOPŘÁNÍ K NAROZENINÁM
v souladu s ustanovením Nařízení EP a rady EU 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů):

Tímto úkonem uděluji městu Hostivice výslovný souhlas 
se zpracováním osobních údajů o mé osobě:
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Novinky z Evropy

Hostivická farnost
pravidelné bohoslužby pondělí, úterý, středa, sobota od 7.00 hodin
pátek od 18.00 hodin
nedělní bohoslužby od 9.00 hodin
duchovní správce P. Štěpán Faber
farnosthostivice@seznam.cz
mobil 603 503 818

Velikonoční bohoslužby

Zelený čtvrtek 9. dubna – 18.00 hodin
Velký pátek 10. dubna – 18.00 hodin
Vigilie vzkříšení 11. dubna – 20.30 hodin
Hod Boží Velikonoční 12. dubna – 9.00 hodin
Velikonoční pondělí 13. dubna – 7.00 hodin

VÍCELETÝ FINANČNÍ 
RÁMEC EU
Hlavy států EU se neshodly 
na podobě sedmiletého 
rozpočtového rámce pro 
2021–27, který byl předmětem 
mimořádného summitu EU (tzv. 
Evropské rady) 20. 2. 2020. 
Význam tohoto sedmiletého 
rámce spočívá v tom, že 
rozděluje výdaje EU; jednotlivé 
roční rozpočty EU jsou povinně 
vyrovnané a mohou se pohybovat 
jen v tomto rámci. Obtížnost 
letošních jednání je dána tím, 
že (1) Spojené království (UK) 
vystoupením z EU způsobilo 
výpadek cca 8 % (12 mld.€) 
na příjmové straně, (2) zároveň 
jsou zde nové priority (klima, 
ochrana vnější hranice), které 
je třeba financovat. Severní 
a jižní země si přejí menší unijní 
rozpočet (tj. udržet na úrovni 1 % 
HDP i bez UK). ČR zastoupená 
premiérem Babišem chce, aby 
nové priority nebyly financovány 
na úkor fondů pro méně 
rozvinuté části EU.

CELOEVROPSKÁ 
REGULACE DIGITÁLNÍCH 
SPOLEČNOSTÍ A UMĚLÉ 
INTELIGENCE
Evropská komise zveřejnila 
21. 2. 2020 návrh pravidel 
této oblasti poté, co se česká 
eurokomisařka Věra Jourová 
a další členové Komise setkali 
s vrcholnými představiteli 
digitálního světa, jakým je např. 

Marc Zuckerberg, zakladatel 
Facebooku. Jednání se mj. 
týkala boje s dezinformacemi. 
Facebook se předloni dostal 
do centra pozornosti poté, 
co společnost Cambridge 
Analytica neoprávněně získala 
informace o desítkách milionů 
uživatelů jeho sítě a využila 
je mj. pro podporu volební 
kampaně Donalda Trumpa. 
USA v té chvíli litovaly, že 
nemají regulaci podobnou 
GDPR. Podle Zuckerberga 
Facebook smaže každý den více 
než milion falešných profilů 
a v poslední době odhalil na 50 
koordinovaných dezinformačních 
kampaní, např. z Ruska, Ukrajiny 
nebo Íránu.

MISE EU A ZBROJNÍ 
EMBARGO V LIBYI
Nová mise EU bude dohlížet 
na dodržování zbraňového 
embarga OSN v Libyi. 
17. 2. 2020 o tom rozhodli 
unijní ministři zahraničí. EU 
bude blokovat dovoz zbraní 
do Libye pomocí námořní 
a vzdušné operace. Zájem EU 
na ukončení bojů spočívá mj. 
v tom, že nestabilita Libye 
vede k nekontrolované migraci 
do Evropy.

KORONAVIRUS
Zdravotnictví je v zásadě mimo 
pravomoci EU, ta může jen 
koordinovat aktivity členských 
států. 13. 2. 2020 se v Bruselu 
uskutečnilo mimořádné zasedání 

ministrů zdravotnictví EU 
k tématu nového koronaviru 
COVID-19. Výzva k užší 
spolupráci a koordinaci při 
zavádění opatření na národní 
úrovni, především při 
komunikaci s veřejností, při 
informování zdravotnického 
personálu a cestujících 
z postižených oblastí zněla 
ve všech vystoupeních. 
Oceněna byla dosavadní činnost 
Evropského centra pro prevenci 
a kontrolu nemocí, Evropské 
lékové agentury, Výboru pro 
zdravotní bezpečnost a dalších 
dotčených platforem Evropské 
komise.

NOVÝ VZTAH EU – UK
Evropský parlament (EP) 
v debatě o novém partnerství 
s UK podpořil co nejrozsáhlejší 
partnerství ve 3 základních 
oblastech: hospodářství, 
zahraniční věci a konkrétní 
odvětvová spolupráce. UK však 
nemůže počítat se stejnými 
právy, jako mají členské státy 
EU. Rozsah přístupu UK na trh 
EU bez cel a kvót má podle EP 
záviset na tom, do jaké míry 
bude UK průběžně přizpůsobovat 
svoje normy v oblasti 
hospodářské soutěže, pracovních 
standardů a ochrany životního 
prostředí těm platným v EU.

OBCHODNÍ DOHODA 
EU – VIETNAM
EP schválil dohodu o volném 
obchodu a dohodu o ochraně 

investic mezi EU a Vietnamem. 
Jde o dosud nejambicióznější 
dohodu mezi EU a rozvojovou 
zemí. Dohoda by měla v průběhu 
deseti let odstranit téměř všechna 
cla i netarifní překážky mezi 
Vietnamem a EU. Dovozní limity 
na vietnamské produkty zůstávají 
na některé citlivé zemědělské 
výrobky včetně rýže, česneku, 
vajec či tuňáka. Evropské 
firmy se budou moci ucházet 
i o veřejné zakázky vyhlašované 
vietnamskou vládou či některými 
městy včetně Hanoje. Smlouva 
je podmíněna dodržováním 
Pařížské dohody a lidských 
práv. Zpravodaj obou dohod Jan 
Zahradil (ODS, ECR) musel 
z této funkce odstoupit kvůli 
střetu zájmů v souvislosti s jeho 
působením v radě Konfederace 
svazu Vietnamců v Evropě.
Veřejné konzultace Evropské 
komise: i vy se můžete zapojit 
do debat o celoevropských 
problémech na https://ec.europa.
eu/info/consultations_cs.

Pavel Svoboda
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Občanské ne plánovanému rozšíření 
ruzyňského letiště
Vážení občané a obyvatelé 
Hostivice,

velmi si vážíme toho, že nám 
byla dána možnost představit 
v Hostivickém měsíčníku níže 
uvedenou „PETICI PROTI 
PLÁNOVANÉMU ROZŠÍŘENÍ 
LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA 
V PRAZE“, kterou sestavil 
v minulých dnech petiční výbor, 
vytvořený občany a několika 
spolky působícími v Praze 6  
(Klub přátel Ruzyně, z. s., 
Spolek pro Hanspaulku, Spolek 
Šárecké údolí a další).

Hlavním podnětem pro sestavení 
petice je neustále se zhoršující 
situace v oblasti udržitelného 
rozvoje v hl. m. Praze, městské 
části Praha 6 a obcích dotčených 
leteckým provozem a také 
nedávné prohlášení zástupců 
vlády a letiště o uvažovaném 

navýšení počtu odbavených 
cestujících na ruzyňském letišti 
až na 30 000 0000 osob.

Cílem petice je zmobilizovat 
veřejnost a otevřít veřejnou 
diskuzi s představiteli státu 
i místních samospráv týkající se 
plánovaného rozšiřování letiště 
a s tím souvisejících dopadů, 
a vytvořit tak protiváhu PR 
kampani a ovlivňování veřejného 
mínění ze strany letiště, které 
vidí v rozšiřování letiště zejména 
pozitiva. Z textu petice je dle 
našeho názoru jednoznačně 
zřejmé, že naší snahou není 
bojovat „jen“ proti stavbě nové 
dráhy, ale jde nám i o to, zahájit 
kvalifikovanou diskuzi týkající 
se celkové strategie turistického 
ruchu a s tím souvisejícího 
rozvoje dopravy včetně letecké 
a letišť v České republice. Jsme 
přesvědčeni, že další rozšiřování 

ruzyňského letiště je v hrubém 
rozporu se zájmy občanů Prahy, 
dotčených obcí i z hlediska 
životního prostředí a udržitelného 
rozvoje.

Pro posílení našich aktivit 
hledáme ke spolupráci další 
odborníky z oblastí životního 
prostředí, dopravy, komunikace 
s občany apod., tak, aby se 
petiční výbor a osoby jednající 
v zájmu petice staly partnerem 
dotčených státních orgánů 
a municipalit k otázce rozšiřování 
letiště. Naše webové stránky 
www.letisteruzyne.info věnující 
se problematice rozšiřování 
letiště spouštíme 1. března 
a na nich jsou text petice i další 
potřebné informace k dispozici. 
Současně předpokládáme, že 
naší iniciativě a petici bude 
dán prostor ve sdělovacích 
prostředcích. Navázali jsme 

kontakty s těmi členy vedení 
magistrátu HMP, MČ Prahy 6 
a obecních úřadů obcí dotčených 
leteckým provozem, kteří mají 
zájem na objektivním posouzení 
vlivu plánovaného rozšiřování 
letiště a leteckého provozu 
na udržitelný rozvoj Prahy 
a dotčených obcí Středočeského 
kraje.

Věříme, že pokud petici a cíle 
v ní obsažené bude podporovat 
a prosazovat široká občanská 
veřejnost, můžeme společně 
uspět v boji proti uvažovanému 
rozšiřování letiště a s tím 
souvisejícím navýšení leteckého 
provoz.

Petice proti plánovanému rozšíření 
Letiště Václava Havla v Praze
My, níže podepsaní občané 
a právnické osoby se obracíme 
touto peticí na státní orgány 
České republiky, orgány 
státní správy a samosprávy 
zejména pak na Parlament 
a vládu České republiky, 
Zastupitelstvo hlavního města 
Prahy a MŽP ČR a žádáme, aby 
zabránily plánovaném projektu 
rozšíření Letiště Václava Havla 
v Praze. Toto rozšíření a s ním 
související zvýšení leteckého 
provozu není v souladu se 
zásadami udržitelného rozvoje, 
není přínosem pro hlavní město, 
okolní obce, ani pro jejich 
obyvatele a ve svém důsledku 
by znamenalo:

1. další a nežádoucí nárůst 
turistického ruchu v Praze 
na úkor kvality života jejích 
obyvatel, kteří, a zejména mladí 
lidé, jsou již dnes vytěsňováni 
z Prahy do přilehlých obcí,

2. zvýšení hlukové a imisní 
zátěže obyvatel dotčených 
částí Prahy a přilehlých obcí, 
které je v rozporu s rostoucím 
důrazem na udržitelný život, 

ochranu životního prostředí, 
zdraví obyvatel i souvisejícím 
zpřísňováním hlukových 
a imisních norem,

3. výstavbu další přistávací 
dráhy, která nepřinese 
deklarované úlevy části 
obyvatel Prahy, ale naopak 
přiblíží letecký provoz o 1,5 km 
blíže hustě obydleným částem 
Prahy,

4. neodůvodněné plýtvání 
veřejných zdrojů za účelem 
navýšení zisku skupiny 
podnikatelů v oblasti dopravy 
a turistického ruchu namísto 
investic do veřejně prospěšných 
projektů, jako např. lepšího 
propojení Prahy s okolními 
obcemi veřejnou dopravou,

5. nežádoucí a nevratnou 
proměnu Prahy na přeplněný 
a komerční turistický skanzen.

Žádáme proto vás, odpovědné 
orgány a politiky, abyste 
v zájmu obyvatel Prahy 
a přilehlých obcí v souladu 
s vaší zodpovědností za další 
vývoj a celkový charakter 

hlavního města zabránili 
jakémukoliv rozšiřování 
ruzyňského letiště a s tím 
souvisejícímu zvyšování 
leteckého provozu a soustředili 
se na snižování negativních 
dopadů letiště na život občanů 
Prahy a okolních obcí regulací 
leteckého provozu, zejména pak 
v nočních a časných ranních 
hodinách.

Tato petice je podávána podle 
zákona č. 85/1990 Sb., o právu 
petičním. Osobou určenou členy 
petičního výboru, která je bude 
zastupovat ve styku se státními 
orgány, je JUDr. Karel Šturm, 
bytem Jinočanská 944/21, 161 00 
Praha 6. Petici je možno získat 
na www.letisteruzyne.info.

Za petiční výbor 
Karel Šturm, Igor Helekal

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

Koupím jakoukoli tahací 
harmoniku – akordeon, 
chromatiku, heligonku. Jsem 
sběratel. Tel.: 728 230 625.

Bufet Na Náměstí je od 
2. 3. 2020 opět otevřený. 
Na vaši návštěvu se těší Pavel 
a Renata Ouhrabkovi.

INZERCE
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Petice: Změny v provozu linky 347
Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.
Petiční výbor zastupuje Ing. Pavel Hübner, CSc., nar. 29. 7. 1948

Petiční výbor ve složení:
Ing. Pavel Hübner, CSc. Kutnauerova 2235
Ing. Dana Carnicella, Litovická 1180, Hostivice – Staré Litovice
Ing. Jaroslava Hübnerová, Kutnauerova 2235

Vážení,
my, níže podepsaní občané, 
prostřednictvím této petice 
žádáme, aby byla linka 347 
vrácena zpět do původního 
provozu a byla vedena 
do zastávky Praha-Motol.

Nesouhlasíme se zkrácením 
linky 347 do Hostivice, nádraží. 
Měsíční provoz potvrdil naše 
obavy vyjádřené již v petici ze 
dne 17. 9. 2019.

Vámi uvedené změny způsobily 
obyvatelům Hostivice a Chýně 
tato omezení:

1) Linka 347 jezdí na nádraží 
a z nádraží Hostivice prázdná. 
Provoz neodpovídá principu 3E.

2) Linka 347 omezuje parkování 
pro osobní auta a bude se otáčet 
na místech, kde můžou parkovat 
další osobní vozy pro občany, 
kteří vlak do Prahy používají.

3) Linka 347 byla před změnou 
15. prosince 2019 pro občany 
plnohodnotnou veřejnou službou.

4) Cesta do Prahy na Bílou 
Horu se výrazně prodloužila. 
V současnosti je to hodinová 
záležitost na překonání 5 
kilometrů! Jízda na Bílou Horu 
s použitím linky 347 a následný 
přestup na linku 365 znamená, 
že občané Starých Litovic 

a přilehlých čtvrtí jezdí 1,5 km 
20 minut, a to jsou pořád ještě 
v Hostivici. Občané Chýně 
mají nežádoucí zastávku 
v Hostivici 15 minut u Lidlu. 
Za dvacet minut byl autobus 
u autoservisu Klokočka a někdy 
i u Ruzyňského hřbitova.

5) Zrušilo se spojení pro 
občany části Hostivice a Chýně 
do spádové nemocnice Motol, 
do nemocnice na Homolku 
a do Kauflandu pro občany, 
kteří jezdí na kontroly, nebo 
tam pracují. Nástup do vlaku je 
pro zdravotně omezené občany 
nemožný. To stejné platí i pro 
matky s dětmi v kočárku.

6) Linka 347 zajišťuje přímé 
spojení s Prahou 6, nákupním 
střediskem Kaufland na Bílé Hoře 
a přestup na tramvaje č. 22 a č. 
25.

7) Linku 347 používají i žáci 
a studenti navštěvující školy 
v Praze 6. Nyní z linky 365 
vystupují o zastávku dříve a jdou 
pěšky na konečnou zastávku 
tramvají. To se za provozu linky 
347 nikdy nestalo!

8) Linkou 347 se občané 
do Hostivice a přilehlých obcí 
dostali ve 21.40 hodin z Prahy. 
Dnes linka 365 v tuto dobu 
nejezdí.

9) Linka 347 byla doplňována 
státními autobusy. To 
v současném jízdním řádu chybí.

10) Linka 365 přijíždí do zastávky 
Hostivice každý den ve směru 
do Prahy zpožděná minimálně 
o deset minut. Jedná se o linku, 
která má odjezd 7.15 ze zastávky 
Hostivice.

11) Linka 365 kopíruje přesně 
trasu z Hostivice do Motola 
jako předchozí trasa linky 347. 
Tudíž argument hustého provozu 
v okolí servisu Klokočka a dále 
na Vypich pro zrušení linky 347 
jsou neoprávněné.

12) Zastávka 365 výstupní v Praze 
5 – Motole je na druhé straně, 
než jsou autobusy a tramvaje 
ostatních pražských linek.

13) Nedostatek řidičů je pouhou 
lacinou výmluvou.

14) Linka 365 není veřejnou 
službou pro občany, ale naplňuje 
návrat k osobní dopravě.

15) Provedení změn a začlenění 
Rakovnicka do Pražské 
integrované dopravy je 
nepromyšlené.

16) Většina spojů je směrována 
na Zličín k metru.

Doufáme tedy, že přehodnotíte 
tuto záležitost a linka 347 se vrátí 

zpět.

Dovolím si upřesnit pár 
organizačních poznámek. Petici 
lze podepsat na třech místech 
do 31. 3. 2020, a to:
1.  Mušárna – Staré Litovice, 
po–ne, od 16.00 do 22.00 hodin.

2.  Eco Market – potraviny 
Litovka, po–pá, od 6.00 do 18.00 
hodin, v sobotu od 6.00 hodin 
do 12.00 hodin.

3.  Naše káva – Husovo nám., 
sobota dne 28. 3. 2020, od 9.00 
do 10.00 hodin.

Ráda bych vám všem poděkovala 
za váš čas, pokud se rozhodnete 
tuto petici podpořit. Ráda bych, 
a to zcela upřímně, vyjádřila 
velké díky všem soukromým 
firmám, které jsem výše 
jmenovala za vstřícnost a ochotu 
podpořit veřejný zájem.

Petici bychom rádi předali vedení 
města v prvním týdnu v dubnu 
2020.

Dana Carnicella

Ještě jednou, profesore...
Antonín Procházka

Pátek ≈ 03/04/2020 ≈ 19.30 ≈ Sokolovna Hostivice   

Zveme vás na divadelní komedii podle 
předlohy populárního scénaristy a herce 
A. Procházky. Uvidíte, co všechno se může 
přihodit v literární virtuální realitě nejen 
na akademické půdě...
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Lyžařský kurz ZŠ Hostivice

Školní turnaj 4. ročníků ve vybíjené

Letošní zima nám sice příliš mnoho sněhu nenadělila a ke všemu nám, díky chřipkové epidemii, řady 
původních účastníků začaly značně řídnout, nakonec ale vyrazilo na začátku února 40 dětí ze 4. a 5. tříd ZŠ 
Hostivice s nadšením a plni očekávání na lyžařský kurz do Jizerských hor.

V pondělí 10. února dopoledne probíhal v rámci hodin tělesné výchovy turnaj ve vybíjené 
mezi 4. ročníky ZŠ Hostivice.

Ubytování bylo 
zajištěno v penzionu 
Aktiv, který se 
nachází v blízkosti 

lyžařského areálu Šachty 
a který nám nabízel luxus 
čítající vlastní sociální zařízení 
na každém pokoji, společenskou 
místnost a malou tělocvičnu, 
ve které se odehrávaly různé 
aktivity.
Akce byla pořádána ve spolupráci 
s firmou Rocki outdoor company, 
která zajistila celý výcvik lyžařů 
a snowboardistů a postarala se 
také o velmi pestrý program. 
Děti si tak kromě zdokonalování 
techniky a pilování oblouků 
na akci vyzkoušely chůzi 
na sněžnicích, jízdu na sněžných 
koloběžkách, zahrály si na psí 

spřežení, svedly několik 
sněhových bitev a postavily 
mnoho sněžných staveb. 
Po večerech bojovaly v různých 
disciplínách o motýly, vytvářely 
projekty, vyráběly, tančily, 
zpívaly, hrály divadlo a také se 
učily, aby udělaly svým paním 
učitelkám radost.

Týdenní program, který předem 
připravili a na akci zrealizovali 
společně všichni instruktoři 
firmy Rocki outdoor company 
s paní učitelkou Michaelou 
Rosenkranzovou, nesl název 
„Mise – Motýli pro záchranu“. 
Cílem bylo nasbírat za různorodé 
činnosti co nejvíce motýlů, kteří 
byli poslední večer vyměněni 
za peníze v poměru jeden motýl 
za pět korun a výsledná částka 

byla dětmi odeslána organizaci 
WWF, zabývající se záchranou 
přírodního bohatství v Austrálii. 
Sice jsme děti, abychom je trochu 
motivovali, rozdělili do čtyř týmů, 
cíl měly ale společný. Získat co 
nejvíce motýlů a následně zaslat 
co nejvyšší částku klokanům 
a koalám. Dokonce při výběru 
organizace, do které motýli pro 
záchranu poputují, hlasovaly 
jednotně, všichni zvolily Austrálii 
a paní učitelka i instruktoři 
jednotně výběr odsouhlasili.

Celý týden se všechny děti snažily 
plnit zadané úkoly na sto procent 
a neustále pečlivě hlídaly, kolik 
motýlů již pro Austrálii nasbíraly.

Poslední den jsme jejich snažení 
odměnili diskotékou, každý 
obdržel svůj osobní certifikát 

s poděkováním za vzorné 
reprezentování svého týmů 
v Misi – Motýli pro záchranu 
a nějakou dobrotu za snahu. 
Nakonec jsme společně odeslali 
1200,– Kč, tedy 53 dolarů 
vybrané organizaci.

Celá akce se velmi povedla 
a všichni jsme si přivezli 
domů mnoho nových zážitků, 
zdokonalili jsme své oblouky 
a vraceli jsme se jako tým, který 
udělal něco, za co na sebe může 
být každý velmi pyšný – pomohli 
jsme tam, kde to bylo zapotřebí.

Všem dětem za skvělý týden moc 
děkujeme a těšíme se na další 
podobnou akci.

Za všechny instruktory 
Michaela Rosenkranzová

Hlavní organizátorkou 
a rozhodčí byla paní 
učitelka Mgr. Helena 
Možná. V druhé 

tělocvičně pískala zápasy 
paní učitelka Mgr. Michaela 
Rosenkranzová. Turnaj hrálo 
vždy 12 žáků z každé třídy 
a každé družstvo muselo mít 
nejméně 4 hráčky. Myslím, že 
turnaj byl velice vyrovnaný, 
všichni hráči hráli s obrovským 
nasazením a ostatní spolužáci 
jim dostatečně fandili.

Přikládám pár postřehů žáků třídy 
4. C, která celý turnaj vyhrála. 
Krásné 2. místo si vybojovala 
třída 4. D, 3. místo získala třída 
4. A a za 4. místo jsme všichni 

zatleskali třídě 4. B.

„Ze začátku to šlo dobře, 
někdy to vypadalo, že 
prohrajeme, ale potom 
se to obrátilo k lepšímu. 
Moc se mi to líbilo, hráli 
jsme fér a statečně jsme 
bojovali, i když kluci 
holkám někdy nenahráli.“ 
Eliška Houbová, 4. C.

„V pondělí jsme hráli turnaj 
ve vybíjené s třídami 4. A, 4. B 
a 4. D. My jsme třída 4. C a každý 
rok jsme tento turnaj vyhrávali, 
ale ostatní třídy se dost zlepšily. 
Vždycky na konci to bylo strašně 
napínavé, podle mě to bylo fair 
play, sice jsem se jen koukala, 
ale bylo to super. Nakonec jsme 

vyhráli diplom s nápisem „1. 
místo pro 4. C“. Bylo to úžasné 
a doma jsme to s maminkou 
a sestřičkou oslavovaly.“ Eliška 
Šobrová, 4. C.

„Turnaj mezi čtvrtými třídami 
ZŠ Hostivice se odehrál ve školní 
tělocvičně. Favoritem bylo 
družstvo 4. C s jejím kapitánem 

Tomášem Kopačem. První 
zápas se utkalo družstvo 4. D 
a 4. C. Nakonec 4. C porazila 
4. D, vybitím všech hráčů až 
na kapitána. Potom jsme hráli 
proti 4. A, podruhé jsme hráli 
proti těžkému soupeři a vyhráli 
jsme. Čekal nás poslední zápas 
proti nejlehčímu družstvu 4. B, 
kterým jsme vybili všechny hráče 
i kapitána a mohli jsme diplom 
zvednout nad hlavu.“ Jakub 
Kadeřábek, 4. C

Děkujeme všem hráčům za pěkný 
sportovní výkon a paní učitelce 
Heleně Možné za přípravu 
turnaje.

Mgr. Martina Šefčíková, 
třídní učitelka 4. C
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Italský den ve školní jídelně

V září 2019 se hostivická základní škola zapojila do projektu 
Zdravá školní jídelna. 7. dubna to ve školní jídelně zavoní 
po bazalce, rozmarýnu a olivovém oleji. Bude se zde totiž 
konat projektový Italský den.

Několik otázek ohledně 
Zdravé školní jídelny 
jsme položili řediteli 
ZŠ Josefu Marešovi, 

vedoucí školní jídelny Monice 
Jelínkové a starostce města 
Hostivice Kláře Čápové.

Proč se škola do projektu 
zapojila?
M. Jelínková: Do projektu 
Zdravá školní jídelna jsme se 
přihlásili především proto, že 
chceme v naší školní jídelně 
dětem podávat pestrá, nutričně 
vyvážená a chutná jídla.

Jak bude projekt probíhat, 
účastní se ho i žáci?

M. Jelínková: Projektovému dni 
předcházel workshop „Italský 
den ve školních jídelnách“, 
který proběhl v MAKRO 
AKADEMII ve Stodůlkách. 
Naše paní kuchařky se 
seznámily s jednoduchostí 
a variabilitou italské kuchyně. 
Své poznatky uplatní 
v projektovém dni na naší 
škole. 7. dubna připraví italské 
menu pro strávníky školní 

kuchyně. Jejich pochutiny 
ochutnají i zástupci italského 
velvyslanectví a pozvaní hosté.

J. Mareš: Projekt bude nejen 
ve školní jídelně, zapojí se i žáci 
školy. Ve vybraných třídách 
bude probíhat projektové 
vyučování na vybraná 
témata. V 1. D italské a české 
Velikonoce, v 3. D těstoviny 
1000x jinak, ve 4. A Benátky 
a karneval masek, v 6. B 
historie a v 7. C cestujeme 
po Itálii. Prostory školy budou 
vyzdobeny v italských barvách. 
Na výzdobě se podílejí paní 
vychovatelky a asistentky. 
Oficiální italskou návštěvu 
uvítají žáci písničkou v italštině.

Co tento projekt škole 
přinese?
J. Mareš: Škola do celého 
projektu vstoupila především 
z důvodu poznání jiných 
možností při vaření stravy pro 
naše žáky. A samotná Itálie? 
Ta říká snad každému něco – 
historie, fotbal, móda, rychlá 
auta, kosmetika, ale právě také 
italská kuchyně. „Pastu“ vám 

nikdo neuvaří lépe než Ital. 
Žáci budou veřejně prezentovat 
výstupy svých workshopů, 
aby se s nimi mohli seznámit 
i ostatní žáci školy. A jestli se 
ve škole opravdu uskuteční 
návštěva z italské ambasády, tak 
žáci poznají zajímavé osobnosti 
a budou moci promluvit 
s diplomaty, a to je pro ně určitě 
dobrá zkušenost.

M. Jelínková: Šlo nám 
především o to, aby děti 
ochutnaly pravou italskou 
kuchyni z italských surovin 
uvařenou za přítomnosti 
italských kuchařů. Nejedná se 
o jednorázovou akci, máme 
v plánu každý rok přiblížit 
malým strávníkům typická jídla 
a jejich ochutnávku z různých 
zemí ve spolupráci s Asociací 
školních jídelen.

Jak se na celé akci podílí 
město? Co to pro město 
znamená?
K. Čápová: Město se podílí 
na programu pro zástupce 
italského velvyslanectví 
a ostatní hosty. V rámci 

návštěvy Hostivice je 
provedeme po zámku, na jejich 
vlastní žádost zařizujeme 
i prohlídku kostela a fary.
Celou akci vnímáme jako 
příležitost mít v Hostivici 
kvalitnější a pestřejší stravování 
pro naše školáky. Každý rok 
budou mít v rámci školní 
jídelny možnost poznat 
a ochutnat autentickou kuchyni 
jiného státu. Dobře najezené, 
spokojené dítě pak nejde 
do nejbližšího obchodu pro 
chipsy a energydrink, to myslím 
ocení každý rodič. A osobně 
fandím projektovému vyučování 
ve škole, tímto způsobem se 
děti naučí o Itálii nejvíce.
Děkuji za rozhovor. Ať se 
vám Italský den vydaří a všem 
chutná.

Michaela Waldhauserová

MATEŘSKÁ ŠKOLA HOSTIVICE
 

HLEDÁ  
SCHOPNOU DŮCHODKYNI, KTERÁ BY CHTĚLA 

PŘÍLEŽITOSTNĚ VYPOMÁHAT  
NA POZICI UKLÍZEČKY

Jedná se o osmihodinové směny  
se střední fyzickou zátěží  

v příjemném kolektivu a budově plné dětí.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte  
na tel.: 608 568 631 

Kontaktní osoba: paní Jana Vengrin

Velikonoční jarmark 
ZŠ Hostivice

Třídy 4. C a 4. 
A ve spolupráci 
s družinou ZŠ Hostivice 
uspořádají dne 

31. 3. 2020 od 14 do 17 hodin 
Velikonoční jarmark, na kterém 
budou žáci pod vedením paní 
učitelek a paní družinářek 
prezentovat svou práci.

Všechny výrobky bude možné 
zakoupit. Připraveno bude také 
mnoho dobrot, ke kterým si 
budete moci zakoupit kávu, čaj 
nebo limonádu. Získané finance 
děti použijí na zaplacení 
nějakého pěkného třídního 
výletu. Přijďte si koupit 

velikonoční 
dekorace, 
květiny, 
zákusky nebo 
zajímavé 
výrobky dětí. Akce je založena 
na programu finanční 
gramotnosti a je zastřešena 
společností Rocki outdoor 
company.

Kdy: 31. 3. 2020 
od 14 do 17 hodin
Kde: Husovo náměstí

Michaela Rosenkranzová
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NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 

OTVÍRÁME 
PŘÍPRAVNOU TŘÍDU 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Přípravná třída základní školy

Případné zájemce velice 
rádi přivítáme na dnech 
otevřených dveří naší 
ZŠ, tedy 26. 3. 2020 
od 15:00 do 17:30 hod.

Adresa: Husova ZŠ a MŠ 
SMĚROVKA, K Nádraží 
104 vchod za optikou 
(Čsl. armády 19)

Kontakt na paní ředitelku 
Olgu Spálenka Kühnlovou: 
773 782 535

Přípravná třída je určena pro děti NEJEN s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před zahájením 
povinné školní docházky, ale i děti v předškolním věku od 5 let. Cílem přípravné třídy je pomocí různých aktivit 
a činností systematicky připravovat děti na zahájení vzdělávání v základní škole.

Během docházky 
do přípravné třídy si 
děti osvojí dovednosti 
a návyky, které jim 

usnadní přechod z předškolního 
vzdělávání do základní 
školy a pomohou jim být 
úspěšní. Aktivity a program 
přípravné třídy se řídí Školním 
vzdělávacím programem pro 
přípravný ročník, přičemž 
jeho plnění se řídí aktuálními 
možnostmi a stupněm vývoje 
dětí v přípravné třídě.

Základem přípravné třídy je 
organizovaná činnost pomocí 
různých didaktických her, 
pracovních listů, obrázků 
a různých pohybových, 
hudebních, pracovních 
a výtvarných činností, 
které u dětí rozvíjejí 
nejrůznější oblasti jejich 

osobnosti – sluchové a zrakové 
vnímání, prostorovou a časovou 
orientaci, matematické 
představy, sebeobslužné 
a sociální dovednosti, hrubou 
a jemnou motoriku.

Naším hlavním cílem je, aby si 
děti vytvořily pozitivní vztah 
a důvěru ke škole, pedagogům 
i ke svým spolužákům. 
Působení a pokroky dětí 
v přípravné třídě konzultujeme 
s rodiči formou osobních 
konzultací či hromadných 
třídních schůzek, ukázkových 
prací dětí, formou besídek či 
společných dílen.
Spolupracujeme také s kolegy 
z pedagogicko-psychologické 
poradny, kteří nám pomáhají 
ve správném působení na děti.
V rámci přípravné třídy také 
nabízíme kroužek „Hláskář“, 

jehož obsahem je trénink 
jazykových schopností dle 
metody D. B. Elkonina. Tato 
metoda rozvíjí jazykové 
schopnosti, a díky tomu 
umožňuje předcházet vzniku 
poruch učení ve školním věku 
a působí preventivně proti 
školní neúspěšnosti v oblasti 
čtení a psaní. Děti se během 
lekcí pomocí loutek přenesou 
do kouzelné krajiny hlásek 
a slov, v níž se seznamují 
hravou formou se strukturou 
a stavbou slov.

Olga Spálenka Kühnlová
ředitelka ZŠ a MŠ Směrovka

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JENEČ 
Zápis do 1. třídy  1. 4. 2020 

 

 nižší počet dětí ve třídách 
 projektová výuka  
 činnostní učení  
 výuka angličtiny od 1. ročníku 
 školní družina od 7 do 17 hod. 
 kulturní akce pro děti  
 sportovní zázemí a kroužky  

Den otevřených dveří  26. 2. 2020 
 
RODINNÉ  PROSTŘEDÍ  MALÉ  ŠKOLY   
 
MATEŘSKÁ ŠKOLA JENEČ 

 
 dvoutřídní mateřská škola 

s velkou zahradou  
 individuální přístup  
 předplavecký výcvik 
 klub Sovičky  
 
 

Zápis do školky 12. 5. 2020 
 

Základní škola Jeneč, Lidická 265, Jeneč, www.skola-jenec.cz 
Mateřská škola Jeneč, Sportovní 335, Jeneč, www.skola-jenec.cz 

Na jednání školské rady došlo k dohodě s vedením 
školy, že tradiční školní akademie bude mít od tohoto 
školního roku nový formát.

Nová podoba školní 
akademie

Zatímco v minulých 
letech vystupovali 
žáci všech tříd, nyní 
představí svůj program 

„jen“ liché třídy – i tak nás čeká 
18 žákovských představení 
doplněných dalším uměleckým 
programem a šerpováním. 
Formát zachovává model 
prezentace prvňáčků, kteří 
zahajují svoje vzdělávání, 
i deváťáků, kteří naopak školu 
opouštějí. Důvod zmenšení 
počtu vystupujících tříd je 
zřejmý. V průběhu několika 
předchozích let se počet žáků 
a tříd naší školy výrazně zvýšil – 
jen na prvním stupni máme 
20 tříd a celkem i s druhým 
stupněm je v hostivické 
základní škole 32 tříd. 
Zapojení všech tříd do školní 

akademie tak představuje pro 
školu – žáky, pedagogický sbor – 
a v důsledku i rodiče zvýšenou 
zátěž, a velké časové požadavky 
na přípravu začaly postupně 
narušovat průběh výuky. 
Pokud bychom nepřistoupili 
k redukci vystoupení, délka 
školní akademie by v letošním 
roce mohla přesáhnout čtyři 
hodiny, což by jistě nebylo 
pro vystupující ani pro diváky 
žádoucí. Věříme, že novou 
podobu hostivická veřejnost 
přivítá a školní akademie získá 
novou dynamiku a atraktivitu.

Za vedení základní školy ředitel 
Josef Mareš a školskou radu 

předseda Drahomír Suchánek
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K FINANCOVÁNÍ TECHNICKÝCH SLUŽEB

POLEMIKA, NÁZORY

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Vážení rodiče a děti, srdečně vás zveme na Dny otevřených dveří 
k nám do Husovy základní školy a mateřské školy SMĚROVKA.

V základní škole 26. 3. 2020 od 8:30 do 17:30 hod. přímo 
do výuky. Přijďte se podívat, jak to u nás probíhá. Odpoledne 
i v naší družině.

V přípravné třídě 26. 3. 2020 od 16:00 do 17:30 hod., která 
bude nově otevřena ve školním roce 2020/21
V mateřské škole 25. 3. 2020
Od 15:00 do 17:30 hod. si přijďte i s dětmi pohrát a něco 
malého vytvořit.

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

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

V úvodu článku 
Financování 
Technických služeb 
Hostivice (dále TS) 

otištěném v únorovém čísle HM 
píše jeho autor místostarosta 
Ing. Kučera, že na lednovém 
zasedání zastupitelstva města 
(dále ZM) kritizoval přítomný 
občan financování TS Hostivice, 
a proto sepsal svůj příspěvek. 
Již po přečtení jeho příspěvku 
musí být každému jasné, že 
není psán ekonomem, pan 
místostarosta je vystudovaný 
chemik, v ekonomické oblasti 
nikdy nepracoval a velké 
potíže mu dělá i definice 
základních pojmů (podobně 
jako si kdysi jistý politik pletl 
brojlery s bojlery), na rozdíl 
ode mne, který jsem vystudoval 
ekonomii, pracuji v ekonomické 
sféře téměř 42 let, učím 
ekonomii a management na 
VŠ, vedl jsem mnoho studentů 
v seminárních či diplomových 
pracích a velké množství 
studentů jsem rovněž vyzkoušel 
u státnic. Navíc jsem bývalým 
starostou města, předtím 
dlouholetým členem finančního 
výboru města a právě oním 
“přítomným občanem na 

jednání ZM”, který přednesl 
kritiku financování TS.

Zmíněný článek pana 
místostarosty nechci vůbec 
komentovat, je to pouze 
amatérsky zpracovaná snůška 
ekonomických nesmyslů, jeho 
pohled na financování TS 
odpovídá přesně ekonomické 
teorii osmdesátých let minulého 
století, tedy éře reálného 
socialismu, kdy se přidělovaly 
dotace podle toho, jaké výsledky 
daná (tehdy rozpočtová) 
organizace vykazovala a jak 
moc hlasitě se její ředitel dotací 
dožadoval, poté se indexovou 
metodou každoročně dotace 
navýšila.

Nyní však žijeme v tržním 
hospodářství a tomu by mělo 
odpovídat i financování 
příspěvkových organizací 
(dále jen PO) města. V první 
řadě je nutné si uvědonit, že 
město je zřizovatelem, a tudíž 
i nadřízeným TS, a proto určuje 
i jaké činnosti s jakým finančním 
objemem budou TS zajišťovat. 
Tato výše příspěvku (= dotace 
města) se odvíjí nikoliv od 
nákladů, které TS vykazují 
či požadují, ale od nákladů, 

které vynakládá srovnatelná 
konkurence na trhu. Abychom 
tuto výši zjistili, je proto třeba si 
nejdříve vytipovat srovnatelná 
města (nejlépe podle počtu 
obyvatel a výše rozpočtu). 
Protože však v různých 
městech jsou služby města 
zajišťovány nejen vlastní PO, 
ale částečně i dodavatelsky, je 
třeba tyto náklady přepočítat 
na srovnatelnou bázi, tedy 
dopočítat náklady na služby, 
které v daném městě zajišťují 
jiní dodavatelé než vlastní 
PO, a teprve provést srovnání. 
Nejprve jsem však ještě provedl 
hrubé porovnání tak, že jsem 
zjistil podíl nákladů na služby 
města k celkové výši rozpočtu 
a vyšlo mi, že tento podíl je 
v kraji cca 3–6 % (v Hostivici 
10,3 %, tedy výrazně výše), poté 
jsem si vybral 2 města, s jejichž 
starosty se osobně znám, 
navštívil jsem je a nechal si 
vysvětlit podrobně, jak v daném 
městě (konkrétně Hořovice 
a Unhošť) služby města fungují, 
prošel jsem si obě města a poté 
se sešel s jejich ekonomy nad 
konkrétními čísly. Z těchto 
čísel pak vyplynulo, že Unhošť 
vynakládá na srovnatelné služby 

města 8,08 mil. Kč, což je cca 
4,1 % rozpočtu, Hořovice 12,7 
mil. Kč, což je cca 6 %, oproti 
tomu Hostivice 22 mil. Kč, což 
je 10,3 % rozpočtu. Veškerá 
srovnání byla provedena ke 
stejnému datu.

Již z těchto čísel vyplývá, 
že TS Hostivice nejsou 
podfinancovány, ale 
přefinancovány, navíc je 
třeba se podívat i na to jak se 
v jednotlivých letech navyšovala 
dotace na jednotlivé služby. 
Zatímco všude jinde se vychází 
z toho, že v zimě v posledních 
10 letech nesněží ani se 
neodklízí sníh a též není nutné 
nakupovat posypový materiál 
a v jarních měsících jej pak 
zase odklízet, proto navýšení 
příspěvku je jenom o inflaci 
(tedy do 2 %), naši zastupitelé 
meziročně navyšovali příspěvek 
TS průměrně o cca 6 až 10 %.  
Rovněž byl TS poskytnut 
příspěvek 885.000,– Kč na 
výměnu šoupat, byť podle vyhl. 
MZe č. 428/2001 je tato částka 
kalkulována, a tedy i placena 
občany ve vodném. Sporné 
jsou i tzv. “bezúročné půjčky”, 
neboť není jasné, z čeho je 
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POLEMIKA, NÁZORY

K FINANCOVÁNÍ TSH
VYJÁDŘENÍ K PŘÍSPĚVKU PANA PELCE

Pan Pelc má pravdu 
v tom, že nejsem 
ekonom. Také proto 
jsem se dříve díval 

na Technické služby Hostivice 
pohledem, co mají zajistit, 
aby město fungovalo a dobře 
vypadalo, a stanovení výše 
příspěvku jsem nepovažoval 
za to nejdůležitější (na to byli 
jiní). Za celých 18 let, co jsem 
členem zastupitelstva, jsem 
však nikdy nezažil, že by výše 
příspěvku byla kalkulována 
podle jednotkových cen 
za požadované výkony. Ať 
předložily TSH jakoukoliv 
kalkulaci, příspěvek byl 
obvykle stanoven obdobně 
jako v předchozích letech. 
Současná ekonomická situace 
TSH (hospodářské výsledky 
neumožňují investovat 
do obnovy svěřeného majetku 
v potřebném rozsahu) vedla 
k potřebě podrobněji zmapovat 
náklady jednotlivých činností. 
Kalkulace příspěvku podle 
cen srovnatelných na trhu by 
byla nejlepší, k tomu však 
musí existovat jednoznačné 
zadání prací. Bohužel musím 
přiznat, že takový přehled 
stále neexistuje, protože 
požadavky sestavené v letech 
mého předchozího působení 
na radnici (a ani v té době 
nebyly dokonalé) nebyly 
dostatečně aktualizovány 
a zastaraly. Na aktualizaci 
pracujeme, je však náročná 
a zdlouhavá. Během celého 
loňského roku například nebyl 
odbor životního prostředí 
schopen přes opakované úkoly 
rady města předložit přehled 
výsadeb dřevin, které mají 
TSH zalévat. Vždy jsme se jen 

dozvěděli, že TSH dostaly práci 
zadanou telefonicky a vědí, 
co mají dělat. Kdyby neměli 
pracovníci TSH sami snahu se 
o výsadby postarat, nevím, jak 
by vše dopadlo. Počítám s tím, 
že v novém obsazení odboru 
budeme mít údaj (a nejen tento) 
k dispozici před začátkem 
vegetační sezóny.

Při úvahách o potřebné výši 
příspěvku pro TSH jsem 
proto vycházel z nákladů 
předchozího roku, které mohly 
poskytnout určité vodítko, jak 
jsem ho popsal v minulém 
čísle HM. Kromě toho jsem se 
pokusil odhadnout potřebný 
počet pracovníků na náklady 
na ně a k tomu další náklady, 
zejména na techniku a materiál, 
včetně vyčíslení, jaký je podíl 
jejich práce na hlavní činnosti 
organizace financované městem 
(jestliže ze čtyř posádek 
popelových vozů tři jezdí pro 
město a jedna zajišťuje komerční 
činnost TSH, započítal jsem 
náklady do příspěvku jen ze tří 
čtvrtin). Takto zjištěné výsledky 
se zásadně nelišily od výkazů 
TSH.

Srovnání nákladů s jinými městy 
vypadá lákavě, je však ošidné, 
pokud není zcela jasné, jaký 
rozsah činnosti srovnáváme. 
Podíval jsem se na údaje 
o Unhošti udávané panem 
Pelcem a z rozpočtu na rok 2020 
(http://www.muunhost.cz/assets/
File.ashx?id_org=17449 & id_
dokumenty=56178) prostě 
nedokáži dojít ke stejným 
číslům. Celkové výdaje 
unhošťského rozpočtu činí 
117 782 000 Kč, z toho se vydává 
na komunální služby 4 963 000 Kč 

(jen běžné výdaje, k tomu 
160 000 Kč kapitálové výdaje) 
a na popelnice 4 323 000 Kč, 
celkem 9 286 000 Kč, tj. 7,9 % 
rozpočtu, skoro dvojnásobek 
oproti hodnotě v příspěvku 
pana Pelce. V Unhošti žije asi 
4 800 obyvatel, v Hostivici asi 
8 600 obyvatel, je tedy zřejmé, 
že náklady na odpad se musí 
významně lišit. Velmi rozdílné 
jsou i jiné výdaje – příspěvek 
mateřské škole v Unhošti 
1 000 000 Kč, v Hostivici 
5 300 000 Kč, běžné výdaje 
na úřad v Unhošti 14 809 000 Kč,  
v Hostivici 38 448 000 Kč 
či běžné výdaje na veřejné 
osvětlení v Unhošti 1 300 000 Kč,  
v Hostivici 3 800 000 Kč. Jestliže 
mají být Hostivice a Unhošť 
srovnatelnými městy, znamená 
to snad, že i hostivické výdaje 
na uvedené činnosti jsou 
přemrštěné? Podle mě ne, jen to 
ukazuje obtížnou porovnatelnost 
nákladů mezi jednotlivými 
městy. Údaje za Hořovice se mi 
nepodařilo ověřit, na městském 
webu je rozpočet na rok 2020 
rozepsaný jen po kapitolách 
a rozklikávací rozpočet má data 
jen do roku 2017.

Srovnání rozsahu činnosti 
v Hostivici se týkalo let 2005 
(doby, kdy byl starostou pan 
Pelc) a současnosti. Rozdíl je 
vidět třeba v plochách zeleně: 
v roce 2005 TSH z příspěvku 
udržovaly 21,2 ha zeleně, z toho 
10,8 ha se sekalo jen jednou 
ročně, nyní udržují 27,5 ha, 
přitom největší plochy s nízkou 
četností údržby jsou zadávány 
externě a TSH mají na starost 
převážně častěji udržované 
plochy. Nárůst zimní údržby 

komunikací mezi roky 2005 
a 2020 nelze jednoduše srovnat, 
protože v plánu zimní údržby 
z roku 2005 nebyly uvedeny 
délky udržovaných komunikací. 
Ulice v nově budovaných 
lokalitách však město přebíralo 
až později.

Pokud jsem osočován 
z nesprávné terminologie, pak 
souhlasím pouze v tom, že místo 
bezúročných půjček měly být 
TSH poskytovány návratné 
finanční výpomoci (pojem dle 
§ 10a odst. 1 písm. c) zákona 
o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů). Město 
pomáhalo TSH půjčkami 
na vyrovnání časových 
nerovnoměrností mezi výnosy 
a náklady již před rokem 2018, 
a když se schvaloval stejný krok, 
nenapadlo mě (ani nikoho jiného 
ze zastupitelů), že by úkon měl 
být nazván jinak. Pokud by bylo 
třeba organizaci pomoci znovu, 
půjde již o návratnou finanční 
výpomoc.

Zdůrazňuji, že nechci dávat 
jakékoliv příspěvkové 
organizaci nepřiměřeně 
vysoký příspěvek, který by 
této organizaci umožňoval 
nehospodárně rozhazovat peníze. 
Na druhou stranu ale nechci 
připustit ani situaci, kdy příliš 
nízký příspěvek organizaci 
neumožňuje plnit úkoly, které 
po ní zřizovatel požaduje.

Jiří Kučera

může splácet organizace, 
jejíž hospodaření je průběžně 
dotováno(?). Samostatnou 
kapitolou je pak odůvodnění 
výše schváleného příspěvku 
pro letošní rok. Navýšení za 
odvoz odpadu bych chápal, ale 
poplatky skládkovného se zvedly 
všude, jen v Hostivici však 
bylo nutné dramaticky zvyšovat 
příspěvek TS. Odůvodnění 
nutnosti zvýšení příspěvku na 
údržbu vozovek tím, že se čistí 
větší plocha a častěji, nechápu 
vůbec, protože čištění se předem 
neoznamuje, takže v době čištění 
jsou ulice plné aut a reálně se 
čistí pouze polovina vozovky, 

příspěvek je však za celou 
vozovku. Podobně je to i se 
sekáním trávy, podle Ing. Kučery 
se seká častěji, realita posledních 
let je však taková, že v létě 
neprší, trávníky jsou sluncem 
spálené, takže v Hostivici 
(stejně jako v celé ČR) není co 
sekat, jen TS (soudě podle výše 
příspěvku) sekají na obecních 
pozemcích jak o život.

Domnívám se, že na základě 
těchto faktů by se měli koaliční 
zastupitelé (ti opoziční pro 
rozpočet nehlasovali) zamyslet 
nad snížením příspěvku TS, 
protože zákon jim všem ukládá 

postupovat při financování 
potřeb města s péčí řádného 
hospodáře, což na tomto 
rozpočtu rozhodně vidět není. 
Když na začátku volebního 
období si koalice prohlasovala 
zvýšení odměn zastupitelům, 
odůvodnila to tím, že chce řídit 
město profesionálně. S tím 
samozřejmě souhlasím, měli 
by to tedy prokázat. Svým 
článkem však pan místostarosta 
prokázal spíše opak. Rovněž je 
třeba si uvědomit, že finance 
o nichž rozhodují, nejsou jejich, 
ale občanů města, kteří dle 
svých možností do rozpočtu 
přispěli. Přispěli tam nejen ti, 

pro něž tisíc korun není žádná 
mince, ale i ti, kteří každou 
korunu před vydáním dvakrát 
obrátí. Proto by zastupitelé měli 
s financemi města pracovat 
nejen s péčí řádného hospodáře, 
ale i s notnou dávkou pokory. 
Zvláště pak Ing. Kučera by si 
měl uvědomit, že ve velkém 
vyhazuje peníze, které ani 
nevydělal, ani mu nepatří.

Ing. Jiří Pelc
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KŘÍŽOVKA

Řešíme
ihned

 ŽALUZIE  

ROLETY  
SÍTĚ PROTI HMYZU

 777 038 001
www.gato.cz
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Tajenkou je citát Járy Cimrmana. Správné odpovědi zasílejte na adresu michaela@mksh.cz do 20. března 2020.
Výherce získá knihu Revival Stephena Kinga.

Tajenka křížovky únorového čísla: Dávejte si pozor, co předstíráte, neboť se tím časem stanete. Výherce: Matěj Hrubčo
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PRO BYSTRÉ HLAVIČKY

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

CVIČENCI 
A JEJICH STÍNY

CO KLUCI 
POZTRÁCELI

KAMARÁDI STAVĚJÍ SNĚHULÁKA, 
A PŘITOM POZTRÁCELI ČÁSTI SVÉHO 

OBLEČENÍ. DOPLŇTE DO OKÉNEK 
KE ZTRACENÝM VĚCEM JMÉNO 

PŘÍSLUŠNÉHO KLUKA A TAJENKA VÁM 
PROZRADÍ JMÉNO TOHO, KTERÉMU 

BYLA MOC ZIMA A ŠEL DOMŮ.

PŘÍPI TEK

DĚTI SI VYBĚHLY O PŘESTÁVCE 
VEN ZACVIČIT. PŘIŘAĎTE 
KE KAŽDÉMU CVIČENCI SPRÁVNÝ 
STÍN A ZJISTÍTE, ŽE TŘI Z NICH 
STÍN NEMAJÍ. KTEŘÍ TO JSOU? 

DAJÍ JEJICH POČÁTEČNÍ 
PÍSMENA DOHROMADY 
NĚJAKÉ SLOVO?

NA OBRÁZKU VIDÍTE 6 
LIDÍ, KTEŘÍ SI NAVZÁJEM 
VE DVOJICI PŘIPILI. NAJDĚTE 
PODLE CESTIČEK 
SPRÁVNÉ DVOJICE 
A SPOČÍTEJTE, 
KOLIK DOBROT 
KAŽDÁ Z NICH 
SNĚDLA.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

INZERCE

Internetový obchod www.vinylfloor.cz
se specializuje na prodej vinylových podlah a PVC

   Zkušenosti a tradice od roku 1997
  Individuální řešení na míru   Odborné poradenství
  Realizace pokládek  Možnost osobní prohlídky vzorků

VinylFloor.cz, Sportovců 881, Hostivice
Tel.: +420 734 429 944  E-mail: info@vinylfloor.cz

Kamenictví Špírek
Kámen zobrazuje věky, přináší krásu a užitek.

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

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

ELEKTRO      POLÁK ml.

www.elektro-polak.cz
František Polák ml., tel: 602 958 591

• rozvod nízkého napětí 
230/400V 

• zapojení a opravy rozvaděčů 
• elektrické podlahové vytápění,  

ochrana okapů a vjezdů 
• rozvod datové a PC sítě, 

internet
• novostavby, rekonstrukce,  

kompletní opravy el. instalací 

• dodávka veškerého  
el.  materiálu 

• dodávka a montáž  
hromosvodů 

• revize el. instalací,  
hromosvodů, el. nářadí  
a spotřebičů 

• revize pro přihlášky ČEZ, změny 
tarifů, jističů, nové odběry 

BLAHOPŘÁNÍ VZPOMÍNKA

Dne 8. března oslavila své 
krásné 97. narozeniny paní 
Růžena Doubravová 
z Jenečka. Naše milá babičko, 
přejeme Ti k tvým krásným 
narozeninám hodně zdravíčka, 
štěstíčka, pohody a radosti 
s pravnoučaty. A do dalších let 
hodně životního elánu. To ti 
ze srdce přeje vnučka Radka 
s rodinou. Anetka a Tomík 
posílají pusu.

Dne 10. března vzpomeneme 
již sedmého výročí dne, kdy nás 
navždy opustil náš dědeček, 
tatínek a manžel pan Zdeněk 
Pelc. Stále na něj s láskou 
vzpomínáme. Manželka 
a dcera s rodinou.

Dne 10. března uplynou již  
2 roky, kdy nás navždy opustil 
můj manžel, tatínek, dědeček 
a pradědeček pan Václav 

Černý. S láskou a bolestí v srdci 
stále vzpomínají manželka 
a děti s rodinami.

Dne 24. března uplynou  
3 roky od úmrtí mého manžela 
a tatínka pana Karla Malíka. 
Stále vzpomíná manželka 
s dcerou Věrou.

Dne 30. března uplyne osmé 
smutné výročí, co nás navždy 

opustila naše maminka 
a babička paní Marie Fantová. 
Stále vzpomínají synové 
s rodinami.
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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
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INZERCE

ZAHRADNICKÁ PRODEJNA - Jeneč

Kupon lze uplatnit jednorázově jeho předložením při nákupu na nejvýše 20 kusů. 
Slevy se nesčítají. Platnost kuponu do 24.4.2020 nebo do vyprodání zásob.

Otevřeno  PO - NE  8:00 - 18:00

www.gardenpark.cz
      www.facebook.com/gardenpark.cz
tel.: 601 212 012
e-mail: zahradnictvi@gardenpark.cz

     

SLEVOVÝ KUPON     
- 40 % na Mulčovací kůru 70 L 

PRODEJNÍ VÝSTAVA SKALNIČEK
Od 10.4.2020 bude v Zahradnické prodejně probíhat 
prodejní výstava skalniček a z jara kvetoucích trvalek.

Okrasné stromy a keře
Ovocné stromy a drobné ovoce
Bylinky, letničky, zelenina
Substráty a hnojiva
Přípravky na ochranu rostlin
Nářadí, dekorace a semena atd.

Poradenství
Doprava zakoupeného zboží

VS

VS

VS A S T R A
P R A H A

T A C H O V

PARDUBICE

SPORT  CENTRUM  HOSTIVICE,  HÁJECKÁ  1866,  HOSTIVICE  -  BŘVE

WWW.HAZENAHOSTIVICE.CZ

BOJ  O  POSTUP  DO  1. LIGY  HÁZENÉ  ŽEN  VRCHOLÍ

LIONS

LIONS

LIONS

S O B O T A   0 9.  0 5.  2 0 2 0   1 7  :  0 0  H

S O B O T A   2 5.  0 4 .  2 0 2 0   1 7  :  0 0  H

S O B O T A   0 4 .  0 4 .  2 0 2 0   1 7  :  0 0  H

LIONS  HOSTIVICE
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INZERCE

SPOLU  Společně  Přirozeně  Originálně  Láskyplně  Učit 

Mgr. Dana Richterová & Denisa Richterová 
tel. 774 545 655

www.aktivityspolu.cz

www.aktivityspolu.cz

Premonstrátů 910/203, 253 03 Chýně
aktivityspolu@gmail.com

KREATIVNÍ
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

S ANGLIČTINOU
CHÝNĚ  

II.
Termín:

Přihláška k dispozici na naší webové stránce.

Obědy v Pivovarském dvoře v Chýni
Celodenní výlet
Kreativní činnosti napříč technikami a materiály
Hudební program
Tvořivá dramatika s anglickým jazykem
Závěrečné vystoupení

Na co se můžete těšit?
 (polévka, hlavní jídlo, nápoj)

27. 7. – 31. 7. 2020turnus
turnus

I. 
3. 8. 

Čas: 8:00– 17:00Místo: ZŠ Chýně Cena: 2 800 Kč

– 7. 8. 2020

 2020

Společně  - - --- Přirozeně ----- Originálně ----
- L

ás
ky

p l
ně

 -
- -

- -  Uč i t  - - - - -

Nabízíme příměstský letní tábor pro děti od 5 do 10 let.

PŘÍPRAVA NA
8LETÁ GYMNÁZIA

Nabízíme odpolední vzdělávací program zaměřený na přípravu pro přijímací 
zkoušky na 8leté gymnázium praktickou formou jedenkrát týdně.

Příprava a veškeré vzdělávací aktivity jsou zaměřeny na všechny směry potřebné 
k získání a procvičování znalostí požadovaných pro zvládnutí přijímacích testů. 
Dokážeme děti vzdělávat a zprostředkovat jim potřebné znalosti.

Zajímá Vás kvalita vzdělávání Vašich dětí?
Přejete si své děti rozvíjet a podporovat?

Má Vaše dítě zájem o studium na 8letém gymnáziu?
Přejete mu, aby přijímací zkoušky hladce a dobře zvládlo?

Společně  - - --- Přirozeně ----- Originálně ----
- L

ás
ky

pl
ně

 -
- -

- -  Uč i t  - - - - -

SPOLU  Společně  Přirozeně  Originálně  Láskyplně  Učit 

Mgr. Dana Richterová & Denisa Richterová 

tel. 774 545 655

www.aktivityspolu.czPremonstrátů 910/203, 253 03 Chýně
aktivityspolu@gmail.com

 Kurz bude probíhat v budově nové ZŠ Chýně.

Začínáme 17.4. 2020

 Bližší informace o kurzu a přihlášku naleznete na naší webové stránce.

ZDARMA 
MOBILNÍ EET POKLADNA

Zaplatíte pouze licenci na 14 měsíců za 4 914 Kč
možnost získat licenci na 36 měsíců za 9 828 Kč
Možnost získat i licence, které umožňují více IČ 
na jedné pokladně.
Kompletní nabídku najdete na:

www.2020eet.cz

● odolná 5,5ʺ dotyková pokladna 4G + Wi-Fi
● integrovaná 58mm tiskárna
● nabíjecí stanice
● čtečka EAN a QR kódů
● vysoká výdrž baterie

Pokladnu Vám přijedeme předvést, prezentaci si domluvte na:
objednavky@2020eet.cz, nebo telefonicky na 732 278 308

Odpočet5 000 KČDPFO
Uvedené ceny jsou bez DPH

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ 
TENISOVÉ KEMPY 2020 

PRO DĚTI A MLÁDEŽ  
od 5–14 let

Tenisová hala 
Hostivice

Sokolská ulice

TERMÍNY 2020
1) 1.–3. 7. 2020     2 100 Kč
2) 6.–10. 7. 2020    3 500 Kč
3) 24.–28. 8. 2020  3 500 Kč

Cena zahrnuje:
oběd, svačinu a pitný režim

PROGRAM
• Tenisový trénink
• Pohybové dovednosti
• Obratnost
• Ostatní míčové sporty
• Florbal
• Soutěže a hry

Kontakt a přihlášky
Tel.: 733 192 198, e-mail: sport@sp-h.cz 

www.sp-h.cz

ZAHRADNICKÁ PRODEJNA - Jeneč

Kupon lze uplatnit jednorázově jeho předložením při nákupu na nejvýše 20 kusů. 
Slevy se nesčítají. Platnost kuponu do 24.4.2020 nebo do vyprodání zásob.

Otevřeno  PO - NE  8:00 - 18:00

www.gardenpark.cz
      www.facebook.com/gardenpark.cz
tel.: 601 212 012
e-mail: zahradnictvi@gardenpark.cz

     

SLEVOVÝ KUPON     
- 40 % na Mulčovací kůru 70 L 

PRODEJNÍ VÝSTAVA SKALNIČEK
Od 10.4.2020 bude v Zahradnické prodejně probíhat 
prodejní výstava skalniček a z jara kvetoucích trvalek.

Okrasné stromy a keře
Ovocné stromy a drobné ovoce
Bylinky, letničky, zelenina
Substráty a hnojiva
Přípravky na ochranu rostlin
Nářadí, dekorace a semena atd.

Poradenství
Doprava zakoupeného zboží



PÁNSKÉ BĚŽECKÉ TRIČKO RUN 
DRY+ KALENJI
Materiál odvádí pot a rychle schne. 
Všité díly ze síťoviny na cílených 
místech propouští vzduch a 
vlhkost.

PÁNSKÁ BĚŽECKÁ BUNDA RUN 
WIND KALENJI
Účinně chrání před větrem. 
Prodyšná a vzdušná na zádech.
Snadno se složí do kapsičky.

249Kč

379Kč

BĚŽECKÉ POUZDRO NA 
SMARTPHONE KALENJI
Pružný popruh na suchý zip. 
Průhledná fólie umožňuje ovládat 
smartphone.

149Kč

DÁMSKÉ BĚŽECKÉ TRIČKO RUN 
DRY+ KALENJI
Materiál odvádí tělesnou vlhkost 
a udrží tělo v suchu. Směs polyesteru 
a elastanu svou hebkostí připomíná 
bavlnu.

DÁMSKÁ BĚŽECKÁ VĚTRUODOLNÁ 
BUNDA RUN WIND KALENJI
Materiál chrání před větrem. 
Prodyšná a vzdušná na zádech. 
Snadno se složí do kapsičky.

DÁMSKÉ BĚŽECKÉ 3/4 LEGÍNY RUN 
DRY + FEEL KALENJI
Maximálně pohodlné díky 
bezešvému provedení mezi stehny. 
Velmi hebký materiál, 2 kapsy na zip
a široký pas se šňůrkou na utažení.

379Kč

249Kč

379Kč

DÁMSKÉ BĚŽECKÉ BOTY RUN SUPPORT
KALENJI
Tlumicí technologie CS v patě boty absorbuje 
nárazy. Konstrukce svršku má minimálně švů 
a zamezuje tak riziko tření.

PÁNSKÉ BĚŽECKÉ BOTY RUN SUPPORT
KALENJI
Pěnová mezipodešev tlumí došlapy při běhu. 
Jedinečný systém zpevnění nártu systémem 
pásků ve tvaru X.

799Kč 799Kč

METROPOLE ZLIČÍN

Od 9 do 21 hod.

decathlon.cz

DÁMSKÉ BĚŽECKÉ BOTY RUN SUPPORT
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DÁMSKÉ BĚŽECKÉ BOTY RUN SUPPORT

TURNUS I I .
       6 .  ČER VENCE -  10 .  ČER VENCE 2020

TURNUS I .
          29 .  ČER VNA -  3 .  ČER VENCE 2020

tel.:  604 112 731
email: sch@sportcentrumhostivice.cz
www.sportcentrumhostivice.cz

PŘÍHLÁŠKA NA  WWW.SPORTCENTRUMHOSTIVICE.CZ  v  sekci  PŘÍMĚŠŤÁK

SPORT CENTRUM HOSTIVICE
Hostivice -  Bř ve
Hájeck á 1866

VARIANTA I.
DENNÍ (08:00 - 17:00)

s obědem a svačinkami

                                         2.250,- Kč

VARIANTA II.
TÁBOR
s ubytováním a plnou penzí

                                        3.500,- Kč

letní
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
                                       míčových sportů



Bezpečné bydlení v zeleni 
s výhledem na Pražský hrad.
Kavárna, školka 
i sportoviště v místě.
Skvělá dostupnost do centra.

Umístění nové vilové čtvrti, přesvědčivé 
urbanistické řešení a unikátní architektura 
domů zajistí soukromí a bezpečí pro vaši rodinu.

V Lysolajích kromě nedotknuté 
přírody a naprostého klidu oceníte 
také přívětivou sousedskou komunitu 
a množství společenských aktivit.

A dostupnost?  Za pět minut jste 
v Šáreckém údolí, za deset na metru 
Dejvická či na Pražském okruhu a za 
dvacet minut v centru Prahy.

VÝSTAVBA ZAHÁJENA
DOKONČENÍ 2021/22
www.zatisilysolaje.cz

Zátiší Lysolaje
Velkorysé vily

Řadové a atriové domy
Stavební parcely
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