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Vážení spoluobčané, 

již podruhé v tomto roce se na Vás obracíme 
prostřednictvím našeho Občasníku. Hodláme opět 
kandidovat do Zastupitelstva města Hostivice jako 
sdružení nezávislých kandidátů. Každé sdružení 
nezávislých kandidátů musí – na rozdíl od politických 
stran a hnutí nebo těch, kdo se jimi zaštítí – ke 
kandidátní listině doložit petici podporující kandi-
daturu. Podle zákona potřebujeme získat podpisy 
nejméně 7 % občanů Hostivice, abychom mohli 
kandidovat. Volíme tuto formu kandidatury, protože 
nám záleží na rozvoji Hostivice, ale nechceme být 
spojováni se žádnou politickou stranou. 

Dovolujeme si Vás požádat o podpis pod volební 
peticí. Tímto podpisem se nezavazujete volit naše 
sdružení – můžete ve volbách volit kteroukoliv stranu 
nebo kandidáty napříč stranami –, ale umožníte nám 
kandidovat a tím ve volbách rozšíříte možnost výběru. 

Potřebných 510 podpisů musíme zajistit nejpozději do 
konce července, protože volby jsou vyhlášeny na 
pátek 15. a sobotu 16. října 2010. Svým podpisem 
pod petici umožníte zúčastnit se voleb následujícím 
kandidátům: 
 
1. Ing. Jiří Kučera, Partyzánů 153 
2. Dalibor Smažinka, Za Mlýnem 1724 
3. Ing. Pavel Hosenseidl, Jarní 1326 
4. Mgr. Markéta Mayerová, Letní 1540 
5. Ing. Karel Malík, Haklova 1256 
6. Roman Rozumek, Husovo nám. 1226 
7. Soňa Křemenová, B. Němcové 1038 
8. Ing. Karel Novotný, Dělnická 850 
9. MUDr. Petr Kovář, Zachařova 2305 
10. Emil Pišoft, Mírová 805 
11. Jakub Havlásek, Dělnická 887 
12. Ferdinand Polák, Na Pískách 532 
13. Mgr. Petr Hrazdil, Česká 715 
14. RNDr. Jana Vojtová, Ph.D., Za Mlýnem 1725 
15. Ing. Miroslav Češpiva, Vinohradská 36 
16. Ing. Miroslav Hošek, 17. listopadu 770 
17. Lenka Vinšová, Za Mlýnem 1724 
 

Jak podepsat petici? 
Petiční archy můžete podepsat na odstřiženému listu 
z tohoto Občasníku nebo na formuláři vytištěném 
z našich webových stránek. Archy s podpisy (vůbec 
nemusí být plné) prosím předávejte kterémukoliv 
z uvedených kandidátů nebo naší volební zmocněn-
kyni JUDr. Věře Marešové, Česká 733, a to osobně 
nebo vhozením do poštovní schránky. 
 

Tento občasník byl vytištěn z prostředků členů  
sdružení Hostivice 2006 

Naše volební priority 
Věříme, že po osmi letech našeho působení v komu-
nální politice již naše základní názory a postoje znáte, 
ale přesto považujeme za užitečné zdůraznit naše 
volební priority. Náš volební program zveřejníme včas 
před volbami. 
- Dokončení významných investic – základní školy, 

mateřské školy a čistírny odpadních vod 
- Zkvalitňování života v Hostivici podporou místních 

zájmových organizací, úpravou veřejných 
prostranství, omezováním těžké nákladní dopravy 
ve městě a dalšími kroky 

- NE plošnému rozvoji zástavby 
- Přeměna průmyslových areálů uvnitř města na 

příhodnější využití 
- Rozvoj zeleně – realizace připravovaných úprav 

Hostivických rybníků, vybudování pásu zeleně 
nad Jenečkem z již získané dotace, dokončení 
záměru vybudovat zelený pás podél Litovického 
potoka celým městem 

- Proměna Sokolovny na multifunkční společenský 
a sportovní sál 

- Podpora vzniku nízkoprahového klubu nebo 
jiných vhodných aktivit pro starší děti a mládež 

 
Názory našich členů 

 
Jak chutná moc? 
Změny v zastupitelstvu v lednu 2009 ze mě udělaly 
místostarostu, takže kromě historických článků „zaple-
veluji“ Hostivický měsíčník i komentáři k přijatým 
usnesením zastupitelstva a rady a k aktuálním udá-
lostem. Přesto je na místě, abych jako lídr kandidátky 
zabral pro sebe i část tohoto Občasníku. 
Nezastírám, že bych uvítal možnost pokračovat ve 
vedení města ještě další volební období. Za dva roky 
se myslím celému vedení povedla řada důležitých 
rozhodnutí, ale jiné věci jsou teprve nakročeny 
správným směrem a potřebují ještě opečovávat. Spo-
lečné priority jsou i mými prioritami, ale neodpustím 
zmínit zelený pás podél Litovického potoka. Po 
dlouhých jednáních s projektantem a hlavně s vlast-
níky pozemků jsme před vydáním územního rozhod-
nutí. Máme vybranou firmu, která zpracuje žádost 
o dotaci. Pokud se vše podaří podle plánu, příští rok 
na podzim by se mohlo začít s realizací. Tuto zeleň 
vnímám jako zcela zásadní pro urbanismus Hostivice. 
Také s jistou neskromností prohlašuji, že H2006 
považuji za nejtransparentnější volební stranu v Hos-
tivici. Pokud vím, jsme jediní, kdo na svých webových 
stránkách pravidelně komentují aktuální dění. Máme 
zveřejněna svá stanoviska ke každému zasedání 
zastupitelstva v končícím volebním období. 

Jiří Kučera 



Čistota a upravenost Hostivice 
V Hostivici žijeme s rodinou teprve 8 let a protože 
jsme bydleli na různých místech Moravy i severních 
Ćech, máme zkušenosti ze života v různých pro-
středích s různou kulturou upravenosti soukromých 
i veřejných prostranství. Praha a její okolí byly pro nás 
vždycky synonymem oblasti, kde je vše dobře zorga-
nizované, včetně zmiňovaného vzhledu obcí. O to 
větší zklamání pak představoval okamžik, kdy jsme 
začali, jako nově přistěhovaní, podnikat výlety po 
nejbližším okolí našeho nového domova. Setkávali 
jsme se často s neupravenými a zanedbanými vesni-
cemi, které neodpovídaly našim představám o okolí 
Prahy. Brzy jsme pochopili, že se právě tady uplatňuje 
ona příslovečná tma pod svícnem. Hostivice se 
bohužel k naší nelibosti nikterak nevyjímala z okol-
ního standardu. Dodnes vzpomínám jak uprostřed 
zanedbaného betonového záhonku před samoobslu-
hou F+F každý rok v létě vyrostl asi 1,5 metru vysoký 
statný bodlák a za absolutního nezájmu kohokoliv, byť 
na jednom z nejvíce exponovaných míst v Hostivici, 
bez úhony bezpečně přežil celé vegetační období. 
Udivovalo mě, že když jsem o svých postřezích mluvil 
s místními usedlíky, tak často nechápali, o čem mlu-
vím, a nesouhlasili s názorem, že Hostivice by potře-
bovala upravit a uklidit. Pochopil jsem, že mnoho 
místních obyvatel je na tento stav zvyklá a nemá pot-
řebu s ním nic dělat. S tím jsem se nechtěl smířit.  
Tato moje nespokojenost a potřeba se stavem věci 
něco dělat byla nakonec jedním z důvodů, proč jsem 
se v roce 2006 pokusil vstoupit do místní komunální 
politiky, abych podpořil snahy měnit věci k lepšímu. 
Seznámil jsem se se skupinou místních občanů, kteří 
také chtěli přispět ke změnám k lepšímu a říkali si 
volební sdružení Hostivice 2006. Je to skupina lidí, 
kteří se nechtějí spojovat se jménem žádné politické 
strany, protože věří, že nejlepší kvalifikace pro moud-
rou správu vlastní obce není politické přesvědčení, 
ale zdravý rozum a snaha pomoci dobrým věcem. 
Naštěstí se v nově ustanoveném zastupitelstvu poda-
řilo po necelých dvou letech podpořit iniciativu teh-
dejšího vedení radnice prosadit organizační změny 
v Technických službách. Odvážím se tvrdit, že perso-
nální změny byly úspěšné a noví lidé, kteří tam na-
stoupili, dokázali, že věci jdou dělat jinak a lépe. 
Myslím, že se můžeme všichni shodnout na tom, že 
za poslední rok až dva se vzhled Hostivice daří 
neustále zlepšovat. Čistí se chodníky a silnice, obecní 
trávníky jsou upravenější, silnice mají stále daleko 
k dokonalosti, ale největší díry se daří alespoň včas 
záplatovat. Ze dvou různých dotací se podařilo upravit 
několik starších a postavit nový park, který se už 
v zimě stal oblíbeným místem pro sáňkování dětí. 
Mimochodem věřím, že se stane jedním, z míst, kde 
se budou hostivičtí občané setkávat. Tato místa 
v Hostivici stále chybí. Hodně samozřejmě pomohlo 
odklonění dopravy na nově vybudovanou silnici R6. 
To Hostivici přineslo více klidu a méně prachu. 
Podařilo se po mnoha letech upravit plochu bývalého 
zámeckého parku (za parkovištěm Lidlu), která byla 
opravdovou ostudou. Současné vedení radnice 
získalo dotaci na vytvoření pásu izolační zeleně mezi 
letištěm a Jenečkem. Pracuje na přípravě úpravy 
okolí Litovického potoka… 
Pevně věřím a počítám s tím, že to ještě není vše 
a vzhled Hostivice se bude dále zlepšovat. Je zde 

stále mnoho nevzhledných míst. Mnoho výzev. 
Mnoho práce. Dílem je to výzva pro Technické služby, 
aby měly vůli udržet město upravené, a dílem pro 
městský úřad, aby se jim dařilo získávat dotace, 
protože jak všichni víme, bez financí to nejde. Určitě 
každý chceme bydlet v čistém a upraveném městě.  

Dalibor Smažinka 
 

Já, DFI Hostivice a H2006 
Do Hostivice jsme se přistěhovali roku 1998 do 
domku v prostoru bývalé cihelny. Když jsme dům 
pořizovali, stála v čele naší ulice i stará továrna, která, 
jak nám bylo řečeno, je určena k likvidaci. Po několika 
letech však továrnu v konkurzu koupila firma DFI 
Europe a byl zde obnoven provoz. Díky tomu se 
z továrny najednou linul celodenní hluk a zápach. V té 
době jsme se poprvé zkusili obrátit na město. Většinu 
zastupitelů a ani vedení města však náš problém 
nezajímal, naopak jsme zjistili, že DFI chce rozšiřovat 
výrobu a město s tím tiše souhlasí. Proto jsme s ně-
kolika sousedy založili občanské sdružení a začali 
nelehký boj za to, aby továrna své okolí neobtěžovala.  
A co že se tam vůbec vyrábí? Provozovna DFI Euro-
pe je výrobna polystyrenové potravinářské fólie. Poly-
styrenový granulát se taví v peci a je vstřikován na 
válce, kde se z něj za postupného chladnutí válcuje 
fólie. Při tomto procesu je tavenina výrazně cítit, 
a když se linka jednou rozjede, běží nepřetržitě něko-
lik dní a nocí. Během výroby se z taveniny i produktu 
do ovzduší uvolňuje styren (potenciální karcinogen) a 
aromatické uhlovodíky, které zapáchají jako spalova-
né plasty. Byť veškeré emise jsou pod hygienickým 
limitem, je továrna v okolí občas výrazně cítit. 
Poté, co město náš problém odmítlo řešit, jsme jako 
občanské sdružení dosáhli několika dílčích úspěchů. 
Továrnou se začaly zabývat státní orgány (ČIŽP, 
MŽP, Hygiena) a firma DFI byla donucena postavit 
okolo areálu protihlukový plot a zlepšit systém větrání 
provozovny. To sice částečně pomohlo, ale situaci 
úplně nevyřešilo. Navíc zde stále existovala možnost, 
že firma DFI se bude snažit své podnikání dále 
rozšiřovat. Proto jsem se v roce 2002 zapojil do místní 
politiky a byl jsem zvolen zastupitelem.  
To však není tématem tohoto článku. Od té doby se 
situace s provozovnou DFI v podstatě nezměnila, 
změnil jsem však přístup vedení města. I díky práci 
členů H2006 se fakt, že výroba tohoto charakteru 
nepatří do obytné části města, promítl do územního 
plánu. Díky tomu byla firmě DFI zamítnuta studie 
rozšíření areálu (a tím i otevření možnosti dalšího 
rozvoje). Ve sdružení H2006 působím dodnes. 
V současné době jsem členem komise rozvoje 
a členem finančního výboru. Mým cílem je, aby 
Hostivice fungovala jako skutečné město, tj. bylo zde 
centrum s možností kulturního a společenského vyžití 
a příjemné lokality k bydlení nerušené průmyslem 
a dopravou s dostatkem zeleně v okolí.  

Pavel Hosenseidl  
 

Hostivice v uplynulém desetiletí 
Přistěhovala jsem se do Hostivice před 11 lety. Za tu 
dobu město prošlo bouřlivým rozvojem, který přinesl 
občanům určitá pozitiva (např. zlepšení dopravní 
obslužnosti), ale bohužel i negativa (např. nikým 
neregulovaná masivní výstavba téměř ve všech 
okrajových částech města). Ve svém příspěvku bych 
se chtěla zaměřit zejména na problematiku života ve 



městě z pohledu matky 3 dětí. Mám děti různého věku 
(18, 12 a 6 let), takže velmi dobře znám potřeby jak 
malých dětí, tak dospívající mládeže. Když jsme se do 
Hostivice přistěhovali, nebyla zde vlastně žádná hřiště 
ani parky, kde by se dalo s dětmi pobýt. Stav místních 
komunikací byl natolik neutěšený, že jízda s kočár-
kem po městě vyžadovala slušnou fyzickou kondici. 
Možnosti sportovního a jiného vyžití byly minimální, 
pokud nepočítám činnost místní TJ Sokol. V podstatě 
přístup města nebyl moc „family friendly“. Nejen tyto 
problémy mě nakonec vedly k tomu, že jsem se 
začala více zajímat o dění ve městě. Protože si 
myslím, že komunální politika není o stranách, ale 
o lidech, zapojila jsem se do činnosti sdružení H2006. 
Setkávám se zde s lidmi různých názorů a představ, 
ale všechny nás spojuje představa vytvořit město, 
které bude příjemné nejen k bydlení, ale i k životu. 
Troufám si říci, že situace ve městě se opravdu 
zlepšila, a je to i nemalou zásluhou našich členů, kteří 
působí nejen v zastupitelstvu města a komisích, ale 
sami se podílejí na pořádání různých akcí. Děti se 
dočkaly několika hřišť, parky jsou upravené, dokonce 
i kdysi zanedbávaná „Třešňovka“ zve k procházkám. 
Přibyly nové stromové aleje a cyklostezky. Také 
nabídka aktivit pro volný čas dětí se zlepšila (funguje 
mateřské centrum, zvýšil se počet kroužků ve škole 
a školce). Bohužel stále jsou dost přehlíženy potřeby 
dospívající mládeže. V budoucnu to může přinést 
městu nemalé problémy (kriminalita mládeže, drogové 
závislosti, vandalismus), protože děti, kterým nyní 
nestačí školka, za pár let vyrostou a budou se ptát: 
„Co s volným časem?“ V současné době moc mož-
ností nemají, v podstatě zcela chybí aktivity určené 
přímo pro mládež. Většina zájmových útvarů a hřišť je 
určena pro malé děti a mladší školáky anebo až pro 
dospělé. Velmi dobře si uvědomuji, že je těžké něco 
pro mládež vymyslet, ale za pokus by to snad stálo. 
Líbilo by se mi zřízení nějakého nízkoprahového 
centra, které by pokrývalo neorganizovaný čas 
hostivických dětí a mládeže. Centrum by mohlo nabí-
zet různé aktivity (např. ping-pong, lezecká stěna, 
různé společenské hry, půjčovna knih, PC s interne-
tem...) a zejména prostory k vzájemnému setkávání 
a realizaci vlastních aktivit (např. zkoušky hudebních 
skupin). Vím, že v současné chvíli vedení města asi 
nejvíce trápí nedostatečná kapacita školky a nedo-
stavěná škola, ale v tomto případě spíš než peníze by 
možná pomohla dobrá vůle a zapojení občanů. Naše 
sdružení bude prosazovat kroky, které povedou ke 
zlepšení života mládeže v našem městě. Pokud totiž 
mladí uvidí, že nejsou městu lhostejní, nebudou se 
pak k městu lhostejně chovat. 

Markéta Mayerová 
 

PROČ.... a taky co bych chtěla 
Nikdy jsem nechtěla být členkou nějaké politické 
strany – vázanost programem strany, názory nejvyš-
šího vedení, spolu s dalšími atributy členství, mne 
nikdy neoslovily.  
Počátkem roku 2002 v Hostivici vykrystalizovala 
skupina lidí, kteří chtěli, stejně jako já, přispět 
k lepšímu vedení správy naší obce, nelíbila se jim 
určitá zakonzervovanost radnice (ne zcela přístupná a 
komunikativní) i zastupitelstva (netransparentní roz-
hodování) . V té době jsem zde žila jako „náplava“ už 
11 let, měla malé děti a záleželo mi na tom, jaké bude 

místo, kde budou vyrůstat. Naše nadšení zrodilo 
politické sdružení nezávislých a následně při pod-
zimních volbách r. 2002 politická situace a nálady lidí-
voličů vedly k tomu, že jsme získali poměrně silné 
zastoupení v hostivickém zastupitelstvu. Viděno z mé-
ho dnešního pohledu – tuto poskytnutou šanci jsme 
trochu promarnili – především z důvodu nezkušenosti 
v politice města a s přispěním nevhodně zvoleného 
představitele starosty. 
Přesto jdeme dál a zkušenosti získané osmiletou 
účastí v zastupitelstvu nám ukázaly, že v takto malém 
městečku by nemělo být důležité, kdo ze zastupitelů 
je členem té které politické strany či kdo se jím náhle 
stal, není podstatná naprogramovaná nenávist stran, 
či ukřivděnost z vývoje, ale důležitá je souhra, spolu-
práce a snaha pro město, jeho obyvatele zvolit tu 
nejlepší cestu. A tedy hlavně osobnost zastupitele...!!! 
Proto mi stojí za to, být součástí tohoto sdružení, 
jehož zvolení zastupitelé a především Jiří Kučera se 
mně stali zárukou tohoto způsobu konání, jednání. 
Přestože i my jsme museli v určitých chvílích volit 
velmi těžce, s kým a jak dál – politika a její umění 
kompromisu nás dohonily – nezměnilo to nic na naší 
prioritě: souhlasíme jen s těmi kroky, které jsou dle 
našeho názoru prospěšné pro město. 
Sama za sebe budu v našem sdružení především 
podporovat všechny plány a kroky směřující 
k vytvoření multifunkčního sálu ze stávající sokolovny, 
umožňující jak sportovní tak společenské aktivity, 
místo pro zájmové skupiny, včetně vybudování tzv. 
nízkoprahového klubu pro -náctiletou mládež.  

JUDr. Věra Marešová 
volební zmocněnec H2006 

 

Pohled urbanisty 
Hostivice má mimořádný polohový potenciál, 
v podstatě nejvyšší v příměstském území Prahy. Jeho 
součástí je i blízké letiště Praha-Ruzyně, které pocho-
pitelně znamená i zvýšené zatížení území hlukem. 
Soužití s letištěm (jediným významným v ČR) může 
mít, obdobně jako v řadě západoevropských regionů, 
i pozitivní důsledky (např. lokalizace výzkumných 
pracovišť a dalších programů terciérní sféry). Váž-
nějším problémem je nízký krajinný potenciál, daný 
jak morfologií terénu, tak dlouhodobým zemědělským 
využíváním krajiny. Tento stav lze změnit výrazným 
rozvojem ploch zeleně, a to i parků uvnitř města, na 
čemž by se v rámci kompenzačních opatření mohlo 
letiště výrazně podílet. Ke zlepšení kvality života by 
rovněž pomohla regulace těžké nákladní dopravy, 
která by měla být zásadně vedena po nadřazených 
komunikacích. S tím souvisí i vymístění provozů, 
které uvnitř obytného území nákladní dopravu indu-
kují, do zón ekonomických aktivit, kde jsou již v sou-
časné době volné objekty či pozemky.  
Hostivice za uplynulých 20 let doznala významného 
rozvoje. Z hlediska kvality prostředí, důležité pro oby-
vatele, však zatím zaostává. Ke zlepšení tohoto stavu 
je nezbytná spolupráce subjektů, podílejících se na 
správě města i pozitivní spoluúčast občanů. 
Hostivice má všechny předpoklady stát se úspěšným 
centrem severozápadní části příměstského území. 
Snad se podaří tyto předpoklady naplňovat.  

Ing. arch. Milan Körner, CSc. 
nekandidující podporující člen 

 



Petiční arch č.    
 

Počet podpisů:   
 

Petice voličů podporujících kandidaturu 
 

Sdružení nezávislých kandidátů Hostivice 2006 
 

pro volby do Zastupitelstva města Hostivice v roce 2010 
 
 
Níže podepsaní voliči s trvalým pobytem na území města Hostivice podporují kandidaturu volební strany Sdružení 
nezávislých kandidátů Hostivice 2006 ve volbách do Zastupitelstva města Hostivice v roce 2010. 
 
Poř.č. Jméno a příjmení Datum 

narození Místo trvalého pobytu Podpis 

1   Hostivice,  

2   Hostivice,  

3   Hostivice,  

4   Hostivice,  

5   Hostivice,  

6   Hostivice,  

7   Hostivice,  

8   Hostivice,  

9   Hostivice,  

10   Hostivice,  

11   Hostivice,  

12   Hostivice,  

13   Hostivice,  

14   Hostivice,  

15   Hostivice,  

16   Hostivice,  

17   Hostivice,  

18   Hostivice,  

19   Hostivice,  

20   Hostivice,  

21   Hostivice,  

22   Hostivice,  

23   Hostivice,  

24   Hostivice,  

25   Hostivice,  

26   Hostivice,  

27   Hostivice,  

28   Hostivice,  

29   Hostivice,  

30   Hostivice,  
 

Podepsané archy prosím předejte do konce července 2010 kterémukoliv kandidátovi SNK Hostivice 2006 
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