OBČASNÍK č. 1/2010
Sdružení nezávislých kandidátů

Hostivice 2006
Vážení spoluobčané,
komunální politik má sloužit občanům a mají za něho
mluvit především výsledky jeho práce. Přesto je třeba
některé kroky vysvětlit a informovat občany přímo,
nejen v oficiálních dokumentech a zdrojích informací.
Rozhodli jsme se Vás opět oslovit formou našeho
„Občasníku“, kde Vám předkládáme naše vyjádření
k nejčastějším otázkám.

Kdo je Hostivice 2006
Hostivice 2006 je neformální skupina hostivických
občanů, která vznikla v roce 2002 a snaží se
prosazovat své představy o fungování a rozvoji
města. Nejsme členy žádné politické strany a jsme
přesvědčeni, že na místní úrovni by se všichni měli
zasazovat o rozvoj města bez ohledu na politické
přesvědčení. V období 2002–2006 jsme se podíleli na
řízení města v koalici s ODS a US-DEU. Zastáváme
názor, že město by se již nemělo příliš plošně
rozšiřovat, ale musí se soustředit na zlepšení
občanské vybavenosti, na rozšíření rekreačního
zázemí i na vytvoření dalších příležitostí pro aktivní
trávení volného času. Sami se snažíme přispět ke
společenskému dění v Hostivici, řada z nás se podílí
na vedení místních organizací a na pořádání akcí pro
veřejnost.

Situace po volbách 2006
Ve volbách v roce 2006 získala Hostivice 2006 dva
mandáty v zastupitelstvu města. Zastupiteli se stali
Jiří Kučera a Dalibor Smažinka. Po volbách jsme vedli
jednání s různými stranami, zejména s vítěznou ODS.
Ta se nakonec rozhodla pro vytvoření rady města
s jinými zastupiteli a přes dohodu o volbě předsedy
kontrolního výboru na ustavujícím zasedání podpořila
do této funkce jiného kandidáta. Stali jsme se tedy
konstruktivní opozicí. Zapojili jsme se do činnosti
výborů a komisí, podporovali jsme rozumné návrhy
a aktivně jsme vystupovali proti záměrům, které jsme
považovali za špatné pro město.

jednu žádost o dotaci, která nakonec nebyla
schválena, a zadministrovala další dvě již přidělené
dotace. Koncem roku 2008 byla bez řádné přípravy
a bez finančního zajištění zahájena stavba sportoviště
u základní školy. S následky podcenění situace se
potýkáme dosud, například kvůli tomu město nemohlo
požádat o dotaci na dokončení stavby. Posledním
významným problémem bylo rozhodnutí rady města
zavést Višňovku zeminou, čímž bylo toto cenné
přírodní území významně poškozeno. Dalším škodám
zabránil pouze zásah České inspekce životního
prostředí.
V prosinci 2008 odstoupila ze zastupitelstva i z rady
města zastupitelka paní Jana Kozlová, která
kandidovala za Iniciativu občanů, a tím „vláda“ ODS
ztratila většinu v zastupitelstvu. Přestože jsme byli
v opozici, ODS nás považovala za jediného možného
partnera pro zbytek volebního období. Pokud bychom
volbu chybějícího radního podpořili, přihlásili bychom
se k odpovědnosti za rozhodnutí, která jsme kritizovali
a odmítali.
Po dlouhých jednáních s ODS i s ostatními opozičními
volebními stranami jsme se rozhodli pro větší změnu
ve vedení radnice. Naši podporu novému uspořádání
jsme dlouho zvažovali a podpořili jsme řešení, které
by přineslo zlepšení investiční situace v Hostivici
a dokončení zásadních projektů, které vázly již řadu
let. Novou koalici tak tvoří všechny volební strany
kromě ODS, která se odmítla podílet na vedení města
v novém uspořádání. Koalice jako své programové
prohlášení přijala materiál připravený Hostivicí 2006.
Naše rozhodnutí vzniklo za cenu výrazných
kompromisů ve vlastních řadách. S odstupem jednoho roku se domníváme, že jsme se v dané situaci
rozhodli správně.

Naše současné působení na radnici
•

Přes dřívější názorové rozdíly mezi námi a jinými
zastupiteli se nám podařilo najít společnou řeč
o řešení nejdůležitějších problémů města. Naše
spolupráce se současnou koalicí ve vedení města
probíhá ve věcné rovině. Mrzí nás, že od změny
v lednu 2009 většina zastupitelů ODS ztratila
zájem o dění v Hostivici a v zastupitelstvu.

•

Člen Hostivice 2006 Jiří Kučera byl v lednu 2009
zvolen místostarostou města Hostivice. Ve své
činnosti se zaměřuje na oblast životního prostředí, na zlepšení řádného chodu města včetně
práce Technických služeb a informování veřejnosti a na spolupráci se školami a s místními
zájmovými organizacemi.

Změna v lednu 2009
Během let 2007 a 2008 prosazovala rada města
některé záměry, se kterými jsme nesouhlasili. Nelíbil
se nám záměr prodat ke komerčním účelům pozemek
u ulice Ke Skále mezi továrnou DFI a autobazarem,
kde nakonec v loňském roce podle původních plánů
vznikl nový park. Nepodporovali jsme změny
územního plánu, které měly umožnit další masivní
rozvoj zástavby. V roce 2007 radnice uzavřela
smlouvu o zajišťování dotací s poradenskou firmou.
Přes několikamilionové náklady firma připravila pouze

•

v Hostivici, proto je třeba dobře promyslet jeho
budoucí využívání. Jsme přesvědčeni, že areál by
měl sloužit jako multifunkční. Kromě sportování
zde musí být prostor pro kulturní a společenské
akce. V budoucnu by se zde mohly konat
koncerty různých žánrů, diskotéky pro mladé
a spousta dalších akcí. Je třeba jednak dobře
promyslet způsob organizování a financování
takových akcí, jednak zajistit opravu největších
závad (rozpadlý komín, protékající střecha,
nevyhovující WC...) a v neposlední řadě připravit
zásadní rekonstrukci tohoto objektu. Novou náplň
a kvalitu musí dostat i venkovní sportoviště.
Podpoříme, případně budeme iniciovat všechny
kroky, které umožní takové využití areálu
Sokolovny.

Naši členové nadále působí jako členové
finančního výboru a většiny komisí. Dalibor
Smažinka předsedá kulturní komisi, Karel Malík
vede komisi rozvoje a předsedkyní komise dětí a
mládeže je Magdalena Karasová.

Co se podařilo
•

Společnými silami celého vedení města se
podařilo během roku 2009 realizovat nebo zahájit
řadu investičních akcí, o kterých informoval
Hostivický měsíčník. Mnohem intenzivněji se
věnujeme získávání dotací. V minulém roce byla
získána dotace na městský park a s podporou
státního rozpočtu vzniklo sportoviště u Olivové
ulice. Podáno bylo šest dalších žádostí o dotace,
jejichž výsledky zatím neznáme.

•

Během uplynulého roku se významně zvýšila
„štábní kultura“ při činnosti úřadu. Jako příklad lze
uvést, že zastupitelé dostávají na svá zasedání
kvalitní úplné podklady. Tuto změnu asi běžní
občané příliš neocení, ale pro fungování úřadu je
zásadní.

•

•

•

Za velký úspěch považujeme zlepšení práce
Technických služeb. Díky úzké spolupráci mezi
radnicí a novým ředitelem TSH a jeho pracovníky
se podařilo snížit úniky pitné vody z vodovodní
sítě (ztráty) z více než 60 % na asi 15 %, byla
pořízena nová technika, zlepšil se úklid komunikací i údržba zeleně.
Nový městský web výrazně zjednodušuje
zveřejňování dokumentů a může tak lépe přinášet
informace o dění v Hostivici. I přes snížení příjmů
města v důsledku hospodářské krize a vypršení
sponzorské smlouvy byl zachován rozsah a forma
Hostivického měsíčníku, který jako zdroj informací
dostávají bezplatně všichni občané.
V roce 2008 jsme podpořili vznik městské policie.
Její kvalitní činnost v Hostivici vnímáme jako
velký přínos pro bezpečnost ve městě.

Aktuální témata

Co chceme dosáhnout do voleb
•

V prosinci 2009 začala přípravnými pracemi
stavba školní jídelny v areálu U Zámecké zdi.
Tato silně medializovaná akce má být dokončena
v roce 2010. Věříme, že se po získání dotace
podaří zahájit stavbu dalšího pavilonu a poté
i stavbu posledního zbývajícího pavilonu. Z areálu
v Komenského ulici by se pak mohla stát střední
škola.

•

Řada akcí je připravena a čekáme na rozhodnutí
o dotacích. Posuzování je velmi zdlouhavé, takže
tyto akce budou zahájeny nejspíš až koncem roku
2010. Připravujeme i další žádosti o dotace, jako
zásadní vidíme akci úpravy údolí Litovického
potoka (tzv. revitalizaci). Musíme využít časově
omezené příležitosti získat na akci vysokou
evropskou dotaci, žádost bude podána koncem
roku 2010.

Náš kontakt a komunikace s H2006
•

Pokud Vás naše názory zaujaly a máte zájem se
zapojit do činnosti Hostivice 2006, rádi Vás
uvítáme na našich setkáních.

•

Můžete nám napsat mailem na adresu
hostivice.2006@volny.cz nebo kontaktovat jednotlivé členy.

•

Naše webové stránky najdete na adrese:
www.hostivickahistorie.cz/hostivice2006
Zde zveřejňujeme například komentáře ke
každému zasedání zastupitelstva

Rozvoj letiště Praha-Ruzyně
•

Letiště Praha, a. s., stále připravuje výstavbu
nové vzletové a přistávací dráhy RWY 06R/24L,
která zasahuje na území Hostivice a jejíž provoz
nepochybně zhorší životní prostředí ve městě.
V současné době je projednávána znovu
dokumentace vlivu stavby na životní prostředí, ke
které se každý může vyjádřit do 7. února 2010.
Podíleli se na přípravě vyjádření města, které bylo
schváleno na zasedání zastupitelstva 25. ledna.
H2006 s výstavbou dráhy nesouhlasí. Jsme
rádi, že stejný postoj dlouhodobě zastává i vedení
města.

Budoucnost Sokolovny
•

V dohledné době pravděpodobně získá město
Hostivice do svého vlastnictví hostivickou
Sokolovnu. Na jejím současném nevyhovujícím
stavu se podepsaly jednak obecný nedostatek
peněz na sportovní činnost, jednak složité
majetkové poměry. Jde o jediný větší sál

Za SNK Hostivice 2006:
Jiří Kučera, Partyzánů 153
Dalibor Smažinka, Za Mlýnem 1724
Miroslav Češpiva, Vinohradská 36
Jakub Havlásek, Dělnická 887
Pavel Hosenseidl, Jarní 1326
Soňa Křemenová, B. Němcové 1038
Karel Malík, Haklova 1256
Věra Marešová, Česká 733
Markéta Mayerová, Letní 1540
Karel Novotný, Dělnická 850
Roman Rozumek, Husovo nám. 1226
Tento občasník byl vytištěn z prostředků členů
sdružení Hostivice 2006

