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Vážení spoluobčané, 
začíná nový rok 2011, první rok nového volebního 
období hostivického zastupitelstva. Letos nás nečekají 
žádné volby, takže budeme mít všichni klid od poli-
tických předvolebních kampaní a zvolení zastupitelé se 
budou moci soustředit na práci pro Hostivici. 
 

Děkujeme všem voličům, kteří nám 
dali svůj hlas ve volbách  

do Zastupitelstva města Hostivice 
Ceníme si Vašich hlasů a chceme Vaši podporu využít 
k prosazení dobrých věcí pro Hostivici. 

Díky Vaší podpoře jsme se stali třetí nejsilnější volební 
stranou v Hostivici, získali jsme čtyři mandáty v zastu-
pitelstvu města, tedy o 100 % více než v minulém 
volebním období. ČSSD získala pět mandátů, ODS čtyři 
mandáty, TOP 09 tři mandáty a KSČM jeden mandát. 

Za naše sdružení byli do Zastupitelstva města Hostivice 
zvoleni tito kandidáti: Jiří Kučera, Dalibor Smažinka, 
Pavel Hosenseidl a Markéta Mayerová. 
Na ustavujícím zasedání nově zvoleného zastupitelstva 
11. listopadu 2010 pak byl na základě předchozích 
koaličních jednání zvolen  
Jiří Kučera místostarostou města Hostivice 
a Pavel Hosenseidl radním města Hostivice. 
Na práci pro Hostivici se nebudou podílet jen zvolení 
zastupitelé, ale i další naši členové a příznivci. Do 
finančního výboru zvolilo zastupitelstvo námi navrženou 
Dagmar Malíkovou. Komisi rozvoje a životního pro-
středí bude předsedat Pavel Hosenseidl a členy se stali 
Markéta Mayerová, Jana Vojtová a Karel Malík. V ko-
misi kultury, dětí a mládeže pod vedením Jiřího Kučery 
budou pracovat Dalibor Smažinka, Věra Marešová 
a Magdalena Karasová. V komisi pro zahraniční spolu-
práci nemáme zastoupení. Komise sociální a zdravotní 
bude jmenována až po uzavření tohoto Občasníku. 
Zájem pracovat v této komisi má Petr Kovář. 
 



 

 

Co následovalo po volbách  
a jak vznikla nová koalice? 

 
 

Po volbách jsme zahájili jednání se zástupci ČSSD, 
ODS a TOP 09 s cílem vytvořit co nejširší koalici. 
Jednání s TOP 09 byla od počátku oboustranně vní-
mána velmi pozitivně a vstřícně. Bohužel se ukázalo, že 
ustavení koalice všech v úvahu přicházejících stran je 
nemožné z důvodu zásadních neshod a tím i nemož-
nosti spolupráce mezi ODS a ČSSD. Po vzájemných 
jednáních jsme dospěli k závěru, že v současné době 
a za daného rozložení sil v zastupitelstvu je jedinou 
možností vytvoření koalice našeho sdružení s TOP 09 
a ČSSD.  

Byla vytvořena a podepsána koaliční smlouva, která 
upravuje fungování koalice tak, aby postavení všech tří 
stran v koalici bylo rovnocenné. Dohodli jsme se na 
prioritách směřování Hostivice, které byly zveřejněny 
v programovém prohlášení rady města. Toto prohlášení 
naplňuje náš program a zapracované požadavky ostat-
ních stran nejsou v rozporu s našimi představami. 

Uzavření této koalice považujeme za současné situace 
a za výše uvedených postojů stran za jediné funkční 
řešení, i když k jejímu uzavření bylo třeba mnoha vzá-
jemných kompromisů, a to jak mezi koaličními stranami, 
tak i konec konců v našem sdružení. Stávající koalici 
mohou někteří z našich voličů chápat rozporuplně, ale 
jiné řešení, uzavření jiné koalice, situace nenabídla. 

Věříme, že tato koalice umožňuje navázat na vše dobré, 
co jsme vytvořili při svém působení v komunální politice 
v minulých letech, a doufáme, že se nám podaří zdárně 
dokončit již zahájené či připravované projekty. Chceme 
a uděláme vše pro to, aby koalice fungovala ku pro-
spěchu města a abychom se na konci volebního období 
nemuseli bát ohlédnout za tím, co po nás zůstalo.  

Stejně jako v předchozím volebním období jsme 
připraveni diskutovat o věcných řešeních problémů 
i s opozičními zastupiteli, nezúčastníme se žádných 
případných nevěcných osobních polemik. Chceme a bu-
deme jednat tak, aby zastupitelstvo v obměněném slo-
žení společně usilovalo o rozvoj města, zvláště když 
programové priority všech stran jsou velmi obdobné. 

Budeme se nadále scházet a promýšlet a připravovat, 
jak co nejlépe naplnit náš volební program. S našimi 
názory se můžete i nadále seznámit na našem webu 
www.hostivickahistorie.cz/hostivice2006 
 
Dovolte nám popřát všem hodně sil, zdraví, 

lásky a objetí v novém roce 2011 
 
 

Za SNK Hostivice 2006 zvolení zastupitelé 
Ing. Jiří Kučera, Partyzánů 153, Hostivice 
Ing. Pavel Hosenseidl, Jarní 1326, Hostivice 
Dalibor Smažinka, Za Mlýnem 1724, Hostivice 
Mgr. Markéta Mayerová, Letní 1540, Hostivice 
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