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Vážení spoluobčané,
již popáté jsme podali kandidátní listinu pro komunální
volby v Hostivici. Stejně jako před čtyřmi roky kandidujeme jako sdružení nezávislých kandidátů a hnutí
Starostové a nezávislí. Volnou spoluprací s hnutím
získáváme kontakt na lidi, kteří řeší podobné problémy v jiných obcích, ale zůstáváme místní, nezávislou
skupinou, která má své promyšlené názory na vývoj
Hostivice.

Volby se konají 5. a 6. října
V komunálních volbách se rozhoduje o tom, co se
bude dít v Hostivici v příštích čtyřech letech. Ať už se
rozhodnete pro kterékoliv kandidáty, rozhodně
nevynechejte možnost rozhodovat o budoucnosti
města. Všechny volební místnosti jsou umístěny
v budově základní školy v ulici U Zámecké zdi.

Budou pole okolo
Hostivických rybníků na konci
volebního období v roce 2022
i později nadále nezastavěná?
To je náš cíl.

Naše kandidátní listina
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

Ing. Jiří Kučera
43 let, místostarosta Hostivice 2009–2014,
výzkumný pracovník, Hostivice, Partyzánů 153
Mgr. Markéta Mayerová
46 let, výzkumný pracovník,
Hostivice, Letní 1540
Jakub Havlásek
42 let, jednatel společnosti,
Hostivice, Dělnická 887
Ing. Karel Malík
54 let, manažer nákupu, Hostivice, Haklova 1256
Ing. Pavel Hosenseidl
45 let, projektant, Hostivice, Jarní 1326
Roman Rozumek
53 let, výškové práce,
Hostivice, Husovo nám. 1226
Ing. Karel Novotný
68 let, informatik, Hostivice, Dělnická 850
Emil Pišoft
59 let, vedoucí výroby, Hostivice, Mírová 805

9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.

Ferdinand Polák
76 let, důchodce, Hostivice, Na Pískách 532
Ing. Miroslav Češpiva
57 let, výzkumný pracovník,
Hostivice, Vinohradská 36
Lenka Vinšová
47 let, cestovní konzultant,
Hostivice, K Nádraží 1149
MUDr. Petr Kovář
51 let, lékař (kardiolog),
Hostivice, Zachařova 2305
Soňa Křemenová
52 let, asistentka, Hostivice, B. Němcové 1038
Iva Nováková
50 let, účetní, Hostivice, Litovická 311
Vítek Hosenseidl
19 let, student, Hostivice, Jarní 1326
Dana Beagrie
35 let, účetní-ekonom,
Hostivice, Študentova 1150

Máme na co navazovat

Jaký rozvoj Hostivice?

Naše uskupení vzniklo již v roce 2002 a od té doby
jsme zastoupeni v zastupitelstvu města. V různých
obdobích jsme se přímo podíleli na řízení města, jindy
(zejména v posledních čtyřech letech) jsme byli
konstruktivní opozicí. Dobré nápady podporujeme bez
ohledu na to, kdo s nimi přišel, ale pokud nějaký krok
považujeme za chybný z hlediska města, neváháme
na to při jednání upozorňovat.
V končícím volebním období jsme neměli mnoho
příležitostí prosazovat konkrétní záměry, spíše jsme
museli bránit některým změnám v koncepci rozvoje
města a v územním plánu, které směřují k dalšímu
zastavování okolí Hostivice. V tomto období však
dobíhaly také různé projekty, na jejichž přípravě jsme
se významně podíleli. Byly to například revitalizace
Litovického potoka, rekonstrukce čistírny odpadních
vod, proměna rybníka v Jenečku či obnova 18. kaple
poutní cesty do Hájku. Patřili jsme k nejvýraznějším
iniciátorům vzniku kulturního střediska, bez jehož akcí
si dnes společenské dění v Hostivici již ani neumíme
představit. V dřívějších obdobích jsme například
podpořili vznik městské policie a věnovali jsme se
zlepšení činnosti Technických služeb. Na začátku
našeho působení jsme prosadili zveřejňování zápisů
ze zasedání zastupitelstva a rady, což je dnes
vnímáno jako naprostá samozřejmost.

Současné vedení města považuje za prioritu
vymezení dalších zastavitelných území tak, aby se
Hostivice mohla nadále rozrůstat do polí. Velkou
chybou by podle nás bylo povolit novou zástavbu
zejména kolem Hostivických rybníků, od Břví
k Sobínu a od Břví k Chýni. Zastupitelstvo přes náš
nesouhlas tyto záměry schválilo a dokonce schválilo
uzavření smluv, které město zavazují k prosazení
takových změn. Naštěstí se dosud radnici nepovedlo
projednat nejen 4. změnu stávajícího územního plánu,
ale ani nový územní plán, které by nevratně určily
tento směr rozvoje města. Na výsledku voleb závisí,
kam se Hostivice bude ubírat. Se zabíráním dalších
a dalších částí volné krajiny kolem Hostivice a hlavně
kolem Hostivických rybníků zásadně nesouhlasíme
a vystupujeme proti němu dlouhodobě, již od roku
2002, kdy tyto záměry byly předloženy poprvé.
Budoucnost Hostivice vidíme naopak ve zkvalitňování stávající zástavby. Za zásadní považujeme postupnou přeměnu výrobních areálů, které přímo sousedí s obytnými územími, na vhodnější využití. Hostivice
by však neměla být jen místem k bydlení, ale také
městem, které poskytuje svým občanům služby a kde
je možné získat zajímavé zaměstnání. Výrobní areály
by se měly soustředit kolem dálnice D6, kde jsou
plochy k tomuto účelu určeny již od roku 1994.

Dlouhodobé vize rozvoje města a hlavní úkoly na období 2018–2022
Naši představu o Hostivici, které bychom chtěli
dosáhnout, představují následující tři hlavní vize,
které rozvíjíme konkrétními úkoly:
------------------------------------------------------------------------

Zelené město
Hlavní výhodou Hostivice je kromě výhodné polohy
u Prahy množství zeleně – nejen Hostivických
rybníků, ale i dalších ploch a alejí kolem cest. Zeleň
se v minulých letech rozšiřovala a nově zakládala
a v tom je třeba pokračovat.
- Soustavná péče o zeleň
Zachováme a zkvalitníme péči o stávající parky a další zeleň v zástavbě i kolem ní, zaměříme se na péči
o nové výsadby, které v suchém horkém počasí trpí.
- Nové zelené plochy přístupné pro lidi
Podporujeme vznik nových zelených ploch, například
mezi Jenečkem a rozvojovými plochami kolem
dálnice. Zeleň musí být doplněna cestami, aby ji mohli
využívat občané pro vycházky a další aktivity.
- Dokončení revitalizace Litovického potoka
Úprava Litovického potoka zatím proběhla mezi mostem u stadionu a rybníkem Strnad, chybí úsek k Litovickému rybníku, kde tomu bránily majetkové poměry.
Situace se však vyvinula tak, že nejspíše bude možné
akci dokončit a propojit tak souvislým pásem zeleně
centrum Hostivice s Hostivickými rybníky.
------------------------------------------------------------------------

Živé město
Blízkost Prahy svádí k tomu, že významná část
obyvatel vyjíždí za prací jinam. Hostivice však nesmí
být místem, kde lidé jen přespávají. Představujeme si
ji jako místo s bohatým společenským životem, kam
rádi přijedou i lidé z okolí.

- Podpora MKSH a spolků
Bohaté kulturní a společenské dění se neobejde bez
podpory ze strany radnice, a to nejen finanční.
- Hřiště pro náctileté, místa pro setkávání
Podpoříme vznik hřiště pro mládež a míst, kde se
mohou lidé potkávat.
- Péče o památky
Chceme, aby se opravil zámek (restaurování vyžadují
třeba fresky v obřadní místnosti a fasáda zámku by si
zasloužila obnovu ze všech stran). Drobnější opravy
potřebují poutní kaple u Hájku i kaplička v Litovicích
a na záchranu čeká poutní kaple u Palouků, která
však není v majetku města.
------------------------------------------------------------------------

Přívětivé město pro všechny generace
Hostivice bude místo, kde se lidem dobře žije. Zázemí
zde najdou i děti a senioři.
- Kvalitní bydlení
Za významný úkol ke zlepšení kvality bydlení považujeme postupné přemístění výrobních areálů, které
sousedí s obytnými celky.
- Péče o městský majetek
Trvalá péče o městský majetek je samozřejmostí.
Chceme najít vhodné využití přízemních prostor staré
pošty čp. 59 na náměstí, které do ní přinese život.
Celkovou rekonstrukci vyžaduje dům čp. 3 v Pelzově
ulici před domem s pečovatelskou službou.
- Lepší komunikace radnice s občany
Mnohé záměry města trpí tím, že nejsou včas představeny a vysvětleny ve veřejné diskusi. Průběžné
a podrobné vysvětlování toho, co se na radnici
chystá, je velmi důležité a chceme se na ně při přípravě investičních akcí i dalším rozhodování zaměřit.

