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TOP 09 HOSTIVICE

Do Hostivice jsme se s manželkou a čtyřmi dětmi
přistěhovali před sedmi lety a rychle jsme splynu-
li s místním prostředím. Vystudoval jsem na Uni-
verzitě Karlově historii, dějiny mezinárodních
vztahů a teologii a v akademické sféře působím
dodnes jako odborný asistent na Filozofické fa-
kultě UK. Vždy jsem se zajímal o veřejné dění
a nakonec se v roce 2009 rozhodl pro vstup do
strany TOP 09. Ve volbách do zastupitelstva měs-
ta kandiduji podruhé, nyní jsem zastupitelem
a vedle jiné činnosti působím jako předseda škol-
ské rady ZŠ Hostivice. Moji vizí je moderní a roz-
víjející se město, které dokáže komunikovat se
svými občany, naslouchá jejich problémům a pod-
poruje jejich iniciativu ve prospěch ostatních.

Mgr. 
JAN ŠEFRANKA, M.A.
56 let

advokát

člen TOP 09

2

Do Hostivice jsem se přistěhoval koncem roku
2004. Pracuji jako právník a profesně se zabývám
firemními konkurzy. Jsem ženatý a bezdětný. Po
většinu času hodně zaneprázdněný. Nicméně se
vždy snažím najít čas na věci veřejné, i když musí
přiznat, že to někdy může být problém. Členem
TOP 09 jsem od roku 2009 a patřím mezi zakláda-
jící členy místní organizace Hostivice. V současné
době jsem členem zastupitelstva, předsedou kon-
trolního výboru a jedním z oddávajících. Jako člen
zastupitelstva se snažím řešit problémy našeho
městečka. Cílem mého snažení je zařídit bezpro-
blémový chod města. Tím mám na mysli to, že ob-
čané by měli co nejméně čelit různým byrokratic-
kým překážkám.

Ing. 
VOJTĚCH MUŽÍK
70 let

důchodce

člen TOP 09
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Do Hostivice jsme se s manželkou přistěhovali v roce
2006. Vystudoval jsem Elektrotechnickou fakultu
ČVUT, na které jsem následně několik let učil. Během
své profesní kariéry jsem pracoval v českých i zahra-
ničních společnostech působících v oblasti výpočetní
techniky. Mým posledním zaměstnavatelem byla spo-
lečnost DHL. Vážím si toho, že je Hostivice opravdo-
vé město s historickou tradicí, fungující infrastruktu-
rou a čilým společenským a kulturním životem. Od
roku 2010 jsem členem kontrolního výboru zastupi-
telstva, kde reagujeme na podněty obyvatel a snažíme
se pomáhat při hledání řešení. Rád bych přispěl k to-
mu, aby se nám v Hostivici žilo ještě lépe, abychom
dokázali prozíravě naplánovat její další rozvoj a plány
realizovat včas a vrámci schváleného rozpočtu.

MILAN MATKOVIČ
40 let

IT manažer

člen TOP 09
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Jsem úzce spojen s Hostivicí a jsem již třetí gene-
rací, která zde žije. Považuji se za hostivického
patriota. S partnerkou máme dvě děti a snad při-
bude i další... Vystudoval jsem matematicko-fyzi-
kální programovou školu. V roce 1992 jsem začal
pracovat pro RM Systém a v současnosti pracuji
pro firmu Hewlett-Packard jako Project Manager.
Do zastupitelstva města kandiduji jako člen TOP
09 podruhé. Současně pracuji jako člen kontrolní-
ho výboru. Rád bych vytvořil zázemí pro příjem-
ný život mladých rodin s malými dětmi, ale i star-
ších občanů. Svůj zájem bych také chtěl soustře-
dit na zlepšení okolí hostivických rybníků
a místní zeleně.

Mgr.
RICHARD KUREŠ
40 let

programátor

člen TOP 09
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Prof. PhDr. 
ALEŠ SKŘIVAN, CSc.
69 let

univerzitní profesor

bez politické příslušnosti
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Do Hostivice jsem se přestěhoval před deseti lety
a svého rozhodnutí stále nelituji – Hostivici pova-
žuji za krásné město, které svým prostředím a at-
mosférou umožňuje spokojený život. Jsem žena-
tý a mám dvě dospělé děti a čtyři vnuky. Působím
na Filozofické fakultě UK v Praze jako historik se
specializací na dějiny novověku. Současně jsem
vydavatelem odborného časopisu Historický ob-
zor. Do zastupitelstva města kandiduji s vědo-
mím, že rozvoj města může zajistit jen odpověd-
ná a racionální veřejná správa, založená na kon-
zervativních hodnotách. Chtěl bych nabídnout
své znalosti a zkušenosti, a to především ve škol-
ství, správě majetku a kontrolní činnosti.

Ing. 
LUBOŠ TOMÁŠEK
39 let

ekonomický ředitel

člen TOP 09
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Do Hostivice jsem se s rodinou přistěhoval před
osmi lety. Vystudoval jsem Stavební fakultu
ČVUT a zůstal v oboru až do dnešní doby. Prošel
jsem celým výrobním procesem od dělníka až po
pozici ředitele významné stavební firmy začleně-
né do nadnárodního koncernu. Jelikož mi není
lhostejné dění v Hostivici, rozhodl jsem se aktiv-
ně zapojit do veřejného života. Členstvím v TOP
09 včetně kandidatury do zastupitelstva chci pře-
devším podpořit slušné a pracovité lidi, kteří sdí-
lejí konzervativní hodnoty, ve svém životě již něco
dokázali a chtějí své znalosti a zkušenosti použít
ve prospěch Hostivice.

Mgr.
DAVID NEBESKÝ
47 let

knihkupec

bez politické příslušnosti

8

V Hostivici bydlím se svojí manželkou a dvěma
dospívajícími syny téměř sedmnáct let. Několik
let jsem strávil v zahraničí, kde jsem podnikal. Ži-
vím se prodejem knih v angličtině, a jak už to
u lidí pohybujících se okolo knih bývá, mým
hlavním zájmem je literatura. Nikdy jsem nebyl
členem žádné politické strany, se zájmem však
sleduji veřejné dění. Svoji kandidaturou do zastu-
pitelstva města chci podpořit slušnou politiku,
která respektuje iniciativu jednotlivce. Chtěl bych
se rovněž zasadit za omezení a důslednou kontro-
lu škodlivých továrních provozů v Hostivici.

Ing.
PETR FOUSEK
38 let

obchodní manažer

člen TOP 09
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Do Hostivice jsem se přistěhoval před deseti lety
a našel zde mnoho nových přátel a potkal mnoho
zajímavých lidí. Hostivice se stala mým krásným
domovem. Kandiduji poprvé, a důvodem je nebýt
jen pasivním, ale nějak přispět k tomu, aby Hosti-
vice zůstala i nadále mým domovem, a to nejen
pro mě. Vystudoval jsem Vojenskou Akademii
v Brně a pak byl 16 let vojákem z povolání. Před
čtyřmi lety jsem armádu opustil a dnes pracuji
jako IS Manažer v nadnárodní společnosti. Rád
bych nabídl své schopnosti a elán pro rozvoj naší
obce a zaměřil se na otevřenou a transparentní ko-
munikaci zastupitelstva s občany tohoto krásného
místa.

Ing. 
ZDENĚK ŠVANDA
45 let

ředitel společnosti

bez politické příslušnosti
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Do Hostivice jsem se přistěhoval před dvanácti
lety se svoji manželkou a dvěma dětmi . V té době
jsem pracoval pro České aerolinie, letectví prová-
zelo celý můj tehdejší život. Vystudoval jsem Vy-
sokou školu dopravní v Žilině, obor letecká do-
prava. V současné době pracuji jako ředitel spo-
lečnosti STRABAG PFS, která se zabývá správou
a provozem budov. Zkušenosti se státní správou
jsem získal při výkonu funkce Vrchního ředitele
pro cestovní ruch na Ministerstvu pro místní roz-
voj. Pokud to bude možné, rád bych přispěl v Hos-
tivici k rozumnému dialogu s vedením Letiště Pra-
ha a také bych chtěl zúročit svoje zkušenosti ze
současné práce, tj. správa a údržba městského ma-
jetku a nemovitostí.

RNDr. 
RADKA RAKOVÁ
42 let

projektový manažer

bez politické příslušnosti
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Ing.
KAREL ŠÍCHA
89 let

důchodce

bez politické příslušnosti
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S městem Hostivicí jsem těsně spojen od svého
dětství – žiji zde od roku 1932, kdy můj otec na-
stoupil službu v místních kasárnách. Celý život
jsem pracoval v zemědělství. Po studiu na Vyso-
ké škole zemědělské jsem nastoupil jako agro-
nom v Novém Strašecí, několik let jsem působil
při zakládání farem v Etiopii a nakonec jsem ko-
ordinoval činnost zemědělských podniků jako
hlavní středočeský agronom. Vždy jsem se aktiv-
ně zajímal o veřejné dění a snažil jsem se pomá-
hat při rozvoji Hostivice. V minulých letech jsem
působil v různých městských orgánech a dodnes
v rámci svých možností pracuji ve finančním vý-
boru.

LUKÁŠ BOŤCHA
29 let

IT technik

bez politické příslušnosti

13

Naše rodina žije v Hostivici už řadu let a já se po-
važuji za rodilého kluka z Hostivic. Žiji v Hostivi-
ci od narození, a to již 29 let. Vystudoval jsem
Střední průmyslovou školu dopravní – obor elek-
tronické počítačové systémy. Tento obor využívám
už devět let u firmy Toshiba. Jsem aktivním hrá-
čem fotbalového týmu Hostivice. V Hostivici bych
se chtěl podílet především na rozvoji infrastruktu-
ry pro mládež. Naše město se stále rozrůstá a je tře-
ba zajistit tolik prostoru pro mladou generaci, aby
neměla důvod se stěhovat pryč. Zapomínat se ne-
smí ani na starší občany, pro něž by mělo město na-
pomoci vytvořit důstojné podmínky života.

JOSEF SKÁLA
69 let

podnikatel

člen TOP 09
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Do Hostivice jsem se přistěhoval se svoji ženou
a dcerou v roce 2001. Dcera do Hostivice chodi-
la do školky i školy. Stále pracuji, byť jsem již
několik let v důchodu. Podnikám 24 let v dopra-
vě. Již několik let jsem členem TOP 09. Nikdy
jsem nebyl členem žádné politické strany a hlav-
ním důvodem mého vstupu do této strany byly
sympatie k jejímu předsedovi Karlu Schwarzen-
bergovi. Velkou část svého života jsem žil v cent-
ru hlavního města, ale Hostivice mi přirostla vel-
mi rychle k srdci. Jsem připraven nabídnout své
zkušenosti, aby se nám všem v obci žilo spoko-
jeně.

Ing. 
MILOSLAV RYŠAVÝ
61 let

finanční ředitel

bez politické příslušnosti
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Pocházím z Čáslavi a v Hostivici bydlím s rodnou
devět let. Vystudoval jsem Strojní fakultu ČVUT,
celý produktivní život se věnuji především organi-
zaci a ekonomice. Posledních dvacet let pracuji
v pozicích finančního či ekonomického ředitele.
Mám rád sport, dosud jej více či méně aktivně pro-
vozuji. Ze zaměstnání mám zkušenosti s ekonomi-
kou, ale i s problematikou odpadů (elektroodpadů
zejména), částečně i s veřejnými zakázkami a ener-
getikou. Hostivice má jistě řadu problémů k nalé-
havému řešení, rád bych přispěl k tomu, aby se
vyšší priority dočkalo například řešení zvýšení
kvality pitné vody.

Mgr.
PAVEL BEDNÁŘ
38 let

programátor/analytik

bez politické příslušnosti
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Do Hostivice jsem se přistěhoval s manželkou po-
cházející ze sousední Chýně před dvanácti lety
z Prahy. Od té doby se nám narodili dvě děti, a tak
jsme v Hostivici postupně zapustili své kořínky.
Vystudoval jsem Fakultu sociálních věd UK obor
bankovnictví a finance a nyní pracuji jako progra-
mátor/analytik. Od počátku se snažím sledovat ve-
řejné dění v našem městě. Přál bych si, aby se
Hostivice stala skutečně funkčním městem, s kva-
litním veřejným prostorem tvarovaným zelení
a kvalitní maloměstskou architekturou, s dostat-
kem prostor pro drobné podnikání a služby a mo-
derním školstvím.

Do Hostivice jsme se přestěhovali s rodinou
z pražského panelového sídliště v roce 2006. Vy-
studovala jsem Přírodovědeckou fakultu UK, obor
molekulární biologie a genetika. Tři roky jsem pra-
covala v Mikrobiologickém ústavu AV, poté jsem
se začala věnovat výzkumu nových léčiv. Momen-
tálně pracuji v klinickém oddělení farmaceutické
společnosti. Život v Hostivici považuji za poměrně
ideální kombinaci bydlení v klidnějším prostředí
v dosahu Prahy. Jsem členkou komise kultury, dětí
a mládeže; několik let jsem aktivně organizovala
sportovní zájmové kroužky pro zdejší děti. Ráda
bych, aby se v našem městě dobře žilo a aby z něj
lidé nemuseli odjíždět jinam hledat smysluplné vy-
užití času.

Do Hostivice jsem se přistěhoval v roce 2003,
s dlouholetou přítelkyní jsme si koupili malý do-
mek v centru staré zástavby. V 2010 se nám naro-
dili dvě děti. Vystudoval jsem Přírodovědeckou fa-
kultu UK, obor Teoretická biologie a posledních
deset let pracuji jako programátor. Vstup do TOP
09 chápu jako příležitost udělat něco smysluplné-
ho spolu s lidmi, kteří nejsou příliš zatíženi minu-
lostí. Za svého druhu rodinu bych rád považoval
i obec, ve které žiji. Dobré vztahy se sousedy
a spoluobčany jsou podle mého názoru základem
dobrého života v každé obci. Považuji-li obec sku-
tečně za svou, pak mne nemůže nechat chladným
jakýkoliv problém, na který v obci narazím.
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VOLEBNÍ PROGRAM

NAŠE TÉMATA

Při nastávajících volbách do městské-
ho zastupitelstva předstupujeme před
občany s následujícími prioritami:

1. HOSTIVICE – MĚSTO PRO
PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT

TOP 09 si klade za cíl podporu podo-
by Hostivice jako města pro plnohod-
notný život jeho obyvatel. Podpoříme
proto kroky vedoucí k zajištění základ-
ních potřeb občanů, jakož i doplňko-
vých kulturních a společenských akcí. 

Bezpečnost. Úkolem města by měla
být aktivní součinnost města na zajiště-
ní bezpečnosti jeho obyvatel, zejm. se-
niorů a dětí. Budeme se snažit vyjednat
lepší komunikaci a nalezení vhodného
modelu součinnosti PČR a Městské po-
licie (např. podíl PČR na zvýšení bez-
pečnosti dětí v ranních hodinách /7:30-
8:15/, dosažení koordinace při měření
rychlosti vozidel včetně instalace upo-
zorňujícího panelu překročení povole-
né rychlosti). S ohledem na rostoucí
počet obyvatel podpoříme navýšení po-
četního stavu Městské policie o dalšího
příslušníka.

Infrastruktura. TOP 09 podporuje
co nejrychlejší dokončení všech vel-
kých projektů, ať se jedná o ČOV, revi-
talizaci Litovického potoka či postup-
nou obnovu komunikací, které chceme
každý rok dotovat z městského rozpoč-
tu fixní částkou. Ambiciózním projek-
tem, o který se chceme pokusit, je pře-
měna parku mezi objektem Lidlu a zá-
kladní školy v plnohodnotný prostor
volnočasového vyžití občanů města
(osazení lavičkami, piknikové plochy,
vybudování dětského hřiště, outdooro-
vé posilovny, hřiště pro pétanque atd.).
Zajistíme propojení areálů základní
a mateřské školy tak, aby rodiče mohli
rychle a bezpečně převádět své děti me-
zi oběma institucemi bez zbytečných
dopravních komplikací. Za další priori-
ty považujeme propojení města s jeho
bezprostředním okolím (podpora pro-
jektů zajištujících propojení s přírodní
dominantou hostivických rybníků)
a dobudování cyklostezek. Zasadíme se
o to, aby občané Hostivice získali nový
zdroj pitné vody s významně nižším
obsahem vápenatých a hořečnatých
sloučenin.

Doprava. Podpoříme zvyšování do-
pravního propojení Hostivice s Prahou,
ale i okolními obcemi – za nedostatečné
považujeme zejména napojení na město
Rudná. V souvislosti s rozšířením počtu
železničních zastávek (U hřbitova, Je-
neček, Sadová) chceme ve spolupráci se
SŽDC vybudovat u železničních stanic
moderní a kamerově zabezpečené záze-
mí pro cyklisty. Necháme osadit městs-
ké zastávky informačními panely o od-
jezdech navazujících přípojů, zejm. vla-

ků. Chceme zvýšit kulturní prostředí
a zázemí autobusových zastávek, je-
jichž úroveň považujeme za nedůstoj-
nou, a rozšíříme jejich informační funk-
ci (tabule, vývěsky apod.).

Podpora podnikatelského prostře-
dí. Chceme podpořit prostředí, které
napomůže rozvoji služeb a podnikatel-
ských aktivit, bez nichž nemůže žádné
město smysluplně fungovat. Budeme
proto iniciovat vznik pravidelně aktua-
lizované databáze lokálních živnostní-
ků a umožníme jejich lepší prezentaci
a větší zapojení místních podnikatelů
do řešení problémů, které město trápí.

Městské kulturní středisko a spol-
ky. TOP 09 jednoznačně podporuje
činnost dobrovolných organizací
a spolků, které považujeme za jeden
z nejdůležitějších projevů občanské
společnosti. MKSH v posledním roce
prokázalo opodstatněnost svého zřízení
a postupně naplňuje představy o reali-
zaci větších kulturních a společenských
akcí i zajištění pravidelných volnočaso-
vých aktivit. Chceme i nadále finančně
podporovat činnost jednotlivých orga-
nizací a umožnit jim rozvíjení aktivit

nabízejících občanům města kulturní
a společenské vyžití.

Školství. Město Hostivice má v sou-
časné době vybudovánu funkční struk-
turu vzdělávání a výchovy dětí od před-
školního stupně po gymnaziální úro-
veň. Chceme zajistit trvale udržitelnou
úroveň vzdělávání našich dětí a reago-
vat včas na hrozící problémy zejména
ohledně kapacity mateřské a základní
školy. Za hlavní cíl pro další roky pova-
žujeme vybudování nové mateřské ško-
ly a vyřešení nedostatečné kapacity zá-

kladní školy při očekávaném zvyšování
počtu dětí. 

Čisté a zdravé město. Naším cílem je
přinejmenším udržet stávající kvalita-
tivní úroveň technických služeb a zvý-
šit povědomí občanů o čistotě v okolí
svého bydliště. Podpoříme projekty,
které budou citlivé k životnímu prostře-
dí a více propojí zástavbu se zelenými
plochami.

2. ARCHITEKTONICKÁ
A FUNKČNÍ PODOBA MĚSTA

Hostivice prošla v uplynulých letech
rychlým urbanistickým rozvojem, če-
muž ne vždy odpovídaly adekvátně bu-
dovaná infrastruktura a promyšlená ar-
chitektonická podoba města. Současnou
zastavěnou plochu města, i s vědomím
již schválených a postupně realizova-
ných developerských projektů, považu-
jeme pro tuto chvíli za dostatečnou –
další rozšíření města by bylo myslitelné
pouze za předpokladu dobudování po-
třebné infrastruktury a při zachování
kvalitního standardu života obyvatel
Hostivice. Podoba města musí být

v souladu se schváleným Plánem rozvo-
je města.

Podstatně větší důležitost než dosud
musí mít promyšlené dotvoření archi-
tektonické podoby města, a to se zapo-
jením všech zainteresovaných a kom-
petentních složek – od radnice přes od-
borníky po širší veřejnost. Za prioritu
považujeme pečlivě připravenou aktua-
lizaci územního plánu města, který
předloží funkční a přijatelnou podobu
města v delší časové perspektivě (mini-
málně 15 let).

3. HOSPODAŘENÍ MĚSTA 
A INVESTICE

TOP 09 považuje za svoji důležitou
prioritu zodpovědné hospodaření, které
nepovede k trvalému a rozsáhlému za-
dlužování města. Výjimkou mohou být
pouze úvěry spojené s nutnými investi-
cemi do rozvoje infrastruktury. Díky
novému přepočtu Rozpočtového určení
daní, které se podařilo prosadit z inicia-
tivy poslanců za TOP 09 a STAN v ro-
ce 2012, získalo naše město o více než
12 000 000 Kč ročně více pro své hos-
podaření – vyšší daňový výnos umožní
stabilizovat rozpočet města a zajistí fi-
nancování řady investičních akcí. Jeli-
kož je třeba u většiny rozsáhlejších in-
vestičních akcí získat podporu z kraj-
ských, státních i evropských dotací,
budeme této oblasti věnovat mimořád-
nou podporu a dbát na kvalitní přípravu
potřebných podkladů k jejich získání.

Navrhneme zveřejňování všech
smluv a plateb (mimo osobních výdajů
a sociálních plateb) na internetových
stránkách města. Všechna výběrová ří-
zení musí být zcela transparentní

a v úrovni zákona o veřejných zakáz-
kách – prosadíme zveřejnění komplet-
ních informací o VŘ včetně nabídek
přihlášených firem a taktéž smluv, ve
kterých je město smluvní stranou. Bu-
deme důsledně uplatňovat transparent-
ní výběr zhotovitele dle kritéria nejniž-
ší ceny. Současně nastavíme u veřej-
ných zakázek hrazených z městských
zdrojů takový systém smluvních pod-
mínek a finančních záruk, které bez vý-
jimky zaručí kvalitní provedení díla.

Větší důraz chceme klást na možnost
centrálního nákupu energií a služeb,
a to i ve spolupráci s dalšími obcemi
a subjekty. V rámci městského rozpoč-
tu vytvoříme fond na zajištění správy
a pravidelných oprav městských nemo-
vitostí, který zamezí pozdějším problé-
mům s jejich údržbou.

4. TRANSPARENTNÍ 
A OTEVŘENÁ RADNICE

TOP 09 se chce zasadit o co největší
otevřenost správy města a komunikaci
s občany Hostivice. Obyvatelé města
musejí mít možnost získat všechny po-
třebné informace o fungování města,
činnosti svých volených zástupců i pro-
jektech, které se realizují či budou rea-
lizovat. V případě převzetí odpověd-
nosti za správu města chceme pravidel-
ně občany seznamovat s činností
vedení města, jeho plány a průběhem
realizace hlavních projektů. Zavedeme
rovněž pravidelné dny pro setkávání
s občany.

Podpoříme zveřejňování podrobněj-
ších zápisů z jednání rady a zastupitel-
stva města, stejně jako kompletních in-
formací o VŘ včetně nabídek (u výbě-
ru zhotovitele zakázky zveřejníme
komentář a zdůvodnění rozhodnutí).
Chceme více zapojit veřejnost – odbor-
nou i širší – do procesu rozhodování
o fungování a směřování města – jak
prostřednictvím anket, tak jednáním
odborných komisí a otevřených zasedá-
ní s účastí veřejnosti.

POLITICKÉ STRANY TOP 09 PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA HOSTIVICE

HOSTIVICE – MĚSTO PRO PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT
Již podruhé předstupují kandidáti nominovaní politickou stranou TOP 09 před občany města Hostivice, aby se ve volbách do zastupitelstva města ucházeli o hlasy
veřejnosti. Před čtyřmi roky většina z nás byla v komunální politice nováčky a teprve jsme se seznamovali s úskalími praktické činnosti ve prospěch města a jeho
občanů. Uplynulé období nám umožnilo z blízkosti poznat jednotlivé problémy, které před městskou správou leží, a v mnoha případech jsme se podíleli na jejich ře-
šení. Z kandidátů, kteří se nyní ucházejí o váš hlas, dva pracují v zastupitelstvu města a další působí ve výborech a komisích města. Kandidátní listina je doplněna
o odborníky z různých oblastí a lidi ochotné se zapojit do práce ve prospěch hostivických občanů. 
TOP 09 chce být v Hostivici i nadále alternativou pro všechny slušné a rozumně smýšlející lidi, kterým jde o blaho města. Naší zásadou je uvážlivý přístup k problé-
mům a důraz kladený na osvědčené konzervativní hodnoty. Jsme přesvědčeni, že jedinou správnou cestou je otevřenost a spolupráce – jako spolehliví partneři chce-
me prosadit a podpořit projekty, které mohou napomoci zkvalitnit život v Hostivici.


