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KRÁTCE O NAŠÍ MÍSTNÍ
ORGANIZACI TOP 09
Naše místní organizace má 12 členů. Předsedou je PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek PhD., ThD., místopředsedou Milan Matkovič. Na základě výsledku do zastupitelstev
obcí, které proběhly na podzim
2014, jsme získali celkem dva mandáty, které v současné době vykonávají dr. Suchánek a Mgr. Jan Šefranka. Jsme činní v kontrolním výboru
a ve finančním výboru. V kontrolním výboru působí ing. Vojtěch Mužík a Milan Matkovič. Členy finančního výboru jsou Mgr. Jan Šefranka
a ing. Luboš Tomášek. Scházíme se
podle potřeby. Jedním z faktorů, od
kterých se odvíjí frekvence našich
schůzek, je konání zastupitelstva.
Zde je nutno zdůraznit, že toto zastupitelstvo se neschází tak často
jako v minulém volebním období,
kdy se svolávaly i mimořádné schůze zastupitelstva, většinou v souvislosti s plánovanou výstavbou a rozvojem města.
Pokud jde o naší činnost v zastupitelstvu, nejvíce naší místní organizaci zaměstnává plánovaná výstavba a rozvoj města. Bohužel o této
věci neprobíhá žádná širší diskuze.
Naše postoje jsme prezentovali na
schůzích zastupitelstva, ale i v rámci jiných platforem. Dalším bodem
kritiky ze strany našich zastupitelů
byla i otázka neprůhledného převodu zdravotního střediska na společnost Polymedica Praha, s.r.o. V této
věci vystoupil dr. Suchánek. Naši
zastupitelé také na schůzích zastupitelstva kritizovali postoj většiny zastupitelů vůči Kontrolnímu výboru,
kdy dochází k tomu, že jeho činnost
je do značné míry paralyzována, neboť nebyl schválen program kontrolní činnosti, což ve svém konečném výsledku může mít ten důsledek, že dojde k zneprůhlednění rozhodovacích procesů vedení města.
Uvedená situace je znepokojující
a byla umožněna volebními výsledky, kdy současná vládnoucí koalice
má silnou převahu, což se negativně
projevilo ve fungování zastupitelstva, jakož i ve stylu vládnutí vítězné koalice. Diskuze se prakticky nekoná. V současné době schůze zastupitelstva trvá zhruba jednu hodinu, někdy méně, zatímco v minulosti schůze trvaly v průměru skoro tři
hodiny. A v tak důležitých otázkách
jako je další rozvoj a výstavba města se v minulosti konala mimořádná
zasedání, případně pracovní zasedání. Žádná taková zasedání se v tomto volebním zatím nekonala, ačkoliv
vládnoucí koalice začala prosazovat
změnu územního plánu. To je zneklidňující stav, který naše místní organizace vnímá s velkými obavami.
O těchto věcech se snažíme informovat veřejnost. Děje se tak nejen na
jednáních zastupitelstva, ale i prostřednictvím článků v Hostivickém
měsíčníku, na internetu a na našich
stránkách na Facebooku. A v neposlední řadě i v tomto Letopisu.
Jan Šefranka

KAM SMĚŘUJE HOSTIVICE?
Hostivice náleží k těm středočeským
městům, která v posledních letech prošla výrazným rozvojem. Vzrostl počet
obyvatel města, současně s ním se rozšířila i potřebná infrastruktura – byla
postavena nová škola a jídelna, rozšířila
se mateřská škola a čistírna odpadních
vod a rekonstrukcí bývalé sokolovny
město získalo důstojný prostor ke společenským a kulturním aktivitám. Město se snaží obnovovat silnice i chodníky,
výrazně se zvýšila plocha okrasné zeleně a přínosem pro podobu města snad
bude i probíhající revitalizace Litovického potoka. Všechny tyto změny občané města ocenili a myslím, že většina
z nich považuje Hostivici za příjemné
místo k životu. O to více se proto musíme zamyslet nad dalším žádoucím rozvojem města.

Předchozí městské zastupitelstvo
(2010-2014) se v minulých čtyřech letech většinově klonilo k názoru, že stávající rozloha města je dostatečná a případné další rozšiřování zastavěných ploch

není žádoucí. Důvodů bylo více – obava
z nedostatečné infrastruktury v případě
nových rozsáhlých developerských projektů, snaha udržet rodinný až polovesnický ráz Hostivice atd. Navíc v roce

2005 tehdejší zastupitelstvo připustilo
úpravou územního plánu realizaci dalších stavebních projektů, z nichž některé
se již uskutečnily či právě probíhají
(Hostivice-jih či výstavba naproti základní škole). Zákonitě tak nadále poroste počet obyvatel města. Nové zastupitelstvo, zvolené pro období 2014-2018, pohled na žádoucí rozvoj Hostivice poněkud změnilo – pokračuje sice obnova
infrastruktury, současně se ale koalice
zastupitelů zvolených za Středočechy,
ANO a levici rozhodla umožnit další
rozsáhlou výstavbu v oblasti Břví. První
krok ke změně územního plánu byl učiněn na červnovém zasedání městského
zastupitelstva, kde bylo rozhodnuto, že
se zadá pořízení změny územního plánu.

Několik rozsáhlejších pozemků, dosud
určených k rekreaci a zemědělskému využití, by tak získalo nový účel jako parcely pro další výstavbu.
Nehodlám zde detailně rozepisovat, jak
k rozhodnutí o pořízení změny územního
plánu došlo. Obsáhle jsem se k této záležitosti vyjádřil jak na facebooku místní
organizace TOP 09 Hostivice, tak na
stránkách Hostivického měsíčníku, kde
si každý může udělat obraz o sporných
bodech tohoto kroku, jako je nedostatečná informovanost občanů ze strany města či nejasnosti kolem Plánu rozvoje
města. Chtěl bych se spíše zamyslet nad
tím, co tento krok může pro Hostivici
znamenat a jaké klady i zápory z něho
Pokračování na straně B

PHDR. LEONOU KOUTENSKOU,

ROZOVOR S
VEDOUCÍ HOSTIVICKÉHO KLOKÁNKU
Mohla byste krátce představit historii hostivického Klokánku?
Klokánek v Hostivici byl uveden do
provozu v létě roku 2004. Budova vznikla zrekonstruováním bývalé školy, kterou
jsme odkoupili od města Hostivice. K budově patří také rozlehlá zahrada s novým
hřištěm. V Hostivici je možno navštěvovat
základní i speciální školu, nachází se zde
také mateřská škola, ordinace dětského lékaře. V okolí města je krásná příroda s několika rybníky a lesoparkem. Během 10
let jsme pomohli celkem 658 dětem.
Jaká je současná podoba Klokánku
a jakou činnost zajišt´ujete?
V současné době disponujeme 12 byty
první kategorie, ve kterých původně
mohlo nalézt útočiště až 48 dětí. Poskytujeme v týmu odbornou péči psychologickou, zdravotní, terapeutickou a sociálně právní. Hlavním principem Klokánku je rodinná péče a výchova dětí,
které žijí ve stálém prostředí a starají se
o ně stejní pečovatelé, tzv. tety, které se
po týdnu střídají. Maximální počet dětí

v „klokaní“ rodině jsou čtyři, děti lze
přijmout nejen na základě předběžného
opatření, ale i na žádost rodičů nebo samotného dítěte.
Jak se na fungování hostivického
Klokánku promítly současné obtíže?
V současné době Klokánek provozuje
omezený počet bytů, neboť novela Zákona o sociálně právní ochraně z roku 2012
nám stanovila maximální počet dětí,
o které můžeme v Klokánku pečovat, pouze na 28 dětí. Tato retroaktivní zpětná
účinnost zákona nás dostala do ohromných finančních potíží. Z těchto důvodů
máme nyní „zakonzervováno“ 5 bytů
a můžeme provozovat pouze 7 bytů.
Také systém platby příspěvku na umístěné děti je vůči Klokánkům nešetrný, snad
až diskriminující. Např. nejsou vypláceny příspěvky na děti, které jsou na dlouhodobých propustkách, ozdravných pobytech, táborech nebo dokonce v nemocnici. Na takováto „obsazená“ lůžka nesmíme přijmout další děti, neboť by již
byly nadlimitní, a tudíž nezákonné.

Ke konzervativní politice patří i společenská zodpovědnost a to, abychom navzájem nebyli lhostejní ke svému okolí. Rádi jsme proto pomohli a dobrovolnými příspěvky našich členů finančně podpořili hostivického Klokánka. I my tímto Klokánku děkujeme.

Jak vám může hostivická veřejnost
pomoci?
Jsme vděčni veřejnosti, která stojí při
nás a pomáhá nám naši finanční krizi
překonat, jakož i podpoře pana prezidenta. Máme za sebou podporu známých osobností, které hostovický Klokánek osobně znají a dlouhá léta s námi
spolupracují. Jsme hrdi na to, že si právě

náš Klokánek vybral ke svému patronství Kamil Střihavka. Je to pro nás
známkou toho, že svou práci odvádíme
dobře a není lepší vizitka, než když nám
někdo sdělí, že cítí u nás dobrou atmosféru a z dětí cítí, že jsou zde spokojené
a šťastné. Děkuji jménem našich dětí
všem, kteří nám pomáhají nebo jenom
drží palce!
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PODPORUJEME VÝSTAVBU
Výstavbu nové školy považujeme pro
Chýni za zcela zásadní věc. Byl to jeden
z důvodů, proč jsme podporovali odvolání bývalé ředitelky, která novou školu
odmítala. Byli jsme názoru, že bude
dobře, když do Chýně nastoupí ředitel,
který nebude spojený s žádnou skupinou v zastupitelstvu a jeho prioritou
bude výstavba nové školy. Byl zvolen
nový ředitel a po schůzce školské rady
s novým ředitelem máme pocit, že to
byla správná volba. I když školní rok
pod jeho vedením teprve začíná. Nový
pan ředitel se ihned zapojil do diskuze
o nové škole a nutno přiznat, že jeho
připomínky jsou vždy podložené logickými argumenty. Čas ukáže.

NOVÉ ŠKOLY

Podporujeme všechny kroky nového
vedení obce, které povedou k tomu, aby
škola byla co nejrychleji realizovaná.

CHÝNĚ
MÁ SVÉHO HRDINU

Výtězný návrh Atelier CMJN. Výsledky architektonické soutěže ke stažení http://www.novaskolachyne.cz/

Ne všichni asi ví, že v Chýni žil člověk,
voják České armády, který v roce 2008
padl v Afghanistánu. Moc se o tom nikdy nemluvilo, ani nepsalo. Voják , který
padl se jmenoval Milan Štěrba. Jeho
manželka se z Chýně po této události odstěhovala. Česká televize natočila o Milanu Štěrbovi krásný dokument. Byl to 1.
český voják, který v Afghanistánu padl.
Zemřel při útoku sebevražedného atentátníka. Protože kdysi se v Československu hrdinové zavírali a nesmělo se
o nich mluvit, rádi bychom, aby se tak
nestalo dnes. Vojáci, kteří bojují v Afghanistánu a v okolních zemích se vlastně pohybují na nejnebezpečnějších místech světa a dá se říci, že nasazují životy,
abychom mohli my v klidu žít. Všichni
dnes vidíme, kolik nebezpečí vzniká
v zemích jako je Afghanistán, Írák, Lybie, Sýrie atd. Všichni vojáci, kteří tam
odjíždějí, jsou si dobře vědomi toho, že
mohou zemřít. Kdyby nebylo takových
hrdinů, zřejmě bychom dnes měli již sebevražedné atentátníky u nás. To jsou důvody, proč bychom chtěli, aby v obci
byla připomínka tohoto hrdiny. Máme
zde již pomníček padlých, určitě by se na
stejném místě mohlo vhodným způsobem umístit věc, která by Milana Štěrbu
připomínala i v budoucnu. Popřípadě bychom rádi navrhli, aby se po něm jmenovala některá s nově vzniklých ulic.

KONCERTY V CHÝNI
Dne 13. 11. 2015 jsme uspořádali
v Chýni koncert jednoho z nejslavnějších kytaristů světa Laurence Jubera. Je
to dvojnásobný držitel cen Grammy
a bývalý kytarista ze skupiny The
Wings Paula McCartneyho. Nebyl to
první kytarový koncert, který se v Chýni uskutečnil. Koncert proběhl v rámci
festivalu „Kytara napříč žánry“. Do budoucna bychom chtěli, aby se Chýně
stala každý rok hostitelem jednoho
z koncertů tohoto mezinárodního festivalu. Je to festival, který probíhá za
podpory Ministerstva kultury, Magistrátu hl. města Prahy a dalších obcí a měst
v České republice.

Všem, hlavně menším obcím, pomáhají koncerty festivalu k propagaci obce
v širším měřítku.

LAURENCE JUBER (USA)
DOPROVÁZEL PAULA MCCARTNEYHO)
KAM SMĚŘUJE
HOSTIVICE?

Pokračování
ze strany A

plynou. Postoj zastupitelů za TOP 09 zůstává v otázce rozšiřování další zástavby
v rámci Hostivice opatrný. Vycházíme
z přesvědčení, že veškerá výstavba musí
jasně garantovat, že nedojde ke zhoršení
kvality života občanů, a bude naopak pro
město přínosem. Vedení města bude nepochybně argumentovat právě nutností
obnovit městskou část Břve, čemuž by
měla nová výstavba přispět.
Klíčový problém spatřuji ve třech základních bodech. Prvním je chybějící
promyšlená a vyvážená představa o podobě Hostivice za 15-20 let. Jak má město vypadat, nakolik se má ještě rozšiřovat
či jak propojit Hostivici s Břvemi a přírodou kolem hostivických rybníků? Plán
rozvoje města, jehož úprava byla před několika měsíci schválena, na tuto otázku
v plnosti neodpovídá. Hovoří jen o nutnosti učinit z Břví plnohodnotnou část
města, aniž by ale řešil míru zastavěnosti
či způsob propojení se zbytkem Hostivice. Zcela mimo zájem města dosud byla
architektonická podoba města – něco,
jako architektonická soutěž v případě bu-

dovy základní školy, náměstí či celkové
koncepce města je bohužel utopií. Pokud
se má ale naše město rozumně rozvíjet
a mít i do budoucnosti nějakou vizi, těžko se obejdeme bez otevřeného a kompetentního promýšlení těchto otázek. Nepochybuji o tom, že větší prostor by měla
dostat odborná veřejnost i občané, kteří
mají zájem se vyjádřit. Vedení města by
mělo předložit své vize a obhájit je. Dnes
tomu tak není – kdo vlastně, až na zápisy
z jednání rady a zastupitelstva, věděl, co
se v posledních měsících s možnými
změnami územního plánu děje?
Druhou otázkou je udržitelnost infrastruktury a kvalitního života obyvatel
Hostivice. V mnoha ohledech směřuje
město správným směrem – rozvíjí infrastrukturu, podporuje společenské a kulturní vyžití svých obyvatel. Kladu si tedy
otázku, proč nezaměřit energii právě dovnitř života města, místo toho, abychom
navýšením dalších stavebních projektů
a obyvatel komplikovali fungování města. Hostivice ve svých páteřních částech
není „nafukovací“. I když nepochybuji
o tom, že developeři se budou muset podílet na dalších investicích do městské
infrastruktury, je zřejmé, že podstatnou

část těchto prostředků bude nutné nasměrovat do pokrytí potřeb nových obyvatel
(např. mateřská škola, kapacita ČOV)
a další spolkne zvýšení výdajů městských
organizaci (městská policie, TSH). Samozřejmě doufám, že část finanční spoluúčasti developerů bude určena i pro realizaci nových hostivických projektů. Přesto bych uvítal, abychom po náročných
letech přeplněné kapacity mateřské školy
či dynamicky rostoucího počtu žáků v základní škole zažívali v následujících letech spíše zklidnění. Konečně se zdá, že
výhledově bude do školky přijata většina
přihlášených dětí a v základní škole se
nebudou děti tísnit po téměř třiceti žácích
ve třídě. Nárůst obyvatel o další 2-3 tisíce
ovšem povede opět k hledání řešení, jak
si s tím poradit. Spíše než o nové výstavbě bych uvažoval třeba o přeměně parku
mezi Lidlem a základní školou ve volnočasový prostor s venkovním fitness, piknikovou zónou a hřištěm pro menší děti,
nebo řešil propojení školky se školou
chodníkem, aby rodiče mohli vodit své
děti bez motání mezi auty.
Poslední moje úvaha směřuje k samotným Břvím. Zde opravdu leží velký dluh
a městská část musí být více zapojena,

i územně, do života zbytku Hostivice.
Nová výstavba může samozřejmě mnohé
zlepšit – developer již s ohledem na nové
obyvatele bude chtít prostor zatraktivnit.
Nikde ale není psáno, že ve skutečnosti
nedojde k vytvoření dvou „oddělených
světů“ mezi starousedlíky na jedné straně
silnice a novou výstavbou na straně druhé. Obě plochy, určené pro novou výstavbu, se stávající Břví vlastně nesousedí
a místo plnohodnotné části Hostivice se
můžeme dočkat nového satelitu. Rovněž
příslib rozšíření sportovišť na Břvích je
samozřejmě lákavý, ale jednak jejich realizace je v rukou soukromníků a jednak
jejich dostupnost bez snadného propojení
Hostivice a Břví bude bez automobilu
stále komplikovaná. Rozhodně bych se
proto neklonil k nové výstavbě ve Břvích,
pokud by se nejdříve nepromyslel plán
spojení obou částí Hostivice podél rybníků kvalitními cestami.
Nezodpovězených otázek a pochybností zůstává tedy mnoho. Můžeme mít
odlišné názory na další směřování Hostivice, musíme ale o nich otevřeně diskutovat a naslouchat názoru občanů –
rozhodně více, než zájmům developerů!
Drahomír Suchánek

PO VOLBÁCH
10. a 11.10. 2014 proběhly komunální
volby v celé ČR. V Chýni došlo po volbách k zásadním změnám v obsazení
místního zastupitelstva. Bylo zvoleno
nové vedení obce a po roce činnosti to
vypadá, že se do jednání zastupitelstva
vrátil konstruktivní duch. TOP 09 získala jeden mandát v zastupitelstvu. Po široké shodě jsme získali post předsedy
kontrolního výboru a později místo ve
školské radě v osobě Stanislava Barka.
Kromě toho máme zástupce ve finančním výboru v osobě Jaroslava Jakuba.

NOVÁ VÝSTAVBA
V CHÝNI?
Rozhodně ani do budoucna nebudeme souhlasit s dalším rozvojem výstavby v Chýni. Po dokončení plánovaných
akcí bude mít Chýně zhruba 10x více
obyvatel, než měla původní stará Chýně. Další rozšiřování obce by znamenalo i rozšiřování ČOV, což je nákladná
a komplikovaná akce.
Náš záporný postoj k další výstavbě
v Chýni ještě umocňuje připravovaný
projekt výstavby ve Břvích, kdy vlastně nedaleko hranic obce vyrostou další
stovky bytů.
Do budoucna chceme podporovat dokončení infrastruktury obce odpovídající počtu obyvatel a veškeré činnosti,
které budou rozšiřovat zeleň a prostory
k rekreaci. Proto vidíme jako nezbytné
podporovat spolky zabývající se ekologickými a rekreačními aktivitami jako
např. Dřevosad z.s., nebo Strahovský
rybník o.p.s.

