věcičernošické
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VOLEBNÍ PROGRAM

Pro město, kde je radost žít
Komunální volby
5. – 6. října 2018

Za posledních 8 let se pod vedením sdružení Věci černošické podařilo posunout
Černošice na úroveň dobře vybaveného a fungujícího města, které se stalo
příkladem otevřené a odpovědné správy.
Ke zlepšení života ve městě došlo díky rekonstrukci většiny komunikací, obnově
veřejného osvětlení a dalších inženýrských sítí, obnově čistírny odpadních vod,
rekonstrukci hasičské zbrojnice a modernizaci techniky naší hasičské jednotky.
Velké investice směřovaly do základní školy (nový centrální vchod a šatny,
rekonstrukce a zvětšení jídelny, nová kuchyň, nové učebny v půdní nástavbě,
zateplení a nové fasády všech tří starších budov, nové velké dětské hřiště aj.),
další investice pak do mateřských škol a základní umělecké školy.
S velkým zapojením místní komunity se úspěšně otevřela nová sportovní Hala
Věry Čáslavské, která ve své kategorii byla jmenována projektem roku České
republiky.
Aktuálně se k dokončení blíží čtyři velké investiční projekty, které osmiletý proces
dobudování chybějící infrastruktury dovrší – venkovní atletický a volnočasový
areál u základní školy, další navýšení kapacity školy samostatnou přístavbou,
stavba třetí velké mateřské školky a vybudování nové radnice s knihovnou,
poštou a městskou policií.
Nemohli jsme stihnout všechno, lidské síly i finanční prostředky jsou omezené.
Jaké máme vize pro další období?
Věříme, že nyní je čas, abychom se mohli soustředit na řadu měkčích, ale podle
našeho názoru důležitých priorit, které dokončené infrastruktury využijí a dále
zlepší kvalitu života ve městě. Hlavně na ně se zaměříme ve svém volebním
programu, který Vám dnes představujeme.
• Podpoříme další rozvoj místní komunity, kvalitu vzdělání ve školách, čisté
a příjemné životní prostředí, hezký veřejný prostor a místa pro setkávání,
moderní technologie a postupy při správě města.
• Velký důraz budeme nadále klást na státem připravovanou rekonstrukci
železniční trati, v níž budeme usilovat o co největší přínos pro město.
• Udržíme zdravé financování města a po doplacení úvěrů přijatých na
městskou infrastrukturu snížíme místní daň z nemovitosti.
• Udržíme Černošice mezi příkladně spravovanými městy, kde vládne dobrá
atmosféra se vzájemnou důvěrou a vstřícností.
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Věci černošické
1. Mgr. Filip Kořínek, 44, starosta,
majitel konzultační společnosti
2. PhDr. Lenka Kalousková, Ph.D., 45
VŠ pedagog
3. Mgr. Šimon Hradilek, 42
advokát
4. Ing. Tomáš Hlaváček, 42
daňový poradce
5. Ing. Jan Fara Ph.D., 47
obchodní manažer
6. Ing. Milena Paříková, 64
v penzi
7. Ing. Tomáš Kratochvíl, 48
výkonný ředitel
8. Doc. PhDr. Karel Müller PhD., 46
VŠ pedagog
9. MUDr. Josef Kraus, 46
chirurg
10. Mgr. Klára Pondělíčková, 40
právnička
11. Ing. Petr Lágner, 44
obchodní ředitel
12. Petr Zmatlík, 60
elektromechanik
13. Mgr. Martin Stádník, 49
asistent režie, produkční
14. Tereza Vobořilová, DiS., 41
business analytik
15. Ing. Václav Kurel, 44
podnikatel
16. Prof. RNDr. Pavel Cejnar, DSc., 54
fyzik
17. Ing. Pavel Tichý, 44
podnikatel
18. Iva Císařová, 48
referentka cestovní kanceláře
19. Milan Nováček, M.Sc., 57
manažer odd. družicových systémů
20. Mgr. Naděžda Brdičková, Ph.D., 44
imunoložka
21. Ing. Petr Veselý, 31, konzultant
v oblasti informačních technologií

věcičernošické
VOLEBNÍ PROGRAM
AKTIVNÍ ŽIVOT MÍSTNÍ KOMUNITY
Největší výhodou Černošic jsou sami obyvatelé. Aktivní, znalí, schopní
a ochotní něco pro ostatní udělat. Chceme rozvíjet Černošice jako město,
kde dobří lidé dělají dobré věci.
• Podpoříme sousedská setkání, společenské, sportovní a kulturní akce,
dobrovolné hasiče, místní spolky a dobrovolníky.
• Budeme klást důraz na rozvoj sportu – včetně podpory investic do obnovy majetku Sokola, SK Černošice i dalších sportovních klubů (fotbal,
tenis).
• Dokončíme venkovní sportovní a volnočasový areál pod školou. Chceme, aby sportoviště bylo přístupné veřejnosti.
• Zavedeme participativní rozpočet města – možnost obyvatel předložit
vlastní návrhy a v hlasování rozhodnout o využití vymezené části investičního rozpočtu města.
• Zajistíme vstřícné podmínky pro využití sportovní haly, kulturního
sálu a dalších prostor širokou veřejností.
• Se zapojením veřejnosti najdeme veřejně prospěšné využití pro Mokropeský statek (např. na komunitní centrum, výstavní prostor, kavárnu,
sociální bydlení)
• Budeme nadále pomáhat seniorům – dotovaný Seniorbus, zvýhodněné
vstupné na kulturní akce, program výletů pořádaných místním domem
s pečovatelskou službou.
• Společně se zástupci místních bikerů připravíme stavbu nového bike
parku.
• Podpoříme aktivity mládeže, například v klubovně v bývalé černošické
hasičárně.

KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLÁCH
Chceme, aby si černošická škola vybudovala v našem regionu pověst skvělé
školy s řadou kvalitních pedagogů, která dává dětem znalosti i dovednosti
potřebné pro život v moderní globální společnosti. Chceme vynikající školu,
kde to učitele i děti baví.
• Budeme pokračovat v modernizaci interiéru školy, budování odborných učeben a kabinetů.
• Podpoříme přijímání a udržení kvalitních pedagogů finanční pomocí
od města.
• Zasadíme se o zavádění volitelných předmětů vyučovaných tandemem
učitel a externí odborník (podle vzoru ZŠ Mnichovice).
• Podpoříme vedení školy při zavádění dalších kvalitních metod výuky.
• Pomůžeme škole získat rodilého mluvčího angličtiny, např. nabídkou
městského bytu.
• Ve spolupráci s krajským úřadem podpoříme otevření psychologickopedagogické poradny v Černošicích.
• Pomůžeme škole i školkám v oblasti ekonomického řízení a účetnictví,
aby se jejich vedení i učitelé mohli více soustředit na vzdělávání.
• Dokončením nové školky na Vráži zajistíme dostatek míst pro děti od 3 let.
• Pomůžeme Základní umělecké škole s přípravou stavby koncertního
a tanečního sálu.

SPOLEHLIVÁ A TICHÁ HROMADNÁ
DOPRAVA
Chceme, abychom měli pravidelné a spolehlivé vlakové spojení s Prahou a navazující místní autobusovou dopravu. Chceme vlaky, na které se nečeká.
Chceme vlaky, které neruší.
• Chceme kvalitní železniční trať pro příměstskou vlakovou dopravu.
• Společně s obcemi svazku Region Dolní Berounka budeme dále aktivně
prosazovat brzkou rekonstrukci trati a zastávek, odhlučnění nákladních vlaků a především stavbu nové tunelové trati Praha-Beroun, která
dálkovou osobní i nákladní dopravu vyvede z údolí Berounky.
• Budeme pokračovat v tlaku na posílení vlakových spojů a jejich spolehlivost.

• Budeme nadále požadovat údržbu trati ke snížení hlukového zatížení.
• Zasadíme se o další postupné posílení okružní autobusové linky, včetně zařazení nízkopodlažních spojů.
• Zasadíme se o rozšíření parkovacích míst K+R u obou železničních zastávek.

CITLIVÁ OCHRANA ŘEKY BEROUNKY
Chceme, aby Berounka zůstala přirozená, bez přehrad, zdymadel a plavebních kanálů. Nedovolíme změnu jejího charakteru, kterou by přineslo splavnění. Chceme Berounku rozvíjet jako přirozenou součást života v Černošicích,
veřejného prostoru a volnočasových aktivit. Chceme Berounku chránit, ne
měnit.
• Zasadíme se o ochranu přírodních kvalit Berounky, a to nejen v Černošicích.
• Budeme pokračovat v záchraně Berounky před hrozbou splavnění
z Prahy do Berouna – budeme prosazovat změnu zákona o vodních
cestách.
• Zasadíme se o ochranu přírodní oblasti od Černošic až k soutoku Berounky s Vltavou.
• Zpřístupníme další části břehů Berounky ve městě pravidelným sekáním trávy, vybudováním přírodních stezek a doplněním laviček.
• Budeme pokračovat v revitalizaci parku na Vírku na vjezdu do
Černošic.

ODPOVĚDNOST K PŘÍRODĚ I LIDEM
Chceme spravovat Černošice způsobem odpovědným vůči přírodě a pro obyvatele města zajistit ochranu před přírodními živly. Chceme Černošice krásné
a zdravé.
• Prostřednictvím územního plánu a regulačních plánů ochráníme jedinečnou krásu Černošic, nedovolíme nové rozšíření ploch pro výstavbu.
• Zvětšíme ochranu proti suchu - zadržování vody v krajině pomocí malých retenčních nádrží a zelených pásů podél ulic.
• Podpoříme využití dešťové vody k zalévání, i v městských budovách.
• Budeme pokračovat v přípravě společného systému likvidace komunálních odpadů obcemi podél Berounky.
• Na vhodných místech zřídíme kapacitní polopodzemní kontejnery na
tříděný odpad – více místa pro tříděný odpad a menší zátěž pro přírodu
i vzhled města.
• Budeme prosazovat snižování hluku z železniční i silniční dopravy, ale
nenecháme vzhled města zničit plošným budováním protihlukových
stěn podél trati v Černošicích.
• Budeme pokračovat v podpoře občanů při získání finančního příspěvku na ekologičtější vytápění.

V ČERNOŠICÍCH VŽDY V BEZPEČÍ
Nebereme bezpečí jako samozřejmost. V době klimatických změn se přírodní
zdroje stávají cennějšími a přírodní živly větším nebezpečím. Vážíme si dobrovolné práce našich hasičů a budeme je nadále podporovat. Díky městské
policii jsme bezpečnějším městem. Chceme město bezpečné a zabezpečené
na roky dopředu.
• Budeme pokračovat v podpoře a rozvoji naší jednotky dobrovolných
hasičů – pro větší bezpečnost obyvatel města i hasičů samotných.
• Budeme pokračovat v realizaci opatření proti následkům povodní na
Berounce.
• Posílíme ochranu proti přívalovým dešťům – rozšíření dešťové kanalizace, stavba retenčních nádrží, dohled nad likvidací dešťových vod na
pozemcích nových staveb.
• Zabezpečíme dostatek vody pro město do dalších let a desetiletí. Město
prozíravě investovalo do vlastních zdrojů vody a současně zvýšení kapacity pro odběr z Prahy.

Pro město, kde je radost žít
• Zajistíme profesionální fungování městské policie s hlídkovou službou
24 hodin denně.
• Prosadíme stavební úpravy a dopravní značení, které sníží rychlost aut
v Karlštejnské ulici, a doplnění chybějících přechodů pro chodce.
• Dobudujeme a opravíme chodníky podél hlavních ulic, včetně Vrážské
a Dr. Janského.
• Budeme věnovat zvýšenou pozornost místům, kde může docházet ke
střetům mezi cyklisty a chodci.

SILNÁ ROLE V REGIONU
Černošice jsou sice malým městem, ale intenzivní prací a osobním nasazením
se nám daří ovlivňovat řadu důležitých věcí na úrovni regionu, kraje i celé republiky. Všechny tyto aktivity se v kladném smyslu promítají zpět do života
Černošic. Chceme Černošice sebevědomé a aktivní.
• Zůstaneme velmi aktivní ve vztazích s okolními obcemi i v Regionu Dolní Berounka, abychom prosadili dobře provedenou rekonstrukci trati,
snížili náklady na likvidaci odpadů a zachránili Berounku před splavněním.
• Spolu s městskými částmi jižní Prahy budeme podporovat vznik příměstského parku Soutok, abychom ochránili přírodní charakter oblasti
soutoku Berounky s Vltavou od Černošic až po Zbraslav a Lahovice.
• Budeme v aktivním kontaktu s vládou, ministerstvy i parlamentem,
abychom prosazovali oprávněné zájmy měst a obcí a jejich obyvatel.
• Budeme nadále prosazovat a podporovat transparentnost napříč Českou republikou.
• Chceme, aby městský úřad, který s cca 200 úředníky vykonává veřejnou
správu pro téměř 150.000 lidí celého okresu, zůstal nadále úřadem přívětivým a efektivním .a i nadále obhájil získané ocenění za otevřenost
veřejné správy.“

MĚSTO DOBRÝCH NÁPADŮ
I na úrovni menšího města lze věci dělat chytře. Koncept tzv. Smart City (angl.
chytré město) chápeme nejen ve smyslu využití moderních technologií, ale
jako přístup k ochraně životního prostředí, k pozitivní motivaci lidí, k řízení
města a úřadu. Chceme dělat věci lépe než jen dobře. Chceme, aby Černošice
byly o krok napřed. Chceme Černošice jako město dobrých nápadů.
• Zřídíme sdílený prostor (co-working) v nové radnici – podpoříme začínající podnikatele, pracující ženy v domácnosti, mladé i starší na volné
noze.
• Pro městský úřad a zřízené organizace koupíme další elektrokola a některé automobily úřadu a technických služeb po konci životnosti nahradíme
elektromobily.
• Ve spolupráci s okolními obcemi budeme šetřit díky společným nákupům
elektřiny a plynu, v budoucnu i díky společnému svozu a zpracování odpadu.
• Kvalitní přípravou budeme získávat další dotace do investičního rozpočtu.
• Budeme nadále poskytovat prostor pro náměty aktivních obyvatel města,
včetně využití mobilních aplikací a interaktivních mapových systémů pro
hlášení problémů.

ZDRAVÉ MĚSTSKÉ FINANCE
Na velké investice, zejména rekonstrukci komunikací, si město muselo vypůjčit. Dluhy však rychle snižuje, z 82 mil Kč v roce 2013 na 53 mil Kč na konci roku
2017. Při splácení tempem 15,88 mil. Kč ročně (splátka v roce 2018) můžeme mít úvěry zcela splacené už za tři roky. Zbavili jsme město vnitřního dluhu
v zanedbané či neexistují infrastruktuře. Nyní se rychle zbavujeme i peněžních
dluhů, díky kterým jsme infrastrukturu opravili a doplnili. Dohonili jsme skluz
a do budoucna chceme město bez dluhů. O nových úvěrech bychom uvažovali
jen v případě strategických investic, např. při nákupu pozemků v klíčových lokalitách města.

• Splatíme zbytek bankovních úvěrů na městskou infrastrukturu a následně snížíme místní koeficient daně z nemovitosti.
• Chceme udržet vyrovnaný rozpočet.
• Připravíme prodej pozemků v lokalitě Na Pískách pro rodinné domy
a získané prostředky investujeme do městského majetku uvnitř
Černošic.
• Budeme prosazovat navýšení státního příspěvku na výkon státní správy, aby ani v budoucnosti Černošice neprodělávaly na poskytování služeb pro celý okres.
• Budeme nadále využívat možností k získání dotací na potřebné projekty.

DOBRÁ PÉČE O MĚSTSKÝ MAJETEK
Zásadní projekty připravené v posledních letech se dokončují anebo jsou již
v provozu. Zaměříme se na menší investice, které mohou také významně zlepšit
život v Černošicích.
• Dokončíme rozběhnuté velké investice – novou školku, přístavbu školy,
radnici s poštou a knihovnou a rekultivaci skládky.
• Společně s místními obyvateli nalezneme dobré budoucí využití Mokropeského statku.
• Opravíme další městský majetek, včetně brány Mokropeského statku,
bývalé černošické hasičárny a budovy současné pošty.
• Zajistíme rozšíření zázemí městského sálu na Vráži.
• Opravíme další ulice – Školní, K Lesíku, U Vodárny, V Dolích, Karlickou
(spodní část), Pražskou, Olbrachtovu a další, bude-li to v rámci majetkových vztahů možné.
• Budeme nadále investovat do obnovy a rozšiřování městské infrastruktury – voda, kanalizace, veřejné osvětlení

ROZVOJ VEŘEJNÉHO PROSTORU
Za úspěšným rozvojem bývá dlouhodobá práce a strategie – jak u správy stávajícího majetku, tak u investic do budování nového. Nechali jsme zpracovat
územní studii veřejných prostranství, a budeme z ní vycházet u všech budoucích záměrů. Chceme Černošice rozvíjet s důrazem na architekturu veřejných
staveb i prostranství. Víme, že rozvoj města je o lidech a na detailech záleží.
• Navážeme na již uskutečněné nákupy pozemků a využijeme dalších příležitostí k posílení pozice města ve středu Černošic, aby město mohlo
vznik skutečného centra výrazně ovlivnit.
• Zasadíme se o nalezení dobrého řešení pro oblast Měchury, s maximální
možnou plochou veřejné zeleně.
• Zřídíme funkci městského architekta a budeme s ním rozvíjet veřejná
prostranství města a připravovat další stavby.
• Budeme důsledně prosazovat zájmy města v projektech jiných investorů
– železniční trať, lávka do Dolních Černošic, úprava koryta řeky apod.
• Budeme nadále v jednáních se SŽDC intenzivně hájit citlivé provedení
rekonstrukce trati na území Černošic, včetně architektonicky kvalitního provedení obou zastávek.
• Připravíme změnu Radotínské ulice na zklidněnou obytnou ulici, která
nově propojí okolí řeky Berounky s centrem Černošic.

POZITIVNÍ ATMOSFÉRA A STYL
Kvalitní a příjemný život v komunitě malého města není možný bez úsměvu
a bez důvěry. Budeme dále dělat maximum pro to, abychom všechny přesvědčili, že samospráva se dá dělat čistě a kvalitně. Chceme Černošice jako příklad
pozitivního přístupu a zapojení lidí do správy města. Chceme Černošice jako
město s úsměvem.
• Vedení města chápeme jako správu společných věcí, městský úřad jako
službu veřejnosti.
• Uděláme maximum pro pozitivní atmosféru ve městě, vzájemnou důvěru.
• Zachováme vše, co se u nás stalo běžnou věcí – otevřenost, slušnost
a vstřícnost, apolitický způsob řízení, profesionalitu a odbornost, aktivní zapojení veřejnosti.
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Mezi našimi kandidáty jsou současní zastupitelé i nové, v místní komunitě však známé tváře.
Znovu kandiduje všech pět radních za Věci černošické a také radní, který v minulých volbách vedl Nezávislé.
Naším kandidátem na starostu je Filip Kořínek.

Věříme, že za posledních osm let se Černošice i naším přispěním proměnily k lepšímu – vzhledem, kvalitou
života, vybaveností, transparentním hospodařením, atmosférou i reputací. Sdružení Věci černošické
je připraveno ucházet se o Vaši důvěru do dalších čtyř let. Společně dál.

Foto: Veronika Kurelová

Pro město, kde je radost žít

Čeho jsme dosáhli za poslední roky?
• Pomocí rozsáhlých investic jsme výrazně zlepšili vybavenost Černošic a jejich vzhled a čistotu. V 50 projektech jsme
pro město získali přes 300 milionů dotací z evropských a státních fondů z celkových nákladů zhruba 470 mil. Kč…
• Zmodernizovali a dostavěli jsme tři budovy základní školy,
novou sportovní halu, přes 30 místních komunikací, hasičskou zbrojnici, čistírnu odpadních vod. Koupili jsme a vybavili městský sál.
• Zásadně jsme zmodernizovali vybavení naší hasičské jednotky – máme dvě nové cisterny místo třicet let starých,
nový dopravní automobil a nový čerpací vůz.
• Věnovali jsme se i řadě menších investic včetně autobusových zastávek, dětských hřišť, veřejné zeleně, vybavení pro
technické služby, oprav a doplnění chodníků atd. atd.
• Před dokončením je sportovní a volnočasový areál pod základní školou, nová mateřská školka, samostatná přístavba
školy, vedlejší budova základní umělecké školy, nová radnice s knihovnou a poštou. Před zahájením je rekultivace
skládky.
• Zásadním způsobem jsme zlepšili fungování, vzhled a atmosféru města, zavedli jsme příkladný rozsah zveřejňování,
zapojili jsme občany do projednávání důležitých témat.

• Stabilizovali jsme rozpočet města a hospodařili s ním efektivně a zodpovědně, ušetřili jsme miliony při veřejných soutěžích i na provozních výdajích.
• Snížili jsme vnitřní zadluženost města z hlediska zanedbané infrastruktury a vybavení a současně rychle splácíme bankovní úvěry, takže za tři roky může být město bez dluhů.
• Získali jsme pro město za výhodných podmínek 12 000 m2
strategicky významných pozemků pod školou, 4 000 m2 na
Vráži a 4 500 m2 v samotném centru Černošic (včetně historické vily).
• Prosadili jsme naprostou většinu požadavků města z hlediska připravované rekonstrukce železniční trati.
• Přesvědčili jsme Středočeský kraj, aby přistoupil k rekonstrukci krajské silnice.
• Zavedli jsme 24hodinovou službu městské policie, zbavili
jsme město výherních automatů.
• Černošice se za našeho vedení dostaly mezi města s největším uznáním v republice za kvalitu a otevřenost veřejné správy. Získali jsme také cenu za sportovní projekt roku, resp.
komunální politik roku v kategorii sport.

Přestože se po osmi letech sdružení Věci černošické ve vedení města může zdát, že transparentnost a správa města bez
konfliktů zájmů jsou již samozřejmostí, bylo by chybou těmto důležitým věcem nevěnovat pozornost. Nikdo z našich
kandidátů nepodniká ve firmě, která by se mohla ucházet o městské zakázky, ani nevlastní ve městě rozsáhlé pozemky či
stavby, kde by chtěl usilovat o změnu územního plánu. Všichni zvolení zastupitelé za Věci černošické opět podepíší přísný
etický kodex, který vychází z doporučených standardů pro transparentní veřejnou správu a brání konfliktu zájmů.

