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Kmotři a kmotřička připili knize

Po 10 letech je tu opět sčítání

V Radotíně vystoupí
Jaroslav Svěcený!

Za ulice čistší

Šestadvacátého března se na celém 
území České republiky uskuteční 
sčítání lidu, domů a bytů. Tato nejvý-
znamnější statistická akce má za sebou 
již několikatisíciletou historii, v našich 
končinách se ale soupisy obyvatel nebo 
některých vybraných skupin obyvatel-
stva uskutečnily až ve středověku. 

Za první moderní cenzus (sčítání, 
pozn. red.) je označováno to v roce 
1869. Tehdy byla také zákonem stano-
vena desetiletá perioda všech dalších 
sčítání, která se musela konat vždy 
o půlnoci ze Silvestra na Nový rok. 
Desetiletý interval se na území naší 
republiky stále dodržuje s výjimkou 
válečného roku 1940. Zatím poslední 
sčítání lidu, domů a bytů se konalo 
k 1. březnu 2001.

Jak bude sčítání letos probíhat? Do 
6. března měla každá domácnost ve 

schránce najít letáček se základními 
informacemi a lístek o kontaktních 
osobách a místech, na němž musí být 
uvedeno jméno sčítacího komisaře, 
který formuláře přinese, číslo jeho 
průkazu a termín, kdy přijde. 

Nutno zdůraznit, že komisaři budou 
pracovníci České pošty vybavení uni-
formou a tmavomodrou taškou se žlu-
tým logem České pošty. Musí také vždy 

předložit průkaz sčítacího komisaře 
s fotografií, jménem a příjmením a slu-
žebním číslem a zároveň svůj doklad 
totožnosti. Jméno a příjmení komisaře 

si je možno ověřit na úřední desce kaž-
dého úřadu městské části, na call cent-
ru 800 879 702 a na www.scitani.cz. 

Sčítací formuláře budou komisa-
ři roznášet až do 25. března. Co se 
týká bezpečnosti, do bytu v žádném 
případě vstoupit nemusí, stačí, pokud 
komisař předá formuláře u dveří či 
u plotu. Formuláře budou předávány 
osobně, do schránek se vkládat ne-
budou. Za celou rodinu, včetně lidí 
v podnájmu, je může převzít jeden 
člověk starší patnácti let. Celkem se 
jedná o tři formuláře s vysvětlivkami: 
zelený sčítací list osoby (ten dostává 
každý člověk v domácnosti vlastní), 
žlutý bytový list (jedna domácnost – 
jeden formulář) a oranžový domovní 
list (ten dostávají pouze majitelé nebo 
správci domů). Při předání formulářů 
se komisař zeptá, jakým způsobem 
budete chtít vyplněné formuláře ode-
vzdat. Na výběr je ze tří základních 

Už na podzim předpovídali nejen mete-
orologové, že chladné měsíce mají být ještě 
o něco krutější než předchozí zimy. Ačkoliv 
tomu téměř nikdo nevěřil, předpověď se 
vydařila. Paní Zima možná ještě neřekla své 
poslední „sbohem“, ale jarní očista už mnoh-
de odstartovala.  

V Lipencích mají o úklidu jasno. Prak-
ticky ho již zahájili. Jakmile roztál sníh, 
začalo se s akcí, jejíž hlavní náplní byl úklid 
po psech. „Při úklidu bylo sebráno několik 
pytlů psích exkrementů. Třeba v polovině 
Žulové ulice jsme napočítali 32 hromá-
dek. Nevábná situace byla i kolem pošty a 

Vá ž e n í  s o u -
sedé, dovoluji si 
použít toto přá-
telské oslovení, 
když mám tu čest 
p oz d r av i t  Vá s 
poprvé z tohoto 
místa jako nový 

starosta Zbraslavi. Sousedé jsme 
totiž všichni nejen u nás na Zbrasla-
vi, ale sousedé jsou pro nás všechny 
i obyvatelé ostatních městských čás-
tí v Praze 16.

Budu velmi rád, když se nám 
v rámci zmíněného pražského 
administrativního obvodu podaří 
prohloubit sousedské vztahy, k če-
muž mohou přispět i tyto noviny. 
Myslím si totiž, že je úplně jedno, ve 
které městské části se zrovna konají 
cyklistické závody pro děti, zajíma-
vý koncert či atraktivní výstava. 
A zdaleka nejde jen o tradiční po-
pulární akce. Věřím, že u nás doma  
známe vše pozoruhodné a zajímavé, 
ale co je za Berounkou, polem a le-
sem, to už netušíme. Mám na mysli 
vyhlášená výletní místa, historic-
ké památky a nebo jen příjemná 
zákoutí, o kterých vědí jen místní 
a přitom stojí za návštěvu. 

Cestujeme po celém světě a po re-
publice, a mnohdy přitom ani neví-
me, jak pěkné a zajímavé je to neda-
leko od našeho domu. Nemluvě pak 
o tom, že v celé Praze 16 dokážeme 
nabídnout řadu míst, která by jistě 
rádi navštívili výletníci a cestovatelé 
z celé republiky. Jen je třeba dát ve 
známost, že přicestovat k nám na 
návštěvu může být zážitek a že Pra-
ha není jen Vyšehrad a v jejím okolí 
nestojí jen Karlštejn.

Víte třeba, odkud je nejkrásnější 
výhled na Zbraslav? Víte, kde je vy-
hlídka Nickerle? Troufnu si tvrdit, 
že naprostá většina z Vás netuší, 
že jde o unikátní skalní vyhlídku 
nad Břežanským údolím. Proto do 
příštích novin připravím krátký tip 
na výlet, ke kterému připojím i zmí-
něný pohled. Třeba se tato aktivita 
stane inspirací pro další nápady 
a pozvánky, díky kterým se dozví-
me ještě více o tom, jak pěkné a zají-
mavé je to i u našich sousedů. Těším 
se na zajímavé náměty a hlavně na 
shledanou na krásných místech.

Nad kolébkou se sešli členové letopi-
secké komise, redakce Novin Prahy 16, 
pracovníci nakladatelství Milpo media 
s. r. o. a mnozí další. Trvalo to více než 
jeden celý rok, práce s archivem, zpra-
cování archivních podkladů i všech 
informací, které se scházely od nejrůz-
nějších subjektů působících v Radotíně, 
nebyla jednoduchá, ale nakonec se 
podařilo – Kniha o Radotínu přece jen 
spatřila světlo světa.

A tak se ve čtvrtek 3. března 
mohl konat velký a slavný křest. 

Kmotřičkou se stala předsedkyně 
Poslanecké sněmovny parlamentu ČR 
(a mimochodem bývalá knihkupkyně 
ze Ždáru nad Sázavou) Miroslava 
Němcová, jako kmotři se sešli senátor 
PhDr. Tomáš Grulich, radotínský sta-

rosta Mgr. Karel Hanzlík, nakladatel 
Ing. Milan Polák a profesor Štěpán 
Rak, jehož světově uznávané osobě, 
šířící slávu Radotína po celém světě, 
je v knize věnováno několik stran.

Slavnostní kropení se sice neko-
nalo, protože všem bylo líto ničit byť 
i jen jediný výtisk, ale o to jasněji zně-
lo cinkání sklenek, které vyprovázelo 
křtěňátko na cestu do světa. A aby 
v tom nebylo tak samo, ve stejný 
okamžik byla přestřižena i pomyslná 
páska výstavy, která přiblížila vznik 

knižního díla. 
A ještě pár konkrét-

ních informací o „osla-
venci“:

Na Knize o Radotínu 
pracoval tým autorů 
pod redakčním vede-
n í m pa n í  Broncové 
z nakladatelství Milpo 
media s.r.o., které se 
na tento typ regionální 
literatury specializu-
je. Její text je bohatě 
ilustrován pérovkami, 
černobílými i barevný-

mi fotografiemi a doplněn mapkami. 
(Malou ochutnávku představuje rub-
rika Objektiv času na straně 3.) Pub-
likace je ke koupi v Místní knihovně 
Radotín v otevírací době zařízení. 
Cena je stanovena na 350 korun.

Jeden z nejvýznamnějších současných 
českých houslistů přichystal spolu s klaví-
ristou Václavem Máchou na 3. dubna od 
18.00 hodin koncert v domě U Koruny. 

Umělec, jehož početná koncertní 
turné a festivalová vystoupení ob-
sáhla USA, Kanadu, Mexiko, Rusko, 
Brazílii a vedle Evropy i Turecko, 
Izrael, Egypt, Alžír, Lybii, Maroko, 
Libanon, Jordánsko, Sýrii, Spojené 
arabské emiráty, Saudskou Arábii, 
Indii, Indonésii, ajsko či Filipíny se 
tedy protentokrát zastaví i tady.

Logicky proto vyvstala otázka, co 
pro něj toto místo znamená – takže:

Hrá l  js te  někdy v Radot í ně ?

Českou vládu je nutné pochválit za řadu 
reformních kroků, o kterých její předchůd-
kyně rády mluvily, ale to bylo maximum, 
co byly schopny učinit. Razantní úspory 
dopadají na všechny vrstvy obyvatel, ač 
třeba státní zaměstnanci či lidé závislí na 
péči jiných změny pociťují silněji. Jedním 
z kroků, které jsou však po zásluze vnímá-
ny s rozpaky, je penzijní reforma.

Pomiňme nyní klíčovou otázku, zda je 
vůbec bezpodmínečně nutná (připomeň-
me si, že ještě před pár lety se na sociálním 
pojištění vybíralo více, než kolik bylo vy-
placeno na důchody, a peníze se – místo 
uložení na horší časy – převáděly na jiné 
„bohulibé“ účely). Rovněž tak podivuhod-
ně skálopevné rozhodnutí, že bez soukro-
mých penzijních fondů se prostě systém 
neobejde, ač ty jsou jen o něco méně 
rizikovou investicí než úspory uložené do 
standardních podílových fondů. 

Mnohem zajímavější je způsob, jak je 
vyřešena otázka financování systému, 
který se nebude opírat již jen o průběžný 
systém (současní pracující platí dnešním 
důchodcům), ale také částečně o kapitá-
lový (sám si spořím na svůj důchod). Pře-
vedení části financí do soukromých fondů 
bude znamenat úbytek peněz jdoucích 
do eráru a způsobí další deficit. A jak ten 
sanovat? Uspořit? Hledat rezervy v systé-
mu? To je všechno moc složité. Jednodušší 
řešení? Zvýšit daně.

Vláda sází na zdánlivou jistotu. Daň 
z přidané hodnoty má relativně stabilní 
výnos a při zrušení řady výjimek (zboží 
zařazené do nižší, dnes 10% sazby) je zde 
počítáno se zaručeným výnosem. Zkusme 
zapomenout na spory, zda jsou meloun či 
jahody zelenina, nebo ovoce, a co na to 
říká „expert v oboru“ – celní sazebník. On 
totiž ten výnos nemusí být vůbec tak jasný. 
Pokud se podíváme do ekonomické teorie, 
detailně se výnosem daní zabýval tým ve-
dený Američanem Arthurem B. Lafferem 
v 80. letech 20. století – zkoumali, zda zvý-
šení daňové sazby přinese vždy další, do-
datečný výnos do státní pokladny. Odpo-
věď je jasná: ne, protože je-li nové zdanění 
vnímáno jako vysoké, firmy spíše omezují 
výrobu, lidé méně nakupují či pracují.

A že mají čeští občané daň z příjmů jen 
15procentní? Tak to je klam. Daní jsou 
i různé další povinné odvody jako sociální 
a zdravotní pojištění, daně platíme při 
nákupech potravin, služeb, na benzince... 
Sečteno podtrženo: v roce 2010 jsme 
5,5 měsíce pracovali na stát. Letos to bude 
víc. Kde je hranice, za níž se už nevyplatí 
pracovat legálně?  
  


