


7 DŮVODŮ
PROČ DÁT ŠANCI NEZÁVISLÝM KANDIDÁTŮM
Chcete platit nižší cenu za vodu a služby poskytované městem?
Upravíme tarify a nastavení daní, pomůžeme sociálně slabým a matkám samoživitelkám. Méně 
zaplatíte za vodu i popelnice. Vidíme reálně možnost snížit cenu vodného a stočného o 20%. 
Cena kolem 90,- Kč je stále nad celorepublikovým průměrem, ale neslibujeme nereálné věci.

Chcete spolurozhodovat, kam se budou investovat peníze města?
Raději městský park, novou cyklostezku, domov pro seniory nebo koupaliště? O tom a dalších 
věcech budete moci spolurozhodovat sami!

Chcete obchvat Rudné, aby tranzitní nákladní i osobní doprava přestala projíždět městem?
Přesunutí silnice 605 (Masarykova) a 101 (Drahelčice – Rudná – Tachlovice) je naší prioritou. 
Definitivně nastartujeme tento proces k realizaci. 

Chcete kulturní a společenské centrum města?
Pěší zóna v centru není nereálnou věcí. Konečně bude v našem městě možno přivítat divadelní 
soubory či hudební skupiny z celé republiky, kam večer zajít s přáteli.

Chcete centralizovaná sportoviště s možností veřejného koupání?
Chceme využít dostatečné zásoby vody v některých z vytipovaných lokalit Rudné. Dostupnost? 
Po cestě pro pěší a cyklisty. Vytvoříme tak možnost pro rozvoj sportovních oddílů s minimali-
zací jejich provozních nákladů.

Chcete větší bezpečnost na ulici i na silnici?
Chceme rezidenční zóny a kamerový systém v exponovaných lokalitách. Kolem školy nebude 
moci jen tak kdokoliv projet, nebo si zde zkracovat cestu, když stojí D5 i Masarykova ulice. Vaše 
děti budou ve větším bezpečí.

Chcete, aby Rudná začala být energeticky soběstačným městem?
Naším plánem je realizovat projekty města i občanů do obnovitelných zdrojů a začít lépe vyu-
žívat dešťovou vodu a vodní zdroje. Projekty s dlouhou životností a návratností do 10 let. Víme 
co a jak. Peníze pro lidi i městskou pokladnu a zároveň žít v souladu s přírodou, to je náš cíl!

Dejte šanci kandidovat Nezávislým kandidátům Rudná pro život 2013.
Podepište volební arch a napište nám SMS nebo volejte na tel.: 603 961 006.

www.rudnaprozivot.cz



Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
Také v časopise „Život v Rudné“ vždy přeskočíte „Psalo se 

před dvaceti lety“? Také vám třeba místo této zvláštní rubriky 
chybí v městském časopise informace, o čem se ve městě dis-
kutuje, názory občanů, hodnocení práce městských politiků či 
institucí? Proč se vlastně nepíší rozhovory se zajímavými osob-
nostmi z Rudné? 

Nám přesně tato témata v oficiálním radničním časopise 
chyběla. U zrodu „Rudenského objektivu“, který držíte právě 
v ruce, tak sehrál klíčovou roli přímo starosta Lubomír Koc-
man. Jeho urputná cenzura nám dala energii vytvořit vlastní 
nezávislý časopis. 

Rudenský objektiv vzniká v kvapu příprav na letní dovolené a zatím bez materiálního zázemí. 
Ale již nyní se hlásí další autoři i první inzerenti. Věřím, že se Vám časopis bude líbit. Začínáme 
s nadšením a naplno. A postupně budeme přidávat! Na kvalitě informací i na počtu stránek!

Přeji vám pohodové léto!

Ing. Martin Viktora, MBA
šéfredaktor časopisu Rudenský objektiv
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Úvodní slovo šéfredaktora
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EDITORIAL

NABÍDKA INZERCE

Chcete svými produkty nebo službami 
oslovit domácnosti v Rudné?

Rudenský objektiv nabízí inzertní plochu na celou 
stranu A5 nebo její polovinu!

V případě zájmu o inzerci pište na e-mail: 
info@rudnaprozivot.cz 
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Energetická soběstačnost? Ano! 
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Jistě se už každý ze čtenářů setkal s pojmem energeticky soběstačný dům, 
soběstačné město, soběstačný region atd. Co si však pod pojmem ener-
getická soběstačnost představit? V dnešním článku se vám tento výraz 

pokusíme objasnit. Obecně je energetická soběstačnost nezávislost na dodávkách 
jakékoli energie. Tedy samostatné obce či domy si vyrábějí energie svépomoci, a to 
z obnovitelných zdrojů.

Dvě slova znamenající především nezávis-
lost na distributorech a výrobcích v životně 
důležitých komoditách. Dvě slova, která mo-
hou znamenat hodně pozitivního i pro vaši 
peněženku. Člověk potřebuje zejména vodu, 
a proto by měl o vodní zdroje na svém území 
pečovat a snažit ji co nejefektivněji zadržet na 
svém pozemku a využívat, nové vodní zdroje 
vytvářet. V dnešní moderní době je nezbytnou 

součástí pokroku elektrická energie. Vlastně 
žádnou jinou již dnes obyčejný člověk nepo-
třebuje. Ta vám rozsvítí světlo, ohřeje jídlo 
i rozjede auto. 

Elektřinu můžete vyrobit ze skutečných 
darů a jediných obnovitelných zdrojů – slun-
ce, vody a větru. Čím více své spotřeby získá-
me vlastní výrobou, tím méně jsme závislí na 
nadnárodních firmách, které se snaží zejména 
uspokojit své akcionáře růstem zisků, mnohdy 

i na úkor kvality dodávek. Rozvoj energetické 
soběstačnosti lidí, firem i měst umožňuje tech-
nologický pokrok. 

Město by mělo na jedné straně s tímto po-
čítat při svém rozvoji a rovněž podporovat své 
občany v investicích do těchto ekonomicky 
zajímavých technologií, na které lze mnohdy 
získat i přímou dotaci. Moderní energetika již 
dávno není o atomových elektrárnách a mega-
lomanských rozvodových soustavách. Lokální 
řešení je cesta. Následujme ji! 

Radek Prokop

LOKÁLNÍ ŘEŠENÍ JE CESTA. 
NÁSLEDUJME JI!

Plus pro peněženku

Nezvyšovat 
zisky korporací
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Koncepce versus antikoncepce 
Různé metody antikoncepce se po-
užívají už od starověku, opravdu 
spolehlivé a bezpečné metody se ale 

objevily teprve ve 20. století. Některé kultury 
záměrně omezují přístup k antikoncepci, pro-
tože ji považují za morálně nebo 
politicky nežádoucí. 

Antikoncepci dlouho používali 
i politici v Praze, při chaotickém 
rozvoji hlavního města. To se snaží nyní změ-
nit Metropolitní plán rozvoje, který říká dost 
dalšímu rozšiřování Prahy. Výstavbu se snaží 
orientovat na opuštěná a zchátralá místa, nebo 

vytyčuje ochranu nad více než 200 parky, kde 
by hrozilo jejich zrušení a zastavění. 

Praha se vrací ke koncepci svého rozvoje. 
Přechod od antikoncepce ke koncepci by jako 
sůl potřebovala i Rudná. Pak by nám totiž 

neprojíždělo 
městem přes 
14 000 aut 
denně, nebo 

bychom zde měli již dávno centrum pouze 
pro pěší, moderní zdravotní středisko, místní 
divadlo či klub. 

Radek Prokop

RUDNÁ POTŘEBUJE 
KONCEPCI JAKO SŮL!

Cyklotoulky
Lidská energie převedená kon-
četinami (zpravidla dolními) na 
šlapadla, je přes převody a řetěz 

převedena na rotaci kola (zpravidla zadní-
ho), které pak vykonává pohyb po zemi. 

V mnoha regionech představuje hlavní 
dopravní prostředek, jinde zase slouží k re-
kreačním jízdám, sportu či jako posilovací 
stroj ve fitness. Ano mluvíme o jízdním 
kole. Jak by bylo krásné, dojet si na něm po 
stezce pro pěší a cyklisty třeba do cukrárny 
či pekárny nebo na vlak. A netrnout hrů-
zou, že mě nebo děti srazí cestou osobní 
auto, autobus či kamion. Jak by bylo krás-
né dostat se pěšky či na kole v klidu a beze 
strachu do lesa či do práce v Praze. 

Některé cyklostezky lze realizovat ve 
spolupráci s okolními obcemi, jiné může 
rozvíjet město samo. O to víc zaráží, že je 

zde již dávno nemáme, přestože s někte-
rými se již přes 10 let počítá v tzv. Zámě-
ru územního rozvoje Středočeského kraje 
(„ZUR“). 

Další by mělo vybudovat město třeba 
místo chodníků a vytvořit tak síť cykloste-
zek pro bezpečnou jízdu na kole i s kočár-
kem naším rozlehlým městem. 

Radek Prokop
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Je neděle dopoledne, obvykle nejklidnějších 
několik hodin z celého týdne, a vhodná doba 
na pěknou procházku s dětmi, s přáteli nebo 
v jiné společnosti. Ale když začnete přemýšlet, 
kam nejlépe vyrazit, kde to je hezké a příjemné, 
většinou Vás napadnou jiná místa než některá 
část Rudné. To není dobrá vizitka našeho měs-
ta. A přitom zas není tak obtížné to změnit. Zde 
je návrh, který by určitě stál za realizaci. 

Již dnes se někteří občané Rudné chodí ob-
čas projít po Růžové ulici, od „Ďolíku“ až ke 
hřbitovu. A není to špatná procházka, zejména 
při pěkném počasí. Ale mohla by být mno-
hem lepší a nestálo by to zas tak moc námahy. 
A kdyby i ano, rozhodně by to stálo za to! 

Jak by se Vám to líbilo, kdyby to vy-
padalo třeba takto? Povrch celé ulice 
bude nový, rovný, bude určena jen 
pro pěší, vyjma ovšem zásobová-
ní, po celé délce bude příjemně 
tlumené veřejné osvětlení, podél 
ulice bude na více místech rozšířený 
prostor, vybavený lavičkami, kde bude 
radost se zastavit, posedět, nechat děti si pohrát. 

Každé z těchto zastavení, mohlo by jich být 
například osm, bude mít svůj originální účel, ně-
které bude určené pro zábavu těch nejmenších 
(např. pískoviště, malé houpačky), jiné pro zába-
vu těch větších (prolézačky, lanové dráhy, atd.) 
a další, vybavené různými prvky pro posilování, 
jistě ocení junioři i dospělí. Stylové lavičky a stol-

ky na dalším zastavení by sloužily pro pikniky, 
tedy potěšení z rodinného oběda či večeře pod 
širým nebem, jiné zase by mohlo sloužit k po-

znání historie našeho města, vybavit je pulty 
s mnoha zajímavými informacemi by nebyl 
žádný problém. A nezapomeňme na zábavu, 
na dalším zastavení by mohla být třeba plocha 

pro petangue, kuželky, betonovýstůl pro 
stolní tenis, nebo jiné hry. A samo-

zřejmě by podél celé ulice byly vysá-
zeny stromy a jiné dřeviny, aby tam 
bylo výletníkům opravdu příjemně. 

A když to vše doplníme ještě 
o nějaká pěkná umělecké díla, tak 

bychom opravdu mohli mít v Rudné 
pěkné místo, kam se rádi půjdeme projít nebo 
pobavit. Že se o takovou výletní ulici bude muset 
někdo starat a že to bude něco stát? Samozřejmě, 
že ano! Ale vždyť to je povinností každého měs-
ta! Nejen udržovat ulice, kanalizaci, vodovod 
a další samozřejmé věci, ale také se starat o to, 
aby město vytvořilo pěkné životní podmínky 
pro své obyvatele! To není něco navíc, to pře-
ci v dnešní době také musí být samozřejmostí. 
Chceme to pro občany Rudné udělat a víme jak! 

Jan Sýkora

Rudenský objektiv časopis rudenských občanů | číslo 1 | červenec 2018

FAKTA, INFORMACE, NÁZORY, ZPRÁVY, ZAJÍMAVOSTI

Rekreační zóna

ChCEME TO 
UDěLAT

A VÍME JAK!

Od Ďolíku ke hřbitovu

Osm originálních 
stanovišť
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 Ano, voda by mohla být významně lev-
nější, záleží na mnoha položkách a jejich 
nastavení při výpočtu ceny. Pro hodnocení 
investic nepoužíváme business plán (Patrik 
Eckert, ředitel Technické služby Rudná) 

 Kalkulace (cena vodného a stočného) sta-
novuje maximum ceny, ale minimum sta-
noveno není, cena může být klidně 50 Kč 
za vodné a stočné. To vůbec není problém 
(Patrik Eckert, ředitel Technické služby 
Rudná) 

 My jsme přesvědčení, že tato cena je správ-
ná v aktuální době a aktuální situaci (staros-
ta a předseda představenstva TS Rudná 
Lubomír Kocman)  

 Můžeme dát peníze na opravu (infrastruk-
tury) z obecního a cena může být 70 Kč, ale 
touto cestou jít nechceme. Podle aktuálního 
názoru představenstva (TS Rudná) ta cesta 
není správná (starosta a předseda předsta-
venstva TS Rudná Lubomír Kocman) 

 Zastupitelé nemají podklady pro výpočty 
ceny vody odlišné od veřejnosti a ty jsou 
nedostatečné. Cena vody v novém vodovod-
ním přivaděči od PVK je o 4,50 Kč za 1m3 
dražší než u bývalého dodavatele VAK Be-
roun. Dejme zastupitelům podklady, ale ne-
dělejme požadovaný forenzní audit hospo-
daření (zastupitel za ANO  Gabriel Kovács)

Střípky o vodě ze zastupitelstva 
dne 27. 6. 2018

Video z celé diskuze o vodě na jednání 
zastupitelstva ze dne 27. 6. 2018, nelez-
nete na webových stránkách:
www.rudnaprozivot.cz

  Cena vody kontinuálně rostla a dosáhla 
výše 111,44 Kč za 1m3. Historicky se již zjis-
tilo, že výpočet ceny vody v Rudné byl chyb-
ný, že investice do vodovodu Zličín-Rudná-
-Chýně prováděly od počátku velké otazníky 
kolem financování a průběhu výběrového 
řízení. Okolní obce si stěžují na zanášení 
strouh bahnem z ČOV Rudná, do které bylo 
nainvestováno desítky milionů korun, že za-
stupitelé ani netuší, co se uvnitř TSR děje, 
jak hospodaří s městským majetkem. Proto 
Petice požadující snížení ceny pro obyvatele 
o 20% a audit hospodaření TSR, který může 
pomoci i zastupitelům v jejich rozhodování. 
Podivuji se, že toto ještě nikdo z nich sám 
dávno nenavrhl (spolek Rudná pro život, 
Radek Prokop) 

Rudná
111,44 Kč

Ptice
77,24 Kč

Chrášťany
87,40 Kč

 ČR
85,66 Kč
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Jak probíhají 
zasedání zastupitelstva?

Nejvíce na schůzích zastupitelů mluví Lubomír Kocman... Inu, je to holt staros-
ta a zasedání zastupitelstva řídí. Ale ostatní by se měli do diskuse více zapojovat! 
Z pohledu veřejnosti to totiž vypadá tak, že co starosta navrhne, to mu ostatní 

zastupitelé bez diskuse odhlasují. Nikdo se na moc neptá, nikdo nepředkládá protinávrhy. 
Opozice v našem městě neexistuje. Naštěstí padají alespoň dotazy od veřejnosti. Tu tvoří nej-
častěji lidé z našeho spolku – Jiří Veigert a Martin Viktora. Na zastupitelstvo se moc nechodí. 

Pár čísel ze zastupitelstva 
za rok 2017 - kdo jak řečnil?

 L. Kocman – předseda schůze a aktivní 
 superřečník: 51% diskusních příspěvků 
 měl dle zápisů ze zastupitelstva právě on.

 G. Kovács – další relativně aktivní řečník,
 zastupitel za ANO (8% příspěvků). Bývá 
 pravidelně dobře připraven. 

 promluvit umí občas ještě pánové R. Pitrák 
 a J. Pražák (cca 4 a 3% příspěvků). 

 dalších 9 zastupitelů se téměř neprojevuje.
 Mezi nejvýraznější osoby jednání zastupi-

 telstva patří členové spolku Rudná pro život 
 J. Veigert (8%) a M. Viktora (5%). 

MÁME V RUCE čÍSLA: 
OPOZICE V RUDNé NEExISTUJE!

-8-

Jak se hlasovalo v roce 2017? 
Opozice v Rudné zásadně chybí! 

 691x byla zvednuta ruka „pro“ návrh.
 7x se zastupitelé zdrželi hlasování – pro 

 úplnost: největším „zdržovačem“ byl pan 
 Junek (3x). Zdržení se hlasování je nicméně 
 zcela legitimní postoj. A měl by být dokonce 
 využíván častěji. Zejména v situaci, kdy je 
 hlasující zastupitel ve střetu zájmu.  

 Jen 20x se zvedala ruka „proti“. Ale 
 nemylte se, proti hlasovali v daném bodě 
 téměř všichni, takže hlas proti nebyl 
 projevem opozičního názoru ale naopak 
 opět projevem zcela konformního postoje

Proti čemu se hlasovalo letos? 
Letos byl například zamítnut návrh na zvýšení dotace pro CPR Rudňáček. Zajímavosti z hlasování: 
 schůze se paradoxně vůbec nezúčastnila šéfová Rudňáčku a zastupitelka Jaroslava Průchová
 pikantní je, že proti perfektně zdůvodněnému návrhu předkladatele Gabriela Kovácse hlasoval 

(mimo např. J. Dejma, P. Seidla či R. Pražmy) i jeho kolega za Hnutí ANO Petr Štípek... zajímavé!

Když jde o odpovědnost, umí zastupitelé hlasovat tajně!  
V jednom případě si zastupitelé odhlasovali i tajné hlasování. To když rozhodovali, jak se postavit 
k prohranému soudnímu sporu a k povinnosti města zaplatit více než 1,6 milionu (kauza Relax - 
Sport Rudná). Odhlasováno bylo, že se Rudná nebude odvolávat a vše zaplatí. Proč se hlasovalo 
tajně? Aby nikdo nenesl odpovědnost? Tajné hlasování prosadil L. Kocman.

Martin Viktora
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Naše Rudná není zrovna útulné po-
hledné město, nemá k tomu dobré 
výchozí podmínky. Je dlouhá více 

než čtyři kilometry, nemá přirozené náměstí, 
je protnutá dlouhou Masarykovou ulicí, zahl-
cenou auty atd. To sice obtížně změníme, ale 
to ještě neznamená, že by naše město nemohlo 
být mnohem hezčí, než je. A nebude to vůbec 
složité ani příliš nákladné. Pojďme to změnit, 
víme jak! Pěkně od začátku – kolik máme na 
veřejných místech v Rudné pěstěných květino-
vých záhonů? Žádný! Kolik zde máme plastik 
a soch či jiných výtvarných děl? Kromě busty 
Masaryka, instalované před téměř čtvrt stole-
tím, žádné. Máme zde nějaké pěkné informač-
ní tabule s odkazem na zajímavá místa, památ-
ky, důležité adresy? Nikoliv. Z kolika nových 
zákoutí s lavičkou pod pěkným stromem se 
můžeme těšit? Odpověď bude stále stejná, ať jde  

Rudná může 
být PěKNÁ!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o cokoliv, co by naše město zkrášlilo a na po-
hled jej učinilo příjemným a milým. Pusťme se 
do toho, stačí přece oslovit zkušeného městské-
ho architekta, předat mu naše nápady, vyslech-

nout si jeho návrhy, 
požádat občany o je-
jich náměty, vše vy-
hodnotit  a pak uzavřít  
a zrealizovat. Během 
jednoho či dvou let 
může být Rudná k ne-
poznání přívětivějším 
a pohlednějším měs-
tem, i když Telčí ani 
Litomyšlí samozřejmě 
nebude nikdy. Ale 
bude se nám v ní žít 
mnohem lépe, a o to 
přece jde! 

Jan Sýkora
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KDO JSOU AUTOŘI ČLÁNKŮ RUDENSKÉHO OBJEKTIVU

NABÍZÍME VÁM PROSTOR
Máme zájem přispět k rozvoji města. Mezi námi jsou ekonomové, učitelé, matky 
i otcové rodin, živnostníci, zaměstnanci i senioři.

Máte nápad na článek do našeho časopisu? Máte nějaké zajímavé fotografie z našeho 
města? Máte nějaký plán? Chuť přispět dobré věci? Chcete se k nám přidat? Napište 
nám na e-mail: info@rudnaprozivot.cz

Podnikový ekonom
Rodinný stav: ženatý, dvě děti
Pracovní profil: od 2013 Investování a financování malých a středních firem  
v ČR. 2011-2015 Auditor a poradce na ministerstvech. 2007-2011 Ředitel 
obchodování s dluhopisy a deriváty (Erste Group. Vídeň). 2003-2007 Vedoucí 
obchodování s deriváty (Česká Spořitelna a.s., Praha).
Vzdělání: VŠE Praha - podniková ekonomika (1992, Ing.), 
Gymnázium Plzeň (1988)
Záliby: fotbal, golf, cyklistika a běh, historie a cestování na motorce

Šéfredaktor finančního magazínu
Rodinný stav: ženatý, dvě děti
Pracovní profil: od 2014 dosud organizátor odborných finančních 
konferencí. Od 2009 dosud šéfredaktor a provozovatel odborného 
finančního portálu. 2010-2013 projektový manažer. 2003-2010 obchodní  
a marketingový ředitel.
Vzdělání: DePaul University Chicago - finance (MBA), 
Vysoká škola ekomnomická - mezinárodní obchod (Ing.), Gymnázium
Záliby: hra na kytaru, nové technologie, automobilismus

INg. MARTIN VIKTORA, MBA

Manažer v logistice
Rodinný stav: svobodný
Pracovní profil: Od 2018 dosud Disponent vnitrostátní přepravy, logistika 
a dodavatelské řetězce (Gebrüder Weiss),  2017-2018 Dispečer (Geis CZ s.r.o.), 
2015-2017 Night Depot Shift Leader (TNT Innight Czech Republic s.r.o.).
Vzdělání: Univerzita Jana Amose Komenského Praha - manažerská studia 
- řízení lidských zdrojů (2015, Bc.)
Záliby: elektronika, auto-moto, fotbal, film

BC. JAN SÝKORA

INg. RADEK PROKOP
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