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Chování lidí ve velkých metropolích 
se dlouhodobě mění a většina obyva-
tel má přání se stěhovat blíže přírodě. 

Sbírat zkušenosti jsme se rozhodli tentokrát ve 
Vídni a přilehlých obcích. Jak jinak než na kole, 
protože cyklisté a podpora sportovních aktivit 
jsou zde na prvním místě. Proč tomu tak je?

„Do práce ve Vídni jezdím na kole každý den 
z 35 km vzáleného Badenu,“ říká nám 37 letý 
Gottfried Ziniel, „v létě i v zimě, pokud není sníh. 
Kolem celého Badenu jsou vybudovány sítě cyk-
lostezek, takže každý den mohu jet jinudy. Propo-
jena jsou všechna města a obce v okolí. Pokud ne-
máte přímo cyklostezku, pak zde máte vyhrazený 
pruh pro cyklisty. Mám možnost dojet až do cen-
tra Vídně, neboť město dobře využívá prostoru 
kolem ramen Dunaje. A ve Vídni samotné je cy-
klista na prvním místě. Kolo je běžný prostředek 
pro pohyb po městě pro zaměstnance, studenty 
i turisty. Když je špatné počasí, dojedu jen k nej-
bližší vlakové zastávce, kde jsou parkovací věže 
pro kola, tam své kolo nechám a dál jedu vlakem.“

Hýbá se celé Rakousko, protože všichni vědí, 
že ve zdravém těle zdravý duch. Vyplatí se spíše 
udržovat lidi v dobré kondici než následně utrá-
cet miliardy za léčebné výhody. 

Sami jsme se pře-
svědčili, jak příjemná 
může být cesta do 
práce. Většina stezky 
vedla mimo vozovku, 
potkáváme desítky 
zahrádek s občerstve-
ním, kde nám automaticky přinesou misku pro 
psa i nějaký pamlsek, lidé se vyptávají, odkud jsme, 
doporučují, kudy máme jet, abychom toho cestou 
viděli co nejvíce. Ve Vídni samotné pokračujeme 
cestou podél Dunaje, která je podobná pražské 
náplavce. Projíždíme zábavním parkem v Prateru 
a ocitáme se přímo v centru, kde nacházíme na 
každém rohu místo na odložení našich kol. Prostě 
skvěle promyšlený dopravní koncept, ke kterému 
přispívá stát, většina obcí i měst. 

Viděli jsme jednoduchá řešení v menších ob-
cích i řízené semafory pro cyklisty ve větších měs-
tech. Myslí zde i na vozíčkáře. Chodníky, které se 
v Rudné snažíme nyní budovat, jsou zde dávno 
nahrazovány stezkami pro pěší a cyklisty. Není 
důvod zakopávat o obrubníky, není důvod mít 
všude beton a asfalt. Není těžké ani nákladné na-
kreslit vyhrazený pruh pro cyklisty...

Člověk a příroda jsou jednoduše v Rakousku 
na prvním místě a stálo by za to podobně začít 
přemýšlet i u nás doma. 

Radek Prokop

Cyklotoulky III.
z okrajových měst do Vídně



Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
Víte, s čím mají pamětníci v Rudné spojen začátek školního roku? 

S Hořelickým posvícením. Když skončilo, děti věděly, že jim začínají 
školní povinnosti. Ale každý víkend máme stále možnost udělat si vý-
let po okolí. Vezměte to třeba někdy lesem od hájovny na Chrustenic-
kou šachtu. Důlní expozice je otevřena do konce září. A jelikož nám 
5.-6.10. probíhají místní volby, přijde čtenářům vhod anketa s voleb-
ními lídry a volební statistiky. Podíváme se na historické sliby měst-
ských politiků a náladu si spravíme pořádnou dávkou volebního 
humoru. Ale vážně, volby jsou důležitým momentem v životě města a jeho obyvatel. Je třeba 
k nim jít. Vždyť ti, kdo na radnici sedí, rozhodují o našich penězích. Máte pocit, že byste s nimi 
uměli zacházet lépe? Pak vás potěší článek o tom, že i Rudná by mohla mít vlastní měnu.  

Vánoce tu budou co nevidět. Připravujeme vánoční speciál Rudenského objektivu. Sa-
mozřejmě v něm nebude chybět slíbené představení další osobnosti spojené s naším městem. 
A jaké by to byly Vánoce bez dobrého jídla? Určitě se těšte na vánoční recepty, právní poradnu 
a samozřejmě oblíbenou křížovku!

Šťastnou volbu a krásný podzim!

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

Základní ceník inzerce 
v časopisu Rudenský objektiv

Pro občany, spolky a neziskové organizace poskytujeme pro propagaci 
jejich neziskových aktivit slevu 50% celoročně! 

Kalkulace ceny a základních formátů:
1/2 strany uvnitř ........................ 1500 Kč
1/1 strana uvnitř ........................ 2500 Kč
4. strana obálky (záda) 1/1 ........ 3500 Kč

Akce: SLEVA 50% nA InZERCI !!!
(nabídka je časově omezena)

1/1
148 x 210 mm
+ 3 mm spad

1/2 uvnitř
128 x 84 mm
zrcadlo
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ING. RADEK PROKOP - KANDIDÁT NA STAROSTU MĚSTA

Blíží se komunální volby, kde jsi 
lídrem občanské kandidátky Rudná 
pro život 2013. Co tě k tomu vedlo? 

Nikdy jsem se nezajímal o tzv. vysokou poli-
tiku, i když expertně jsem k ní přičichl více, než 
bych chtěl. 

Já, stejně jako většina z nás, mám své rados-
ti i starosti, svoji práci, většinu dění pozoruji 
v běhu a doufám, že ti, kteří město spravují, bu-
dou plnit to, co slíbili, a budou reagovat na vývoj 
v obcích kolem nás.

A to se podle tebe neděje?
Bohužel ne. Rudná má fantastickou lokaci, 

vynikající dopravní dostupnost, je kousek od lesa. 
Ale my nevyužíváme ani desetinu toho, co zde 
můžeme mít. Žil jsem a pracoval pět let v Rakous-
ku, v rodině máme starostu menší obce, v posled-
ních letech jsem realizoval i několik projektů fi-
nancování veřejného sektoru včetně domovů pro 
seniory a nemocnic. Mám s čím srovnávat.  

Co konkrétního máš na mysli?
Les je skutečně za rohem, ale pěšinkou ani 

stezkou pro pěší se do něj nedostanete. Lidé bě-
hají po stále frekventovanějších silnicích, pejs-
kaři nemají kam chodit venčit své psy, není se 
kde scházet, není kde organizovat farmářské 
trhy, natož divadelní představení, minimum 
se dělá pro seniory. Podívejte se, jaká výstavba 
probíhá v okolních obcích. Jen Drahelčice plá-
nují vyrůst z 500 na 2 500 obyvatel, v Nučicích 
se chystá výstavba dalších 100 rodinných domů 
a mohl bych pokračovat. Nechci dál jen pasivně 
čekat na to, až nebude kde cyklostezku vybudo-
vat, nebo až bude stát voda zbytečně 150 Kč za 
kubík a sociálně slabší na to nebudou mít.

Když zmiňuješ vodu, splnila petice „Stop 
zdražování vody v Rudné!“ svůj cíl?

Petice je jedna z cest, jak upozornit na kon-
krétní problém a požadovat jeho nápravu. Rad-
ní se diskuse na téma cena vody brání. S podiv-

Vzorem jsou nám rakouská města 
na okrajích Vídně ným argumentem, že si nikdo nestěžuje... takže 

věřím, že petice se stovkami podpisů svůj účel 
splní. Věřím, že cena vody poklesne o 20%, a že 
bude proveden audit hospodaření Technických 
služeb Rudná (TSR). My realizaci petice chceme 
prosazovat i v zastupitelstvu. Proto také kandi-
dujeme. Jakou sílu k tomu dostaneme, záleží na 
voličích. Nicméně cena vody a tajemství kolem 
hospodaření TSR je jen špička ledovce problé-
mů, o kterých se nesmí mluvit.

A získáte pro vaše myšlenky podporu lidí 
v Rudné?

Jsem přesvědčen, že ano. Rudná by si změ-
nu vedení zasloužila. Chceme zde vytvořit lepší 
podmínky pro život, odpočinek i podnikání. 
Vzorem nám jsou rakouská města na okrajích 
Vídně.  Není důvod vymýšlet již vymyšlené.  

Ale jak chcete rozvíjet město, které nemá 
skoro žádné pozemky?

Tohle je klišé živené stávajícím zastupitel-
stvem a hlavně panem starostou. Město nemá 
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pozemky a za všechno může Štilijanov. Jak dlou-
ho to ještě chceme poslouchat? Zvláště od něko-
ho, kdo je zde komunálním politikem již 12 let.

Město potřebuje urbanistickou studii rozvoje 
a pro její realizaci získávat investory a stávající 
vlastníky pozemků, spolky. Pokud by se věci 
budovaly v rámci dlouhodobé koncepce a hlav-
ně byly funkčně provázané, vydělali by všichni 
daleko víc a město by zároveň krásnělo. Je rov-
něž třeba více spolupracovat s okolními obcemi.  
Neděje se to dostatečně, víme to přímo od jejich 
starostů. Tohle vše jdeme změnit. A daří se, a to 
ještě nejsme v zastupitel-
stvu. Všimli jste si, co na-
šich témat převzaly ostatní 
strany do svých volebních programů z našeho 
„Sedmera“, které jsme zveřejnili již v květnu? 
Byli jsme jimi obviňováni z populismu. Nikdy 
předtím o těchto tématech nehovořily a nyní je 
mají v programu? Je to úsměvné.

A co financování?
Představa, že všechno zaplatí a bude vlastnit 

město, nebo že vše vybudujeme za evropské do-
tace, je nesmysl. Ani hrad Karlštejn nefinanco-
vala obec, a přesto jsou na něj místní dnes pyšní. 
Úlohou města je vytvářet podmínky pro reali-
zaci své koncepce. Lákat správné parťáky, tvrdě 
s nimi vyjednávat podmínky spolupráce. Od 
energetických a ekologických projektů až tře-
ba po domovy pro seniory. Mám s tím osobní 
zkušenosti. Když to nefunguje, musí mít město 
možnost vstoupit a konat ve prospěch občanů. 
Může i spoluinvestovat projekty, které jsou ve-
řejně prospěšné a ekonomicky opodstatněné, 
aby si zabezpečilo příjmy rozpočtu. Tohle tady 
chybí a je to škoda pro všechny Rudeňáky.   

Není to ale lehké...
Ale zastupitelé a starosta zde nejsou proto, 

aby dělali jen lehké věci. My máme v Rudné na-
příklad štěstí, že zde máme ředitele školy, který 
pro školu žije, umí sehnat dotace pro její rozvoj.  
Město ale nemůže rozvíjet jen jednu věc a ostatní 
ignorovat, protože na to zrovna dotace nejsou. 

S čím jde sdružení nezávislých kandidátů 
Rudná pro život 2013 do komunálních voleb?

Přicházíme řešit problémy, se kterými si léta 
stávající zastupitelé nevědí rady. Chceme z Rud-
né udělat město, kde lidé nejen přespávají na dal-
ší pracovní den, ale kde i rádi odpočívají a tráví 
svůj volný čas. Město pro život! A hlavně ji chce-
me chránit před nepříznivými dopady rozvoje 
okolních obcí. Přineseme na radnici svěží vítr. 

Přejeme si zásadní obměnu zastupitelstva 
včetně starosty. To, že to chceme my, ale není dů-
ležité. Musejí to chtít zejména lidé, kteří tady žijí. 
Naše volební kandidátka s číslem 5 je možnost, 
která zde ještě nebyla. Pokud dostaneme dosta-

tečnou důvěru lidí, rozhod-
ně ji nezklameme. 

A podaří se to?
Pokud lidem dnes nevadí přes 14 tisíc aut 

denně na Masarykově ulici, pokud jim nevadí, 
že máme druhou nejdražší vodu v republice, 
pokud jim nevadí, že musí chodit běhat mezi 
stále narůstajícím provozem po silnici, že se na 
procházku do lesa nedostanou po stezce bez aut, 
že nemají kde volně venčit své psy, že se nemají 
kde scházet, pak se to nepodaří. Musí si hlavně 
uvědomit, že za tento stav jsou zodpovědní ti, 
kteří dnes na radnici sedí. Veškerý respekt k je-
jich spolkovým aktivitám, například v oblasti 
práce s dětmi a podobně! V tom jsou lidmi na 
svém místě. Ale koncepční řízení města a jeho 
projektů je vážně jiná disciplína.

Co bys chtěl říct na závěr?
Při sběru podpisů pod volební petici jsem 

mnohokrát potkal naše sympatizanty, kteří se báli 
z nejrůznějších důvodů podepsat. Dokonce při-
nesli plný arch podpisů, ale jejich rodina na něm 
ze strachu podepsána nebyla. Za plentu s nimi ale 
nikdo nepůjde a já pevně věřím i v jejich hlasy. 

Jsme Rudeňáci přes 20 let, narodily se tady 
naše děti. Chceme, aby zde i naše děti chtěly žít. 
Přeji si pro nás všechny město krásnější a funkč-
ně promyšlenější. A vím, že nejsem sám. Kolik 
nás takových nakonec skutečně bude, uvidíme 
až 6.10.2018 večer. 

Děkujeme za rozhovor a ať se to povede
RpŽ

nEZÁVISLÝ KAnDIDÁT
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Dotaz na ODS: Proč jste se rozhodli pro se-
stavení kandidátky právě jako ODS?

ODS: Chceme řešit problémy, kterých si ve-
dení města dlouhodobě nevšímá, jako obchvat, 
cena vody, zdravotní a sociální služby, vzhled 
města, kulturní akce, rekreační a výletní zóny atd.

Dotaz na RPŽ: Proč jste se rozhodli jít do 
voleb samostatně jako občanská kandidátka?

RPŽ 2013: Do voleb nás jako jedinou kan-
didátku posílají svými podpisy přímo občané 
Rudné. Vážíme si toho. Věřím, že je osloví i pro-
gram, který nabízíme. Když nás přijdou volit, 
naplníme ho.

Koho budete nominovat na starostu a proč?
ODS: Navrhneme vlastního kandidáta nebo 

podpoříme kandidáta jiné strany, rozhodující 
pro nás je, aby sdílel naše priority a byl odhod-
lán je realizovat. 

RPŽ 2013: Náš prvotní zájem je získat co nej-
větší počet zastupitelů, abychom mohli ovlivňo-
vat chod města. Pokud jich bude dostatek, pak se 
jako lídr kandidátky budu o post starosty ucházet.

Podpoří vaši zástupci naplnění petice za 
forenzní audit hospodaření 
Technických služeb Rudná 
a zlevnění vody v Rudné?

ODS: Ano, samozřejmě. 
A budeme trvat na tom, aby 
všechny informace z radnice 
a Technických služeb byly ve-
řejně přístupné a okamžitě zru-
šíme dosavadní cenzuru ŽvR.

RPŽ 2013: Pořádek na 
městě, TSR a levná voda jsou 
priority. Upravíme poplatky 

tak, abychom podpořili seniory a sociálně slabé. 
Jsme autory petice, logicky ji tedy i podporujeme.

S kým byste šel po volbách do koalice a jaký 
by měla mít cíl?

ODS: Do koalice bychom šli s kýmkoliv vě-
rohodným, kdo chce město pozvednout na vyšší 
úroveň, bude sdílet naše priority, bude mluvit 
s občany, naslouchat jim a nebude jim nic tajit.

RPŽ 2013: Kdo podpoří náš program. Priorita 
je naplnění petice, urbanistická studie dlouhodobé-
ho rozvoje města, odlehčení dopravy a vznik cyklo-
stezky Rudná-hájovna již v tomto volebním období.

Co konkrétního uděláte jako svůj první 
krok po nástupu do zastupitelstva?

ODS: Pokusíme se získat většinu zastupitelů, 
snížíme cenu vody, začneme pracovat na obchva-
tu a svoláme velké setkání s občany, kde vyslech-
neme jejich názory a předložíme naše návrhy.

RPŽ 2013: To vyplyne z počtu našich zastupi-
telů. Program chceme plnit okamžitě. Iniciujeme 
vznik pracovních skupin zastupitelů pro oblasti: 
cena vody, doprava, poplatky městu...

RpŽ

Otázky na lídry volebních kandidátek
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Voliči mají mít možnost seznámit se s názory volebních lídrů ještě před volbami. Pro-
to jsme lídrům položili pět stejných otázek.  Koho plánují nominovat na starostu? Jaké 
kroky plánují učinit po svém zvolení? Aby měl 

každý stejný prostor, omezili jsme odpovědi na 180 znaků. 
Podívejte se, jak k naší anketě šéfové kandidátek přistoupili! AnKETA

Šest volebních kandidátek v Rudné 
 5 politických stran či hnutí samostatně nebo ve sdružení s 

nezávislými kandidáty: STAN (Nezávislí kandidáti Rudná), 
Hnutí PLUS (Žijeme Rudnou), SD-SN (Sdružení pro rozvoj 
Rudné), ODS a ČSSD. 

 1 občanská kandidátka – Rudná pro život 2013. Občanské 
kandidátky nemají stranické politické krytí a musí proto pro 
svou registraci získat podpisy nejméně 7 % obyvatel obce (Rud-
ná pro život 2013 odevzdala přibližně 440 podpisů)
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Další čtyři volební subjekty, za které kandi-
dují stávající zastupitelé (náhoda?), své názory 
odmítly sdělit a ankety se nezúčastnily. Otevře-
ná radnice? Samozřejmě. Ale ve stylu „zeptejte 
se na vše, na co chci odpovím“.  

Jak (ne)odpověděli ostatní?
STAN - „Nezávislí kandidáti Rudná“ 
(Lubomír Kocman, kandidát STAN)
„Vážený pane Viktoro, vzhledem k tomu, že 

dotazy v anketě jsou předčasné, tendenční a za-
vádějící a nabízený prostor nedává možnost 
prezentovat všechna fakta, nemáme o takovou 
prezentaci zájem. Pokud byste však opravdu 
chtěli dát voličům prostor pro zjištění informací, 
naše odpovědi najdou občané na internetových 
stránkách nkrudna.webnode.cz.“

SD-SN - „Sdružení pro Rozvoj Rudné“ 
(Jan Dejm DiS., kandidát SD-SN)
„Hezký den, děkujeme za nabídku, ale po 

bedlivém zvážení jsme se rozhodli nevyužít Vaší 
nabídky na rozhovor.“

Hnutí PLUS - „Žijeme Rudnou“ 
(Libor Šoch)
„Zdar, v příloze máš univerzální odpověď 

na všechny tvé otázky týkající se názorů našeho 
spolku Žijeme Rudnou k volbám. Akci považuji 
za nevhodnou, se snahou vytvořit zdání seriózní 
analýzy volební atmosféry od subjektu k tomu 
nepříslušnému. Pokud je anketa připravována 

Kdo byl ochoten 
odpovědět?

Ing. Radek Prokop (48)
lídr občanské kandidátky 
Rudná pro život 2013 
a kandidát na starostu

Bc. Jan Sýkora (27)
lídr kandidátky politické 
strany ODS a nezávislých

Přes slib Lubomíra Kocma-
na a Libora Šocha nebyly 
odpovědi na naše otázky na 

webech volebních stran k datu redakč-
ní uzávěrky zveřejněny.

Osm let projektu „Otevřená 
radnice“: zastupitelé nepo-
užívají ani městský email!

Z šesti volebních subjektů jsou tři líd-
ři současnými zastupiteli. Je tristní, že po 
osmi letech projektu „Otevřená radnice“ 
není možné normálně se zastupiteli ko-
munikovat e-mailem. Jan Dejm narovinu 
přiznává, že oficiální e-mail dejm@mesto-
rudna.cz vůbec nepoužívá. Veronika Poli-
šenská se ozvala na Facebooku, že dotazy 
neobdržela. Dále však již nekomunikovala 
a odpovědi ani přes urgenci nezaslala.

(např. seznam otázek, rozsah odpovědi) jednou 
z volebních stran, není nezávislá. Voliči našeho 
spolku Žijeme Rudnou najdou odpovědi na tyto 
a další otázky na www.zijemerudnou.cz.“

ČSSD (PhDr. Veronika Anna Polišenská, 
Ph.D., MSc.)
Strana neposkytla ani po naší urgenci žád-

nou odpověď.
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Chrustenická šachta
K Chrustenické šachtě se dá dojet autem, ale ideální je spojit návštěvu s pěším nebo cyk-
lo výletem. Zvládnou ho i menší výletníci. Od hájovny na Vypichu je to lesní cestou ne-
celé 3 km. Komu by se nechtělo šlapat nazpátek do kopce, může se vyvézt autobusem ze 

zastávky kousek pod šachtou. Škoda, že k hájovně na Vypichu ne-
vede stezka pro pěší a pro kola, aby se dalo vyrazit přímo z Rudné. TIP nA VÝLET

Šachta se nachází ve výrobním závodu fir-
my na zpracování nerez oceli, která její provoz 
podporuje. Vstup do šachty je lehce stísněný 
přilehlou budovou, ale nenechte se odradit, 
o to větší zážitek vás čeká pod zemí. 

V prodejně vstupenek nás přivítaly dvě milé 
studentky, které zde o víkendech provádí. Pro-
hlídky jsou v každou celou hodinu. Předtím 
jsme si stihli projít muzeum a vystavené ex-
ponáty, nasadili si helmy a vyrazili do podze-
mí. Následující hodinu jsme nevěřili vlastním 
očím. Vyzkoušeli jsme si těžbu rudy jak ručně 
(kladivo a majzlík), tak i pomocí pneumatické 
sbíječky. Oboje bylo velmi náročné a nikdo 
z nás si neuměl představit pracovat takto celý 
den, týden, roky. Při další zastávce jsme si pro-
hlédli podzemní stáje pro koně, kteří tahali 
v dolech vozíky s rudou, odpočinkovou míst-

nost pro horníky a místnost s výbušninami na 
odpalování horniny. Slečna průvodkyně vy-
právěla velmi poutavě, a navíc nám předvedla 
těžbu rudy pomocí vzduchového bagru i s na-
kládáním do vozíku. Počínala si jako skutečná 

hornická profesionálka. 
Pak jsme vystoupali přes něko-

lik žebříků (dá se i po schodech) 
do původní staré strojovny, kde 
těžní stroj tahal vozíky. Fungova-
lo to na podobném principu jako 
lanovka na Petříně. Celková roz-
loha šachet je ohromující. 84 pa-
ter šachet, které jdou do hloubky 
426 m a jsou 120 m pod hladinou 
moře, si lze i na místě jen velmi 
těžko představit. Za hodinu jsme 
ušli přes půl kilometru na osmém 
podlaží a sestoupili ještě hloubě-
ji, kde už je jen průzračná voda 
podzemního jezera, které zatopilo 

74 pater pod námi. Voda je díky vápenci lehce 
tyrkysová a nádherně čistá. Ne nadarmo se do 
šachty sjíždějí potápěči z celé republiky, aby se 

Chrustenická šachta je vyhledávaným 
místem pro filmaře. Točil se zde mimo 
jiné seriál Zdivočelá země a nová pohád-
ka s čertovskou tématikou. Šachta je ote-
vřená o víkendech a státních svátcích od 
července do září mezi 10 a 16 hodinou. 
Poslední prohlídka začíná v 15 hodin.
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podívali do království zatopených šachet. Ni-
kdo z potápěčů se na úplné dno nikdy nedostal 
a nejhlouběji byli na 32 podlaží.

Na zpáteční cestě nás slečna svezla důlním 
vláčkem do nové strojovny, která fungovala až 
do roku 1965, kdy byl důl definitivně uzavřen. 
Obnoven byl až v roce 1995 skupinou nadšenců, 
kteří vyřídili potřebné formality, odvezli tuny 
odpadků, vybudovali muzeum i prohlídkovou 
trasu a navozili důlní exponáty z celé republi-

ky. Otvíralo se přesně 30 let po uzavření dolů. 
Jedním z těchto nadšenců – spoluzakladatelů je 
i správce areálu pan Miki Dobrý, který nám po 
prohlídce působivě popsal zajímavosti z dávné 
i nedávné historie dolu. Klobouk dolů před vše-
mi, kteří v dole pracovali a také před těmi, kteří 
se podíleli na jeho opětovném otevření a provo-
zu. Byl to opravdu velký zážitek.

Pokud to nestihnete letos, naplánujte si ná-
vštěvu na příští rok. Z Rudné je to kousek a od-
nesete si nezapomenutelný zážitek. Zdař Bůh!

Cyril Tůma

Připravujeme 
VÁnOČnÍ SPECIÁL 

 Vánoční tradice
 Rozhovor s osobností
 Noví zastupitelé - na co se těšit?
 Vánoční Rudná

Rudenský objektiv č. 2
stručně z obsahu: 

 Osobnost Rudné - F. X. Thuri
 velký mistr barokní hudby

 Jdeme do voleb zlevnit vodu 
 kandidáti Rudná pro život 2013

 Sportoviště i s koupalištěm
 jak to lze zařídit i v malé obci

 Jízda na bicyklu v Rudné
 zamyšlení, inspirace, mapa

 Starousedlíci vs. náplavy
 pohled očima starousedlíka

 Volným pádem ke skládačce
 Žije tu s námi... ježek

Všechna čísla časopisu ke stažení na:
rudnaprozivot.cz/objektiv

Časopis

ZDARMA
ke stažení

!!!
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Jak jsi se dostal k politice?
Politika mne vždy zajímala. Dokon-
ce natolik, že jsem si už na vysoké 

škole zvolil vedlejší specializaci politologii 
a věnoval se jí i v diplomové práci. Ale můj 
hlavní obor studia byl mezinárodní obchod 
a finance. A právě správě finančního majetku 
jsem se pak věnoval i profesně. 

Co vás odlišuje od ostatních kandidujících?
Odhodlání a schopnost program skutečně 

realizovat – nikoliv jen opsat. A přístup. Máme 
jiné názory a jiné zkušenosti než stávající za-
stupitelé, jiné úhly pohledu. Naše kandidátka 
je plná zkušených lidí, kteří jsou zvyklí nést 
odpovědnost a podávat špičkový výkon. Ne-
jsme nijak spojeni se stávající městkou politi-
kou, nebereme od města peníze, nezaměstná-
váme zde své rodinné příslušníky a podobně. 
Máme prostě jako občané chuť a nadšení udě-
lat z Rudné skvělé místo pro život. Aby i naše 
děti chtěly v Rudné zůstat, až dospějí. 

Zaznamenal jsem, že se některé body vašeho 
programu objevují na jiných kandidátkách...

Ano, přišli jsme již na jaře při sběru pod-
půrných podpisů s programovými body, které 
prokazatelně oslovily i ostatní. A za to jsme 
rádi. Ať už volby dopadnou jakkoliv, tyto nové 
impulzy nebudou určitě zapomenuty. Ale ještě 
lepší by pro lidi bylo, kdyby tyto myšlenky byly 
i zrealizovány (smích). V tomto případě bych 
raději jako volič vsadil na nás jako původce 
myšlenek. Třeba téma ceny vody najdete hned 
v několika programech. Ze stávajících zastupi-
telů ale naši petici nepodpořil nikdo. Dokonce 

Odlišuje nás odhodlání 
program skutečně realizovat

ani ti, kteří měli cenu vody ve svém programu 
v roce 2010 či 2014. Neudělali to. Voda vý-
znamně zdražila. Budete jim věřit znovu? 

Které vaše programové body by byly pro 
tebe a tvou rodinu nejvíce přínosné?

Všechny (smích). Ale vážně: mám děti a chci, 
aby chodily do kroužků bezpečně, abychom se 
mohli projet na kole do lesa nebo kamkoliv ji-

nam, aniž bychom klič-
kovali mezi auty. Aby 
celá rodina měla v Rudné 
možnost rekreace a spor-
tovního vyžití. Rudné by 

pomohla architektonická soutěž – urbanistická 
studie – jasná vize do budoucna, která by zahr-
novala pěší zónu i kulturní centrum. Těším se na 
realizaci participativního rozpočtu. Sám mám 
rodiče v seniorském věku. Budou potřebovat 
kvalitní a dostupnou zdravotní péči a zapojení 
do společnosti. 

Zmínil jsi „participativní rozpočet“?  Co 
to je?

Zní to učeně, ale myšlenka je prostá: ať si 
lidé, pokud chtějí, o svých penězích rozhodu-
jí sami. Participativní rozpočet je, že si občané 
sami navrhují investice pro zlepšení svého okolí 
a město jim to financuje. Někdo navrhne dětské 
hřiště, někdo vybudování turistické stezky, par-
ku, kašny, rozhledny, hudební školy, posilovny... 
Detaily každého návrhu jsou zveřejněny v ga-
lerii projektů. Městský úřad projedná provedi-

Začali jsme pořizovat videozá-
znamy ze zastupitelstva. A bude-
me v tom pokračovat. Podívejte 
se, jak vaši zastupitelé pracovali!
https://rudnaprozivot.cz/voda

Více o participativním rozpočtu včetně videa zde: 
https://rudnaprozivot.cz/participativni-rozpocet
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telnost, odhadne rozpočet, načrtne 
mapku, plánek, přidají se fotografie 
z jiných měst. Nápad, který dostane 
nejširší podporu lidí, bude financo-
ván. Participativní rozpočet vtahuje 
občany do hry. 

Kde to takto funguje?
Dokonale participativní rozpočet 

funguje třeba v Brně. Nevěřili bys-
te, jak se Brňáci zajímají o investice 
města! Ale samozřejmě principy pla-
tí i pro menší města. Ať nechodíme 
daleko, podívejte se do Mníšku nebo 
Říčan. Nebo do některých pražských 
čtvrtí.

Profesně jsi byl „odkojen“ finan-
cemi - správou majetku. Jak lze tyto 
zkušenosti pro město využít?”

Správa města s rozpočtem přes 
100 milionů korun vyžaduje zkuše-
nost a hluboký respekt k tomu, pro 
koho tu službu děláte. Je v principu 
jedno, jestli se staráte o rozpočet měs-
ta nebo o investice náročných klientů 
v bance. Jde o cizí peníze a musíte 
postupovat s péčí řádného hospodáře. Správce 
musí předkládat varianty, rozhoduje vždy infor-
movaný klient. Je nutno vyloučit střety zájmů 
a aktivně jim předcházet. Pokud přesto ke stře-
tu zájmů dojde, musí správce vždy upřednost-
nit zájem klienta před svým vlastním. Nastane 
pro klienta nepříznivá situace na trhu? Správ-
ce kontaktuje klienta s informací jako první. 
Správce musí klienta aktivně upozorňovat na 
možná rizika a vysvětlovat je. Neporozuměl ně-
čemu klient správně? Pak je to chyba správce, 
ne klienta. To všechno jsou principy fungují-
cí velmi dobře ve finančním sektoru. V tomto 
mám velmi tvrdou profesní výchovu a chci, aby 
tyto principy město směrem k občanům zača-
lo respektovat. Stará se přece o peníze občanů. 
Žádné tzv. obchodní tajemství a podobně. Vše 
zveřejnit: detailní rozpočty, faktury, smlouvy, 
videozáznamy ze zastupitelstva, zápisy z jednání 
Rady města. Aby kdokoliv, kdo bude chtít, mohl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
správce kontrolovat. To vědomí, že jeho práci 
může kdokoliv kontrolovat, vede k úplně jiné 
kvalitě práce. I proto je nutno otevřít městský 
časopis různým názorům a nechat ho dokonce 
práci zastupitelů hodnotit. Už jen toto jednodu-
ché opatření zkvalitní správu města. Zastupitelé 
se mimochodem musí veřejně scházet častěji 
a každý zastupitel by měl mít na starosti urči-
tou oblast chodu města. Starosta nemůže dělat 
všechno.

Slovo závěrem?
Děkuji stovkám Rudeňáků, kteří naše akti-

vity podpořili podpisy.  Ať už se jednalo o pe-
tici proti drahé vodě nebo o petici podporující 
naši volební kandidaturu. Pomozte nám dát 
městu nový impuls a volte naši kandidátku 
číslo 5. Vaši důvěru Rudná pro život 2013 ne-
zklame.

Děkuji za rozhovor!
RpŽ
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Číslo 1 bylo při rozlosování přiděleno FC STA-
NODS, kteří si pracovně říkají Nezávislí kandidáti 
Rudná, i když je do vřavy vysílá politická strana 
STAN. Je to velmi dobře sehraná parta ze stávají-
cího zastupitelstva. Jejich hra se odvíjí od kapitána 
mužstva, trenéra, maséra a kustoda v jedné oso-
bě, středopolaře Kocmana. Mužstvo má za sebou 
mnoho úspěchů a titulů. S přehledem zvítězilo 
v turnaji O nejdražší kruhový objezd kolem lékár-
ny a na celostátním turnaji O nejdražší vodu zís-
kalo skvělé druhé místo. Mužstvo nestřílí mnoho 
gólů, ale ani moc neinkasuje, zbytek si dokáže nějak 
„ošéfovat“. Jednoznačný favorit soutěže. Uvidíme, 
zda jim vydržela forma a pomůže jim i obecenstvo. 

Číslo 2 má FK ODS. Toto mužstvo obnovilo 
svůj základní kádr, a tak na prvních místech nalez-
neme nová jména. Otázkou je, zda se jedná o A-
-tým či B-tým ODS? Zda bylo toto mužstvo nuce-
no obnovit svůj kádr po útěku 3 hráčů základu ke 
konkurenci do FC STANODS, nebo zda naopak 
nejde o předem dohodnutou taktiku? Do čela se 
staví talentovaný defenzivní záložník Sýkora. Toto 
mužstvo hraje pouze tento turnaj, a tak o jeho vý-
konnosti během čtyřletého období mnoho nevíme. 

Číslo 3 je B-team FC STANODS a říkají si 
Sdružení pro rozvoj Rudné. Staré známé tváře, stej-
ná taktika. Moc nepřemýšlet, dát na instinkt a udě-
lat vše, abych se dostal do A-teamu FC STANODS, 
tam jsou totiž moji kamarádi.

Číslo 4 to je rodinná firma, pod kterou se 
schovává vysoce postavený člen hnutí ANO, Gá-
bor Kovács. FK ANO v minulém ročníku v Rud-
né moc neuspělo, a tak se pod přezdívkou Žijeme 
Rudnou nechává vyslat do boje neznámým poli-
tickým Hnutím PLUS. Široce rozvětvená rodina 
místního starousedlíka má poskytnout dokonalé 
krytí? Pan středočeský radní, nevýrazný a čas-
to chybující obránce, v minulých čtyřech letech 
vydatně přihrával omylem či záměrně FC STA-
NODS, a tak odborníky trochu překvapuje, že se 
nezdařil jeho přestup nebo rovnou celá fúze těchto 
dvou mužstev ještě před nadcházejícím turnajem. 
Možná po něm?

Číslo 6 vyšlo na FK ČSSD. Dlouhodobě ba-
lancuje na okraji vyřazení z turnaje, využíváno FC 
STANODS k podpoře jejich dominance. Nedaří se 
doplnit kádr. Sestava stále stejná, nelze očekávat od 
kapitánky Polišenské velká herní překvapení. 

Memoriál proběhne ve dnech 5.-6.října, ale již 
dnes se dá říci, že to bude turnaj starých známých 
tváří, schovaných pod jinými názvy či za „novými“ 
vlastníky, proti mladému nováčkovi Rudná pro 
život 2013. Politická turistika je oblíbenou disci-
plínou místních hráčů, ale pozorný divák se určitě 
rychle zorientuje, kdo-kdy-jak a za koho hrával, 
vzpomene si na jeho výkony a nenechá se oklamat 
jeho staronovým dresem...

Rudenský memoriál za dveřmi
Končí nám léto, začaly evropské poháry a i my v Rudné se můžeme v říjnu těšit na 
zajímavá klání. Rudenský memoriál se neúprosně blíží a my již víme, kdo se bude 
účastnit. Nováčkem bude NK Rudná pro život 2013. Přiděleno má číslo 5. Podle 

jejich trenéra jsou hráči výborně kondičně připraveni, taktiku studovali přes videozáznamy 
z ročníku před čtyřmi lety. Očekáváme od nich kombinační přímočarou hru s častou střelbou 
ze střední vzdálenosti. Mužstvo má vyzrálý tým, postavený na profesionálech s mezinárodní-
mi zkušenostmi. Kapitánem mužstva byl zvolen Prokop, obounohý křídelní hroťák. Uvidíme, 
jak se jeho mužstvu bude dařit, mohli by svou hrou turnaj okořenit. Již teď je jejich účast 
příjemným překvapením. Jako jediní hráli předkolo o podporu fanoušků a dokázali uspět!

VESELÁ gLOSA KE ZVEřEJněnÝM KAnDIDÁTKÁM

na koho se diváci dále mohou těšit? Pojďme si jednotlivá mužstva představit:
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Politický turista
S nápady se protrh pytel,
přeběh další zastupitel,
z Ódéesky do STANu,
teď voliče dostanu.
A tak není překvapení,
že náš místní radní neví,
za koho pak hlasuje,
za koho tam vlastně sedí,
čí pirožky fasuje.
Naše město velké není,
známe se tu dojista,
a tak žádné překvapení,
to není nový zastupitel,
jen politický turista!„Koho jsi volil?”

„Rudnou pro život 2013.”
„Jo, tak to jsi byl ty?!”

Úředník běží k volební urně 
a rozhazuje rukama: „nesypejte 
nám tam ten popel, dědo!”

Víte, jakým způsobem strany 
a hnutí v Rudné vybírali lidi do 
užšího vedení?
Kladivo, hřebík a museli ukázat, 
jak uměj zatloukat.

Víte, jaký je rozdíl mezi ruden-
ským zastupitelem a fotbalistou?
Fotbalista ví, za koho kope.
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Petice nebo manipulace? 
Manipulace!

Pro srovnání si starosta sám vybral rok 
2012. Ale starostou i členem představenstva 
Technických služeb Rudná (TSR) je od roku 
2010 (cena vody necelých 65 Kč). Zastupitelem 
je dokonce od roku 2006 (cena vody 52,50 Kč). 
Nárůst pěkných 112 % za dobu pobytu pana 
Kocmana v místní politice! Samotné stočné 
poskočilo dokonce o 188 %. 

V říjnu 2010 sliboval lidem ve volbách 
„Chceme zachovat výši vodného a stočného“. 
Lidé ho volili, ale hned od ledna 2011 voda 
zdražila o téměř 10 %! 

Ve starostově volebním časopisu Život v Rudné 09/2018 (ŽvR) vyšel článek „Pe-
tice nebo manipulace“. Naše petice „STOP zdražování vody v Rudné!“ je prý 
nepravdivá! Petice uváděla, že „cena vodného a stočného vzrostla za několik po-

sledních let o více než 100 %“. Starosta ale v textu píše, že od roku 2012 vzrostla cena vody 
na dnešních 111,44 Kč „jen“ o 34,3 %. Jeho argumentace je však další manipulací s občany.

STAROSTA CHYCEn DO VLASTnÍ PASTI!

Kam se ztratil audit?
Zdůvodnění, proč starosta ve svém článku 
nemluví o forenzním auditu, který je hlav-
ním požadavkem petice, ponecháváme na 
úvahách čtenářů. Ve starostově článku je 
evidentní snaha lidem vnutit dojem, že 
v Rudné je druhá nejdražší voda v ČR, 
protože jen naše město investuje miliony 
a pečuje o svou kanalizační a vodovod-
ní síť, že ostatní města a obce tak nečiní. 
Tomu snad už nemůže věřit vůbec nikdo. 

 V Rudné je druhá nejdražší voda v ČR 
 Lidové noviny - čtvrtek 13. 9. 2018 
 více na rudnaprozivot.cz/lidovky

nevyřízení 
petice občanů

radnice zveřejnění postoje odkládá
V souladu se zákonem měla radnice do 19. 9. 

2018 sdělit své písemné stanovisko k petičním 
požadavkům občanů. Nestalo se. Prý tuto věc 
bude (po zákonném termínu) projednávat až 
zastupitelstvo. Je evidentní snaha občanům od-
pověď na petici do voleb neposkytnout. Skuteč-
nost, že cenou vody ani auditem TSR se nikdo 
ze stávajících zastupitelů zabývat nechce, bude 
město asi až do voleb tajit.

Tiskový zákon trpí
Nikdy jsme neměli možnost se na strán-
kách ŽvR proti manipulacím a neprav-
dám bránit. Naše reakce nebyla - i v roz-
poru s tiskovým zákonem - zveřejněna.
Cítíme se poškozeni a budeme zveřejnění 
našeho vyjádření zákonnými prostředky 
nadále požadovat.



Důvody pro forenzní audit v TS Rudná
1) Zastupitelé na projednávání našeho otevřeného dopisu konstatovali, že nemají podklady 
 pro posouzení ceny vody (viz. videozáznam jednání zastupitelstva – rudnaprozivot.cz/voda)
2) Cena vody 30 % nad celostátním průměrem a druhá nejvyšší v ČR naznačuje 
 nedobré hospodaření.
3) Jediným zdrojem informací pro zastupitele i občany je pouhá výroční zpráva, která nepopisuje 
 klíčové: způsob výběru dodavatelů, procesy, smlouvy, odpisové plány, strategie obnovy 
 a podobně. 
4) Historické chyby, například chybný výpočet ceny vody s následným vracením peněz 
 obyvatelům. V ceně vody byly zahrnuty chybně i odměny vedení TSR. Článek našeho spolku 
 na toto téma se ale do Života v Rudné přes cenzuru nedostal, a tak se o tom téměř 
 nikdo nedozvěděl.
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Rudná
111,44 Kč

Ptice
77,24 Kč

Chrášťany
87,40 Kč

 ČR
85,66 Kč

Cena vodného a stočného v roce 2018 za 1 m3

Jak šel čas s cenou vody 
v Rudné v letech 
2010-2018
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Starostovy sliby - chyby
Co všechno se dá naslibovat a nesplnit

Recept na tvorbu volebního programu: 
Nalijte do mísy programy z minulých voleb. Přidejte špetku rozpracovaných projektů, dosolte běžnými 
provozními činnostmi jako úklid sněhu, nebo péče o zeleň. Dobře promíchejte a dejte do trouby. Po 
upečení ozdobte banalitou typu výměna patníků a servírujte s něčím „vypůjčeným“ od jiných stran. Pak 
už jen hodně psát do Života v Rudné, co se povedlo a vyfotit se u základního kamene školy. Pokud se 
Vám při pečení oddělí od těsta předražená voda, slejte jí a pečte dál, jako by 
se nic nestalo. Pravděpodobně se jedná o nějakou manipulaci. 

Co dalšího nám například před volbami také 
nASLIbOVALI A nEDODALI?

* Program „vypůjčen“ od

Nesplněno z programu 2010
Nesplněno z programu 2014

Stacionář

pro seniory *

Služebna
Policie ČR *

Lékařský dům

s rehabilitací

Systém prioritizace

městských investic

Parkovánív nových i starých částech města

Poradenská kancelář

pro občany (dotace a úvěry)

Vodné a stočné za 65 Kč/m3

(dnes přes 111 Kč/m3!)
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2010-2018

Recenze receptů z let 2010 a 2014 
šéfkuchař L. Kocman, recenzuje Rudná pro život 2013 

Programové body nK Rudná Komentář
2010 2014 2018

„Udržitelný rozvoj Rudné: vyrovnat 
se s následky prudkého rozvoje z 
konce 90. let = zajistit služby pro 
STÁVAJÍCÍ obyvatele – a řešit 
budoucí rozvoj.“

Opsáno 
z roku 2010

Opsáno 
z roku 2010, 
vypuštěna 
„90. léta“

Ověřená stará receptura šéfkuchaře, která je 
zcela bez chuti, ale vaří se na radnici již 12 let.  
„90. léta“ z programu konečně vypuštěna, ale 
prázdná věta zůstala.  FRÁZE
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Programové body nK Rudná Komentář
2010 2014 2018

„Jasné a průhledné 
nakládání s obecními 
prostředky směrem 
k investicím; bude tak 
zřejmé, co, kdy a jak 
bude město realizovat 
v krátkodobém a středně-
dobém výhledu.“

Opsáno 
z roku 2010

Opsáno z roku 2010, 
doplněno „Audity 
hospodaření města 
za uplynulé roky 
potvrdily řádné 
hospodaření.“

Pokud je maso více prorostlé, tak ho obalte 
v trojobalu raději dvakrát a servírujte s ostrým 
kečupem! Výsledek bude k nepoznání. Za ce-
lých 12 let se městu nepodařilo zavést zveřejňo-
vání všech smluv, faktur, zápisů z jednání Rady 
města ani pořizovat a publikovat videozáznamy 
z jednání zastupitelstva. Seznam alergenů Vám 
pan šéfkuchař na vyžádání nepředloží, ale 
zveřejní jen ty, které uzná za vhodné. 

„Budeme nadále všemi 
prostředky usilovat o vy-
tlačení tranzitní dopravy 
z města.“

Opsáno 
z roku 2010

Aktualizace: 
objevuje se téma 
obchvatu a opatření 
na D5

Tento pokrm se za 12 let zatím nedostal ani 
na jídelní lístek. Denně téměř 15tis. aut na 
Masarykově mluví za vše. V roce 2006, kdy 
začal pan šéfkuchař u nás vařit, jich bylo 8 tis. 
Naopak kamiony byly vpuštěny šéfkuchařem do 
části obce a nyní se horko těžko budeme snažit 
o navrácení stavu, kdy sem nesměly.

„Budeme rozšiřovat 
plochy pro děti – dětská 
hřiště, sportoviště“

Opsáno 
z roku 2010

Opsáno 
z roku 2010

Sbíhají se Vám sliny při pohledu na do zlatova 
propečený steak, ale jen do chvíle, než zjistíte, že 
je z mletého masa. Hřiště formálně vznikla, ale 
většina z nich zeje prázdnotou. Díky amatér-
skému založení je problematická jejich údržba. 
Škoda, recept byl dobrý, ale kuchaři to nezvládli. 

„Podpoříme společenský 
život v Rudné, podpoří-
me spolkovou činnost.“

Opsáno 
z roku 2010

Opsáno 
z roku 2010

Krevety na grilu sice máme na lístku, ale bohu-
žel nám je nepřivezli. Kam chodíte na trhy, na 
koncerty a na sportovní akce? Nějak není kam, 
že? Nebo podpora spolkové činnosti znamená 
navýšení příspěvků města o 300 tis. Kč na jejich 
činnost ve volebním roce? Pokud to tak bylo, 
pak se omlouváme. ;-) 

„Chceme mít Rudnou 
hezčí = zajistíme úklid 
a třídění odpadu v do-
statečné míře. Po loňské 
sněhové nadílce je zřejmé, 
že je třeba změnit 
způsob úklidu sněhu.“

Opsáno 
z roku 2010 

Opsáno z roku 
2010, vypuštěn 
úklid sněhu, přidána 
úprava veřejných 
prostor, zeleň

V naší restauraci Vám po jídle odneseme 
nádobí, a dokonce ho za Vás i umyjeme. To nám 
všem spadl kámen ze srdce!  Dávat si do progra-
mu úklid sněhu a péči o zeleň je sice ušlechtilý 
cíl, ale ne moc ambiciózní. Péče o čistotu města 
je snad samozřejmostí, nebo ne? To není bod 
hodný programu jakékoliv strany. 

„Budeme pokračovat 
v obnově a budování no-
vých chodníků v Rudné.“

Opsáno 
z roku 2010 
+ přidáno 
„silnic“

Opsáno 
z roku 2014

Něco jako kdyby kuchař řekl „budu pokračovat ve 
vaření zdravotně nezávadného jídla“. Opět napros-
to standardní věc. Opravuje se všude. Se stejnými 
penězi bychom ale dokázali chodníků spravit více 
a lépe. Město ignoruje naše upozornění na proble-
matický způsob výběru dodavatelů.

„Budeme dále rozvíjet 
projekt „Otevřená 
radnice“.“

Opsáno 
z roku 2010

Opsáno 
z roku 2010

Moderní restaurace mají kuchyň přímo před zraky 
hostů, kteří mohou sledovat, jak se jejich jídlo 
připravuje. Naše kuchyň je stále za dveřmi s cedulí 
„vstup pouze pro personál“.  Jak již bylo zmíněno 
výše, radnice není otevřená, nechce vše zveřejňo-
vat, aby vyloučila jakékoliv pochyby. O cenzuře 
obsahu městského časopisu ani nemluvě.  

nESPLněnO

nESPLněnO

ŽALOSTnÉ

FRÁZE

STAnDARD

STAnDARD

nESPLněnO
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Zavede Rudná vlastní měnu? 
Cesta, jak mohou lidé dostat zpět své daně

Musí o všem rozhodovat zastupitelé?
V některých městech začali zastupitelé 

uvažovat takto: proč bychom měli o rozpočtu 
rozhodovat sami? Víme snad lépe, co občané 
chtějí? Nebude prospěšnější dát lidem k dispo-
zici část městského rozpočtu a nechat je přímo 
rozhodnout, jak s ním naloží? Dobrý nápad! 
A lze ho navíc realizovat hned několika způ-
soby. Chci se  s vámi podělit o opravdu hodně 
zajímavý a netradiční způsob, jak zapojit lidi 
do rozhodování o městském rozpočtu.
Vraťme lidem jejich peníze!

V několika městech svým občanům pení-
ze de facto rovnou rozdávají. Představte si, že 
by každá domácnost dostala zdarma od města 

v poukázkách každý rok třeba 5.000 Kč a tyto 
poukázky by mohl utratit za služby, které město 
poskytuje či podporuje a mohl by jimi zaplatit 
třeba dopravu Rudná – Praha, koupit si vstu-
penku na místní kulturní akci, podpořit svůj 
oblíbený spolek, zaplatit za dítě v mateřské škole, 
knihovnu, kroužky či poplatek za odpad. Posky-
tovatelé těchto služeb pak u města vymění zís-
kané poukázky za reálné peníze. O penězích tak 
nerozhodují pouze vyvolení, ale přímo všichni 
občané tím, u koho své poukázky utratí. V ně-
kterých městech se z těchto myšlenek stal do-
konce místní předvolební trhák. Po počátečních 
rozpacích se začali kandidáti ve volbách doslova 
předhánět, kdo občanům vrátí více peněz.
bylo by to reálné i v Rudné? 

Ano, pokud bude mít tato myšlenka větši-
novou podporu v zastupitelích. Bude to chtít 
ale vést otevřenou diskusi hlavně se samot-
nými občany. Podobný projekt potřebuje také 
zkušené lidi. V některých městech poukázkám 
dokonce říkají městská měna. Takže jde – s ur-
čitou nadsázkou – vlastně o projekt jejího za-
vedení do oběhu. 
Je libo Rudl?

Ale nebavme se o městských penězích jen 
vážně a popusťme uzdu fantazii... Jak by se 
třeba mohla jmenovat právě ta naše rudenská 
„měna“? Líbí se vám tahle myšlenka? Máte ná-
vrh, jak „měnu“ pojmenovat? Napište nám.

Martin Viktora

Z každé zaměstnavatelem zaplacené stokoruny získáte „v čistém“ pouze něco málo 
přes padesát korun. Zbytek jsou daně a další odvody. Občané za tyto peníze zís-
kávají zpět veřejné služby. A jde o to, aby tyto služby byly co nejlepší. Například 

Rudná na své investice a provoz (tedy na poskytování služeb občanům) vydá letos více než 
145 milionů Kč (tj. cca 120 tis. na jednu domácnost!). To jsou peníze občanů. Na místě je 
diskuse, zda tyto peníze jdou na potřebné věci a utracené peníze jsou někde „vidět“.

nápad nositele nobelovy ceny
Poukázkový systém je inspirovaný 

vouchery Miltona Friedmana, nosite-
le Nobelovy ceny za ekonomii. Jde o to, 
aby lidé mohli více rozhodovat, co bude 
placeno z jejich daní. Díky tomu se mezi 
poskytovateli veřejných služeb posílí kon-
kurence a omezí se korupční prostředí, 

protože o penězích 
pro jednotlivé po-
skytovatele rozho-
dují všichni obča-
né, nikoliv jen pár 
zastupitelů.



 
Stranická příslušnost
Pořadí kandidátek podle procenta 
straníků na kandidátce

 ČSSD: 27 %
 ODS: 20 % 
 Žijeme Rudnou (Hnutí PLUS): 7 % 

 (Gabriel Kovács – ANO, pozn: za ŽR 
 kandiduje také další současný 
 zastupitel za ANO Petr Štípek)

 ostatní kandidátky tvoří pouze nestraníci

Věk
 Nejstarší kandidátku má jednoznačně ČSSD 

 s průměrným věkem 64 let
 Nejmladší kandidátkou je Žijeme Rudnou 

 (Hnutí PLUS) s věkovým průměrem 47 let

Podíl žen
 nejvyšší podíl žen na kandidátce má 

 ČSSD (47 %)
 nejmenší podíl žen má Žijeme Rudnou 

 (Hnutí PLUS) – 20 %

Přeběhlictví
Zajímavým jevem rudenské politiky je tzv. 
přeběhlictví. To má zatím jediný směr: 
z ODS do STANu (Nezávislí kandidáti Rudná 
Lubomíra Kocmana). 
Ve volbách 2014 takto změnili dres Jan Pražák 
a Robert Pitrák, v letošních volbách Radka 
Kotvaltová. 

RpŽ
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Zajímavá čísla
V Rudné kandiduje na šesti kandidátkách 90 lidí! Průměrný věk všech kandidátů 
je 50 let, ženy tvoří průměrně jednu třetinu kandidátů. Jak jsou na tom jednotlivé 
kandidátky s věkem, vzděláním a s politickým pozadím? Nechme mluvit čísla!

letošních 
komunálních voleb

 
Vzdělání kandidátů
Nejvzdělanější kandidátky:

 Rudná pro život 2013 a Sdružení 
 pro rozvoj Rudné (SD-SN): za obě 
 kandiduje 67 % vysokoškoláků. 

 Rudná pro život 2013 je ale jedinou 
 kandidátkou v Rudné, u které má 
 vysokoškolské vzdělání všech prvních 
 8 kandidátů. U SprR naopak první dva 
 kandidáti (Jan Dejm a Petr Seidl) 
 vysokoškolské vzdělání nemají
Nejmenší podíl vysokoškolsky 
vzdělaných mají kandidátky:

 Žijeme Rudnou (Hnutí PLUS): 20 %
 ČSSD: 27 %

Jak jsou na tom  
se vzděláním  
lídři kandidátek?
Z šesti lídru mají vysokou školu tři:

 Radek Prokop (Ing.)
 Rudná pro život 2013

 Veronika Polišenská (PhDr., PhD., MSc.)
 ČSSD

 Jan Sýkora (Bc.) 
 ODS
Ostatní lídři vysokou školu nemají:

 Lubomír Kocman
 STAN - Nezávislí kandidáti Rudná

 Jan Dejm (DiS.) 
 SD-SN - Sdružení pro rozvoj Rudné

 Libor Šoch
 Hnutí PLUS - Žijeme Rudnou
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Hořelické posvícení

Novodobí pamětníci mají Hořelické po-
svícení spojeno s nástupem do školy. Hoře-
lická pouť se tak propojila s oslavou posvícení. 
Vše probíhalo poslední víkend před nástupem 
školních povinností. Docela stylové zakončení 
prázdnin, nemyslíte? 

Jak a kde probíhalo?
O posvícení se scházely celé rodiny včetně ši-

rokého příbuzenstva. Všichni zasedali ve svých 
domovech k bohatě prostřeným stolům. Násled-
ně vyráželi ke kostelu v Hořelici, kde pro ně byly 
nachystány střelnice, houpačky a kolotoče. Nej-
různější stánky se táhly až 
k restauraci Na Staré. 

Byly rozprostřeny vše-
mi směry i podél dneš-
ního Spolkového domu. 
Poslední oslava posvícení 
se konala na začátku 90.let 
minulého století v době, 
kdy se zdálo, že zde zanik-
ne i základní škola. Větši-
na obyvatel, zejména mla-
dých rodin, totiž z Rudné 
odcházela za prací a zá-
bavnějším životem do 
Prahy. Udržet tuto tradici 
se podařilo v Drahelčicích 
a Úhonicích. Jejich výho-

dou je zejména to, že zde mají místa, kde je mož-
né akce podobného typu realizovat. A je zde také 
podpora obce, která udržování tradic považuje 
za potřebné pro pocit vzájemné sounáležitosti 
lidí zde žijících. 

V Rudné nám toto po celou dobu chybí. Rádi 
bychom takovou historickou tradici na vhodném 
místě obnovili a přidali k ní i v současnosti oblí-
bené farmářské trhy.

zdroj: ŽvR č. 9/2005
foto z roku 1956 - archiv autora

Jiří Háblt

Historické prameny uvádějí, že poslední Hořelické nebo Dušnické posvícení se 
začalo slavit po roce 1787. Nařídit ho měl císař Josef II. Habsburský, syn Marie 
Terezie. Hořelice náležela v té době do majetku širší císařské rodiny a po roce 

1800 byla přímo převedena do osobního majetku císaře. Dušníky patřily do majetku 
Kapituly Sv. Víta v Praze. Dá se tak předpokládat ve slavení posvícení dobrý soulad s na-
řízením panovníka. Nicméně není jasné, jak moc se posvícení slavila v ostatní možné dny. 
Připomeňme je zde: Hořelice 3. září a Dušníky 4. července a 12. června (v mladší době 
po roce 1910) – vždy první neděle po uvedeném datu. Ještě pro úplnost poutě: Hořelice  
29. srpna a Dušníky 24. dubna – opět vždy první neděle po tomto datu.
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Desatero pro voliče
 1. Porovnejte sliby a realitu u stávajících zastupitelů. Kdo sedí v zastupitelstvu jedno či více 
  volebních období, nesplnil hlavní priority a nyní slibuje sportoviště, koupaliště a levnější 
  vodu, není důvěryhodný. Měl to dávno udělat.
 2. Rozlišujte, kdo kandidáty posílá do voleb. K volbám vedou jen dvě cesty. Buď kandidáti 
  získají podpisy minimálně od 7 % občanů města, nebo je do voleb pošle politická strana nebo 
  hnutí bez podpisů. Název kandidátky, bohužel, nemusí znamenat vůbec nic. A tak např. 
  „Sdružení za usměvavé město“ může skrývat politickou stranu, kterou byste volit nechtěli. 
  Jedinou občanskou kandidátkou bez politického krytí je letos u nás „Rudná pro život 2013“ (č. 5). 
 3. Pozor na přeběhlé zastupitele. Pro Rudnou je typické politické přeběhlictví jedinců z ODS 
  do NK Rudná (STAN). K realizaci původních slibů kandidátů ODS tak k nelibosti mateřské 
  strany nedošlo (například snížení ceny vody). Věříme, že se situace zlepší.
 4. Nekřížkujte jednotlivce. Pořadí kandidátů je výrazem dohody mezi kandidáty a toho, kolik času 
  a energie daný kandidát věnoval sestavení programu, volebním aktivitám a nakolik se může práci 
  zastupitele věnovat. Volební systém nutí strany nominovat 15 lidí. Vykroužkováním pro vás 
  známějších lidí z konce kandidátky můžete volit někoho, kdo nemá prostor či zájem reálně 
  v zastupitelstvu pracovat. 
 5. Označte jedním křížkem celou kandidátku. To pro oblíbenou kandidátku zajistí přidělení 
  všech vašich 15 hlasů! Pokud přidělíte pouze např. 5 hlasů, dalších vašich 10 hlasů propadá 
  a oslabí kandidátku, která je vám sympatická. Pokud naopak přidělíte omylem více než 
  15 hlasů, je celý váš hlasovací lístek neplatný.
 6. Pozor na rodinné klany a osoby s majetkovými zájmy ve městě. Kandidátky, které mají na 
  předních volitelných místech několik rodinných nebo příbuzensky propojených osob, mohou 
  prosazovat své rodinné zájmy. 
 7. Zajímejte se o jména lidí. Pokud například kandidát vlastní pozemky v Rudné, nebo jeho 
  podnikání je s městem propojeno, dochází u něho v některých hlasováních ke střetu zájmů 
  a jeho rozhodování tím může být významně ovlivněno. Rovněž to, že někdo dobře vede 
  dětský oddíl či kroužek, nebo je známý herec, neznamená vždy, že má schopnosti řídit 
  stamilionové rozpočty. 
 8. Myslete na budoucnost. Chcete, aby v našem městě chtěly žít za deset dvacet let i vaše děti? 
  Pokud někdo nenaplnil předvolební sliby, nebo realizuje nesmyslnou výstavbu, volte rychle 
  někoho jiného. Důsledky špatných rozhodnutí ovlivní životy několika generací i cenu vašich 
  nemovitostí. Výměna zastupitelů je i prevencí korupce. Velké firmy to vědí, a tak samy 
  pravidelně nechávají své zaměstnance uvnitř korporací tzv. rotovat. My to můžeme udělat 
  v každých volbách. 
 9. Nenechte se zmanipulovat mediálním prostorem, který využívají současní zastupitelé 
  v časopise Život v Rudné. Starosta města zneužil tento časopis pro svou vlastní předvolební 
  kampaň a k očernění svých oponentů. Městský časopis by měl být prostorem pro všechny 
  občany a měl by dávat prostor i kritickým názorům. Názorová pestrost nás všechny posouvá 
  vpřed, je to základ demokracie. Nenechme si ji zase vzít.
 10. Přijďte k volbám! Dokud existuje i malá naděje, že lze město řídit lépe a efektivněji, dejme tomu 
  šanci. Nastudujte si přesný postup úpravy volebních lístků, který obdržíte od městského úřadu.
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neděle jako den klidu
Není anketa jako anketa. Někteří lidé mají z odpovědí na otázky již dopředu osyp-
ky, jiní je milují. My se neřadíme ani do jedné skupiny. Anketu přes sociální sítě po-
važujeme za efektivní způsob zjišťování veřejného mínění a komunikace. Pomocí 

ankety lze zjistit i potřeby lidí. Co jim v městě chybí, nebo přebývá. Prostě vhodně položená 
otázka a vysoká účast hlasujících se může stát skutečným 
referendem, podle kterého pak zastupitelé mohou roz-
hodovat, nebo skutečné referendum dle zákona vypsat. AnKETA

Bez jakékoliv propagace jsme zkusili položit 
jednoduchou otázku týkající se snížení hluku 
v obci. V některých vyspělých zemích mají neděli 
jako den pracovního klidu včetně zákazu použí-
vání sekaček, sbíječek a dalších motorových za-
řízení danou celostátním zákonem. V Česku lze 
toto upravit městskou vyhláškou. A jak se k tomu 
staví Rudeňáci? Zjišťovali jsme za vás i pro vás.

Ankety se zúčastnilo 62 hlasujících a vý-
sledkem byla téměř remíza (viz.obrázek). 55 % 

hlasujících by bylo pro zavedení takové vyhláš-
ky, 45 % proti. Co z toho mohou třeba místní 
politici odvozovat? Názor na toto téma není 
jednoznačný, a proto není potřeba se tímto 
tématem aktuálně vůbec zabývat. Kdy by měli 
konat? Domníváme se, že důvod by nastal, 
kdyby jedna ze zůčastněných stran překonala 
hranici 75 %. Pak můžeme hovořit o význam-
né většině a o signálu k akci. 

My chceme v těchto anketách pokračovat, 
a pokud to bude možné, chceme prosadit tento 
efektivní způsob komunikace i do rozhodová-
ní zastupitelstva. Lidé nemají čas 2-3 hodiny 
vysedávat na veřejných jednáních, ale na vyjá-
dření svého názoru během pár vteřin z pohod-
lí domova si čas určitě rádi najdou. Co myslíte?

Peter Bittó
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