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RUDNÁ PŘICHÁZÍ O ZELEŇ I KRAJINU 
STAROSTA SE VYKAŠLAL NA 700 SIGNATÁŘŮ PETICE

KOLIK BEROU ZASTUPITELÉ A RADNÍ?
ZVEŘEJŇUJEME PŘEHLED ODMĚN A DOCHÁZKY

KUŽELKY JSOU KRÁSNÝ SPORT! 
ROZHOVOR S JARMILOU ZIMÁKOVOU

MŮŽE MÍT RUDNÁ OPRAVDOVÉ CENTRUM?  
BEZ ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE A VIZE TO NEPŮJDE 

"RUDNÁ PRO ŽIVOT JE ARGRESIVNÍ A LŽE!"
ROZHOVOR S KANDIDÁTEM JINDŘICHEM ULLRICHEM
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Jak si naši mladí rudenští
kuželkáři vedou?

Před covidem jsme vyhráli
"Prahu", republikový turnaj se 
ale nekonal. Letos jsme v Praze
obsadili 2. a 3. místo, což je skvělý
výsledek. Jezdíme po České
republice a hrajeme Pohár
dorostu, kde se naše děti umístily
v první dvacítce (ze 70 dětí). To je
také úspěch. Hráli jsme Mladou
Prahu, kde jsme měli ve finále 4
děti. Daří se nám.

Co kromě pocitu úspěchu dávají
kuželky našim dětem?

Kuželky jsou v tomto směru
podobné jako většina jiných
sportů. Dávají dětem pohyb,
disciplínu a partu kamarádů.  Je
to sport jako každý jiný. Kuželky
jsou o jednotlivcích. Na rozdíl od
fotbalu či florbalu do vás nikdo
nekope a nestrká. :-)
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RUDENSKÝ

rudnaprozivot.cz/objektiv

Jak jsou kuželky vlastně finančně
náročné? 

Kuželky jsou ve srovnání s ostatními
sporty finančně nenáročné. Konkrétní
náklady závisí na konkrétním klubu.
U nás v Rudné platí děti 500 Kč
ročně. Opravdu to není mnoho, může
si to dovolit snad každý. Další
financování klubu zajišťuje Sokol.

Co by vám ve vašich aktivitách
pomohlo?

Chtělo by to větší kuželnu. Aktuálně
máme pouze dvě dráhy, což je 
v dnešní době málo. Nelze u nás tedy
hrát větší soutěže jako jsou právě
Pohár dorostu nebo Mistrovství Prahy.
Takových soutěží je více. Přála bych si,
aby se konečně podařila dohoda
mezi městem a Sokolem, aby  vznikla
nová velká kuželna! Přibylo by více
děti i možností! 

Děkuji za rozhovor!
. 

"Kuželky jsou hezký a finančně

nenáročný sport. Máme úspěchy.  

Přála  bych si novou kuželnu!" říká 

v rozhovoru s Jindřichem Ullrichem

trenérka rudenského kuželkářského

dorostu TJ Sokol Rudná 

Jarmila Zimáková. 

Co dávají kuželky
dětem? Pohyb,

disciplínu a partu
kamarádů!

Jindřich Ullrich
Rudná pro život

Jak by kuželkám - a nejen jim - mohla Rudná pomoci?

Kuželkáři i fotbalisté by si zasloužili
rekonstrukci nebo výstavbu nových objektů,
které využívají. Jedná se o zastaralé budovy,
které nesplňují současné standardy. Město
by mělo aktivně pomoci při řešení
dlouhodobého sporu mezi těmito dvěma
subjekty, který znemožňuje investice do
stávajícího zázemí. Vedení města by mělo 

získat dotace na vybudování nových hřišť a zázemí
na plánovaném sportovně relaxačním území 
u Růžovky. Zároveň tím  může město získat zajímavé
pozemky v centru města pro rozvoj opravdového
centra. To  by přineslo všem zúčastněným jen
pozitiva. A nejde o zastavění fotbalového hřiště byty,
jak rádi uvádí místní dezinformátoři. Sportovci budou
mít krásné zázemí a naše město centrum. 

Foto: archiv Olympia Radotín



Paní Hana si všímala hrozících kolizí… Řidiči svislou dopravní značku STOP často
nerespektují a po zatočení doprava od Jinočan směrem ke kruháči ohrožují děti 
i dospělé na  přechodu. Požádala proto v červnu 2020 radnici o dodatečné
značení STOP přímo na silnici.  Dostává od města odpověď, že vodorovná STOPka
nebyla povolena Policií. Ale neděje se nic. Za rok se opět připomněla. Problém se
zhoršil, barva na přechodu navíc začala mizet. Město nadějně odpovídá: má dojít 
k nabarvení přechodu a kraj má STOP čáru projednat s Policií. Za měsíc byl
přechod skutečně přebarven. Skvělé! Ovšem STOPka stále nikde! Starosta prý ale
STOPku projedná v rámci kraje. 

Paní Hana píše raději přímo starostovi 30.6.2021. Bez reakce. 5. srpna urguje.
Odpověď žádná. 10. září  píše opět, tentokrát na podatelnu. Město navrhuje
zpřehlednění značení, starosta pošle žádost na kraj. V únoru 2022 ale STOPka stále
nikde, paní Hana píše starostovi. Navrhuje navíc semafory. "Je opravdu nutné, pro
každé zlepšení situace v Rudné, podepisovat petice?“ ptá se. Co na to starosta?
Vše je splněno, přechod je nadstandartně zabezpečen. "Pokud máte pocit, že je 
v Rudné všechno špatně a nechcete sepisovat petice, obraťte se na vámi volené
zastupitele, necht' jakoukoliv situaci řeší,“ nezapomněl připomenout. A tak se celá
„kauza“ dostala k nám na stůl…

Dva roky musely uplynout, než než se podařilo prosadit jednoduchou věc:
namalovat dodatečnou vodorovnou STOPku na frekventovanou křižovatku, 
kde auta  ohrožovala děti na přechodu pro chodce a kde mohlo snadno dojít 
k neštěstí. Nejprve přišlo odmítnutí, pak sliby, následně ignorace. Až když se věci
chopila opozice, věci se začaly posunovat kupředu. Značení snad konečně bude!
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Řidiči STOPKu přehlíželi, ohrožovali děti i dospělé na přechodu 

Žádost občanky, odmítnutí, sliby a ignorace

Neřeší radnice váš problém?
Dejte vědět, pomůžeme!
Neřešíme pouze velká témata typu územní
plán, kasino Atol nebo podivná výběrová
řízení. Pomohli jsme celé řadě občanů 
s problémy každodenního života. Máme
mandát zastupitelů a pracujeme 
v zájmu občanů. Napište nám na
info@rudnaprozivot.cz.  

Do kauzy se musela po 2 letech pasivity města vložit Rudná pro život

Křižovatka Jinočanská x Karlovotýnská 
bude po dvou letech konečně bezpečnější

Konec dobrý, všechno dobré. STOPka bude do konce června!

18.5.2022 se tento bod po obstrukcích radnice a odkládání dostal na zastupitelstvo.
Tam starosta začal hýřit nápady, jak by se dala věc řešit. Ledy se pohnuly! Až po
zastupitelstvu jsme se dozvěděli, že již týden před tím město podepsalo smlouvu 
s firmou, která má vodorovnou STOPku na křižovatku namalovat. Nejenže to
starosta nějak na zasedání "zapomněl“ zmínit, navíc si se zveřejněním této smlouvy
také počkal a zveřejnil ji až den po zasedání. Možná nad jeho postupem teď
kroutíte hlavou? Kdo už osobně se starostou něco řešil, ví své. Ale konec dobrý,
všechno dobré… Dle smlouvy bude značení hotovo do 30.6.2022. Snad na tom nic
nezmění ani zveřejnění tohoto článku! Paní Hano, děkujeme, že se o své okolí
zajímáte. I díky vám je Rudná zase i o něco bezpečnější! 

Jak má radnice vyřizovat
požadavky občanů? 

Tak především musí mít chut ̌. Pokud ta je,
pak jsou k dispozici snadná řešení. Existuje
celá řada IT systémů, které umí požadavky
evidovat. Žádný nebude zapomenut, 
u každého můžeme vědět, kdo se mu
bude věnovat, v jakém je stavu a zda
občan na vyřešení nečeká příliš dlouho.
Vše se dá sledovat online. Podobná řešení
užíváme již nyní interně i v našem spolku. 

Karlovotýnská X Jinočanská



Územní plán a role L. Kocmana a J. Dejma: 
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Orgán ochrany přírody nesouhlasí v návrhu územního
plánu mj. se zahrnutím pole jižně od ulice V. Nováka
(tzv. plocha "Z04") do zastavitelné plochy z důvodu
ochrany krajiny. Je nutno chránit přírodu a půdní fond. 

ČERNOŠICE ODMÍTAJÍ 
MASIVNÍ ZÁSTAVBU 

Starosta navštěvuje osobně Odbor životního prostředí.
Úředníci nepochopitelně a bez zdůvodnění upouští 
od předchozího zamítavého stanoviska. 

STAROSTA "ZASAHUJE",
"MĚNÍ" NÁZOR ČERNOŠIC

Orgán ochrany přírody ruší pro nezákonnost své
předchozí stanovisko vzešlé z jednání starosty a opět
zamítá zástavbu. Uvádí, že ÚP porušuje zásady ochrany
životního prostředí a je v rozporu se studiemi rozvoje 
i samotným zadáním ÚP. 

ČERNOŠICE SE PROBOUZÍ.
ÚZEMNÍ PLÁN OPĚT ODMÍTAJÍ

Přestože starosta dříve tvrdil, že s výstavbou nesouhlasí,
vydal cca 100.000 Kč za právníky, aby sepsali odvolání 
proti negativnímu stanovisku Odboru životního
prostředí. Toto odvolání v  oblasti ochrany přírody 
a krajiny nerozporovalo nic, týkalo se jen formalit. 

STAROSTA SE ODVOLÁVÁ,
UTRÁCÍ NA TO 100.000 KČ 

Zastupitelé Rudná pro život žádají informace: stanovisko
Černošic a text odvolání. Vedení města tyto dokumenty
za pomoci právníků odmítá poskytnout. Středočeský kraj
a Černošice tyto dokumenty poskytují obratem. Je jasno:
starosta prosazoval výstavbu a ještě to s podporou
radních za peníze města tajil. 

L. KOCMAN SVÉ KROKY TAJÍ. 
J. DEJM HO PODPORUJE 

Sepisujme výzvu: starosta má zveřejnit všechny
dokumenty, vzít zpět odvolání a přepracovat návrh ÚP.
Nic z toho se nestalo. Na adresu autorů starosta
odpověděl toto: "Mohu prohlásit, že paranoia a morální
rozklad pánů Prokopa, Viktory a Tůmy již dosáhly
zřejmě svého maxima. Populismus, manipulace a lhaní
není a nebude normou společenského chování."  K věci
nenapsal nic.

RUDNÁ PRO ŽIVOT 
PÍŠE VEŘEJNOU VÝZVU 

Rudenské matky iniciovaly petici proti ÚP. Bouří se proti
výstavbě hal v okolí Růžové ulice, zástavbě půdy naproti
Šafránky a jižně od ulice V. Nováka. Petice protestuje proti
plánu sběrného dvora pro 30.000 obyvatel Rudné a okolí.
ÚP zhorší dopravu, na zástavbu není připravena  
ani infrastruktura města. 

RUDENSKÉ MATKY ZÍSKÁVAJÍ
700 PODPISŮ POD PETICI 
ZA POUHÉ DVA TÝDNY! 

Pro zapracování požadavků veřejnosti z petice hlasovala
jen opozice Rudná pro život 2013 a ODS. Koaliční
zastupitelé ÚP schválili beze změn. Několik hodin před
schůzí  byl zastupitelům předložen údajně "dlouhodobě
připravovaný" plán na řešení Růžovky. Jak se ukázalo, 
šlo o pouhé vytvoření dojmu, že se lidem vychází vstříc.
Zástavba mimo Růžovku se neřešila vůbec. Ihned po
hlasování opustila veřejnost zasedání za výkřiků "hamba",
"ostuda" a "že se nestydíte". 

ÚP SCHVÁLEN. STAROSTOVA 
PARTA PETICI IGNORUJE

Město aktivně tlačilo masivní výstavbu! 



Odvolání se přírodou a krajinou nezabývalo, řešilo formality.
Kraj dal městu Rudná za pravdu. V tu dobu byl krajským
radním za ANO rudenský zastupitel Gabriel Kovács.

"(Změněné) souhlasné stanovisko dotčeného orgánu nemusí být
odůvodněno."

"Stanoviska k návrhu územního plánu lze uplatnit pouze v
prekluzivních lhůtách."

"Nelze přezkoumávat věcné důvody, které vedly k vydání
(dřívějšího) souhlasného stanoviska."

"Území navazuje na otevřenou krajinu zemědělského charakteru 
a parcelaci pro rodinné domy v takovém měřítku považujeme 
za silný zásah do krajinného rázu."

"Upozorňujeme na zásadní problém ÚP, který postrádá
návaznost prvků územního systému ekologické stability."

"Systém ekologické stability je návrhem destabilizován.
Základní cíl dle Zadání ÚP nebyl naplněn, dle návrhu dochází ke
snížení hodnoty ekologické složky, včetně jejího potenciálu 
do budoucna."

Lubomír Kocman s podporou J. Dejma utratili 100.000 Kč za právníky, 
aby převálcovali úřady, prosadili masivní zástavbu orné půdy a věc tajili 

Ulice V. Nováka: 
zapomeňme na přírodu a krajinu! 

Z námitek orgánu ochrany přírody (Černošice) 
k územnímu plánu města Rudná citujeme:

Z odvolání města Rudná citujeme:

Petici odmítající nový územní plán podepsalo téměř 700 lidí. Žádali, aby
územní plán neumožnil zástavbu halami kolem Růžové ulice, zrušil budování
sběrného dvora pro 30.000 obyvatel a zakázal zástavbu polí naproti Šafránce
a jižně od ulice V. Nováka. Během mnohahodinového zasedání zastupitelstva
byl v nočních hodinách územní plán schválen bez jakékoliv změny - město
petici občanů zcela ignorovalo. Zasedání za volání "hamba, že se nestydíte"
opustila většina veřejnosti a také zastupitelé za Rudná pro život 2013.

Foto: vlastní archiv - výhledy do krajiny jižně od ulice V. Nováka

Růžová ulice a sběrný dvůr - slibem nezarmoutíš

Jak se ukázalo, starostova koalice měla pro schválení připravený plán. Několik 
hodin před zasedáním dostali zastupitelé návrh na změnu v ten moment  ještě 
neschváleného územního plánu. Materiál popisoval velmi logický postup, 
kterým by město mohlo jednáním s vlastníky získat pozemky kolem Růžovky 
výměnou za ústupky povolující výstavbu jinde. Přesně takto měl ale starosta 
jednat po celých 7 let přípravy územního plánu! Sběrný dvůr, který byl střídavě
popírán a střídavě potvrzován, byl nakonec zastupitelstvem zamítnut. Zda se 
tak skutečně stane, je v záplavě slibů na poslední chvíli těžké předvídat. Nic
nebránilo přepracování územního plánu podle požadavků petice - to jediné by
občanům dalo jistotu, že jejich snažení mělo smysl. 

U těchto lokalit nejde zástavba zrušit prý by přišly sankce a žaloby. Jenže toto
strašení nemá reálný základ. Soudní rozhodnutí v kostce ukazují, že dokud se 
nepovolí stavba, lze využití pozemků změnit. Škodou by mohla být maximálně
náhrada za cenu práce projektanta, který zbytečně připravoval projekt. I 
kdyby takový požadavek přišel, vždy se dá opět jednat a vždy se lze 
dohodnout. Ale hlavně... odpovědnost vůbec nemuselo nést město Rudná! 
Orgán ochrany krajiny v Černošicích totiž zástavbu zakázal (viz text vpravo) a 
Rudná mohla teoretické stěžovatele odkázat právě tam. Jenže vedení Rudné, 
které vždy říkalo, že si výstavbu nepřeje, v utajení stanovisko Černošic 
napadlo a ještě na svůj postup použilo městské peníze (cca 100.000 Kč). Na 
tento postup jsme upozornili všechny zastupitele. Neudělali nic! To je hamba a
ostuda... 

Šafránka, V. Nováka - zcela beze změn, zástavba bude

Chcete důkazy? Veškeré originální
dokumenty (včetně těch tajených)
jsme zveřejnili na webu. 
Vše si můžete jako vždy ověřit: 

rudnaprozivot.cz/vyzva-up/
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Jak je to v Rudné se zelení? 

"V Rudné se staví hlavně tak, že se všechno vykácí." Takto 
 výstižně pojmenoval vztah města k zeleni další významný
rudeňák docent Jakoubek v našem videoseriálu rozhovorů
"Na vaší vlně"  (videa můžete vidět na našem webu
rudnaprozivot.cz/rudna-tv/). Připravili jsme pro vás 

Nepřehlédnutelně ubývá. Porovnejte fotografie stejných míst 

Homole - 2018 Homole - 2022

Homole - zřejmě 
nejfotografovanější místo 
v Rudné 

Vzrostlé stromy byly označeny za 
"náletové dřeviny" a zlikvidovány 
bez odpovídající náhrady. Město 
má projekt revitalizace - ideální 
projekt pro architektonickou 
soutěž. Bohužel, tu u nás stále 
neumíme. U nás se revitalizuje 
stylem "nejdříve vykácet".

porovnání fotografií ikonické dominanty města Homole a nové
sportovní haly ZŠ Rudná za čtvrt miliardy Kč. Z pohledu zeleně
se obě místa změnila k nepoznání. Zeleň se ale ztrácí i jinde 
a podle plánů města, pokud se nic nezmění, i nadále ztrácet
bude. Zdroj fotografií: Mapy.cz, Google a vlastní archív 

ZŠ Rudná -  2020ZŠ Rudná - 2018

Nejošklivější budova 
Středočeského kraje vytlačila 
vzrostlé stromy

Stromořadí nahrazeno pár 
"košťaty" a betonovou plochou. 
Halu za čtvrt miliardy projektovala 
manželka starosty. Před volbami 
město slibuje vybudování 
okrasného rybníčku za pár milionů. 
Jako většina místních zelených 
ploch bude za plotem. 

Jak má město přemýšlet o přírodě a zeleni?

Zeleň je hlavní vizitkou města a její stav ukazuje, jak se 
radnice zajímá o blaho obyvatel. Nestačí jen bezhlavě 
opravovat chodníky a rok před volbami představit veřejnosti 
jen tak bez koncepce něco"velkého a zeleného". Dobře 
řízená města mají již dávno svého městského i zahradního 
architekta. Když už se něco revitalizuje např. park V Brance,

Základem je promyšlený záměr. Vše začíná územním plánem 
Havlíčkovo náměstí, nesmí se zapomenout např. na
zavlažování zeleně. Na to nejsou potřeba miliony a jsou na to
dotace. Okrasné rostliny mohou zdobit většinu veřejných
ploch i s relativně malým rozpočtem. Důležité je promyšlené
územní plánování podle potřeb města (ne developerů) 
a ohledy k přírodě. 

Problémem "nového" územního plánu nejsou jen výstavba
hal v Růžové ulici a vybudování sběrného  dvora pro 20
okolních obcí. Občané, kteří se chodí sami či se psy procházet
ulicí V. Nováka směrem k  tzv. Jinočanské stepi (směr k halám
v Chrášťanech), příjdou o krásné výhledy na Brdy. Na tomto 

poli a také na poli naproti Šafránce má vyrůst  zástavba pro
téměř 1.000 obyvatel. Proti  záměru  protestoval i orgán
ochrany přírody  v Černošicích - výstavba naruší  ekologickou
stabilitu.  Umíte si představit, jaký dopad bude mít tento plán
také na dopravní situaci v Rudné? 



Jak má město správně
budovat chodníky?
Klíčové jsou páteřní  komunikace. Ty by měly umožňovat
současný pohyb chodců, inline bruslařů i cyklistů do okolních
obcí. V Rudné chybí, a tak je běžné, že lidé jezdí na kole 
po chodníku a maminky tlačí kočárek po silnici.

Co se týká materiálů - asfaltu a betonu odzvonilo. Stále
častěji se pro místní komunikace používají přírodní materiály.
Ty se v létě tak nerozpalují a umožňují i lepší zachycení 
a vsakování vody. 

Rudenským problémem je však i kvalita provedení. Není
výjimkou, že brzy po dokončení se zámková  dlažba začne
propadat, na opravy se čeká roky, a jelikož by si člověk 
na chodníku zvrknul nohu či vysypal mimino z kočárku,
využívají chodci místo chodníku místní silnice.  

Drsné citace ze studie stavu zeleně datované 4. června 2017

"Při průzkumu bylo posuzováno celkem 88 vzrostlých líp, 67
jasanů, 53 javorů klenů, 33 javorů mléčů, 3 jilmy, 2 hlohy a 1
smrk. Tyto dřeviny byly seřezány až na hlavu, a u kterých by
mělo dojít k jejich trvalému pokácení v rámci revitalizace"

"Stromy byly podrobeny v letošním roce ořezu (konec února
2017). Souhrou několika okolností (neodborný řez, silné
mrazy koncem března a začátkem února, vliv imisí,
prachových částic - silný automobilový provoz, inovace
přilehlých chodníků v průběhu několika let - zabetonování
pat stromů... došlo k výraznému a v řadě případů i k trvalému  
snížení fyziologické vitality posuzovaných stromů."

"V důsledku těchto okolností došlo k trvalému nevratnému
poškození nejen dřevin jako takových, ale ke zničení většiny
potenciálních dutin. Došlo k rozvoji mokré hniloby, 
která postupně zničila nejen trouch uvnitř stromů, 
ale je příčinou jejich postupného odumírání."
 
"U 203 dřevin je navrženo kácení (zpravidla uschlé či živořící,
na hranici bezpečnosti. Přesto byly nalezeny dřeviny, které se
v tomto stavu nenachází, u 15 dřevin je podán návrh na jejich
ponechání nebo jen šetrné seřezání." 

Zdroj: 
Odborný znalecký posudek (viz odkaz v zeleném rámečku) 
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Drtivá většina stromů podél Masarykovy ulice 
je kvůli svému stavu navržena k pokácení! Nevěříte?
Vše díky zabetonování pat stromů do chodníků a katastrofální "péči" 
Přes dvě stě dřevin podél Masaryčky doslova živoří a jsou
navrženy k pokácení. Čtete opět další náš "agresivní
bulvární článek" nebo o naši "další dezinformaci", jak
vždy hodnotí město naše příspěvky? Kdepak! Tvrdí to
odborná studie, kterou si samo město nechalo v roce
2017 zpracovat. Našlo  se pouze patnáct(!) kusů dřevin
navržených k ponechání. Studii s děsivými závěry jsme
nyní zveřejnili a seznámit se tak s jejími závěry můžete
díky Rudenskému objektivu i vy. 

Stáhněte si celou studii a podívejte se,
jak jsou na tom konkrétní stromy!

Kompletní znění studie včetně mapy
umístění a komentáte k jednotlivým
stromům najdete pdo QR kódem nebo
zde: rudnaprozivot.cz/studie-zelen 

Chodník jinak

Sloupu se chodník 
vyhnul, ale stromům ne. .

Život si občas najde cestu...
Naštěstí.

Studii stavu zeleně 
je třeba brát vážně 

Chodník s respektem 
k zelení 

Jak se asi daří
 tomuto stromu? 



Za architektonickou
soutěž bojujeme již 
čtyři roky... 

Čtyři roky jsme se snažili prosadit
architektonickou soutěž v Rudné. Podívejte
se s námi, jak to probíhalo. Kdy se i Rudná
konečně dočká krásných a funkčních staveb? 

V Rudenském objektivu jsme poprvé přinesli
informaci, jak v Sazovicích (760 obyvatel)
vybudovali moderní multifunkční sportovní  areál. 

V centru obce měli klasické chátrající hřiště. 
Na investice nebyly peníze. Sazovičtí zastupitelé
přišli s jednoduchou myšlenkou: za jedinou korunu
prodají sportoviště tomu, kdo přijde s nejzajímavější
vizí a zárukami realizace. Dnes mají hřiště, ovál,
velkorysý bazén, badmintonovou halu, indoor
cycling, fitness, saunu, tenisové kurty a vyhlášenou
restauraci. To vše s komfortním příjezdem 
i parkováním, funkční 365 dní v roce.

 
Sazovice: Vyhřívaný bazén - součást sportovního areálu 

Sazovice: Skvělý sportovní areál - jeho zařízení nestálo město nic

Neochota města naslouchat občanům nás přivedla
do voleb. A skončili jsme hned druzí!.  
Ovšem stávající partička vytvořila koalici a tak jsme
tvrdě pracovali alespoň z opozičních pozic.
Myšlenky architektonické soutěže jsme se nevzdali!
 

Chýně: I škola může být krásná a funkční 

Bezprostředně po volbách jsme žádali projednání
architektonické soutěže zastupitelstvem Rudné.  
Náš návrh však nepodpořil NIKDO, a tak se
architektonická spoutěž nedostala ani na program
zastupitelstva. Ovšem my jsme se nevzdali a
připravili jsme rozsáhlý materiál. Také jsme ještě
tenkrát mohli publikovat v Životě v Rudné 
a myšlenku soutěže architektů tam propagovat. 
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Dominanta Dobřichovic: jak může vypadat škola. 
když ji nenavrhuje zrovna manželka starosty? 

Až za další dva měsice se nám podařilo dostat
architektonickou soutěž na zastupitelstvo!
Zřejmě schválně však byl náš rozsáhlý materiál
zařazen až jako 13. z 16 bodů. A tak bylo jasné, že jde
jen o hru a že se projednání nestihne. Navrhovali
jsme úpravu programu, aby se soutěž dala
projednat. Podpořil nás pouze J. Sýkora (ODS).  
 

Návrh arch. soutěže sice projednán, ovšem
neprošel díky dalšímu bojkotu vedení města. 
Navrhovali jsme vypsání soutěže radou. Předložili
jsme ukázky úspěšných rekultivací center obcí,
předložili jsme možná pravidla soutěže, osobně
jsme se sešli s urbanisty i zástupci České komory
architektů, která by dokázala soutěž zaštítit.
Proti hlasovali: L. Kocman, J. Dejm, R. Pitrák, 
P. Seidl, R. Kotvaltová, J. Novák, J. Průchová, 
R. Kotvaltová
 Stále se nevzdáváme a při projednávání rozpočtu
se nám podařilo vyčleněnit  200.000 Kč na
realizaci arch. soutěže. 
Návrh nepodpořil: L. Kocman, J. Průchová, P. Vlček
 

Stále to nevzdáváme!

srpen
2018

leden
2019

říjen
2018

prosinec
2021

duben
2019

březen
2019



I Rudná může mít opravdové centrum! 
Možností je více. Pojďme se na ně podívat 
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Architektonická soutěž je propracovaný a osvědčený způsob,
jak získat co nejlepší návrh stavby nebo části města. Cílem je
nalézt kreativní a inovativní řešení. Přinášet krásnou
architekturu. Soutěžící předkládají  návrhy a kvalifikovaná
porota z nich vybírá nejlepší. Zadání a pravidla stanoví město,
občané se mohou ve všech fázích vyjadřovat. (Wikipedie)

Rudná musí otevřít hlavu a jednat. Potřebujeme mít vedení s vizí!

Centrum pro město, nové hřiště pro fotbal
Varianta  "Fotbalové hřiště"

Jedním z nich je prostor fotbalového hřiště (půlku vlastní
město, půlku Sokol), radnice, a Obecního domu. Územní
plán a výstavba tzv. Domu služeb ale tuto oblast "zabila".
Pokud se stavba nezastaví a nebude se nad centrem
uvažovat komplexně, nikdy promyšlené centrum města
mít nebudeme. I na Sokol máme jako město slušnou
vyjednávací pozici: Sokol dostává každý rok tučné dotace
od města. A město by  mohlo získat díky jednání 
s vlastníky nad územním plánem i jiné pozemky, kam by
se dalo moderní hřiště jako součást širšího sportovního
areálu umístit (Růžovka). A samozřejmě má možnost
získat také dotace.

Fotbalové
hřiště

Homole

Centrum města kolem Homole 
Varianta  "Homole"

Druhou variantou je náměstí s dominantou Homole. Ano, pozemek nepatří městu. 
Ale městu patří jiný pozemek v průmyslové zóně, který mohlo vlastníkovi pozemků
kolem Homole nabídnout. Dotyčný vlastník má i jiné pozemky ve městě, kde má své
zájmy. Ale hlavní trumf drželo město: územní plán. Mohlo vlastníkovi vyjít vstříc jinde 
a vyjednat směnu pozemku či zapojení vlastníka do budování centra města. Přijetím
územního plánu zhoršilo svou vyjednávací pozici natolik, že tato varianta zůstává spíše
teorií... Ale kdo ví... Nebylo by městské centrum právě tam krásné? Náměstí, pěží zóna do
Růžovky, zastávka vlaku.... Rudná může mít centrum, když budeme opravdu chtít!

Architektonickou soutěž využívá zcela běžně celá řada měst 
a obcí. Donedávna na její realizaci vypisovalo ministerstvo pro
místní rozvoj také dotace. Může mít také ideovou formu, 
kdy se neberou v úvahu vlastnické poměry a kdy vzniká
dlouhodobá vize řešeného území. Tato forma by se hodila i pro
vybudování skutečného centra Rudné: s náměstím, obchůdky,
kancelářskými prostory, pěší zónou... Město má pak pro
prosazování svých záměrů a vizí silný nástroj: územní plán. 
Ten dává prostor jednat s vlastníky. Lze se domluvit na tom, 
že vlastníci realizaci vize umožní - a získají za to zhodnocení
svých pozemků jinde. Takto ale územní plán v Rudné
nevznikal, problémy v Rudné jen prohloubil. 

Architektonická soutěž musí být základem 
všeho nového. I centra města!

Variant centra je více. Pojďme se o nich 
veřejně a vážně bavit!

Alfou a omegou vybudování centra města je představení vize,
otevřená diskuse s občany a vlastníky pozemků. Zde přinášíme
dvě varianty, které město mohlo zkusit vyjednat. Nestalo se...
Zatím. 

Jak lze z nevyhovujícího
fotbalového hřiště vytvořit
prvotřídní sportovní areál
rudnaprozivot.cz/sazovice-
video 

Video 
z obce 
Sazovice 



diplomaty a méně tvrdými bojovníky.
Chápu je, jejich boj proti přesile 
a aroganci vedení města je těžký... ale i ten
se dá dělat "více v rukavičkách".  Mým
cílem je toto změnit. Dát Rudné pro život
jiný styl - i když myšlenky zůstanou stejné.

S kluky to v tomto asi nebudeš mít
jednoduché... :-)

Vybudoval jsem několik firem s
miliardovým obratem, řídím několik tisíc
spolupracovníků, tak zkusím tento přístup
uplatnit i v komunální politice. Méně
mluvit, více konat. Zkulturnit a zjemnit
komunikaci, vyvolat dialog, smysluplnou
diskusi a navázat na to pozitivní, co se 
v Rudné povedlo a vybudovalo. 

Co vidíš v komunální politice jako svou
prioritu?

Mojí prioritou bude snížení dopravy napříč
Rudnou, rozšíření kulturního a
komunitního prostředí a v neposlední
řadě více zeleně, ať se nám všem v Rudné
dobře žije. Ať to není jen místo na
přespání.

Chci žít v moderním, příjemném,
kulturním městě tak, jak to vidím v jiných
přilehlých obcích a městysech. Jde to!
Když někomu řeknu, že žiju v Rudné, chci
být na své město hrdý. A bohužel je to
dnes přesně naopak. 

Díky za rozhovor! 

Motto: 
„Ať děláš, co děláš, pro některé lidi to
nikdy nebude dost a já chci, aby těch
lidí bylo stále méně."

Cíl:
Spokojený a pohodový život v Rudné.
Chci  mít kam zajít pěšky či na kole
za kulturou i sportem

Profese:
managing partner ve společnosti
ppm factum a.s., filantrop

Zájmy:
tenis,  stolní tenis,  skauting,  divadlo 

Jindřichu, jak jsi přišel na nápad
kandidovat právě za Rudná pro život? 

Bydlím v Rudné už téměř 20 let, mám čtyři
dcery, aktivně se zajímám o dění ve městě
a není mi jedno, jestli mám nepořádek na
chodníku před domem, že nemůžu s dětmi
vyjet jen tak na kole po silnici, čekat na
přechodu, než projede několik kamiónů,
nemám kam zajít na kulturní představení
nebo jen tak posedět s přáteli.

Mohl bych nad tím mávnout rukou, zajet
kdykoliv do Prahy, ale já nechci. Mám rád
komunitní život, inspirativní prostředí,
poklábosit se sousedy, aktivní pohyb. 
Tak to je ten důvod, proč jsem se rozhodl
zareagovat pozitivně na nabídku, stát se
kandidátem Rudná pro život.  

Nesetkal jsi se někde s nepochopením
tvého rozhodnutí? Na Facebooku se dříve
objevovaly názory, že toto hnutí kveruluje
a "nedělá nic užitečného pro Rudnou"... 

Toto hnutí sleduji a podporuji dlouhodobě,
má výsledky. Ale i já jsem zaregistroval
názor, že jsou agresivní, útoční, hází klacky
pod nohy atd... Tak jsem se podíval na pár
zasedání zastupitelstva. Oni byli vždy
připraveni, kladli logické otázky, měli
konkrétní návrhy... revitalizace veřejných
prostor, zlepšení hospodaření města,
architektonická soutěž...Pochopil jsem, 
že jim na jejich otázky město odmítá
odpovídat, jejich body na program
zasedání odmítá pod nejrůznějšími
záminkami zařazovat, starosta jim skáče
do řeči, neumožňuje jim dokončit
myšlenky, odebírá slovo, když se otevře
"nepohodlné" téma. Jenže oni se kluci
nedají jen tak, umí se ozvat. Jenže to
nejsou prostřelí politici, jsou zvyklí 
z businessu jednat hodně napřímo 
a otevřeně pojmenovávat věci pravými
jmény. 

To se v Rudné roky nedělo a nevidělo... 

Ano. Ta přímočarost má ale své dopady: na
jednu stranu se klukům podařilo nevídané
- z úplné nuly před čtyřmi lety vybudovat
opravdu funkční sdružení s jasnou ambicí
posunout město tam, kam se svou
polohou, rozpočtem i lidským potenciálem
patří. Podařilo se jim dokonce i v opozici
prosadit většinu jejich programu! Na
druhou stranu ta přímočarost, důslednost 
a výdrž usnadnila oponentům nálepkování.
S myšlenkami kluků se v principu
ztotožňuji, ale i oni se měli naučit být více  

 

Rozhovor s Jindřichem Ullrichem - kandidátem
sdružení Rudná pro život

Slyšel jsem, že Rudná pro život je agresivní,
útočná a háže klacky pod nohy... 
Tak jsem si řekl, že s tím něco udělám!

Jindřich Ullrich

Jindřich nás podporoval již delší dobu a
když se rozhodl k nám přidat, byl jsem za to
rád.  Je to profík, který přinese svěží vítr.
Přesto s ním v jednom nemohu souhlasit...
A to je nálepkování o naší agresivitě.

Ano, nálepku ¨arogantních náplav", které
jenom kritizují, jsme od našich odpůrců
dostali. My jsme se ale jen poctivě
připravovali na každé zastupitelstvo, ptali 
jsme se na podstatu věcí a kritizovali
rozhodnutí města, která nám přišla
neopodstatněná. Dobrá práce opozice, nic
víc. 

Nelíbila se nám předražená voda, černá
skládka založená městem, utajované obří
kasino, které starosta prosazoval a až na
základě našeho tlaku ustoupil.

JINDŘICH JE VELKÁ POSILA. JE JINÝ. 
A TO NAŠE SNAŽENÍ POSOUVÁ DÁL 
"Agresivita je nálepka. Víme, co chceme," říká Radek Prokop 

Samotné nás  počet odhalených 
kauz překvapil. Starosta se dostal pod tlak,
což před námi neznal a nezbývalo mu nic
jiného, než pomlouvat a nálepkovat.

Agresivita je ale jen nálepka. Víme, co
chceme a to se mu nehodí. Chceme Rudnou
v zeleni s méně aut, služby odpovídající 21.
století a transparentní radnici pro občany!
Chceme ve vedení starostu, který má vizi, hájí
zájmy města a ne zájmy developerů nebo
ruskojazyčné mafie.

Byla to dlouhá cesta, ale podařilo se nám lidi
vyburcovat a čím víc se začali o dění v Rudné
zajímat, tím víc nám dávali za pravdu  a
příchod Jindřicha je potvrzením správné
cesty a věřím, že naše snažení posune dál.
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Politický subjekt
Docházka
na jednání

Rudná pro život 2013
(opozice)

94,3 %

Sdružení pro rozvoj Rudné 
(dejmovci) 

93,9 %

Žijeme Rudnou
(šochovci, Kovács)

86,2 %

NK Rudná
(kocmanovci)

79,9 %

NK Rudná 
(bez starosty)

77,2 %

ODS
(J. Sýkora)

62,1 %

50 %

Rudná a její zbyteční
místostarostové

99 %

Politický subjekt
Příjem na

zastupitele
Počet

zastupitelů
Příjem za subjekt

celkem

NK Rudná
(kocmanovci)

575 750 Kč
(178 000 Kč bez starosty)

8
(7 bez starosty)

   4 606 000 Kč
(1.248.000 Kč bez starosty)

Sdružení pro rozvoj
Rudné (dejmovci) 

192 000 Kč 2 384 000 Kč

Žijeme Rudnou
(šochovci, Kovács)

96 000 Kč 1 96 000 Kč

ODS
(J. Sýkora)

72 000 Kč 1 72 000 Kč

Rudná pro život
(opozice)

48 000 Kč 3 144 000 Kč

90 % 97 % 97 %

432.000
Kč

Jak chceme, aby vedení města fungovalo?

V Rudné máme dva placené místostarosty
Prý kvůli zastupitelnosti. Jenže Petr Vlček
nechodí ani na půlku jednání. A druhý
místostarosta - Robert Pitrák není
zastupování schopen (také příjem 432.000
Kč). Když starosta na zastupitelstvu chyběl
a bylo potřeba ho opravdu zastoupit, 
P. Vlček  tradičně nepřišel a R. Pitrák nebyl
schopen zasedání řídit. Zastoupit starostu
musel řadový zastupitel. Rolí P. Vlčka je
pouze zdobit kandidátku NK Rudná (je
lékař a je jedním z mála vzdělaných lidí v
radě města). Placení R. Pitráka si
vysvětlujeme jako "držhubné" - když
kandidoval dříve za ODS, patřil k
nejtvrdším kritikům starosty. 

Zveřejňujeme sumu příjmů za celé čtyřleté volební období
Nejvíce se vyplácí být v zastupitelstvu za starostův „B tým“ - Sdružení pro rozvoj Rudné. 
V minulých  volbách sice přišli o jeden mandát, ale J. Dejm i P. Seidl, 
kteří se do zastupitelstva dostali, jsou zároveň placenými radními. A tak si přilepší každý 
z nich o 192.000 Kč. 

Nejhůře jsou na tom naopak z pohledu příjmů opoziční zastupitelé Rudná pro život: 
R. Prokop, M. Viktora a C. Tůma. V docházce jsou nejvíce disciplinovaní (více než 94%
účast), každý z nich si však za 4 roky každodenní práce odnese  celkem jen 48.000 Kč.
Opozice totiž nedostala místo ani  v kontrolním výboru, který běžně opozici náleží.
Jediným tzv. uvolněným zastupitelem (= placeným na plný úvazek)  je starosta, který tak
zvedá  průměr docházky NK Rudná. Ostatní vykonávají funkci při svém zaměstnání. 

Kolik berou vaši zastupitelé? A jakou mají docházku?
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Rekordmani radnice: největší absentér a nejlépe placený zastupitel

Petr Vlček (NK Rudná)
Největší absentér

Docházka: 50 %
Odměna: 432.000 Kč 

Lubomír Kocman (NK Rudná)
Nejlépe placený zastupitel

Docházka: 99 %
Odměna:   3,4 mil. Kč 

 

Docházka kalkulována
z docházky na radu
města (pro radní) a na
zastupitelstvo (platí
pro všechny), za
volební období 2018
do března 2022.
Odměny kalkulovány
jako součet odměn  za
celé volební období. 

"Rudná nemůže být městem jednoho muže,
který rád dělá všechno za všechny a ostatním
to vyhovuje, protože nemusejí dělat nic. 
Místostarosta není jen čestná placená funkce.
Kdo nechce pracovat, má se mandátu vzát 
ve prostěch toho, kdo pracovat chce."

Kolik berou zastupitelé na rudenské politické scéně? 

3,4 mil.
Kč

48.000
Kč

Radek Prokop 

"Chceme chod města zefektivnit.
Nepotřebujeme 15 placených zastupitelů.
Stejně se jich aktivně projevuje a názory 
do diskuse přidává jen několik málo.
Navrhneme snížení počtu zastupitelů.
Odměny budou záviset na docházce."

Martin Viktora 

48.000
Kč

48.000
Kč

Cyril Tůma 

"Starosta a šéf TS Rudná nemůže být 
jedna osoba. Jak může starosta šlapat 
po krku Technickým službám, 
zlevňovat vodu, kritizovat znečišťování
přírody a špatnou péči o zeleň, když je 
předsedou představenstva? "

Rudná pro život



Potřebujeme 

Váš podpis,

abychom mohli

opět do voleb.

Děkujeme! Rudná pro život
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POKUD NEZÍSKÁME 400 PODPISŮ, NEBUDEME MOCI KANDIDOVAT 

Nejsme politická strana, jsme občané, kteří chtějí
změnu .  Proto musíme sbírat podpisy.  Pokud se to
nepovede, kandidátka Rudná pro život podle zákona
nevznikne a  město ztratí jedinou autentickou
opozici ,  která poctivě dělala to,  co opozice dělat má:
kontrolovat,  žádat o informace, předkládat návrhy a
informovat o nešvarech. Pět let jsme vydávali tento
časopis ,  napsali  stovku článků, které byste si  nikdy z
médií   města nemohli  přečíst.  Natočili  jsme desítky
videí včetně rozhovorů s osobnostmi města.  Děláme
věci j inak. Naši l idé jsou úspěšní ve svých oborech. 

Dělali  jsme to, co jsme lidem slíbili :  DÁVALI JSME
MĚSTU NOVÝ IMPULS. A nyní potřebujeme pomoc
my od vás.  
Bez vašich podpisů totiž budeme muset skončit.
Podpis vás k ničemu nezavazuje.  Všem rudenským
voličům podpisem pouze rozšíříte paletu volebních
možností .  Nám dáte možnost se vůbec této soutěže
zúčastnit.  A prosadit se nebo prohrát.  Narovinu
říkáme, že máme ambici převzít plnou odpovědnost za
chod města ve prospěch všech jeho občanů. Věříme si .

Dejte l idem více možností  volby, podepište volební
petici  Rudná pro život 2013. Pomozte se sběrem
podpisů i  od svých sousedů a známých.  
Pokud si  nenajdete ani 5 minut času toto udělat,  pak
jsme vás nepřesvědčil i .  Umíme to při jmout.  I  my máme
své rodiny, profese a koníčky, které jsme čtyři  roky
dávali  na vedlejší  kolej  a věnovali  stovky hodin práce
ve prospěch veřejnosti .  Dnes je to jen na vás.  Rudná
potřebuje změnu! Rozhodnout ale musíte vy. . .  

Realizovali  jsme bez jediné koruny od města kulturní
akce :  divadla s Lukášem Langmajerem, přednášky,
akce pro děti  s youtubery i  superstar. . .  Postavil i  jsme
se proti  předražené vodě a ušeetřili  jsme
spotřebitelům doslova miliony .  Aktivně jsme sbírali
podpisy a na zastupitelstvu prosazovali i  petici
proti územnímu plánu .  Probudili  jsme Rudnou 
z nezájmu o dění na radnici .  I  v opozici jsme
prosadili  většinu našeho progamu .  

Potraviny u Kačky
Prodejna Prcek
Parovar Pavla Rokoše
Restaurace Na Tenisu
Restaurace Na Staré
Pekařství u Vrbských
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Vaši kandidáti  Rudná pro život 2013

DEJTE PODPISEM
MĚSTU RUDNÁ 

NOVÝ IMPULS
DĚKUJEME!   


