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Rudná má na víc!

Dejte městu nový impuls

a volte číslo 4!

Náš cíl:

Moderní městečko u Prahy
Co stojí za jeho úspěchem? Lidé!

V Dolních Břežanech (4.321 obyvatel) "vládne" na
radnici sdružení Rozkvět již třetí volební období.
Paradoxně stejně dlouho jako starosta Rudné 
L. Kocman a jeho parta. Zatímco se Břežany
posunuly ke krásnému,  sebevědomému a
modernímu městečku, které je příjemné pro život,
naše Rudná i přes dvanáctileté slibování přešlapuje
na místě a sotva zvládá řešit banality, které jsou
jinde úplnou samozřejmostí. 

Faktorem úspěchu Dolních Břežan je způsob
uvažování nad rozvojem města a zapojení
vzdělaných odborníků  (včetně městského
architekta) a schopných lidí do městských
projektů. 

Kandidáti Rudné pro život 2013 nemají v plánu
žádné experimenty. Mají hlavu otevřenou. Inspirují
se tam, kde věci fungují. Budou realizovat věci
prověřené. Chtějí, aby se Rudná stala skvělým
místem pro život.  Vždyť zde se svými rodinami
také žijí...

Corso Břežany - koncept obchodů a služeb. Spojení prostoru centra
a jeho okolí s komerčním využitím objektů 

Krásné a zároveň nápadité a užitečné.  "Sedáky" ve stínu stromů 
v centru Dolních Břežan

Budova mateřské školy. Každá ze tříd disponuje prostornou hernou a
hygienickým zázemím a vazbou na terasu. Realizace 2020, Dolní Břežany

Náměstí Dolních Břežan. Rudná má ještě šanci na skutečné centrum
 I dlouhá cesta začíná prvním krokem. Tím je rozhodnutí centrum mít!

Břežanská inspirace pro rudenský Ďolík?
Proč u nás jinde samozřejmé věci nefungují? 

Interiér školy Da Vinci v Dolních Břežanech.
Mateřská i základní škola a gymnázium v malé obci



"Ve třech jsme prosadili nové myšlenky, 
pro vedení města potřebujeme silnější mandát"

Co když nevyhrajete a budete dál v opozici?

Martin Viktora : Nabízíme kvalitní program a máme na
kandidátce zkušené odborníky , kteří ho dokáží
realizovat. Být zastupitelem není žádná hra. Když
město necháte 12 let řídit moderátora z rádia, který
umí jen dobře mluvit, pak je výsledkem stav města,
jaký je: zanedbaná dětská hřiště, mizející zeleň,
zastavění katastru od západu k východu, chátrající
městský majetek, nedostatek bytů, žádné cyklostezky i
žalostný stav Technických služeb a pokles kvality
služeb.

Rudná má poslední šanci na změnu rozvoje,
"Devadesátky" a stagnace mohou skončit. Jak se díváš
na vaše působení v zastupitelstvu?

Radek Prokop: Dívaje se s odstupem na naše působení
v zastupitelstvu, musím svým kolegům Cyrilovi 
a Martinovi moc poděkovat. Když vidím kolik času
dokázali věnovat práci pro veřejnost, je to heroický
výkon. Byl to tvrdý boj, a to doslova. Bořili jsme staré
mýty, odhalovali šméčka a kamarádšofty současného
vedení a statečně čelili i vyhrožování ruskojazyčné
mafie, jejíž projekt tady starosta tlačil. O všem
důležitém jsme informovali veřejnost. Přitom jsme i v
opoziční roli dokázali plnit náš volební program.
Svými návrhy i hlasováním jasně dávali najevo své
názory. 
Ve třech proti dvanácti jsme buď přímo své body
prosadili, nebo vládnoucí koalici společně s veřejností
donutili k tomu, aby konali jinak než původně
zamýšleli. Teď je čas převzít odpovědnost za řízení
města , očistit ho od všech nešvarů, nasměrovat na
cestu k lepší spolupráci s okolními obcemi a hlavně k
řešení letitých problémů.

Proč si myslíte, že nabízíte nejlepší program?

Cyril Tůma : Čtyřletá zkušenost v zastupitelstvu je
nenahraditelná. Pracovali jsme na sobě, vzdělávali
se, navázali kontakty se starosty v okolí i s krajem a
čerpali inspiraci u úspěšných. Poznali jsme práci
stávajícího vedení. Amatérizmus a klientelismus je v
Rudné bohužel vidět na každém kroku. Město je
pasivní, opravují se jen chodníky a silnice, kamiony
jezdí přes město každý den a cyklostezky po 12 
letech starostování jen na papíře. 
Doprava ve městě a hluk z dálnice stále narůstají a
vykopaná díra na základy Domu služeb a jezírko u
školy za plotem to nemůžou zachránit. Hořelice je
jedna z nejzanedbanějších částí města v celém
kraji. Rudná zaspala dobu. Napravit to bude těžké.
Vidím naději v nových lidech na radnici, kteří to
vezmou za jiný konec. Vedení města mělo dost času
ukázat, co umí . Potřeba změny je vidět všude. 

Všichni cítíme, že je čas na změnu. Ve vedení města stále
zůstávají lidé, kteří sem přišli v době, kdy byla Rudná
vesnice s rozpočtem 10 mil. korun a bohužel ji jako vesnici
nadále řídí. Městu tak chybí projekty, které by řešily
problémy s dopravou a hlukem, energetickou soběstačností
i ochranou přírody. Čerpáme jen zlomek dotací, které čerpat
lze. Nová rozhodnutí problémy ještě zhoršují. Náš program
má kontinuitu a díky zkušenosti i mnohá vylepšení. Chceme
zde vybudovat město pro život ,  nejen pro přespání na další
pracovní den.

Minirozhovor s leadery kandidátky Rudná pro život 

To je dnešní realita, kterou popisují občané. Kromě 
základní školy se nic zásadního pro potřeby lidí 
nevytvořilo (chodníky jsou samozřejmost). Vedení 
jen pod tlakem slibuje. Třeba Dům služeb slibuje 
před volbami již podruhé. 
Pokud to tak lidé chtějí, pak je to jejich volba. V 
nás mají ale alternativu. Jsme schopni prokázat, 
že náš program nejsou plané sliby. Pokud bychom 
převzali radnici, Rudná se rychle posune do 21. 
století. Spokojena bude většina. Kromě těch, kteří 
dnes zbohatli na územním plánu či jsou napojeni 
na městský rozpočet.



rudnaprozivot.cz/objektiv

Jindřich Ullrich
majitel agentury 

Volte změnu, volte nejzkušenější
kandidátku v Rudné!

Podporu a podpisy jsme získávali i na farmářských trzích 
(i ty byly v našem programu). O náš stánek byl nějvětší zájem 
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Motto: "Začínám naplno a postupně přidávám." 

Klíč k úspěchu? Lidé! Rudná se musí naučit využívat
potenciál všech schopných obyvatel. Ani s rozpočtem
100 milionů ročně nejsme  tak bohatí, abychom mohli
tímto kapitálem plýtvat. Každý musí mít informace, co
se ve městě děje a o čem se rozhoduje, zapojit se či
moci vyjádřit názor. Chci na radnici vrátit
demokratické hodnoty. Chci, aby nás opozice
kontolovala a měla možnost pracovat na projektech
města. Pojďme táhnout konečně za jeden provaz!
. 

"Nemůžeme rezignovat na řešení
palčivých problémů a vymlouvat se, 
že něco nejde. Rudná se může začít

proměňovat v krásné, zelené a kulturní
město. Máme nejsilnější kandidátku pro
komunální volby v Rudné s mnoha lidmi

se zkušenostmi v komunální politice 
i v businessu. Naším zájmem je moderní

rozvoj obce a jeho ochrana před
nešvary, které se na nás řítí zevnitř 
i z okolí. Odmítáme kastování lidí 

na starousedlíky a náplavy. Zapojíme
veřejnost i naše oponenty.

 
Rudnou čeká mnoho práce. Pojďme do

toho společně. Dejte nám své hlasy!

"Máme vize i nejzkušenější
kandidátku v Rudné. 

 
A chceme převzít

odpovědnost!"

Ing. Cyril Tůma
zastupitel města Rudná

Ing. Martin Viktora, MBA
zastupitel města Rudná

Zbyněk Mikeš
obchodní manažer

Motto: "Člověk může hrát tvrdě, ale vždy fair play!"

Rád říkám, že Rudná má 3 zásadní problémy a ty jsou: za
1. doprava, za 2. doprava a za 3. doprava. Přitom se v této
oblasti udělalo strašně málo. Bez obchvatu města a
odhlučnění dálnice se to nikdy nezlepší. Centrum města
je pro mě další cíl, na který nikdy nerezignuji. Město
velikosti Rudné musí mít dlouhodobou vizi rozvoje, aby
mělo co nabídnout dalším generacím. Mládež v Rudné
nevidí žádnou perspektivu, protože za vším se musí do
Prahy.  Nakreslit haly a novou zástavbu za 7 let není dobře
odvedená práce na novém územním plánu.

Motto: "Mám rád komunitní život, inspirativní 
prostředí, poklábosit se sousedy, aktivní pohyb."

Chci žít v moderním, příjemném, kulturním městě tak, 
jak to vidím jinde. Jde to! Za 12 let se vedení města 
nepodařilo odlehčit a vyřešit dopravu na Masaryčce. 
Slibům, že to současné vedení radnice vyřeší, už dávno 
nevěřím. Když řeknu, že žiju v Rudné, chci být na své 
město hrdý. Pokud ve volbách zvítězíme, pocítí to 
pozitivně  všichni obyvatelé města.

Ing. Radek Prokop
 

zastupitel města Rudná 
a leader Rudná pro život
představuje kandidáty 

Motto: "Rudná bude výborné město pro život" 

Dostupnost do Prahy a občanská vybavenost. To je, co 
se mi na Rudné líbí. Bohužel to není díky stávajícímu 
vedení obce, ale historickou souvislostí. Vadí mi 
dopravní situace a industrializace. Chybí strategie
 dopravní obslužnosti. Chci přispět k vytvoření lepších 
podmínek pro vyžití děti a k dostupnosti zdravotních 
služeb. Mám zkušenosti s prací v komisi rady města. 
Mé  obory jsou doprava, bytová politika a školství.

Jako jediní z Rudné  jsme u ministerstva prošli několikaměsíčním  
kurzem a náročnými testy. I tam jsme navazovali kontakty 
s vedením okolních obcí a předními experty. Podobně jsme se
vzdělávali i v oblasti ekonomiky vodovodů a kanalizací. Proto
jsme dokázali  na město odborně tlačit. Víme, o čem mluvíme!



Rudná má na víc. Pokud jdete na věci chytře a odborně.
Toto dokázali v Sazovicích (808 obyvatel)  

"Přinesu koncepční myšlení a právní
odbornost"

Stávající vedení radnice již za 12 let
přesvědčilo, že město nikam
neposunou, zásadní problémy neřeší.
Navíc se chová arogantně vůči
veřejnosti, která s nimi nesouhlasí.
. 

Ing. Alexander Roth
realitní podnikatel 
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Simona Steinamannová
právník

Dana Vartyan
jednatelka

Pavel Rokoš
obchodní ředitel 

a pivovarník 

Peter Bittó
ředitel prodejce 

 automobilů 
 

Kamila Řezníčková
projektová manažerka

Jan Bareš
instalatér

Michal Kačena
jaderný inženýr

Aleš Ryšavý
učitel

David Roth
technik

"Toužím po krásnějším městě - Rudná
na to má!"

Krásná příroda začíná až za Rudnou,
která má svou lokací velký, ale nevyužitý
potenciál. Štěstí je, že za socialismu zde
vznikla relativně dobrá občanská
vybavenost. . 

"Obchoduji s nemovitostmi a vidím,  
že Rudná nic nedělá pro zlepšení své
reputace města orlických vrahů  
a dálniční prostituce"

Nelíbí se mi praktiky vedení, které
umlčuje a dehonestuje své odpůrce či
nerespektuje přání veřejnosti. Územní
plán je katastrofa! 

"Mým koníčkem je domácí pivovar"

Dlouhodobě podporuji Rudnou pro
život, protože si přeji žít ve městě, které
je pro život. Měli jako jediní v programu
farmářské trhy a i když nejsou ve
vedení města, trhy fungují a já zde
mohu nabízet rudenské pivo. A to jsou
"jen" v opozici.  

Řídím velkého prodejce automobilů

Obdivuji vytrvalost a snahu o změny 
všech tří opozičních zastupitelů. Jsou to 
profíci a věřím, že podobně by řídili i
město. To odbornost ve vedení 
potřebuje, jinak se řešení problémů 
nikdy nedočká. My pestrou paletu 
odborností na kandidátce máme, teď už 
jen dostat mandát od voličů!

"Za rovnější podmínky pro rudenské
podnikatele"

Město by mělo provádět férová
výběrová řízení a ne dávat zakázky
svým kamarádům a manželkám.
Dlouho na tento nešvar poukazuji. Chci
pomoci to změnit.

"Za moderní služby a kulturní vyžití"

Hodně soukromě i pracovně  cestuji a
když vidím rozvoj daleko menších měst,
je mi z toho v Rudné smutno. Takový
nevyužitý potenciál!  Nadějí je změna
radnice. Jdu do toho.

"Realizuji krásné projekty ve městech,
Rudná roky spí"

Když vidím, co hezkého by zde na
mnoha místech mohlo vzniknout a
nevzniká, je mi to líto. Umím využít
podpůrných dotací, připravit a vést
projekty. 
Jdu do toho, Rudná pro život 2013!

"Transparentní výběrová řízení"

Naše firma obchoduje v Evropě i Asii.
Když vidím, jak Rudná pokračuje v
praktikách "devadesátek" , nemůže mě
to nechat chladným. Je třeba na radnici
čerstvý vzduch a nastavit zdravé
kontrolní mechanismy.

"Škola se postavila - a co dál?"

Myslím si, že principem demokracie je 
„střídání stráží“. A v tomto smyslu už je v 
Rudné vážně čas na změnu! Chybí 
skutečná dlouhodobá koncepce rozvoje 
města - kam směřuje dalších 30 let. 
Chybí mi diskuse a prostor pro opozici, 
pošlapávání demokracie. Chci to změnit! 
 

I takto by mohl vypadat rudenský zámek v Hořelici. 
Foto z nedalekých Jinonic po rekonstrukci historické budovy



Organizujeme kulturu

Rudeňákům jsme přivezli  i v 
době covidu televizní hvězdy 
(např. L. Langmajera) a kvalitní 
divadelní komedie. Představení se 
měla konat v Sokoláči. Nakonec 
však Rudeňáci museli jet do 
divadla Řeporyjích a do Nučic. 
Rudenská chobotnice totiž 
nejprve divadlo povolila, ale po 
zjištění organizátora ho zamítla.
A jiný prostor pro divadlo v Rudné 
není. Kvalitní kultura se tak 
musela konat jinde.  
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Nechodíme s nataženou rukou pro 
 finanční podporu od města. A jde to. 
I přes házení klacků pod nohy - tu od
města, tu ze spolků napojených na
starostu a skautské radní. I díky jejich
naschválům a lidské malosti museli
Rudeňáci cestovat na divadlo do
Řeporyjí. Mnoho seniorů se tam proto ani
nedostalo...

Děláme z Rudné
město pro život!

Nemohli jsme hrát v Rudné, divadlo s hvězdami jsme 
"převezli" do Řeporyjí a Nučic!

L. Langmajer po jednom z představení 

Provozujeme  Rudná TV

S mnoha osobnostmi z Rudné a okolí
jste se mohli díky nám setkávat na
naší Rudná TV na Youtube. Na seriál
se můžete podívat zde:
 rudnaprozivot.cz/rudna-tv/ 

Pro Blýskavu jsme vlastnoručně 
zhotovili a zásobovali krmelec

Za peníze spolku jsme nakoupili 
materiál a vlastníma rukama postavili 
nový krmelec pro zvířata v lesích na 
Blýskavě. Nahradil starý krmelec, 
který tam býval a zcela se rozpadl. 
 rudnaprozivot.cz/akce-krmelec

Opravili jsme zastávku 

Tohle nás štvalo. Zdevastovaná
zastávka na kraji Rudné. Proč
nepřiložit ruku k dílu? Povedlo se!
Rudná je zase o kousek hezčí! 
 rudnaprozivot.cz/objektiv11 (str. 2)

Nový krmelec pro Blýskavu

Organizovali jsme rodinné akce 

Společně se spolkem Tumbao jsme
začali organizovat rodinný den Crazy
Day. Více o 2. ročníku se dočtete dále.
rudnaprozivot.cz/crazy-day-2/

Zastávka před... 

... a zastávka po

Crazy day. Každý si něco odnesl

Vydáváme Rudenský objektiv

Již třinácté číslo našeho časopisu ukazuje
rozdíl oproti "Životu v Rudné". A to nejen v
rozpočtu (ŽvR nás stojí milion ročně). Nejde o
předvolební plátek, vycházíme každý kvartál již
téměř 5 let. Archív:  rudnaprozivot.cz/objektiv/ 

"Umí si hrát s dětmi, bude dobrý zastupitel!" Omyl! 
Práce v zastupitelstvu je zcela odlišná a mnohem náročnější
Dělat "hezké věci" určitě neznamená automaticky být dobrým zastupitelem! 
Být zodpovědným zastupitelem je mnohem těžší (vlastní zkušenost). Zastupitel řeší
finance, rizika, desítky zákonů, stamilionový rozpočet, veřejné zakázky, městské firmy...
Práce ve spolku a práce zastupitele jsou zcela jiné disciplíny. Myslete na to u voleb. 

Z představení Klíče na neděli



Rudná pro život

Letošní ročník navštívilo odhadem na 800
malých i velkých zájemců o rodinné
odpoledne plné her a zábavy. Hlavním
partnerem byl tentokrát Renocar, prodejce  
BMW. Děkujeme také městu Rudná, 
 hasičům i "klukům z kurtů", kteří se
starali o občerstvení. A zejména desítkám
dobrovolníků ze spolků Tumbao a Rudná
pro život.
 
Program letos začínal až po obědě a měl
obrovskou dynamiku. Skupinová taneční
vystoupení si připravil taneční spolek Tumbao.
Na tanečnice navázali kluci z Plzně
parkourovým vystoupením, kde salto střídalo
přemety - až se přítomným tajil dech.
Následovalo vystoupení pole dance - tančení na
tyči. A samozřejmě nesmíme zapomenout na
oblíbenou tombolu a soutěže pro děti i dospělé.
Rozdalo se za bouřlivého jásotu stovky věcných
cen. S těmi opět pomohla společnosti
inSportline. Elvis naskočil do skvěle rozjeté
párty a bavil hlavně dospělé až do večerních
hodin.

Děkujeme a těšíme se opět za rok!

Crazy  day 2 se mimořádně
povedl a stal se největší
místní rodinnou akcí tohoto
roku! Díky sponzorům do
Rudné zavítal dokonce osobně
Elvis Presley! Ale i kluci z
Parkour Academy či youtuber
Danny a finalistka Superstar.
Nechyběly ani megaatrakce:
horolezecká stěna či obří
skákací hrad. A kdy nastalo
největší šílenství? 
Při předávání tomboly!
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Rodí se nová rudenská lezecká
hvězda? 

Hvězdy z Youtube v Rudné: Danny a Andy
(foto Adam Fejfar) 

Rudná šílí! 
Crazy day v plném proudu!

Parkour Academy jede bomby
(foto Adam Fejfar) 

Elvis s kapelou přiletěl do Rudné.
A rozjel to na plný pecky! 

Kde je Tumbao, tam se tancuje.
Kde se tancuje, tam je Tumbao! 

Největší hrad ve střední Evropě?
Samozřejmě na Crazy day!



Mandát máme jako jediní petičním podpisem 
přímo od stovek občanů. Tedy nejsme jako jediní 
propojeni s žádnou politickou stranou.
Starosta musí vzejít z povolebního vyjednávání. 
Každý z předních pozic naší kandidátky má 
schopnosti být dobrým starostou. První tři jsou 
připraveni se této role i reálně ujmout.
Jsme připraveni vyjednávat tam, kde máme 
programové průniky. Nebudeme v rovině rady 
města spolupracovat s lidmi, kteří jsou 
současnými radními, zneužívali své postavení, 
porušovali ve funkci zákony a vysmívali se přáním 
veřejnosti.
Roli opozice známe důkladně a nepostupovali 
bychom jako celek jinak. Pokud by snad voliči 
nadále chtěli držet na radnici místní chobotnici s 
rodinnými propletenci a kamarádšofty, hájící 
zájmy developerů, ať tam své kocmany a dejmy 
nadále mají. Bral bych to jako signál, že si to tak 
lidé prostě přejí nebo to volební pasivitou mlčky 
schvalují. Pro sebe osobně bych z toho jako 
leader vyvodil důsledky.
Samozřejmě. Pošlapávání demokratických 
principů, které V Rudné vidíme, není normální.

1.

2.

3.

4.

5.

Radek Prokop
Rudná pro život 2013
 

Slunce pálí, voda mizí, ptáky skoro nevidíš a to
jsou věci, které mě trápí, proto byla ekologická
strana jasnou volbou. A za tuto se nemusím
stydět.
Pokud na to přijde, celá naše kandidátka je
připravena sloužit občanům. V takové situaci by
se mohlo nabízet i více funkcí a vedli by jsme
dlouhé debaty o tom, co by bylo pro Rudnou
nejlepší.
Vrátka k nám jsou otevřené pro všechny
spoluobčany.
Zlepšovat životní prostředí, zkrášlit Rudnou a
přinést trochu uceleného pohledu na všechny
problémy města. Věříme, že s tímto přístupem
můžeme byt konstruktivní za každé situace.
Otevřená diskuze je jedním ze základních
kamenů, aby se mohla společnost zdravě rozvíjet.

1.

2.

3.

4.

5.

Martin Dobyáš
Rudenský LES
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Anketa volebních leaderů - co nám vzkazují? 

Proč jste se rozhodli kandidovat pod hlavičkou té
které politické strány?
Koho budete nominovat na starostu a proč?
S kým byste šli či nešli po volbách do koalice a proč?
Máte program pro vedení města. Máte také program
pro případ, že budete v opozici?
Má mít opozice ve městě kontrolní roli a přístup do
médií?

Stejně jako před minulými volbami, i letos jsme obeslali 
leadery všech volebních stran a položili jim základní
otázky, které by měly zajímat občany před volbami.
 

1.

2.
3.
4.

5.

Zeptali jsme se za vás. Prostor jsme dali všem... 

Je pro nás ctí a závazkem pokračovat v práci
započaté ODS již v roce 1992 - viz jména
významných starostů Havlůjová, Holeček, Přibyl.
Díky ODS se stalo z Rudné město, ODS se podařilo
např. zavést vodovod, plyn, vybudovat ČOV, úřad
atd. Kandidujeme pod hlavičkou ODS.
Kandidátku vedu já a věřím, že zaujmeme
dostatek voličů k tomu, abychom mohli promluvit
do dění na radnici. Na naší kandidátce je několik
velmi schopných a vzdělaných lidí, kteří jsou
schopni velmi dobře zastávat funkci starosty
města. Kdo konkrétně jím bude, o tom rozhodnou
ve volbách sami občané.
Prioritou ODS je prosazovat program a celkově
změnit Rudnou k lepšímu místu pro život. A když
říkáme změna, je zřejmé, že to lze pouze s lidmi,
kteří jsou ochotni a připraveni pro Rudnou udělat
maximum a posunout jí tím správným směrem. 
V případě že bychom skončili v opozici, jsme
připraveni pracovat ve prospěch občanů, a to
především nabízet alternativy vládnoucí koalice,
kontrolovat jejich práci a případně je nahradit. 
Opozice má mít možnost kontrolovat radnici a
pokud vedení města má čisté svědomí, mělo by
předložit dokumenty, které si opozice vyžádá, ke
kontrole. To se bohužel neděje. Co se týká Života v
Rudné, má opozice velmi omezené možnosti
uveřejňovat své názory, radnice jí v tom brání. Tyto
praktiky připomínají  období totality. Demokracie
a svoboda vyjadřování musí platit také v Rudné.

1.

2.

3.

4.

5.

Jan Sýkora
ODS
 

Jan Dejm
Sdružení pro rozvoj Rudné / SD-SN 
 

"Děkujeme za nabídku, ale po bedlivém zvážení, jsme
se rozhodli nevyužít Vaší nabídky na rozhovor." 

Lubomír Kocman (NK Rudná / STAN)
Libor Šoch (Žijeme Rudnou / Hnutí PLUS)
Bez reakce. Jedinou reakcí  starosty na
emaily oponentů je již roky jím nastavená
automatická odpověď: email nepřijat



Vrtěti psem již v názvu. Tato kandidátka vůbec nezávislá 
není. Do voleb ji posílá strana STAN, se kterou se po 
diskusích dohodl starosta na pokračování volební 
spolupráce. Sestavení kandidátky provázely velké 
problémy. Dokonce se říkalo, že L. Kocman po 16 letech 
již kandidovat nebude. Ale odejít bez boje by se mu 
nemuselo vyplatit. Jeho loď  opustila většina jeho 
nejvěrnějších souputníků. Nekandidovat se rozhodli 
místostarosta (ex-ODS R. Pitrák) i šéfová populárního 
Rudňáčku (J. Průchová) a předseda finančního výboru 
(ex-ODS J. Pražák). Další kandidují na nevolitelných 
místech (další místostarosta P. Vlček a další ex-ODS R. 
Kotvaltová). 
V termínu pro odevzdání kandidátek jich starosta 
předložil jen 10. Kompletních 15 dodal až o týden později. 
Zoufalý starosta lovil i mezi kandidáty Rudná pro život 
2013. Výsledek? Lubomír Kocman postavil vůbec 
nejslabší kandidátku své kariéry!

Děsivou představou je, že takto nezkušení lidé by měli 
řídit město!  Starosta ale vždy sázel na zvedače rukou a 
ne na lidi, co přemýšlí a chtějí se aktivně zapojit. 

Lživý leták těsně před volbami 2018:

Těsně před volbami 2018 vypustil starosta 
cynickou lež. Přestože musel dobře vědět,
že TS Rudná dostalo hned několik pokut 
(poslední pouze pár týdnů před vydáním 
letáku), neštítil se  napsat následující :
(citace z letáku)
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Kdo je kdo v Rudné? Toto byste měli určitě vědět 

Do komunálních voleb v Rudné se zaregistrovalo celkem 
šest subjektů: pět politických stran či hnutí a jedno 
občanské sdružení nezávislých kandidátů, které bylo 
jako jediné do voleb posláno přímo podpisy občanů 
Rudné. Názvy volebních subjektů na kandidátkách 
mnohdy nic neříkají. 

Přehled volebních uskupení a našich tvrdých názorů na ně 
Většinou ani nepřiznávají politickou stranu, díky které 
kandidují. Ne každý zná jednotlivé kandidáty – nebo je zná 
povrchně z jejich spolkové aktivity. Jak ale fungují či fungovali 
jako místní zastupitelé? To je už úplně jiný příběh... Jak se tedy 
ve volbách rozhodovat? Koho volit a proč? Pojďme se na 
jednotlivé partaje detailnějí podívat!

NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI RUDNÁ - král lží a zvedači rukou (číslo 5)

Kdo již nekandiduje či kandiduje na nevolitelném místě

R. Pitrák
místostarosta

(NK Rudná)

J. Průchová
zastupitelka
(NK Rudná)

J. Pražák
finanční výbor 

(NK Rudná)

R. Kotvaltová
zastupitelka
(NK Rudná)

P. Vlček
místostarosta

(NK Rudná)

Zajímavý dokument: 
Oficiální podání kandidátky NK Rudná v řádném termínu: jen 10
kandidátů, Jakub Vrbský ještě za ODS. Tzv. volebním zmocněncem (tedy
tím, kdo za kandidátku oficiálně  jedná, může doplňovat, stahovat
kandidáty), je manželka starosty. Její náhradník: místostarosta R. Pitrák 

"Co se ale (bohužel) nemění vůbec, je způsob, 
jakým se v Rudné už poněkolikáté vedou 
předvolební kampaně. Skoro to vypadá, že 20 let 
jsou jediným tématem Technické služby Rudná. 
Je jednoduché populisticky a pokrytecky házet 
čísly a vymýšlet nejrůznější konspirace. Ale co 
fakta? Jak to, že žádná kontrola za poslední léta 
žádné problémy neodhalila? Pracují snad 
auditoři, finanční úřad nebo Ministerstvo 
zemědělství špatně?"

Pracují dobře. Zdokumentováno zde: 
 rudnaprozivot.cz/letak2018



          Nikdo v Rudné nepolitikaří více než právě starosta.
          Všemi silami se snažil zviditelnit aktivity svých 
věrných a naopak zneviditelnit aktivity těch, kteří mu v 
politice oponují. Na městském webu roky odmítal uvést 
spolek Rudná pro život mezi ostatními spolky. Zpětně to 
zdůvodnil tím, že na webu  města jsou jen spolky, které 
berou od města dotaci. Jeho vlivem jsme nemohli 
uspořádat v Rudné ani jedno divadlo. Do Života v Rudné 
píše, jak se "ani tentokrát nebude vyjadřovat k ostatním 
kandidátům." Ve skutečnosti oponenty pomlouvá, 
kdykoliv může. 

          V Rudné je potřeba pracovat. Ano.
          Jenže právě na příkladu 
místostarostů za NK Rudná (R. Pitrák 
a P. Vlček)  vidíme, že pracovitost není
jejich silná stránka. Naopak, starostovi 
lenost okolí vyhovuje. Má rád, když se mu nikdo do jeho 
"řemesla" nemontuje a když může chodit na schůzky a 
věci řešit bez kontroly sám. Na pracovitost a příjmy všech 
zastupitelů jsme si posvítili v minulém Rudenském 
objektivu - ke stažení pod QR kódem výše..

Kdykoliv si čtete Zápisník starosty (Život v Rudné), zjistíte, 
že nedělá prakticky nic (příspěvky typu "státní svátek", 
"Přivítáme skupinu Hamlet" a další den "Hamleti byli 
pecka"... je to taková omáčka bez chuti a zápachu, která 
zastírá buď nic nedělání, nebo nečisté jednání. Starosta 
podle svých slov absolvoval stovky schůzek k územnímu 
plánu. O tom se v Zápisníku nedozvíme nic. Zápisy ze 
schůzek nedělá. A dobře ví proč.

          Ve  skutečnosti jde o kandidátku STAN a 
          nezávislých. "Skutečným nadřízeným" nejsou 
obyvatelé Rudné, ale developeři, zpříznění dodavatelé a 
vlastníci pozemků. Jinak by nemohl ignorovat třeba 
petici proti územnímu plánu s více než 700 podpisy 
občanů nebo tutlat výstavbu kasina. Lidé se zkušenostmi 
ze zastupitelstva již za starostu nekandidují. Nelze se jím 
divit. Nejednoduší je říct, že to je kvůli hnusné opozici. 
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Starosta nevymýšlí nic nového. Kopíruje své hlášky bez 
větších změn každé volby. Pojďme se na ně podívat v 
kontextu aktuálních voleb. Hlášky z jeho materiálu 
napravo jsme očíslovovali a vlevo je uvádíme na pravou 
míru. Jako vždy, naše tvrzení dokládáme důkazy.

Komunikace starosty:
Politikaření, lži a manipulace 

Fotokopie webu NK Rudná (24.8.2022).
Otisk webu najdete pod QR kódem. 

Z webu NK Rudná...

          Ne, pane starosto, odbornost nemáte, slušnost
           vůbec. Není slušné nedat opozici kontrolní funkci.
Není legální (natož slušné) nezařazovat body opozice na
jednání zastupitelstva. Není slušné v tom pokračovat, když
v této věci dají opozici za pravdu i oficiální úřady. Není
slušné nastavit si email tak, že nepřijímá zprávy oponentů.
Není slušné zneužívat městská média pro sebepropagaci a
špinění opozice. Není slušné bez povšimnutí nechat
vulgárně nadávat opozičním zastupitelům přímo na
zastupitelstvu. Kontrolu Ministerstva vnitra a vulgarity
místostarosty jsme dokumentovali zde
rudnaprozivot.cz/mv-zasahuje/ .

          Větší slibotechnu ve městě nenajdete. Proto jsme 
          v tomto časopisu zdokumentovali alespoň část slibů, které 
starosta ve svém volebním programu dal. Sliby neplní, přitom 
mu nic nebrání. Po celé volební období měl pohodlnou hlasovací 
většinu. Zatímco sám své sliby neplní, má dost drzosti lhát  v 
korespondenci občanům o tom, že za nečinnost města je 
odpovědná opozice (píšeme dále). 

Koho budete volit? Lubošééé!!!

Kdo se má vystěhovat? Náplavy!!!

Kdo jich sem chce 
 tisíc přitáhnout? 😫😫😫😫

"Starousedlíci 
versus  náplavy"
Rozpory starosta rád
přiživuje. Někteří majitelé
polí (dnes stavebních
parcel) ho totiž podporují
(např. L. Šoch - viz dále).
Ale zapomíná vysvětlit, že
právě on "náplavy" přes
územní plán do Rudné
přivádí.  A tak budou i 
starousedlíci doplácet 
na infrastrukturu města.  



Miloslav  Dvořák
Atelier Dvořák (AD), "dvorní městský
projektant", představitel čerstvě
zrušené firmy Westcasino Rudná. 
V AD má či měla podíl žena starosty

Ivan Sedlačik 
(letos nekandiduje)
projektuje městské dopravní
zakázky (Atelier Dvořák)

Petr Seidl
radní, zaměstnanec Metrostavu 
(jediný "soutěžitel" o stavbu ZŠ 
za čtvrt mld., firma odsouzena 
za korupci)  

Josef Hluchý (letos nekandiduje)
člen představenstva TS Rudná

Miroslav Novák
člen představenstva TS Rudná
šéf Sokola 

Starostovo „béčko“. Kandidují opět pod licencí strany
Spojení demokraté - Sdružení nezávislých (SD-SN). Vedení  
kandidátky těží z popularity skauta, od jehož zásad se ale
při reálném hlasování na hony vzdálili. Stranu tvoří skautští
vedoucí doplnění (na nevolitelných místech) o vedení
místního Sokola či bývalé zaměstnance úřadu města.
Nechybí ani podnikatelé napojení na městské zakázky. 

Jedinou náplní bude nadále nekritické zvedání rukou
podle L. Kocmana a obhajování neobhajitelného.
Vlastního kandidáta na starostu podle vyjádření J. Dejma
ani nemají. K čemu? Starostou má být Kocman. Ten jim na
oplátku nabídne místo v radě, štědré příspěvky na spolek
či nějakou městskou zakázku.

Bez překvapení na kandidátce nechybí ani projekční
kancelář Atelier Dvořák. Tam podle obchodního rejstříku
přímo figuruje i manželka stávajícího starosty, která
pracuje mj. na městských zakázkách (včetně stavby ZŠ
Rudná).

Jednání v rozporu se skautskými zásadami: prosazení
územního plánu s masivní zástavbou a destabilizujícími
dopady na životní prostředí (názor MÚ Černošice),
zametání ekologických škod (otravy potoka čističkou,
úhyn ryb v Ďolíku, uvolňování toxického sulfanu z
kanalizace), devastující péče o stávající městskou zeleň a
její úbytek, bizarní obhajoba projektu největšího kasina v
ČR v objektu Atol s mafiánským pozadím. 
J. Dejm má nezpochybnitelné zásluhy za vedení skauta v
Rudné. Ale v politice vsadil na špatného koně a svým
jednáním popírá skautské hodnoty a městu škodí. Jeho
motivaci vůbec nerozumíme (viz příspěvek vedle z FB). 
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Sdružení pro rozvoj Rudné - "starostův B tým" - Volíš Dejma, zvolíš Kocmana 

Jak se staví skauti k městské politice jinde?
Přesně naopak než u nás v Rudné! 
V Teplicích měli problém s hazardem (bez pozadí mafie).
Nezávislá kandidátka teplických skautů  se proti rozšíření hazardu
postavila a snaží se hazard regulovat. Jenže naši "skauti" se
starostou Kocmanem prosazovali zájem podivného investora. J.
Dejm i P. Seidl důkazy o kriminálním pozadí projektu Atol měli,
přesto pokračovali v jeho podpoře. Až po letech záhadně otočili.
Aktivně bránili projednání Atolu a tolerovali tutlání informací.
Podporou starosty pomáhali vytvářet pozitivní PR tomuto
projektu. Zatímco v Teplicích skauti jednají takto: 

"Od roku 2011 se proto snažíme hazard regulovat.  Uspořádali jsme
řadu debat, zkoušeli předchozí zastupitelstvo přesvědčit argumenty,
pak hrozbou referenda. Odmítavý přístup nás pak donutil
kandidovat. Omezit herny dnes zkoušíme jako nejsilnější opoziční
strana. Přestože práce trvá již čtvrtý rok, nevzdáváme ji. " (citace ze
Skautských odborek - viz rudnaprozivot.cz/odborky - vřele
doporučujeme přečíst všem opravdovým skautům!)

Podívejte se na dokumentární film o Atolu. Jan Dejm v jedné
ze smutných hlavních rolí. Jde o jedno z našich
nejsledovanějších videí: 
rudnaprozivot.cz/dokument-atol/

"Jsme pro umírněný rozvoj Rudné a zachování tradic. 
Nechceme tu opět praktiky z 90.let!!

Volební foto z roku 2018
čísla nevyjadřuj pořadí 

na kandidátce 

Jan Dejm
radní, vykonává akcionářská
práva k TS Rudná
šéf skauta, schvaluje a hájí 
lumpárny starosty 

Roman Pražma
zelinář, dětem ze ZŠ jeho 
zelenina chutná



Dům služeb
měl stát již v roce 2019. 
Veselé video s jeho slibem 
viz QR kód 

Severní část obchvatu Rudné 
(severně za dálnicí D5 - propojení 
staré silnice z Úhonic na nově 
budovaný obchvat Chrášťan)

Dům pro děti a mládež 
v místě zdravodnického střediska
 
Revitalizace Ďolíku na vodní biotop

Sportovně-oddychový areál 
v Růžovce

Propojení Rudné s okolními obcemi
sítí polních cest klidnou dopravou pro 
pěší a cyklisty 

Zvyšování podílu zeleně ve městě

Zajištění dostatečné kapacity 
vodojemu a čističky

Zdroj: nkrudna.webnode.cz/nase-cile/

Víte, jak radní sestavují volební program?
Aneb základy kocmanštiny - jazyka, kterým nás tu starosta krmí už 12 let. 

1) Vezmi naprosté banality, samozřejmosti a své povinnosti, které patří do 
standardu fungování obce v 21. století: oprava chodníků, obnova vodovodů 
a kanalizací, zajištění kapacity vodojemu a čističky a podobně

2) Doplň program o projekty, které se v předchozím volebních období 
nerealizovaly, ale existují k nim hezké obrázky nebo povídačky, které se dají 
otisknout v časopisu Život v Rudné. A slib vše znovu!

3) Vezmi strategické zájmy investorů, které budeš prosazovat a 
přeformuluj je do kocmanštiny:  "dokončíme ulici Hořelickou a její napojení 
na Karlovotýnskou, aby konečně začala plnit původní funkci základního 
napojení nové části Rudné na silniční síť" (to v češtině znamená asi toto: 
"zajistím připojení a kolaudaci projektu GP Plus, který tu roky tlačím a staví 
se v brutálním rozporu s dokumentací")

4) Opiš z minulých programů fráze vyvolávající dojem, že město spravuješ 
odpovědně a otevřeně:  kocmanština: "pokračujeme v projektu Otevřená 
radnice" (čeština: "vše důležité tajíme, ale ptákovinama vás zasypeme na 
Facebooku, v SMS a všude možně"). Nebo napiš rovnou lži: "žádná kontrola 
neohlalila žádné pochybení" 

5) Počkej si, až ostatní strany pošlou do předvolebního Život v Rudné své 
programy a zajímavé myšlenky si "vypůjči"
Letos tuto roli sehrál J. Dejm, který si s publikací programu "počkal". ODS a 
Rudná pro život odmítli program do Života v Rudné poslat - mají zkušenost

6) Program publikuj společně s ostatními stranami v Životě v Rudné  

A bonusový závěrečný krok...-)

7) Ani se získanou hlasovací většinou slíbený program nesplň 
- tedy mimo bodů v zájmu developerů a vlastníků pozemků.

 3) Pokusíme se zřídit síť veřejných WC 
I takto malý  cíl, který by lidem něco přinesl, se nepodařilo za 
roky vlády zrealizovat. V Hostivici se to podařilo u Lidlu a ještě to 
vypadá vkusně. 

4) Zřízení kamerového systém (např. centrum, okolí školy, 
školky, vjezdy do obce)
... tak to taky nevyšlo.... 

5) Zavedeme volné plakátovací plochy pro informování o 
místních akcích - i tuto "strategickou a investičně mimořádně 
náročnou" výzvu se nepodařilo zrealizovat. Asi covid.:-) Proč 
neumí takovou maličost udělat?

Sdružení pro rozvoj Rudné (Dejmovci) - jak splnili program?
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Co  například sliboval 
starosta s cílem do roku 2022? 

Pokud by odkaz 
"náhodou" nebyl 

funkční, zkuste 
webarchiv 

pod QR kódem

Citujeme (černě) a  komentujeme (zeleně) program J. Dejma pro volby v roce 2018

1) Reálně řešíme problematiku vody - bude potřeba investovat do
oddílné kanalizace, na což se v minulých dobách zapomínalo.
(Nebyli  J Dejm a P. Seidl radními? V TS Rudná zastupují město!). 
Postavíme se čelem k tajemstvím a nepravdám v otázce městské
vody. Občanům vysvětlíme, na čem závisí ceny vody.
Nevysvětlili nic, ignorovali i usnesení zastupitelstva
předložit podklady pro kalkulaci cen vody. Pověřili sice
představenstvo TS Rudná, aby data poskytlo. Ale to se nestalo 
a závěr pro vedení TS Rudná z toho nevyvodili

2) Budeme usilovat o zavedení sociální pracovnice. 
Pozice obsazena. Ve výběrovém řízení přesně dle "rudenského
standardu": máme zájemce, výběrko "vyřešíme"!

P L NĚN Í  A  S E S T A V O V Á N Í  P R O G R A M U  -  N Á Š  O T E VŘE N Ý  N Á Z O R



Kam je nezvolí, tam se nacpou. A pokud 
jsou zvoleni, rezignují 
Libor Šoch

Libor byl v minulých volbách zvolen z prvního 
místa kandidátky do zastupitelstva. Jenže ještě
před první schůzí zastupitelstva hodil své voliče přes 
palubu a rezignoval. Své místo v zastupitelstvu tak 
přenechal dvojce kandidátky (a reálné hlavě "spolku" Žijeme 
Rudná) Gabrielu Kovácsovi, pro kterého muselo být 
nezvolení do zastupitelstva v jeho vlastním městě hořkou 
pilulkou. L. Šoch byl následně koaliční většinou zvolen 
členem Kontrolního a Dopravního výboru. Z Kontrolního 
ovšem také rezignoval. Své rezignace 
zdůvodňoval "šířením lží ze strany opozice".
Tedy zveřejněním jeho skutečných zájmů 
na změně územního plánu.
Důkaz o tom, že L. Šoch zastupoval
velké vlastníky pozemků, najdete zde:
rudnaprozivot.cz/soch

Gabriel Kovács

Gabriel Kovács se do zastupitelstva dostal 
v roce 2014 a následně se stal jako člen ANO radním 
a náměstkem hejtmanky Středočeského kraje Jermanové, 
V rudenských volbách v roce 2018 svůj post neobhájil, místo 
mu v zastupitelstvu přenechal L. Šoch. Pan Kovács byl 
naopak v krajských volbách 2021 do krajského 
zastupitelelstva zvolen. Nicméně ANO skončilo v opozici a 
tak G. Kovács tuto loď opustil a z krajského zastupitelstva 
rezignoval. Letos v rudenských komunálních volbách
nekandiduje, je ovšem uveden jako tzv. volební zmocněnec 
Žijeme Rudnou (za tuto stranu jedná). Kde tento "rádoby 
rozumný politik" vyplave po volbách? Nechme se překvapit.

Občanská demokratická strana
Po třech letech probuzení

Bez nadsázky jde v případě tohoto víceméně rodinného
sdružení s přímým propojením na velké vlastníky
pozemků o starostův "C-tým". Vždy budou hlasovat s
Kocmanem. Do voleb jdou pod licencí neznámého
politického Hnutí PLUS, aby nemuseli sbírat podpisy od
lidí. Překvapením je, že v nominaci chybí hlava a
mecenáš spolku Gabriel Kovács. Možná se bál dalšího
fiaska či propírání jeho jména v kampani. A bál se
naprosto oprávněně. 

Libor Šoch však v tomto volebním období dosáhl svého
cíle. Jeho pozemky, pozemky jeho širší rodiny a sedláků,
které zastupoval, jsou stavební. Gratulujeme. A Gabriel
Kovács? Ten lidem, podepsaným pod peticí proti
novému územnímu plánu, nasliboval hory doly
(záchranu Růžovky a podobně), pomohl ho tím schválit,
ale do dalších voleb vůbec nenastoupil! Kdo má věřit
tomu, že se špatný územní plán opraví?
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Žijeme Rudnou - účelové volební
uskupení pro zhodnocení pozemků 

Máme k dispozici dokumenty, které dokazují, že Libor
Šoch zastupoval významné vlastníky pozemků (smlouva
a plná moc k zastupování sedláků). Veškeré jeho
tanečky kolem Světice a sázení stromků v Růžovce byly
jen marketingem pro zvolení. Dokument si stáhněte.

Politický subjekt, který se nestydí za svůj název a
originální stranu. V minulých volbách se do
zastupitelstva dostal jediný zástupce, což neodpovídá
volebnímu potenciálu této strany. Jeho vystupování na
zastupitelstvu se dá označit za nevýrazné a nečitelné. Již
na prvním zasedání zastupitelstva si nový zastupitel 
J. Sýkora potykal se starostou Kocmanem a po dlouhou
dobu buď mlčel, nebo hlasoval v souladu s ním. Velké
zklamání. Na zasedáních zastupitelstva velmi často
chyběl (docházka 53 %). ODS se s tím naštěstí rozhodla
něco dělat. Zformovala nový tým, J. Sýkorovi ukázala
správnou cestu a ten si to pravděpodobně vzal k srdci.
Začal měnit své politické postoje, začal aktivně
vystupovat a například navrhl referendum o novém
územním plánu. Jeho návrh podpořila jen Rudná pro
život. Od té doby však přátelské vztahy mezi ODS a NK
Rudná skončily. Na čelní místa kandidátky dosadila ODS
velmi mladé lidi.  Jedna akvizice se jim moc nepovedla,
když vsadili na mladého Jakuba Vrbského, který vstoupil
do ODS a zdál se jako vycházející hvězda. Jenže
nakonec záhadně odstoupil a nakonec přesedlal. Dnes
kandiduje za NK Rudná, což působí velmi zvláštně,
protože se při vstupu do ODS prezentoval jasným cílem:
sesadit stávajícího starostu L. Kocmana. 
J. Sýkora dostal jako jednička na kandidátce druhou
šanci. Uvidíme, zda jim i po volbách vydrží opoziční
rétorika a zda vše nedopadne jako dříve. ODS může být
významný jazýček na vahách v povolebním vyjednávání
a měla by si udržet celostátní konzervativní hodnoty. 

Rudenský LES
silná ekologická orientace
Málo známá Liberálně ekologická strana. Leader Martin 
Dobyáš se dlouhodobě zajímá o stav kanalizace, čističku 
odpadních vod v Rudné a o ekologii. Otevřel téma vzniku 
nebezpečného sulfanu a jeho příčin. Přidaly se k němu i 
„rudenské matky“, které iniciovaly petici Proti novému 
územnímu plánu. Tu podepsalo přes 700 občanů Rudné 
během 14 dnů a na zastupitelstvo jsme ji pomohli zařadit my. 
Vedení obce (NK Rudná, skauti a Žijeme Rudnou) jejich 
požadavky proignorovali. Není divu, že se mámy od rodin 
rozhodly převzít iniciativu a jdou se pokusit probojovat do 
zastupitelstva. Podobný příběh jako Rudná pro život před 4 
lety. 
Rozvoj v souladu s přírodou a infrastrukturou je  jejich téma. 
Nezatížení minulostí, na kandidátce chytří lidé zejména 
humanitního zaměření. Z videí patrno úzké zaměření - nechat 
vše v principu jak je (neřeší), jen se lépe postarat technickou 
infrastrukturu, životní prostředí a drobnosti (např. pítka na 
hřišti atd.). Naše obava? Uzavření koalice se současným 
vedením. Nevyhranili se. Udělají to do voleb? V tomto jsou 
velká neznámá.



Jak se dělá v Rudné 
MĚSTSKÁ PROPAGANDA?
Vedení města zneužívá městská média k osobní sebeprezentaci, špinění
opozice a vytváření iluze spokojeného města. O důležitém se nevede diskuse.



Záplava slunce☀ a štěstí        z městského 
časopisu a Facebooku odvádí pozornost 
od skutečných problémů města    , které je 
třeba urgentně řešit.    O těch se nedočtete     . 

Informace se občané i zastupitelé dozvídají až 
v momentu, kdy už se vzniklou situací 
nemohou nic dělat.

Kdo se ozve, je populista     , amatér     , lhář 
a dezinformátor    . A nedělá nic pro Rudnou!

Vážně tady dál tohle 
chceme? Normálnímu 
člověku je z těchto 
totalitních praktik 
a buranství zle...

Vážení spoluobčané
Petr Seidl zcela nesmyslně a opět 
dehonestujícím způsobem překrucuje 
námi publikované úvahy o možném 
centru města. Prý jediné, co jsme ukázali, 
je snaha zrušit fotbalové hřiště a kuželnu 
- a s tím tedy on že souhlasit nebude. S 
tím nesouhlasíme ani my, je to totiž 
hloupost. Jde o variantu vybudování 
centra města v prostoru hřiště a s 
pomocí dotací vybudovat nové hřiště s 
moderním zázemím na vhodnějším 
místě (jinak by samozřejmě  fotbalisti se 
směnou pozemku nesouhlasili, to dá 
rozum, pane Seidle). Na šíření 
podobných nesmyslů jsou naši radní 
velkými experty.  

Když opozice dělá ostudu
Informavali jsme občany o plánu
výstavby největšího kasina ve střední
Evropě s napojením na mezinárodní
organizovaný  zločin (objekt Atol).
Starosta - evidentně zaskočen rozkrytím
tohoto plánu - sdělil, že opozice psala
"bez znalosti věcí, bez ověření informací,
zato ale s řadou spekulací, hystericky a
bulvárně". Jako vždy se ukázalo, že vše
do posledního puntíku byla pravda.
Není ostudou popsat věci narovinu tak,
jak jsou. Je ostuda mafiánské projekty 
v Rudné prosazovat a vytvářet jim
pozitivní PR. 

Petice nebo manipulace?
Tímto dehonestujícím článkem se
starosta před minulými volbami snažil
shodit inciciativu občanů proti druhé
nejdražší vodě v Česku. Vše bylo
"křišťálově čisté", ale zapomněl zmínit
opakované pokuty za chybné výpočty 
ceny vody. Voda že zlevnit nemůže? Po
petici a tlaku opozice šla dolů 4x v řadě!

Incident zastupitele Prokopa
Starosta zcela vykonstruovaně obvinil
leadera opozice z fyzického napadení
seniora a vyzval ho k odstoupení. Jak
pravomocně rozhodla přestupková
komise, starostou popisovaný skutek
se nestal a nedošlo ani k žádnému
jinému přestupku!  "Napadený senior"
naopak pravidelně hulvátskými výkřiky
směrem k opozici narušoval jednání
zastupitelstva (aniž by starosta jako
řídící schůze proti tomu nějak
zasahoval). Dnes je tento senior na
skautské kadidátce Jana Dejma. 

Slovo starosty a Zápisník starosty
Měsíční sebechvála starosty za peníze
občanů. V reakci na vznik Rudenského
objektivu neváhal před volbami více než
zdvojnásobit výdaje města na časopis. 
Obsah stejný, vše v barvě,  ještě  více
fotografií šťastných dětí, kvalitnější papír a
grafika. A hlavně:  konec publikování názorů  
opozice a cenzura polemiky občanů. Nová
pravidla: kritické články nevydáme, nebo
"vhodně redakčně zkrátíme".

Vyjádření NAM Property
Starosta poskytl vlastníku Atolu prostor 
pro propagaci projektu v Životě v Rudné,
na webu města i na  Facebooku.
Zorganizoval i prezentaci projektu
občanům. Pro podporu našich divadel
prostor ovšem nebyl. Otištěný článek
potvrdil stavbu kasina, jednání se
zástupci města, líčil projekt v pozitivních
barvách a obsahoval hrozby opozičním
zastupitelům. Nejhorší na tom je, že Atol
se nadále buduje! 

Ohlédnutí za volebním obdobím
Opět zneužití časopisu pro vlastní 
předvolební prezentaci. Starostovo oblíbené:
"vše jde podle plánu" znamená,  že např. 
škola namísto 80 mil. stála 250 mil., 
nebo že se ztrojnásobila cena za likvidace
odpadů díky (záměrně?) zpackanému
výběrovému řízení - to se občan nemá šanci
dozvědět. 

Veřejná debata o budoucnosti
Atolu byla konstruktivní
Další snaha o pozitivní obraz projektu Atol.
Veřejná "diskuse", při které nezazněly 
na položené otázky žádné odpovědi a při
které nebyl vlastník projektu přítomen,
konstruktivní nebyla ani náhodou. Byla 
to fraška. Podívejte se na náš
videodokument ke kauze Atol. 

Žádost o řešení dopravní situace
Doputovala k nám i tato e-mailová
komunikace, ve které starosta opozici
obvinil, že nedotáhla dopravní řešení
křižovatky. Vše, co starosta paní napsal, 
byla opět lež. Opozice nic takového nikomu
neslíbila, zastupitelé nejsou ani oprávněni
jednat za město, pokud nemají pověření.



Rudná pro život

Volební program Rudná pro život 2013 

Dejme městu nový impuls! 4
Nebojíme se dlouhodobých výzev 
a víme, jak na to

Získali jsme cennou zkušenost aktivních zastupitelů. Plnili jsme poctivě opoziční roli:
kontrolovali chod města, informovali o nešvarech a nabízeli alternativy. Splněna je většina
bodů našeho programu. Nyní chceme převzít přímo odpovědnost za vedení města!

Zeleni a životnímu prostředí 
naproti

NE halám a masivní výstavbě - přepracujeme územní plán,
aby vyhovoval většině veřejnosti. Pole musí zůstat polem 
konec betonu a asfaltu – každý kousek zeleně se počítá
místa pro procházky a okruhy pro pejskaře jsou náš cíl
toxický zápach z kanalizace není normální – zajistíme
nápravu. Infrastruktura města musí určovat limity rozvoje

Průhledné město pod veřejnou 
kontrolou

město bude občany informovat otevřeně a včas o všem, co
se ve městě chystá
městský časopis bude opět objektivní a umožní prezentovat
paletu názorů
konec „kamarádšoftů“  – smlouvy a faktury budou veřejné. I v
TS Rudná! Problematické zakázky přesoutěžíme
nebojíme se kontroly ani kritiky – počítáme s budoucí
opozicí a nabídneme jí kontrolní výbor a samozřejmě účast
ve výběrových řízeních i prostor v médiích 
Městská policie bude fungovat a vidět. Priorita? Rudná!

Pro rodiny s dětmi 
podpoříme výstavbu sportovišť̌ s možností veřejného
koupání a v zimě bruslení (vazba na územní plán)
na rozvoj mimoškolních aktivit dětí uvolníme z rozpočtu
města peníze pro sociálně slabé́ rodiny a samoživitelky
rozšíření zdravotních služeb - plnohodnotnou polikliniku,
záchranku a dětskou pohotovost 

Pro seniory a invalidy
jídlo ze školy nesmí stát tolik jako v restauraci! Doprava jídel
pro Rudeňáky zdarma, za jídlo rozumné ceny 
město vybuduje stacionář pro seniory – podpoříme starost o
rodiče pracujících
klub seniorů jsme prosadili. Podpoříme dále jeho rozvoj
zapojíme aktivní seniory do péče o rozvoj, vzhled a
bezpečnost města

Vrátíme Rudnou pro život
obnovíme skatepark a vybudujeme opravdové letní kino –
konec posedávání na přinesených židlích
chceme místo pro setkávání nejen pro mládež a zamilované
multifunkční kulturně-společenské centrum je cíl
prodloužíme pracovní dobu pošty i sběrného dvora
investiční plán města bude také pamatovat na Hořelici

Pryč s přetíženou dopravou, 
chceme Rudnou bezpečnější

obchvat „Masaryčky“ musí do územního plánu! Nejede D5?
Objízdnou trasou se tranzitní doprava Rudné vyhne
popereme se s hlukem z dálnice. Po vzoru Drahelčic se
zasadíme o vybudování protihlukových stěn u D5 – konečně
se v klidu vyspíme. Dosud se neudělalo téměr nic
na kole do lesa i do Prahy až v roce 2030??? Jde to dříve!
Zrychlíme vybudování cyklostezek

Peníze města do rukou občanů 
a spolků

kolik jste platili za školní pomůcky? Právo o bezplatném
vzdělávání hovoří jasně. Školní jezírko chválíme, ale na
dodržení zákona se musí peníze najít také! 
benefity pro občany s trvalým bydlištěm – peníze města
přímo občanům. Vyberete si, zda je využijete na kroužky pro
děti či služby města
lidé a spolky pečující o veřejné prostory získají adekvátní
finanční podporu – péči  o zeleň a zkrášlení okolí musí lidem
město náležitě ocenit
znásobíme objem participativního rozpočtu. Věříme
občanům. Lidé budou více rozhodovat, co a kde chtějí
realizovat

město pracuje přibližně se 100 miliony ročně. Vidíte je každý
rok okolo sebe? My také ne. To se musí změnit! 
architektonickou soutěží se zapojením veřejnosti najdeme
řešení pro skutečné centrum města s náměstím a pěší
zónou  – I dlouhá cesta začíná první krokem. Musí se ale
udělat! Budeme hledat shodu, není to na jedny volby. 
uděláme pořádek v TS Rudná. Vodné a stočné budeme držet
zkrátka. 
Rudná nebude znečišťovat životní prostředí a vodní toky -
konec hromadných úhynů ryb. Postaráme se o infrastrukturu
města. Náklady musí nést hlavně developeři, nikoliv městský
rozpočet!
energetická soběstačnost z našeho čtyři roky(!) starého
programu bude moci být konečně odstartována.  
rozšíříme KVALITNÍ plochy pro relaxaci a aktivní odpočinek
zrevitalizujeme zanedbané plochy (Ďolík toto volební
období, hořelický zámek s rybníkem a další v delším
horizontu). Záleží na tom, zda se podaří zastavit již platný
územní plán, proti kterému jsme bojovali. Územní plán má
být nástrojem pro kvalitní rozvoj města, nikoliv strojem na
peníze pro developery.

Nevěřte dalším slibům těm,

kteří jsou již 12 let "u vesla"! 

Proč nesplnili sliby dříve?

Dejte šanci jiným se ukázat.

Jsme připraveni převzít odpovědnost!

 


