
Informační měsíčník pro občany města • Číslo 9/2018 • 60. ročník • Zdarma do schránek

• Zápisník starosty • Informace z radnice • Městská policie Rudná
• Volby do Zastupitelstva města Rudná • Bohoslužba CČSH na září 
• Domov seniorů Rudná • Skautské středisko Balvan Rudná • Žlutý květ 
• Spolek Rudná pro život • CPR Rudňáček • Historie pomníku TGM
• Kynologický klub Rudná – Psí den • Zájezd zahrádkářů

Novinky z radnice ZDARMA ve Vaší 
emailové schránce! Chcete-li být 
informováni o všem důležitém, 
co se v Rudné děje, zaregistrujte 
se k odběru novinek na adrese
www.mestorudna.cz/abo.

Nová kniha o Rudné 
právě vychází

Život v Rudné



Život v Rudné2 9/2018
Placená inzerce

MÁME ŘEŠENÍ PRO KAŽDÉHO

INTERNET ▪ TELEVIZE ▪ VOLÁNÍ 

Internet a televize po wifi 
Internet a televize po optické síti 
Internet a televize po pevné lince

až 50 Mbps 
až 300 Mbps 

až 250 Mbps 

Pražská 56,  

252 16 Nučice

+420 775 123 200 

+420 317 471 826

▪ DOSTUPNOST PO CELÉ ČR ▪

info@eldata.cz

www.eldata.cz



www.mestorudna.cz 39/2018

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
blíží se podzimní komunální volby a s nimi i konec dalšího vo-
lebního období. Tak jako v každé práci, i na radnici je třeba sklá-
dat účty. Je mou povinností občany informovat, jaké plány jsme 
v Rudné měli před čtyřmi lety a co z plánovaného se podařilo 
realizovat a co nikoliv.
Jedním z hlavních cílů bylo vybudování nového lékařského do-
mu s rehabilitací, abychom měli zázemí pro důstojnou lékařskou 
péči. Tento projekt byl zahájen v roce 2016 a jmenuje se Dům 
služeb. Dům by měl stát na místě bývalé Tesly, později tiskárny 
Improx. Aktuálně je hotový projekt a všechny smlouvy zajišťu-
jící potřebné pozemky. Čekáme na stavební povolení, stavět by 
se dalo snad již v příštím roce. Věřím, že ať už bude na radnici 
kdokoliv, bude tuto stavbu mít jako prioritu a projekt dokončí.
Doposud největším projektem v porevolučních dějinách města 
je zvýšení kapacity základní školy včetně vybudování multi-
funkční sportovní haly, která bude sloužit všem občanům města. 
Projekt byl zahájen hned v lednu 2015. Po 3,5 letech příprav 
jsme začali letos v červnu stavět. První etapa bude dokončena 
v květnu příštího roku, druhá etapa pak za další rok. 
Téma „denní stacionář pro seniory“. Ve spolupráci s Církví čes-
koslovenskou husitskou jsme chtěli na faře Husova sboru zpro-
voznit denní stacionář nebo jiné podobné zařízení pro seniory. 
Rudenská rada starších byla a je tomuto záměru využití naklo-
něna, bohužel její nadřízený orgán církve má o své existenci jiné 
představy. Podařilo se nám alespoň ve spolupráci s radou star-
ších tuto významnou rudenskou památku otevřít veřejnosti pro 
pořádání různých kulturních akcí. Úkol zůstává, jen bude třeba 
řešit jinak.
Slíbili jsme, že budeme důsledně kontrolovat nová pravidla 
pro přijímání dětí do mateřské školy tak, aby sloužila skutečně 
rudenským občanům a dětem. Splněno. V hájení našich zájmů 
jsme podstoupili i soudní spor s Ministerstvem školství, a uspěli 
jsme.
Slíbili jsme, že upravíme plochy podél Masarykovy ulice a roz-
šíříme veřejné prostory v centru města. Splněno částečně. Část 
severně od Masarykovy ulice je dokončená, jižní čeká na reali-
zaci spolu s projektem Domu služeb.
Slíbili jsme odstranit betonové patníky podél Masarykovy a na-
hradit je obrubníky a novou zelení. Splněno. Patníky jsou pryč, 
ve spolupráci s Krajskou správou a údržbou silnici má Masary-
kova nový povrch a obruby.
Slíbili jsme vybudovat nový park v ulici V Brance. Splněno. Slí-
bili jsme opravit Růžovou ulici až k Chrášťanům. Splněno.
Slíbili jsme zahájit práce na rekonstrukci staré kanalizační sítě 
v Rudné a na přestavbě na oddílnou kanalizaci. Splněno čás-
tečně. Odhad nákladů na přestavbu celé kanalizační sítě na 
oddílnou kanalizaci byl v řádech stovek milionů korun. Proto 
jsme zvolili cestu postupných oprav nejhorších částí kanalizace. 
V minulém období bylo do oprav sítí vloženo přes 15 mil. Kč.
Slíbili jsme vybudovat nový moderní sběrný dvůr pro lepší na-
kládání s odpady. Zatím nesplněno. Sice se za pomocí dotací 
podařilo naše stávající sběrné místo vybavit a vylepšit, ale pro 
Rudnou je to již málo. Město dlouhodobě naráží na problém 
s pozemky (téměř žádné nevlastní). I v této otázce už ale exis-
tuje řešení. Čekáme na nový územní plán, který umožní využít 
dosud nevyužívané plochy. Ba co víc, pokud se podaří zavést 
nový - a vcelku revoluční - systém sběru odpadů, občané nejen, 
že by nemuseli za likvidaci platit, ale ještě by za třídění mohli 
peníze získat.

Slíbili jsme posílit činnost Městské policie Rudná pro zvýšení 
bezpečnosti a pořádku ve městě. Splněno. 
Tolik k hlavním cílům. A co se dále za uplynulé čtyři roky udě-
lalo?
Začněme úřadem a hospodařením jako takovým. Podařilo se 
snížit dluhy města téměř na nulu (z 30,8 % v roce 2011 na 1,1 % 
v roce 2017). Rozšířili jsme budovu úřadu a úřad udělali bezba-
riérovým (5 mil. Kč).
Dále doprava. Toto téma bylo, je a bude bohužel aktuální stále. 
Díky poloze Rudné není zřejmě možné dopravu reálně snížit, lze 
však přijímat opatření, která povedou alespoň k vyšší bezpeč-
nosti. Vybudovali jsme okružní křižovatku u lékárny na silnici 
II/605 s denním průjezdem 10-15 tis. aut. Prosadili a vyjednali 
jsme zákaz vjezdu aut nad 12 tun do města. Postavili jsme kilo-
metry nových chodníků, opravili kilometry místních silnic (Rů-
žová, Obchodní, Tylova, Nerudova, Karlovotýnská, Nekázanka, 
Štefánikova, Komenského, Oblouková). Opravili jsme severní 
část centra města u Sokolského domu a vybudovali nové parko-
viště v Karlovotýnské ulici a u mateřské školy.
Školy. O rozšíření základní školy už byla řeč. Stavba běží, nákla-
dy jsou spočítány na 223 mil. Kč vč. DPH. Na tuto akci jsme zís-
kali dotaci ve výši 150 mil. Kč ze státních prostředků a 10 mil. 
Kč z krajských prostředků. Zbylou část peněz se za předchozí 
roky podařilo městu ušetřit ze svého provozu. Základní školu 
jsme kompletně zateplili, s dotací 4,7 mil. Kč. Stejně tak zatep-
lení dostaly všechny pavilony mateřské školy, za 4,3 mil. Kč. 
A nesmíme zapomenout na výstavbu nového pavilonu školky 
pro 50 dětí za 10 mil. Kč.
Co Rudné opravdu chybí, je dostatek ploch pro odpočinek. Ote-
vřeli jsme dva nové parky (park V Brance a na Hořelickém ná-
městí), vysadili jsme přes 100 nových stromů. Toto je rozhodně 
téma pro všechny na další roky.
V odpadovém hospodářství jsme rozšířili sběrné místo (dotace 
1 mil. Kč), na žádost občanů zavedli sběrná místa na papír, plast 
a sklo. Aktuálně je v provozu 12 lokalit.
O pořádek a bezpečnost se v Rudné stará již od června 2013 na-
še městská policie. Díky meziobecní spolupráci v dobrovolném 
svazku obcí Region Jihozápad služby městské policie poskytu-
jeme i okolním smluvním obcím.
Říká se, že je lepší vyhořet, než se stěhovat. Já říkám, že je lepší 
nevyhořet… Významně podporujeme rudenské dobrovolné ha-
siče. Získali jsme dotaci na novou cisternu 7 mil. Kč, dotaci na 
dýchací přístroje 150 tis. Kč, opravujeme hasičskou zbrojnici 
a její okolí. Je třeba zdůraznit, že naši „dobráci“ nesedí s rukama 
v klíně; drtivou většinu prací provádějí na hasičárně vlastními 
silami a ve svém volném čase a ještě stíhají pořádat akce jako 
poutě nebo čarodějnice. Za to jim patří obrovský dík.
Rudná má bohatou spolkovou činnost. Podpora města spolkům 
je snad už samozřejmá; jen letos jsme spolky podpořili částkou 
přesahující 1 mil. Kč. Snažíme se udržet při životě nově vzniklé 
akce města: pořádání městských plesů (zábav), rozsvícení vá-
nočního stromu (od roku 2011), běžecký závod Rudenská míle 
(od roku 2014, podporujeme tím Dobrého anděla), podporujeme 
charitativní akce Vánoční charitativní bazar (od roku 2012) ne-
bo Na kole dětem. Vydali jsme i dvě knihy o Rudné.
Samozřejmě, že výčet není úplný, a stejně tak je třeba přiznat, 
že spousta práce je ještě před námi. Je čas hodnotit a je čas volit 
budoucnost. Zvu Vás tímto k podzimním komunálním volbám. 
Jak bude Rudná vypadat, je na nás všech.
Lubomír Kocman, starosta
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Zápisník starosty Stručně o všem, co se děje na radnici a v Rudné…
23. 7. 2018 – Hřiště a park V Brance dostane další praktický mo-
biliář – dřevěný altán, kde se bude možno ukrýt do stínu v hor-
kých dnech. 

24. 7. 2018 – Ještě týden mají strany a kandidáti čas na podání 
kandidátních listin. Termín pro podání je 31. července do 16 hodin. 

25. 7. 2018 – V Nučicích začne stavba v ulici Tyršova. Od 4. do 
7. srpna bude ulice zcela neprůjezdná. 

26. 7. 2018 – V Drahelčicích jsme dnes jednali o územních plá-
nech a dopravě. 

27. 7. 2018 – Další kontrolní den proběhl na stavbě rozšíření 
základní školy. Práce jedou podle plánu, zhruba dvě třetiny zá-
kladů jsou hotové. 

30. 7. 2018 – Téma likvidace odpadů je trvale aktuální. S novými 
pravidly vznikají i nové příležitosti. Prověřuji zcela nový a revo-
luční model nakládání s odpady. Samozřejmě jako vždy jsou až 
na prvním místě peníze, i když zrovna v odpadech hraje stejně 
tak významnou roli životní prostředí. Uvidíme, co bude možné. 

31. 7. 2018 – V oblasti Hořelického náměstí je aktuálně doplňo-
váno vodorovné dopravní značení. 

1. 8. 2018 – Včerejší 16. hodina byla nejzazším termínem pro 
podání kandidátek do podzimních komunálních voleb. Po zpra-
cování údajů registračním úřadem budou informace zveřejněny 
na městských stránkách. 

2. 8. 2018 – Na kruhové křižovatce u lékárny byly u pomníku 
doplněny betonové květináče. 

3. 8. 2018 – Pátky jsou od července ve znamení kontrolních dní 
na stavbě rozšíření základní školy. Vše běží podle plánu, je do-
končeno hloubkové zakládání stavby. 

7. 8. 2018 – V příštím týdnu (od 13. 8.) bude z důvodu dovolené 
uzavřena knihovna. 

8. 8. 2018 – Pokračují opravy silnic v okolí Rudné. Od konce srp-
na na cca 6 týdnů bude uzavřena silnice mezi Chrášťany a Chýní 
z důvodu napojení nové silnice. Ve druhé polovině srpna bude 
částečně uzavřena silnice 605 mezi Rudnou a Loděnicí. Naopak 
ke konci se chýlí výstavba okružní křižovatky v Jinočanech. 

9. 8. 2018 – Stejně jako v minulých letech vyzýváme vlastníky 
neudržovaných pozemků, aby o ně řádně pečovali. Hospodářský 
odbor města a Technické služby Rudná jsou připraveny pomoci, 
stačí se ozvat. 

10. 8. 2018 – Proběhl další kontrolní den na stavbě školy. Zatím 
vše bez závažnějších problémů. 

20. 8. 2018 – Na stavbě školy zatím vše podle plánu. Končí 
postupně zemní práce a začínají se objevovat první nadzemní 
konstrukce. 

21. 8. 2018 – Náš nový územní plán získává reálné obrysy, 
v rámci prvotního zadání. Finišujeme detaily v textech, termín 
zveřejnění se blíží. 

22. 8. 2018 – Do podzimních komunálních voleb v Rudné poda-
lo kandidátku celkem šest volebních uskupení. Detaily najdete 
zde: volby 2018 

23. 8. 2018 – Po téměř čtyřech letech skončila další rozsáhlá 
kontrola dotací (ČOV a zateplení MŠ). Výsledek: vše v pořádku. 

24. 8. 2018 – Včera jsem navštívil v rámci projednávání Návrhu 
územního plánu Nučice naše sousedy, abych se seznámil s jejich 
záměry do dalších let. Nučice sice plánují další výstavbu pro by-
dlení, ale zdá, že velmi rozvážně a uvážlivě. V některých akcích 
pak chceme postupovat společně. 

Informace ze zasedání Rady města Rudná
Usnesení Rady města č. 17 ze dne 22. 8. 2018
 • Rada schválila žádost X a souhlasí s výstavbou RD na 
pozemku 563/36 k.ú. Dušníky u Rudné dle předložené pro-
jektové dokumentace. Rada souhlasí s udělením výjimky 
ze stavební uzávěry vydané dne 13. 9. 2016 a pověřuje sta-
rostu vydáním rozhodnutí o udělení výjimky ze stavební 
uzávěry.

 • Rada schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zří-
zení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IE-12-
6007501/VB „Rudná, ul. Husova a okolí – obnova NN“ se 
společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, zastoupené 
na základě plné moci společností Meritum Kladno – pro-
jekce, s.r.o., IČ: 28544391 a pověřuje pana starostu podpisem 
smlouvy.

 • Rada schválila žádost spol. ELSOX elektroprojekty s.r.o., IČ: 
24293644 a nemá námitek k PD pro územní souhlas s akcí 
„Rekonstrukce stávající osvětlovací soustavy VO na dálnič-
ních odpočívkách D5 Rudná PS a LS“.

Usnesení Rady města č. 16 ze dne 8. 8. 2018
 • Rada schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-6008946/
VB/P002 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, 
DIČ: CZ24729035, zastoupené společností ES Projekt, s.r.o. 
a pověřuje pana starostu podpisem smlouvy. 

 • Rada schválila žádost společnosti Vodafone Czech Repub-
lic a.s. v zastoupení společnosti COM PLUS a.s. a sou-
hlasí s pokládkou optického kabelu v areálu Základní školy 
v Rudné. Pokládka bude v zeleném pásu podél tělocvičny 
a v zeleném pásu mezi vnitřní cestou a běžeckou drahou. 
Vzhledem k tomu, že v zájmovém území se nachází inženýr-
ské sítě, je nutné před zahájením stavby provést jejich vyty-
čení. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně ve výši 400 Kč/m.

 • Rada schválila cenovou nabídku Technických služeb Rudná, 
a.s., IČ: 61673056 na opravu kanalizační přípojky k Zdra-
votnímu středisku čp. 475 v Rudné ve výši 43.807,97 Kč bez 
DPH.
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Informace z radnice
Komunální volby již za měsíc
Volby do zastupitelstva města Rudná se budou konat v pátek 
5. října a v sobotu 6. října 2018. 

Jako již několikrát jsou volební okrsky tři:

 • Sídlo volebního okrsku č. 1: Obecní dům, Masarykova 105, 
252 19 Rudná, zasedací místnost

 • Sídlo volebního okrsku č. 2: Základní škola Rudná, Masary-
kova čp. 878, učebna č. 815 v přízemí budovy C

 • Sídlo volebního okrsku č. 3: Základní škola Rudná, Masary-
kova čp. 878, učebna č. 814 v přízemí budovy C

Volební lístky budou distribuovány občanům ihned pro doručení 
z tiskárny. Pokud by volební lístky nebyly někomu doručeny, 
k dispozici budou ve volebních místnostech a informativně na 
internetových stránkách města. 

Volební systém je odlišný od parlamentních voleb, doporučuje-
me se proto důkladně seznámit s přiloženým Poučením nebo se 
informovat přímo ve volebních místnostech. O způsobu volby 
více dále v samostatném textu.

Pokud bude občan požadovat návštěvu volební komise v do-
mácnosti např. z důvodu imobility, žádáme o nahlášení této 
skutečnosti na sekretariát města do 4. října 2018 na tel. číslo 
311 652 311 nebo v pátek 5. října 2018 přímo ve volebních míst-
nostech (pro rodinné příslušníky). Veškeré informace pak na-
jdete přehledně na internetových stránkách města ve speciálním 
odkazu přímo na hlavní stránce.

Do podzimních voleb podaly kandidátky tyto volební  strany 
a uskupení, kterým bylo losem určeno toto pořadí na hlasovací 
lístky:

1. NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI RUDNÁ

2. Občanská demokratická strana a nezávislí kandidáti

3. Sdružení pro rozvoj Rudné

4. ŽIJEME RUDNOU

5. Rudná pro život 2013

6. Česká strana sociálně demokratická

Informace o způsobu hlasování
ve volbách do zastupitelstev obcí, které se konají v pátek 5. října 
2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 6. října 2018 od 
8.00 hodin do 14.00 hodin. 

Prokázání totožnosti a státního občanství
Voliči státní občané České republiky jsou zapsáni ve výpisu ze 
stálého seznamu voličů a jde-li o cizince občana jiného členské-
ho státu Evropské unie s trvalým nebo přechodným pobytem 
v příslušné obci na území České republiky, který požádal o zápis 
do dodatku stálého seznamu voličů, ve výpisu z dodatku stálého 
seznamu voličů.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové vo-
lební komisi svou totožnost a státní občanství České repub-

 • Rada schválila žádost spol. Meritum Kladno – projekce s.r.o., 
IČ: 28544391 a souhlasí se stavbou „Rudná ul. Husova a okolí 
– obnova NN“. Pokládka vedení NN do země v ulicích Kar-
lova, K Sídlišti, Sládkova, Husova, Komenského, Sv. Čecha 
a Štefánikova je možná za splnění těchto podmínek: prováděcí 
fi rma min. 30 dní v předstihu požádá MÚ Rudná o zvláštní 
užívání místních komunikací, před započetím stavby bude 
uzavřena smlouva o smlouvě budoucí ve věci zřízení věc-
ného břemena, cena dle dohody s ČEZ je 400 Kč/bm či m2, 
bude uhrazen poplatek za zábor veřejného prostranství ve výši 
10 Kč /m2 a den, jako přípolož bude položen kabel pro veřejné 
osvětlení vč. zemnění, nebudou prováděny překopy komuni-
kací, vše bude provedeno podvrty.

 • Rada neschválila návrh objízdné trasy předložený společ-
ností Robstav stavby k.s.,  IČ: 27430774. Objízdná trasa je 
navržena přes území města Rudná ulicí Za Panskou zahradou 
a K Vypichu a dále na Krahulov z důvodu uzavírky komu-
nikace III/11611 a III/11612 v Loděnici. Rada navrhuje vést 
objízdnou trasu z Loděnice komunikací III/10124 přímo na 
Krahulov.

 • Rada schválila žádost Technických služeb Rudná a.s. a sou-
hlasí s provedením repase mikrofi ltru MFB 50 na ČOV, kte-
rou provede fi rma Fontána R s.r.o., IČ: 47911972 dle cenové 
nabídky ve výši 146.000 Kč bez DPH. Rada pověřila pana 
starostu podpisem smlouvy.

 • Rada schválila cenovou nabídku společnosti AMCON Europe 
ve výši 89.450 Kč bez DPH na zpracování Studie technolo-
gických úprav a modernizace ČOV v Rudné. Studie bude řešit 
úpravy na ČOV v horizontu do 10 let.

 • Rada schválila provedení úhrady poplatku za členství v MAS 
Jihozápad v celkové výši 102.320 Kč (5116 obyvatel po 
20 Kč/obyv.).

Usnesení Rady města č. 15 ze dne 25. 7. 2018
 • Rada schválila Změnový list č. 001 s názvem „Změna zalo-

žení objektu“ stavební akce „Rozšíření ZŠ Rudná“. Důvodem 
změny je odlišná geologie oproti předpokladu inženýrskogeo-
logického průzkumu. Místo na plošných základech s patkami 
a pasy bude stavba založena na hlubinných pilotech. Navr-
žená změna založení je technicky a ekonomicky výhodnější, 
cenový rozdíl smluvní ceny je 189.119,98 Kč bez DPH ve 
prospěch objednatele.

 • Rada schválila žádost společnosti Amcon Europe s.r.o., 
IČ: 24831115 a souhlasí s prodloužením termínu na dodání 
Dávkovacího zařízení vápna pro ČOV Rudná z 31. 7. 2018 
do 31. 8. 2018 a pověřuje pana starostu podpisem dodatku 
č. 1 k SOD.

Pozn.: S ohledem na Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů jsou zveřejněna anonymizovaná znění usnesení.
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liky platným občanským průkazem nebo platným cestovním 
pasem České republiky. Volič, který je občanem jiného člen-
ského státu Evropské unie, prokáže svou totožnost a státní 
občanství Průkazem o povolení k trvalému pobytu občana 
Evropské unie nebo Potvrzením o přechodném pobytu, popř. 
cestovním dokladem. Neprokáže-li volič svou totožnost 
a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování 
umožněno.

Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů nebo jeho do-
datku obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední 
obálku opatřenou úředním razítkem. 

Ve volební místnosti bude na viditelném místě vyvěšen mimo 
jiné hlasovací lístek označený nápisem „vzor“, prohlášení kan-
didáta o vzdání se kandidatury nebo zmocněnce o odvolání kan-
didáta, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb; 
při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro ta-
kového kandidáta nepřihlíží.

Hlasovací lístek

Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce je vytištěn 
oboustranně.

V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název obce 
a počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen. Volební 
stranou může být politická strana, politické hnutí, jejich koalice, 
nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezá-
vislých kandidátů, individuálně kandidující nezávislý kandidát 
nebo sdružení nezávislých kandidátů. Údaj o členství jednotli-
vých kandidátů v politických stranách nebo politických hnutích 
je na hlasovacím lístku uveden zkratkou.

Na hlasovacím lístku těch volebních stran, u kterých bylo při re-
gistraci rozhodnuto o škrtnutí kandidáta, zůstává pořadové číslo, 
původně určené pro tohoto kandidáta, neobsazené.

Hlasovací lístek je na konci textu opatřen otiskem razítka obec-
ního úřadu, který plní pro danou obec funkci registračního úřa-
du.

V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacího lístku, 
může volič ve volební místnosti požádat okrskovou volební ko-
misi o jiný hlasovací lístek.

Úprava hlasovacího lístku a způsob hlasování

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vždy 
vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích líst-
ků, kde může hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způ-
sobů:

1.  Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před ná-
zvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán 
hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího 
lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, kte-
rý má být v obci volen.

2.  Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho 
kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební stra-
ny, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva 
obce má být zvoleno.

3.  Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bo-
dech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu 
volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidá-
ta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných 
samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostat-
ní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě 
označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán 
hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandi-
dátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva 
obce.

Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do šedé úřední obálky, 
určené pro volby do zastupitelstev obcí.

Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stra-
nu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední 
obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky 
několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas 
neplatný.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S vo-
ličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou 
vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném 
pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však 
člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit 
a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do 
volební schránky. Volič hlasuje tak, že úřední obálku vloží před 
okrskovou volební komisí do volební schránky.

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat 
obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, 
aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územ-
ním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková 
volební komise zřízena.

Hlasování voličů zapsaných ve zvláštních seznamech voli-
čů vedených zastupitelským nebo konzulárním úřadem České 
republiky není při volbách do zastupitelstev obcí možné bez 
předložení potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů 
příslušným zastupitelským úřadem obecnímu úřadu, popř. v den 
voleb okrskové volební komisi.

Všechny informace ke komunálním volbách jsou zveřejněny 
v aktuálním znění na internetových stránkách města 
www.mestorudna.cz.

Představujeme nový regionální dopravní 
systém PID Lítačka
Cestujícím v městské hromadné dopravě v Praze a ve Středočes-
kém kraji je nově k dispozici rozšířená služba platby za jízdné. 
Cestující mají na výběr mezi více platebními kanály. Dochá-
zí tak k zásadní modernizaci stávajícího systému odbavování 
v hromadné dopravě. Hlavním prvkem je digitalizace a propo-
jování systémů.

 Díky novému odbavovacímu systému budou moci cestující do-
jíždějící ze Středočeského kraje konečně využít jeden platební 
systém pro celou jízdu, což zajisté ocení více než 100 000 osob, 
které denně do Prahy ze Středočeského kraje dojíždí.
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Na co se můžete těšit?

Nově si cestující mohou zvolit nosič svého dlouhodobého časo-
vého kupónu. Buď jím bude jako dosud Lítačka, nebo bude nově 
moci využít bezkontaktní bankovní kartu Visa nebo Mastercard, 
které jsou běžně v České republice vydávány a vlastní je většina 
obyvatel.

Dalším novým nosičem dlouhodobého časového jízdného bude 
In Karta ČD, který zajisté využijí ti, kteří cestují často vlaky ČD.

Dlouhodobé časové jízdné se bude nahrávat na bezkontaktní 
bankovní karty nebo In Kartu ČD stejně jako na Lítačku. Tedy 
přes e-shop PID Lítačky (www.pid.litacka.cz), nebo jako do-
posud na přepážkách ve Škodově paláci na Jungmannově ulici 
v Praze, či v některém z předprodejních míst ve stanicích metra.

Nový e-shop PID Lítačky umožní nákup z pohodlí domova 
a cestující si budou moci zakoupit libovolnou časovou jízdenku 
(na 30 dní až jeden rok) a už si nebudou muset chodit dlouhodo-
bý kupón aktivovat k validátorům ve stanicích metra. Jízdenka 
bude na kartě aktivována nejpozději 60 minut po jejím zapla-
cení.

V rámci nového systému je spuštěn také zcela nový webový 
portál pid.litacka.cz s přehledným e-shopem, kde si pohodlně 
cestující zakoupí nejen jízdní kupóny, ale v e-shopu si taky bude 
možné:
 • nakoupit jízdné dle vybraných pásem včetně kalkulace ceny,
 • nahrát kupon na Lítačku, bezkontaktní bankovní kartu, 

IN kartu ČD,
 • aktivovat kupónu online (již nebude nutné chodit k validátoru 

v metru)
 • nastavit upozornění na vypršení platnosti kupónu,
 • změnit nosič během platnosti kupónu,
 • přes jednu registraci možnost spravovat více účtů (využijí pře-

devším rodiny a fi rmy pro své zaměstnance). 

Se spuštěním regionálního dopravního systému PID Lítačka ma-
jí cestující k dispozici i novou uživatelsky přívětivou mobilní 
aplikaci PID Lítačka, kterou si mohou stáhnout zdarma.

S aplikací PID Lítačka umožní cestujícím zakoupit si všechny dru-
hy krátkodobých jízdenek platné od několika minut až na tři dny.

Mobilní aplikace PID Lítačka cestujícím umožní:
 • nakoupit jednorázové jízdné,
 • pozdější aktivování jízdného (při nástupu do vozu),
 • přeposlání jízdenky třetí osobě,
 • vyhledávání aktuálního spojení včetně výluk a omezení,
 • zobrazení aktivní mapy zastávek dle polohy uživatele,
 • přehled parkovišť komerčních a městských P+R s možností 

okamžité navigace na tato parkoviště. 

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje

Krajská soutěž Středočeského kraje „My 
třídíme nejlépe“ pokračuje i v letošním roce
Letos probíhá již 14. ročníku soutěže „My třídíme nejlépe“. Ta-
to soutěž zaujímá již stabilní místo v motivačních programech 
podporujících zlepšování životního prostředí v našem kraji. 

Rudná je podle velikosti sídla zařazena do III. kategorie: sídla 
2000 až 10 000 obyvatel. A této kategorii obsadila za 1. čtvrtletí 
2018 skvělé 6. místo z celkově hodnocených 94 obcí! Nutno po-
znamenat, že takové umístění je hlavně zásluhou občanů Rudné, 
kteří, jak se zdá, chápou, proč je třeba odpad třídit. A na městě 
je, aby občanům takový přístup umožnilo. Velké díky všem, kte-
ří třídí! (zdroj: www.mytridimenejlepe.cz)

Město Rudná vydává novou knihu
Jak bylo již dříve avizováno, letos jsme připravovali novou 
knihu o Rudné a okolí. Kniha je na světě! Jmenuje se „Pověsti 
a různá jiná vyprávění z Hořelic, Dušník a z okolního kraje“ 
a jejím autorem je opět rudenský zastupitel, spisovatel, kronikář 
a patriot pan Václav Junek. Kniha volně navazuje na první kni-
hu „200 památek a jiných pozoruhodností města Rudná a jeho 
okolí“. V prodeji bude 17. září v knihovně a na městském úřadě. 
Kniha bude stát 200 Kč. A pokud byste chtěli zároveň koupit 
i knížku „200 památek…“, obě knihy pořídíte za 360 Kč. Tak 
ať se Vám líbí!

Upozornění pro vlastníky 
a uživatele neudržovaných pozemků
Na základě zvýšeného počtu stížností občanů na neutěšený 
stav některých pozemků na území města upozorňujeme všech-
ny vlastníky, případně uživatele pozemků, na jejich povinnosti 
vyplývající se zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči 
a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. 

Dle ust. § 3 výše uvedeného zákona má fyzická a právnická 
osoba, jako vlastník pozemku, případně osoba, která jej užívá, 
povinnost zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých or-
ganismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám 
nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení 
zdraví lidí nebo zvířat.

V případě porušení této povinnosti a na základě odborné-
ho posudku zpracovaného Státní rostlinolékařskou správou, 
projednávají obecní úřady s rozšířenou působností přestupky 
nebo správní delikty, ukládají odstranění zjištěných nedo-
statků a v případě prokázání mohou uložit pokutu až do výše 
30 000 Kč u fyzických osob a až 500 000 Kč u osob právnic-
kých.

Město Rudná a Technické služby Rudná nabízejí pomoc při 
údržbě takových pozemků. Nabídka platí i pro sousedy zane-
dbaných pozemků; ne vždy se vlastník pozemku vyskytuje pří-
mo v Rudné.

V případě zájmu kontaktujte hospodářský odbor města Rudná, 
tel. 311 652 332, email: spravce@mestorudna.cz.

Oznámení o uzavření knihovny 
a změně uzávěrky dalšího čísla
Oznamujeme čtenářům a inzerentům, že z důvodů dovolené bu-
de mít knihovna Rudná od 10. do 21. září 2018 zavřeno. Termín 
uzávěrky příjmu příspěvků do říjnového čísla Života v Rudné se 
posouvá na 24. září 2018. Děkujeme za pochopení.
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Petice nebo manipulace?
V minulých týdnech se v Rudné objevila petice „Stop zdražová-
ní vody v Rudné“, kterou zorganizoval petiční výbor složený ze 
členů spolku Rudná pro život z.s. Petice byla dne 20. srpna 2018 
doručena Městskému úřadu Rudná. 
Potud zřejmě vše v pořádku. Lze pochopit, že nikdo nechce pla-
tit za jakékoliv služby víc, než je třeba. A úplně stejně se nabízí 
otázka: je v Rudné nutné platit za vodné a stočné tolik, kolik se 
platí? Pojďme si projít základní fakta…
V textu petice se uvádí cit.: „…cena vodného a stočného v Rud-
né vzrostla za několik posledních let o více než 100 %“. 
Aktuální cena vodného v Rudné je 50,89 Kč/m3 + 15 % DPH - 
celkem 58,52 Kč/m3. Cena stočného v Rudné je 46,02 Kč/m3 + 
15 % DPH - celkem 52,92 Kč/m3. Pro pořádek budu uvádět ceny 
včetně DPH – celková cena za vodné a stočné je 111,44 Kč/m3 

(zdroj: www.tsrudna.cz).
V roce 2012 byla celková cena vodného a stočného 82,99 Kč/m3 

(zdroj: např. časopis Život v Rudné, číslo 1/2012, článek „Vodné 
a stočné v Rudné“ – dostupné na www.mestorudna.cz).
Prostým výpočtem pak dojdeme k závěru, že míra růstu ceny 
oproti roku 2012 je cca 34,3 %. Proč je v petici nepravda?
Navíc samotné prosté porovnání ceny nevypovídá nic o tom, zda 
je tato cena správná či přiměřená. Tématem obnovy sítí a stano-
vení ceny vodného a stočného v Rudné jsme se obsáhle zabývali 
např. v časopise Život v Rudné číslo 12/2016. Faktem zůstává, 
že cena vodného je v Rudné zhruba stejná jako ve srovnatelném 
zbytku republiky, avšak cena stočného je vyšší.

V textu petice se dále uvádí cit.: „…nechceme doplácet na chyb-
ná rozhodnutí městských politiků“.
Před volbami v roce 2014 jsme jasně deklarovali, že jedním 
z budoucích úkolů je zahájení obnovy vodovodní a kanalizační 
sítě (některá potrubí jsou více než 70 let stará, nemáme oddílnou 
kanalizaci). Rudná je jedním z mála měst v České republice, 
které svou fi rmu na vodovody a kanalizace vlastnilo po celou 
dobu existence. Každá koruna, kterou občané Rudné na vodném 
a stočném zaplatili a zaplatí, tak zůstane v Rudné, v drtivé vět-
šině se vrací zpět do obnovy. Od roku 2016 Technické služby 
Rudná investovaly do investičních akcí na obnovu inženýrské 
infrastruktury více než 15 mil. Kč bez DPH (zdroj: Výroční 
zprávy společnosti, www.tsrudna.cz). 
Závěr: současné vedení města chce pro město zajistit funkční 
vodovodní a kanalizační sítě i do dalších let, což se ale bez in-
vestic (a k tomu odpovídající ceně vodného a stočného) neobe-
jde. A otázka: je to chybné rozhodnutí?
Základní fakta znáte. Problematika stanovování cen vodného 
a stočného, budování, provozování, údržba a obnova sítí je ale 
mnohem obsáhlejší téma, než jsem schopen na několika řádcích 
obsáhnout. 
Jsem přesvědčen, že však není potřeba nikomu vnucovat tu 
„správnou“ pravdu. Názor na věc nechť si laskavý čtenář udělá 
sám.
Lubomír Kocman, starosta

Léto v Domově seniorů Rudná
Léto je pro nás všechny příjemně strávený čas, kdy denně můžeme ve volných chvílích pobývat na rozkvetlé zahradě, na houpačce 
či lavičce společně s našimi známými. Zažíváme radostné chvíle při hraní společenských her, vzpomínáme na prožité zážitky z dob 
mládí. Ani naše mysl nezahálí! Náš redakční kroužek vydal již druhý čtvrtletní zpravodaj, který obsahuje řadu životních příběhů 
našich klientů. Zpravodaj je doplněný prožitými událostmi a akcemi očima klienta. Čtvrtletník si můžete přečíst na našich nových 
webových stránkách -www.dsrudna.cz. 
Letní dny nám opětovně zpříjemnila návštěva a hudební vystoupení dětí z Centra pro rodinu Rudňáček. Celé vystoupení bylo napros-
to jedinečné. Těšíme se na spolupráci v dalším roce!

11. ročník Univerzity volného času
Již 6. 9. 2018 od 14 hodin opětovně začínáme s Univerzitou 
volného času. Připravili jsme si pro Vás zajímavá témata se stá-
vajícími lektory. Těšit se můžete na Prahu uměleckou, Světové 
dějiny, Astronomii a na nové téma Objevy a dobývání s lektor-
kou Mgr. M. Poláčkovou.

Program na ZÁŘÍ 2018 – LEDEN 2019
ZÁŘÍ
6. 9. 2018 – PRAHA UMĚLECKÁ – Praha ostrých hran, Praha 
kubistická
13. 9. 2018 – SVĚTOVÉ DĚJINY – Dějiny Habsburků 1. 
20. 9. 2018 – ASTRONOMIE – Úchvatná videa z vesmíru
27. 9. 2018 – OBJEVY A DOBÝVÁNÍ – Historie vědeckých objevů

ŘÍJEN
4. 10. 2018 – PRAHA UMĚLECKÁ – Praha v letech velké vál-
ky 1914 – 1918
11. 10. 2018 – SVĚTOVÉ DĚJINY – Dějiny Habsburků 2.
18. 10. 2018 – ASTRONOMIE – Za tajemstvím meteoritu Žebrák

25. 10. 2018 – OBJEVY A DOBÝVÁNÍ – Vědecké objevy sou-
časnosti

LISTOPAD
1. 11. 2018 – PRAHA UMĚLECKÁ – Hospodářské a sociální 
důsledky války v Praze
8. 11. 2018 – SVĚTOVÉ DĚJINY – Vznik ČSR (osmičkové výročí)
15. 11. 2018 – ASTRONOMIE – Jak to bylo s hvězdou betlémskou
22. 11. 2018 – OBJEVY A DOBÝVÁNÍ – Dobývání vzdále-
ných koutů světa

LEDEN 2019
3. 1. 2019 – PRAHA UMĚLECKÁ – Rok 1918 v Praze
10. 1. 2019 – SVĚTOVÉ DĚJINY – Rychlé šípy Jaroslava Fo-
glara slaví 80. Let
17. 1. 2019 – ASTRONOMIE – Najdeme ve vesmíru druhou 
planetu zemi
24. 1. 2018 – OBJEVY A DOBÝVÁNÍ – Češi na poli vědy a objevů

Těšíme se na Vás!
Bc. Martina Slepičková
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Městská policie Rudná
Karlovotýnská 425, 252 19 Rudná, tel.: 734 811 811, e-mail: mp@rudnamesto

Přehled událostí a činnosti Městské policie Rudná za období 1. 7. 2018 – 31. 7. 2018 
na území města Rudná a obcí Jinočany, Zbuzany, Úhonice, Ořech, Chýnice a Chrášťany

Obec Chýnice – dne 2.7.2018 v 17.12 hodin požádala o součin-
nost Policie ČR, při oznámení nemohoucí ženy, která potřebuje 
pomoci. Ženě se udělalo nevolno, byla převezena RZS do FN 
v Motole. Zpět na vědomí Policii ČR.

Obec Jinočany –dne 3.7.2018 v 19.36 hodin oznamuje řidič, že 
mu někdo odcizil naftu z nádrže. Oznamovatel poučen a odká-
zán na Policii ČR.

Město Rudná – dne 5.7.2018 ve 12.10 hodin oznamovatel uvá-
dí, že po ulici Jiráskova se pohybuje nějaká žena a nabízí k pro-
deji energie. Hlídka MP ženu nenašla.

Město Rudná – dne 5.7.2018 ve 14.58 hodin požádala o sou-
činnost Policie ČR při oznámení domácích neshod. Na místě 
přítomní poučeni. Zpět na vědomí Polici ČR.

Město Rudná – dne 5.7.2018 ve 22.06 hodin operační oddělení 
Policie ČR - žádost o součinnost – cizí žena na ubytovně nechce 
místo opustit. Hlídka MP ženu ztotožnila a následně z místa vy-
kázala. Zpět na vědomí Polici ČR.

Město Rudná – dne 11.7.2018 v 11.06 hodin požádala o sou-
činnost Policie ČR, při nahlášení nehody na kruhovém objezdu 
u komerční zóny. Hlídka MP usměrňovala dopravu do doby, než 
byl kamión schopen odjet z místa. Zpět na vědomí Policii ČR.

Obec Jinočany – dne 11.7.2018 v 16.50 hodin oznámeno ze 
stavby kruhového objezdu, že řidiči nerespektují dopravní zna-
čení –Zákaz vjezdu všem vozidlům. Hlídka MP na místě udělila 
několik blokových pokut. 

Město Rudná – dne 12.7.2018 v 10.10 hodin hlídka MP upo-
zorněna na vozidlo parkující na chodníku v ulici Masarykova. 
Na vozidlo umístěna Výzva pro osobu podezřelou z přestupku. 
Následně řešeno na služebně MP blokovou pokutou.

Obec Zbuzany – dne 12.7.2018 v 16.20 hodin paní oznamuje 
špatně parkující vozidlo v ulici V Alejíčkách. Při příjezdu hlídky 
MP na místě již žádné vozidlo nebylo.

Město Rudná – dne 13.7.2018 ve 21.00 hodin oznamuje žena, 
že v jedné zahradě je zvíře ve špatném stavu. Hlídka MP na mís-
tě zjistila, že se jedná o psa, o kterého je pečováno dobře, jen je 
starý.

Město Rudná – dne 16.7.2018 v 12.14 hodin žena oznamuje, 
že u sousedů houká alarm. Hlídka MP na místě hovořila s ma-
jitelem.

Obec Chrášťany – dne 17.7.2018 v 18.00 hodin požádalo 
o součinnost operační oddělení Policie ČR Praha-západ, při 
oznámení požáru, při kterém je možný výbuch plynu. Na místě 
několik hasičských vozidel, Policie ČR, evakuované osoby. Věc 
pod vedením HZS. 

Město Rudná – dne 17.7.2018 ve 22.15 hodin oznámení rušení 
nočního klidu. Při příjezdu hlídky MP na místě již klid. Zkont-
rolováno 8 osob, které byly označeny jako rušitelé. Dále již bez 
oznámení. 

Město Rudná – dne 18.7.2018 v 17.05 hodin oznamuje muž, že 
před OD Lidl stojí na stání pro osoby s postižením (invalidech) 
vozidlo bez oprávnění. Hlídka MP na místě zjistila jediné vozi-
dlo s platným průkazem.

Město Rudná – dne 18.7.2018 ve 22.03 hodin oznamuje žena 
rušení nočního klidu. Hlídka MP oznámení prověřila, na místě 
absolutní klid.

Město Rudná – dne 19.7.2018 ve 22.40 hodin požádalo o po-
moc žena, jejíž manžel upadl z postele a ona ho nedokáže zved-
nout zpět. 

Město Rudná – dne 20.7.2018 ve 20.00 hodin oznamuje žena, 
že jim někdo na zahradě poničil dětský domeček. Paní poučena.

Město Rudná – dne 22.7.2018 v 18.33 hodin požádal o pomoc 
muž s tím, že mu před vjezdem stojí cizí vozidlo. Hlídka MP 
vyrozuměla provozovatele vozidla, tento auto přeparkoval.

Obec Jinočany – dne 24.7.2018 ve 23.00 hodin oznámeno rušení 
nočního klidu z místní restaurace. Na místě cca 20 lidí, ale klid.

Město Rudná – dne 25.7.2018 ve 13.20 hodin oznamovatel 
uvádí, že na jeho pozemku někdo neoprávněně kope. Po něko-
lika minutové telefonické dohodě zjištěno, že se jedná o obec 
Rudná u Svitav.

Obec Ořech – dne 27.7.2017 v 00.30 hodin oznámeno rušení 
nočního klidu v ulici V Chaloupkách. Hlídka MP na místě zjistila, 
že se jedná o osoby sedící venku na zahrádce, které se normálně 
bavily. Po poučení se přesunuly do domu. Bez dalšího opatření.

Pro občany obcí Ptice, Drahelčice, Nučice a Tachlovice
Upozorňujeme občany, že MP Rudná z důvodu ukončení veřej-
noprávních smluv, nemá v těchto obcích pravomoci. V případě 
potřeby se obraťte přímo na linku 158, naše MP vám, bohužel, 
nemůže pomoci.

Bc. Bronislav Knotek, vedoucí MP Rudná

Novinky z radnice ZDARMA

ve Vaší emailové schránce! 
Chcete-li být informováni o všem 

důležitém, co se v Rudné děje, 

zaregistrujte se k odběru novinek 

na adrese www.mestorudna.cz/abo.
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Skautské středisko
Balvan Rudná

Podkarpatské dobrodružství
Jako minulý rok i tento rok se naše družina Lvů vypadala do 
zahraničí. Tentokrát jsme nezvolili blízkou zemi, ale vydali jsme 
se na východ, pryč za hranice EU. Vydali jsme se na Ukrajinu. 
Přesně tak, na tu Ukrajinu. Do země plné medvědů, vlků, vel-
kolepých hor a plání, tzv. poloniny. Ukrajina je zemí nevšedních 
zážitků a její obyvatelé jsou přívětiví a slušní. Osobně jsme se 
o tom přesvědčili.

Sraz jsme měli v neděli před Albertem na Florenci. Přeci jenom 
putování bez jídla a pití by bylo takřka nemožné. Scházíme se 
v devět hodin. Všichni natěšení a plní očekávání. Autobus odjíž-
děl v 10:00, takže času na nákup jsme měli dostatek. 

Deset minut do odjezdu a autobus stále nikde. Začínáme být 
nervózní. Po chvíli se na našem nástupišti objeví velký, statný 
Ukrajinec Vasil. S ukrajinským přízvukem nám vesele oznamu-
je, že autobus, jímž jsme měli jet, nepřijede, protože odjel včera. 
Doposud nevíme, proč odjel o 24 hodin dřív.

Co teď? Jako náhradu nám Vasil nabízí odvoz na Ukrajinu je-
ho povozem.  Zrezavělá, děravá dodávka bez klimatizace a bez 
oken je náš dopravní prostředek. Technickou prohlídkou možná 
ani nikdy neprošla. Některé z nás tento vůz na tolik vyděsil, že 
do dodávky nastoupili pouze tři účastníci z pěti. Po 17 hodinách 
poslouchání ukrajinské současné popové hudby dorážíme ve 
4 ráno do naší výchozí zastávky do Mukačeva. 

Vasil nám předem slíbil, že nás hodí, kam jenom budeme chtít, 
ale nakonec se ukázalo, že peníze a zisk mají větší moc. Místo 
toho nám sehnal taxi do Svalyavi. V 5 ráno začínáme pochodovat 
směr hora Stoy (1681).  Před výstupem potkáváme pár ukrajin-
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ských chlapíků, kteří jsou tak laskaví a ukazují nám kratší cestu na 
vrchol. Mají z nás dobrý den. Potěžkávají si naše batohy. Dorozu-
mívání s domorodci bylo složité, jelikož nikdo z nás neumí ukra-
jinštinou, natož rusky. Ale naštěstí základní slova jako voda, hotel, 
jídlo a spaní jsou stejná plus pantomima nám umožnila pochopit 
základy. Ani si nedokážete představit, jak vtipně jsme museli vy-
padat, když jsme sháněli vodu. Do druhé hodiny odpoledne jsme 
ušli 12 kilometrů, poté jsme jenom rozložili ležení, uvařili a spali.
 
Další dny pokračovali monotónně. Ráno vstát, najíst se, sbalit 
věci, zbourat přístřešek (stan jsme neměli, postačili nám dvě 
plachty z Baumaxu a dvě lana), zahladit stopy a jít. Průměrně 
jsme ušli okolo 20 kilometrů za den. Někdy jsme ušli míň, jeli-
kož některá stoupání byla velice vyčerpávající. Přeci jenom vy-
lézat z 300 metrů nad mořem do 1500 metru potřebuje značný 
výdej energie. Počasí nám ze začátku našeho putování nepřálo. 
Na nejvyšším bodě, to jest Stoj (1681), byla mlha, zima a pršelo. 
Déšť nás provázel celý zbytek pobytu v horách. Ale někdy se 
matka příroda udobřila a bylo hezky. Fotili jsme jako o život. Na 
vrcholcích hor nás překvapují jen sběrači borůvek. 
 
Ve středu celí zmrzlí a promočení docházíme do města Mizzhi-
rie, neodoláme pokušeni a ubytujeme se v hotelu. Věci sušíme 
fénem.  Večer jsme zašli objevovat ukrajinské taje a tradice. 

Ve čtvrtek jsme se přesunuli do Koločavi, do města opředené 
pověstmi o známém zakarpatském zbojníkovi Nikolu Šuhajovi. 
Po procházce městem a poznávání místní kultury se vydáváme 
směr hora Topas (1548). Jsme opět na hřebenu. Kousek za ním 
stavíme přístřešek na noc. 

V pátek překvapivě neprší, ale přeci jen se něco najde, křoví na 
naší stezce, kterou už očividně nikdo dlouho nepoužíval. Tempo 
kilometr za 40 minut. Večer celí mrtví dorážíme do Zabrydu, 
obcházíme místní, jestli nás na noc ubytují. Po pár pokusech se 
nás ujme ukrajinská paní, vaří nám večeři a nalévá pár panáků 
domácí pálenky. 

Druhý den ráno propásneme autobus do Chustu. Jak neobvyklé. 
Autobus zase odjel dřív, než měl a začínáme stopovat. Zjišťuje-
me, že na Ukrajině se stopování vyplácí, staví nám hned první 
auto, legendární Niva s pohonem 4x4. Pán je laskavý a odveze 
nás kousek za město. Snídani jsme strávili na lavičce u autobu-
sový zastávky s nadějí, že přijede autobus. Z ničeho nic přijíždí 
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pán na kole, dává se s námi do řeči. Nejprve na nás spustí ukra-
jinštinou, ale po prvních slovech zjišťuje, že nemáme sebemenší 
tušení, co vlastně říká. Nakonec se ukáže, že umí česky a zve 
nás na ranní kávu. Pán si postěžuje na vládu a popisuje, kde 
v Čechách pracoval. Ukazuje nám statek a na cestu dostáváme 
pár jablek. Samozřejmě, že jsme autobus zase propásli. Stopu-
jeme dále, shodou okolností stopneme bílý tranzit. Na Ukrajině 
je obvyklé, že ten, kdo vlastní dodávku, si přivydělává svozem 
vesničanů. MHD na Ukrajině evidentně nefunguje. Dodávka je 
zcela plná, ale pro Ukrajince žádný problém. Chvíli nás v do-
dávce jede 17 a tři krosny na 15 míst, dva z nás stojí. Dojíždíme 
živí do Chustu, zabíjíme čas do večera a do odjezdu autobusu.

Autobus přijíždí na čas a dokonce klimatizovaný, příjemné pře-
kvapení v 30 stupňovém vedru. Člověk si už v duchu říká, že už 
by to mohla být poklidná cesta domů. Ale opak se stal pravdou. 
Nejprve 5 hodinové zdržení na slovensko-ukrajinských hrani-
cích, celní kontrola od slovenských policistů a ztracení se v Bra-
tislavě (řidiče jsme museli navigovat podle google maps), ale 
nakonec s 3 a půl hodinovým zpožděním a 21 hodinách stráve-
ných v autobuse se opět objevujeme v Praze.

Už je to mu pěkná řádka let, co český známý spisovatel a cesto-
vatel Miroslav Zikmund pronesl svůj nejslavnější citát: „Nelituji 
žádného dne, kdy jsme byli na cestách!“. Tento citát platí i pro 
naše dobrodružství v Podkarpatské Rusi. Každý den jsme si užili 
naplno a žádného dne nelitujeme. Některé dny byly těžké prodí-
rat se křovím, mlhou, bojovat s deštěm a dopravou. Ale odmě-
nou pro nás byly neskutečné výhledy a krásy přírody. 

Text + foto Tomáš Poledníček – Topol

CEJ 2018
Balvan Rudná jste také mohli potkat v létě v Maďarsku, kde se 
konal CEJ 2018, neboli Central European Jamboree. Jamboree 
se koná jednou za dva roky a scházejí se na něm skauti ve vě-
ku 14-18 let. To letošní se konalo na přelomu července a srp-

na v kempu Szalki-sziget, Dunaújvaros. O akci je velký zájem, 
a proto se na něj devítičlenné patroly pod vedením jednoho osm-
náctiletého skauta hlásí s velkým předstihem.  

Naše středisko vyslalo jednu patrolu pod vedením Lucky Mráz-
kové, druhé velel Tomáš Poledníček. 

Český kontingent připravil pro svoje i zahraniční účastníky bo-
hatý program plný her, workshopů a koncertů, při kterém měli 
naši skauti možnost se seznámit se skauty ze zahraničí. A nemo-
hl chybět ani výlet na Balaton. 

Další Jamboree se bude konat na Slovensku a věříme, že i na 
něm se objeví skauti z Rudné

Foto:  Kristýna Madarászová

Více fotografi í a o naší činnosti na www.balvan.cz. 
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NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI RUDNÁ
Lubomír Kocman

 
 

Ing. Petr Fišer

Placená inzerce
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Volební program - naše cíle

,

 

 

 

Placená inzerce
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ODS a nezávislí kandidáti

14. SOPHIE EHÁ KOVÁ 
STUDENTKA VŠ , MAMINKA NA MATE SKÉ 

studentka americké univerzity v Praze - UNYP 
nezávislý kandidát 

v k: 26 let 

15. MICHAELA MALÍKOVÁ 
MANAŽERKA, MAMINKA NA MATE SKÉ 

absolventka st ední hotelové školy 
nezávislý kandidát 

v k: 27 let 

3. BSBA. OND EJ SÁDLÍK, MBA, LL.M. 
EKONOM 

absolvent americké univerzity - NCSU a univerzity UNYP 
nezávislý kandidát 

v k: 32 let 

4. MGR. DAVID DRAXLER 
U ITEL A TENISOVÝ  TRENÉR 

absolvent Univerzity Karlovy - fakulta t lovýchovy 
nezávislý kandidát 

v k: 37 let 

5. ING. PAVEL ZDVO ÁK 
EKONOM A VYSOKOŠKOLSKÝ  PEDAGOG 

absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze 
len MS ODS 
v k: 64 let 

6. VLASTIMIL FRÖHLICH 
PODNIKATEL -  STAVEBNICTVÍ 

absolvent st ední pr myslové školy elektrotechnické 
len MS ODS 
v k: 55 let 

7. MICHAELA PALAS ECHOVÁ 
FINAN NÍ PORADCE 

absolventka st ední ekonomické školy 
nezávislý kandidát 

v k: 42 let 

8. MILENA HOLE KOVÁ 
D CHODCE 

absolvent st ední pr myslové školy strojní 
nezávislý kandidát 

v k: 65 let 

9. KAREL LADRA 
PODNIKATEL -  SKLENÁ STVÍ 

absolvent st edního odborného vzd lání strojírenství 
nezávislý kandidát 

v k: 52 let 

10. ING. MILAN ŠTEFÁNEK 
PODNIKATEL VE STAVEBNICTVÍ 

absolvent VUT 
nezávislý kandidát 

v k: 54 let 

11. VERONIKA FRÖHLICHOVÁ 
DISPE ERKA 

absolventka st ední školy ve ejné správy 
nezávislý kandidát 

v k: 23 let 

12. LENKA STEJSKALOVÁ 
D CHODCE 

D ÍVE VEDOUCÍ SKLADU 
nezávislý kandidát 

v k: 64 let 

13. MAREK SÝKORA 
D CHODCE 

D ÍVE PODNIKATEL V OBORU OBCHODU A SLUŽEB 
nezávislý kandidát 

v k: 64 let 

1. BC. JAN SÝKORA 
MANAŽER DOPRAVY 

absolvent Univerzity J. A. Komenského 
p edseda MS ODS Rudná 

v k: 27 let 

VOLEBNÍ PROGRAM A VŠE CO CHCEME V NAŠEM M ST
VYLEPŠIT JSTE JIŽ NALEZLI VE VAŠICH POŠTOVNÍCH 

SCHRÁNKÁCH

2. JARMILA ZIMÁKOVÁ 
PODNIKATELKA V OBORU  

OBCHODU A SLUŽEB 
nezávislý kandidát 

v k: 61 let 

Placená inzerce
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SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ RUDNÉ 

 

 

 
 

 

P edstavení kandidát

1. Jan Dejm, DiS., 40 let, specialista mobilních sítí; 
Vedoucí skautského st ediska Balvan Rudná 
Rudná, bez politické p íslušnosti, nezávislý kandidát 
  
2. Petr Seidl, 42 let, stavbyvedoucí 
Vedoucí oddílu skautského st ediska Balvan Rudná 
Rudná, bez politické p íslušnosti, nezávislý kandidát 
 
3. Ing. Ivan Sedla ik, Ph.D., 32 let, projektant 
dopravních staveb 
Rudná, bez politické p íslušnosti, nezávislý kandidát 
 
4. Ing. Jaroslav Bareš, 40 let, obchodník v energetice 
Rudná, bez politické p íslušnosti, nezávislý kandidát 
 
5. Ing. Kate ina Kvapilová, 37 let, podnikatelka 
Rudná, bez politické p íslušnosti, nezávislý kandidát 
 
6. Roman Pražma, 44 let, podnikatel 
Rudná, bez politické p íslušnosti, nezávislý kandidát 
 
7. Ing., RNDr. Luboš Polední ek CSc., 56 let, vedoucí 
projekt  v IT 
Rudná, bez politické p íslušnosti, nezávislý kandidát 

8. Ing. František Kudrna, 37 let, podnikatel 
Rudná, bez politické p íslušnosti, nezávislý kandidát 
 
9. Václava echová, 48 let, podnikatelka 
Rudná, bez politické p íslušnosti, nezávislý kandidát 
 
10. Ing. Ond ej Šindler, 41 let, podnikatel 
Rudná, bez politické p íslušnosti, nezávislý kandidát 
 
11. Josef Hluchý, 54 let, technik PO 
Rudná, bez politické p íslušnosti, nezávislý kandidát 
 
12. Ing. Marie Polová, 62 let, d chodkyn  
Rudná, bez politické p íslušnosti, nezávislý kandidát 
 
13. Bc. Martina Vrbská, 39 let, u itelka MŠ 
Rudná, bez politické p íslušnosti, nezávislý kandidát 
 
14. Ing. Miroslav Novák, 67 let, projektant 
Starosta TJ Sokol Rudná 
Rudná, bez politické p íslušnosti, nezávislý kandidát 
 
15. Ing. Miloslav Dvo ák, 71 let, projektant 
Rudná, bez politické p íslušnosti, nezávislý kandidát

 
 

D KUJEME ZA VAŠÍ PODPORU, JSME TU OP T PRO VÁS… 
 

 

Placená inzerce
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Volební program Sdružení pro rozvoj Rudné 

1. Voda  
a. Reáln  ešíme problematiku vody – bude pot eba investovat do oddílné kanalizace, na což se v minulých dobách zapomínalo. 

Pokusíme se zajistit jiné zdroje vody, nap . podzemní prameny. Postavíme se elem k tajemstvím a nepravdám v otázce m stské vody. 
Jasn  a z eteln  ob an m vysv tlíme, jak celá problematika vypadá, jaké jsou skute né meze a na em závisí ceny vodného a 
sto ného a co nás v této oblasti v budoucnosti eká a nemine. 

2. Sociální služby 
a. Budeme usilovat o zavedení sociální pracovnice / pracovníka pro sociální a seniorskou problematiku – terénní pracovník pov ený 

dohledem a pé í o blaho našich senior  (nap . pomoc p i vy ízení žádostí o p ísp vek na pé i, pomoc p i vy izování pr kazky ZTP, styk 
s ú ady, SSZ, m stem, pomoc p i erpání p ísp vk , dohled nad životní úrovní), budeme usilovat o využití prost edk  z kraje pro 
podporu senior . 

b. Výstavba polyfunk ního domu služeb, z ízení centralizovaného zdravotního st ediska v centru m sta – v tomto dom  budou krom  
ordinací léka  i kancelá e k pronájmu a kavárna. Výstavbou domu služeb a dokon ením rekonstrukce centra m sta vznikne ada 
nových parkovacích míst. 

c. Ve ejné WC – spole n  s místními podnikateli se pokusíme z ídit sí  ve ejných WC, kterou bude m sto podporovat a v podob  
p ísp vk  i financovat. 

3. Policie a bezpe nost 
a. Rozší ení m stské policie – chceme, aby byl 1 strážník pln  k dispozici pouze pro Rudnou a procházel ji i p šky nebo projížd l na kole. 

Naším cílem bude heslo „m j strážník, na kterého spoléhám“. 
b. Z ízení kamerového systému – pokrýval by frekventované prostory nap . centrum, okolí školy, školky, vjezdy do obce. 

4. Havlí kovo nám stí a centrum Rudné 
a. Dokon ení projektované revitalizace Havlí kova nám stí – V Rudné chybí nám stí, d íve jím bylo Havlí kovo nám stí. Chceme 

obnovit celý prostor, vytvo it trhové místo, ud lat chodníky a revitalizovat stromy, vysázet nové rostliny, trávníky apod.. 
b. Rekonstrukce již zakoupené budovy po bývalém zdravotním st edisku za ú elem rozší ení MŠ  – chceme, i za pomoci dotací, upravit 

budovu a p ilehlý prostor bývalého zdravotního st ediska (kde byla zubní ordinace) na dv  t ídy pro d ti z Rudné. D m má malou 
zahradu, která by se dala také využít, ale hlavn  je naproti stávající školce, kde je možné využít velkou zahradu. Lze využít též kuchyni 
stávající školky. Místa k parkování jsou již p ed domem hotová. 

5. Infrastruktura 
a. Rekonstrukce jižní ásti Masarykovy ulice proti Sokolskému domu (návaznost na d m služeb) – ve ejný prostor otev eme i p ed 

poštou, zbouráme nevzhlednou halu a vznikne tak parkovací prostor pro ob any, kte í jezdí na nákupy apod.. Parkování bude kolem 
Sokolského domu a v centru asov  omezené, možné jen na ter íky (2 hodiny zdarma), abychom zabránili lidem z okolních obcí, kte í 
jezdí za prací do Prahy, zde odstavovat auta na celý den. 

b. Výstavba chodníku podél Karlovotýnské ul. sm r Nu ice – poda ilo se vykoupit pozemky a je nutné kv li bezpe nosti chodc  
neprodlen  za ít se stavbou. 

c. Rekonstrukce a zklidn ní dopravy v ulici Sládkova (zvýšený provoz zejména p i zav ených závorách) – v této lokalit  jezdí 
neukázn ní idi i rychle a ohrožují obyvatele. Po stavebním opat ení ke zklidn ní dopravy by museli jezdit výrazn  pomaleji a 
opatrn ji. 

d. Pokra ování ve výkupu pozemk  pod komunikacemi a jejich opravy – opravám mnoha komunikací, které jsou ve špatném stavu, 
brání majetkové pom ry. Je t eba dále pokra ovat ve snaze získat p íslušné pozemky pod komunikací do majetku m sta a pak 
p íslušné komunikace opravovat, nap . ul. Benešova, V. Nováka, M. Alše. 

6. Parkování v centru 
a. Nové parkovišt  P+R u nádraží Rudná – pokra ovat v projektu, m sto již zakoupilo pozemek od SŽDC. Sem by se p esunulo 

dlouhodobé parkování z centra m sta, kde by bylo pouze asov  omezené parkování (viz bod 5a). Bude zde možnost parkovat i jízdní 
kola. 

7. Participativní rozhodování o d ní v Rudné 
a. Vy leníme ást rozpo tu na projekty, o kterých mohou sami ob ané rozhodnout, zda budou realizovány. V ideálním p ípad  tyto 

projekty ob ané sami navrhnou. Cílem je podnítit v tší zájem lidí o své m sto. 

8. Sb rný dv r / sb rná místa 
a. Sb rný dv r v Ho elicích – Výstavba skute ného komplexního sb rného dvora se všemi moderními službami. Sb rný dv r bude 

poskytovat nejen sb r odpadu a jeho likvidaci, ale i informace o postupech zpracování a tocích odpad , které se zde budou ukládat. 
b. Sb rná místa – Budeme se i nadále snažit zvyšovat po et sb rných míst, podporovat jejich ast jší a efektivn jší úklid a odhalování 

ob an , kte í u sb rných míst zanechávají odpad mimo nádoby. 

9. Kultura a spolky 
a. Podpora kulturn  spole enských a sportovních akcí – zavedeme volné plakátovací plochy pro autentické informování o místních 

akcích, podpora lidových tradic. 
b. Podpora spolkové innosti – nadále vy le ovat finan ní prost edky na kulturní innost, koncerty, zájmovou a spolkovou innost. 

 

Placená inzerce
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• Chcete pla  t nižší cenu za služby poskytované m stem v etn  vodného a sto ného?
Upravíme tarify a nastavení místních daní. Pom žeme tak senior m, sociáln  slabým a matkám sa-
moživitelkám. Mén  zapla  te za vodu i za popelnice. Jdeme snížit cenu vodného a sto ného nej-
mén  o 20 %. Neslibujeme však nereálné! Vytvo íme e-shop, abyste nemuseli kv li platbám m stu 
a jeho organizacím nikam chodit a vše bylo jednoduché a na jednom míst .

• Chcete spolurozhodovat a mít p ehled, kam a kdy se budou investovat peníze m sta?
Preferujete park, cyklostezku, koupališt  i pokry   obce wi   signálem? O ás   rozpo tu budete spo-
lurozhodovat sami. Na radni ním webu najdete všechny smlouvy i faktury, budeme publikovat video-
záznamy z jednání zastupitel  a zve ej ovat zápisy z jednání rady m sta. Žádné tajnos   p ed ob any!

• Chcete obchvat Rudné? Aby tranzitní doprava neprojížd la m stem? Vadí vám hluk z dálnice?
Obchvat, který odleh í provozu na silnicích 605 (Masarykova) a 101 (Drahel ice – Rudná – Tachlovice), 
a zavedení pro  hlukových opat ení jsou naší prioritou.  

• Chcete zde mít kulturní a spole enské centrum?
P ší zóna v centru Rudné není nereálnou v cí. Kone n  bude v našem m st  možno p ivítat divadelní 
soubory i hudební skupiny z celé republiky, uspo ádat farmá ské trhy nebo n kam ve er zajít s p áteli.

• Chcete centralizovaná sportovišt  s možnos   ve ejného koupání?
Chceme využít dostate né zásoby vody v n kterých z vy  povaných lokalit Rudné. Dostupnost? Po 
cestách pro p ší a cyklisty. Vytvo íme tak prostor pro rozvoj sportovních oddíl  s minimalizací jejich 
provozních náklad  i rozvoj turis  ky podporující místní podnikání.

• Chcete v tší bezpe nost na ulici i na silnici?
Chceme reziden ní zóny a kamerový systém v exponovaných lokalitách. Vaše d  , vy i váš majetek  
budou ve v tším bezpe í.

• Chcete, aby Rudná za ala být energe  cky sob sta ným m stem?
Budeme realizovat projekty m sta i ob an  v oblas   obnovitelných zdroj  a za neme lépe využívat 
deš ovou vodu a vodní zdroje. Úspory pro lidi a m sto i soulad s p írodou, to je naším cílem!

Rudná pro život 2013 je jedinou ob anskou kandidátkou ve m st . Jde o erudované lidi, kte í 
nejsou závislí na poli  ckých stranách ani na m stských zakázkách. Zárove  však mají bohaté 
zkušenos   s  nancováním, projektovým ízením i s ve ejnou správou.

DEJME RUDNÉ NOVÝ IMPULS!

Placená inzerce
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Centrum pro rodinu Rudňáček, o.s.
Léto v CPR Rudňáčku…. 
Jako každý rok Spolkový dům v době letních prázdnin nezahálí, 
je zde spousta smíchu, křiku, veselí. I toto léto se neslo v tom-
to duchu.  Po dobu sedmi týdnů jsme nabídli dětem příměstské 
tábory. První týden v termínu 9. – 13. 7. 2018 probíhala letní 
keramická dílna pod vedením Jitky Kuškové. O týden později 
v pondělí 16. 7. 2018 jsme přivítali naše dětské hudebníky na 
hudebním táboře. Spolkový dům se rozezněl velkou spoustou 
písniček, tónů a krásných hudebních seskupení. Mimo nácviků 
a her na své nástroje měly prostor a získávaly i nové vědomosti. 
Přivítaly mezi sebe hosta, perkusistu Miloše Vacíka. V úterý do-
poledne jely na výlet do Prahy do Muzea Bedřicha Smetany, kde 
shlédly expozici muzea a  hudební dílnu, odpoledne se zúčast-
nily tanečního kurzu v MZ Dance Teamu, kde se seznámili se 
základními tanečními kroky např. jive, chacha, waltz…. Během 
celého týdne děti zkoušely, zpívaly, hrály spoustu her a připra-
vovaly se na dva závěrečné koncerty, které tradičně absolvova-
ly v domě Seniorů v Rudné a v kostele sv. Stětí v Hořelicích. 
Velké poděkování patří panu Vehovskému za možnost prostorů 
a zkoušek v místním kostele a Jindřišce Černé za vedení a pří-
pravu celého tábora. Video ze závěrečného koncertu a fotografi e 
naleznete na našich stránkách či na facebooku Rudňáčku.
Od 23. 7. 2018 jsme pořádali týdenní příměstské tábory po dobu 
5 týdnů. V každém týdnu jsme nabídli možnost a prostory cca 
pro 35 - 40 dětí od 3 do 11 let. Děti byly rozděleny do dvou 
oddílů – 1. oddíl pro děti 3 – 6 let a 2. oddíl pro děti 1. stup-
ně. Souběžně v době letních prázdnin probíhal provoz Dětské 
skupiny Krteček, kde se prostřídaly v době letních prázdnin po-

stupně všechny děti, které pravidelně v průběhu školního roku 
navštěvují naši dětskou skupinu. Dětská skupina se též účastnila 
týdenních tematických bloků a zapojila se k tématům příměst-
ských táborů.
Tento rok jsme prožily různé cesty. Zde můžete nahlédnout pod 
pokličku našich programů.
1.  Turnus – Cesta pod hladinu – celodenní výlet 

http://www.vodni-dum.cz/
2. Turnus – Cesta do Afriky – výlet do Techmánie Plzeň 
3.  Turnus – Cesta do oblak – výlet http://www.letecke-muzeum-

-metodeje-vlacha.cz/ a letiště Václava Havla 
4.  Turnus – Cesta do Středověku – výlet do Dětenic – zámek, 

krčma, rytířský turnaj
5. Turnus – Cesta do pohádky – výlet zámek Mníšek pod Brdy 

Ostatní fotografi e ze všech turnusů a oddílů naleznete na našich 
webových či facebookových stránkách. 

Centrum pro rodinu Rudňáček právě nabízí zápis do aktivit pro 
nový školní rok. Aktuální nabídku a aktuální informace nalez-
nete na našich webových stránkách www.rudnacek.mistecko.cz.

22. 9. 2018 vás srdečně zveme na již tradiční Závod o Ruden-
ské kolečko – více o akci naleznete na letáčku.
13. 10. 2018 chystáme Burzu dětského oblečení 

Těšíme se na vás na našich aktivitách.   
Za tým Rudňáčku, Jaroslava Průchová, koordinátorka CPR

Hudební tábor

Hudební tábor - koncert v kostele
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Cesta do oblak - pozor odlétáme

Cesta do oblak - piloti a letušky 2.oddíl

Cesta do oblak - piloti a letušky

Cesta do oblak - bezpečnostní kontrola - Letiště Václava Havla

Cesta do Středověku - rytířský turnaj v Dětenicích

Cesta do Středověku - Krčma Dětenice

Cesta do Středověku - zámek Dětenice

Cesta do Středověku - výlet na Karlštejn
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Cesta pod hladinu - alespoň kotníčky

Cesta pod hladinu - Vodní dům

Cesta pod hladinu - závěrečné foto

Cesta pod hladinu - Vodní dům +

Cesta pod hladinu 2. oddíl
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Rudenský objektiv . 2
stru n  z obsahu: 
 Osobnost Rudné - F. X. Th uri

 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
 Starousedlíci vs. náplavy

 pohled očima starousedlíka
 Realizovat cyklostezku není těžké

 jak to umí v obci Skalná

P ipravujeme 
VOLEBNÍ SPECIÁL 
 Kdo kandiduje v Rudné?
 Sliby chyby
 Volební humor
 Rozhovory, analýzy a další

Osobn
 velký mis

Jdeme
 kandidá

Spor
jak to

pp

Star
pohl
Re
jak

P
V

asopis

ZDARMA
ke stažení

!!!

ASOPIS RUDENSKÝCH OB AN

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

Placená inzerce
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Pomník TGM
Pomník byl umístěn před budovu Měú Rudná dne 28. června 1991.
Jeho putování po dušnickém katastru je tak zajímavé, že je třeba 
si připomenout celou historii.
     
Kamenný žulový podstavec byl dvakrát rozebrán a třikrát znovu 
složen a odhalen.  
24. července 1938 byl pomník odhalen poprvé na Havlíčkově 
náměstí. Vlastenecká dobročinná obec baráčníků sbírala peníze 
na tento pomník, bylo vybráno 6195 Kč, při příležitosti 85. na-
rozenin prezidenta-osvoboditele TGM. Pomník byl odhalen za 
účasti všech spolků a občanstva městyse Dušník.
     
Kronikář o této velkolepé slavnosti píše: „Velkolepá akce, kte-
rou navštívilo mnoho lidí, aby vzdali poctu TGM.“
     
V roce 1939, po příchodu nacistů, byl pomník rozebrán a aby byl 
zachován, baráčníci pomník ukryli do hrobky rodiny Šilhánko-
vých na hřbitově v Dušníkách - tolik ústní podání.
     
Po revoluci v roce 1948 byl pomník znovu sestaven a 8. červen-
ce za účasti spolků a občanů podruhé odhalen, opět na Havlíč-
kově náměstí. Bohužel v témž roce, po neblahých únorových 
událostech, byly likvidovány pomníky TGM, tak baráčníci opět 
pomník rozebrali a ukryli.

Po listopadu v roce 1989 se nové zastupitelstvo rozhodlo znovu 
obnovit pomník TGM. Po usilovném pátrání i mezi občany si 
pan Baloun upamatoval na „akci baráčníků u Živců“. A tak se 
pomník opět objevil, na zahradě pod přístřeškem. Rekonstrukce 
se ujal kameník pan Veverka z Rudné.
      
Jaro roku 1991 bylo plné svobody, vlastenectví a odhodlání 
k přejmenování hlavní ulice Suvorovova zpět na Masaryko-
va. Vytvoření nové bysty TGM bylo zadáno studentu Pavlu 
Formanovi z Prahy. Na bystu bylo vybráno mezi občany na 
5000 Kč, nejvíce se angažovala Libuše Vráblíková roz. Jo-
nášová.
       
Pomník byl postaven již potřetí a odhalení provedl kancléř 
prezidenta republiky pan Karel Schwarzenberg. Sešlo se 
mnoho občanů, aby uctili památku našeho prvního preziden-
ta TGM.
      
Jako bájný Fénix vstává z popela, tak pomník, který připomí-
ná zásluhy, život plný čestnosti a moudrosti, svědčí o velikosti 
a mravnosti tohoto člověka.

Sepsala: Miluška Havlůjová a Anna Novotná

Foto z roku 1938 Foto z roku 1948

Zábavný Psí den – Jarmark
Kynologický klub Rudná - Drahelčice pořádá již čtvrtý ročník 
oblíbeného Psího dne v areálu cvičiště v Rudné.

6. října 2018 od 13.00 hodin začíná zábavné odpoledne, které 
si užijí nejen chlupatí miláčci, ale i děti a dospělí. Uvidíte ukáz-
ky poslušnosti, agility nebo cvičení na míčích, se svými čtyřno-
hými kamarády se můžete zapojit do soutěže o nejšikovnějšího 
pejska, zábavného testu a až vám vyhládne, můžete si na ohýnku 
v areálu opéct buřta nebo si dát jinou svačinu – veškeré občers-
tvení je zdarma! Součástí akce je i jarmark s různými psími do-
plňky a dárečky pro radost a také veterinární poradna. Vstupné 
je dobrovolné, výtěžkem podpoříme psí útulek. 
Další informace naleznete na www.kkdrahelcice.cz.

Těšíme se na vás!
Martina Kotrbová, členka Kynologického klubu
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Dlouholetá praxe – 26 let na trhu!

Kvalitní a odborná montáž 

přímo od výrobce! 

Záruka 36 měsíců!

ŽALUZIE 
SÍTĚ PROTI HMYZU

SLEVA 
40%
z montáže

Po předložení tohoto kuponu

Tel.: 777 208 491 
E-mail: info@har.cz
www.har.cz

Tane ní škola TUMBAO 
úterý -  Sokol Rudná u Prahy 

styl latin dance a modern dance 

první lekce: 11. 9. 2018 

 

tvrtek – Meka Fitness Rudná u Prahy 

styl show dance a cheerleading 

první lekce: 13. 9. 2018 

 

pátek - Meka Fitness Rudná u Prahy 

lekce pro dosp lé 

styl latin dance 

první lekce: 14. 9. 2018 

 

cvi ení rodi  s d tmi 

tvrtek Lidový d m Nu ice 

první lekce: 13. 9. 2018 

 

POLE DANCE Chýn  

lekce po domluv  

 

Info na www.tumbao.club 

Tanec – Petra / tel. 603 555 461 

Pole Dance – Aneta / tel. 606 379 508 
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B O H O S L U Ž B Y
Církve československé 

husitské 
se koná

v neděli 23. září 
v 15 hodin.
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Budování pacifi cké železnice (tábor Kačlehy)
Devatenácté století se chýlí ke konci a čtyři významní investoři 
právě podepsali své smlouvy s kanadskou vládou. Jejich cílem 
není nic jiného než postavit významnou železniční trať napříč 
celým kontinentem – vláda totiž přislíbila značnou fi nanční od-
měnu tomu, kdo jako první propojí východní pobřeží se západ-
ním. Aby však mohli začít stavět, potřebují založit železniční 
společnosti, které by jim to umožnily. Zpráva o plánované Ka-
nadské pacifi cké železnici se šíří rychle a zanedlouho je vypsán 
konkurz, jehož se zúčastní 43 uchazečů ze všech koutů světa. 

Konkurz má podobu dovednostní soutěže, ve které se ukáže, 
v čem každý z uchazečů vyniká a na jakou roli se hodí. Výsledky 
mluví samy za sebe a během jediného dopoledne je rozhodnuto – 
James, Bill, Isa a Margharet si uchazeče rozdělí do čtyř budoucích 
společností. Aby však společnosti mohly být ofi ciálně založeny 
a mohly si v bance půjčit peníze na zahájení stavby, musí jejich 
členové strávit odpoledne zdlouhavým vyřizováním všech nále-
žitostí na úřadech. Jakmile se konečně propracují přes všechna 
osvědčení, povolení a poučení, mohou se konečně sejít se svými 
investory a hlavními úředníky, rozdělit si na základě svých před-
ností role a vymyslet si názvy. Také spolu připraví krátký reklam-
ní spot, jehož pomocí se chystají zaujmout potenciální sponzory. 

Všechny reklamy se u sponzorů těší velkému úspěchu, a tak 
společnosti zanedlouho nakupují první vlaky a zahajují stavbu. 
Aby v ní mohly pokračovat, potřebují však vydělat dostatek Za-
charů – ty získávají například v podobě vládních dotací za do-
pravu nejrůznějšího materiálu přes složitý systém celnic nebo za 
rozvoj zaostalých oblastí, který s sebou nese mnoho všetečných 
otázek od nedůvěřivých místních obyvatel. 

Společnosti se rychle vzdalují od základních táborů a naráží 
na první překážky. Kvůli zvýšenému výskytu banditů, kteří se 
doslechli o víceméně nechráněné trati vedoucí mimo civilizaci, 
musí najímat strážce, aby některými oblastmi jejich vlaky vůbec 
projely. Ještě více je však brzdí neznalost terénu, a tak se každá 
z nich rozhodne uspořádat vlastní průzkumnou výpravu. Svě-
domitě se na ni připravují například vařením večeře v kotlíku 
na otevřeném ohni, které se jim nepochybně bude v nehostinné 
kanadské krajině hodit. Během samotného průzkumu pak pro-
jektanti společností doplňují své mapy a zoologové zkoumají 
místní faunu. Proběhne i výměnný obchod s místními civiliza-
cemi, z něhož si za pouhou sirku nakonec všechny společnosti 
odnáší plné náruče nejrůznějšího zboží. 

Železniční trať pokračuje podle plánu, napomáhá rozvoji kanad-
ského průmyslu a propojuje stále více významných měst a dolů, 
ale společnosti ze začátku přehlíží dopady stavby na kanadské 
životní prostředí. Tři ze čtyř společností i přes varování renomo-
vané bioložky nakoupí prototypy nové expresní lokomotivy, aby 
se později ukázalo, že nové stroje vypouští nebezpečné jedovaté 

Žlutý květ

K tematickému táboru patří temanické oděvy

Všichni úředníci, stavitelé, dělníci, vládní zmocněnci, sponzoři… pohromadě
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zplodiny. Jsou staženy z prodeje a nahrazeny bezpečným mo-
delem. Společnost, která prototyp nekoupila, je pak odměněna 
dvěma bezpečnými lokomotivami. Dále musí společnosti čelit 
útokům jistých indiánských kmenů, jimž se nelíbí hlučné vlaky, 
a proto rozbíjí koleje, jakmile stavební práce na chvíli ustanou. 
Všechny kmeny však nejsou stejně agresivní a některé se spo-
kojí s tím, že požádají společnosti, aby nevedly trať přes jejich 
území. Společnosti jim vyhoví a za jejich ohleduplnost je indiáni 
štědře odmění.

Rozvoj železnice pokračuje závratným tempem a brzy společ-
nostem přestává stačit pouhá stavba. Provoz na trati jim začíná 
přerůstat přes hlavu, a tak každý sám za sebe nakoupí lokomo-
tivy nebo vagony a vyzkouší si obchodování s nákladem a pře-

pravu cestujících v americké železniční síti. Zkušební provoz je 
úspěšný. Aby mohly stejným způsobem fungovat i v Kanadě, 
potřebují však společnosti výrazné logo, a tak stráví několik ho-
din jeho vytvářením. 

Indiánských útoků stále přibývá, až nakonec náhle ustanou. 
Ukáže se, že šlo jen o ticho před bouří. Společný základní tábor 
společností brzy obsadí indiáni a zajmou dva členy každé z nich 
včetně ředitele. Po dlouhém boji se podaří několik zajatců osvo-
bodit, většina z nich však zůstává v rukou indiánů. Společnosti 
se spojí. Polovina tábora se ještě toho večera vydá na záchran-
nou výpravu pod vedením spřáteleného indiána jménem Tenase, 
který je schopen zajatce vystopovat, a musí přenocovat v divo-
čině. Zbytek zůstává a hlídá tábor, ale uprostřed noci nepřátel-
ský kmen přepadne a odvede i je. Zachránci nakonec pomůžou 
indiánům porazit bandity, a tak se jim podaří zastavit útoky na 
koleje a získat zpět zajatce. 

Indián Tenase se vrací se společnostmi do tábora a podivuje se 
nad jejich soutěživostí a honbě za penězi, které jsou z indiánské-
ho pohledu na věc naprosto nesmyslné. Přesvědčuje společnosti, 
aby spojily síly, nevedly dvě trati stejným směrem a místo toho 
společnými silami propojily a rozvíjely Kanadu. Nejprve jeho 
návrh vyvolává souhlasné i pobouřené reakce, rychle si však 
získá společnosti i investory na svou stranu. Během dlouhé po-
slední etapy stavby se čtyři trati a společnosti spojí v jednu, pro-
pojují města a zavedou železnici do mnoha nových míst.

Eleanor (Lucie Pavlišová)Mašinky jezdí a obchoduje se mezi městy

Co si uvaříme, si i sníme
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Knihovna Rudná zakoupila tyto nové tituly: 
Poděkování autorovi za dary knihovně:
Sedm vůní jara 1968 – Východoněmecká korespondentka Petra 
Behrensová píše o Československu 1968 – Václav Junek
Pravda o první republice – Václav Junek, Tomáš Hejna

Počátek – Dan Brown
Vzdálená řeka – Barbara Woodová
Hledání příslibu věčnosti – Jennifer Probst
Hořká sezona – Tami Hoag
Hrdina ze sousedství; Nezvaný host – Nora Roberts
Jedna želva za druhou – John Green

Jičínské pole mrtvých; Prokletí brněnských řeholníků – Vlasti-
mil Vondruška
Koruna démonů – James Rollins
Obchodník – John Grisham
Pán hor 2-4 – Hana Marie Körnerová
Rozbouřené vody – Danielle Steel
Loutkář – Daniel Cole
Jádro – Peter V. Brett

Více informací o knihách najdete na On-line katalogu knih na 
stránkách knihovny: www.knihovnarudna.cz

Spolek Rudná pro život diskutoval – 
tentokrát o věcech veřejných

Dne 16. srpna proběhlo další setkání členů a přátel spolku Rudná 
pro život. Tentokrát jsme se setkali na terase příjemné restaurace 
u Jakuba v Nučicích. Po přivítání nových členů jsme v přátelské 
atmosféře diskutovali s občany otázky veřejného dění v Rudné 
a okolí. 

Debatě dominovaly především volby do zastupitelstva a nápady 
na vylepšení našeho města. 

Dále jsme řešili nápady na vylepšení městského časopisu Život 
v Rudné i našeho časopisu Rudenský objektiv. Součástí spolko-
vého setkání byl i rozbor návrhů vhodných tras pro cyklostezku 

a vybudování centralizova-
ných sportovišť s možností 
veřejného koupání. 

Dostali jsme mnoho podnětů. Nejzajímavější diskuze plná argu-
mentů pro a proti, se strhla kolem vyhlášení tzv. „Dne nedělního 
klidu“, kdy by mohlo být městskou vyhláškou zakázáno použí-
vat motorové nářadí a stroje. Díky tomu byla uzavřena s občany 
sázka a vyhlášena anketa na našem facebooku, kde lidé o tomto 
stále aktivně hlasují. Zúčastnit se můžete i vy. Těšíme se na její 
výsledek a rovněž na další setkání s kytarou a všemi, kdo při-
jdou.

Děkujeme všem za příjemné posezení!

Martin Viktora, spolek Rudná pro život

P O Z O R  Z M Ě N A ! ! !
Zahrádkáři a senioři Rudná 

pořádají zájezd na Státní zámek 
KRÁSNÝ DVŮR
dne 20. září 2018.

Podrobné informace, přihlášky a úhrada 
účastnického poplatku na Setkání zahrádkářů 

a seniorů, 11. září, jídelna ZŠ Rudná, 15.00 hod.
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ZVEME VÁS
DO NAŠÍ PRODEJNY V RUDNÉ

kde si na ploše více než 200 m2

můžete vybrat vše pro vaše mazlíčky

� zvířata   � chovatelské   � potřeby krmiva

OBCHOD Masarykova 103,

252 19 Rudná u Prahy
� 311 678 189
�  733 567 663

� obchod@robimaus.cz
www.robimaus.cz

OTEVÍRACÍ DOBA

Po - Pá 08:00 - 19:00
        So 08:00 - 16:00
        Ne  14:00 - 18:00

Placená inzerce

Zahájen 
prodej za 
akční ceny
PRVNÍ CHODSKÁ  s. r. o.
Třebonická 237
252 19 Chrášťany

T: +420 602 247 825

E: chrastany@chodska.cz
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Pobočka Rudná 
Havlíčkovo nám. 20/5

(vstup z ulice J.V. Živcových, 25219 Rudná)

Michal Růžička   Tel: 608 771 882 
Email: michal.ruzicka@mmreality.cz

www.ruzickamichal.cz

644536 - Prodej stavební pozemek 
1.326 m2, Mezouň
Kompletní sítě na pozemku (plyn, 
elektřina, vodovod, kanalizace). Určeno 
pro stavbu rodinného domu

33.9000,,-- KKč/m2

47034 - Prodej, byt 3+kk,145 m2, Praha 
5 - Stodůlky, ul. Karla Kryla
Rok výstavby 2009, terasa, lodžie, sklep, 
parkovací stání. Celková plocha 145 m2, 
užitná plocha 83 m2, 5. poslední patro.

77 99900 0000,-- KKč

624734 - Prodej, byt 3+1, OV, 195 
m2, Rudná, ul. Karlovotýnská
+ otevřená galerie, sklep, terasa, 2 
parkovací stání, posezení na zahradě. 
Uzavřený areál. Poslední rekonstrukce
2013.

77 9990 0000,-- KKč

632462 - Prodej, stavební pozemek, 
943 m2, Beroun
Pozemek kompletně zasíťovaný: 
elektřina, kanalizace, plynová přípojka, 
vodovodní řád a vrtaná studna. Výhled 
na Beroun. Určeno pro stavbu RD.

22 3390 0000,-- KKč

Aktuálně poptáváme pro naše 
klienty

• Byty k pronájmu v Rudné a okolí

• Byt na prodej v Rudné a 
nejbližším okolí, velikost 3+kk, 
4+kk do 4.500 000,- Kč

• Komerční prostor na prodej v
Rudné, může být Chýně, 
Chrášťany, Zličín do 20 mil.

• Byt 2+kk – 3+kk v Rudné do 
3.500 000,-

• RD Rudná a okolí do 10 mil.

Pro naší pobočku přijmeme 
kolegu, či kolegyni na pozici 
realitního makléře. Oblast 
působení Praha – západ a Praha, 
zázemí pobočky s asistentkou v 
Rudné. Zastavte se za námi o 
nabízené pozici popovídat. 

INFORMAČNÍ OKÝNKO
Společnost M&M Holding není pouze realitní kanceláří, ale poskytuje komplexní služby související s trhem nemovitostí. Kromě klasického 

zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí nabízíme též oddlužnění, rekonstrukce a nově i výstavbu družstevního bydlení. Pokud by jste 
věděli o pozemku vhodném pro výstavbu bytového domu v okolí Rudné, prosím kontaktujte nás. Pozemek jsme připravení koupit a rozšířit tak 
bytový fond v ČR. V PŘÍPADĚ DOPORUČENÍ JAKÉKOLIV NEMOVITOSTI NA PRODEJ A PO ÚSPĚŠNÉM ZREALIZOVÁNÍ VÁM 
ZAPLATÍME PROVIZI ZA TIP. 
_______________________________________________________________________________________________________________

HYPOTEČNÍ ÚVĚRY, SPOŘENÍ, POJIŠTĚNÍ, ÚVĚRY, PODNIKATELSKÉ ÚVĚRY , INVESTICE
Zprostředkování jakéhokoliv produktu není podmíněno spoluprací se společností M&M Reality

- komplexní služby v oblasti financí, hypoteční i spotřebitelské úvěry, podnikatelské úvěry,
pojištění osob, nemovitostí, investice, spoření dětem a další

- poskytujeme dlouhodobý servis klientům, tzn.vyřizování pojistných událostí a veškerých změn aj.
- Nejlevnější sazby úvěrů z pozice největší realitní kanceláře

Přijďte se s námi zdarma poradit. 

Placená inzerce


