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Nový rybník

obohatí klima i spodní vodu
HORKO, SUCHO A KLIMATICKÉ ZMĚNY OBECNĚ SE ZAČÍNAJÍ DOTÝKAT
KAŽDÉHO Z NÁS. VODA JE TÉMATEM ČÍSLO JEDNA. PRO SPOLEK
„ŽIJEME RUDNOU“ ALE ŽÁDNÁ NOVINKA. „OD DOBY VZNIKU SPOLKU
SE ZAJÍMÁME O VYUŽITÍ MÍSTNÍCH VODNÍCH ZDROJŮ, JEJICH REVIZI
A O POSOUZENÍ JEJICH MOŽNÉHO VYUŽITÍ KE ZLEPŠENÍ VODNÍ
BILANCE MĚSTA,“ ŘÍKÁ PŘEDSEDA SPOLKU LIBOR ŠOCH.

J

ednou z aktivit je možnost využití
vody z pramene Světice, odkud
každou vteřinu bez užitku odtéká
litr kvalitní vody do Radotínského
potoka. „Tato voda by se dala využít
efektivněji. Podařilo se nám najít cestu, jak ji v naší krajině zadržet,“ vysvětluje Šoch. Chce v Rudné prosadit
vybudování rybníka, který by sloužil
jako veřejná vodní nádrž pro zadržování vody v krajině, pro rekreační
účely, nebo jako nádrž hasičům.
„Esteticky by obohatil veřejný prostor a zkrášlil okolí, které by mohly
doplnit lavičky, stromy nebo parčík,“
doplňuje. Zadržování vody v krajině

má pozitivní vliv na mikroklima
i na stav podzemních vod. Obohacení
spodních vod ocení i lidé, kteří mají
studny.
Pro využití vody ze Světice je nutné dostat vodu z jedné strany dálnice
na druhou. Spolek Žijeme Rudnou
po dlouhodobých jednáních s Ředitelstvím silnic a dálnic získal souhlas
vést vodu pod dálnicí. „Je to skvělá
zpráva, ŘSD umožní položit potrubí,
která odvede vodu na druhou stranu
a bude přítokem nové vodní plochy,“
vysvětluje Šoch.
V rámci aktuálních příprav nového
územního plánu spolek považuje

za přínosné, aby možnost vybudování vodních ploch byla přímo zanesena v územním plánu. Rybník by měl
vzniknout v místech, kde historicky
rybník zvaný „Koupák“ již byl. Ministerstvo životního prostředí i Státní
fond ŽP poskytují dotace na vybudování přírodních vodních ploch.
„Víme, že dotace může plně pokrýt
jak vlastní vybudování přírodní vodní plochy, tak přivaděče od Světice
do nového rybníka,“ říká Šoch. Obec
by nemusela investovat z vlastního
rozpočtu, přičemž by tuto oblast
mohla zhodnotit jak vodohospodářsky, tak pro rekreační účely.
1❤

Levnější
voda v Rudné

KUBÍK VODY STOJÍ V RUDNÉ 111 KORUN. CENA, O KTERÉ
ROZHODLI MÍSTNÍ RADNÍ, JE NOMINÁLNĚ VYŠŠÍ NEŽ
V OKOLNÍCH OBCÍCH. SPOLEK „ŽIJEME RUDNOU“ INTENZIVNĚ
PRACUJE NA TOM, ABY SE NÁKLADY NA VODNÉ A STOČNÉ
SNÍŽILY. NA KONKRÉTNÍ KROKY JSME SE ZEPTALI ZASTUPITELE
A ČLENA SPOLKU GABRIELA KOVÁCSE.
Netajíte se výhradami k ceně vody
v Rudné. Co vám konkrétně vadí?
Vadí mi netransparentnost. O ceně, jak
byla stanovena, rozhoduje fakticky městská rada. Jako zastupitel jsem nad jejím
rozhodnutím neměl jedinou možnost
kontroly. Přestože jsme dlouhodobě
žádali o informace, rada nám podklady
na moji žádost poskytla až po stanovení
současné ceny vody. Až budu mít možnost si ověřit, že v kalkulaci není o korunu víc nákladů, než je nutné, pak budu
třeba spokojen.
Podle vás ale cesty k levnější vodě
jsou…
Voda do Rudné se nakupuje prostřednictvím Pražských vodovodů a kanalizací,
našeho jediného dodavatele. Jako spolek
od roku 2017 prosazujeme, že je třeba
hledat víc zdrojů vody, konkrétně se začít
spoléhat sami na sebe, ne jen na PVK. To
je reálná cesta, kterou bychom se měli dát.
Můžete být konkrétní?
Rudná má vlastní historické vrty, které
se dříve používaly jako zdroj vody. Podle
nás má město udělat na vlastní náklady
analýzu, zjistit, kolik je tam vody, v jaké
kvalitě, a zpracovat studii proveditelnosti, která řekne, zda je ekonomicky výhodné vrt s čističkou a přivaděčem postavit
a jestli díky tomu budeme dlouhodobě
schopni čerpat levnější vodu, než bereme
z PVK.
To bude podle vás výhodné?
Podle všech dostupných informací ano.
Čím víc vody tam bude a čím nižší budou náklady na její úpravu, tím to bude
levnější. Nevyužít vlastní vodu mi přijde
jako plýtvání. Vzorem jsou pro nás reference z Berouna. To proto, že VAK Beroun kromě vody z PVK má vlastní vodu
z vrtů. Pokud bude naším jediným zdrojem PVK, nikam se nepohneme.
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O kolik bude voda levnější konkrétně?
Vše záleží na vydatnosti a potřebách
úpravy vody. Podle nejpravděpodobnějších předpokladů (vydatnost 5 l/s,
čerpání hlubinné vody) by cena za 1 m3

vody z vrtu neměla přesáhnout 7 Kč.
Dnes bereme vodu z PVK za 13 Kč, pokud jsou mé informace správné. V těch
7 Kč kalkulace jsou zahrnuty 2 Kč jako
za poplatek za čerpání podzemních vod,

1,5 Kč za energie a zbytek do 7 Kč jsou
předpokládané odpisy a investice. Iniciovali jsme také jednání s nezávislými odborníky, kteří nám potvrdili, že myšlenka
vrtů je postavena na reálných základech.
Co je třeba udělat?
K prověření vrtů vyzýváme vedení města od roku 2017, ale naše aktivita neměla odezvu, chyběla vůle. Až v červnu
2018, po jednání zastupitelstva, se věci
daly trochu do pohybu. Přitom ministerstvo životního prostředí na využití vody
z místních zdrojů vypisuje dotace na pokrytí 60–80 % investičních nákladů. Také
pan Janoušek, na jehož pozemku jeden
z vrtů leží, by byl ochoten průzkum povolit. Z mého pohledu je velká škoda, že se
rok 2017 promarnil, a doufejme, že není
pozdě pro průzkumné práce letos.
Cenu vody ale tvoří také náklady
na provoz, údržbu sítě a rekonstrukce.
Ano, jenže teprve na moji žádost se
v červnu schválilo, že historicky poprvé jako zastupitelé dostaneme přehled
provozních nákladů Technických služeb
Rudné. Z toho zjistíme, jestli jsou náklady správně rozloženy a zda se správně
promítají do ceny stočného. Pokud se
najdou další zbytné náklady, promítne se
to do snížení ceny vody. Samostatně je
třeba posoudit výši investic a jejich rozpočet do ceny vody. Nejsem zastáncem
toho, abychom žili na dluh. Na druhou
stranu je vidět, že prostor pro snížení
ceny tu rozhodně je.

Parkování
u hájovny?

Je to na dobré cestě

U HÁJOVNY NA VYPICHU UŽ NA PODZIM VZNIKNE
KULTIVOVANÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO AUTA NÁVŠTĚVNÍKŮ
LESA. RÁDI BYCHOM, ABY PODÉL CEST VYROSTLY TAKÉ
MALÉ ALTÁNKY, KDE BY SE LIDÉ MOHLI SCHOVAT PŘED
NEPŘÍZNÍ POČASÍ.

Nejsme žádní proutkaři aneb
historie vodních zdrojů v Rudné
Historie dokládá, že voda se v Rudné
z vrtů čerpala a je na co navazovat.
Předseda spolku Libor Šoch, který se
problematice věnuje, zjistil, že v okolí
jsou známy tři vrty. Jeden vznikl kolem
roku 1970 v rámci státního hydrologického průzkumu. Dle historických
informací je hluboký několik desítek
metrů a zasáhl údajně podzemní rezervoár pitné vody. Při čerpacích zkouškách, které trvaly nepřetržitě 14 dní,
vytékalo z vrtu 5 l/s. Nebyl prokázán
negativní vliv na studny v okolí. Pokud
tato vydatnost je stále platná, mohl by
tento zdroj uspokojit až třetinu spotřeby vody v Rudné. Další dva zdroje byly
zhotoveny za účelem zásobování dálniční odpočívky pitnou vodou v polovině
80. let. Plnily svou funkci do doby
zřízení městského vodovodu v Rudné.

S

polek „Žijeme Rudnou“ úspěšně
jednal se zástupci vedení Lesů
ČR, kteří přislíbili zřízení plochy pro
parkování na Blýskavě u hájovny Vypich. Mnozí z nás tam pravidelně jezdí za procházkami a odpočinkem, ale
často není kde zaparkovat, chybí tu
zázemí. Také si myslíme, že oblíbená
procházková trasa po horizontu od hájovny směrem k Nenačovicím (tzv.
Stará cesta) by mohla doznat vylepšení. Máme též přislíbeno, že Lesy ČR
umožní instalaci laviček, stolů a přístřešků podél této trasy.

Záměr jsme prezentovali na jednání
zastupitelstva Rudné, kde jsme se pro
něj snažili získat podporu. Ze strany
města by stačilo vyčlenit prostředky
na nákup odpočívadel v rozpočtu
na rok 2019, což jsme také navrhli. Odhadujeme, že částka do 90 tisíc korun
by vystačila na umístění tří odpočívadel. Ostatní investice by měly být realizovány z prostředků Lesů ČR.
Kromě parkování spolek intenzivně
řeší i to, jak bezpečně dostat na Blýskavu cyklisty a ty, co by rádi přišli
pěšky.
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Jsme tu
pro každého
Víc hlav víc ví
MYŠLENKA VYTVOŘIT SPOLEK, KTERÝ BY SE ZAMĚŘIL NA OTÁZKY KAŽDODENNÍHO
ŽIVOTA A CHODU NAŠEHO MĚSTA, VZNIKLA V LÉTĚ 2017. NAŠÍM MOTIVEM BYLO
ZALOŽIT TVŮRČÍ PLATFORMU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ NĚCO ZMĚNIT A UDĚLAT
Z RUDNÉ LEPŠÍ MÍSTO PRO ŽIVOT. KTEŘÍ CHTĚJÍ DÁT VĚCEM NOVÝ IMPULS, NOVÉ
MYŠLENKY A S ENERGIÍ SE VRHNOUT DO REALIZACE NÁPADŮ. VZNIKLI JSME
PROTO, ŽE SE VĚCI V RUDNÉ DAJÍ DĚLAT LÉPE.

T

ato platforma je otevřená každému, kdo je ochoten věnovat
třeba i krátkou chvíli svého času a podělit se o svůj elán nebo
zkušenosti. Možností spolupráce je hodně – od organizace společenských akcí po řešení konkrétních problémů Rudné. Lidé se
mohou zapojit dle vlastního uvážení, byť třeba do jediné akce,
která je jim blízká. Organizujeme činnosti spojené s přírodou,
plánujeme nové kulturní akce. Spolek vyvíjí různé aktivity, které se obecně vztahují k městu a okolí. Během krátké doby se
ukázalo, že je o ně zájem. Spolek začal suplovat jak chybějící
aktivity v Rudné, tak vytvářet názorovou alternativu k vedení

města. Lidé sdružující se kolem spolku začali přirozeně vytvářet
„podhoubí“ pro nové tváře do řízení města.

Proč kandidujeme do zastupitelstva?

Pozitivní ohlas na naši dosavadní činnost nás trochu zavazuje. Jsme
rádi, že ve vzdálenějším horizontu rozvoje rudenské komunity
máme co nabídnout. Abychom ale jenom neslibovali a uměli naše
představy a myšlenky prosadit musíme mít na to sílu. Rádi bychom
proto přijali zodpovědnost za naše aktivity, a proto se ucházíme
o vaši přízeň v komunálních volbách. Děkujeme za vaši podporu.

Komunální volby 2018
5. října 14–22 hod. a 6. října 8–14 hod.
Kandidátka spolku Žijeme Rudnou
1. L ibor Šoch (67)
polygraf
2. Ing. Gabriel Kovács (45)
podnikatel, náměstek
hejtmanky Středočeského
kraje, zastupitel Rudné
3. B
 c. Vladislava Volfová (50)
pedagožka
4. F rantišek Hanzlík (43)
podnikatel
5. Ing. Petr Štípek (36)
ekonom, zastupitel Rudné

6. O
 ndřej Hlaváč (36)
číšník
7. Vladimír Jelínek (34)
podnikatel ve službách
8. J akub Vejvoda (38)
státní zaměstnanec
9. P
 avel Vrbský (72)
farmář
10. Petr Plánička (31)
prodejce automobilů
11. Dagmar Königová (65)
referentka ČSSZ

12. M
 artina Fáberová (48)
rehabilitační sestra
13. Bohumil Fialka (40)
interní ombudsman
14. Karel Hojka (67)
stavitel
15. Matěj Fanta (30)
letecký mechanik

Informace o našich aktivitách najdete na www.zijemerudnou.cz a na facebooku Žijeme Rudnou.
Každou středu se scházíme od 16 hod. v 1. patře Obecního domu.
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Libor Šoch

Gabriel Kovács

Vladislava Volfová

František Hanzlík

Moje rodina patří mezi starousedlíky již pátou generací. Jsem v důchodovém věku, ale stále nepravidelně podnikám v polygrafii a propagaci, což je má původní profese. Už od mládí mě zajímal veřejný
prostor a jeho kvalitní rozvoj. Můj nesmlouvavý postoj ke lžím a manipulacím mě stál profesní růst a zákaz publikování v tisku.
S partou nadšenců jsem stál u zrodu nového sportu u nás, bikrosu,
což byl v 80. letech pro mládež hit č. 1. Jsem ženatý a máme dvě
dospělé děti. Mám rád přírodu a vše co s ní souvisí.
Jsem autorem oblastní cyklostezky i návrhů na využití místních zdrojů vody. Prosazuji severní obchvat za dálnicí jako řešení hrozícího dopravního zatížení z nově vznikajících sídel v Úhonicích, Drahelčicích
a Chýni, čímž by se zabránilo dopravnímu přetěžování Rudné. Navrhl
jsem do územního plánu využití alternativních zdrojů energie na našich pozemcích, které se k tomu hodí. Abych dokázal podněty pro
rozvoj Rudné realizovat, rozhodl jsem se společně se stejně smýšlejícími lidmi založit spolek Žijeme Rudnou a jít do letošních komunálních voleb.  

Pomáhat při rozvoji obce – takto bych asi definovala svou první kandidaturu do zastupitelstva města Rudná. V rámci zaměstnání jsem se
vždy věnovala a věnuji práci s dětmi, lidmi nebo organizování akcí.
To jsem zužitkovala i činností ve spolku Žijeme Rudnou, jehož jsem
členkou. Osobně bych se ráda věnovala kulturní činnosti a akcím
pro seniory, kde si myslím, že máme velké rezervy. Křivka populace
seniorů roste a je třeba této věkové skupině obyvatel věnovat více
pozornosti. Život přece důchodem nekončí. Jinde fungují kluby pro
seniory, pravidelná posezení, odpoledne s hudbou, kroužky, přednášky, zájezdy. Tak proč ne i u nás?
Vystudovala jsem ČZU Praha a pracuji jako učitelka odborných předmětů na SOŠ a SOU Beroun. Do Rudné jsem se přistěhovala skoro
před 30 lety a patřím k rodině starousedlíků. K městu mám milý
vztah a vidím zde velký potenciál k jeho dalšímu rozvoji.

Do zastupitelstva kandiduji podruhé. Rád bych využil zkušeností, které jsem nasbíral za poslední 4 roky. Osobně se zaměřím na otázky
finanční – je třeba pracovat na zvýšení příjmů rozpočtu Rudné, a to
především v oblasti daňových příjmů a přijatých dotací. V Rudné
bydlí odhadem 15 % lidí nepřihlášených k trvalému pobytu. Budu
prosazovat opatření, která budou motivovat obyvatele ke změně.
Každý přihlášený přinese do obecního rozpočtu 12 tis. Kč. Pokud
by byla úspěšnost poloviční, obecní rozpočet se zvýší o 4,5 mil. Kč
ročně. Dále se zaměřím na hospodaření Technických služeb Rudná,
a.s., jejichž nákladovost má přímý dopad na cenu vody v Rudné.
V roce 2017 jsem byl u rozhodnutí založit spolek Žijeme Rudnou.
Naším motivem je sdružit lidský elán a nápady ve prospěch Rudné
– protože víc hlav víc ví.
Jsem ženatý, mám tři děti. V Rudné žiju od roku 1998. Vystudoval
jsem finance a podnikovou ekonomiku na VŠE. Celý život podnikám
v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví. Od roku 2016 jsem náměstkem hejtmanky Středočeského kraje, kde se starám o oblasti financí
a evropských dotací.

Po studiích na SPŠ v Kladně jsem nastoupil k pomaturitnímu studiu
ekonomicky a jazykově zaměřenému. Po dokončení studia jsem pak
pracoval v několika účetních a auditorských firmách. Dnes podnikám
v oboru účetní a daňové poradenství pro několik firem, které vlastní
bytové a nebytové objekty.
Narodil jsem se před 43 lety Dagmar Hanzlíkové (Lhotské), jejíž
rodina v Rudné žije již několik generací a Františku Hanzlíkovi. Jsem
ženatý, mám dva syny Františka a Václava. Moje cíle v Rudné jsou
především zlepšování životního prostředí, zachování dosavadní tváře
obce a nutnost pečlivě posuzovat, zda je vůbec potřebná další výstavba. Naopak bych rád, aby se dal větší prostor přírodě a volnému
pohybu. Vše to souvisí i s mými koníčky, kterými jsou chůze, cyklistika a trávení volného času v blízkém okolí se svou rodinou. Chraňme
a udržujeme, co je nám blízké.
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Moudré hospodaření
s vodou a územní plán

JESTLIŽE PROSAZUJEME ČERPÁNÍ VODY Z VRTŮ V RUDNÉ, JE TŘEBA
NA STRANĚ DRUHÉ VODU TAKÉ „VRACET“. HOSPODAŘENÍ S VODOU
V KRAJINĚ JE BĚH NA DLOUHOU TRAŤ. LETOŠNÍ LÉTO NÁM DÁVÁ
DOBŘE VĚDĚT, ŽE SUCHA JSOU REÁLNOU HROZBOU. ZATÍM JE VODY
V RUDNÉ DOSTATEK, ALE POKUD SE NEBUDEME STARAT O UDRŽENÍ
TOHOTO STAVU JIŽ DNES, MŮŽEME BÝT V BLÍZKÉ BUDOUCNOSTI
POSTAVENI PŘED TĚŽKO ŘEŠITELNÝ PROBLÉM.

K

líčovým předpokladem pro udržitelné vodní hospodářství je dobře
napsaný územní plán. „Nyní se tvoří
plán nový a my budeme prosazovat,
aby obsahoval jasně deﬁnovaná a vymahatelná pravidla pro nakládání
s dešťovými vodami,“ říká Libor
Šoch, jednička kandidátky Žijeme
Rudnou. V zastavěných územích
a zastavitelných plochách je nutné
vytvářet podmínky pro zadržování,
vsakování i využívání dešťových vod
jako zdroje vody a s cílem zmírňování
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účinků povodní (přívalových dešťů).
Kromě toho musí jít město v používání těchto zásad příkladem. Například rekonstrukce parkovacích ploch
před Sokolským domem byla realizována s použitím dlažby umožňujícím
vsakování. „Jsem rád, že se tak i děje.
Je třeba v tomto pokračovat a veřejná prostranství maximálně využívat
jak pro vsak do terénu, tak pro decentralizované odvodnění,“ říká současný zastupitel a dvojka kandidátky
Gabriel Kovács. Podle něj je však re-

alizace těchto opatření velmi intuitivní. „Prosazuji vypracování tzv. Studie odtokových poměrů, která zjistí,
jak voda v Rudné teče – odkud, kudy
a kam. Aniž bychom to věděli, je
rozhodování o vsakování dešťových
vod velmi nepřesné. Posuzování vsaku pro každou stavbu zvlášť je nedostatečné pro řízení vodní bilance
v celém území,“ dodává. Spolek Žijeme Rudnou má koncepční přístup
k řešení vody v Rudné jako jednu ze
svých priorit.

Sázení
ovocné aleje
v Růžové
S

polečné akce nás baví. Obstarali jsme
ovocné stromky a každý, kdo měl zájem, si mohl zasadit do připravené jamky
vlastní stromek. K němu dostal cedulku
se jménem, aby mohl sledovat, jak stromek hezky roste. Doplnili jsme tak alej
v Růžové ulici a strávili společně dvě pěkná odpoledne. Stromkům se dobře daří,
pravidelně je chodíme zalévat a k tomu
nám pomáhají i Soptíci, malí rudenští
hasiči. V aleji vyrůstá několik nových
jabloní, hrušní, třešní a švestek a my se
všichni moc těšíme na první plody.

Rudnou
ži j e m e
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Spolek ŽIJEME RUDNOU
vás srdečně zve na

SVATOVÁCLAVSKÉ ZPÍVÁNÍ
A SÁZENÍ JUBILEJNÍ LÍPY
Chceme tak společně s vámi přispět k oslavám 100. výročí
založení Československé republiky.
Akci pořádáme ve spolupráci s římskokatolickou
farností Rudná Hořelice

v pátek 28. září 2018 od 13.30 hod.
v prostorách dušnického KOSTELA SV. JIŘÍ NA HOMOLI.
Zpěvy přednese berounský Smíšený sbor BONBON pod
vedením B. Vokáčové. Poté vám nabídneme malé
občerstvení, aby se nám lépe povídalo. Třeba o našem
městě, co je dobré a co by mohlo být ještě lepší.
Za spolek ŽIJEME RUDNOU srdečně zve
Libor Šoch – předseda spolku

