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ži jemeRudnou
Pojďme 
společně žít Rudnou
RUDNÁ JE BOHATÉ MĚSTO S VELKÝMI MOŽNOSTMI ROZVOJE. 
BOHUŽEL ALE JEDE JEN NA PŮL PLYNU. ROZHLÉDNEME-LI SE PO 
OKOLNÍCH OBCÍCH A MĚSTECH, NEUBRÁNÍME SE DOJMU, ŽE RUDNÁ 
VE SPOLEČENSKÉM ROZVOJI HRAJE AŽ DRUHÉ HOUSLE. 

Vedle svých sousedů je jak chudý 
příbuzný. Stejně jako jinde tu 

máme skvělé partičky maminek 
s kočárky nebo sousedy, které pojí 
důchodový věk. Chtěli by si někde 
sednout a popovídat. Smysluplně 
a tvořivě užít volný čas s přáteli, 
nebo se jen tak seznámit a předat si 
zkušenosti, recept na marmeládu 
nebo na bábovku po babičce. Nebo 
si užít atmosféru vánočního nebo 
velikonočního trhu, koupit si výrob-
ky řemeslníků, šikovných kuchařů, 
a to celé ozdobit svařákem nebo 
horkým moštem se skořicí. Jenže 
my z Rudné za těmito společenský-

mi „vymoženostmi“ jezdíme do Hos-
tivice, Nučic, Berouna. 

V komunitním životě Rudná zaostá-
vá, protože jí chybí jedna z podstat-
ných věcí. Není tu jediný vhodný shro-
mažďovací prostor. Nemáme fungující 
a velkorysé centrum, kde by se lidé 
mohli scházet, a čas, který tráví sami 
doma, mohli trávit při oblíbených ak-
tivitách společně, ať to jsou šachy, 
luštění křížovek nebo třeba sklenka 
vína. V lokalitě kolem Havlíčkova ná-
městí (u Masarykovy a při Růžové) 
se nacházejí hned dvě nemovitosti, 
které by svým rozsahem mohly těmto 
záměrům posloužit. Ty ale v nedávné 

době změnily majitele. Vytipovali jsme 
v této lokalitě další dva vhodné objek-
ty s dostatečnou plochou a volným 
prostranstvím. Po volbách bychom 
z pozice zvolených zástupců chtěli 
o pořízení takového centra jednat. 

Nový prostor by zásadním způsobem 
změnil tvář a funkčnost rudenského 
centra. Naším úmyslem je dát prostor 
pro realizaci kulturních událostí, setká-
vání občanů všech věkových kategorií. 
Kulturně společenský prostor by byl 
k dispozici spolkovému životu a lidé 
si jej mohli využívat dle vlastní chuti 
a fantazie. A možná by se pro změnu 
stal novou inspirací pro lidi z okolí.
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Je třeba si přiznat, že aut ubývat nebu-
de, okolní zástavba dopravu dál zahus-

tí. Uzavírka silnice z Chrášťan do Chýně 
nás nechala nahlédnout do budoucnosti. 
„Obrovský nárůst dopravy byl přesnou 
ukázkou toho, co by nás v Rudné čekalo, 
kdyby nebyla dopravní alternativa mimo 
naše město,“ varuje Libor Šoch, který 
již před rokem a půl jednal o možném 
obchvatu na odboru dopravy Středočes-
kého kraje. Kraj myšlenku nové komuni-
kace podpořil. 

Silnice by okamžitě odlehčila dopravě na 
křižovatce Na Staré (Masarykova – Lidic-
ká – 5. května; je to atypická a pro řidiče 
složitá křižovatka, neumožňuje míjení zle-
va, dokázala by odklonit dopravu z obcí 
na sever od Drahelčic). 
Je třeba se také dívat do budoucnosti, kdy 
územní plán Chýně předpokládá další 
masivní výstavbu (navýšení o 4 tis. obyva-
tel), z níž podstatná část bude umístěna 
na severní hranici Rudenského katastru 
– a zde reálně hrozí stažení další dopravy 

do Rudné, na dnes již přetíženou Masary-
kovou ulici. 
Severní obchvat sice nedokáže Rudnou 
ochránit od sjíždění automobilů z D5 
v případě její neprůjezdnosti. Dokáže 
však každý den redukovat dopravu, která 
je do Rudné sváděna z Drahelčic a z obcí 
dále na sever, včetně reálného budoucího 
nárůstu dopravy od Chýně. A to je pro 
nás rozhodně přínosné.
Financování této stavby by mělo být 
v režii Středočeského kraje, jak jsme 

Severní obchvat 

dopravně odlehčí Rudné 
ZANÉST DO ÚZEMNÍHO PLÁNU TRASU, KUDY BY MOHL VÉST 
OBCHVAT KOLEM RUDNÉ, POVAŽUJEME ZA ROZUMNÝ ZPŮSOB, 
JAK SE VÝHLEDOVĚ VYPOŘÁDAT S NARŮSTAJÍCÍM PROVOZEM. 

Jedná se o modrou linku. Spojuje dvě stávající komunikace (Rudná – Chýně a Chrášťany – Chýně) 
a kopíruje dálnici D5 v jejím ochranném pásmu (cca 25–50 m; vedení obchvatu v ochranném pásmu 
dálnice je v Evropě často používanou variantou).

Kudy obchvat povede?
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se informovali na odboru dopravy. Od-
hadovaná cena stavby činí do 40 mil. 
Kč (vč. realizace železničního přejez-
du). „Důležité je, že existují dotační 
zdroje na výstavbu silniční sítě v tzv. 
ITI Pražské metropolitní oblasti, kam 
Rudná spadá. Nejprve je však třeba stav-
bu zanést do územního plánu Rudné 
(a Chrášťan), provést majetkové vypo-
řádání (SČK) a připravit projektovou 
dokumentaci (SČK ve spolupráci s Rud-
nou),“ vysvětluje Gabriel Kovács.
Při diskusích s občany o této dopravní 
stavbě se objevily otázky, zda nová komu-
nikace nevyvolá tlaky na změnu územního 
plánu v jejím bezprostředním okolí. „Zde 
mohu odpovědně říci, že nikoli, jelikož to 
ze zákona není možné. V okolí plánované 
silnice je totiž půda v I. třídě ochrany (až 
na nepravidelné výjimky znemožňující její 
využití), a ta dle zákona č. 334/1992 Sb. 
O zemědělském půdním fondu, §4, odst. 
3 prakticky vylučuje použití k jiným než 
zemědělským účelům,“ dodal Kovács. 
V již existujícím územním plánu Rudné 
se nachází rozsáhlá plocha označená jako 
komerční zóna (severně od nádraží Rud-
ná, na hranici katastru s Chrášťany, jižně 
od D5), aktuálně nezastavěná. V žádném 
případě nepodpoříme její stavební realiza-
ci, pokud by mělo dojít k jejímu napojení 
na Masarykovu ulici. A protože tuto zónu 
nelze napojit přímo na D5, Severní ob-
chvat by mohl být účinným řešením, které 
nezatíží Masarykovu. A proč se staráme 
o komerční zónu? Blokovat rozvoj tohoto 
území by bylo proti zájmům Rudné. Měs-
to může získat benefi ty v podobě vyšších 
příjmů do rozpočtu města (daň z nemovi-
tosti, příjmy ze sdílených daní), a tak fi -
nancovat nové veřejné služby. Zásadní je 
ale v předstihu hledat dopravní alternati-
vy a řešení, která současným obyvatelům 
Rudné nezhorší kvalitu jejich života. Toto 
je však věc realizovatelná v horizontu 
mnoha dalších let.

Další důležitá dopravní 
opatření
Další důležitou věcí, která dokáže zlepšit 
dopravní situaci Rudné je přeložení silnice 
č. II/101 od sjezdu dálnice D5 na pátém 
kilometru na sever, které je však bloková-
no územním plánem Drahelčic. Cílem naší 
snahy bude však připomínkovat Zásady 
územního rozvoje Středočeského kraje, 
aby území bylo navráceno zpět do vyzna-
čeného koridoru z dnešního stavu tzv. 
územní rezervy. Je to první krok k další 
lidem prospěšné dopravní stavbě v kata-
stru Rudné.

Vyšší 
bezpečnost 

na Masarykově třídě
V LETECH 2007–2017 SE V RUDNÉ STALO 14 NEHOD 
ZA ÚČASTI CHODCŮ. JEDNA MĚLA SMRTELNÉ 
NÁSLEDKY, ČTYŘI NEHODY BYLY S TĚŽKÝM ZRANĚNÍM.

Přechody na Masarykově ulici 
u křižovatek s ulicemi Lidická, 

Na Přídělu (u školy), Nerudova, 
Benešova jsou vhodné pro zvýšení 
bezpečnosti. Bohužel neuspěly při 
dotačním řízení u SFDI a nyní je 
otázkou, zda Středočeský kraj 
provede tuto investici ze svých 
prostředků či nikoli. Bude-
me se snažit, aby tomu tak 
bylo. Opatření by měla 
spočívat v bezpečněj-
ším vodorovném zna-
čení (nové plné čáry 
u přechodů místo 

přerušovaných, tzv. dopravní stíny 
podvědomě zpomalující řidiče), ale 
i svislém značení (osazení chybějí-
cích dopravních značek, například 
u školy chybí značka upozorňující 
na děti). Usilujeme také o zvýše-

ní bezpečnosti v prostoru mezi 
Ruňáčkem, školou a kostelem, 

kde dnes neexistuje žádný 
přechod pro chodce. Po-

žádali jsme majitele ko-
munikace, Středočeský 

kraj, o řešení tohoto 
nebezpečného úse-

ku.
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Do lesa 
i do Prahy
     na kole bezpečně

ŽE BY MOHLA VÉST PŘES RUDNOU CYKLOSTEZKA, JSTE 
JIŽ ZAJISTÉ SLYŠELI. VYMYSLEL JI A DESET LET SE JI 
SNAŽÍ PROSADIT LIBOR ŠOCH, PŘEDSEDA SPOLKU 
ŽIJEME RUDNOU.

Připravil mapové podklady, konzulto-
val a prošel trasu s geodety, sezná-

mil s podklady starosty okolních obcí. 
„Starostka Chýně byla nápadem propojit 
cyklostezku s našimi sousedy nadšená. 
V Rudné jsem dosud nenašel odezvu,“ 
říká s tím, že i proto se rozhodl kandido-
vat do zastupitelstva Rudné. 
Oblastní cyklostezka podle jeho návrhu 
má 12 kilometrů a vede z pražských Sto-
důlek přes Jinočany a Rudnou do Drahel-
čic, přes okraj lesa Na Vypichu (Blýska-
va) až k potoku Kačák v Nenačovicích. 

Trasa má obrovskou výhodu, že je umís-
těna do krajiny, na existující polní cesty 
a méně frekventované místní komunika-
ce (červená křivka na obrázku). K této 
trase existují i další alternativy, například 
cesta více vedená přes Rudnou – Hořeli-
ce (modrá křivka). 
Z Rudné je koncipována na obě stra-
ny, jak k cestě do Prahy, tak k výletům 
do okolí. Zvlášť malým cyklistům nebo 
rodinám s dětmi, které jezdí ve větší 
skupince, by poskytla bezpečný průjezd 
krajinou. Cyklostezka se v oblasti Světi-

ce dotkne i nově uvažované vodní plochy, 
což by mohlo být dalším milým zpestře-
ním výletů do okolní přírody. „Možných 
tras je více a jsme připraveni podpořit 
jakékoli řešení vedoucí k cíli – propojení 
Rudné s Prahou a lesem,“ dodává Libor 
Šoch.

Skvělé je napojení cyklostezky na místní 
nádraží, lze tak kombinovat výlet s ces-
tou vlakem do Křivoklátských lesů. Ná-
vaznost na jiný druh dopravy splňuje 
i podmínku žádostí o dotace. Důležité 
je trasu cyklostezky prosadit i do sítě 
páteřních cyklotras Středočeského kraje, 
jelikož se tím reálně zvyšuje šance na fi-
nancování z evropských dotací. 
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Podpora sportu  
                                  v Rudné

BEZ SPOLKŮ BY FAKTICKY SPORTOVNÍ ŽIVOT V RUDNÉ 
NEBYL. O TO DŮLEŽITĚJŠÍ JE JASNÁ A DLOUHODOBÁ 
PODPORA ZE STRANY MĚSTA. PODLE SPOLKU ŽIJEME 
RUDNOU BY MĚLA MÍT STABILNĚJŠÍ CHARAKTER, ABY 
SPOLKŮM ZAJISTILA KONTINUITU PRO VYTVÁŘENÍ 
DLOUHODOBÝCH PROGRAMŮ.

Představili jsme vlastní projekt zá-
sad podpory spolkové činnosti. 

Klíčové sportovní oddíly by měly mít 
garanci podpory v delším časovém ho-
rizontu. Na menší spolky či na menší 
akce nemají být kladeny zbytečné 
administrativní náklady spojené s při-
jetím podpory,“ vysvětluje Gabriel Ko-
vács, dvojka kandidátky. 
Systematické podpory se má dostá-
vat hlavně sportovní činnosti dětí 
a mládeže. „Na práci fotbalového, 
florbalového, i tenisového klubu mů-
žeme být pyšní. Ale dovedu si před-
stavit, že podpora města bude ještě 

větší, že by mělo být schopné přispět 
například odměny pro trenéry, nebo 
na zvýšení jejich kvalifikací. Je radost 
se dívat na to, když s dětmi pracují 
lidé, kteří mají elán i odbornost,“ 
dodává. Zájem dětí je veliký, hlavní 
problém je nedostatek lidí ochotných 
kroužky vést. To je největší hrozbou 
pro fungování sportovní a zájmo-
vé činnosti mládeže. Jejich finanční 
podpora a projevení společenského 
uznání je ve veřejném zájmu Rudné.
Existence sportovních klubů ve měs-
tech má pozitivní vliv na stabiliza-
ci obyvatel a především na zdravý 

vývoj mládeže. Proto by město 
mělo do sportu více investovat, a to 
i do vzniku dalších sportovišť. Podél 
Růžové ulice je ideální rozvojové 
území pro další sporty, kde by v bu-
doucnu mohly vyrůst třeba volejbalo-
vé a beachvolejbalové kurty, basket-
balové hřiště, ale i potřebné zázemí 
se šatnami a občerstvením, kde by 
mohly trávit čas celé rodiny s dětmi. 
Jedná se o dlouhodobý cíl, jehož prv-
ním krokem je kvalitní územní plán. 
Vytvořit dobré a snadno dostupné 
prostředí pro sportování je jednou 
z cest, jak udržet naše město aktivní. 
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Nákup domu
    v Karlovotýnské ulici: 
Nejhorší investice města

CELKEM 8 MILIONŮ 300 TISÍC KORUN Z OBECNÍ 
KASY ZAPLATÍ RUDNÁ ZA NÁKUP DOMU NA ADRESE 
KARLOVOTÝNSKÁ 106, O KTERÉM SE ROZHODLO PŘED 
ROKEM A PŮL. PŘI VÝMĚŘE 346 M2 TO ZNAMENÁ 23 988 
KORUN ZA M2. ZNALECKÝ POSUDEK MĚSTA PŘITOM ČINIL 
6,5 MILIONŮ, TEDY CENU BEZMÁLA O 30 % NIŽŠÍ! 

V době, kdy se rozhodovalo o nákupu 
nemovitosti, byla uzákoněna povin-

nost umístit do školky děti již od dvou 
let. Nemovitost se nachází v blízkosti 
současné školky, a tak se možnost vyu-
žití společné zahrady a jídelny nabízela. 
Vůle řešit zákonnou povinnost nákupem 
nemovitosti v daném okamžiku asi neby-
la špatná, ale Rada města bohužel pova-
žovala tuto variantu za jedinou možnou. 
V březnu 2017 předložila zastupitelům 
návrh kupní smlouvy. Ten byl schválen. 
Spolek Žijeme Rudnou se proti nákupu 

ostře vymezuje. Vadí nám 30% rozdíl 
mezi kupní a odhadní cenou. Vadí nám, 
že neproběhla kritická diskuze nad alter-
nativami. „Je třeba si uvědomit, že využití 
domu primárně mířilo na děti od 2 let, 
které by měly svůj denní režim zcela od-
lišný od dětí tří a víceletých. A alternativ 
nebylo málo: spolupráce se soukromými 
školkami či provozovateli dětských sku-
pin v Rudné, pronájem jiné budovy či vý-
stavba vlastní nemovitosti na městském 
pozemku v Příčné ulici, který přímo na-
vazuje na areál školky,“ říká zastupitel 

Gabriel Kovács, který se nemohl v době 
rozhodování tohoto zastupitelstva účast-
nit, ale hned na dalším jednání inicioval 
odvolání, tzv. revokaci rozhodnutí – aby 
město nevýhodnou transakci nemuselo 
realizovat. Jeho návrh byl přehlasován.
Celá věc byla šita horkou jehlou – o tom 
svědčí to, že v době koupě nebyl hotov 
odhad ceny rekonstrukce s odkazem 
na časovou tíseň. Proč se kupuje nemovi-
tost v časové tísni? Dalším nenaplněným 
předpokladem koupi nemovitosti byly do-
tace. Jenže hlavním kritériem dotace je 

Nezastavěný obecní pozemek v Příčné ulici přímo sousedí s areálem současné školky 
(a domovem seniorů Rudná). Byl by dobrým řešením na rozšíření kapacity školky.
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Kauza 
Karlovotýnská
na zastupitelstvu
Ze zápisu z jednání zastupitelů při pokusu o revokaci 
usnesení o schváleném nákupu domu
p. Pražák – na minulém jednání jsme s p. Kovácsem nebyli přítomni 
a ze zápisu jsme se dočetli, že byl schválen nákup nemovitosti v uli-
ci Karlovotýnská. Považujeme za nutné vznést tyto otázky: 1. Jak si 
obhájíme, že jsme koupili nemovitost výrazně dráž, než je znalecký 
posudek? 2. Proč si nenecháme zpracovat ještě další znalecký posudek? 
3. Koupě nemovitosti je vázána na rozšíření školky, ale nevíme, kolik 
budeme potřebovat míst pro děti. 4. Máme zjištěno, jaká je dle vyhlášky 
Ministerstva zdravotnictví stanovená plocha na 1 žáka z hlediska hygi-
enických požadavků? 5. Počítáme ve financování s nějakou dotací? Dle 
našeho názoru máme málo informací, navrhuji tyto informace doplnit, 
revokovat usnesení a pak rozhodnout znovu.
p. Kocman – nemovitost prodává soukromý vlastník, jeho odhad je 
výrazně vyšší než ten, který jsme si nechali zpracovat my. A záleželo 
na Zastupitelstvu, jestli obchod uzavřít chce nebo nechce. Majitel počkal 
na naše rozhodnutí a přistoupil na podmínky splátek. Částečně bychom 
dokázali nákup uhradit z dotací. Nákup bereme jako strategickou inves-
tici do budoucna. Město nevlastní téměř žádné nemovitosti a nebude 
problém případně najít i jiná využití než je školka. Hygienické limity 
dle mého názoru vyhovují, ale necháme zpracovat studii. Co se týče 
případné dotace, tak musíme mít nejdříve zpracovanou projektovou 
dokumentaci, což prozatím nemáme.
p. Kovács – tyto otázky byly již vzneseny na dubnovém zasedání Roz-
šířené rady, odpovědi jsme nedostali. Bylo nám řečeno, že nemovitost 
potřebujeme pro potřebu školky, a že dotaci získáme. Stále ale neví-
me, jakou kapacitu budeme potřebovat. Mně rozhodně nestačí pouze 
konstatování, že koupíme nemovitost za cenu výrazně vyšší než je náš 
posudek. Klíčovým argumentem koupě nemovitosti bylo získání dotace. 
Jak jsme na tom? Z jakého programu bude? Dle mého názoru to není 
v zájmu města. Proč to neřešíme alternativou např. pouze pronájmem?
Zastupitelé – je to jedinečná příležitost získat pro město majetek, která 
se už nikdy nemusí opakovat. Na pronájem vily dotace nejsou a ani 
nebudou. Pokud si necháme zpracovat jiný posudek, koupě se neusku-
teční a majitel dům prodá jinému zájemci.
p. Kovács – impulzivně nakupujeme, aniž bychom měli na základě Stra-
tegického plánu spočítané, jaké služby v Rudné budeme potřebovat.
Usnesení: Zastupitelstvo města Rudná revokuje bod 3c. Usnesení Za-
stupitelstva č. 3/2017 ze dne 17. 05. 2017 a ukládá starostovi města 
doložení podkladů uvedených v důvodové zprávě.
Neschváleno počtem 2 hlasů pro, 7 proti, 1 se zdržel 
(viz bod 5d Hlasování)

efektivita, tj. kolik míst ve školce vznikne 
na korunu čerpané dotace. Při daných 
dispozičních řešeních zakoupené nemo-
vitosti by nebyla šance uspět. Pokud to 
shrneme – žádné alternativy nebyly pro-
jednány, žádné dotace nejsou a bohužel 
nemovitost před rekonstrukcí s nejas-
ným využitím je v majetku města. 
Neadekvátní a dle všeho nadhodnocená 
cena má o to horší dopad, že dům je rui-
na, stavěná ze struskových cihel. Je velká 
chyba, že při koupi nebyl striktně vyža-
dován tepelný audit. Víme, že vytápění 
zde spolykalo desítky metráků koksu. 
Využitelnost budovy k hospodárnému 
provozu si vyžádá další mnohamilionové 
investice.
Jakou perspektivu tenhle pomník vlastně 
má? Netroufáme si ani odhadnout...  Vy-
užití nemovitosti jako objekt, po kterém 
voláme – pro kulturu, seniory a spole-
čenské akce – je nevhodné, nemá po-
zemek, ani požadovaný rozsah ploch, 
ani dispoziční řešení. „Přínos z tohoto 
nákupu je pro město a jeho obyvatele ze 
všech směrů velice špatný. Škoda, mohli 
jsme mít přes 8 milionů korun ušetře-
ných na nákup nemovitosti, která nám 
chybí, na provoz kulturního a společen-
ského centra,“ komentuje nehospodárné 
rozhodnutí města předseda spolku Libor 
Šoch.
Další nemovitostí, která nutí k zamyšle-
ní, je dům na rohu Masarykovy a Poštov-
ní ulice. Je v havarijním stavu, před tře-
mi lety z něj byli vystěhováni nájemníci 
a byla zajištěna střecha proti zatékání. 
Čas běží dál a dům chátrá. Není dána jas-
ná využitelnost ani této nemovitosti, ne-
jsou zastupitelstvem projednány alterna-
tivy využití… Správa nemovitého majetku 
v Rudné potřebuje nový impulz.



1. Libor Šoch 
67 let, místní patriot a starousedlík, profesí grafik, spoluzakladatel 
spolku Žijeme Rudnou, iniciátor využití alternativních zdrojů vody 
nebo nového dopravního řešení v Rudné.  

3. Vladislava Volfová 
50 let, učitelka odborných předmětů, členka spolku Žijeme Rudnou, 
aktivně se zapojuje do zlepšení kulturního života v Rudné, zejména 
aktivit pro seniory

2. Gabriel Kovács 
45 let, ekonom, zastupitel Rudné a náměstek hejtmanky Středočes-
kého kraje zodpovědný za dotace a finance chce využít zkušeností 
s dotacemi a prosazovat zájmy Rudné na krajské úrovni.

4. František Hanzlík 
43 let, pochází z Rudné a zaměřuje se na ochranu přírody a životní-
ho prostředí s důrazem na to, aby případný další rozvoj Rudné neměl 
negativní dopad na současné obyvatele města.

Komunální volby 2018 
5. října 14–22 hod. a 6. října 8–14 hod. 

kandidátka č. 4 Žijeme Rudnou

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.

 5.  Ing. Petr Štípek (36) 
ekonom, zastupitel Rudné 

 6.  Ondřej Hlaváč (36)  
číšník

 7.  Vladimír Jelínek (34) 
podnikatel ve službách

 8.  Jakub Vejvoda (38)  
státní zaměstnanec

 9.  Pavel Vrbský (72)   
farmář

10.  Petr Plánička (31)  
prodejce automobilů

11.  Dagmar Königová (65) 
referentka ČSSZ

12.  Martina Fáberová (48)  
rehabilitační sestra

13.  Bohumil Fialka (40)  
interní ombudsman

14.  Karel Hojka (67)   
stavitel

15.  Matěj Fanta (30)   
letecký mechanik
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Chceme jednoduché a rychlé placení za služby v Rudné

Nevím jak vy, ale u nás jsme loni platili za rodinu 4x ročně za 
vodu, 1x za popelnice, 1x za psa, za dceru 12x měsíčně za 

školku, za syny 2x ročně stravné, 2x ročně ZUŠ, 6x sportovní 
aktivity a 2x kroužek po vyučování. Celkem 30 plateb za rok. 
Všechny tyto platby spojuje to, že jsou buď příjmem organizace 
spadající pod město (město, škola, školka či Technické služby 
Rudná); část plateb je ve prospěch spolků, které na území města 
působí. Bohužel pokaždé jiné variabilní symboly, specifické sym-
boly či zprávy pro příjemce, aby platby došly, kam mají. Jednou 
instrukce dostanu mailem, jindy je najdu na tom či onom webu. 

Přiznám se, je to trošku nepřehledné. A k tomu další nemalé 
množství plateb v hotovosti opět za školu a kroužky.
Na druhou stranu celý život pracuji v bankovnictví, zaměřuji se na 
platební styk. A tak si umím představit, že bych vše mohl pořídit 
kromě tradiční cesty i moderně. Své služby bych našel na jednom 
místě v městském e-shopu (kde by mohly být i služby spolků), kde 
budou údaje nastaveny předem a platit bych pak mohl samozřej-
mě kartou. Využívám i SIPO, které mi však nikdo nenabízí. Ani 
služby běžného bankovního inkasa. Je to sice drobnost, ale zpří-
jemní život. Už víte, co uděláte s ušetřeným časem? G. Kovács

Sousedské 
odpoledne

sobota 29. 9. náměstí Svobody naproti hasičárně
11.00 představení aktivit spolku Žijeme Rudnou

14.00–19.00 program pro děti
skákací hrad, malování na obličej

výroba odznaků dle vlastního návrhu

15.00 vystoupení String Ladies – netradiční smyčcové trio
16.00 koncert kapely Badys

občerstvení, limonáda pro děti zdarma
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Podpořme 
aktivní 
       stáří, 
všichni k němu dospějeme

VĚTŠINA ORGANIZACÍ NEBO SPOLKŮ SE ZAMĚŘUJE 
NA PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ. KATEGORIE SENIORŮ 
JE V RUDNÉ NEŠŤASTNĚ OPOMÍJENA.

Důstojný prostor, stálé místo, kde by 
se starší spoluobčané mohli scházet 

a kde se pro ně budou konat pravidelné 
akce, v našem městě chybí,“ říká Vlaďka 
Volfová, trojka kandidátky Žijeme Rud-
nou. „Je dobře, že ZŠ Rudná umožňuje 
jednou v měsíci posezení pro zahrádkáře 
a seniory, ale to nestačí. Bylo by prima, 
kdyby se mohli starší lidé se společnými 
zájmy setkávat i jindy,“ dodává. 
V okolních obcích či blízkých městech to 
funguje. Senioři se scházejí na pravidelná 
posezení, organizují zájmovou činnost, 
přednášky, výlety, besedy, zájezdy, cvičení. 
V Rudné je podobných aktivit jako šafránu. 
I akce pro seniory se dají propojit spolu-
prací s dětmi nebo mladými lidmi. „Pracuji 
na střední škole a během školního roku se 
svými žáky oborů cukrář, aranžér nebo 

kuchař připravujeme pro berounské seni-
ory různé přednášky či kurzy. Věřte, že je 
příjemné sledovat společnou práci mladé 
i starší generace. Mladé učíme úctě ke stá-
ří, starší generaci obohatíme volný čas,“ líčí 
osobní zkušenosti Vlaďka Volfová. 
Klubovna pro seniory v Rudné chybí 
a spolek Žijeme Rudnou chce adekvátní 
prostory zajistit. Řešením je pořízení kul-
turního a společenského centra v lokalitě 
kolem Havlíčkova náměstí.
Tím se otevřou další možnosti. Například, 
Středočeský kraj letos zahájil pilotní pro-
jekt POSEZ (POmoc SEniorům a Zdravot-
ně postiženým). Jde o zřízení kontaktních 
míst, kde se budou koordinovat a propojo-
vat aktivity s ostatními institucemi a part-
nery zabývajícími se sociálními službami, 
každý se tam dozví komplexní informace 

o zajištění sociální péče, získá potřebné 
rady, může se připojit na internet… Stře-
dočeská síť Posezů je spolufinancovaná 
krajem, obcemi a dalšími partnery. „Je to 
ekonomicky výhodné a chytré řešení, dají 
se sdílet programy i zkušenosti. Byla by 
škoda, kdyby Rudná zaspala a nevyuži-
la možností, které kraj v rozvoji sociální 
péče nabízí,“ podotýká Gabriel Kovács. 
Na naše stárnoucí spoluobčany musíme 
myslet s předstihem, především na do-
statečné kapacity pro ty, kteří potřebují 
pomoc druhých. Na středočeský Domov 
seniorů navazuje pozemek, který je v ma-
jetku města. Navrhujeme jej využít pro 
rozšíření. V nových prostorách by vzni-
kl denní stacionář, odlehčovací služba 
a další lůžka, která by sloužila přednost-
ně obyvatelům Rudné. 

Pokud hovoříme o potřebě vytvořit v Rudné společenské a kul-
turní centrum, ruku v ruce s tím jde i podpora spolkové čin-

nosti – ta je důležitým generátorem kulturních akcí. Avšak v ob-
lasti kulturního života, na rozdíl od sportovního, je organizační 
součinnost města nezastupitelná.
„Máme jasnou představu, jak by podpora kultury ze strany měs-
ta měla fungovat. Je třeba určit konkrétního pracovníka města, 
který bude odpovědný za spolkovou činnost a kulturu. Pokud 
chceme, aby Rudná více kulturně žila, musíme tomu vyčlenit od-
povídající část peněz z městského rozpočtu,“ říká Gabriel Kovács. 
Role referenta by spočívala v poskytování informací, koordinaci 
kulturních činností, pomoci s produkcí i propagací spolkových 
akcí, ale i sháněním grantů nebo sponzoringu. 
„Počítáme také s tím, že by město mělo být schopné, jako sou-

část podpory spolkové činnosti, nabídnout zdarma prostor pro 
propagaci například ve svých tiskovinách, nebo i na veřejných 
místech,“ dodává s tím, že současný systém, kdy spolky přijímají 
od města grantovou podporu, a pak si platí inzeráty v obecním 
tisku, nedávají smysl. „Odmítám, aby spolky působící na území 
Rudné, jak kulturní, tak sportovní, platily za inzerci. Plánujeme 
také pro bezplatnou inzerci zřídit veřejné plakátovací plochy, jako 
je běžné v okolních obcích,“ slibuje Kovács. 
Proč spolek „Žijeme Rudnou“ podporuje kulturu? Buďme vděční 
těm lidem, kteří investují své nápady a energii do kultury. Město 
jim má pomoci s jejich organizací, propagací a finančně. Spolky 
musí dopředu vědět, s jakou podporou od města mohou počítat. 
Tato podpora musí být dostupná nejen již fungujícím spolkům, 
ale i nově vznikajícím.

Lidé investují nápady, město peníze. Vyděláme všichni
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Uklidili jsme 
                     okolo pramene Světice

V soboru 15. září se po celé republice 
konala dobrovolnická akce Ukliďme 

Česko. Spolek Žijeme Rudnou se do ní 
zapojil a zorganizoval úklid kolem prame-
ne Světice. Ve spolupráci s městem jsme 
dodali igelitové pytle, rukavice a pracovní 
nářadí. Dobrovolníci dodali energii a chuť 
pomáhat. Nejhezčí bylo pozorovat nadše-
né pracovité děti, které se samy rozhodly, 
že půjdou uklízet přírodu. Během pár ho-
din jsme nasbírali na černých mikro sklád-
kách několik pytlů odpadků, především 
plastových obalů, ale také nebezpečný 
toluenový odpad. Děkujeme všem, vteří 
do toho šli s námi! Místo teď vypadá k svě-
tu a aby to chvíli vydrželo, bude potřeba 
lokalitu hlídat fotopastmi, které budou 
chování návštěvníků monitorovat. Spolek 
Žijeme Rudnou jedná se zástupci Ředitel-
ství silnic a dálnic, aby pozemek se Světicí 
byl převeden zpět do majetku města. 
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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.

Těšíme se na setkání s vámi.


