
Zpravodajství

Rakovničané požadují
měření kvality ovzduší
Rakovník – Fotografie smogu, nebo stíž-
nosti na zápach, i tímto se plní na sociál-
ních sítí skupiny na Rakovnicku. Lidé
nejsou ke svému okolí lhostejní a zajímá
je, co dýchají a v jakém prostředí žijí. I
proto v minulém týdnu vznikla v Rakov-
níku petice za zřízení měřící stanice
ovzduší ve městě. A důvodů pro zřízení
měřící stanice je hned několik. Rakovník
je město s několika významnými prů-
myslovými podniky a také městem bez
silničního obchvatu. Navíc podle Zdravot-
nické ročenky Středočeského kraje je Ra-
kovník oblast s nejvyšším výskytem no-
votvarů průdušek ve Středočeském kraji.
Městský úřad už o měřící stanici také žá-
dal, ale nebylo mu dosud vyhověno. (ref)

V tělocvičně vznikl
problém s podlahou
Nové Strašecí – Před několika týdny
představilo město novou přístavbu zá-
kladní školy a gymnázia veřejnosti. Nyní
se ale potýká se zásadním problémem, a
to v nové tělocvičně. Při pracích na no-
vé podlaze došlo ze strany zhotovitele k
pochybení. Firma svou chybu uznala a
přišla s náhradním řešením, které si
nechala ověřit soudním znalcem. Rada
města ale chtěla mít jistotu, a tak si
nechala znalecký posudek také vypra-
covat. Nyní čelí velkému problému,
protože znalecké posudky od dvou růz-
ných znalců se neshodují. Radní města
přijali usnesení podat odvolání proti
kolaudaci nové tělocvičny. (ref)

Nájemních bytů je málo,
zájemců naopak hodně
Rakovnicko – Ceny nájmů bytů v Rakov-
níku a Novém Strašecí jsou srovnatelně
vysoké, Jesenice je levnější. Zatímco v Ra-
kovníku a Novém Strašecí je u 2+1 měsíč-
ní částka sedm až osm tisíc korun bez
poplatků, v Jesenici se dá za tuto cenu
pronajmout větší byt. „Volných bytů v
Rakovníku je málo, nové nabídky proná-
jmů jsou většinou do týdne pryč,” uvedl
realitní makléř Aleš Brunner. (hak)

Sucho trápí zemědělce,
ale také majitele studní
Rakovnicko – V posledních týdnech u nás
panuje velmi teplé počasí a navíc skoro
vůbec neprší. Srážky z konce minulého
týdne situaci nikterak nezlepšily. Podle
statistik byl duben téměř o pět stupňů
teplejší, než je dlouhodobý normál a srá-
žek padlo o padesát procent méně. V
dubnu na Rakovnicku napršelo pouze 10
milimetrů srážek. Vysoké teploty bez deš-
tě trápí zemědělce, alergiky ale i vlastníky
studní, ty totiž už někde začaly vysychat.
Sucho pak působí problémy zejména ze-
mědělcům. V dubnu spadlo kolem deseti
milimetrů srážek. Tak je to podobné jako
v roce 2003, což byl pro zemědělce nej-
horší rok za posledních pětadvacet let,“
uvedl předseda Agrární komory Rakovník
Jaroslav Mikoláš. (ref)

Rakovník má svá vlastní
výročí s osmičkami
Rakovník – Rok 2018 je plný osmičko-
vých výročí, osmnáctý, osmačtyřicátý
a osmašedesátý rok si bude připomínat
celá Česká
osmašedesátý
Česká

osmašedesátý
republika. Také město Rakov-

ník slaví v letošním roce svá významná
výročí. Tím nejvýznamnějším je určitě
povýšení města Rakovník na královské
město v roce 1588. „Tomuto výročí bude-
me věnovat naši tradiční akci Vysoká
brána, připomínat jej bude celý program,“
uvedla ředitelka Muzea T.G.M. Rakovník
Magdalena Mikesková. Také Vysoká brána
má letos své výročí. „Připomeneme její
pětisté narozeniny,“ doplnila Mikesková.
A navíc to je letos také sto dvacet let od
založení rakovnického muzea. Další výročí
tohoto roku se váže k rakovnické galerii,
která byla otevřena v roce 1948. (ref)

Většina letních táborů
už nemá volná místa
Rakovnicko – Za necelé dva měsíce za-
čínají prázdniny a s nimi také starosti
rodičů, co s dětmi. Mnozí z nich proto
vyhledávají pobytové nebo příměstské
tábory. Na Rakovnicku už je ale většina
z nich plně obsazena. Zbývají-
cích míst je jen pár
a výběr je omezený.
„Pobytové tábory jsou
plně obsazeny. Z pří-
městských táborů
je volno už pouze
u jednoho,“ uvedla
ředitelka Domu dětí
a mládeže v Rakov-
níku Monika Bech-
nerová. (ref)

Strany a hnutí se
připravují na volby
Rakovník – Za pět měsíců se uskuteční
komunální volby. Už teď mají některé
strany jasno ve svém programu i v kan-
didátce. Lídrem pro letošní volby na
kandidátce rakovnické ODS by měl být
Luděk Štíbr. Program a kandidátku ještě
nemají stanovené strany ČSSD ani ANO
2011. Na kandidátce zatím pracuje také
rakovnická strana Společně pro Rakov-
ník. Voleb se s největší pravděpodob-
ností nezúčastní strana Rakovník v po-
hybu. Ale někteří její členové iniciují
založení nové volební strany – sdružení
nezávislých kandidátů „Rakovničané“. A
na rakovnické politické scéně se objevi-
la nová strana, a tou je Změna pro Ra-
kovník. (ref)

Den linky 155 je pocta
záchranářům
Střední Čechy – Dnes, tedy 15. května,
vzdají lidé hold záchranářům. Jde o
symbolické datum 15. 5., které odkazuje
na tísňovou linku. Akce se odehraje v
benešovském Městském divadle. Slav-
nostního zahájení se v 9 hodin ujmou
hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová
a ředitel středočeské záchranky Martin
Houdek. Středočeskou záchranku, včet-
ně její vzdělávací činnosti, podporuje i
vedení kraje. „Cílem projektů je naučit
se zachraňovat lidské životy. Se záchra-
náři chceme touto formou připomenout
zásady první pomoci a posílit znalosti
laické resuscitace lidí postižených náh-
lou zástavou oběhu,“ řekla hejtmanka
Jaroslava Pokorná Jermanová. (jaš)
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