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Střední Čechy Střední Čechy DNES
Najdete nás i na Facebooku
facebook.com/StredniCechyDnes

O křeslo starosty se
v Rakovníku utká
i několik nováčků.

RAKOVNÍK Devět stran a uskupení
se už příští měsíc utká o křesla na
rakovnické radnici. Mezi nováčky
v patnáctitisícovém městě patří
hnutí Změna pro Rakovník s prů-
měrným věkem kandidátky 27 let a
hnutí Směr Rakovník–Nestraníci.
A co bude hlavním tématem vo-

leb? Město se už dlouhá léta potý-
ká s problémy v dopravě. Chybí
zde totiž obchvat. „Centrem města
vedou hlavní dopravní tepny na Pl-
zeň nebo Karlovy Vary. Špička je
tu v podstatě nepřetržitě a my sa-
mozřejmě chceme tento problém
řešit,“ říká lídr rakovnických ob-
čanských demokratů Luděk Štíbr a
dodává, že ke snížení pohybu osob-
ních aut v ranních a odpoledních
hodinách bymohla přispět revize a
úprava linekměstské hromadné do-
pravy, kterou chce ODS po volbách
iniciovat.
Dalším bodem, který s dopravou

úzce souvisí a který podle Štíbra vy-
žaduje pozornost, je parkování.
„Chceme rozšířit a rovněž zkultivo-
vat parkovací plochy u vlakového
nádraží a sokolovny,“ upřesňuje.
Problémy s dopravou vnímá i no-

váček Petr Svoboda, jednička hnutí
Směr Rakovník – Nestraníci. „Jed-
ním z hlavních problémů našeho
města je stále chybějící obchvat.
Jeho realizace je vzhledem k okolní-
mu terénu složitá a drahá. Pravidel-
ně se obchvat před volbami slibuje,
ale nikdo na něj ještě ‚nevyzrál‘. Na-
víc se na tento fakt nabalují i problé-
my s vlastnickými vztahy dotče-
ných pozemků, které se v průběhu
let ještě více zkomplikovaly, a to
především jejich neuváženým roz-
prodejem,“ upozorňuje Svoboda.
Podle současného starosty a lídra

ČSSD Pavla Jenšovského město i
kraj pro výstavbu obchvatu dělají,
co mohou. „Kraj, stejně jako my,
v této záležitosti dělá maximum.
A určitě v tom budeme pokračovat

tak, aby výstavba mohla být do čtyř
let zahájena,“ slibuje starosta.

Za prachmůže doprava
Chybějící obchvat má podle hnutí
Změna pro Rakovník negativní do-
pad také na zhoršující se zdravotní
stav obyvatel. „Veměstě je nevyho-
vující stav ovzduší. Narůstá počet
novotvarů a zánětů plic a průdu-
šek. Příčin je jistě více. Mezi nimi
také například překročené limity
polétavého prachu z enormní, ze-
jména kamionové dopravy. Proto
budeme maximálně podporovat a
spolupracovat s krajem při budová-
ní obchvatu města,“ říká lídr Změ-
ny pro Rakovník Jan Mudra.
A na zhoršující se stav ovzduší ve

městě upozorňuje i místostarosta a
lídr ANO 2011 Miroslav Samaš. „To
je jeden z našich největších problé-
mů. Zhoršující se kvalita ovzduší

má dopad nejen na životní prostře-
dí, ale začíná se negativně projevo-
vat i na zdraví obyvatel,“ varujemís-
tostarosta, který chce stejně jako
jeho protikandidáti bojovat za co
nejrychlejší vybudování obchvatu.
Další věcí, kterou je podle Petra

Svobody potřeba v Rakovníku
řešit, je absence odborníků ve vede-
ní města. „V radě i zastupitelstvu
postrádám klíčové profese, jako je
například ekonom, právník či sta-
vař a další, které naše hnutí má.
I když jsme v politickém spektru no-

váčky, nikdo z nás nebyl nikdy
v žádné politické straně, beru to
vzhledem k současné politické kul-
tuře jako velké pozitivum,“ říká
o hnutí Směr Rakovník – Nestraníci
Svoboda.
Takřka všichni kandidáti zmiňují

i komplikované parkování ve měs-
tě, které je jednou z priorit hnutí
Města pro vás. „Parkování v centru
města a v okolí autobusového a vla-
kového nádraží je problematické.
Městu se podařilo získat pozemky
sousedící s komunikací k vlakové-
mu nádraží, kde má vyrůst PR par-
koviště. To chceme v příštím voleb-
nímobdobí, budeme-li zvoleni, rea-
lizovat,“ slibuje Ivo Trešl, lídr hnu-
tí Město pro vás.

Kam za koupáním?
Strana svobodných občanů letos
sází na politického nováčka Jana Lo-

dera. Ten není spokojen s některý-
mi kroky současného vedení měs-
ta. Za naprosto zbytečnou investi-
ci, jež navíc zatíží městský rozpo-
čet na několik let, považuje napří-
klad stavbu akvaparku. „Samotná
stavba je zbytečně drahá. Město
mohlo raději zrekonstruovat sou-
časný bazén a ušetřené peníze pou-
žít jinde. Celkově si myslím, že rad-
nice nehospodaří zcela správně a
investuje mnohdy často zbytečně,“
říká Loder a dodává, že to je jeden
z důvodů, proč se letos rozhodl kan-
didovat.
Stávající starosta Rakovníka Pavel

Jenšovský slibuje také rekonstrukci
Tyršova koupaliště a přestavbu tří
chátrajících domů na náměstí.
„Zde chceme vybudovat městskou
knihovnu a kulturní centrum,“ pro-
zrazuje Jenšovský, podle kterého je
program ČSSD postaven velmi reál-
ně. „Neslibujeme nic, co bychom
v dalším volebním období nedoká-
zali splnit. Na slibované projekty
máme dostatek financí,“ ujišťuje
Jenšovský s tím, že jednou z priorit
jsou i zasakovací nádrže na dešťo-
vou vodu v oblasti Na Zátiší.
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ČSSD zisk 2014: 21,92 %
V čele rakovnické
ČSSD zůstává sedma-
padesátiletý starosta
města Pavel Jenšov-
ský. Předtím pracoval
jako ředitel domova
seniorů Na Zátiší.

ODS zisk 2014: 14,03 %
Kandidátku vede býva-
lý středoškolský učitel
Luděk Štíbr. V zastupi-
telstvu města už půso-
bí 12 let, dvě funkční
období byl místosta-
rostou.

ANO 2011 zisk 2014: 13,25 %
Lídrem kandidátky je
místostarosta Miro-
slav Samaš. Poprvé
v komunálních vol-
bách kandidoval před
čtyřmi lety.

Město pro Vás zisk 2014: 17,8 %
Hnutí Město pro Vás
vede šestačtyřicetiletý
lékař Ivo Trešl, který
je zastupitelem města
od roku 2006. Jeho
specializací je úrazo-
vá chirurgie.

Strana svobodných občanů
zisk 2014: 0,28%

Kandidátku letos vede
čtyřiatřicetiletý podni-
katel Jan Loder, který
je v politice nováč-
kem. V Rakovníku,
kde podniká, žije od
narození.

Změna pro Rakovník
nekandidovali

Nejmladším kandidá-
tem na rakovnického
starostu je teprve
sedmadvacetiletý Jan
Mudra. Lídr hnutí Změ-
na pro Rakovník pra-
cuje jako učitel.

Směr Rakovník – Nestraníci
nekandidovali

Třiapadesátiletý podni-
katel Petr Svoboda
nemá s politikou žád-
né zkušenosti. Přesto
se stal lídrem Směr
Rakovník – Nestraní-
ci.

V Rakovníku dále kandiduje
KSČM v čele s Vladimírem Kvas-
ničkou (zisk 2014: 14,35 %) a hnutí
Společně pro Rakovník, jehož líd-
rem je Jan Švácha (zisk 2014:
11,42 %). Ani jednoho z lídrů se
redakci nepodařilo kontaktovat.

Na Sekyře Město letos investovalo více jak 9,5milionu do revitalizace prostranství Na Sekyře. Foto: Archivměsta

RAKOVNÍK Skoro to vypadá, že se
strany, které letos kandidují v Ra-
kovníku, na programu domluvily.
Bodem číslo jedna letošních voleb
je jednoznačně doprava a dlouho
očekávaný obchvat města. Toho by
se obyvatelé Rakovníka mohli do-
čkat do čtyř let.
Alespoň to slíbila středočeská

hejtmanka Jaroslava Pokorná Jer-
manová (ANO 2011), podle které by
stavební práce měly začít už v roce
2020 a skončit pak o dva roky poz-
ději. „Obchvat povede severně od
města v nezastavěném území. Vý-
razně tedy uleví obyvatelům a záro-
veň se zvýší bezpečnost a plynulost
silničního provozu v Rakovníku,“
říká hejtmanka.
Obchvat však není jediným pro-

blémem, na který kandidáti upozor-
ňují. Velkým tématem se v posled-
ní době stal nový parkovací systém
na náměstí, který vedení spustilo
zhruba před měsícem ve zkušeb-
ním provozu a který přinesl něko-
lik novinek. Jednou z nich je zruše-
ní výběrčí budky s obsluhou a auto-
matizace vybírání parkovného. Na

Žižkově náměstí tak k vjezdu a vý-
jezdu slouží dvě závory. A právě ty
jsou pro někoho trnem v oku.
„Máme tu nový a naprosto unikát-

ní parkovací systém na náměstí,
kde jsou na vjezdu i výjezdu umístě-
ny závory. Myslím, že nikde jinde
v republice nic podobného nena-
jdete. Problém je, že od některých
obyvatel město vybírá poplatky ne-
oprávněně, protože musíte platit i
za parkování na soukromých po-
zemcích,“ upozorňuje lídr kandi-
dátky Strany svobodných občanů
Jan Loder, který si myslí, že je nut-
né na systému ještě pořádně zapra-
covat. „Současný parkovací systém
bychom rádi upravili tak, aby tam
závory vůbec nebyly. Do historické-
ho centra se skutečně nehodí,“ zdů-
razňuje Loder.

Většina je spokojená
Podle starosty a lídra ČSSD Pavla
Jenšovského si ale většina lidí nový
parkovací systém pochvaluje.
„Místní tisk dělal anketu a zhruba
šedesát čtyři procent lidí je spokoje-
no. Navíc máme i reakce od lidí,

místní si systém pochvalují a ozna-
čují ho za mnohem lepší, než ten
minulý,“ říká Jenšovský a dodává,
že jako velké pozitivum vnímá to,
že se na náměstí od jeho zavedení
netvoří dlouhé kolony a místo je
takřka bez problému průjezdné.
Navíc tu podle něj parkuje i výraz-
ně méně vozidel.
A to, že by radnice vybírala od ně-

koho poplatky neoprávněně, odmí-
tá. „Ano, část zasahuje i do soukro-
mých pozemků, ale jejich majitelé
od nás mají rezidenční karty a par-
kují tedy samozřejmě zadarmo,“ vy-
světluje starosta.
To, že závory nejsou úplně tím

správným řešením, si myslí i Petr
Svoboda, lídr hnutí Směr Rakovník
– Nestraníci. „Jsme evropskou rari-
tou v parkovacím závorovém systé-
mu. Ten totiž pokrývá celé cent-
rum, kterému to ale rozhodně ne-
prospívá. Proto chceme zavést mo-
derní parkovací systém, a to bez
závor. Myslíme si, že nejen návštěv-
níci byměli mít možnost svobodné-
ho pohybu,“ upozorňuje Svoboda.
— Pavla Franzkiová

Rakovničtí lídři chtějí
obchvat města – rychle

Nájmy
Pro zaměstnance ambasády a konzulátu hle-
dáme byty k pronájmu v Praze. T:
274810596159819

Koupím
Sběratel koupí staré hračky a stavebnice,
staré nářadí, pohlednice, korespondenci a
dokumenty, nábytek, obrazy, grafiku, knihy i
celé knihovny... Zajímá mne takřka vše. Plat-
ba hotově. Rád poradím. 732930572177031

Koupím knihy i celé knihovny a gramodes-
ky. Rád poradím. 775699350177081

Zaměstnání - Nabídka
ZŠ Špitálská, Praha 9 hledá vychovatelku
ŠD na plný úvazek, asistenta pedagoga a pe-

dagoga 1. stupeň na pravidelný zástup ve
čtvrtek a v pátek. Své životopisy zasílejte na
e-mail: nidlova@zs-spitalska.casablanca.cz180096

Hotelová škola Radlická přijme do školního
roku 2018/2019 aprobovaného učitele/učitel-
ku předmětů český jazyk a literatura, cestov-
ní ruch, matematika a odborné gastronomic-
ké předměty. Zájemce prosíme o zaslání své-
ho životopisu na novotnym@hs-radlicka.cz.180762

Německá společnost hledá komunikativního
člověka na pozici poradce pro Vivenso, ob-
last Praha, Střední Čechy. Staňte se součás-
tí našeho týmu. Splňte si své sny. ŘP, vlastní
auto podmínkou. Tel: 273130298, email:
office@ampuro.cz180969

Asistentka a makléř do Realitní kanceláře
na Barrandově s nástupem ihned. Nutná zna-
lost AJ, NJ výhodou, Microsoft PowerPoint,
Word, Excel. VŠ/SŠ vzdělání. Dohoda o pro-

vedení práce. Mob: 775281667180971

ZŠ Praha 9 - Čakovice hledá kvalifikované
učitele/ky na I. stupeň na plný úvazek, ná-
stup od ledna 2019, dále na 2. stupeň
Mat.+Fy, a AJ, nástup dohodou. Váš životo-
pis zasílejte prosím na email:
zscakovice@zscakovice.cz. ŠD hledá vycho-
vatele/ku na 3/4 úvazek. Nástup ihned. Váš
životopis zasílejte prosím na email:
ty.matejickova@gmail.com.181206

Přijmeme recepční do hotelu v Praze 2 se
znal. AJ, nástup ihned, Tel. 284812112181217

Služby, řemesla
Nejlevnější vyklízení bytů, půd. T:
720935919179534

Unikát, který jinde není. Jedni
ho kritizují, druzí vychvalují

heutetoday

Komunální
volby2018

Fakta
Rakovník

Rozloha: 18,5 km2

Počet obyvatel: 15 893
Účast v komunálních volbách 2014
dosáhla 37,80 %
Počet volených členů zastupitel-
stva: 21
Počet voličů v seznamu 2014:
12 908
Počet platných hlasů 2014: 86 129

Vítězové předchozích voleb
prezidentské 2018: Miloš Zeman
účast 1. kolo 61,58 %,
2. kolo 65,36 %
Sněmovna 2017: volební účast
59,32 %
vítěz ANO 2011 30,76 %
Krajské volby 2016: volební účast:
31,25 %
vítěz ANO 2011 22,82 %
Obecní volby 2014: ČSSD
21,92 % s počtem hlasů 18 881
europarlament: volební účast
17,28 %
vítěz ANO 2011 18,79 %


