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I na Rakovnicku se mapují stromy svobody
19.1.2018

Rakovnicko - Nadace Partnerství a společnosti Arboeko se rozhodli k 100. výročí
vzniku republiky zmapovat stromy, které byly vysazeny k příležitosti uctění svobody.
Několik z nich je už na mapě i z Rakovnicka.
Na Rakovnicku jsou zatím zmapovány Stromy svobody ve čtyřech obcích a další obce a města se již
připravují, na zařazení svých stromů na mapu. Většina zmapovaných stromů na Rakovnicku byla vysazena
v období 1. republiky nebo v období po konci 2. světové války.
„Rozhodli jsme se vytvořit pozitivní akci, která nejen připomene tento důležitý historický milník naší
historie, ale také oslaví to, že můžeme žít ve svobodné a demokratické zemi. Od počátku bylo naším cílem
zapojit do aktivit místní komunity a doufáme, že je společné aktivity jako mapování Stromů svobody nebo
výsadba nových stmelí,“ uvedla pro Deník Adéla Mráčková, z oddělení PR a komunikace Nadace
Partnerství.
V Nesuchyni stojí strom svobody před místní sokolovnou. Lípa byla vysazena 13. 4. 1919 a byla prohlášena
za památný strom. Další dva stromy rostou ve Třtici. Původně byla v roce 1918 v obci vysazena lípa
u památníku padlých v 1. světové válce, později pravděpodobně v roce 1923 k příležitosti oslav nabití
svobody a samostatnosti státu byla v obci vysazena druhá lípa. V roce 2010 byly ale oba stromy kvůli jejich
špatnému zdravotnímu stavu pokáceny a ještě o měsíc později byly na jejich místě vysazeny dvě nové Lípy
srdčité.
Na mapě Stromů svobody jsou i lípy, které rostou ve Lhotě pod Džbánem. Stromy zmapoval místní obyvatel
pan Hynek Körber. „Narazil jsem na webové stránky Stromy svobody a tak jsem se rozhodl, že nechám na
mapu zařadit i stromy, které nám rostou ve Lhotě,“ uvedl Körber.
Dva stromy rostou ve Lhotě pod Džbánem u rybníka. Jeden byl vysazen v roce 1918 na počest založení
republiky a u toho druhého se musí nechat určit stáří odborníkem, pomocí navrtání sondy do kmene stromu.
Třetí lhotecký strom byl vysazen teprve před 31 lety k příležitosti 100. výročí sboru dobrovolných hasičů ve
Lhotě pod Džbánem. „Připravujeme to, aby byly lípy zapsány, jako památné stromy a byly tak zákonem
chráněné,“ řekl Martin Pinka, starosta obce Mutějovice a přidružené obce Lhota pod Džbánem.
Na mapu brzy přibydou i stromy, které byly vysazeny k uctění svobody v Mutějovicích. „Máme tu dvě lípy,
jedna byla vysazena při zrodu republiky a druhá po 2. světové válce,“ upřesnil Pinka. U kořenů starší z lip se
nachází patrona s dokumenty z doby, kdy byla vysazena. „Lípa je bohužel ve špatném zdravotním stavu.
Chceme ji nechat pokácet a vysadit na jejím místě novou,“ řekl Pinka a dodal „Ke kořenům zase chceme
vložit patronu s odkazem na naši dobu pro budoucí obyvatele.“
Poslední z doposud zmapovaných stromů, je skupina čtyř lip, které rostou ve Skryjích. Dle dostupných
informací byly vysazeny v roce 1968.

Stromy pomáhají mapovat lidé z obcí, nadšenci ale i obecní a městské úřady. „Pomáhají nám hledat ztracené
Stromy svobody. Nově se mohou zapojit také do jejich odborného ošetřování, pokud to strom vyžaduje nebo
výsadeb nových Stromů svobody. Budeme také moc rádi, když se podaří tyto objevené symboly naší
historie označit cedulkou, případně vyhlásit za památné, aby se jim dostalo potřebné ochrany,“ vysvětlila
Adéla Mráčková.
Nadace Partnerství spolu se společností Arboeko plánuje k letošnímu výročí vzniku republiky vysadit
celkem 2018 stromů. „Plánujeme zapojit obce, školy a komunity po celé republice. Samozřejmě bychom
byli rádi, kdyby se k oslavám100. výročí vysadila lípa v každé obci. I proto je nyní možné u nás požádat
o sazenici vzrostlé lípy. Máme jich pro tento účel celkem sto. Další zájemci budou moci finance získat díky
crowdfundingové veřejné sbírce,“ doplnila Mráčková.
Renáta Fryčová
Zdroj: https://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/i-na-rakovnicku-se-mapuji-stromy-svobody20180119.html
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Pod jednou střechou budou bydlet senioři i mladí

Škola pojme třináct bytů
TŘTICE. Zvonění školního zvonku tu utichlo už před spoustou let. Od té doby se najde využití vždy jen pro
dvě tři místnosti a zbytek budovy zahálí. Proto se zastupitelé Třtice rozhodli, že je potřeba vymyslet projekt,
který by dal bývalé škole nový smysl a vyřešil naráz využití celého objektu. Volba padla na dům s
pečovatelskou službou a startovací byty pro mladé lidi.
„Vyplynulo to z dotazníkového průzkumu mezi občany. V něm suverénně vyhrál pečovatelský dům.
Nechtěli bychom se ale zaměřit jen tímto směrem. Obec potřebuje i byty pro mladé lidi. Když si najdou
partnera a chtějí spolu žít, nejsou ještě ve věku, kdy mají peníze, aby si koupili parcelu a postavili dům. A
obecní byty, které bychom jim mohli nabídnout, tu nemáme. Proto chceme přestavět školu na byty nejen pro
seniory, ale i pro mladé a udržet ve vesnici mladou generaci,“ říká starosta Třtice Pavel Ryba. Na přestavbu
už má obec zpracovanou studii. Budova je dost velká, takže se do ní vejde třináct bytů, některé z nich budou
velké až 80 m². Využilo by se i podkroví. Jako každá školní budova má velkou půdu, proto umožní, aby
bylo podkroví podlažím s nejvyšším počtem bytů. V přízemí a patře je využitelnost omezena prostornými
chodbami. „Chodby se pro byty částečně využijí, ale zároveň je potřeba určitý ráz budovy zachovat. Takže i
stropy budou vyšší, než by byly v novostavbě. Charakter stavby se budeme snažit maximálně zachovat,

nechceme z ní udělat nějaký na první pohled panelák. To bychom mohli školu rovnou zbourat a postavit
něco nového,“ říká starosta. Kvůli bezbariérovosti projekt počítá i s výtahem. Jezdit bude ze sklepa, protože
největší ze suterénních prostor (o velikosti třídy) by se měla stát společenskou místností. „Kóje, které kdysi
sloužily jako sklad uhlí a dřeva, budeme moci zrušit, protože na vytápění je počítáno s tepelnými čerpadly.
Celá přestavba je nákladná investice, obec nemá rozpočet na to, aby mohla financovat tak velký projekt z
vlastních prostředků, takže realizace se bude odvíjet od dotace. Letos bychom mohli být připraveni až do
stavebního povolení. Dotáhnout to do konce tedy bude na příštím zastupitelstvu,“ uzavírá Pavel Ryba.
Školní stmelování generací Současný starosta Pavel Ryba už doma ve Třtici do základní školy nechodil,
odhaduje tedy, že v ní výuka skončila před více než čtyřiceti lety. Škola byla malotřídní a v rozsahu prvního
stupně. Za minulého režimu v ní (po zrušení vyučování) sídlil místní národní výbor, po revoluci se
přestěhoval do budovy na návsi vedle kostela. „Momentálně je využita jen část objektu. Mladí hasiči tu mají
sklad materiálu a učebnu, v patře je posilovna a v jednom ze dvou původních bytů bydlí náš obecní
zaměstnanec. Až dojde na přestavbu, budeme pro všechny muset najít náhradní prostory. Je sice pravda, že
se celkem prosazují projekty, které umožňují prolínání generací, ale nevím, nevím, jestli by bylo úplně
ideální, kdyby přípravka hasičů trénovala na chodbě domu pro seniory. To by generace asi moc nestmelilo,“
směje se starosta.
Markéta Hartlová

Cílem pro vodní radovánky jsou hlavně rybníky.
Koupaliště tu chybí
2.6.2018

Rakovnicko – Už pár týdnů na našem území panuje velmi teplé počasí. Průměrná
denní teplota se v květnu pohybovala okolo pětadvaceti stupňů Celsia. Voda v nádržích
a rybnících se rychle ohřívá, a tak láká lidi ke koupání. Ale jediný bazén v okrese,
plavecký bazén v Rakovníku, prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Pro čtenáře
Rakovnického deníku jsme zjišťovali, jaké možnosti ke koupání jsou letos v létě na
Rakovnicku.

Na okrese je jediné přírodní koupaliště v Rakovníku. Tyršovo koupaliště už zahájilo svojí letní sezonu.
Koupaliště v minulém roce zasáhl požár. Provozovatel Roman Jašek se ale nevzdává a po dohodě
s vlastníkem koupaliště, kterým je město Rakovník, se i letos Tyršák otevřel návštěvníkům. „Vlastními
silami se nám podařilo postavit zázemí pro bar a kuchyň,“ uvedl pro Rakovnický deník na konci dubna
Roman Jašek. Ale sám říká, že sezona bude zcela jistě náročná. S rekonstrukcí Tyršova koupaliště se začne
po letní sezoně. V areálu je tobogán, vodní atrakce, dětské hřiště, občerstvení, nebo hřiště na volejbal.
Oblíbený je také rybník Bucek u Třtice. Na necelých pětadvaceti hektarech vodní plochy se dá nejenom
koupat, ale i provozovat některé vodní sporty, jako například windsurfing. U rybníka jsou dva kempy a
veřejná travnatá pláž. K využití tu je také tenisový kurt a půjčovna windsurfingu. Jedním z kempů je
Camping Bucek, který je otevřen od poloviny května. V areálu kempu je písčitá pláž, volejbalové, ping
pongové, nebo dětské hřiště a vodní atrakce. „Bohužel je z technických důvodů až do odvolání uzavřený
kempový bazén,“ stojí na oficiálním webu kempu.
Na západ od Rakovníka, v Jesenici se na pětačtyřiceti hektarech rozléhá Velký rybník, který je častým cílem
pro vodní radovánky. V okolí je několik kempů, na rybníku lze jezdit na lodičkách, nebo surfovat. Mimo
koupání a vodních sportů se tu dá také rybařit. Pláž je travnatá a písčitá a leží na jihovýchodním břehu

rybníka. Je tady vodní skluzavka, antukové hřiště a dětské hřiště s prolézačkami. „K Velkému rybníku
jezdím každé léto. Je to jedno z nejčistších koupání na Rakovnicku,“ řekla Miluše Novotná z Rakovníka.
Rakovničané se v letních dnech chodí schladit také k Bartoňskému rybníku. Na začátku devadesátých let,
býval rybník doslova obklopen lidmi z okolí. Dnes už to není v takové míře, ale i tak sem v letních dnech
chodí několik desítek lidí. Hlavně pro obyvatele z Rakovníka a z okolních vesnic je to jeden
z nejdostupnějších rybníků vhodných ke koupání.
Stejně je tomu i na Olešné. Rybník Závlaha, který leží za olešenským zámkem, láká svými sedmi hektary a
relativně čistou vodou ke koupání. Je to ale také jeden z rybářských revírů. „Jediná nevýhoda rybníka je ta,
že je to dost rybářů. Mnohdy je těžké najít místo ke koupání,“ řekl Petr Hladký, který k rybníku pravidelně
jezdí už několik let.
Zdroj: https://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/cilem-pro-vodni-radovanky-jsou-hlavne-rybnikykoupaliste-tu-chybi-20180602.html

Auto-moto-veteráni Bucek poprvé a hned skvěle
10.6.2018

Bucek - Takový úspěch ani organizátoři nečekali. První ročník a hned tak hojná účast.
Akce s názvem Auto-moto-veteráni Bucek klapla v sobotu na jedničku. Počasí bylo
navíc až do odpoledne parádní, než přišel slibovaný déšť.

Nablýskaná historická vozidla, skvělí zpěváci i kapely, parádně vybraná lokalita – travnatá pláž břehu
rybníka Bucek, občerstvení, tombola a zkrátka atmosféra, která prostě k motosrazům patří.
„Vlastním veterána červeného Volswagena Buggy z roku 1968 a Ivana Kloučková provozuje v Novém
Strašecí restauraci, kam já chodím s kamarády na pivko. Jednou se bavili a slovo dalo slovo, a že
uspořádáme sraz. Čekali jsme padesát aut a přijelo jich sto dvacet. Jak ze středních Čech, z Ústecka a
dalších měst. Je to pro nás velké překvapení, ale snažili jsme se akci hodně propagovat, takže se vyplatilo,“
řekl jeden ze dvojice organizátorů setkání Lukáš Videman.
Jelikož akci vydatně podpořil i novostrašecký starosta Karel Filip, start s registrací aut byl na tamním
náměstí už v osm hodin, kde následoval trh a kulturní program. V něm vystoupil kladenský bavič a zpěvák
Lubomír Čužák Rys, následovala zumba a módní retro přehlídka.
Na spanilou jízdu směrem na Bucek se retro stroje vydaly v jedenáct hodin, přičemž do kempu dorazily
o hodinu později. I tady na břehu rybníka byl program doslova prošpikovaný lahůdkami, včetně
gastronomických a nechyběla ani tombola a atrakce pro děti. Nejen přehlídka nablýskaných krasavců, ale
i zpěváků a kapel.
To vše přinesla letošní veteránská novinka mezi zaběhlými akcemi.
Na pódiu se až do noci střídali: Kapela Agnes, legendární zpěvák Karel Kahovec, Jarek Filgas z Argemy,

Petr Dvořák, zpěvačka ze Supestar Leona Šenková a od 20 hodin pak taneční zábava. Po dvaadvacáté
hodině následovala jako zlatý hřeb večera lechtivá show miss mokré tričko.
Kdo chtěl zůstat až do neděle, přespal v autě nebo ve stanu. Ti, kteří první ročník nestihli, jsou srdečně zváni
za rok. Tak vydařenou akci si zaslouží opakovat.
Autor: Kateřina Nič Husárová
Zdroj: https://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-auto-moto-veterani-bucek-poprve-a-hned-skvele20180610.html

