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NOVOROČNÍ PŘÁNÍ

Pf 2011
Rádi bychom popřáli obyvatelům města Rakovníka
hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a lásky do roku
2011. Život leckdy není jednoduchý a je jen na nás,
jak se s jeho nástrahami a překážkami vyrovnáme.
Určitě nebude jednoduchý ani právě nadcházející
rok, naštěstí však existují nástroje, které nám
mohou leckterá úskalí pomoci překonat. Snaha
pomáhat si navzájem, tolerance, ochota nezavírat
oči nad problémy druhých, umění nenechat se
zavalit všednodenními nepříjemnými prkotinami by
společně s přátelstvím, empatií a zájmem o společné
věci mohly vyřešit naprostou většinu případných
úskalí.
Vstupme do nového roku s dobrou náladou a přejme
si, ať nás rokem 2011 provede klid, štěstí, zdraví
a pohoda.

Ing. Zdeněk Nejdl
starosta

Informační měsíčník
Královského města Rakovníka

leden 2011
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Bc. Jan Švácha
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 ZPRÁVY Z RADY MĚSTA RAKOVNÍKA
ZÁPISY ZE SCHŮZE RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA JSOU ZKRÁCENY. ÚPLNÉ ZÁPISY NALEZNETE NA WWW.MURAKO.CZ.

1. RADA MĚSTA
Datum konání: 18. 11. 2010, Wintrova zasedací síň
Přítomni:
Ing. Zdeněk Nejdl, Bc. Jan Švácha, Mgr. Zdeňka Jirková, Mgr. Miroslav Koloc, Mgr. Marek Pavlík, PaedDr. Luděk Štíbr, MUDr. Ivo Trešl
a tajemnice MěÚ Rakovník Mgr. Eliška Holková
Zapisovatelka: Jaroslava Holá
Zapsáno dne: 30. 11. 2010

PŘIDĚLENÍ BYTŮ V DPS
Rada města na základě návrhu komise sociálních věcí a doporučení
MěÚ Rakovník rozhodla o přidělení bytu č. 16 v domě pečovatelské
služby ve Vysoké ulici č. p. 91 paní Fialové z Rakovníka. Dále z bytu
č. 11 se v témže zařízení může těšit
paní Hlaváčková z Lišan. V této souvislosti byla schválena i smlouva
o úhradě jednorázového příspěvku
při umístění občana do domu s pečovatelskou službou v Rakovníku
s obcí Lišany. Jednorázový poplatek dle platných kritérií činí 50 tisíc
Kč. Po přidělení těchto dvou bytů
eviduje MěÚ Rakovník 9 čekatelů
s tím, že pouze jeden z nich je dle
kritérií zařazen do střední kategorie
naléhavosti.

NOVÁ FYZIKÁLNÍ UČEBNA
Na jaře letošního roku podala 2. ZŠ
Rakovník na nadaci ČEZ žádost
o dotační příspěvek na zřízení nové fyzikální učebny, která by žákům
umožnila lépe pochopit vznik a vedení elektrického proudu. S projektem pod názvem „Přiblížení
vzniku a vedení elektrického proudu v obvodu žákům ZŠ“ základní
škola uspěla a v rámci dotačního
programu „Oranžové učebny“ získá částku 198 702,- Kč. Za tuto sumu peněz se pořídí nové pomůcky
v podobě demonstračních přístrojů, které formou pokusů a názorných ukázek umožní žákům 6. tříd
lépe uchopit nové poznatky z oblasti elektřiny, elektromagnetismu
a elektroniky. 2. ZŠ Rakovník je příspěvkovou organizací a ty musejí
dle příslušného zákona žádat svého zřizovatele o přijetí daru. Na základě podané žádosti rada města
udělila souhlas vedení školy k přijetí nadačního příspěvku.

ÚSPORNĚJŠÍ LED SEMAFORY
Světelné signalizační zařízení na
rakovnických křižovatkách v centru města prošlo naposledy rekonstrukcí v roce 1998. Od této doby
byla na těchto zařízeních prováděna pravidelná údržba, nicméně
za tuto dobu již technologie pokročila. V nových návěstidlech se
již využívá LED technologie, která
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je úspornější než současné klasické žárovky. Dále z bezpečnostního
hlediska mají LED semafory mnohem větší svítivost, což ocení řidiči při snížené viditelnosti nebo při
slunných dnech. V letošním roce
se počítalo s výměnou světelného signalizačního zařízení na jedné křižovatce, a to v lokalitě Na Váze. Do poptávkového řízení zaslaly
své nabídky v rozmezí od 247 tisíc
do 288 tisíc Kč vč. DPH pouze dva
podnikatelské subjekty. Výhodnější nabídku podala firma Miloš Jansa,
která provede výměnu návěstidel
na křižovatce Čs. legií - TrojanovaNa Sekyře za cenu 247 152,- Kč vč.
DPH. Vše by se mělo zrealizovat do
konce roku 2010. Z předběžných
propočtů by mohla roční úspora
pouze na energiích za křižovatku
Na Váze činit 24 450,- Kč. Další prostředky v řádu tisíců korun za rok
ušetří město Rakovník díky levnější údržbě zařízení. V dalších letech
se předpokládá, že dojde k výměně
i na zbylých křižovatkách (u soudu
a u Tylova divadla).

PRODANÝ BYT
Město Rakovník postupně privatizuje bytové jednotky v domech
č. p. 1589 a 1590 v Malinovského
ulici. V období od 15. 10. do 16. 10.
2010 byl zveřejněn záměr prodeje
bytové jednotky č. 5/1589 v 1. NP
velikosti 1+1 o celkové podlahové ploše 28,49 m2. Ve stanoveném
termínu obdržel úřad 3 nabídky
v rozmezí od 460 tisíc do 519 tisíc
Kč. V usnesení rada města rozhodla
odprodat zmíněnou bytovou jednotku za 519 000,- Kč panu V. Jandovi z Rakovníka a v případě neuzavření kupní smlouvy druhému
zájemci v pořadí.

škody na fasádě radnice s balustrádou. Aby se těmto škodám zabránilo a ušetřily se dále prostředky
za odstraňování zmrazků z okapů,
nainstaluje odborná firma do konce roku (pokud bude dobré počasí)
na severní straně budov radnice tzv.
samoregulační kabely. Tato zařízení
mají integrovaný termostat, který
hlídá venkovní teplotu a při nízkých
teplotách sám začne ohřívat daný
prostor. Díky jednoduchému napojení topného kabelu do el. zásuvky
230V je i údržba a případná oprava
velmi snadná. V rámci poptávkového řízení byla vybrána firma KOBO/
BLESK, s. r. o., Rakovník, která provede instalaci samoregulačních
topných kabelů do okapů a svodů
na severní straně radničních budov
za cenu 62 262,- Kč vč. DPH. Přívod
elektřiny do půdních prostor zajistí za cenu 12 454,- Kč vč. DPH firma
Michal Varyš z Rakovníka. V případě, že se toto řešení osvědčí, není
vyloučena instalace obdobných zařízení i na dalších budovách v majetku města Rakovníka.

PŘEDLÁŽDĚNÍ ULIC

V Hlavačovské ulici byly v posledních dvou letech prováděny rekonstrukce některých inženýrských sítí.
Celá tato ulice je provedena v žulové dlažbě a případné opravy jsou
v porovnání s jinými povrchy finančně náročnější. Po výkopových
pracích uvedly firmy vozovku do
původního stavu. Tato část vozovky je v současné době v pořádku,
ale vozovka vykazuje propady i na
jiných místech, hlavně na křížení
s ulicí Bratří Burianů. Zvlnění vozovky bylo zaznamenáno také na
Husově nám. nedaleko Krušovické pekárny (výjezd z Nádražní uliSAMOREGULAČNÍ KABELY ce). Za účelem oprav byly osloveny
V zimním období 2009/2010 zasáh- specializované firmy, které se dlážly nejen Rakovnicko nadprůměrné děním zabývají. Bohužel většina
sněhové srážky. To mělo za násle- z nich zakázky z důvodu kapacity
dek v období oblevy tvorbu velkých firmy odmítla. Pouze firma Strabag,
rampouchů a zamrznutí okapů na a. s., která se podílí na rekonstrukbudovách radničního komplexu ci židovského ghetta, podala cena Husově nám. Dokonce během novou nabídku s tím, že práce by
tání došlo díky tomu až k průsaku mohly začít na přelomu listopavody do kanceláře místostarosty. du a prosince. V případě špatného
Dále byly zjištěny několikatisícové počasí se vše zrealizuje na začátku

roku 2011. Rada města v usnesení
rozhodla objednat opravy dláždění
v ulici Hlavačovská a na Husově náměstí za celkovou cenu 239 237 Kč
vč. DPH u zmíněné společnosti se
sídlem v Praze.

AKTUALIZACE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
Plán odpadového hospodářství
jsou povinni dle § 44 zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech zpracovávat všichni původci odpadů, kteří
vyprodukují ročně více než 10 tun
nebezpečného odpadu nebo více než 1000 tun ostatního odpadu (tzn. i obce). Plán odpadového
hospodářství se zpracovává na dobu minimálně 5 let za účelem vytváření podmínek pro předcházení
vzniku odpadů a nakládání s nimi
a musí být v souladu s plánem odpadového hospodářství kraje. Do
zadávacího řízení zaslalo své nabídky 6 firem. Finanční rozpětí se pohybovalo od cca 50 tisíc Kč do cca
250 tisíc Kč. Rada města rozhodla
na základě výsledku zadávacího
řízení k podání nabídky na vypracování aktualizace závazné části
plánu odpadového hospodářství
pro Město Rakovník uzavřít smlouvu o dílo se společností ISES, s. r. o.
z Prahy za celkovou cenu 49 800,Kč vč. DPH.

PROBLEMATIKA NÁJEMNÍCH BYTŮ MĚSTA
Rada města také projednala zprávy,
které se týkaly dluhů v nájemních
bytech města Rakovníka. V obou
projednávaných případech dosáhl
dluh z nájemného několikatisícové částky. Město Rakovník takovým
dlužníkům umožňuje i dlužné částky splácet. Stává se ovšem, že i přes
tento vstřícný krok dlužník dále neplatí. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o výpovědích z nájmu ze dvou
bytů v ulici Otýlie Beníškové.
Dále město Rakovník disponuje
i tzv. vstupním bytem, který slouží k zajištění dočasného bydlení
nejdéle však na dobu 2 let v případech, kdy je dítě po dosažení zletilosti propuštěno z ústavní (ochranné) výchovy. Byt o velikosti 1 + 1 lze
přidělit i rodičům s nezaopatřený-
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mi dětmi, kteří z nezaviněných důvodů musí opustit dosavadní bydlení. Radní na základě doporučení
příslušného odboru přidělili byt potřebným lidem s tíživým osudem.
V Pražské ulici vlastní město nemovitost s č. p. 7, kde by měla v přízemí budovy vzniknout trafika. Nový
nájemník však nevyužije všechny
nebytové prostory k podnikání,
proto rada města rozhodla vypra-

V ulicích dotčených těmito pracemi již částečně došlo k úpravě povrchů komunikací, ale kvůli „rychlému“ příchodu zimy a sněhu se
nepodařilo vše dokončit. Z tohoto důvodu byly na účet města přeDOKONČENÍ ÚPRAV POVR- vedeny od společností realizujíCHŮ ULIC
cí opravy sítí finanční prostředky
Během podzimních měsíců pro- na provedení tzv. homogenizace
bíhaly na mnoha místech v Ra- vozovek ve Flemíkově ulici a Na
kovníku opravy inženýrských sítí. Letné. K tomu přidá prostředky
covat na oddělený prostor o velikosti 31 m2 projekt na přestavbu
na bytovou jednotku. V příštím roce by zde tak mohl vzniknout nový
malometrážní byt.

i město Rakovník a opraví povrchy
ulic v celé šíři, až budou vhodné
povětrnostní podmínky. Podobná situace panuje také ve Vladislavově ulici, kde se na jaře dokončí
opravy na vodovodních přípojkách. Poté by mělo dojít k celkové rekonstrukci ulice.
Jan Polák,
tiskový mluvčí MěÚ Rakovník

2. RADA MĚSTA
Datum konání: 1. 12. 2010, Wintrova zasedací síň
Přítomni:
Ing. Zdeněk Nejdl, Bc. Jan Švácha, Mgr. Zdeňka Jirková, Mgr. Miroslav Koloc, Mgr. Marek Pavlík, PaedDr. Luděk Štíbr, MUDr. Ivo Trešl
a tajemnice MěÚ Rakovník Mgr. Eliška Holková
Zapisovatelka: Jaroslava Holá
Zapsáno dne: 15. 12. 2010

GRANTY V ROCE 2011
V roce 2010 se za přispění města Rakovníka uskutečnila celá řada zajímavých kulturních, společenských
a sportovních aktivit, které si našly
nejen mezi lidem rakovnickým své
příznivce, nadšence a účastníky. Dále byla podpora směřována na podporu nejrůznějších organizací, které
ve městě zabezpečují nenahraditelné služby pro své klienty a pořádají
pro ně zajímavé akce. Možnost podat žádosti o příspěvky na svou činnost budou mít kulturní, sportovní
a zájmové spolky i v roce 2011. Do
31. 1. 2011 se lze ucházet o finanční
podporu města Rakovníka v následujících oblastech: prevence sociálně patologických jevů, protidrogová
prevence, sociální věci a zdravotnictví, sport, kultura, spolková činnost
a životní prostředí. Pro 11. rok 21.
století navrhli radní a posléze zastupitelé odsouhlasili grantové příspěvky v celkové výši 2 250 000,- Kč.
Veškeré podklady vč. pravidel jednotlivých grantů naleznou zájemci
na webových stránkách města.

ULICE 2. TANKOVÉHO
PLUKU V RAKOVNÍKU
Pamětníci branné povinnosti a příznivci vojenské historie zcela jistě
pamatují účinkování 2. tankového pluku v Rakovníku, který sem
byl dislokován roku 1958 z posádky v Pardubicích. V Rakovníku pluk
setrval do konce roku 1994, kdy byl
zrušen v rámci reorganizace Armády
ČR. Historickým původcem 2. tankového pluku byl dokonce 1. tankový
prapor Československé samostatné
obrněné brigády z Velké Británie.
Příznivce této tématiky a majitel nemovitosti severně od Masarykovy
nemocnice požádal o přidělení názvu nové ulice „2. tankového pluku“.
V této lokalitě dochází také ke stavbě
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kanalizace a přívodu sítí pro budoucí
výstavbu rodinných domů. V současné době není tato cesta nijak nazvána. Rada města vzala žádost na vědomí a uložila příslušnému odboru
oslovit majitele sousedních nemovitostí k dané problematice. Na základě podaných vyjádření se rada města k žádosti vrátí.

ručili ho zastupitelům ke schválení. Kromě legislativních změn zde
je navržena např. sleva za umístění
prodejního zařízení, jako jsou stolky a zahrádky sloužící k občerstvení z původních 5,- Kč za m2/den na
3,- Kč za m2/den.

NOVÁ VYHLÁŠKA O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Na konci každého roku je třeba zodpovědně připravit finanční plán na
další kalendářní rok. Město Rakovník s ohledem na tvorbu státního
rozpočtu vždy v prvních třech měsících nového roku hospodaří dle
schváleného rozpočtového provizoria. Radní se této otázce věnovali hned na dvou schůzích. Částečně
tak bylo provizorium navrženo na
předešlé schůzi, kdy byly stanoveny
max. výše výdajů spojených s chodem úřadu a příspěvkových organizací a dále na platby za probíhající dlouhodobé investiční akce. Na
této schůzi radní navrhli k odsouhlasení příspěvky v oblasti sportu,
kultury vč. grantů a půjček z Fondu
rozvoje bydlení. Konečnou podobu dali rozpočtovému provizoriu
zastupitelé na svém zasedání.

Na webových stránkách města jsou
k dispozici veřejně závazné vyhlášky
a jejich novelizace. S příchodem nového roku vejde v platnost zákon č.
280/2009 Sb., daňový řád, který ruší dosavadní zákon č. 337/1992 Sb.
o správě daní a poplatků, který byl
dosud základní legislativní normou
pro tvorbu vyhlášek o místních poplatcích. Při správě poplatků tak začne platit nový předpis, na jehož
znění je nutné se nově odkazovat. Dále se legislativní změny dotkly i dalšího souvisejícího zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích.
Nejvýznamnější změna této normy
spočívá v tom, že správce poplatku, tj. městský úřad, nebude moci
posuzovat a provádět jednorázové
úlevy na základě žádostí poplatníků.
Jedná se o tzv. zmírnění tvrdosti zákona, kdy mohl úřad provozovateli např. předzahrádky slevit poplatek záboru veřejného prostranství
z důvodů špatného počasí. Úlevy
a slevy budou dle nových legislativních předpisů platit pouze v taxativně stanovených případech daných místní vyhláškou. Vzhledem
k potřebě přehlednosti a srozumitelnosti pro občany budou dosavadní vyhlášky o místních poplatcích (tj.
1/2008, 2/2009 a 1/2010) celé zrušeny a nahrazeny úplným zněním vyhlášky zcela nové. S návrhem nové
vyhlášky se radní seznámili a dopo-

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO
PROVIZORIA 2011
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větší pravděpodobností ponížena
dle skutečně vynaložených nákladů. Zakázku na realizaci stavby vyhrála na základě výsledku zadávacího řízení firma PEGISAN, s. r. o., Plzeň,
která nabídla realizaci zakázky ve výši 5 514 110,– Kč vč. DPH.
Tato firma začala v průběhu roku
2010 s bouracími a vyklízecími pracemi dle schváleného projektu, který
dle požadavků Národního památkového ústavu v Praze zapracoval zachování co největšího množství původních stavebních prvků. Po odkrytí
všech konstrukčních částí se ovšem
ukázalo, že konstrukce krovu a stropní trámy nelze v tak velkém měřítku
použít. Oproti původním předpokladům se ukázalo, že na místo využití cca 50% stávajících trámů bude
možno znovu použít cca 3 – 5%. Tyto zachované části budou použity na
viditelných konstrukcích domu. Zmíněná zjištění ovšem ovlivní celou realizaci a minimálně způsobí změny
v projektu a po vzájemném započítání vícenákladů a méněnákladů i změnu konečné ceny stavby. Za tímto
účelem rada města rozhodla vypsat
zadávací řízení, tzv. jednací řízení
bez uveřejnění s dodavatelem stavebních prací. Dle předběžných odhadů by měl dodatek smlouvy o dílo navýšit cenu do maximální výše
1 100 000,- Kč vč. DPH. O úhradu části
těchto nákladů, které vzniknou změnou technologického řešení stavby,
požádá město Rakovník stejně jako
v případě Domu osvěty z Regionálního operačního programu Střední
Čechy. Zpravidla se uznávají zvýšené náklady do výše méněprací u konkrétního projektu.

V letošním roce byla zahájena rekonstrukce domu zvaného Lechnýřovna, který je prohlášen za nemovitou
kulturní památku. Po dokončení rekonstrukce cca 3/2012 by měl dům
sloužit jako nová atraktivita cestovního ruchu - expozice loutkářství. Na
opravu objektu byla městu Rakovník přiznána dotace z ROP Střední
Čechy ve výši maximálně 6,1 mil Kč,
tj. 80% ze způsobilých výdajů, které
v sobě zahrnují nejen cenu samot- HLAVNÍ PROHLÍDKA
né realizace, ale i administraci a mo- MOSTŮ
nitoring celého projektu apod. Po Město Rakovník v rámci svého maukončení stavby bude dotace s nej- jetku vlastní mimo řady nemovi-
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po roce 2006 našlo své nové útočiště
v moderním areálu s klubovnou v lokalitě Pod nemocnicí. Do tohoto nového areálu se nainstalovaly nové minigolfové dráhy a přesunuly se sem
i původní s azbestocementovým povrchem. Za poslední 4 roky se v tomto areálu uskutečnil bezpočet turnajů a mezi nimi i 2 krát Mistrovství ČR,
které bude Rakovník hostit i v roce
2011. Po celou dobu slouží hřiště
bez větších problémů i široké veřejnosti. Své působiště zde má místní
klub GC 85 Rakovník, jehož členové
se o celý areál starají a provádějí i renovace drah vlastními silami. Starší
minigolfové dráhy se rozebírají a železné rámy se očistí a natřou. Tento
postup má však špatný vliv na křehŽÁDOST O DOTACI
ké azbestocementové desky, které
Od roku 1983 funguje na území měs- mohou při časté manipulaci praskat.
ta Rakovníka minigolfové hřiště, které Další nevýhodou je nutnost tyto udrtostí také celou řadu komunikací a v rámci nich i několik mostů
a lávek. U nich je město jako jejich
správce dle příslušného zákona povinno zajistit tzv. hlavní prohlídku
mostů. Do zadávacího řízení, které
tuto problematiku řeší, zaslalo své
nabídky 10 podnikatelských subjektů. Nabídnuté ceny se pohybovaly od cca 55 tisíc Kč do 477 tisíc
Kč. Rada města rozhodla na základě vyhodnocení nabídek k zadávacímu řízení uzavřít smlouvu o dílo
s firmou Pontex, spol. s r. o., Praha
za cenu ve výši 55 680,- Kč vč. DPH.
Protokoly z obhlídek jednotlivých
mostních konstrukcí by měly být
dokončeny do konce roku 2010.

výstavbu hřiště na Zátiší mezi bytovými domy firma Regia Nova, s. r. o.
V rámci realizace výstavby dětského hřiště vypracovala vítězná firma
projektovou dokumentaci pro potřeby stavebního řízení. Tuto projektovou dokumentaci obdrželo město
dne 2. 9. 2010 a následující den byla podána žádost o stavební povolení, které nabylo právní moci 25. 11.
2010. Z důvodu nesouhlasu některých zúčastněných nemohlo být požádáno o územní souhlas, což je zjednodušená forma povolení s kratšími
lhůtami. S ohledem na povětrnostní
podmínky nemohlo dojít k realizaci
hřiště. Z tohoto důvodu byl termín
realizace prodloužen do 31. 3. 2011
s tím, že v případě nedodržení termíDĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA ZÁTIŠÍ nu uplatní město smluvní sankce vůDne 5. 8. 2010 měla na základě vý- či dodavateli.
Jan Polák,
tiskový mluvčí MěÚ Rakovník
sledku zadávacího řízení provést

žovací práce opakovat alespoň jednou za dva roky. Pro zvýšení kvality
sportovního a odpočinkového vyžití obyvatel města usilují členové GC
85 Rakovník již řadu let o provedení
opravy rámů drah zinkováním. Zmíněná rekonstrukce spočívá v opravě
rámů minigolfových drah, a to jejich
očištěním a opatřením žárovým zinkem. Tímto opatřením bude zvýšena
životnost původních minigolfových
drah. V této souvislosti radní souhlasili s podáním žádosti. Předpokládané náklady opravy se pohybují okolo 500 tisíc Kč. Vlastní realizace by
v případě přiznání dotace proběhla
i s ohledem na vytížení areálu v 10.
nebo 11. měsíci roku 2011.

 MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK
INFORMACE KE GRANTŮM MĚSTA RAKOVNÍKA NA ROK 2011
Město Rakovník již tradičně vyhlašuje na konci roku granty v následujících oblastech:
– Oblast prevence sociálně patologických jevů
– Oblast protidrogové prevence, sociálních věcí a zdravotnictví
– Oblast sportu
– Oblast kultury
– Spolková činnost
– Oblast životního prostředí.
Ve všech oblastech podpory zůstaly celkové objemy finančních prostředků zachovány ve výši roku 2010. U všech podporovaných oblastí je stanoven
datum podání žádosti do 31. 1. 2011 a veškeré podklady jsou již od druhé poloviny prosince k dispozici na webových stránkách města pod kolonkou
„Granty“, případně na příslušném odboru.
Jan Polák, tiskový mluvčí MěÚ Rakovník

 ZPRÁVA Z ODBORU DOPRAVY
NOVÉ POŽADAVKY NA VYBAVENÍ VOZIDEL OD 1. LEDNA 2011
AUTOLÉKÁRNIČKY
Od 15. září 2009 se zavádějí autolékárničky s novým povinným obsahem, který mimo jiné zahrnuje
i leták o postupu při zvládání dopravní nehody. Neznamená to však,
že všechny starší lékárničky musely být ihned vyměněny. Podle přechodného ustanovení vyhlášky bylo

totiž až do 31. prosince 2010 možné, aby všechna vozidla (stará i nově
uváděná do provozu) byla vybavena
pouze lékárničkou podle dosavadní
vyhlášky.
Teprve od 1. ledna 2011 je ve všech
vozidlech registrovaných v ČR, tedy
i v těch starších, povinná lékárnička,
která odpovídá požadavkům noveli-

zované vyhlášky, tj. včetně jejího doplnění letákem o postupu při zvládání dopravní nehody.
Druhy lékárniček a vzor letáku o postupu při zvládání dopravní nehody
naleznete v aktualitách na webových
stránkách města.

REFLEXNÍ VESTY
Od 1. ledna 2011 budou všechna
motorová vozidla registrovaná v ČR
povinně vybavena jednou reflexní
vestou, resp. jiným oděvním doplňkem s označením z retroreflexního
materiálu (např. šlemi). Tato povinnost se bude týkat i motocyklů.

František Fröhlich, vedoucí odboru dopravy

 ZPRÁVA Z ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
PŘÍSPĚVEK NA MOTOROVÉ VOZIDLO 2011

MěÚ Rakovník, odbor sociálních
věcí a zdravotnictví, upozorňuje všechny příjemce příspěvku na
provoz motorového vozidla (tzv.
„příspěvek na benzín“) pro držitele průkazu mimořádných výhod II.
a III. stupně (ZTP, ZTP/P), že žádosti na rok 2011 je možné podávat
od 3. 1. 2011.
Žádosti se přijímají pouze v úředních dnech (pondělí a středa 8.00 –
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16.30). Vzhledem k velkému počtu
žádostí a nutnosti jejich zpracování
nebudou přijímány odborem žádosti
v jiných dnech!
K žádosti je nutné přiložit tyto
doklady:
– platný velký technický průkaz,
– průkaz ZTP, ZTP/P,
– občanský průkaz držitele motorového vozidla a žadatele (pokud
není shodný s držitelem),

– plnou moc v případě, kdy se některý z účastníků nemůže dostavit.
Žádosti se přijímají v budově MěÚ
Rakovník, Na Sekyře 166 (bývalý
„starý okres“), 1. patro, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, č. dveří
112. Žádosti se mohou podávat po
dobu celého roku a příspěvek se nijak nekrátí, pokud příjemce splňuje
podmínky pro přiznání příspěvku
již od ledna.

Dále všechny žádáme, aby žádosti o příspěvek nepodávali těsně (1 – 2
měsíce) před ukončením platnosti
technické prohlídky vozidla, protože
tím zpozdí vyřízení žádosti jako takové. Výrazně bude zrychleno vyřízení
vaší žádosti, jestliže bude možné zaslat
příspěvek bezhotovostně na vámi uvedené číslo účtu. Mgr. Luboš Kejla,
vedoucí odboru sociálních věcí
a zdravotnictví

Zprávy z města

 ZPRÁVA Z ODBORU SPRÁVY MAJETKU

INFORMACE O PROJEKTU „KOUTEX“ A PODĚKOVÁNÍ

Podstatou projektu „KOUTEX“ je
recyklace (využití) TEXTILNÍHO
ODPADU, a to získáváním obnošeného ošacení a obuvi od občanů
měst rozmístěním sběrných kontejnerů určených pouze na textil. Tento způsob recyklace textilu je zcela
běžný ve státech Evropské unie, např.
v Německu se sbírá více než 15 let.
Tyto kontejnery rozšiřují již fungující řadu sběrných nádob, do kterých
se lidé naučili odpad třídit (sklo, papír, plasty).
Společnost KOUTECKÝ, s. r. o., do
dnešního dne již umístila více než
120 sběrných nádob v rámci České
republiky, ze kterých získala a využila od 3/2008 do 10/2010 více než
1 658 tun textilního odpadu, který
by jinak skončil jako součást komunálního odpadu na skládkách či ve
spalovnách.
Kontejnery na sběr textilního odpadu poskytuje firma KOUTECKÝ,
s. r. o. obcím v rámci projektu zdarma a celý projekt hradí z vlastních
prostředků (pořízení sběrného kon-

tejneru, pravidelný svoz textilu (3-4
týdně), zpracování evidence o odpadech). Dále se zapojením obcím do
projektu snižují náklady na likvidaci
komunálního odpadu.
Co se děje dále s textilovým odpadem? Textil je dopraven do skladu
v Duchcově. Zde je vytříděn pracovnicemi firmy na textil, který je
použitelný k výrobě čisticích hadrů
(musí být savý) a ostatní, který putuje k dalšímu využití – tzn. pletenina k výrobě protihlukových desek,
textil vhodný pro výrobu papírové
lepenky do papíren apod. Firma
KOUTECKÝ, s. r. o., také spolupracuje s charitativními spolky, kdy jim
na základě jejich požadavků dodává ošacení, které ještě může sloužit
k upotřebení.
Firma KOUTECKÝ, s. r. o., děkuje tímto sdělením všem občanům
města Rakovníka za kladný přístup
k problematice sběru tříděného odpadu – zejména TEXTILU, a to zapojením se do projektu Koutex. Zároveň informujeme občany o možnosti

odevzdání POUŽITÉ A NEPOTŘEBNÉ OBUVI do stávajících kontejnerů na textil.
Velmi příkladný je také ekologický
přístup obchodního řetězce PENNY – MARKET, který jako jediný
obchodní řetězec umožňuje umístění těchto sběrných nádob na textil
u svých prodejen. Doposud se v Ra-

kovníku sebralo 16 tun odpadového textilu, který by jinak skončil na
skládce nebo ve spalovně.
Aktuální umístění sběrných nádob
ve městě Rakovník: ulice Dukelských
hrdinů u PENNY marketu, Fibichova ulice a ulice Vladislavova.
Pavel Koutecký, koordinátor
projektu

 STALO SE
ZIMNÍ RADOVÁNKY 2010
Výsledky výtvarné soutěže
Jistě si ještě vzpomínáte, jak jsme před
velkými letními prázdninami hodnotili mistrovská díla dětí školou povinných na téma řemesla a všechno, co
k nim patří. Nejlepší malíři a malířky
si odnesli věcné ceny, které jim předal starosta města Ing. Zdeněk Nejdl
u příležitosti vítání prázdnin Městskou knihovnou Rakovník - „Cesta
za řemesly aneb Hurá na prázdniny“.
Ti, co neuspěli v letní výtvarné soutěži, nemuseli dlouho tesknit, protože na konci října vyhlásilo město Rakovník novou výtvarnou soutěž pro
děti mateřských a základních škol.
Jednotné téma „Zimní radovánky“
zcela vystihlo příchod sněhových
srážek a tak děti měly inspiraci lidově řečeno před nosem.
Nakonec ze škol doputovalo 276 obrázků a hodnotící komise se opravdu velmi zapotila, když měla vybrat
to nejpovedenější dílo v každé kategorii. U nejmladší kategorie se asi
nejvíce ze všech projevila dětská fantazie a krása všech dětských prvotin.
Děti prvního stupně základních škol
již ukázaly, že jejich ruka při tazích
štětcem či tužkou je mnohem jistější. V některých případech se skutečně
povedlo znázornit celou plejádu zimních činností a radovánek. Nejstarší
kategorie umělců již neměla s realistickým pojetím problémy, ale naopak
v některých případech se zcela vytratil
nápad, fantazie a humor.

Zprávy z města, Stalo se

Slavnostní vyhlášení nejlepších mladých umělců proběhlo ve středu
15. prosince v obřadní síni. V krátkém proslovu všechny přivítal na radnici starosta města. Poté krátce zhodnotil celou soutěž a poděkoval všem
účastníkům výtvarné soutěže za účast.
Následně předal 30 dětem, popřípadě
jejich zástupcům diplomy a věcné ceny.
Dále pan starosta popřál všem přítomným krásné prožití vánočních svátků
a plno dárečků pod vánočním stromečkem. V samotném závěru pozval
ještě všechny na novoroční ohňostroj,
který se bude konat 1. ledna 2011 od
19.00 hodin na autobusové nádraží.
Konečné pořadí v kategorii mateřských škol:
1. Václav Kučera (ZŠ a MŠ Chrášťany), 2. Barbora Kořánová (MŠ Řevničov), 3. Patrik Šíma (MŠ Šamotka), 4.
- 10. Martin Brož (MŠ Průběžná Rakovník), Aleš Fišer (ZŠ a MŠ Čistá),
Adéla Krobová (ZŠ a MŠ Chrášťany),
Kristýna Nováková (ZŠ a MŠ Čistá), Michaela Tomaníková (ZŠ a MŠ
Chrášťany), Linda Trinhová (MŠ
V Lukách Rakovník), Aneta Zingrová (MŠ Klicperova Rakovník).
Konečné pořadí v kategorii žáků 1.
stupňů základních škol:
1. Anna Maléřová (2. ZŠ Rakovník), 2.
Aleš Gregor (2. ZŠ Rakovník), 3. Vojtěch Blažek (2. ZŠ Rakovník), 4. - 10.
Milena Blažková (2. ZŠ Rakovník),
Eliška Lenochová (ZŠ a MŠ Kolešovice), Sára Mendíková (ZŠ a MŠ Ko-
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lešovice), Dominik Merhaut (2. ZŠ
Rakovník), Milan Nováček (ZŠ a MŠ
Chrášťany), Jan Šrédl (2. ZŠ Rakovník),
Kateřina Roubalová (2. ZŠ Rakovník).
Konečné pořadí žáků 2. stupňů základních škol:
1. Daniel Feri (1. ZŠ Rakovník), 2. Míša
Vlčková (2. ZŠ Rakovník), 3. Míša Nalevanková (2. ZŠ Rakovník), 4. - 10.
Kristýna Andrlová (2. ZŠ Rakovník),
Jindra Cvak (2. ZŠ Rakovník), Míša
Havlovicová (2. ZŠ Rakovník), Tereza
Hodná (2. ZŠ Rakovník), Pavel Rozkošný (2. ZŠ Rakovník), Lucie Tiknerová (1. ZŠ Rakovník), Zdeněk Žihla
(2. ZŠ Rakovník).
Jan Polák,
tiskový mluvčí MěÚ Rakovník
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Stalo se

ČERTOVSKÉ PRSKÁNÍ
VÁNOCE V RAKOVNÍKU

Všechny svíčky na adventním věnci
již vyhasly, v uších nám všem ještě
doznívají vánoční melodie a dětem
ještě nyní září oči nadšením z dárků, které jim přinesl Ježíšek. Bolest
hlavy ze silvestrovské párty již také
pomalu odeznívá a pomalu všichni
vykračujeme tou správnou nohou do
roku 2011. Než se ovšem člověk vydá
opět do běžného denního shonu, poohlédněme se společně za koncem
roku 2010.
Na blížící se konec roku asi jako první upozorňují výkladní skříně a výzdoba četných obchodů, které se již
s velkým předstihem snaží v nakupujících vzbudit předvánoční náladu
a tomu odpovídající nákupní horečku. Ulice města Rakovníka se začaly
do svátečního kabátu oblékat před
první adventní nedělí. Díky nově zakoupeným ozdobám získalo několik
ulic skutečně nádhernou sváteční atmosféru. Tečku za celou výzdobou
udělal vánoční strom na Husově náměstí, který za zvuku vánočních koled a nadšených pohledů dětí rozsvítil v pátek 26. listopadu starosta
města Ing. Zdeněk Nejdl. Celou atmosféru krásně dokreslilo vystoupení souboru Berušky a Barušky z nedalekých Mutějovic.
Při zapalování druhé adventní svíčky se za dětmi vydal Mikuláš spolu
s andělem a neposednými čerty. Zatímco anděl ohlašoval svůj příchod
zvonečkem, čerti dělali rachot řetězy a hrozili neposlušným pacholkům pytlem a cestou do pekla. Tento
den vyvrcholil mikulášskou show na
Husově náměstí, kde si mohly děti
„zadiskotačit“ s Barborkou a zvířát-

ky. Po setmění ukázali své kulišárny
pekelní pacholci, kteří čertovským
prskáním (ohňostrojem) zakončili
celou zábavu.
Radost a smích ovšem vykouzlily
zmíněné mytické bytosti v útrobách
historické radnice dětem ze Střední školy, Základní školy a mateřské
školy speciální Rakovník a klientům
Ráčku již v pátek 3. prosince. Stejně jako mnohé z nás i Mikulášovu
družinu zřejmě zaskočil rychlý příchod zimního počasí se spoustou
sněhu. To byl zřejmě i důvod jeho
malého zdržení, ale všichni přítomní ve Wintrově síni se tím nenechali zaskočit a rozehřáli se vánočními
koledami a rytmickými melodiemi,
při kterých se i tancovalo. Při prvním cinknutí andělova zvonečku
však všichni zpozorněli a již se těšili na Mikuláše. Ten děti nezklamal
a rozdal jim krásnou a sladkou mikulášskou nadílku. I když čertík Bertík sem tam někoho poškádlil, nakonec odcházel s prázdným pytlem.
Pohodovou vánoční atmosféru pomohly navodit i četné tradiční akce, kterými byly např. Adventní bazárek nebo i Pohoda V Brance, kde
jste mohli nahlédnout do skutečného řemeslného trhu. Vánoční příběh
tradičně netradičně podalo „Divadlo Já to jsem“, které jste mohli vidět
v několika vystoupeních v DDM Rakovník a v Loutkovém divadle Před
Branou. Vánoční setkání také uspořádalo Hradní duo a den později i v rytmech jazzu BRASS BAND
Rakovník a jejich hosté.
Po rozbalení dárků na druhý svátek
vánoční otevřel své brány i chrám

sv. Bartoloměje, kde zněly v podání pěveckého sboru Magistrae Raconenses a Rakovnického komorního orchestru melodie a skladby ryze
sváteční.
Pátek 31. prosince patřil oslavám
spojených s příchodem nového roku. Někdo ho strávil s přáteli na horách nebo u rodinného krbu nebo

v restauraci. Možnost, jak strávit
příjemně a zábavně tento večer, nabídlo i Kulturní centrum Rakovník
formou silvestrovské zábavy. Stejná
organizace pak připravila na 1. ledna
2011 pro všechny zájemce ohňovou
show, kterou bylo možné sledovat na
autobusovém nádraží. Jan Polák,
tiskový mluvčí MěÚ Rakovník

POZVÁNKA NA GO + REGIONTOUR BRNO 2011
Ve dnech 13. – 16. ledna 2011 se opět otevřou všem turistům nejen z českých zemí, ale i ze zahraničí, brány brněnského výstaviště. Stejně jako v předešlých letech nebude mezi stánky veletrhu GO + REGIONTOUR 2011 chybět ani rakovnická expozice. Veletrh není vhodný jen k zakoupení dovolených za zvýhodněné ceny, ale i k načerpání inspirace pro zajímavé výlety po českých, moravských a slezských regionech. Pokud do Brna zavítáte,
nezapomeňte se zastavit i u rakovnického stánku.

 SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR
Základní organizace Rakovník
Tyršova 437, 269 01 Rakovník, IČO 75153220

CO NABÍZÍME:

CO SE DĚLO V PROSINCI:

– zapůjčení vybraných kompenzačních pomůcek pro osoby se sluchovým
postižením do škol, na úřady apod. (informujte se v naší kanceláři),
– konzultace ohledně vhodných kompenzačních pomůcek pro osoby se
sluchovým postižením,
– zprostředkování servisu sluchadel – nemusíte jezdit do servisu, uděláme
to za vás,
– zapůjčení jednotlivých výtisků časopisu GONG a dalších publikací,
– konzultace pro rodiče, učitele a vychovatele dětí se sluchovým postižením,
– vedení studentských prací, vypracování posudků ke studentským pracím, odborné praxe studentů oborů sociální práce, sociální a speciální
pedagogiky,
– informace o problematice sluchového postižení všem zájemcům atd.

Vánoční sluchátko 2
V neděli 12. prosince 2010 dopoledne jsme uspořádali, tentokrát v teple a pod
střechou rakovnické sokolovny, již druhý ročník zábavně naučného programu
pro všechny děti do 12ti let s názvem „VÁNOČNÍ SLUCHÁTKO“! Šlo o akci,
která měla za cíl jednak prezentovat činnost naší organizace a také upozornit na
problematiku sluchového postižení širokou veřejnost. Pro děti bylo připraveno
sedm stanovišť s různými úkoly, za jejichž splnění již tradičně získávaly razítka
do startovní karty ve tvaru „utrženého“ telefonního sluchátka, které mělo symbolizovat jak svět pohádek, který je dětem a předvánočnímu času vlastní, tak
potíže osob se sluchovým postižením. Každý si mohl, mimo jiné, vyzkoušet
odezírání nebo se naučit několik znaků českého znakového jazyka (na téma
Vánoce, zvířata nebo třeba dopravní prostředky). Na posledním stanovišti se

Stalo se, Informace
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měly děti zamyslet nad tím, jaký hluk vydává např. traktor, moucha, ohňostroj,
budík, rolnička či letadlo, a seřadit jejich obrázky právě podle intenzity hluku,
který vydávají. Zájem o nabízené aktivity a informace byl patrný nejen ze strany
dětí, ale i rodiče se velmi aktivně zapojovali, což nás velmi potěšilo.
Po splnění všech úkolů si děti vyzvedly zasloužené odměny a už se mohly
těšit na pantomimické představení našeho hosta Františka Půlpána. Představení mělo velký úspěch jak u malých, tak i u dospělých diváků. Největší
kouzlo pantomimy spočívá ve velké míře její bezbariérovosti.
Dopoledne bylo zakončeno losováním speciálních cen od sponzorů akce.
Tlumočení z a do českého znakového jazyka po celé dopoledne zajišťovala
slečna Michaela Buřičová.
Akce se zúčastnilo celkem 22 soutěžících dětí, které přišly většinou s rodiči či prarodiči.
Za pořadatele si troufám říci, že se akce velice vydařila.
Děkujeme všem zúčastněným, pomocným organizátorům a sponzorům.
Těšíme se na příští spolupráci.
Akci finančně podpořilo Město Rakovník v rámci dotačního řízení.
Ceny do soutěže a tomboly dodala Všeobecná zdravotní pojišťovna, Česká spořitelna, Pojišťovna Uniqua – Generální agentura Jaroslav Čada a MPD plus.
Konzultační hodiny: pondělí: 10 – 16 hod.
úterý:
9 – 15 hod.
Mimo uvedené dny je možné dohodnout individuální konzultaci e-mailem
na snn.rakovnik@seznam.cz nebo na našich telefonních číslech 728 720 751
nebo 603 310 979 (pouze SMS!).
Kde nás najdete: Naše kancelář se nachází na adrese Tyršova 437 v Rakovníku, v přízemí vlevo.
Neváhejte se na nás obrátit se svými dotazy a podněty pro naši další práci.
Za SNN v ČR ZO Rakovník
vám mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2011 přeje
Bc. Kristýna Klatovská

 DOMOV NA ZÁTIŠÍ
ADVENTNÍ ČAS V DOMOVĚ NA ZÁTIŠÍ RAKOVNÍK
„Úsměv je světlo, které při pohledu do očí naznačí, že srdce je doma.“
Louis Schmidt
V měsíci prosinci panovala v Domově Na Zátiší poklidná předvánoční
nálada, kterou příjemně doplňovala adventní i vánoční výzdoba prostor
Domova.
Také besedy se nesly v duchu Vánoc. V rámci povídání o vánočních zvycích s paní Janou Dienstpierovou z Muzea v Mariánské Týnici jsme měli
příležitost vyzkoušet si lití olova či rozkrajování jablíček a pomocí věštby
nahlédnout do budoucnosti. Velmi poutavé bylo i vyprávění paní magistry Jany Šmídové z Muzea T. G. M. v Rakovníku na téma “Vánoční zvyky
na Rakovnicku“.
Milovníci hudby si také přišli na své. Nejprve nám přijel z Nového Strašecí zahrát a zazpívat pan Václav Chaloupka, a to v rámci mikulášské zábavy,
kdy se Domovem mihnul i Mikuláš s čertem a andělem, kteří přišli seniory
potěšit a rozveselit. Velké poděkování patří panu Ing.Tomáši Kapsovi. Následovaly dvě návštěvy čtvrtletníků pro seniory v KC Rakovník. A závěr roku
patřil silvestrovskému veselí. Již podruhé s námi přišlo oslavit konec roku
hudební seskupení DUO plus pod vedení pana Zdeňka Riegera.
Pravidelní čtenáři tohoto sloupku již z minulého měsíce vědí, že Domov Na
Zátiší plánoval na měsíc prosinec benefiční koncert pod názvem „Sami sobě“.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří se spolupodíleli na organizaci akce, vystupujícím muzikantům a hostu večera panu Josefu Fouskovi.
Velké díky patří především těm, kteří tuto akci přišli podpořit, děkujeme.
Život v Domě oživily děti ze III. ZŠ Rakovník svým vystoupením a také
návštěva psí fenečky Chunky za doprovodu paní Romany Frajmanové. Navázali jsme na předchozí rok a vydali jsme se s výrobky našich seniorů na
prodejní Vánoční výstavu do nedaleké obce Kněževes.
Ve svátečním čase vánočním proběhla jak Adventní mše svatá Katolické
církve, tak Adventní bohoslužba Československé církve husitské. Obě se
těší veliké přízni obyvatel Domova a veřejnosti.
V tomto roce plánujeme spoustu nových akcí, některé navážou na tradici
z let minulých a budou připraveny nejen pro seniorskou veřejnost města
Rakovníka. Více o naší činnosti se dozvíte na www.dpsr.cz.
Ještě jednou všem čtenářům Radnice přejeme příjemný a klidný rok 2011
a nezapomeňte rozdávat po celý rok úsměvy.
Hana Riegerová, DiS.,
vedoucí sociálního úseku
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Informace

 1. ZŠ RAKOVNÍK
Vážení rodiče,
vybíráte základní školu pro své dítě? Učí se vaše dítě anglicky v MŠ? Chcete, aby se tomuto jazyku věnovalo již od 1. třídy? Jsme připraveni vám vaše
rozhodování ulehčit.
1. základní škola Rakovník se jako jediná rakovnická škola zařadila do
grantového projektu „SUPER – NATURE“ pro ZŠ – jedná se o moderní
výuku angličtiny již od 1. ročníku.
Proč si ještě zvolit naši školu?

POLOHA
– stojí na klidném místě v centru města
– 1. třídy jsou v samostatné budově Omáčkovny
– nová moderní jídelna naproti škole

ŠKOLNÍ DRUŽINA
– provoz od 7.00 hod. (budova Omáčkovny)
do 17.00 hod. (budova v parku)
– pro děti od 1. do 5. ročníku
– celodenní výlety
– zábavná odpoledne ve spolupráci s DDM
– v zimní sezóně bruslení 1× týdně
– maškarní karnevaly

VYBAVENOST
–
–
–
–
–

2 počítačové učebny
4 interaktivní tabule
v každé kmenové třídě PC
2 tělocvičny (větší doplněna o posilovnu)
další multimediální pomůcky

PŘÍPRAVNÁ ŠKOLIČKA
Setkáváme se vždy 1. středu v měsíci od 15.30 hod. v učebnách 1. tříd na
Omáčkovně. Vaše děti si hrají na školáky a setkávají se se svými budoucími učitelkami.
To všechno jsou dobré důvody pro to, abyste vy, rodiče budoucích prvňáčků, navštívili

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
na 1. základní škole v úterý 18. 1. 2011 od 8 do 16 hodin a sami se přesvědčili, že toto vše a ještě více můžeme vám a vašim dětem nabídnout.
Naši žáci si připravili pro budoucí prvňáčky na úterý 1. 2. 2011 od 15.30
hodin ve velké tělocvičně

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
se soutěžemi (sportovní obuv s sebou).

ZÁPIS DO 1. TŘÍD
Zveme vás k zápisu do naší školy ve čtvrtek 10. 2. 2011
od 14 hod. do 18 hod. a v pátek 11. 2. 2011 od 14 hod. do 17 hod.
K zápisu vezměte s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného
zástupce.
Tiskopisy žádosti o přijetí, popř. o odkladu a další informace najdete na internetových stránkách www.1zsrako.cz, v ředitelně školy nebo u zápisu.

ZÁJMOVÉ KROUŽKY
–
–
–
–
–
–
–

šikovné ruce
hra na kytaru
sportovní kroužek pro 1.-3. třídy
sportovní kroužek pro 4.-5. třídy
sportovní kroužky pro 2. stupeň-florbal, basketbal, volejbal
sborový zpěv
zdravotnický kroužek

DALŠÍ AKCE
–
–
–
–
–
–
–
–
–

adaptační kurz s protidrogovou tematikou
lyžařský a snowboardingový kurz
divadelní představení
koncerty
návštěvy muzeí a okresního archivu
vzdělávací programy v Rabasově galerii pod odborným vedením
zajímavé projekty (Vánoce, Velikonoce...)
pravidelná návštěva planetária
výlety (i vícedenní)

Pozvánky, Informace

MIKULÁŠSKÁ NA 1. ZŠ RAKOVNÍK
V pondělí 6. prosince bylo veselo v tělocvičně 1. základní školy v Rakovníku.
Rojili se tam čerti, ale přišel i Mikuláš s andělem. Žáci IX.B si připravili pro
první stupeň Mikulášskou nadílku. Pro děti si připravili různé soutěže za
odměny. Celé dopoledne panovala v tělocvičně výborná nálada.

www.mesto-rakovnik.cz
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 2. ZŠ RAKOVNÍK
Husovo nám. 3, Rakovník

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO PŘEDŠKOLÁKY A JEJICH
RODIČE
ve středu 12. ledna 2011 od 10 do 16 hodin
Dopoledne je možné nahlédnout do vyučování, na odpoledne jsou připraveny ukázky práce v hodinách (14.00 – 14.30 na Staré poště práce s prvňáky, od 14.30 v hlavní budově).

KARNEVAL PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY
ve středu 26. ledna 2011 od 15.30 hodin
Sejdeme se v tělocvičně školy (vchod z parku), přezůvky s sebou, masky
jsou vítány.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
ve čtvrtek 10. února 2011 od 14 do 18 hodin
v pátek 11. února 2011 od 14 do 17 hodin
v budově Staré pošty.
Rodný list dítěte a občanský průkaz jeho zákonného zástupce s sebou. K případné žádosti o odklad je potřeba doporučení lékaře nebo příslušné poradny. Tiskopisy žádosti o přijetí, či o odkladu a další informace najdete
na internetových stránkách školy www.2zsrako.cz, v ředitelně školy nebo
přímo u zápisu.
Škola vyučuje podle vlastního školního vzdělávacího programu „ Otevřená kniha“, který klade důraz na získávání souboru znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou klíčem k úspěšnosti v dalším životě žáka.
Program respektuje tradice školy, využívá její charakteristické podmínky
a reaguje na vzdělávací požadavky rodičů i žáků. Naše motto je : „Chceme
dát dětem prostor“.
Škola nabízí široký výběr cizích jazyků : angličtinu, ruštinu a němčinu, vyučovaných plně kvalifikovanými učiteli. Povinná výuka začíná ve 3. ročníku s angličtinou, další cizí jazyk je možné zvolit na 2. stupni. V 6. ročníku
si mohou žáci vybrat třídu s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, škola nabízí i nepovinné předměty a kroužky (atletiku, gymnastiku, košíkovou, florbal, výtvarnou výchovu, kroužek keramiky,
Šikovné ruce, sboreček pro malé zpěváky, zdravotnický kroužek). Každý si
může vybrat podle svých zájmů a chuti dělat něco navíc.

Ve škole působí řada zkušených, ale i mladých nadšených kantorů. Výuka
probíhá podle moderních učebnic s pracovními sešity (převážně hrazenými
školou), v učebnách s interaktivními tabulemi, s připojením na internet, ve
stále lepším školním prostředí. Všichni učitelé chtějí nejen své žáky naučit,
ale zároveň je podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování, k otevřené komunikaci, pomáhat jim uplatňovat svá práva s vědomím plnění
svých povinností, vytvářet u nich potřebu projevovat se pozitivně v chování
a jednání, vést je k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem a kulturám.

 3. ZŠ RAKOVNÍK
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA 3. ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Vážení rodiče, zápisy prvňáčků se blíží.
Řada dětí se o vánočních svátcích kromě množství dalších dárků radovala
i z nové školní aktovky, neboť je v září čeká první cesta do školy. A zatímco
děti přemýšlejí, kam dají svačinu, kde bude penál a kde ostatní školní pomůcky, starostliví rodiče mají posledních pár týdnů na to, aby se rozhodli,
do jaké školy své dítě zapíší.
Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně důležitý krok v životě dítěte, jsme
připraveni být vám ve vašem rozhodování nápomocni.
čas
8.00 – 8.45
9.00 – 9.40

10.00 – 10.45

10.55 – 11.40
11.50 – 12.35
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třída
1.A, 1.C
2.B, 2.C
1.A, 1.C
1.B
2.A
2.B, 2.C
3.C
5.C
1.B
2.B, 2.C
3.A
4.B
4.A, 4.C
5.A
5.B
5.C
3.D
3.A
5.ABC
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3. základní škola, Rakovník zve jako každým rokem
všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče na DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se koná v ÚTERÝ 18. 1.
2011 OD 8.00 DO 14.30 HODIN. Přijďte si prohlédnout naši školu a dozvědět se všechny potřebné informace. Budete mít opět příležitost vrátit se
do lavic i vy, rodiče a přátelé školy. Prohlédnete si prostředí školy, nahlédnete do vyučovacích hodin.
Téma letošního dne otevřených dveří: „ŠKOLNÍ HRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY“

činnost + předmět
Jedeme do ZOO
Za zvířátky do pohádky
České pohádky
Počítáme se zvířátky
Bajky
Za zvířátky do pohádky
Matematika hravě
Bajky
Poznáváme zvířátka
Za zvířátky do pohádky
Křížem krážem výukovými programy na PC
Na farmě a v ZOO
Míčové hry – vybíjená, florbal
Rozmanitost zvířat na Zemi
Šmoulování
Bajky
Hravá angličtina
Zvířátka v písničkách
Angličtina interaktivně

matematika
projekt
český jazyk
matematika
matematika
projekt
matematika
matematika
český jazyk
projekt
více předmětů
anglický jazyk
tělesná výchova
český jazyk
pracovní činnosti
český jazyk
anglický jazyk
hudební výchova
anglický jazyk

vyučující
Karlová, Michalová
Brichová, Cafourková
Karlová, Michalová
Břicháčková
Klatovská
Brichová, Cafourková
Píchová
Družecká
Břicháčková
Brichová, Cafourková
Bernardová
Lásková
Bičovská, Šmídová
Hrušková
Uriková
Družecká
Lásková
Rajsová
Lásková

Pozvánky, Informace

Ve vašem rozhodování vám také může pomoci nabídka činností a aktivit,
které žákům nabízíme nad rámec běžné výuky:
Na prvním stupni školy
– od první třídy nepovinnou angličtinu
– pěvecký soubor Pavouček
– pro sportovně zaměřené děti kroužek atletiky již od 1. třídy
– plavecký výcvik ve 2. a 3. třídě
– pravidelné kulturní akce (divadla, koncerty, výchovné programy)
– prodloužené výchovně vzdělávací výlety.
Na druhém stupni školy
– široký výběr volitelných předmětů
– pro sportovně nadané chlapce sportovní třídy zaměřené na kopanou
– nepovinné předměty a kroužky, např. informatika, míčové hry, dramatický divadelní kroužek, ekologická praktika, cizí jazyk, výtvarný kroužek,
– estetickou výuku, práci v keramické dílně
– lyžařské, turistické, cykloturistické a vodácké kurzy
Snažíme se vyhovět zájmu dětí.
Co je u nás samozřejmostí:
– parta zkušených pedagogů, za jejichž práci mluví výborné výsledky žáků
na olympiádách i jiných soutěžích, ale také jejich úspěšnost na středních
školách
– odborná práce s dětmi s poruchami učení
– moderně vybavené učebny s dataprojektory, multimediální učebny s interaktivní tabulí
– tři počítačové učebny se spoustou výukových programů a také bezdrátovým internetem
– dobře vybavená školní knihovna a studovna
– výborně vařící moderně zařízená kuchyně s dvěma prostornými jídelnami, denní výběr ze dvou jídel, z nichž jedno je vegetariánské
– dvě kvalitně vybavené tělocvičny, rekonstruovaný venkovní sportovní
areál a hřiště na míčové hry
– keramická dílna
– moderně vybavená školní družina v areálu školy ráno od 6.30 hod., odpoledne až do 17.00 hod
– zabezpečení včasné docházky do výuky v umělecké škole
– zájmové kroužky - angličtina, dramatický, taneční, sportovní, přírodovědný, šikovné ruce, rekreační hry, práce na počítači
– školní klub - relaxace a oddych ve volných hodinách mezi výukou a v odpoledních hodinách.
Co vašim dětem jinde nenabídnou:
– pod jednou střechou vše, co vaše děti potřebují – školu, školní jídelnu,
školní družinu a klub
– široké sportovní zázemí školy
– školu umístěnou v klidové části města, obklopenou zelení
– ZUŠ v areálu školy.
Věříme, že vás naše nabídka oslovila a výrazně přispěla k vašemu rozhodování o budoucnosti vašeho dítěte.
Na první oficiální setkání se s vámi, milí rodiče, i s našimi budoucími žáky
těšíme při zápisu do prvních tříd pro školní rok 2011/2012, který se koná
ve čtvrtek 10. února od 14.00 do 18.00 hod
v pátek
11. února od 14.00 do 17.00 hod.
K zápisu nezapomeňte: rodný list dítěte, občanský průkaz jednoho z rodičů
Další informace k zápisu najdete na našich internetových stránkách
www.3zsrako.cz

 MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK
MC Paleček najdete v 1. patře MŠ Vinohrady v ul. Zd. Štěpánka 2232, Rakovník.
tel.: Pavlína Jirkovská 739544146, www.mc-palecek.com

PALEČKOVSKÉ SEZNAMOVÁNÍ
Jste nastávající maminka, nebo jste už na mateřské a ráda byste se seznámila
s maminkou, která má stejně staré děti na společné procházky nebo akce?
Právě jste se s rodinou přestěhovali a vy i vaše děti hledají kamarády?
Máte doma batolátko a pomalu už vám docházejí nápady, jak s ním aktivně trávit volný čas?
Zveme vás na setkání u kávy či čaje a domácích dobrot, kde si popovídáte
nejen o dětech, dozvíte se, co frčí u batolat nebo předškoláků, vyměníte
si rady nebo recepty, poznáte nové přátele…
Kdy: každou první středu dopoledne, začínáme od ledna 2011
Kde: MC Paleček
informace: Jana Učíková: mobil 604 270 618, jana.ucikova@seznam.cz

Pozvánky, Informace

BROUSÍME SI JAZÝČEK

KROUŽEK DOPLŇUJÍCÍ LOGOPEDICKOU PÉČI

– Určeno dětem, kteří potřebují rozvíjet slovní zásobu a jejich rodičům,
kteří jim s tím chtějí pomoci
– Budeme objevovat rozmanitosti našeho jazyka
– Dechová a artikulační cvičení
– Grafomotorika, jemná motorika
– Sluchová a vizuální cvičení
– Vše hravou formou
– Možnost konzultace s logopedickou asistentkou
Každé pondělí od 15.15 hod – 16.00 hod. Začínáme 10. 1. 2011
Další informace: www.mc-palecek.com, Jana Učíková: 604 270 618, jana.
ucikova@seznam.cz, Pavlína Jirkovská: 739 544 146

www.mesto-rakovnik.cz
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KURZ ZNAKOVÉ ŘEČI
PRO BATOLATA BABY SIGNS

TÝDENNÍ ROZVRH
OD LEDNA 2011

8.30 – 9.15
s nezávislou certifikovanou lektorkou Mgr. Irenou Šmatlákovou
9.00
– 12.00
Pro koho je kurz určen:
10.00
– 10.30
pro všechna batolátka a malé děti, které jsou připraveny komunikovat a za15.15 – 16.00
tím to nedovedou slovy.
16.00 – 17.00
Průběh kurzu:
šest lekcí s šesti různými tématy: při jídle, před spaním, koupání, oblékání,
16.00 – 16.45
zvířátka a v parku, s kamarádem medvídkem BeeBo, který znaky předvádí,
ÚTERÝ
9.00 – 12.00
s veselými písničkami a zábavnými hrami pro děti i rodiče.
10.00 – 10.30
Přínos znakování:
14.45 – 15.30
porozumění a harmonie mezi rodičem a dítětem, posílení citové vazby,
15.45 – 16.30
zmírnění frustrace našich nejmenších (proč mi nikdo nerozumí…) a také
zábava a poznání něčeho nového.
16.30 – 18.30
Místo konání:
MC Paleček Rakovník, po šest týdnů od pondělí 31. 1. 2011
17.30–20.00
NA KURZ JE NUTNÉ SE DOPŘEDU PŘIHLÁSIT NA NÍŽE UVEDENÉ
STŘEDA
8.30 – 9.15
KONTAKTY (nikoli v MC)
9.00 – 12.00
Pomůcky:
10.00 – 10.30
zpěvníček a CD s písničkami jsou v ceně kurzu
15.15 – 16.00
Kurzovné:
16.15 – 17.00
1120,– Kč, v ceně je zahrnuto vstupné do MC Paleček, kurzovné na šest hodin a pro každého vlastní materiály potřebné pro absolvování kurzu (zpěv- ČTVRTEK 9.00 – 12.00
níček a CD).
9.30 – 11.30
Těší se na vás Irena!
15.30
– 16.15
Mgr. Irena Šmatláková
16.30 – 17.30
nezávislá certifikovaná lektorka programu GoKids! English for Babies and
17.30 – 19.00
Toddlers a programu Baby Signs
tel. 728 003 280, email: irena.smatlak@gmail.com
17.30 – 19.30
http://babysigns.gokids.cz/resultsByInstructor.php?idnci=107
PÁTEK
9.00 – 12.00
10.00 – 10.30

KURZ MASÁŽÍ DĚTÍ A KOJENCŮ
Milé maminky, tatínkové, i vy, kteří příchod svého děťátka teprve očekáváte.
Pojďme se společně dotýkat toho nejcennějšího, co v životě máme, svých dětí
a pomocí dotyku jim předat lásku, a to v bezpečné náruči nás rodičů.
Pro koho je kurz určený?
Kurz je určený pro rodiče a jejich děti od narození.
Co se v kurzu naučíte?
Naučíte se masírovat svoje děti masáží dle Mgr. Jany Hašplové, které obsahují prvky z indických a švédských masáží a z jógy. Seznámíte se se základy
použití aromaterapie.
Jaký je přínos masáží?
Pravidelné masírování dětí prohlubuje vazbu mezi dětmi a rodiči. U dětí
dochází ke zklidnění, zlepšení usínání, cíleně pomáhá při baby kolice, při
léčení „dis“ poruch a dalších disharmonií. Má příznivý vliv na celkové zdraví a správný svalový tonus.
Jak kurz probíhá?
Kurz probíhá formou třech sezení, vždy jednou za týden, kdy se postupně
naučíte masírovat celé tělo. Každé sezení trvá cca 1,5 hodiny. Počet účastníků jednoho kurzu je max. 5 dospělých osob.
Kde kurz probíhá?
V MC Paleček ve dnech 28. 1., 4. 2. a 11. 2. od 9,30 hod.
NA KURZ JE NUTNO SE PŘEDEM PŘIHLÁSIT NA NÍŽE UVEDENÉM
KONTAKTU!
Co s sebou potřebuji?
Vaše děťátko, případně větší panenku, podložku pod dítě, mističku na olej.
Kolik kurz stojí?
Cena kurzu je 600,– Kč, v ceně jsou základní i aromaterapeutické oleje, kterými se během kurzu masíruje, a vstupné do MC.
Přijďte a uvidíte, že čas prožitý při společné masáži přinese radost vám i vašim dětem.
Srdečně Vás zve Lada.
Lada Dobrá, tel: 777 624 503, mail: lada.dobra@seznam.cz, matka 5letého syna Lukáše, absolventka kurzu masáží dětí a kojenců u Mgr. Jany Hašplové, laktační poradce - matka, absolvent kurzu o výživě dětí
a dospělých u MUDr. Judity Hofhanzlové, absolvent 2,5 letého studia
na homeopatické akademii Mgr. Jiřího Čehovského, aktuálně studentkou 3 letého „postgraduálního“ studia homeopatie u belgické homeopatky Anny Vervarcke.
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Angličtina pro rodiče s hlídáním dětí
Miminka
Hrátky s Pavčou
Brousíme si jazýček
Keramika pro děti
Francouzština pro rodiče s hlídáním dětí
Hernička
Rarášek
Angličtina I – začátečníci
Angličtina III
Klub dvojčat (sudé týdny)
Francouzština pro děti
Scrapbook (liché týdny)
Němčina pro rodiče s hlídáním dětí
Hernička
Šikula a Šikulka – tvoření s Janou
Angličtina II
Baby Aerobic
Hernička
Waldorfská pedagogika (1 rok – 5 let)
Veselá barvička
Keramika pro děti
KŠR – Klub šikovných rodinek (sudé týdny)
Keramika pro rodiny
Hernička
Cvičeníčko
Masáže

KURZ ANGLIČTINY

GO KIDS! ENGLISH PRO DĚTI OD 6TI MĚSÍCŮ
s nezávislou certifikovanou lektorkou Mgr. Irenou Šmatlákovou
Pro koho je kurz určen:
Go Kids! English for Rabies pro děti ve věku 6 – 18 měsíců při zápisu
Go Kids! English for Toddlers pro děti ve věku 18 – 30 měsíců při zápisu
Průběh kurzu:
délka kurzu 36 lekcí s dvanácti různými tématy, kurz bude rozdělen do tří
částí po dvanácti lekcích, jedná se o interaktivní výuku s kamarádem medvídkem BeeBo, který hovoří pouze anglicky a zároveň předvádí znaky toho, o čem vypráví a co ukazuje, zpívají se veselé písničky a hrají zábavné
hry pro děti i rodiče.
Přínos angličtiny od raného věku:
porozumění a zvyk na intonaci a zvukomalbu nového jazyka, odstranění
pocitu, že se jedná o jazyk „cizí“, bude dítěti znám od malinka, využití přirozené schopnosti malých dětí vnímat cizí jazyk a také zábava a poznání
něčeho nového.
Místo konání:
MC Paleček, Z. Štěpánka 2232, Rakovník,
od pondělí 20. března 2011 od 9.30 hod
NA KURZ JE NUTNÉ SE DOPŘEDU PŘIHLÁSIT NA NÍŽE UVEDENÉ
KONTAKTY nebo v MC
Pomůcky:
pro každého účastníka kurzu (6× DVD, 2×CD s písničkami z kurzů, 1×
pracovní sešit pro rodiče) v ceně 2000,– Kč , materiály se zakupují pouze
jednou a jsou relevantní pro všech 36 lekcí angličtiny! (tzn. příště platíte
pouze kurzovné).
Kurzovné:
2.300,– kurzovné na dvanáct hodin
Mgr. Irena Šmatláková

nezávislá certifikovaná lektorka programu GoKids! English for Babies
and Toddlers a programu Baby Signs
tel. 728 003 280
email: irena.smatlak@gmail.com

Pozvánky, Informace

 MATEŘSKÁ ŠKOLA V LUKÁCH
FIALOVÝ DEN
Motivačním tématem pro tento školní rok jsou „Barvy duhy“. Barvu fialovou jsme zvolily pro období adventu a Vánoc. Tato barva je symbolem spirituality, tajemna, duchovna i srdečnosti. V tomto období společně s dětmi
uskutečňujeme aktivity a činnosti vztahující se k vánočním tradicím (mikulášská nadílka, výroba svícnů, četba vánočních příběhů, návštěvy vánočních výstav). Zároveň nabízíme aktivity, které podporují společné sbližování
rodičů, dětí a školy. Jednou z nich byl „Fialový den“.
Jednalo se o tvořivé odpoledne rodičů a dětí, naším záměrem bylo společně vyrobit ozdoby na vánoční stromeček pro každou třídu. Na námětech a materiálu pro jejich výrobu se podíleli i rodiče. V mateřské škole, ve
svých třídách se sešli nejen děti, jejich rodiče, ale i sourozenci či prarodiče.
Výrobě ozdob předcházela krátká ukázka toho, co se děti ve školce naučily.
Do společného zpívání a tance se mohli zapojit i rodiče. Samotné tvoření
probíhalo ve velmi přátelské atmosféře. Tak, jak jsme předpokládaly, rodiče využili nejen našich nápadů, ale sami vymysleli mnoho jiných. Všichni
stříhali, lepili, kreslili, barvili…
Výsledkem společné práce se tak staly čtyři vánoční stromečky. Stromečky, které ještě nikdy nikdo neviděl, prostě ty nejkrásnější a nejoriginálnější
na celém světě.
Děkujeme za spolupráci,
učitelky a ostatní pracovnice
Mateřské školy V Lukách

Informace
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 OKRAŠLOVACÍ SPOLEK MĚSTA RAKOVNÍKA
Chválí:
O výstavy fotografií je mezi obyvateli Rakovníka
vždy zájem.Potvrzuje to i rozsáhlá
výstava Amfory
v prostorách Nové síně Rabasovy
galerie pod Vysokou bránou. Každý zde najde obor
nebo svého autora, který ho zajímá, zvláště když
vlastní fotoaparát
„digitál“ a uvědomí si, čeho s ním
může dosáhnout.
Koncem minulého roku proběhla
v Muzeu TGM zajímavá výstava Bitva v Rakovníku, k jejímu 390
výročí. Popisovala události, které se odehrály západně od Rakovníka Na Kokrdech a U sv. Jiljí 30 října, kdy předcházely Bitvě na Bílé
hoře 8. listopadu 1620.
Na výstavě se významně podílely pracovnice Muzea TGM v Rakovníku archeoložky Jana Lomecká a Kateřina Blažková.

 ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ
Základní organizace Rakovník
pořádá

23. ZIMNÍ VÝSTAVU
králíků, holubů a drůbeže s ukázkou exotického ptactva
ve svém chovatelském areálu u Vysoké brány v Rakovníku,
Vladislavova ulice.
Záštitu nad výstavou převzal starosta města Rakovníka pan Ing. Zdeněk
Nejdl.
Výstava se uskuteční ve dnech:
sobota 22. ledna 2011 – od 8.00 do 16.00 hodin
neděle 23. ledna 2011 – od 8.00 do 13.00 hodin.
Pořadatelé zvou občany k návštěvě této výstavy, kde mají možnost zhlédnout velké množství krásných zvířat z ušlechtilých chovů a zakoupit čistokrevná zvířata do svých chovů.
Občerstvení je zajištěno přímo v areálu výstavy.

Kritizuje:
Člověk, který přecházel v prosinci při sněhovém tání od zvonice
k chodníku na Husově náměstí, byl překvapen malým rybníkem na
vozovce. Můžeme za to poděkovat firmě, která zde asi před dvěma roky pokládala dlažbu.

Členové Okrašlovacího spolku v Rakovníku přejí všem
rakovnickým občanům stálé zdraví, mnoho úspěchů a optimismu v novém roce.
Jiří Košík a Svatopluk Salák

 STUDIO HARMONIE
Studio Harmonie nabízí:
Zumba fitness – pravidelné kurzy · Dance fitness – pravidelné kurzy ·
Salsa a karibské tance – pravidelné kurzy · Afrotance – pravidelné kurzy ·
Lady Dance - fitness program- pravidelné kurzy · Street Dance – pravidelné kurzy · Cvičení a tanečky pro děti od 5 let formou zábavy · Tancování
s Ájkou · Latinsko-americké tance pro dětí od 6 – 12 let · Tajči- pravidelné
kurzy pro začátečníky i pokročilé · Cvičení s prvky jógy proti bolestem zad
a kloubů · Zdravotní cvičení · Rehabilitační cvičení · Powerjóga · Pilatek
· Cvičení s fotball a owerball · Kurz angličtiny pro začátečníky i pokročilé
· Kurzy hubnutí s programem na míru pod kontrolou lékaře.
Novoroční Zumba fitness – oslava nového roku 2011 dne 15. 1. 2011
Přihlášky do nových tanečních kurzů, které budou v novém roce, již
přijímáme.
Těšíme se na setkání s vámi, velmi rádi vás v Harmonii přivítáme.
Info: pí. Lechnýřová,
www.studioharmonie.estranky.cz mobil: 605 817 183

 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ADVENT
Občanské sdružení Advent děkuje všem, kdo věnovali dárky do 3. Adventního bazárku.
Na bazárku, který se konal 11. prosince v Tylově divadle, bylo vybráno 102 823,– Kč. Větší část výtěžku poputuje do rakovnického Domova Ráček, další
částka do Kojeneckého ústavu v Praze Krči. Neprodané věci z bazárku se rozdělí mezi kojenecký ústav a rakovnické mateřské školy.
Děkujeme všem sponzorům, účinkujícím, dobrovolným a milým pomocníkům, všichni nám moc pomohli a na výsledku je to znát. Děkujeme také všem,
kdo svým nákupem podpořili tuhle předvánoční charitativní akci.
Adéla Hauptmannová a Olga Truhlářová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
SVATBY
Dne 4. 12. 2010 si řekli své ano
Michal KOPŘIVA a Marika SKLENIČKOVÁ, Daniel VLK a Blanka BALÁŽOVÁ

NAROZENÍ
Od 14. 11. 2010 do 13. 12. 2010 se v Rakovníku narodili
Karolína KRABCOVÁ, Adéla ČERMÁKOVÁ, Vojtěch HALAMA, Michaela ZABILANSKÁ, Anna SUCHOPÁRKOVÁ, David RANSDORF, Miroslav
ADLT, Anežka SVOBODOVÁ, Zuzana JAKUBSKÁ, Šimon PADIVÝ, Gabriela Anna PTÁČKOVÁ, Daniel ŘEŽÁBEK, Kristýna MAXILONOVÁ, Patrik
VRANÝ, Petr SEHNOUTEK, Radek Alois ŠPELDA, Petr HOLÝ, Anna HASALOVÁ, Kristýna CHLÁDKOVÁ, Jan KOUNOVSKÝ, Iveta DIGMAYEROVÁ, Alena GRUBNEROVÁ, Michaela WACHTLOVÁ, Anna REKOVÁ, Eduard ŠINDEL, Karolína PTÁKOVÁ, Sebastian Jaroslav NASTOUPIL, Miroslav
KONČICKÝ, David TUMA, Samuel KÓRÉ.

14

Radnice | leden 2011

Pozvánky, Informace

 KULTURNÍ CENTRUM
PROGRAM KC – LEDEN 2011

SOBOTA 1. 1.

Pořádá firma Pyrotechnika – Ohňostroje
– Ing. Svoboda Rakovník spolu s Kulturním
centrem Rakovník

SOBOTA 8. 1.
SÁL KULTURNÍHO CENTRA 20.00 HODIN
X. PLES TANEČNÍCH PODVEČERŮ
Hraje KVINTET Jiřího Soukupa
Hosté Josef ČERNÍK, Jiří ŠULC a QR BAND
Vstupné 100,– Kč

19.30 HODIN

Johann Wolfgang Goethe

FAUST A MARKÉTKA
Jedna z nejlepších her v dějinách dramatu.
Režie Pavel Khek
Hrají Petr Halíček, Petr Mikeska, Veronika
Kubařová, Lucie Matoušková,
Karolina Frydecká a Ivo Theimer.
Převzaté představení Městského divadla
Mladá Boleslav
V rámci divadelního předplatného 2010 – 2011

SOBOTA 15. 1.
SÁL KULTURNÍHO CENTRA 12.00 HODIN
NEZBEDNÝ BAKALÁŘ
– MEMORIÁL DR. VÁCLAVA ČERNÉHO
31. ročník postupové soutěže ve standardních a latinských tancích juniorů a dospělých v kategorii D, C a B.
Pořádá Kulturní centrum ve spolupráci s Městem Rakovník a Středočeskou divizí ČSTS
Vstupné 80,- Kč

PONDĚLÍ 17. 1.
19.00 HODIN

O zvířatech, rostlinách a lidech z pouští,
stepí a hor bude vyprávět a diapozitivy
promítat PAVEL POLÁK
Vstupné 50,– Kč

SOBOTA 22. 1.
SÁL KULTURNÍHO CENTRA 20.00 HODIN
5. SPORTOVNÍ PLES
Hrají KAMPANUS, ROCK REVIVAL BAND
Vystoupí LINCEJS CREW – KIDS
Slosovatelné vstupenky
Vstupné 150,– Kč

19.30 HODIN

Miro Gavran

VŠE O ŽENÁCH
Hra o mužích, kteří se domnívají, že všechno
vědí… a to nejen o ženách.
Režie Jana Janěková
Hrají Jitka Schneiderová, Anna Šišková, Jana
Krausová, Michal Slaný nebo Ján Jackuliak.
Převzaté představení STUDIO DVA Praha
V rámci divadelního předplatného 2010 – 2011

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR:
5. 2. XINDL X
– ODLOŽENÝ KONCERT Z 30. ŘÍJNA 2010
– VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI
20. 2. SZIDI TOBIAS – koncert slovenské
šansonové zpěvačky s podmanivým
projevem a hlasem

Rakovnická kultura

TYLOVO DIVADLO

17.00 HODIN

RODINKA
Režie Dušan Klein
Hrají Jana Štěpánková, Daniela Kolářová,
Jaromír Hanzlík, Petr Forman a další.
Mládeži přístupný – 90 minut
Vstupné 110,– Kč

NEDĚLE 9. 1.
TYLOVO DIVADLO

NEDĚLE 9. 1.
17.00 HODIN

Drama-thriller

AMERIČAN
George Clooney jako Američan.
Režie Anton Corbijn
Dále hrají Irina Björklund, Lars Hjelm a další.
Mládeži do 12 let nepřístupný – 105 minut
Vstupné 80,– Kč

NEDĚLE 16. 1.
14.00 HODIN

Rodinný dobrodružný film zasazený do
digitálního světa v české verzi

TRON LEGACY
Režie Joseph Kosinski
Hrají Garrett Hedlund, Jeff Bridges, Olivia
Wilde a další.
Mládeži přístupný – 100 minut
Vstupné 165,– Kč

NEDĚLE 16. 1.
TYLOVO DIVADLO

Cesta z vrcholu na absolutní dno může být
velmi rychlá.
Hrají Ondřej Vetchý, Zita Morávková, Luděk
Munzar, Aňa Geislerová, Hynek Čermák
a další.
Mládeži do 12 let nepřístupný – 100 minut
Vstupné 90,– Kč

PONDĚLÍ 24. 1.
TYLOVO DIVADLO
NEVINNOST

17.00 a 19.30 HODIN
Vstupné 90,– Kč

ÚTERÝ 25. 1.

O tom, jak Hurvínek slavil Mikuláše.
Mládeži přístupný – 90 minut
Vstupné 100,–

TYLOVO DIVADLO

NEVINNOST

14.00 HODIN

První český 3D loutkový film

TYLOVO DIVADLO

17.00 HODIN

Premiéra filmu režiséra Jana Hřebejka

Volné pokračování kultovního seriálu Taková
normální rodinka, která se vrací ke svým
divákům po více než třiceti letech

17.00 HODIN

TYLOVO DIVADLO

17.00 HODIN

Romantická komedie, vypovídající o manželství, rozvodech a nevěře v režii Woody Allena

POZNÁŠ MUŽE SVÝCH SNŮ
Hrají Anthony Hopkins, Antonio Banderas,
Naomi Watts a další.
Mládeži do 12 let nepřístupný – 100 minut
Vstupné 80,– Kč

ČTVRTEK 27. 1.
TYLOVO DIVADLO

17.00 HODIN

Premiéra animovaného rodinného filmu
v českém znění

NA VLÁSKU
Jeden z nejkomičtějších příběhů, jaký kdy
byl natočen…
Režie Nathan Greno, Byron Howard
Mládeži přístupný – 90 minut
Vstupné 165,– Kč

NEDĚLE 30. 1.
TYLOVO DIVADLO
GULLIVEROVY CESTY

14.00 HODIN
Vstupné 130,– Kč

NEDĚLE 30. 1.
TYLOVO DIVADLO

17.00 HODIN

Nový český film, který ukazuje, jak to dopadne, když selže systém ve výchově mládeže

Romantický příběh s dramatickou zápletkou
na pozadí Paříže a Benátek s Johnny Deppem a Angelinou Jolie v hlavních rolích

BASTARDI

CIZINEC

Režie Petr Šícha
Hrají Tomáš Magnusek, Ladislav Potměšil,
Jana Šulcová, Kristýna Leichtová, Jan Šťastný
a další.
Mládeži do 12 let nepřístupný – 80 minut
Vstupné 75,– Kč

STŘEDA 19. 1.
TYLOVO DIVADLO

PONDĚLÍ 31. 1.
TYLOVO DIVADLO

TYLOVO DIVADLO

HURVÍNEK NA SCÉNĚ

ÚTERÝ 11. 1.

TYLOVO DIVADLO
STŘEDNÍ ASIE

NEDĚLE 23. 1.

STŘEDA 5. 1.

AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ
19.00 HODIN
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
ing. Petra Svobody

TYLOVO DIVADLO

KINO – LEDEN 2011

17.00 HODIN

Premiéra nového filmu z prostředí podsvětí
Los Angeles ve 3D kvalitě

ZELENÝ SRŠEŇ
Režie Michel Gondry
Hrají Seth Rogen, Jay Chou, Cameron Diaz,
Christoph Waltz a další.
Mládeži do 12 let nepřístupný – 100 minut
Vstupné 165,– Kč

NEDĚLE 23. 1.
TYLOVO DIVADLO

14.00 HODIN

Dobrodružná komedie v českém znění

GULLIVEROVY CESTY
Gulliver mezi Liliputány.
Režie Rob Letterman
Hrají Emily Blunt, Jason Segel, Jack Black
a další.
Mládeži přístupný – 90 minut
Vstupné 130,– Kč

Režie Florian Henckel von Donnersmarck
Mládeži přístupný – 100 minut
Vstupné 110,– Kč

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
NA POŘADY KULTURNÍHO CENTRA:
Pokladna Kulturního centra Rakovník,
Na Sekyře 2377, Rakovník, telefon 313 512 997
Pondělí – zavřeno
Úterý
10.00 – 13.00 13.30 – 17.00 hod.
Středa 10.00 – 13.00 14.00 – 19.45 hod.
Čtvrtek 10.00 – 13.00 13.30 – 17.00 hod.
Pátek
12.30 – 18.00 hod.
Neděle 13.00 – 17.15 hod.
Dále je pokladna otevřena vždy 1 hodinu
před začátkem představení. Rezervované
vstupenky si vyzvedněte dle dohodnutého termínu, nejpozději však tři dny před
konáním představení! Vstupné včetně 1,– Kč
příplatku na Fond kinematografie.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
E–mail: vedouci@kulturnicentrum.cz
ekonomickeodd@kulturnicentrum.cz
dramaturgie@kulturnicentrum.cz
dramaturg@kulturnicentrum.cz
propagace@kulturnicentrum.cz
kcr@kulturnicentrum.cz
www.kulturnicentrum.cz

www.mesto-rakovnik.cz
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 MĚSTSKÁ KNIHOVNA RAKOVNÍK
PROSINCOVÁ FOTOKRONIKA KNIHOVNY
POZEMSKÉ ČERTOVÁNÍ

LISTOVÁNÍ S KVAKEM A ŽBLUŇKEM, KOUZELNOU BATERKOU A GOTTLANDEM

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH VÍTI MARČÍKA

16
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Rakovnická kultura

POHODA V BRANCE

HRADNÍ DUO V KNIHOVNĚ

KNIHOVNU NAVŠTÍVILI ANDĚLÉ

PŘÍRŮSTKY V AUDIO-VIDEOPŮJČOVNĚ
DVD: SOLMON KANE – akční, ZATÍM SPOLU, ZATÍM ŽIVI - komedie, ZRCADLA 2 - horor, GREY GARDENS - společenský , A-TEAM - akční ,
PREDÁTOŘI - akční, POČÁTEK - akční, ČARODĚJŮV UČEŇ - dobrodružný , POSLEDNÍ VLÁDCE VĚTRU - dobrodružný, V SRDCI BOUŘE - válečný, AGORA - společenský , DÍVKA, KTERÁ SI HRÁLA S OHNĚM - akční, DOSTAŇ HO TAM - komedie, SEXY 40 - komedie, ZÁTAH - válečný.
ČESKÉ: KUKY SE VRACÍ, POUTA
DĚTSKÉ: SHREK: ZVONEC A KONEC, JAKO KOČKY A PSI.

Rakovnická kultura

www.mesto-rakovnik.cz
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 RABASOVA GALERIE
WWW.RABASGALLERY.CZ

NOVÁ SÍŇ
POD VYSOKOU BRÁNOU

VÝSTAVNÍ SÍNĚ
VE VYSOKÉ 232

VÝSTAVNÍ SÍŇ NA RADNICI
DO 30. 1. 2011
VLADIMÍR SIXTA
KAMENNÉ OBRAZY

DO 23. 1. 2011

DO 16. 1. 2011

JIŘÍ SLÍVA
GRAFIKA

FOTOKLUB AMFORA
45. JUBILEJNÍ VÝSTAVA

HEROLDOVA SÍŇ
13. 1. 2011
4. ABONENTNÍ KONCERT KPH

27. 1. – 10. 4. 2011

20. 1. – 3. 4. 2011

VLADIMÍR TESAŘ

ROMAN TRABURA
OBRAZY

Vernisáž 27. 1. 2011 v 16.00 hodin

Vernisáž 20. 1. 2011 od 16.00 hodin

Irvin Venyš – klarinet,
Daniel Wiesner – klavír
Program : J. Brahms, C. Debussy, B. Martinů,
F. Poulenc

 MUZEUM T. G. M.
WWW.MUZEUMTGM.CZ

MANSARDA MUZEA

PETROVCOVA VÝSTAVNÍ SÍŇ 19. 1. - 27. 2. 2011

DO 9. 1. 2011

DO 9. 1. 2011

BITVA U RAKOVNÍKA 1620

3+2 Z FACEBOOKU,
2× - FOTOGRAFIE

VÁCLAV SOKOL
VÁNOČNÍ ČAS
GRAFIKY

14. 1. - 20. 2. 2011
STŘEDOČEŠTÍ RODÁCI

Vernisáž 19. 1. v 17.30 hodin – Lány
Dernisáž 27. 2. v 16.00 hodin – Petrovcova
výstavní síň

Autogramy a rukopisy - ze sbírky Františka
Frolíka
Vernisáž 14. 1. v 16.00 hodin

 MĚSTSKÝ PLAVECKÝ BAZÉN RAKOVNÍK, p. o.
PROVOZ MĚSTSKÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU RAKOVNÍK
LEDEN 2011
vnitřní bazény parní lázně TAHITI

finská sauna

Pondělí

15 – 20

17 – 20

14 – 20

15 – 20

muži

Úterý

14 – 20

17 – 20

14 – 20

14 – 20

ženy

Středa

15 – 20

17 – 20

14 – 20

15 – 20

muži

Čtvrtek

14 – 20

17 – 20

14 – 20

14 – 20

ženy

Pátek

14 – 20

17 – 20

14 – 20

14 – 20

společná

Sobota

11 – 20

15 – 20

10 – 20

11 – 20

společná

Neděle

10 – 20

15 – 20

10 – 20

10 – 20

společná

Výjimky v lednu:
1. 1. SO veřejnost plave: 14 – 20 hod.
11. 1. ÚT veřejnost plave: 15 – 20 hod.
18. 1. ÚT veřejnost plave: 15 – 20 hod.
23. 1. NE veřejnost plave: 12 – 20 hod.
25. 1. ÚT veřejnost plave: 15 – 20 hod.
29. 1. SO veřejnost plave: 13 – 20 hod.

Nový rok
Náhrady plavecké školy
Náhrady plavecké školy
Dopoledne Klub vodní turistiky
Náhrady plavecké školy
Dopoledne závody Sokolské župy
Budečské
30. 1. NE veřejnost plave: 10 – 18 hod. Večer akce pro děti potápěčů
Klubu MANTA

NEPŘEHLÉDNI !!!
Ranní plavání každé úterý a čtvrtek v obvyklém čase od 6.00 do 7.30 hodin se Permanentní vstupenky s různou časovou metráží jsou již od Nového roku
nemění. Upozorňuji, že nevyčerpané vstupenky a bezhotovostní šeky s plat- v prodeji s roční platností..
ností do konce roku 2010 nemůžeme na základě uzavřených smluv akceptovat. Plavání, saunování a opalování zdar!!!
Pavel Kumpa

NIC NEŽ PRAVDA O PLAVECKÉM BAZÉNU XVI.
PŘEHLÍDKA VÍTĚZŮ „PLAVECKÉHO SPRINTU O PŘEDVÁNOČNÍHO ŠUPINÁČE“. DO NOVÉHO ROKU BEZE ZMĚN.
Pouhých 15 vteřin úsilí stálo Roberta Kindla než motýlkem dohmátl na
konec pětadvacetimetrové štreky a odnesl si domů již poněkolikáté štědrovečerní trofej. Jediná konkurence mu roste v třináctiletém Matouši Blažkovi, který stejně dlouhou trať zdolal pouze o vteřinu pomaleji a zvítězil tak
ve své věkové kategorii. Než se však Matouš „propracuje“do kategorie dospělých, má Robert ještě dobré 4 roky vystaráno. I když vteřina na krátké
trati znamená v plavání poměrně značnou vzdálenost, pochválit za skvělý
výkon musím i Kateřinu Vopatovou (13 let) za 17 vteřin. Všem soutěžícím
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děkuji za projevenou vůli po vítězství, majitelům kapříků gratuluji. Již nyní
se těším na desátý ročník a majitele jubilejního 100. kapra od paní Černé
z prodejny potravin na Husově náměstí.

DO ROKU 2011 BEZE ZMĚN
Dovoluji si informovat všechny příznivce Městského plaveckého bazénu
v Rakovníku, že ceník poskytovaných služeb zůstává beze změn. O připravovaných novinkách budu informovat v příštím vydání měsíčníku RADNICE.
Pavel Kumpa

Rakovnická kultura, sport

Dobromil Malý Vitěz kategorie do 9 let.

Barbora Milfaitová. Vítězka kategorie do 10 let.

Milan Vopat. Vítěz kategorie do 11 let.

Vojtěch Týče. Vítěz kategorie do 12 let.

Matouš Blažek. Vítěz kategorie do 13 let.

Luboš Týče. Vítěz kategorie do 15 let.

Sport

www.mesto-rakovnik.cz
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 ASOCIACE SPORTU
PRO VŠECHNY

POZVÁNKA NA PŘEDVÁDĚCÍ
HODINY
7. 2. 2011
Sokolovna Rakovník
UKÁZKY CVIČEBNÍCH HODIN

16.00 – 18.00 hodin

rodiče a děti · předškolní děti · aerobik děti · aerobik ženy

U NÁS NATRÉNUJEŠ, VE ŠKOLE ZABODUJEŠ
Vždy ve středu
od 16.30 do 17.30 v sokolovně

Robert Kindl . Vítěz kategorie dospělých čas 0.15.

Cvičení na nářadí pro děti od 6 do 15 let
Cena za rok: 180,– Kč

Redakce měsíčníku Radnice
a Městská knihovna Rakovník
přejí
pohodový rok 2011
 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Tel. 313 512 467, 313 517 298, fax 313 515 438, e-mail ddmrako@iol.cz, www: ddmrako.cz

SOBOTA 15. 1.
LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD
BOŽÍ DAR
uskuteční se za příznivých sněhových
podmínek
přihlášky do 7. ledna 2011
odjezd od sokolovny Rakovník v 7.30 hodin,
příjezd kolem 18.00 hodin
Z. Jirková, H. Opatová
cena za dopravu: Kč 200,-

SOBOTA 22. 1.

PŘIPRAVUJEME NA MĚSÍC ÚNOR
1. 2

DĚJEPISNOU OLYMPIÁDU
- okresní kolo

2. 2.

KARLOVARSKÉHO SKŘIVÁNKA
- soutěž ve zpěvu

2. 2. nebo 3. 2.
CHEMICKOU OLYMPIÁDU
- okresní kolo
4. 2.

Klub DDM
9.30 hodin
OBLASTNÍ KOLO ŠACHOVÉHO
TURNAJE MLÁDEŽE

4. 2.

LYŽOVÁNÍ NA BOŽÍM DARU
- akce o pololetních prázdninách

M. Donátová, M. Círová, J. Satranský

7. 2.

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ
V NĚMECKÉM JAZYCE
- okresní kolo SŠ

STŘEDA 26. 1.
ZŠ okresu Rakovník
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA Z5

8. 2.

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ
V ANGLICKÉM JAZYCE
- okresní kolo SŠ

9. 2.

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ
V NĚMECKÉM JAZYCE
- okresní kolo ZŠ, kat. I A, IIA

10. 2.

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ
V ANGLICKÉM JAZYCE
- okresní kolo ZŠ, kat. I A, IIA

11. 2.

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ
V ANGLICKÉM JAZYCE
- okresní kolo ZŠ, kat. I B, IIB

- okresní kolo
A. Holá

STŘEDA 26. 1.
Základní školy
PYTHÁGORIÁDA Z 5
A. Holá

PÁTKY 7., 14., 21. a 28. 1.
Klub DDM
19.00 hodin
POKRAČOVACÍ TANEČNÍ KURZY
- pod vedením paní Z. Černé
M. Donátová
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JARNÍ PRÁZDNINY :
ZIMNÍ TÁBORY:

11. - 18. 2.
KRKONOŠE - VÍTKOVICE
lyžování
M. Círová

cena 3400,- Kč

13. - 18. 2.
KRKONOŠE - ROKYTNICE
lyžování
M. Vondříčková, H. Opatová

cena 2500,- Kč

15. - 20. 2.
ITÁLIE
lyžování
Z. Jirková

cena 4700,- Kč

14. - 18. ÚNORA
od 8.00 do 15.30 hodin
TÝDEN V KLUBU DDM ČERMÁKOVY
SADY PRO CHYTRÉ HLAVIČKY
A ŠIKOVNÉ RUČIČKY
pondělí Keramika, Nová Galerie
úterý
Výroba ručního papíru, bazén
středa Návštěva hasičského sboru,
Muzeum
čtvrtek Hlavolamy, hry se stavebnicemi
pátek
Exkurze na školním statku
Přihlášky nutné do 9. února.
M. Donátová, A.Holá
Cena: celý týden 600,- Kč, na den 130,- Kč
(v ceně vstupy, obědy, materiál, odměny, pitný
režim zajištěn)

Pozvánky, Sport

HISTORIE NA FOTOGRAFII
Jestliže jsem vám na začátku článku v prosincové Radnici tvrdil, že ještě 14.
listopadu se lidi v našem městě opalují, tak dnes 15. 12. 2010 zase všichni
bruslí. Bruslí sice jen po namrzlých a zasněžených chodnících, ale zato velice pomalu. Výhodou snad je jen to, že na náměstí není zase tak moc lidí.
Ten, kdo nemusí, tak raději sedí doma u kamen a z okna sleduje, jak venku
mrzne a padá sníh. Prostě – Ladovská zima – se změnila v písničku „Ladovská zima“.
Nedávno se mi ozval jeden čtenář, který mi před časem daroval několik
svých starých fotografií, na kterých byl i on sám několikrát vyfocen. Žádal
mne, abych fotky, kde on je vyfocen, neuveřejnil v Radnici. Pochopitelně, že
jeho žádosti musím vyhovět. Tato žádost ale ve mně probudila vzpomínku
na jedno focení před mnoha lety. Někdy v roce 1965 jsem v parku pod kostelem u „Plameňáků“ vyfotil dvě mladá děvčata s cigaretou v ústech. Někdy po
70. roce tato fotka vyšla v místních novinách „Rozvoj“. Ihned po uveřejnění
se mi ozval otec jedné z kouřících dívek a slušným způsobem na mně vymámil fotky i negativa. Nerad dávám z ruky své negativy, ale jeho argumentům
jsem neodolal. Teď si ale představte mé překvapení, když v roce 1987 se mi
znova ozval tento člověk s prosbou, zda snad náhodou nemám někde doma ještě jednu fotku oněch kouřících děvčat. On tehdy můj negativ i fotky
zničil. V roce 1986 jeho dcera tragicky zemřela a on marně shání fotografie
z jejího mládí. Bohužel jeho požadavku jsem mu nemohl vyhověti. Žádnou
žádanou fotku už jsem nevlastnil. Tuto úvahu jsem napsal proto, že médium
fotografie je nezastupitelné a to, co fotograf jednou vyfotí, by se nemělo ničit,
ale ani zneužít, ale uschovat v archivu, neboť člověk nikdy neví!
A nyní už k výsledkům prosincové Radnice. Do konce listopadu mi ještě došlo
51 odpovědí a 40 z nich správné. Do 15.12. mi pak došlo 217 odpovědí a 199
bylo správných. Na prvním místě se umístil snímek č. 1, na kterém 183 čtenářů
poznalo „Ottovu továrnu“ nebo „Rakonu“ anebo dokonce i „P+G“. Všechny
odpovědi byly v rámci povolené tolerance. Na druhém místě se umístil snímek
č. 2. Na něj odpovědělo 143 čtenářů a z toho bylo 140 odpovědí dobrých. Tři
čtenáři hádali ulici Kuntovu, Pražskou a Vladislavovu. Správná odpověď zněla
roh ulice Trojanové se Sekyrou anebo křižovatka Na Váze. Jedná se o zbourané domy „cukrárna Svoboda“ a „drogerie Nigrin“. Dokonce někteří čtenáři

přidali i vzpomínku na kvalitní zákusky od Svobodů a zvláštní stolečky, které
v prodejně byly. Na třetím místě se umístil snímek č. 3, na který odpovědělo
67 čtenářů, ale jen 40 odpovědí bylo dobrých. Někteří hádali „Šamotku“ nebo důl „Rako“ na Lapáku. Jedná se však o závod „ČLUZ – N. Strašecí“. Místopisně jsem uznal i odpovědi ČLUZ – Hořkovec, Pecínov i Rynholec. Více
k tomuto závodu lze najít v knížce od Mgr. Evy Perglerové „50 let existence
ČLUZ“, která vyšla v roce 2008. V ní se dočtete takřka o všech zařízeních a dolech na našem okrese, které mají co dočinění s uhlím a lupkem. Na posledním
místě se umístil snímek č. 4, kde došlo jen 20 odpovědí, ale zato s perfektním
seznamem všech vyfocených. Nejlepší odpovědi jsou od paní Froňkové a od
pana Štefana. Kompletní seznam vyfocených žáků SKR z roku 1973. Stojící
zleva: trenér Václav Hrachovina, Pavel Knobloch, Václav Hornof, Miroslav
Pavel, Karel Dubský, Lipert, Miloš Vrábík, Jiří Donát, ved. družstva p. Kůrka.
Sedící zleva: Jiří Franěk, Miloš Miesbauer, Svatopluk Dvořák, Jan Toužimský,
Jaromír Štefan, Milan Tichý, Zdeněk Hák, Jan Melč.
Vylosovaným výhercem z prosincové Radnice se stává paní B. Lisnerová
z Rakovníka, mobil xxx 544 193. SMS poslala 25. 11. 2010. Vítězce blahopřeji
a prosím ji, aby si v průběhu měsíce ledna 2011 vyzvedla svoji knižní odměnu v Městském informačním centru. V listopadové Radnici na obrázku č. 4
jsme neznali jméno paní, která byla mezi panem Zubalíkem a paní Remarovou. Po uzávěrce mi však volali čtenáři, kteří vše uvedli na správnou míru.
Jedná se o paní Slávku Musilovou. Jak jsem nakoupil, tak prodávám.
Nápovědu pro dnešní těžší snímky s otazníkem.
1 – Ulice, ve které je populární pension.
2 – A zase jsme u školství.
3 – Každá rada je dobrá. Jedná se o historii na k….
4 – Podle populárních osobností snadno zjistíte kolektiv.
Vzhledem k přílivu nových čtenářů Radnice a luštitelů „Historie na fotografii“ odpovídám na dotazy, jak vyhrát a co vyhrát? Odpovědět alespoň jeden
snímek s otazníkem dobře, být vylosován a zajít si po zveřejnění výherce
v následující Radnici do MIC na Husově náměstí v Rakovníku pro „knižní
odměnu“.
Váš Václav Hvězda, Amfora

Husovo náměstí – 1999 (foto neznámý autor)

Historie na fotografii

www.mesto-rakovnik.cz
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„Rakovnické zákoutí“ u kostela – 2006 (foto Hvězda)

Zima na hřbitově – 1986 (foto Hvězda)

Zima na pláních pod Letištěm – 2000 (foto Hvězda)
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1 Která je to ulice? – 90. léta (foto Jan Lisý)

2 Kde stojí tento dům a jak se jmenuje? – 2010 (foto Hvězda)
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3 Poznáte, kde se takto rozbíhají koleje na našem okrese? – 1994 (foto Míra Uher)

4 Poznáte někoho na snímku? – 1998 (foto nečitelný autor)
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