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STŘEDA 12. 1. 2011 RAKOVNÍK/BRNO, 13.00 HODIN
Červené auto značky Škoda Fabia combi se vydává na svou misi. Zkušená řidička a její dvoučlenná posádka opouští Rakovník a přes Prahu se vydává směr Brno. Přes malé zaváhání na sjezdu z nového obchvatu
pražského probíhá cesta bez nejmenších problémů. Na Vysočině sice jinak spolehlivý vůz mírně znejistí,
neboť se z pod jeho kol ozývají zvuky připomínající spíše jízdu po kolejích než po dálnici. Po třech hodinách jízdy se tříčlenný tým dostává na místo určení. Šikovně projíždí branou číslo 9 a pomalu se blíží
k pavilonu „P“ brněnského výstaviště. Tento největší a jeden z nejnovějších výstavních prostor se stal po
4 dny útočištěm nejen českých, ale i zahraničních regionů. Po vstupu do obrovského prostoru Rakovničtí chvilku hledali ten správný stánek, ale nakonec se to povedlo. Poté rakovnická osádka pěkně potají
vyložila poslední turistické novinky a připravila výstavní pultík na první den. Nic se nesmělo podcenit,
tak následovala rychlá večeře a úprk na ubytovnu.

ČTVRTEK 13. 1. 2011 BRNO, 9.00 HODIN
Rakovnická trojka se rázným krokem blíží k bráně veletržního areálu, kde přísní kontroloři vytahují své
kleštičky, aby kartičku procvakli jako průvodčí jízdenku ve vlaku. Cestou ke správné budově člověk vzpomíná na předešlé ročníky veletrhů, kdy přechodným domovem celého veletrhu byly výstavní haly „A“ a „V“.
Vzpomínky jdou ale stranou, když se objeví pavilon „P“, který byl zaplněn originálními expozicemi až do posledního místečka. Akční rakovnický tým se rychle přestrojuje do svých červených dresů s nápisem Rakovník nebo Rakovnické cyklování. Hned po úderu 10.00 hodin vítáme první návštěvníky, kteří jsou evidentně
odborníci z branže. Dle statistik jich prochází pokladnami na 11 tisíc. Pozornosti jim neušla ani Středočeská
expozice, jejíž součástí byl i stánek Rakovnicka. Chvilku po otevření zkoušeli naši pohotovost a vždy přítomné úsměvy maskovaní návštěvníci, ale bystré oko v nich rozpoznalo tváře místostarosty Jan Šváchy, tajemni-
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ce Elišky Holkové a Marie Polcarovou,
která na úřadě vede odbor zabývající se cestovním ruchem. Po krátkém
přivítání se vydali po stopách novinek
brněnského veletrhu a načerpání inspirace pro rakovnický region. Aniž
by se jeden nenadál, venku se setmělo
a z veletržního rozhlasu se linou slova
díků za návštěvu 1. dne veletrhů. Po
krátké vycházce po noční moravské
metropoli končí kroky trojice s rakem
na hrudi v ubytovně.

PÁTEK 14. 1. 2011 BRNO,
9.30 HODIN
Mise pokračuje. Opět stojíme u stánku a návštěvníkům zodpovídáme
nejrůznější dotazy na ubytování,
nebo s příchozími vzpomínáme na
doby česání chmele, nebo povinné
vojenské služby v Rakovníku. Rakovnickou prezentaci také umocňuje několik rozvěšených fotek, na
kterých příchozí, někdo více, někdo méně, rozpoznávají nejrůznější
turisticky zajímavá zákoutí. Tu někdo požaduje informaci o pivovaru
a bezpočet návštěvníků by nejraději
i něco ochutnal. Zálibu v sobě nezapřeli ani nejrůznější sběratelé, kteří při putování po stáních posbírali
velké množství kapesních kalendáříků a pohlednic. Příznivce Středočeského kraje lákaly také velké LCD
panely, na nichž se promítala propagační DVD z jednotlivých měst,
hradů, zámků apod. Rakovník zde

prezentoval film o městě přibližující
jeho život v různých ročních obdobích a dále i záběry z Rakovnického
cyklování. Odpoledne se již obsluha
stánku v červených tričkách nezastavila, protože na veletrh doslova vtrhla turistická veřejnost. I tento den se
čas nachýlil velmi rychle a člověk
opět stojí před dveřmi ubytovny.

SOBOTA 15. 1. 2011 BRNO,
9.30 HODIN
Plni sil se a odhodlání se opět brodíme mezi stánky, které reprezentují
na jednadvacet zemí svým tradičním
folklorem, gastronomií ale i řemesly. Zpestřením letošních veletrhu
byl zcela jistě řemeslný jarmark. Na
34 speciálních stáncích se představovala řemesla nejrůznějšího zaměření. Nejen k vidění ale i ke koupi
byly ručně kované umělecké předměty, odrátkovaná keramika, výrobky z modrotisku, dřevěné formy,
kraslice včetně těch maxi velikostí
atd. Po obvodových zdech pavilonu
se hrdě tyčily jednotlivé znaky měst
a obcí, které z recyklovaného odpadu vyrobili žáci základních a středních škol. Ten rakovnický pocházel
z dílny Gymnázia Zikmunda Wintra.
Jako materiál byla použita již vyhozená sklíčka z kostelní mozaiky. Jen
pár kroků opodál se za vojenským ležením představoval projekt „Společné osudy“, kterým se zabývají místní
akční skupiny Rakovnicko a Posáza-

ví. Tvůrci projektu se snaží odhalit
roušku a připomenout kdysi velmi
známá místa, která se po odsunu
Němců stala v bývalých sudetských
oblastech opuštěnými. Nehledají se
pouze místa, ale i zapomenuté tradice na poli kultury, gastronomie apod.
Možná by to mohl být pro zapomenutá místa impuls k jejich rozvoji
a přilákání nových návštěvníků. Po
této krátké exkurzi, nemluvě o vedlejším pavilonu cestovních kanceláří
a agentur, se nejen rakovnický stánek
těšil stálému zájmu turistů. Navečer
za zvuku pohádkové melodie a svitu
měsíce opouštíme areál výstaviště.

NEDĚLE 16. 1. 2011 BRNO/
RAKOVNÍK, 9.00 HODIN
Oproti předchozím dnům se rakovnický tým přesunul na výstaviště autem, které se během dne postupně
zaplnilo zbylými materiály a informacemi z okolních destinací. Regiony z celé České a také Slovenské republiky se předháněly v atraktivitě
svých stánků a různých upoutávek.
Proto mezi davy návštěvníků pavilonem procházely historické postavy,
pohádkové bytosti, maskoti sportovních akcí a další figury, hrála hudba
a ochutnávaly se místní speciality.
K rakovnickému stánku tak například
zabloudil maxipes Fík a u Znojma pobíhala zelená okurka. Asi nyní čekáte
na odpověď, co je to v těch Hředlích
tak světově zajímavé. No, má se to asi
takto. Příchozí návštěvník: „Jestlipak
víte, co je ve Hředlích světový unikát?“
Všichni ze stánku jen tak pokrčili rameny a nechali si poradit. „No přeci
moje nádherná a upravená zahrád-
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ka“, zněla s úsměvem na tváři odpověď. Po obsloužení posledních zvídavých návštěvníků se červené trio opět
vydalo zpět do města mýdla, pěnivého moku a gotických bran. Dle informací, které jsme se zaslechli, navštívilo turistický veletrh přes 30 tisíc osob.
Ve večerních hodinách jsme si mohli
společně vydechnout už v Rakovníku
a říct si: Mise splněna.
Ale to ještě není konec… Ani se doma neohřejeme a je tu pražský veletrh
HOLIDAY WORLD 2011 (10. – 13.
února 2011), kde se bude město Rakovník prezentovat v rámci sdružení
Bohemia Centralis. Právě toto uskupení měst Kladna, Rakovníka a Berouna připravilo pro letošní turistickou sezónu novou a atraktivnější
podobu turistické šekové knížky.
S novinkami v této knížce plné výhod
vás seznámíme v některém z příštích
vydání Radnice.
Jan Polák,
tiskový mluvčí MěÚ Rakovník
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DĚTSKÉ TÁBORY
VE SKRYJÍCH I V ROCE 2011
Dětské tábory ve Skryjích pořádá
město Rakovník prostřednictvím
odboru sociálních věcí a zdravotnictví, který vše činí v souladu se zákonem č. 359/99 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí, pravidelně již od roku 2006. Tento tábor má své útočiště v městském rekreačním objektu
ve Skryjích. Několikadenního pobytu mimo své bydliště se účastní vybrané děti z handicapovaného prostředí. Mezi účastníky tak naleznete
děti, jejichž rodinné zázemí a situace není záviděníhodná. Základním
cílem a ideou tábora je uspokojit
přirozené potřeby dětí směřující
k jejich dalšímu rozvoji. Dále se vedoucí tábora snaží výchovně působit tak, aby vznikly podmínky pro
odstranění nebo potlačení defektního chování a získání potřebných
společenských a hygienických návyků. Personálně zabezpečují chod
tábora úředníci zmíněného odboru,
kteří tak mají možnost poznat chování dětí i mimo nejrůznější sociální
a podobná šetření v rodinách. V roce 2011 se plánuje uskutečnit hned
tři turnusy, do nichž budou děti rozděleny dle věku a sociálního zázemí.
Dle tohoto scénáře byly v roce 2010
uspořádány dva letní tábory pro
mladší a starší děti a na podzim se
zde setkaly děti z náhradní rodinné
péče (pěstounská péče, poručenství,
cizí péče). Celkem by se mohlo táboru zúčastnit 48 dětí. Mimo roku 2009
se na tuto akci podařilo získat vždy
dotační příspěvek Středočeského
kraje. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví se souhlasem rady města
připraví v souladu s propozicemi
Středočeského kraje žádost o přidělení finančního příspěvku na pořádání tábora v roce 2011. Celkové
náklady za všechny turnusy se pohybují okolo 100 tisíc korun s tím, že
příspěvek kraje pokrývá zhruba 1/3
vynaložených prostředků.

dem do zahraničí, v Rakovníku se
podařilo opětovně dohodnout podmínky pro pokračování pohotovostních služeb lékáren. Již 13. prosince
2010 se zastupitelé seznámili s předloženým materiálem a souhlasili se
zachováním pohotovostních služeb za podmínek roku 2010. Tento
postoj také deklarovali zástupci lékárníků. Za těchto okolností odsouhlasila rada města uzavření smluv
o úhradě příspěvku za poskytování
pohotovostní služby s jednotlivými
rakovnickými lékárnami. V roce 2011
s ohledem na počet nedělí uhradí
město Rakovník celkem 49 920,– Kč.
Pohotovostní služby tak budou vykonávány každou neděli od 10.00
do 14.00 hodin a seznam sloužících
lékáren bude k dispozici vždy na webových stránkách města.

FINANČNÍ DAR
PRO 1. ZŠ RAKOVNÍK

Sb., o kronikách obcí, poskytuje
bohaté informace o dění ve městě i videokronika na DVD nosičích.
Počátky videokroniky města se datují do roku 2000, kdy zvukově obrazové zpravodajské záznamy na
videokazetách z každého jednání
zastupitelstva města vč. mimořádných jednání, zajišťoval na základě
smlouvy o dílo Miroslav Hurt – Video HM. Následně od roku 2004 do
konce roku 2007 má město Rakovník vytvořenou videokroniku již na
DVD nosičích, a to na základě uzavřených smluv o dílo a smluv o poskytnutí finančního příspěvku s ATS
Rakovník, spol. s r. o. Tato DVD obsahují nejvýznamnější společenské,
kulturní a sportovní události, které
byly vysílány též v rakovnické kabelové televizi. Cílem bylo vytvoření
digitálního archívu o událostech ve
městě. Po konci vysílání kabelové
televize v Rakovníku vyhrál v roce
2008 zadávací řízení na tvorbu videokroniky Ing. Rudolf Sedlecký.
Z této dílny pochází také současná
videokronika, která zachycuje kulturní, společenský a sportovní život
ve městě včetně jeho urbanistického vývoje. Aktuální DVD může veřejnost vidět ve vestibulu radnice.
Dále si lze v informačním centru
Městské knihovny Rakovník DVD
zapůjčit, případně si na vyžádání
nechat vytvořit kopie. Možnost vidět záběry z videokoniky by měli
mít i návštěvníci rakovnického kina
před filmovou projekcí. Zde je nutné vše doladit po technické stránce
s kinem, aby se tak dělo pravidelně.
Rada města na základě doporučení příslušného odboru a zkušeností
s pořizovatelem videokroniky rozhodla uzavřít pro rok 2011 dodatek
č. 4 ke smlouvě o dílo s Ing. Rudolfem Sedleckým ve výši 249 600,– Kč
vč. DPH.

Na začátku prosince sdělilo vedení 1. ZŠ Rakovník, že od Nadačního fondu Dětský čin roku získá finanční dar v hodnotě 10.000,– Kč
určený na pořízení školních pomůcek. Tento obnos škola získá za vítězství své žákyně Veroniky Bayerové v jedné ze soutěžních kategorií
„Pomoc přírodě“. „Hodnotící komisi“
oslovila soutěžící svým příběhem
o záchraně malého opuštěného
kocourka, který se jednou zatoulal až před práh jejího domu. Tento
kocour zvaný Zrzek se stal dalším
členem rodiny jako ostatní zvířátka,
která malá hrdinka zachránila či jim
poskytla se souhlasem chápavých
rodičů domov. V roce 2010 to byl již
6. ročník celorepublikového projektu Dětský čin roku. Příběh o svém
dobrém skutku nebo činu stejně
starého kamaráda poslalo 657 dětí a do hlasování se zapojilo 7654
dětí. Výherci mimo dárkových šeků pro své školy obdrželi také hodnotné dárky od sponzorů projektu.
Za úspěch a reprezentaci města po- ZŘÍZENÍ KOMISE PRO
děkuje Veronice v lednu i vedení ra- VÝCHOVU A VZDĚLÁVÁNÍ
Již na několika schůzích rady se
kovnické radnice.
obecně diskutovalo o zřízení koLÉKÁRENSKÁ
POHOTOVOST POKRAČUJE NATÁČENÍ VIDEOKRONIKY mise pro výchovu a vzdělávání vč.
Navzdory situaci v českém zdravot- Vedle ručně psané kroniky města, její náplně a činnosti. V této sounictví, kdy řada lékařů po celé České kterou je město Rakovník povinno vislosti projednali 15. 12. 2010
republice hrozí výpověďmi a odcho- vést na základě zákona č. 132/2006 radní návrhy statutu a jednacího
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řádu komise, které byly následně s malými úpravami odsouhlaseny. Z těchto dokumentů vyplývá, že nová komise se vyjadřuje
ke koncepci rozvoje vzdělávání
ve městě, tj. např. k zřizování, rušení či slučování škol a školských
zařízení zřizovaných městem. Dále bude vytvářet prostor pro diskusi a prosazování oprávněných
zájmů městských škol a školských
zařízení, jejich rodičů a žáků. Své
návrhy bude moci připojit i ke
znění vyhlášek vydávaných městem a týkajících se problematiky
vzdělávání nebo k požadavkům
ředitelů škol k rozpočtu na provoz a k plánovaným investicím do
škol a školských zařízení zřizovaných městem. V neposlední řadě
se bude komise snažit podporovat
zájem žáků o ekologii, komunální
politiku, regionální historii nebo
i aktivity zaměřené na vzdělávací činnost pro veřejnost či zahraniční spolupráci rakovnických
škol. Tato nová komise bude dle
předloženého návrhu a souhlasu rady města pracovat ve složení Mgr. Marek Pavlík, Mgr. Jindra
Plamitzerová, Mgr. Bc. Ludvík Vožeh, MPA, Mgr. Radka Soukupová,
Ing. Roman Hvězda.

SPORTOVNÍ KOMISE
DOPLNĚNA
Komise zřizuje rada města jako své
iniciativní a poradní orgány. V tomto duchu také působí sportovní komise. Mezi jednu z hlavních činností
této komise patří na základě podaných žádostí jednotlivých sportovních klubů předložit radním návrh
rozdělení grantových příspěvků. Dále členové této komise sledují sportovní dění ve městě a navrhují na
nejrůznější ocenění úspěšné sportovce či sportovkyně apod. Na základě obdržené žádosti a dle návrhu
doplnila rada města sportovní komisi na celkem 10 členů. V čele komise
byl potvrzen Ing. Milan Sunkovský
a dalšími členy jsou Irena Lehárová,
Mgr. Zdeňka Jirková, Miroslav Tlustý,
Mgr. Jan Janota, Mgr. Miroslav Koloc,
Tomáš Andrt, Stanislav Jansa, Ing. Jiří Froněk, Bc. Jiří Karel ml.

www.mesto-rakovnik.cz
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POKRAČOVÁNÍ REKONSTRUKCE LECHNÝŘOVNY
Stará roubená stavba v těsné blízkosti Gymnázia Zikmunda Wintra
a loutkového divadla by měla díky
dotaci z Regionálního operačního
programu Střední Čechy získat kromě nového kabátu a i smysluplné
využití pro potřeby cestovního ruchu. Poté, co stavební firma začala
objekt vyklízet a provádět nezbytné bourací práce, zjistili její zástupci
společně se stavebním dozorem, že
původní dřevěné stropní konstrukce vykazují mnohem větší poškození. Zpracovaný projekt počítal dle
návrhu památkářů se zachováním
co největšího množství původních
prvků. Technicky ani technologicky toto není možné, proto dojde ke
změně technologie a postupu oprav.
To vše bude znamenat přehodnocení celého rozpočtu stavby a úpravu
původního úmyslu. S ohledem na
tyto informace rada města nejdří-

ve vyhlásila tzv. jednací řízení bez
uveřejnění, kde pověření zástupci
města jednali se zhotovitelem stavby o vzájemném vyčíslení víceprací a méněprací. Návrh této dohody
je obsažen v dodatku č. 1 smlouvy
o dílo, s jehož mezními limity souhlasilo i zastupitelstvo města. V závislosti na přijatých usneseních rozhodla rada města uzavřít dodatek
č. 1 k původní smlouvě o dílo, jehož předmětem je změna rozsahu
prací dle odsouhlasených změnových listů a navýšení původní ceny
o 1 096 862,– Kč včetně DPH. Termín
dokončení rekonstrukce zůstal zachován na 3/2012.

řením veřejného osvětlení podél
chodníku. V této části města končí
chodník u okresního archivu, ale
výstavba rodinných domů či podnikatelských objektů se nachází až
v okolí u kruhové křižovatky. Rada města vzala žádost na vědomí
a uložila odboru výstavby a investic vypsat zadávací řízení k podání
nabídky na vypracování projektové dokumentace na vybudování
chodníku a rozšíření veřejného
osvětlení ve výše zmíněné lokalitě města.

BYTOVÝ FOND MĚSTA

Na základě rozhodnutí zastupitelstva města dochází v domech
č. p. 1589 a 1590 v Malinovského
CHODNÍK A OSVĚTLENÍ
Na konci listopadu se na město ulici k postupné privatizaci dle
Rakovník obrátil p. Zamazal s žá- schválených kritérií. Podlahová
dostí na vybudování chodníku plocha jednotlivých bytů se pohyod vjezdu k okresnímu archivu buje okolo 30 m2. Jedním z takoke kruhovému objezdu na konci vých bytů je i byt č. 15 v č. p. 1590,
Plzeňské ulice společně s rozší- o který lze projevit zájem až do

11. 1. 2011. Minimální cena je stanovena na 443 301,– Kč. Jednou
z nemovitostí města je i rohový bytový dům č. p. 4 v Nádražní ulici.
Byt č. 7 v tomto domě byl dlouhodobě užíván nájemníkem a tomu
také odpovídá celkové opotřebení bytu vč. již dnes nestandardního umístění sociálního zařízení na
chodbě domu. Z tohoto důvodu
bude byt dle zpracované projektové dokumentace nejdříve opraven
a posléze nabídnut k pronájmu.
Firma, která provede rekonstrukci bytu, bude vybrána na základě
zadávacího řízení. Do prvních lednových dnů bylo možné v tomto
domě projevit zájem o pronájem
bytu o velikosti 83,84 m2, kde bylo
stanoveno minimální nájemné ve
výši 5 500,– Kč. O výsledku tohoto
záměru rozhodne rada města na
příští schůzi.
Jan Polák,
tiskový mluvčí MěÚ Rakovník

 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA MĚSTA RAKOVNÍKA
ZÁPISY ZE SCHŮZE RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA JSOU ZKRÁCENY. ÚPLNÉ ZÁPISY NALEZNETE NA WWW.MURAKO.CZ.

2. ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Zastupitelé:

Mgr. Miloslav Blecha, Mgr. Jaroslav Hamouz, PhDr. Marcel Chládek, MBA, Mgr. Zdeňka Jirková, MUDr. Eva Kašová, Mgr. Miroslav
Koloc, MUDr. Oldřich Kronich, Miloslav Kubínek, RSDr. Vladimír Kvasnička, Václav Laňka, prom. biolog, Ing. Mgr. Miloš Lippert, MUDr. Jiří Ludačka, Ing. Zdeněk Nejdl, Mgr. Marek Pavlík, Mgr. Jindra Plamitzerová, PaedDr. Luděk Štíbr, Bc. Jan Švácha, Zdeněk Renc,
Mgr. Radka Soukupová, MUDr. Ivo Trešl, Mgr. Bc. Ludvík Vožeh, MPA.
Tajemnice MěÚ: Mgr. Eliška Holková
Zapisovatelka: Jaroslava Holá
Zapsáno:
6. 1. 2011
V pondělí 13. 12. 2010 se od 17.00 hodin v sále Kulturního centra Rakovník konalo 2. zasedání zastupitelstva
města. Program jednání obsahoval
několik zajímavých bodů, které se věnovaly ekonomickým, sociálním, investičním a majetkovým věcem.
O úvodní slovo a přivítání přítomných zastupitelů se postaral dle
zvyklostí starosta města, který také
konstatoval, že materiály k jednotlivým zprávám byly všem rozeslány
v jednacím řádu stanoveném termínu. V pátek obdrželi zastupitelé
několik doplnění k předloženým
zprávám a dále zprávy k veřejnoprávní smlouvě s obcí Chrášťany
a k získání dotace z Regionálního
operačního programu Střední Čechy na výstavbu cyklostezky do
Olešné. Dále navrhl starosta zařadit
na žádost zástupců klubu ASTACUS
informativní zprávu k možnosti navrácení Rack-Reydu do Rakovníka.
K takto doplněnému programu podotkl pan Lippert, že by bylo vhodné zařadit kontrolu plnění usnesení
z minulých zastupitelstev na začátek jednání. Po zvolení návrhového
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výboru, ověřovatelů zápisu a ustanovení zapisovatelky začalo projednávání jednotlivých bodů dle
schváleného programu.
Nejdříve zastupitelé vzali na vědomí zápis z 1. ustavujícího zasedání
zastupitelstva města, ke kterému
vznesl námitku p. Kubínek. Tuto
námitku proti volbě rady označili zastupitelé v hlasování za neopodstatněnou. Posléze se rozpoutala diskuze (p. Lippert, starosta,
p. Chládek, tajemnice a místostarosta) nad formou zápisu z rady
a zastupitelstva na webových stránkách města a v měsíčníku Radnice.
Zápisy z obou orgánů města jsou
zveřejňovány na internetu v souladu s platnými jednacími řády. V případě uvádění kompletního přepisu
zápisu ze zastupitelstva by se z měsíšníku města stala téměř „kniha“.
Poté uvedla tajemnice úřadu zprávu mapující stav plnění
usnesení z předcházejících zasedání. K plnění konkrétního usnesení č. 191/10 se dotázal p. Lippert.
Obecné informace k vyhotovení materiálu poskytla tazateli pa-

ní tajemnice a starosta zmínil, že
zmíněnému usnesení se věnuje
zpráva pod označením F 10 odboru správy majetku. V usnesení vzali zastupitelé plnění úkolů na vědomí. Druhá zpráva se věnovala
uzavření veřejnoprávních smluv
o zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii a veterinární péči s městem Jesenice, obcí
Kolešov a Chrášťany. Jedná se
o zásahy Městské policie Rakovník
při odchytech nebezpečných zvířat
ohrožujících bezpečnost veřejnosti. Počet zásahů v okolních obcích
je minimální.
Další blok zpráv otevřel starosta
města informací Motorkářského
klubu Astacus Rakovník, na který
se obrátili nájemci Tyršova koupaliště, zda by organizátoři akce RackReyd nezvážili její návrat do Rakovníka. V debatě k tomuto bodu se
zastupitelé (p. Kubínek, p. Blecha,
p. Renc, p. Kvasnička, p. Ludačka,
p. Pavlík, p. Trešl, p. Chládek, starosta,
místostarosta a z veřejnosti p. Tupý,
pí. Čiberová) shodli na podpoře akce s tím, že bude třeba oslovit oby-

vatele v okolí Tyršova koupaliště. Dle
informací zástupce organizátorů tomu vždy tak bylo a po dobu akce se
dokonce nabízí i ubytování s plnou
penzí. Nakonec zastupitelé přijali
usnesení, že souhlasí s pořádáním
akce v Rakovníku vč. finanční podpory 50 000,– Kč. Před volbou předsedů a členů kontrolního a finančního výboru se konala přestávka na
jednání jednotlivých politických klubů. Do čela finančního výboru byl
na základě návrhu p. Chládka zvolen Ing. Mgr. Miloš Lippert. Spolupracovat bude dále s Mgr. Bc. Ludvíkem Vožehem, MPA, Zdeňkem
Rencem, Mgr. Miroslavem Kolocem
a Vladimírem Škrlantem. Předsedou
kontrolního výboru se stal Mgr. Jaroslav Hamouz a členy výboru zvolili zastupitelé Mgr. Miloslava Blechu,
Mgr. Miroslava Halló, Mgr. Petra Steidla a Jaroslava Smolného.
Jednou z nejdůležitějších zpráv
z pohledu chodu města předložil na zasedání ekonomický odbor.
Z úst jeho vedoucího zazněl k předloženému rozpočtovému provizoriu 2011 odborný komentář. V disku-
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zi, v níž zazněly názory téměř všech
zastupitelů, se ústředním tématem
stala podpora činnosti sportovních
klubů, nastavený systém podpory,
problematika podpory haly TJ TZ
a začlenění podpory Rack-Reydu
přímo do rozpočtového provizoria. V usnesení schválili zastupitelé
pravidla rozpočtového provizoria
pro rok 2011 vč. začlenění položky
na podporu Rack-Reydu. Z důvodu
legislativních změn se zastupitelé
v další zprávě zabývali otázkou návrhu nové obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích. V diskuzi
se hovořilo (p. Renc, p. Lippert, starosta, p. Ludačka, p. Vožeh, p. Chládek a z veřejnosti pí. Čiberová) o jednotlivých položkách a výjimkách
nové vyhlášky, nemožnosti poskytnout slevy mimo taxativně vyjmenovaných případů, podpoře rodin
a podnikatelů apod. Z toho také vyplynul návrh stáhnout předloženou
vyhlášku a uložit nově jmenovanému finančnímu výboru připravit nové znění vyhlášky. V tomto smyslu
bylo přijato také příslušné usnesení. Další předložený bod se týkal přijatých rozpočtových opatření dle
zákona č. 250/2000 Sb. za období
9 – 12/2010. Zastupitelé v hlasování schválili rozpočtová opatření pod
čísly T/10 až T/23.
Ve zprávách odboru sociálních věcí
a zdravotnictví nejdříve zastupitelé souhlasili s pokračováním pohotovostních služeb lékáren za finanční podpory města Rakovník.
Ve druhé zprávě bylo schváleno
snížení neinvestiční dotace příspěvkové organizaci Pečovatelská služba Rakovník o 556 000,–
Kč z důvodu poskytnutí účelové
dotace z rozpočtu Středočeského
kraje. Zmíněné příspěvkové organizaci tak byl stanoven závazný ukazatel neinvestiční dotace na rok
2011 ve výši 4 044 000,– Kč.
Poté již své zprávy okomentovala
vedoucí odboru výstavby a investic.
V první z nich zastupitelé, po krátké
diskuzi (p. Chládek, p. Renc, starosta, místostarosta, p. Kubínek) o ceně
víceprací, pověřili radu města rozhodnutím na uzavření dodatku
č. 1 ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je rekonstrukce roubenky zvané Lechnýřovna. Konkrétní

navýšení ceny způsobené změnou
technologie a rozsahu oprav původních dřevěných prvků střešních
konstrukcí vzejde z výsledku jednacího řízení bez uveřejnění s tím, že
limit zastupitelstva zní na 1,1 mil. Kč.
I následující zpráva se týkala dotací z Regionálního operačního programu Střední Čechy, ve které zastupitelstvo schválilo přijetí dotace
ve výši 7 140 090,40 Kč na realizaci
projektu Cyklostezka Rakovník
– Olešná s propojením Olešná –
Kněževes (úseky A a B). V usnesení
bylo schváleno také vyčlenění částky 1 785 022,60 Kč odpovídající 20 %
způsobilých výdajů na spolufinancování uvedeného projektu a dále
zastupitelstvo rozhodlo o uzavření
příslušné smlouvy k přijetí dotace.
Po krátké přestávce přišly na řadu
zprávy z odboru správy majetku,
které komentářem doprovodil jeho
vedoucí. V prvních třech zprávách
tohoto odboru rozhodli zastupitelé o prodeji bytových jednotek
č. 5, č. 11 a č. 18 v bytovém domě č. p. 1589 v Malinovského ulici vždy nejvyšší nabídce s tím, že
v případě neuzavření kupní smlouvy budou bytové jednotky nabídnuty druhým zájemcům. Prodejem
bytů získá město Rakovník do svého rozpočtu 1 647 155,– Kč. Před
samotným hlasováním (starosta,
vedoucí odboru, p. Lippert a z veřejnosti pí Čiberová) se v diskuzi hovořilo o problematice sociálních bytů, možnosti využívat pro tyto účely
volné bytové jednotky, využití peněz z prodeje nemovitostí a jejich
následné investování zpět do majetku města. Dále na základě rozhodnutí zastupitelstva dojde k prodeji pozemkové parcely číslo 1058/2
v k. ú. Rakovník a stavební parcely č. 266 v k. ú. Chrášťany u Rakovníka. Za oba pozemky o celkové
rozloze 53 m2 přibude městu na příjmové stráně rozpočtu 13 380,– Kč.
V případě prodeje části pozemkové
parcely č. 2970/1 (p. Pavlík, starosta, p. Renc, vedoucí odboru, z řad
veřejnosti p. Vrátný a pí. Vrátná) se
diskutovalo o zamýšleném záměru
žadatelů s tím výsledkem, že pro případný prodej je nutné doplnit geometrický plán. Do té doby rozhodlo zastupitelstvo prodej odložit. Na

jednání byl předložen také návrh
směny částí pozemkových parcel
č. 2066/1 a 2062 v k. ú. Rakovník.
V diskuzi (starosta, p. Chládek, vedoucí odboru) k tomuto bodu informoval žadatel p. JUDr. Lippert zastupitele o důvodech směny a dále
se dotázal pana starosty na záměry
města Rakovníka ve věci směn pozemků pod plánovaným obchvatem
B1, o nichž jednali určení zastupitelé. Starosta v této věci přislíbil zaslání písemné odpovědi s tím, že stále
platí usnesení zastupitelstva o přerušení jednání o pozemcích pod plánovanými částmi obchvatu B1 a B3
do doby upřesnění (aktualizace) záborového elaborátu. V usnesení zastupitelé rozhodli pozemkové parcely nesměnit. Na základě dalšího
hlasování se uzavřela se stavebníky Na Spravedlnosti darovací
smlouva, jejímž předmětem bylo
darování zkolaudované komunikace a veřejného osvětlení postaveného i za přispění města Rakovníka. Před samotným hlasováním se
diskutovalo (p. Renc, starosta, p. Lippert, p. Chládek, p. Kubínek, p. Trešl
a z veřejnosti pí. Čiberová) o zavedeném systému podpory výstavby rodinných domů formou příspěvku na
vybudování inženýrských sítí, situaci
v okolních obcích, rozdílech ve výstavbě sítí pro projekty města a soukromých stavebníků či developerů
apod. V další zprávě neakceptovali
zastupitelé nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na odkoupení bytové jednotky
č. 1836/5. Důvodem zamítnutí bylo
stanovení uzávěrky výběrového řízení na termín, který předcházel zasedání zastupitelstva. U zprávy k narovnání majetkoprávních vztahů
ke stavební parcele č. 4595 v k. ú.
Rakovník se hovořilo (starosta,
p. Lippert, p. Chládek, vedoucí odboru, p. Blecha, p. Ludačka, p. Kubínek a z řad veřejnosti pí. Čiberová)
o jednání pana starosty s Úřadem
práce v Rakovníku, výši nájemného a jeho výpočtu s ohledem na
plochu využívanou pro podnikání
a potřeby státního úřadu, možnosti začlenění předkupních práv do
kupní smlouvy, výhodnosti prodeje
a pronájmu apod. V usnesení zastupitelé rozhodli o prodeji pozemku

o výměře 1 661 m2 za 1 827 100,–
Kč. V poslední zprávě bylo rozhodnuto podat žádost na Středočeský
kraj o uzavření budoucí smlouvy o bezúplatném převodu částí
p. p. č. 655/9 (cca 650 m2), 655/17
(cca 40 m2) a 655/21 (cca 10 m2)
za účelem umístění budoucí stavby
autobusových zastávek a chodníků
v Plzeňské ulici.
Závěrečnou diskuzi otevřel p. Lippert dotazem na úklid sněhu z radničního dvora s tím, že dle obdržených fotografií se zapomíná na
místa pro invalidy. Ačkoliv fotografie nesla datum 2. 12. 2010, kromě
vozidel zaměstnanců městské policie bylo parkoviště prázdné a řidič
s příslušným označením mohl zaparkovat kdekoliv. Z řad veřejnosti upozornil na situaci při odklízení sněhu v lokalitě na Vinohradech
p. Halló. V této souvislosti starosta
informoval, že o podnětech a připomínkách k zimní údržbě operativně rozhoduje odbor správy majetku
MěÚ Rakovník. K úklidu sněhu se vyjádřila z řad veřejnosti paní Čiberová,
která v ulicích města postrádá lidi na
veřejně prospěšné práce a apelovala na úřad, aby o ně požádal. K této
výzvě pan starosta přítomné informoval, že poslední smlouvy s úřadem práce skončily v listopadu a do
konce roku zcela jistě nikoho město Rakovník nedostane. Nové lidi na
veřejně prospěšné práce má město
Rakovník přislíbeny na leden a nyní se již zpracovávají žádosti. Slova starosty potvrdila z pléna i paní
Vrátná, která působí jako zastupitelka v Lužné a problematikou se zde
také zabývali. Na závěr této diskuze
poděkoval p. Štíbr všem občanům,
kteří i přes změnu zákona stále odklízejí sníh před svými nemovitostmi a pomáhají tak městu řešit kalamitu, s kterou se perou i větší města
v republice.
Vzhledem k tomu, že se již nikdo
do diskuse nepřihlásil, starosta tento bod jednání ukončil. Následně
všem členům zastupitelstva a přítomné veřejnosti poděkoval a popřál pěkný zbytek večera. Zasedání
zastupitelstva města bylo ukončeno v 00.30 hodin.
Jan Polák,
tiskový mluvčí MěÚ Rakovník

POZVÁNKA
21. února 2011 od 17.00 hodin se koná v sále KC Rakovník

3. zasedání zastupitelstva města.
Program naleznete minimálně týden před konáním zasedání na úřední desce města.
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 ZPRÁVA Z EKONOMICKÉHO ODBORU

PŮJČKY Z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ 2011

Město Rakovník v souladu se Zásadami pro používání fondu rozvoje
bydlení města Rakovník informuje, že přijímá žádosti na poskytnutí
půjček z fondu rozvoje bydlení města pro rok 2011.
Příslušné formuláře žádosti o poskytnutí půjčky z fondu rozvoje
bydlení města Rakovníka pro rok
2011 je možné si vyzvednout na

ekonomickém odboru Městského
úřadu Rakovník, Husovo nám. 27,
č. dveří 20 u p. Truxové nebo jsou
k dispozici na webových stránkách
Město Rakovník (www.mesto-rakovnik.cz).
Žádosti, včetně všech požadovaných
příloh je nutné podat nejpozději do 1.
3. 2011 na adresu: Městský úřad Rakovník, ekonomický odbor, Husovo

nám. 27, 269 01 Rakovník nebo osobně na podatelně MěÚ Rakovník ( žádosti je možno konzultovat u p. Truxové na ekonomickém odboru).
Doručené žádosti po tomto datu nebudou do seznamu žadatelů o půjčku zařazeny.
Žádosti musí mít všechny předepsané náležitosti dané Zásadami pro
poskytování půjček z fondu rozvoje

bydlení (zejména požadované přílohy), jinak nebudou do výběrového
řízení zařazeny.
Zásady jsou k dispozici na ekonomickém odboru MěÚ Rakovník
(p. Truxová), nebo na webových
stránkách města Rakovníka.
Eva Truxová,
ekonomický odbor
MěÚ Rakovník

 POHOTOVOST LÉKÁREN V MĚSÍCI ÚNORU 2011
6. 2. Lékárna Pampeliška, Dukelských hrdinů 200, Rakovník
13. 2. Lékárna U Raka, Husovo nám. 2347, Rakovník
Lékárenská pohotovostní služba je vždy v době 10.00 až 14.00 hod.

20. 2. Lékárna U Parku, provozovna Husovo nám. 121, Rakovník
27. 2. Lékárna U Parku, provozovna Nádražní 225, Rakovník
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Rakovník

ZDRAVĚJŠÍ ALEJ
OŠETŘOVÁNÍ PAMÁTNÝCH LIP PODÉL RAKOVNICKÉHO POTOKA
Během letních prázdnin 2010 provedly příslušné odbory MěÚ Rakovník
prohlídku zeleně a následně si odebrala vzorky na laboratorní vyšetření Státní rostlinolékařská správa, obvodní oddělení Rakovník. Z výsledků
těchto šetření byla zjištěna na některých stromech přítomnost parazitů
typu svilušek a mšic. Na katalpách
v Poštovní ulici bylo zjištěno padlí.
Tyto nedostatky se odstraní podzimním a jarním postřikem dřevin. Pozornost se věnovala i památné aleji lip

podél Rakovnického potoka, kde bylo snahou odhalit původce či důvody
prosychání stromů a navrhnout jejich
ošetření, případně pokácení uschlých
jedinců. O stavu zeleně a výsledcích
šetření byla informována v podzimních měsících roku 2010 rada města,
která rozhodla o vypsání zadávacího
řízení na údržbu stromů v památné
aleji spočívající ve zdravotním, stabilizačním a zabezpečovacím řezu.
O zadávací řízení projevilo zájem pět
podnikatelských subjektů. Rozpětí

nabídek se pohybovalo od cca 558 tisíc Kč po cca 1,2 mil Kč. Na základě
výsledku zadávacího řízení získala
zakázku firma ARBOREA Rakovník,
s. r. o., za cenu ve výši 558 294,– Kč
vč. DPH. K ošetření stromů bude docházet postupně v době vegetačního
klidu s tím, že dle uzavřené smlouvy
by měly být všechny práce dokončeny do 31. 3. 2011.
Za výše uvedenou cenu bude v pěti etapách ošetřeno na 316 stromů.
Jedná se o ošetření aleje památných

stromů podél Rakovnického potoka, v úseku od mostu v ulici Vackova k mostu u bývalé plynárny oba
břehy a části levého břehu od mostu
u bývalé plynárny směrem k Tyršovu koupališti.
Dne 18. 1. 2011 byla dokončena druhá etapa. Pokud budou i nadále dobré povětrnostní podmínky, bude se
s ošetřováním pokračovat i v následujících dnech.
Jan Polák,
tiskový mluvčí MěÚ Rakovník

 STALO SE

OD 3. LEDNA 2011 OTEVŘENO
NOVÉ VEŘEJNÉ TOALETY

Nová veřejná WC umístěná v bývalé školní jídelně jsou přístupná přímo z Husova náměstí a k tomu jsou
na rozdíl od původních bezbariérová. Nový provoz tak nahradil od 3. 1.
2011 dosavadní veřejné toalety, které
se nacházely v soukromém objektu
v Grillově ulici.
Nová veřejná WC nabídnou kromě
běžných toalet i WC pro handicapované. Dále zde jsou umístěny dva přebalovací pulty, které umožní maminkám nebo tatínkům přebalit v teple
své malé děti. Nové prostory také nabízejí útulnější a modernější prostředí. Rekonstrukcí prošla také vstupní
chodba, která se tak stala zcela bezbariérovou. Kromě těchto viditelných částí nových prostor cena realizace ve výši 2 111 715,– Kč vč. DPH
zahrnovala i vybouraní původního
zařízení, které sloužilo jako technické zázemí pro bývalou školní jídelnu
(obrovské nádoby na ohřev vody). Rekonstrukcí prošly i rozvody elektřiny,
kanalizace a vody. Samozřejmostí je
instalace nové vzduchotechniky a zařízení pro ohřev TUV a topení.
Tato rekonstrukce zcela zapadá do
zamýšlené koncepce vytvořit z bu-
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dov bývalé školní jídelny víceúčelové
a studijní centrum Městské knihovny Rakovník. V současné době se
pracuje na přípravě tohoto projektu.
Zhotovitelem rekonstrukce se stala na základě vyhodnocení zadávacího řízení firma ALLKON, s. r. o.,
z Meziboří, která v konkurenci sedmi podnikatelských subjektů nabídla
nejnižší cenu realizace.
Po provozní stránce bylo v prvních
dnech vše zajištěno dle starých podmínek. Až do 20. ledna mohla veřejnost
využívat jak starý, tak nový provoz zároveň, proto bylo nutné stanovit stejnou provozní dobu i poplatky v obou
zařízeních. Po uzavření toalet v Grillově ulici a předání objektu majiteli byla
s městskou společností Údržba městských komunikací Rakovník, spol. s.
r. o., uzavřena nová provozovatelská
smlouva. Na základě mnohých podnětů, které zazněly v tisku i na internetu,
došlo ve smlouvě k úpravě provozní
doby a sjednocení poplatku na stejnou
cenu 5,– Kč jak pro ženy, tak i pro muže. Provozní doba byla na základě provedené analýzy výtěžnosti stanovena tu poskytované služby zajistí i častějbez polední pauzy následovně: po – pá ší kontroly pořádku a čistoty zařízení,
8.00 až 16.00, so 8.00 až 11.00. Kvali- které bude provádět obsluha.

Jan Polák,
tiskový mluvčí
MěÚ Rakovník

Zprávy z města/Stalo se

PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU V DIETZENBACHU
NÁVŠTĚVA V PARTNERSKÉM MĚSTĚ
Psal se rok 1986 a město Rakovník
uzavírá se západoněmeckým městem Dietzenbach smlouvu o partnerství. V tehdejší době ne zcela běžně
vídaný akt družby s „kapitalistickým“
městem. Při četných setkáních a rozhovorech se člověk mnohdy dostává
až na počátky již 25-letého přátelství.
V Rakovníku si tuto spolupráci můžete připomenout vždy, když projdete kolem stromu přátelství nedaleko
chrámu sv. Bartoloměje.
Právě již čtvrtstoletí trvající spolupráce, přátelství, zážitky byly dne
9. ledna důvodem rakovnické výpravy do německého Dietzenbachu u příležitosti Neujahrsempfang
2011. Na základě obdržené pozvánky se do německého krajského města vydala tříčlenná delegace ve složení místostarosta Bc. Jan Švácha,
zastupitelka Mgr. Jindra Plamitzerová a tiskový mluvčí MěÚ Rakovník. Mimo poznání tradiční německé novoroční akce měli rakovničtí
zástupci vyzvědět co možná nejvíce informací o připravovaném pravidelném letním setkání, které bude
v letošním roce v režii německého
spolku pro mezinárodní spolupráci.
Ale vše pěkně popořádku…
Pod názvem Neujahrsempfang 2011,
což volně v překladu znamená přivítání nového roku, se skrývá již
tradiční společenská akce. Při této
příležitosti pronášejí přední představitelé Dietzenbachu své novoroční projevy a přání. Celý slavnostní
večer probíhá v tzv. kapitolu obecního domu a program je protkaný
i zajímavými hudebními vystoupeními. Mimo to se tento večer stává okamžikem hodnocení a ocenění sportovních a kulturních počinů
předešlého roku. V letošním roce
si nejen pro čestné uznání, ale i fi-

Stalo se

nanční prémii přišli zástupci hasičského sboru za organizaci několika
akcí, místní taneční skupina a oddíl
házené. Zvláštní cenu starosty města v podobě medaile si v tento den
odnáší lidé, kteří svými aktivitami
nebo činy pomáhají lidem ve svém
okolí. Toto velmi prestižní ocenění připadlo tentokrát dvěma lidem,
kteří při šarvátce na autobusové zastávce pomohli zraněným a zavolali složky záchranných sil. Vše velmi
pěkně doplnilo vystoupení harmonikářského klubu Ahoi a neutuchající aplaus stojících diváků sklidila
za mistrovský výkon klavíristka Nami Ejiri. Než na závěr celého večera zazněla národní hymna Německa
a Evropské unie, přišli na pódium
zazpívat Tři králové spolu s hodovníky na podporu místní katolické
charity. Každý z přítomných poté
měl při odchodu možnost přispět
do připravených kasiček.
Již během slavnostního večera se naskytlo několik příležitostí konverzace s německými přáteli. Nicméně nejvíce prostoru k rozhovorům
se naskytlo při neformálním posezení v nedaleké restauraci. Zde již
padlo několik informací o zamýšleném setkání, které se uskuteční mezi 13. a 15. květnem 2011. Konkrétní
program ještě není zcela znám. Ze
strany rakovnických zástupců padl
návrh, že by bylo vhodné vyměnit si
prapory měst, které by tak ozdobily
radnice v době vzájemných návštěv.
Dále se hovořilo i o sportovní akci
pro studenty středních škol Sportfestgames, která se v Rakovníku pod vedením Masarykovy obchodní akademie uskuteční od 6. do 10. června
2011. V loňském roce se nepodařilo
dotáhnout myšlenku hostování zahraničních stánků na vánočních tr-

zích do zdárného konce, protože vše
se již připravuje vč. obsazení stánků
v první polovině roku. I tom padlo
několik důležitých informací.
Cesta do Dietzenbachu byla pro celou
trojici velice inspirativní a myšlenek,

jak podobné věci realizovat bylo plné
zpáteční auto. Asi nejvíce jsme z našeho pohledu ocenili fungování a zázemí sdružení, které se stará o mezinárodní spolupráci.
Jan Polák,
tiskový mluvčí MěÚ Rakovník

www.mesto-rakovnik.cz
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NADĚJE RAKOVNICKÉHO SPORTU
ÚSPĚCHY MLADÝCH SPORTOVCŮ
Ačkoliv rok 2011 se již rozjel a dny
opět ubíhají jako voda, vraťme se ještě chvilku do doby těsně před Vánoci. Jako každý rok vyhodnotila sportovní komise úspěchy jednotlivých
rakovnických sportovních oddílů
a klubů. Následně s tímto návrhem
seznámila radu města, která s oceněním souhlasila.
Uznání své činnosti, umu, zájmu
a zapálení do hry si vysloužili mladí sportovci, kteří v roce 2010 dosáhli v rakovnických klubech významných úspěchů. Čestné uznání
a finanční prémii 10 tisíc korun si
v obřadní síni rakovnické radnice
dne 20. prosince 2010 z rukou starosty města Ing. Zdeňka Nejdla převzali čtyři sportovní oddíly.

Pod vedením trenéra Pavla Pospíšila se stali mladší žáci HBC Rakovník vítězi MČR skupiny střed sezóny
2009/2010. Stejní hokejbaloví hráči
nejdříve vyhráli semifinálovou skupinu mistrovství ČR a následně postoupili do jeho finálových bojů a vybojovali 7. místo v České republice.
Zahanbit se nenechaly ani mladší
dorostenky HC 1972 Rakovník, které trénuje Iva Hudečková. Rakovnické pozemkářky obsadily 1. místo na
mistrovství ČR v roce 2010. Doslova správně trefit soupeře umějí rakovničtí boxeři Jan a Patrik Bartošovi, kteří získali pro TJ TZ Rakovník
bronzové medaile z mistrovství ČR
a uspořádali 3 gala večery bojových
sportů a jeden večer pro děti. Od-

borné rady a postřehy získávají oba
bijci od trenéra Radka Červeného.
Posledním oceněným bylo SK Rakovník, přesněji jeho starší žáci, kteří
v druhé nejvyšší soutěži své věkové
kategorie vybojovali 4. místo. Ne-

malou zásluhu na tomto úspěchu
má i trenér týmu Jan Janota.
Všem ještě jednou gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů i v letošním
Jan Polák,
roce.
tiskový mluvčí MěÚ Rakovník

V KOSTCE
Poohlédnutí za Vánoci
Rakovník v zimním hávu
Letošní zima opravdu nabídla ojedinělý pohled na památky ve městě. Vánoční atmosféru vhodně dokreslila i vánoční výzdoba města.

Co vše skrývá sněhová nadílka?
Nalezený odpad v zeleni
Zřejmě zapomenutý vánoční dárek. „Zánovní“ monitor odhalili po oblevě
při prohlídce zeleně v Luženské ulici pracovníci odboru správy majetku.

 ZVÍŘECÍ MINISERIÁL

PSÍ HROMÁDKY – 11. DÍL

S odcházející zimou mizí i bílá sněhová pokrývka, která naše město zdobila už
od předvánočního času. Zaručeně mnohé schovala, zejména pak exkrementy našich čtyřnohých mazlíčků. Téma „psí výkaly“ je stále více diskutovanější
a bohužel aktuální záležitost. Důvod je prostý – mnoho občanů po svých psech
neuklízí!! Procházky městem, parkem, místy podél potoka provázejí pohledy
na nevzhledné cesty a chodníky, znečištěné právě výkaly po našich čtyřnohých
přátelích. Rozklad této hmoty trvá jistý čas, a to je navíc odvislé od toho, co pes
přijímá. Je-li pes krmen nekvalitní stravou, zejména pak granulemi ekonomické
řady, které co do složení nemají téměř nic společného s masem a lehce stavitelnými bílkovinami, rozklad trvá mnohem déle. Poslední neoficiální statistické
údaje hovoří o tom, že na 4 rodiny v České republice připadá jeden pes. To je
téměř 40% domácností. Česko je na předních místech v počtu chovaných psů
a ostatních domácích zvířat v Evropě. V průměru každý pes denně vyloučí 200 g
výkalů, vynásobíme-li tento údaj 365 dny v roce, vyjde číslo 73 kg. A to při tak
velkém počtu psů je opravdu hodně. Nastává závažný problém z hlediska pořádku, estetického a hygienického. Výkaly (nejen psí, i kočičí a ptačí populace se
podílí) jsou zdrojem endoparazitóz (např. vajíčka Toxocara canis – škrkavky psí)
a virových nákaz, jež zůstávají velmi dlouhou dobu životaschopné. V suchém
větrném období se s rozvířeným prachem dostávají do ovzduší a tvoří zdravotní nebezpečí u malých dětí, lidí s nízkou obranyschopností a v neposlední řadě
také u psů. To jsou některá zdravotní rizika.
Pejskaři by měli být ohleduplní a plnit povinnost po svých psech uklízet.
K dispozici jsou sáčky na psí exkrementy u odpadkových košů. Vymlouvat
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se na nedostatek košů je zpravidla pohodlnost. Sáčky dostáváme při nákupu pečiva, lze je koupit v obchodech s papírnictvím, biologicky rozložitelné
nabízí prodejny s chovatelskými potřebami, speciálně zabalené a připravené
k rychlému použití se zásobníky a pouzdry, které lze připevnit psovi na vodítko, nikde tak nepřekáží. Sáčky mohou být opatřeny i sběrnou lopatkou,
to je výhodné zvláště u velkých plemen.
Slyšela jsem od několika málo svých zákazníků výtku, proč by měli uklízet
po svém psovi, když řádně platí povinné poplatky ze psů do městské pokladny. Pochopila jsem, že vysvětlování není až tak účinné, ba i zbytečné.
Argument, že platí na úklid, byl častý. Bohužel tito lidé jsou bezohlední a to
nejen k ostatním, ale i sami k sobě a svému psímu svěřenci. Výše zmíněná
rizika se každopádně týkají všech občanů, nikoho nevyjímaje. Chápu maminky s malými dětmi, když se bojí pustit svá dítka si hrát na trávu, umazaná kolečka kočárků nejsou rovněž nic příjemného a takové našlápnutí botou
se těžko smývá, nemluvě o následném nasednutí do auta, kdy takto označkováni zaručeně umažeme jeho interiér. Zametání chodníků a kosení trávy
v mokrém počasí je zase problém pro pracovníky úklidu města.
Naštěstí je stále více majitelů psů, kteří nejsou lhostejní ke svému životnímu prostředí. Vždyť ve svém obýváku nebo zahrádce by těžko mnozí trpěli
nepořádek a znečištění. Děti již od mladého věku by měly být rodiči učeny
uklízet po svém pejskovi při venčení. Bude-li dostatečná osvěta doma, ve
školách a v médiích, určitě se přístup spoluobčanů k této věci zlepší.
Bc. Helena Alexová

Stalo se, Informace

 PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ
A MEZILIDSKÉ VZTAHY RAKOVNÍK
pod záštitou PhDr. Marcela Chládka, senátora PS ČR pořádá
ve čtvrtek 17. února 2011 od 10.00 hodin do 13.30 hodin

INTERDISCIPLINÁRNÍ KONFERENCI
V RÁMCI NÁRODNÍHO TÝDNE MANŽELSTVÍ
11.00 hodin
MÍSTO KONÁNÍ:
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Rakovník, Žižkovo
nám. 168/I, 269 01 Rakovník
11.15 hodin
Vedle hesla „DOBRÉ MANŽELSTVÍ NENÍ SAMOZŘEJMOST“, které 11.30 hodin
provází NTM od svého začátku je pro tento rok zvoleno heslo „VĚRNOST
NENÍ SLABOST“
11.45 hodin

PROGRAM:

Mgr. Luboš Kejla – Spolupráce OSPOD Města Rakovník
s poradnou
JUDr. Jaroslava Lajpertová – Spolupráce Okresního soudu
Rakovník s RP Rakovník
Mgr. Blanka Holopírková – Spolupráce Pedagogicko-psychologické poradny s RP Rakovník
Mgr. Petr Zelenka – Spolupráce Probačně mediační služby
s RP Rakovník

12.00 hodin

přestávka

12.20 hodin

Renata Valerová – Komunitní plánování a zapojení RP
Rakovník

10.00 hodin

Zahájení – PhDr. Marcela Škábová

10.05 hodin

PhDr. Marcel Chládek – Úvodní slovo

10.20 hodin

Ing. Eliška Králová – Koncepce zefektivnění služeb posky- 12.35 hodin
Diskuze
tovaných rodinnými poradnami ve Středočeském kraji
13.30 hodin
Závěr
PhDr. Marcela Škábová – Organizační změny v oblasti poskytování služeb odborného manželského poradenství ro- Konference je určena pro odbornou veřejnost. Těšíme se na vaši účast.
dinnými poradnami ve Středočeském kraji
Změna programu vyhrazena.
– Výsledky dotazníkového šetření „Dlouhověká manželství“
PhDr. Marcela Škábová, ředitelka
a specifika práce s mladšími a staršími seniory – osaměle
Žižkovo nám. 168/I, 269 01 Rakovník
tel.: 313 512 657, 604 501 144, r.poradna@quick.cz
žijícími a dlouhověkými manželskými páry

10.35 hodin

 SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR
Základní organizace Rakovník, Tyršova 437, 269 01 Rakovník, IČO 75153220
Co nabízíme:
– 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.

o výsledcích soutěže a budou předány pěkné knižní dárky od nakladatelství Portál a Fragment. Nejlepší práce otiskne na svých stránkách Rakovnický deník.
Konzultační hodiny:
pondělí: 10.00 – 16.00 hod.
úterý:
9.00 – 15.00 hod.
Mimo uvedené dny a v případě naší nepřítomnosti 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.

Již v listopadu jsme odstartovali literární soutěž pro žáky 2. stupně základních a studenty středních škol na téma „Hluk – nemoc dnešní doby“. Pů- Za SNN v ČR ZO Rakovník
vodní uzávěrka byla prodloužena až na 31. ledna a v současné době pro- vám příjemné dny přeje
bíhá vyhodnocování výsledků. Během února budou soutěžící informováni

Bc. Kristýna Klatovská

 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

KLUB ŠIKOVNÝCH RUKOU
Podvečerní tvoření pro všechny hravé a šikovné maminky, dětičky, babič- Kdy a kde: Každý sudý čtvrtek v MC dle rozpisu
ky, tetičky i pány :o))
Čas konání: 17.30 – 19.00 hodin
Vhodné i pro maminky s dětmi – hlídání dětí zajištěno.
Cena:
50,– Kč nečlenové MC, 30,– Kč členové MC
Každý sudý čtvrtek si můžete vyzkoušet různé kreativní techniky a odnést
+ případný doplatek za materiál.
si domů svůj vlastnoručně vytvořený výrobek.
Účast na tvoření bez nutnosti předchozího přihlášení!
Kontakt: Jana Učíková, tel. 604 27 06 18, jana.ucikova@seznam.cz
BUDEME VYRÁBĚT V ÚNORU:
nebo Pavlína Jirkovská, tel. 739 54 41 46,
3. 2. KERAMIKA – růže
pavlina.jirkovska@atlas.cz
24. 2. DECOUPAGE – květníky, nábytek, věšáčky…

Informace
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 MATEŘSKÁ ŠKOLA V LUKÁCH RAKOVNÍK
PÁTEK 25. ÚNORA 2011
Kancelář ředitelky školy
8.00 – 15.00 hodin
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
Bez možnosti prohlídky školy

SOBOTA 26. ÚNORA 2011
Budova mateřské školy
9.00 – 11.00 hodin
MOŽNOST PROHLÍDKY ŠKOLY A SPOLEČNÝCH HER DĚTÍ
A RODIČŮ
Možnost individuální konzultace rodičů s učitelkami

CO RODIČE POTŘEBUJÍ?
– Rodný list dítěte
– Občanský průkaz
– Potvrzení o zaměstnání rodičů
msvlukach@seznam.cz
www.msvlukach.cz

 1. ZŠ RAKOVNÍK

DĚTSKÝ ČIN ROKU 2010 – VERONIKA BAYEROVÁ

Slavnostní oběd ve společnosti známých osobností, slavnostní vyhlášení
v Brožíkově sále Staroměstské radnice a následující raut – svůj velký den
prožila ve středu 1. prosince 2010 Veronika Bayerová díky svému úspěchu
– vítězství v jedné z kategorií šestého ročníku celorepublikového projektu
Dětský čin roku. Organizátorem akce, která si již za dobu své existence získala podporu významných institucí, sympatie veřejnosti i mediální pozornost, je nadační fond Dětský čin roku založený na podzim 2005 z iniciativy společnosti Whirlpool ČR. Hlavní myšlenkou projektu je podpora dětí
v konání dobrých činů. I v letošním ročníku hlasovalo téměř 8000 dětí, aby
ocenily čin svých vrstevníků, kteří něčí život zachránili, ulehčili, pomohli
ve složité situaci, zkrátka nezůstali lhostejní k trablům těch, kteří se sami
bránit neumí nebo nemohou, ať jsou to lidé nebo „němé“ tváře.
Veronika napsala svůj příběh o záchraně „odloženého“ kotěte, k němuž postupně přibyla i další zvířata, na které se štěstí příliš neusmálo, a díky hlasování se stala vítězkou kategorie „Pomoc přírodě“.
Patronkou letošního ročníku byla Ewa Farna, patrony jednotlivých kategorií pak Lucie Váchová, Jitka Čvančarová, Jiří Ježek, Jan Révai, Dana Morávková a Adam Hloušek. Patronkou kategorie, ve které uspěla Veronika, byla
už tradičně Petra Černocká. I ona měla velké sympatie k Veroničině činu,
spolu příběh při slavnostním vyhlašování přečetly a sklidily, stejně jako další
oceňovaní, velký potlesk. Kromě velkého zážitku, diplomu a řady pěkných
cen převzala Veronika také šek v hodnotě 10 000 Kč na nákup pomůcek
pro 1. základní školu, Rakovník. Veronice moc gratulujeme, máme velkou
radost z jejího úspěchu a věříme, že bude inspirovat i další, kteří nechtějí
být lhostejní a dokáží o příbězích svých nebo svých kamarádů mluvit, aby
se o nich vědělo co nejvíc.

Aniž by to jeden řekl, den pomalu končil a my se chystali k odjezdu. Ačkoli
se mi z tak krásného místa vůbec nechtělo, těšila jsem se domů, pochlubit
se s úspěchem. Opouštěla jsem Staroměstskou radnici s úsměvem, jelikož
to byl opravdu užitý a příjemný den.
Veronika Bayerová, žákyně VIII.A 1. ZŠ Rakovník

Mgr. Martina Vorlová, učitelka 1. ZŠ Rakovník

Můj vítězný příběh popisuje událost, která se stala, když mi bylo pět let. Tenkráte
jsem se starala o nemocné koťátko, které jsem našla na ulici. Byla to malá roztomilá kočička, kterou někdo z neznámého důvodu vyhodil. Svou práci jsem uveřejnila na stránkách Dětského činu roku 2010 a za několik měsíců jsem byla telefonicky informována, že jsem vyhrála! Ani nevím, jak popsat radost, jež jsem
v tu chvíli cítila. Byla jsem pozvána na vyhlášení, což jsem samozřejmě přijala.
Již několik dní před vyhlášením jsem byla ohromně netrpělivá a představovala
jsem si, jaké by to mohlo být. Skutečnost byla lepší než moje očekávání.
Nejprve jsme poobědvali na Střeleckém ostrově, kde kromě vítězů byli
i všichni patroni jednotlivých kategorií. U stolu jsem seděla s Lucií Váchovou a mohu říct, že byla velmi sympatická. Probíraly jsme všechno možné
a já měla příjemný pocit, jako bych seděla vedle dobré kamarádky, jelikož
jsme si skvěle rozuměly. Lucie vyprávěla své zážitky, já zase svoje postřehy,
probraly jsme i světovou situaci a společně se zasmály několika historkám.
Po společném obědě jsme se přesunuli do Staroměstské radnice, kde již
probíhalo samotné vyhlášení. Mojí patronkou byla herečka a zpěvačka Petra Černocká. Společně jsme probraly můj příběh a pak ho také společně
přečetly ostatním. Byla moc milá, sama mi řekla, že má doma také kočičku
a ukázala mi její fotografii. Abych řekla pravdu, srdce mi bušilo opravdu
pořádně. Nakonec jsem to zvládla a měla jsem obrovskou radost!
Dostala jsem spoustu krásných dárků, například koloběžku, velkého plyšáka
kočičky Hello Kitty, balíček od policie se spoustou užitečných a milých věcí.
Mimo to jsem také dostala šek na 10 000 Kč pro školu, aby za ně nakoupila
školní pomůcky. Při celé slavnosti nás fotila spousta fotografů. Po vyhlášení následovala také hostina, kde jsme si popovídali s ostatními účastníky
a také s našimi patrony.

10

Radnice | únor 2011

Informace

 3. ZŠ RAKOVNÍK
POZVÁNKA K ZÁPISU
DO 1. TŘÍDY
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2011/2012 se koná
ve čtvrtek 10. února v čase od 14.00 do 18.00 hodin
a v pátek 11. února opět od 14.00 do 17.00 hodin.
Po oba dva dny vás, vážení rodiče a vaše děti rádi přivítáme v prostorách naší školy.
Naše škola je od září tohoto školního roku zapojena do projektu, jehož
cílem je zajistit pedagogicko-psychologickou poradenskou službu žákům,
učitelům i rodičům přímo na škole. Díky tomu bylo na 3. základní škole zřízeno školní poradenské pracoviště, jehož služby by vám mohly být
nápomocny při vašem rozhodování.
Mgr. Jan Křikava,
ředitel školy

Vážení rodiče,
nástup do první třídy je velmi významnou změnou
v životě vašeho dítěte. Dítě již není jen dítětem, ale
také žákem, učí se mnoho nového, ale má také nové
povinnosti.
Každé dítě chce být ve své nové roli úspěšné a nepochybně také pro vás je
jeho úspěch ve škole důležitý.
Nejste si jisti, zda je vaše dítě na školu již dostatečně připraveno?
Nejste ještě zcela rozhodnuti, zda vaše dítě do školy nastoupí v řádném termínu, ale uvítali byste náměty, ve kterých oblastech a jak vaše dítě ještě ve
zbývajícím půl roce rozvíjet, aby byl jeho případný start ve škole úspěšný?
Při hledání odpovědí na tyto otázky vám může pomoci a je připraveno poradit Školní poradenské pracoviště 3. základní školy.
Nabízíme možnost osobního pohovoru nebo objednání se na vyšetření testu
školní zralosti. Se svými otázkami či požadavky se můžete na nás obracet ve
dnech zápisů do 1. tříd, nebo kdykoliv jindy prostřednictvím školy.
Kontakty naleznete na webových stránkách školy.
Mgr. Hana Sarová, výchovná poradkyně
Mgr. Šárka Páralová, školní psycholog

 SVAZ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH RAKOVNÍK
T. G. Masaryka 2473, Rakovník, tel. 313 513 008, szprako.wz.cz

POŘÁDÁ REKONDIČNÍ POBYTY V LÁZNÍCH
(účast možná i pokud nejste členy Svazu)

PODĚBRADY

DUDINCE – SLOVENSKO

termín 8. – 15. 5. 2011

termín 20. – 28. 5. 2011

ubytování v lázeňském domě Máj, plná penze, každý den jedna procedura
cena 4 350,– Kč

ubytování v hotelu Hviezda, plná penze, 12 procedur, neomezený
vstup do aquacentra hotelu
cena 8 490,– Kč

KONSTANTINOVY LÁZNĚ
termín 12. – 18. 6. 2011
ubytování v lázeňském domě Máj, plná penze, 5 procedur, 3× léčebný
tělocvik, 3× rehabilitační bazén, hodinový vstup do Wellness centra
cena 4 750,– Kč

Koncem loňského roku jsme v naší organizaci ukončili kurz trénování paměti, který se všem zúčastněným moc líbil.
Děkujeme touto cestou ještě jednou lektorce Ing. Slivoňové a těšíme se na
další spolupráci.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAROZENÍ
Od 18. 12. 2010 do 19. 1. 2011 se v Rakovníku narodili:
Linda SUKOVÁ, Natálie BUREŠOVÁ, Dominik GEBHART, Jan PROVAZNÍK, Samuel BRDA, Sára BRDOVÁ, Nikol BAJEROVÁ, Tadeáš JELÍNEK, Adéla PROCHÁZKOVÁ, Matyáš POULA, Dominik ŠULEK, Jakub HAVRÁNEK, Jan DOLEJŠ, Tereza MARTONOVÁ, Mariana DILHOFOVÁ, Anna DUBŠOVÁ, Václav MARŠÍK, Jakub VALDMAN, František BAMBUCH, Tereza ČERVENÁ, Jiří VALAŠEK, Marek LAPKA, Daniel PROCHÁZKA, Václav
HRUBÝ, Filip KRAUS, Petr HUBENÝ, Jaroslava HÁJKOVÁ, Victoria ČADKOVÁ, Barbora WACHTLOVÁ, Tomáš UBL, Denisa KUTHANOVÁ, Sofie
LORENCOVÁ, Jaroslav HEKR.

SVATBY
28. 12. 2010 si řekli své ANO: Martin ZMEŠKAL a Dora KUBÍČKOVÁ
22. 1. 2011 si řekli své ANO: Václav MAREČEK a Markéta ŠAFRÁNKOVÁ.

Informace
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 KULTURNÍ CENTRUM
PROGRAM KC – ÚNOR 2011
19.00 HODIN

Ledovcový Gavarnie – po trati Tour de France – národní park Ordesa.
Vypráví a diapozitivy promítá Jaroslav TIŠER
Vstupné 50,– Kč

SOBOTA 5. 2.
SÁL KULTURNÍHO CENTRA 20.00 HODIN
XINDL X
Pražský raper, tvořící auto-protest-songy, ve
kterých kombinuje hip hopové frázování
s folkem, jazzem a blues.
Odložený koncert z 30. října loňského roku –
vstupenky zůstávají v platnosti
Vstupné v předprodeji 180,– Kč,
na místě 200,– Kč

NEDĚLE 6. 2.
TYLOVO DIVADLO

19.30 HODIN

Pierre Palmade a Christophe Duthuron

NA ÚTĚKU
Komedie v provedení dvou výjimečných
hereckých osobností.
Režie Ladislav Smoček
Hrají Jana Štěpánková a Zlata Adamovská
Převzaté představení Divadla UNGELT Praha
V rámci divadelního předplatného 2010 – 2011

NEDĚLE 13. 2.
SÁL KULTURNÍHO CENTRA 16.00 HODIN
TANEČNÍ PODVEČER
Hraje KVINTET Jiřího Soukupa
Vstupné 80,– Kč

TYLOVO DIVADLO

TYLOVO DIVADLO

17.00 HODIN

Romantický příběh s dramatickou zápletkou
na pozadí Paříže a Benátek

CIZINEC
Johnny Depp jako americký turista, jehož
hravé laškování s cizinkou Angelinou Jolie
vede k celé řadě intrik, romantických hrátek
a nebezpečí.
Režie Florian Henckel von Donnersmarck
Mládeži přístupný – 105 minut
Vstupné 100,– Kč

19.00 HODIN

O přírodě, historii a lidech bude vyprávět
a diapozitivy promítat Pavel POLÁK
Vstupné 50,– Kč

TYLOVO DIVADLO

TYLOVO DIVADLO
SZIDI TOBIAS

19.30 HODIN

Koncert slovenské šansoniérky s podmanivým projevem a hlasem.
Vstupné 280,– Kč

NEDĚLE 27. 2.

14.00 HODIN

MÉĎA BÉĎA
Prosím, nekrmte medvědy.
Režie Eric Brevig
Mládeži přístupný – 85 minut
Vstupné 130,– Kč

STŘEDA 9. 2.
TYLOVO DIVADLO

17.00 HODIN

Dobrodružný film podle skutečné události

127 HODIN
Jedné páteční noci v dubnu 2003 se 26letý
Aron Ralston vydal do Utahu, o šest dnů
později se znenadání zjevil v civilizaci,
bohatší o neuvěřitelný příběh a chudší
o pravou ruku.
Režie Danny Boyle
Hrají James Franco, Kate Mara a další
Mládeži do 12 let nepřístupný – 95 minut
Vstupné 75,– Kč

TYLOVO DIVADLO
MÉĎA BÉĎA

14.00 HODIN
Vstupné 130, – Kč

STŘEDA 16. 2.
TYLOVO DIVADLO

14.00 HODIN

FIMFÁRUM – DO TŘETICE VŠEHO
DOBRÉHO
Poslední část fimfárovské trilogie s pohádkami Jak na Šumavě obři vyhynuli, O kloboučku s pérkem sojčím a Rozum a Štěstí.
Režie Vlasta Pospíšilová, David Súkup
a Kristína Dufková
Mládeži přístupný – 85 minut
Vstupné 140,– Kč

SÁL KULTURNÍHO CENTRA 14.30 HODIN ČTVRTEK 17. 2.
DĚTSKÝ KARNEVAL S PALEČKEM
TYLOVO DIVADLO
14.00 HODIN
Diskotačení s Barborkou a zvířátky – soutěže
FIMFÁRUM
–
DO
TŘETICE
VŠEHO
– tombola
DOBRÉHO
Pořádá Kulturní centrum ve spolupráci
Vstupné 140,– Kč

s Mateřským centrem Paleček
Vstupné 50,– Kč

PONDĚLÍ 28. 2.
TYLOVO DIVADLO
19.00 HODIN
ŠPANĚLSKÉ VNITROZEMÍ
Hory Picos de Europe, Sierra de Gredos,
Sierra de Cazorla.
Prehistorické skalní kresby – výprava za supy
a další zajímavosti.
Vypráví a diapozitivy promítá Jaroslav TIŠER
Vstupné 50,– Kč
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NA VLÁSKU
Jeden z nejkomičtějších příběhů, jaký kdy
byl natočen…
Mládeži přístupný – 90 minut
Vstupné 160,– Kč

Všemi oblíbený medvědí zloděj piknikových
košíků přichází na velké plátno v novém
dobrodružství – animovaný rodinný film
v českém znění

První český 3D stereoskopický animovaný

NEDĚLE 20. 2.

14.00 HODIN

Animovaný rodinný film v českém znění

SOBOTA 5. 2.

NEDĚLE 13. 2.

PONDĚLÍ 14. 2.
TYLOVO DIVADLO
VIETNAM

SOBOTA 19. 2.

ČTVRTEK 3. 2.

ÚTERÝ 1. 2.
TYLOVO DIVADLO
PYRENEJE

KINO

ČTVRTEK 17. 2.
TYLOVO DIVADLO

17.00 HODIN

Jak velkou kuráž musí mít čtrnáctiletá holka,
aby pomstila tátovu smrt?

OPRAVDOVÁ KURÁŽ
Odplata si nakonec cestu najde.
Režie Joel Coen, Ethan Coen
Hrají Matt Damon, Josh Brolin, Jeff Bridges,
Barry Pepper, Hailee Steinfeld a další
Mládeži do 12 let nepřístupný – 110 minut
Vstupné 75,– Kč

STŘEDA 23. 2.
TYLOVO DIVADLO
VARIETÉ

17.00 HODIN

The Burlesque Lounge má dny své slávy za
sebou. Tess, tanečnice v důchodu a majitelka tohoto místa, bojuje, aby udržela
chátrající divadlo při životě.
Režie Steve Antin
Hrají Cher, Christina Aguilera, Eric Dane,
Cam Gigandet, Julianne Hough, Alan Cumming, a další
Mládeži přístupný – 115 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

PEDIKÚRA,
MANIKÚRA
I. ZUSKOVÁ
Tyršova 437 (naproti VZP)

ROZŠÍŘILA SLUŽBY
O SUCHOU (PŘÍSTROJOVOU
MEDICINÁLNÍ) PEDIKÚRU
Objednávky na tel.: 728 915 569

Rakovnická kultura

 MĚSTSKÁ KNIHOVNA RAKOVNÍK
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V ČÍSLECH ROKU 2010
Počet registrovaných čtenářů:
3 031
Počet akcí pořádaných pro veřejnost:
36
Počet akcí pořádaných pro školy:
96
Počet návštěv čtenářů v půjčovnách knihovny:
49 262
Průměrná denní návštěvnost v půjčovních odděleních*:
195
Počet návštěvníků informačního centra:
22 877
Průměrná denní návštěvnost informačního centra*:
90
*průměrná čísla jsou počítána na pracovní dny roku 2010, tj. 253
Počet návštěvníků akcí pořádaných knihovnou:
12 559
Průměrná návštěvnost akcí (veřejnost + školy):
141
Počet návštěv webových stránek:
46 602
(využití informací knihovny pro veřejnost, pozvánky na akce knihovny, často vyhledávané stránky informačního centra, on-line katalogu a informace
o přírůstcích do fondu knihovny)

Celkem návštěvnost:
131 342
Celkový denní průměr návštěv knihovny, jejích akcí a projevený zájem
o knihovnu prostřednictvím webových stránek:
519
Děkujeme čtenářům a návštěvníkům za jejich zájem o činnost knihovny. Děkujeme všem, kdo navštěvují akce pořádané knihovnou. A děkujeme i vám,
kdo sedíte doma u počítače a přesto knihovnu „navštívíte“. Dík posíláme
také školám, jejich učitelkám a učitelům za zaplněné termíny všech knihovnických besed a lekcí. Poděkovat chceme také našim štědrým i skromným
dárcům za finanční podporu akcí pro děti.
Knihovna je tady pro všechny a vy její činnost ve městě podporujete už tím,
že do knihovny nebo na její akce chodíte. Poslední uvedené číslo nejvíce
vypovídá o důležitosti knihovny a jejím postavení mezi městskými organizacemi, neboť 519 lidiček denně knihovnu potřebuje, využívá nebo ji „jenom“ rádo navštěvuje.

HISTORIE KNIHOVNY V RAKOVNÍKU
Městská knihovna v Rakovníku vznikla jako jedna z prvních měšťanských
knihoven v Čechách, byla založena v době Národního obrození, kdy v českých městech a vesnicích působilo mnoho neúnavných buditelů. Většinou
to byli učitelé a kněží. V Rakovníku k těmto buditelům patřil především
František Hovorka, malíř pokojů, který šířil vzdělání ve městě, mimo jiné se zasloužil o záchranu starého archivu a byl také městským kronikářem. Jeho zásluhou byla knihovna založena a díky peněžní sbírce se mohly
v Rakovníku od roku 1841 půjčovat knihy, které byly uloženy na děkanství. Dne 28. února 1841 byla knihovna slavnostně otevřena. V této době byl založen také čtenářský spolek. Ředitelem knihovny se stal ranhojič a porodník Dr. Matěj Štembera, který první upozornil městskou radu
na nutnost založení knihovny, neboť považoval četbu za nejpřirozenější
způsob vzdělávání. Ve funkci ředitele knihovny setrval až do roku 1864.
Prvním knihovníkem byl páter Jerman, který knihy půjčoval na děkanství
a roku 1843 se stal novým knihovníkem Josef Hanslík, majitel hostince
na náměstí. Do jeho domu byla knihovna z děkanství přestěhována, ale
Půjčovna knih U Němečků.
pouze na krátkou dobu.
V roce 1850 zahájila svoji činnost Měšťanská beseda, jejímž předsedou se
stal František Hovorka, ten také o rok později přijal práci knihovníka. Pro
knihovnu se otevírá období největšího rozkvětu. V této době sídlila knihovna v prostorách hostince ,,U Černého orla“, po požáru v roce 1857 byla přestěhována do hostince ,,U Bílého lva“ (Palackého ulice). Hovorkovu činnost
už můžeme nazývat knihovnickou. V knihovně se půjčovalo jeden den v týdnu od 14 do 16 hodin, na stěně visel seznam knih, ze kterého si čtenáři vybírali, každý čtenář měl také svůj list, do kterého se mu výpůjčky zaznamenávaly. Knihovna měla v této době 920 titulů knih a půjčovaly se i časopisy.
Na činnost knihovny dohlížel knihovní výbor.
V roce 1860 byla rakovnická knihovna uznána platným členem Matice české.
A v následujících letech vzrostla činnost knihovny nebývalou měrou.
Roku 1873, kdy František Hovorka umírá, má knihovna 2356 svazků českých a 428 německých. Po Hovorkově smrti se střídají knihovníci i členové knihovního výboru. Z této doby se bohužel zachovalo velmi málo dokuPůjčovna knih U Němečků, katalogy.
mentů o činnosti knihovny.
Další doklad o činnosti městské knihovny je až z roku 1910. Čtenáři, kteří
knihovnu navštěvovali, měli svoji legitimaci, v níž byl publikován knihovní řád. Všechny knihy byly pečlivě označeny a některé se půjčovaly pouze
prezenčně, aby se neponičily.
Zvýšený zájem o knihovnu byl v poválečné době podnícen vydáním 1. knihovnického zákona, v roce 1919. Knihovna se v této době stává platnou institucí ve městě. Novým knihovníkem se stal František Markup, který uspořádal všechen knižní majetek, sestavil přírůstový seznam, knihy postupně
katalogizoval a opatřil knižními lístky. František Markup byl knihovníkem
až do roku 1930 a za jeho působení se činnost knihovny rozrostla tak, že bylo
nutné sehnat nové prostory. Roku 1930 se proto Městská knihovna i s čítárnou stěhuje do nových prostorů v bývalé obchodní škole.
Po Markupově smrti nastoupil do funkce knihovníka Vendelín Punčochář.
Jeho nástupem začíná v historii Městské knihovny a čítárny v Rakovníku nová etapa. Vendelín Punčochář nastoupil do knihovny v lednu 1931
a setrval v ní do října 1973, tedy neskutečných 42 let vykonával nejprve práci knihovníka a od roku 1953 ředitele knihovny. Za jeho působení prošla rakovnická knihovna velkým rozvojem. Při jeho nástupu měla
knihovna ve svém fondu 5279 svazků a v roce 1973 je evidováno 65 530 Dětské oddělení, Nádražní ulice.
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svazků knih. Ve své práci se opíral o knihovní radu (ta byla ovšem roku
1951 zrušena), z jejíchž zápisů se můžeme dozvědět mnoho o činnosti
a hospodaření knihovny. V roce 1951 byla knihovna převedena do kompetence Okresního národního výboru v Rakovníku a byla přejmenována na okresní lidovou knihovnu. V tomto roce se také knihovna přestěhovala do prostor obchodu Jiřího Němečka na Husově náměstí. Čítárna
se od knihovny oddělila a několikrát stěhovala. Do jiných prostor se odstěhovalo také dětské oddělení, což bylo pracovně i hospodářsky velmi
náročné a nevýhodné.
Za Punčochářova vedení započala v roce 1952 spolupráce mezi knihovnami
tzv. meziknihovní výpůjční služba, která měla své zásady a směrnice, které
nahrazovaly zastaralý knihovnický zákon z roku 1919.
Okresní knihovna plnila v této době také funkci metodickou. Pomáhala
ostatním lidovým knihovnám okresu s knihovnickou administrací, s vedením fondu a statistickými výkazy. V roce 1960 bylo v rakovnickém okrese
114 místních lidových knihoven (100 obcí + 14 osad). Pracovnice okresní
knihovny vykonávaly metodické cesty do vesnických knihoven, po místních
lidových knihovnách putovaly soubory knih, které se zpracovávaly v Okresní knihovně v Rakovníku. Metodická pomoc byla poskytována také školním
a závodním knihovnám.
Po Punčochářově odchodu do důchodu, za jeho nástupců (Jaroslav Malý
1973 – 1987, Jan Lopour 1987 – 1991, Anna Lenčéšová 1991 – 1997), knihovna získává stále více nových čtenářů, vzrůstá knihovní fond, rozšiřují se služby, mezi knihovnami regionu funguje tzv. střediskový systém.
V roce 1991 z důvodů restituce knihovna mění své působiště. Půjčovna pro
dospělé čtenáře se stěhuje do velkého sálu Na Sekyře. Druhá část knihovny:
dětské oddělení, hudební oddělení, videopůjčovna, knihovnické středisko,
ekonomický úsek a vedení knihovny, je přestěhována na Husovo náměstí,
do domu, který knihovna odkoupila v roce 1989. Vybavení knihovny se
modernizuje, nakupuje se nová technika, přechází se na moderní výpůjční systém, veškeré služby se automatizují, což znamená velký zlom ve vývoji knihovny.
Od ledna 1998 přešla správa knihovny pod Město Rakovník, z okresní
knihovny se opět stává městská a funguje jako oddělení odboru školství,
kultury, tělovýchovy, zdravotnictví a sociálních věcí městského úřadu. V roce 2004 získává knihovna statut příspěvkové organizace zřizované Městem Rakovník.

Čítárna, budova Radnice
V současné době pracuje v knihovně 5 oddělení: půjčovna pro dospělé s čítárnou, dětské oddělení, hudební oddělení a půjčovna DVD, katalogizace
a regionální oddělení, informační centrum.
Milena Křikavová

PROSBA Z KNIHOVNY
Máte na půdě, v kůlně či ve stodole staré nepoužívané nepotřebné rámy
od obrazů? Věnujte je do knihovny.
Stejně jako před časem šikovné ruce výtvarníků pomalovaly staré židle,
předpokládáme, že bude naloženo s rámy na obrazy.
Staré rámy dostanou novou tvář, objeví se na podzimní výstavě a ve finále pomohou podpořit dobrou věc.
Pokud chcete věnovat rámy, volejte na tel.: 313 513 310.
Milena Křikavová

ČTU, ČTEŠ, ČTEME
Koncem loňského roku jsem se zájmem v Mladé frontě DNES četla příspěvky v rubrice „Studenti píší noviny“. Tentokrát se mladí autoři zamýšleli nad
tématem Knihy a čtení.
Čtu, jsem normální? Čtou teenageři méně než starší generace? Je čtení jenom určitý druh zábavy nebo má i jiný význam? Které knihy vás inspirovaly? Četli vám rodiče, když jste byli malí? Přežijí knihy boom moderní
techniky? To jsou některé otázky, nad kterými se studenti středních škol
zamýšleli. K mé radosti jsem pod příspěvky našla také jména studentů rakovnických škol. Texty „čtenářů“ převážily ty, kterými zpestřili stránky tisku
„nečtenáři“. Bylo milé číst vyznání mladé generace k lásce ke čtení. A pro
lidi, kteří se pohybují v profesích blízko knih, bylo zajímavé dozvědět se
i důvody, proč nečíst.
Některé tituly příspěvků čtenářů byly: Každá kniha mi nechá originální
vzpomínku; Nahrávka čtení rodiče nikdy nenahradí; Pořád jsem se něčeho bál a hlas táty mě dokázal uklidnit; Básně a povídky jsou pro mě světlem ve tmě paneláku; Jsem pilný čtenář, byť nevím, jak píše Hemingway;

Nestojím o diskuse na Facebooku, chci číst knihy;
Každý týden by měl vycházet nový Harry Potter;
Babička urychlila moji knižní cestu, učitelé ji brzdili; Člověk by si měl uchovat dětskou duši do
konce života; Díky mami, žes mě naučila milovat
to luštění stránek…
Po skončení celého cyklu příspěvků jsem se zamyslela. Dokázali bychom všichni veřejně vyjádřit důvody proč číst či proč nemít rád knihy? Většina z nás by nebyla ochotna se ani na chvilku nad otázkou čtení zamyslet.
Knihovna vymyslela možnost, jak přiznat, že mám knihy rád, že rád čtu
a nemuset to nikomu dlouze vysvětlovat. Připevněte si na svazek klíčů malý přívěsek, který zakoupíte v kterémkoliv oddělení Městské knihovny Rakovník za 20 Kč. Přívěsek s nápisem „Čtu, čteš, čteme“ vás zařadí do skupiny nazvané čtenářská. Není se zač stydět, buďme hrdí, že do takovéto
skupiny patříme.
Milena Křikavová

REGIONTOUR 2011
Ve dnech 13. – 16. 1. 2011 se otevřely brány brněnského výstaviště, aby
uvítaly návštěvníky veletrhů Go a Regiontour. Veletrh Regiontour obsadil největší pavilon a svou nabídkou zaplnil halu „P“ do posledního
volného místa. Tohoto tradičního středoevropského veletrhu turistických možností v regionech se zúčastnilo také město Rakovník, tentokrát
v zastoupení Jana Poláka, Ireny Kovandové a Daniely Píchové. Stánek
Rakovnicka, který měl podobu dobové tržnice, byl jako v minulém roce
součástí stánku Středočeského kraje. Celý čtvrtek a páteční dopoledne
patřilo odborným návštěvníkům. Páteční odpoledne, sobota a neděle
pak byly určeny pro veřejnost. Stánek Rakovnicka nabízel vedle starších i nové propagační materiály. Na prezentaci města a regionu byla
vydána brožura Ubytování na Rakovnicku, dále Procházky po Rakovníku 4. a 5., Naučná stezka Rakovníkem a Turistická šeková knížka na
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rok 2011 ve spolupráci s městem Kladno a Beroun a Přehled tradičních
kulturních akcí 2011.
Vedle novinek byl velký zájem o kapesní kalendáříky, pohlednice, propisky
a sáčky s chmelem, které u návštěvníků vzbuzovaly nostalgické vzpomínky
na chmelové brigády.
Po celou dobu veletrhu nám dělala společnost prezentace Rakovnického
cyklování, která byla prostřednictvím DVD pouštěna na televizní obrazovce
umístěné mezi stánky Středočeského kraje. Dotazy návštěvníků se zaměřily
především na ubytování, cyklotrasy, kulturní akce, hrad Křivoklát a Železniční muzeum v Lužné. Myslíme, že letošní jubilejní 20. ročník mezinárodního veletrhu Regiontour byl úspěšný, o čemž svědčí i neustále narůstající
počet jeho návštěvníků.
Daniela Píchová a Irena Kovandová,
Informační centrum Rakovník
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 MUZEUM T. G. M.
WWW.MUZEUMTGM.CZ

MANSARDA MUZEA

PETROVCOVA VÝSTAVNÍ SÍŇ KULTURNÍ AKCE:

DO 20. 2. 2011

DO 28. 2. 2011

STŘEDOČEŠTÍ RODÁCI
Autogramy a rukopisy – ze sbírky Františka
Frolíka

8. 2. 2011

3+2 Z FACEBOOKU,
2× – FOTOGRAFIE

Sál Dr. Spalové

17.00 hodin

Dernisáž v pondělí 28. 2. v 17.15 hodin

PHDR. LADISLAV ČEPIČKA:
VOJSKA TŘICETILETÉ VÁLKY

Přednáška

– výzbroj, výstroj, strategie, taktika

24. 2. – 27. 3. 2011

12. 2. 2011

25 LET VÝTVARNÉ SKUPINY TERČ

DDM Rakovník
20.00 hodin
MUZEJNÍ MAŠKARNÍ PLES

Vernisáž v pátek 25. 2. 2011 v 18.00 hodin

 RABASOVA GALERIE
WWW.RABASGALLERY.CZ

NOVÁ SÍŇ
POD VYSOKOU BRÁNOU

HEROLDOVA SÍŇ
10. 2. 2011

19.30 hodin
4. ABONENTNÍ KONCERT KPH
5. ABONENTNÍ KONCERT KPH
BONA FIDE QUINTET

DO 3. 4. 2011
ROMAN TRABURA
PSYCHO

Petr Grau – flétna, Jakub Janský – housle,
Ladislav Horák – akordeon, Jaroslav Novák
– kytara, Petr Dvorský – kontrabas
Proram: Astor Piazzolla, Aleš Březina, Horatio Cuccaro, Pedro Laurenz, Osvaldo
Pugliese, Augustin Bardi

VÝSTAVNÍ SÍNĚ
VE VYSOKÉ 232
DO 10. 4. 2011
VLADIMÍR TESAŘ
GRAFIKA

VÝSTAVNÍ SÍŇ NA RADNICI

15. 2. 2011

3. 2. – 6. 3. 2011
VLADIMÍR SKOPAL
FOTOGRAFIE
Vernisáž 3. 2. od 16.00 hodin

19.30 hodin
KOMORNÍ SBOR LONGBENTON
COMMUNITY COLLEGE CHAMBER
CHOIR Z ANGLIE

Program: muzikálové melodie, spirituály
a lidové písně, Beatles…

 OKRAŠLOVACÍ SPOLEK MĚSTA RAKOVNÍKA
Chválí:
Koncem roku 2010 byla vyhotovena Naučná stezka Rakovník, příroda
a historie. Vytvořili ji Rakovnický ornitologický spolek Fenix, o. s., ve
spolupráci s Naučným střediskem ekologické výchovy Kladno-Čabárna o. p. s. a dalšími odborníky. Délka stezky je 4 km a je na ni rozmístěno 10 informačních tabulí. Návštěvníci se seznámí nejen s historií
města Rakovníka a jeho významných osobností, ale také získají poznatky o pestrosti místní flóry a fauny. Na stezku lze vyrazit pěšky nebo
na kole od městského hřbitova kolem vodojemu k nejvyššímu místu
Na vyhlídce. Dále k Svaté Trojici a kolem Tankodromu ke Kostelíku Sv.
Jiljí a podél Rakovnického potoka zpět do města. Bližší informace získáte z letáčku Naučná stezka Rakovník – Městský okruh severozápad
v Městském informačním centru na Husově náměstí 114.

Kritizuje:
Vandalové, zřejmě posíleni alkoholem, rozlámali v období
Silvestra a Nového roku
několik informačních
tabulí podél cyklotrasy a některé hodili do
Rakovnického potoka.
Vyvrátili také dopravní značky na cyklotrase
nad Tyršovým koupalištěm. Protože se jedná asi
o 10 případů vandalství,
je celková škoda značná.
Pachatelé bohužel nezjištěni a lidé ztrácí chuť
přispívat dobrovolnou
prací pro veřejnost, kterou ničí vandalové, většinou nezletilci. Sdělte
prosím váš názor, jak
do budoucna tuto situaci řešit.
E-mail. adresa Okrašlovacího spolku je:
okrasrak@ seznam.cz

Členové Okrašlovacího spolku: Jiří Košík a Svatopluk Salák
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 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Tel. 313 512 467, 313 517 298, fax 313 515 438, e-mail ddmrako@iol.cz, www: ddmrako.cz

ÚTERÝ 1. 2.

ČTVRTEK 10. 2.

Klub DDM
DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA

8.00 hodin

okresní kolo – základní školy
M. Vondříčková

Klub DDM
KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ
V ANGLICKÉM JAZYCE

8.00 hodin

okresní kolo – základní školy, kat. I.A, II. A
M. Vondříčková

JARNÍ PRÁZDNINY

14. – 18. 2.
8.00 – 15.30 hodin
JARNÍ PRÁZDNINY V KLUBU

STŘEDA 2 .2.
Klub DDM
14.00 hodin
KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK

STŘEDA 2. 2.
8.00 hodin

okresní kolo – základní školy
A. Holá

pondělí keramika, Nová Galerie

9.00 hodin

Klub DDM
KARNEVAL MŠ V PARKU
9.00 hodin

okresní kolo – základní školy, kat. I.B, II.B
M. Vondříčková

Klub DDM
KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ
V NĚMECKÉM JAZYCE

10.00 hodin

návštěva hasičského sboru,

čtvrtek

hlavolamy, hry se stavebnicemi,
šipkovaná

pátek

exkurze na Školním statku

Dle podmínek doplněno (sáňkování, bobování…)
cena: 600,– Kč / týden, 130,– Kč/ den,
přihlášky + platba: do 9. 2. 2011

M. Donátová

STŘEDA 23. 2.
Klub DDM
13.30 hodin
KARNEVAL PRO DĚTI ŠD II. ZŠ

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN
RAKOVNICKÝ SLAVÍČEK

8.00 hodin

okresní kolo – střední školy
M. Vondříčková

výroba ručního papíru, bazén

muzeum

M. Donátová

PONDĚLÍ 7. 2.

úterý
středa

okresní kolo – základní školy, kat. I.B, II.B
M. Vondříčková

ÚTERÝ 22. 2.

ČTVRTEK 3.2.
Klub DDM
KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ
V NĚMECKÉM JAZYCE

PÁTEK 11. 2.
Klub DDM
KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ
V ANGLICKÉM JAZYCE

postupová soutěž pro děti ZŠ ve zpěvu
M. Vondříčková

Gymnázium Rakovník
CHEMICKÁ OLYMPIÁDA

M. Donátová, A. Holá
PRO CHYTRÉ HLAVIČKY A ŠIKOVNÉ RUČIČKY

16. ročník soutěže ve zpěvu pro děti MŠ
a dětí 1. – 4. r. ZŠ

BURZU KOLEČEK
kola, koloběžky, tříkolky, kolečkové brusle…

POLOLETNÍ PRÁZDNINY

ÚTERÝ 8. 2.
Klub DDM
KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ
V ANGLICKÉM JAZYCE

8.00 hodin

VÍTÁNÍ JARA

PÁTEK 4. 2.

průvod městem …

KARNEVAL NA LEDĚ
Zimní stadion Rakovník 14.00 – 15.00 hodin
M. Círová, A.Holá, M. Donátová
vstupné: masky zdarma, ostatní dobrovolné

okresní kolo – střední školy
M. Vondříčková

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

STŘEDA 9. 2.

21. – 24. 4.

PÁTEK 4. 2.

Klub DDM
KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ
V NĚMECKÉM JAZYCE

8.00 hodin

okresní kolo – základní školy, kat. I.A, II. A
M. Vondříčková

LYŽOVÁNÍ – BOŽÍ DAR

DEN ZEMĚ NA SEDLČANSKU

– dle sněhových podmínek
odjezd od sokolovny v 7.30 hodin, příjezd
kolem 18.00 hodin
Z. Jirková, H. Opatová cena: 200,– Kč (doprava)

Pěší a cykloturistika od Vltavy až na Moninec
přihlášky do 15. února
cena: 1250,– Kč
(uhradit do 15. 3. 2011)

 MĚSTSKÝ PLAVECKÝ BAZÉN RAKOVNÍK, p. o.
PROVOZ MĚSTSKÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU RAKOVNÍK
ÚNOR 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
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Výjimky v únoru:
6. 2. NE veřejnost plave: 12 – 20 hod.
14. 2. PO veřejnost plave: 10 – 20 hod.
15. 2. ÚT veřejnost plave: 10 – 20 hod.
16. 2. ST veřejnost plave: 10 – 20 hod.
17. 2. ČT veřejnost plave 10 – 20 hod.
18. 2. PÁ veřejnost plave 14 – 20 hod.

Dopoledne Klub vodní turistiky
Prázdniny
Prázdniny
Prázdniny
Prázdniny
běžný provoz (sanitární den)

NEPŘEHLÉDNI !!!
Ranní plavání každé úterý a čtvrtek v obvyklém čase od 6.00 do 7.30 hodin se nemění. Každou neděli plavání pojištěnců od ZP METAL-ALIANCE zdarma. K nákupu permanentních vstupenek a úhradě běžného vstupného můžete využít bezhotovostních šeků. Od 1. února 2011 nová atrakce
v Městském plaveckém bazénu.
Plavání, saunování a opalování zdar!!!

Pavel Kumpa

Pozvánky, sport

NIC NEŽ PRAVDA O PLAVECKÉM BAZÉNU XVII.
Ceník služeb Městského plaveckého bazénu. Nová atrakce již od 1. února lázně, dětský tobogán a vířivá vana zahrnuto v běžné ceně vstupenky, takže
2011. Lukrativní nabídka školám, sportovním klubům a seniorům. Pojiš- si návštěvník nepřiplácí.
těnci METAL-ALIANCE o nedělích zdarma.
LUKRATIVNÍ NABÍDKA

CENÍK SLUŽEB, TÉMĚŘ BEZE ZMĚN

Rada města odsouhlasila návrh na úpravu pátečních cen hodinového pronájmu plaveckého bazénu v době od 8.00 do 14.00 hodin. Povinný sanitární úklid, který v tuto dobu provádíme, není v žádném rozporu s případnými pronájmy bazénu. Nabídkou chci oslovit především ředitele základních
a středních škol v Rakovníku, Domu dětí a mládeže, sportovních klubů nebo seniorských domů. Své místo v nabídce najdou i svazy sdružující tělesně
handicapované občany. Při vědomí, že běžný hodinový pronájem bazénu
vyjde na 1 150,– Kč, pak nabídka 300,– Kč za hodinu pronájmu je více než
lukrativní. Pokud jsme nuceni udržovat stálé teploty vzduchu, vody a dávkování chemikálií v neměnném rozsahu i v době uzavření bazénu, nechť se
tak
děje alespoň za minimální vstupné. V případě, že se nepodaří pronaNOVÁ ATRAKCE – VODNÍ ROTOPED
V době distribuce tohoto měsíčníku bude již v plném provozu nová atrakce, jmout bazén výše uvedeným místním institucím, které upřednostňuji, oslokterou je vodní kolo. S nejmenovanou firmou se mi podařilo dohodnout vím organizace z jiných regionů.
bezplatné zapůjčení rotopedu na čtyři měsíce od 1. února do 31. května POJIŠTĚNCI OD ZP METAL-ALIANCE O NEDĚLÍCH ZDARMA
2011. Vodní kolo slouží k posilování celého organismu a je vhodné přede- Dovoluji si upozornit všechny pojištěnce zmíněné ZP, že od ledna do konce
vším jako doplňek ke kondiční přípravě sportovců. Od běžných rotopedů května mají o všech nedělích vstup do plaveckého bazénu zdarma. Podav posilovnách se odlišuje tím, že únavu a úbytek sil vynaložených šlapáním řilo se nám obnovit smlouvu, kterou považuji za velmi výhodnou pro obě
eliminuje proud chladné vody. Rotoped je při závodech snadno vyjmutelný strany. Pojišťovna nám uhradí za každý měsíc paušálně 27 000,– Kč. Klient
z nádrže. V recepci plaveckého bazénu bude uložen záznamník, do které- je pouze povinen před vstupem v recepci předložit průkaz pojištěnce spoho mohou klienti napsat své postřehy, připomínky nebo přání na případ- lečně s občanským průkazem.
Pavel Kumpa
né pořízení výše uvedené atrakce. Použití vodního kola je stejně jako parní
Ceník služeb Městského plaveckého bazénu Rakovník prozatím nedozná
závažnějších úprav, což jistě v dnešní době ocení řada našich klientů. Novinkou je hodinový pronájem malého, dětského bazénu, který vyjde na
300,– Kč. Jedinou úpravu cen zaznamená návštěvník u celodenní vstupenky v měsících červenci a srpnu o 10,– Kč. (Dospělí z 50,– na 60,– Kč, děti
a ostatní ze 40,– na 50,– Kč). Úprava ceny vznikla v důsledku nepřetržitého provozu atrakcí: vířivé vany a dětského tobogánu, které jsou v běžném
vstupném zahrnuty. Tím částečně vyrovnáváme náklady na jejich provoz.
Vše ostatní zůstává beze změn.

 STUDIO HARMONIE:
Nenechte si ujít bezva akci a zazumbujte si.
Moc se na vás všechny těšíme a společně to všichni rozjedeme!

VALENTÝNSKÁ ZUMBA

13. 2. 2011

17.00 – 18.30 HODIN

TĚLOCVIČNA 3. Z. Š. RAKOVNÍK,OKRUŽNÍ 2331
Přijďte oslavit svátek zamilovaných spolu se ZIN instruktorem ZUMBY
a tanečníkem MICHALEM ŠUBREM, nej nej nej instruktor ZUMBY v ČR
ZAREGISTRUJTE SE CO NEJDŘÍVE !!!!!
Cena 200,– Kč

Email : harmonie.iva@seznam.cz, č. účtu 0236278762/0300,
zpráva pro příjemce 13. 2. ZUMBA

Přihlášky do nových tanečních kurzů je možno podávat. Bližší info: pí. Lechnýřová– www.studioharmonie.estranky.cz, mobil: 605 817 183.
Velmi rádi vás všechny přivítáme a těšíme se na setkání.

HISTORIE NA FOTOGRAFII
Vítám všechny čtenáře v únorové Radnici. V případě, že se naplno opět vrátila zima, tak vám přeji příjemné lyžování (psáno 15. 1. 2011, teplota +11°).
V úvodu tohoto článku se vám všem musím omluvit za ,,Radničního šotka“,
který nám v lednové Radnici vymazal na počítači veškeré údaje o spojení
na moji maličkost. Tato legrácka má za následek, že do dnešního slosování
mohu zařadit jen příslušníky ,,Staré věrné gardy“, t. j. čtenáře, kteří spojení na mne už znají zpaměti. Pro ty, kteří znají odpověď na lednové snímky
s otazníkem, ale nemají kam zavolat odpověď, slibuji, že vaše odpovědi můžete bez problému zavolat i v únoru a budete zařazeni do dalšího slosování.
Dále se musím ze stejného důvodu omluvit paní Froňkové a panu Štefanovi,
že v seznamu žáků SKR z roku 1973 změnil šotek jméno Jiřího Froňka na
Jiřího Fraňka. Doufám a věřím, že Radniční šotek si v prvním letošním čísle Radnice vybral své penzum a že o něm delší dobu neuslyšíme. Děkuji též
všem čtenářům, kteří mi do roku 2011 připsali nějaké to přáníčko. I já vám
všem též přeji totéž, včetně dobrého zdraví a našeho ,,Dobrého světla“.
A nyní už k výsledkům lednové Radnice. Včetně konce prosince, až do
uzávěrky v lednu, mi došlo 141 odpovědí. Z toho pak 133 bylo úplně
správných.
Na prvním místě se 103 odpověďmi se umístil snímek č. 2. Správných odpovědí bylo 98. Určitou raritou je to, že všech pět špatných odpovědí tvrdilo, že na snímku je zachycen statek na Jirkově. Jedná se však o školní statek,
jenž od roku 1868 nese název Bůlovna. V tomto roce si zde jakýsi pan Buhl
vystavěl své sídlo a později se objevily i hospodářské budovy. Naše generace
toto místo zná jako statek rodiny Slaných. Bůlovna se nachází v prostoru za
tratí na Beroun, poblíž čističky odpadních vod.
Na druhém místě se překvapivě umístil snímek č. 3 se 70 odpověďmi, z toho 69 bylo správných. Jedná se o železniční stanici Lužná – prostor, kde se
koleje od Kladna rozbíhají doleva na Rakovník a doprava na Krupou, Žatec a Chomutov. Jsem velice rád, že kromě přátel z ČD uhádli tento snímek
lidé, kteří se jen přemísťují pomocí automobilů.

Sport, Historie na fotografii

Jako třetí se umístil snímek č. 4, kde 55 správných odpovědí odhalilo
šest jmen osob na tomto snímku. Sedící v pozadí: Ivo Mička 52 hlasů,
Vlastík Bradáč 38 hlasů, paní Karla Lisová 55 hlasů, redaktor Svoboda 26 hlasů. Sedící vpředu Roman Hartl 5 hlasů a konečně Jiří Hadrava 4 hlasy. Pokud některé jméno není celé, nebo je trochu pozměněné,
tak prosím o prominutí. Okolo tohoto snímku byly ze začátku trochu
zmatky a nejasnosti.
Na posledním místě je snímek č. 1. Došlo 30 odpovědí a všechny jsou správné. Jedná se o ulici Soukupovu na Bezděkově v místech, kde je dnes penzion
Bezděkov, což je dřívější vila vysoce postaveného předválečného zaměstnance Šamotky pana Jana Šafránka.
Vylosovaným výhercem lednové Radnice se stává Pan Jaroslav Trč, Branov,
Luh 72. Výherci blahopřeji a žádám jej, aby si v průběhu měsíce února vyzvedl svoji knižní výhru v Městském informačním centru.
Nápověda pro dnešní snímky s otazníkem:
1 Žralok zuby...
2 Jede Kudrna...
3 Poblíž Lapkové lapali
4 Když Slováčak ,,procházel“ Rakovníkem
Prosím čtenáře, kteří mi v poslední době často házejí obálku s vyluštěním
do schránky na mé adrese, ať na obálku alespoň napíši Hvězda anebo jen
hvězdu nakreslí. Děkuji.
Uhodnutí jednoho snímku vás zařazuje do slosování. Čtenáře, kteří se
mi ozvou po redakční uzávěrce, automaticky zařazuji do příštího slosování. Odpovědi, žádosti, rady a připomínky napište nebo vzkažte na
adresu: Hvězda Václav, Masná 235, 269 01 Rakovník. Tel.: 313 513 736,
606 832 510.
S pozdravem Dobré světlo

Václav Hvězda, Amfora

www.mesto-rakovnik.cz
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Pohled na město přes bývalý cukrovar – 1943 (archiv Fiala)

Pohled na Ottovu ulici od jihu.
Vlevo Rakona – 80. léta (foto Hvězda)

Bourání Masárkova domu na Husově náměstí.
Vpravo zbytky domu knihkupce Růžičky. – 1977
(foto Hvězda)
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Husovo náměstí – 1900 (archiv Fiala)

Bourání domu řezníka Petráčka. Vpravo část domu Miloše Němečka – 1977
(foto Hvězda)

1 Kde se nachází tento výčep lihovin? – 2009 (foto Hvězda)

2 Kde fotograf vyfotil tyto dvě Tatry vedle sebe? – 60. léta (foto Pancner)

Historie na fotografii
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3 Poznáte kde v okolí Rakovníka bývaly tyto haldy? – 70. léta (foto Hvězda)

4 Poznáte některého z mužů na snímku? – 1989 (foto Hvězda)
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