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Ať se rok 2012 stane tím
nejlepším, co Vás doposud
ve Vašem životě potkalo!
Ať nepřátel ubývá
a přátelé získávají na síle!

Ať mají všechny problémy řešení!
Ať naděje převáží nad bezmocí!
Ať mocní věří nemocným
a nemocní se uzdraví!
Ať plusy převáží mínusy!

Popelka 2012

(13) Adventní bazárek
(17) Pozvánky
na prosinec

Za město Rakovník přejeme vše dobré
Ing. Zdeněk Nejdl, starosta

(8)

Bc. Jan Švácha, místostarosta

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

24. RADA MĚSTA
Datum konání: 19. 10. 2011, 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
Omluvena:
tajemnice MěÚ Rakovník Mgr. Eliška Holková
Zapisovatelka: Jaroslava Holá
Zapsáno dne: 27. 10. 2011

VYHLÁŠENÍ GRANTOVÝCH
TÉMAT PRO SOCIÁLNÍ
OBLAST

ra je vždy celá řada společných akcí
a výletů po krásném okolí.
Rada města s ohledem na pozitivní
efekty tábora rozhodla o uskutečnění tábora i v roce 2012, a to ve
třech turnusech dle věku jednotlivých dětí. Rekreační zařízení ve
Skryjích ožije v termínech 5. 4. – 8.
4. 2012, 4. 7. – 8. 7. 2012 a 25. 10.
– 28. 10. 2012. I když se v letošním
roce nepodařilo na dětské tábory
sehnat žádné dotační prostředky,
podá město Rakovník žádost o dotaci z Humanitárního fondu Středočeského kraje. Letošních táborů se
zúčastnilo dohromady 48 dětí s tím,
že na jarním a podzimním turnusu
bylo vždy po 12 účastnících. Podzimní tábor patří od roku 2009 vždy
dětem z pěstounské péče.

S příchodem konce kalendářního
roku vyhlašuje město Rakovník
grantová témata pro jednotlivé
oblasti. V roce 2012 budou tradičně podporovány projekty v sociální
oblasti, kde bude vyčleněna částka
400 000,– Kč. Předpokladem poskytování dotací v roce 2012 je schválení závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2012. Z této oblasti bude
možné žádat o podporu projektů
zaměřující se na prevenci sociálně
patologických jevů, protidrogovou
prevenci, sociální věci a zdravotnictví. O finanční prostředky na prevenci sociálně patologických jevů
budou moci žádat hlavně školská
zařízení na území města Rakovníka.
DAR V LUKÁCH
Termín pro podání žádostí je stanoMateřská škola V Lukách obdržela
ven do 31. 1. 2012.
od společnosti Procter and Gamble
–
Rakona, s. r. o., finanční dar ve výTÁBOR VE SKRYJÍCH
ši 30 000,– Kč. Tento obnos použije
I V ROCE 2012
Město Rakovník každoročně orga- školka na financování rekonstruknizuje ve Středních Čechách ojedi- ce vchodu ze třídy na zahradu, kde
nělý tábor pro děti z handicapova- mají děti k dispozici celou řadu
ných rodin. Tímto handicapem jsou herních prvků vč. pískoviště. Rada
většinou zhoršené sociální a finanč- města z pozice zřizovatele příspěvní podmínky, které rodičům neu- kové organizace souhlasila s přijemožňují vyslat své ratolesti na tá- tím daru.
bor. Na tomto táboře poznávají děti
spoustu nových kamarádů a navíc
se nenásilnou formou učí pracovat v kolektivu a osvojit si i základní sociální návyky. Díky prostředí
městského rekreačního zařízení ve
Skryjích děti zažívají táborovou atmosféru s ranním budíčkem a provoněnou špekáčky. Tento tábor
město Rakovník organizuje pravidelně již od roku 2006 v souladu se
zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Táborovými vedoucími jsou úředníci odboru
sociálních věcí a zdravotnictví, kteří tak mohou poznat chování dětí
a jejich návyky mimo své běžné působiště. To umožňuje také pozitivně působit na rozvoj dětí a potlačit
jejich defektní chování vč. získání
základních společenských a hygienických návyků. Na programu tábo-
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VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
PRO DĚTI
Město Rakovník vyhlásilo pro děti všech věkových kategorií výtvarnou soutěž na téma „Zvířata“. Děti
mateřských škol budou moci tvořit
svá díla v duchu hesla „Máme rádi
zvířátka“. O něco starší děti z prvního stupně základních škol by měly
na svých výtvorech vystihnout „návštěvu zoo“. Žáci 2. stupňů základních škol se pokusí ztvárnit „ohrožená zvířata“. Jednotlivci mohou
zvolit různé výtvarné techniky vč.
koláže s omezením rozměrů díla na
velikost A4. V každé kategorii bude
hodnoceno 10 nejlepších autorů
prací, kteří si mezi sebe rozdělí věcné ceny v celkové hodnotě 6 000,–
Kč. Konečný termín pro odevzdání
prací je stanoven na 30. 11. 2011.
Hodnotící komise vybere ta nejlep-
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ší díla tak, aby si ti nejlepší odnesli A1, spol. s r. o., z Českých Budějovic.
ceny do 20. 12. 2011.
Zpracování této části dokumentace
bude navrženo jako závazný ukaNOVÝ SERVER PRO ÚŘAD zatel do rozpočtového provizoria
Se zavedením datových schránek na rok 2012, o kterém budou jedbyla na Městském úřadě Rakovník nat zastupitelé 28. 11. 2011. Finanzavedena nová spisová služba, což cování této části dokumentace se
znamenalo zvýšení objemu zpra- předpokládá z rozpočtu roku 2012.
covávaných dat. Současné databá- Za kompletní projektovou dokuzové řešení již pracuje na hranici mentaci ve všech potřebných stupsvých možností. Po 5 letém nepře- ních uhradí město Rakovník celkem
tržitém provozu je celý systém i ná- 1 712 000,– Kč bez DPH. Tato částchylnější na výpadky elektřiny. Po ka pro rekapitulaci obsahuje již reposledním výpadku elektřiny na alizované projektové dokumentaHusově nám. dne 17. 10. 2011 do- ce pro územní řízení (295 000,– Kč
šlo dokonce k poškození jednoho bez DPH) a pro stavební povolení
ze serverů. V souladu s dlouhodo- 817 000,– bez DPH. V porovnání
bou koncepcí rozvoje informačních s běžnou cenou projektových pratechnologií a síťové infrastruktury cí odvozených z „Honorářového
městského úřadu bude pořízen ceníku“ by tato dokumentace stázcela nový server vč. potřebného la 6,5 mil Kč bez DPH.
softwaru. Na základě těchto infor- Náklady přestavby staré jídelny na
mací rozhodla rada města o vypsá- nové centrum vč. jeho zařízení se
ní zadávacího řízení.
odhadují na 65 mil. Kč bez DPH. Na
tento projekt se bude město RakovVÍCEÚČELOVÉ CENTRUM
ník snažit získat dotaci, případně se
RAKOVNÍK
nabízí využít k financování projektu
Od února letošního roku pracuje
i formu např. dodavatelského úvěodborná firma na další fázi příprav
ru. Pokud půjde vše bez komplikací,
projektu nového Víceúčelového
mohlo by nové Víceúčelové studijní
studijního a společenského centa společenské centrum přivítat prvra (neboli nová knihovna), které by
ní návštěvníky a čtenáře na podzim
mělo vzniknout z komplexu budov
roku 2014.
bývalé školní jídelny na rohu Husova nám. V současné době má město VODNÍ PRVEK V GHETTU
Rakovník zpracovánu projektovou V ulicích Masná, Kamenná a Martidokumentaci ve stupni k územní- novského realizuje město Rakovník
mu rozhodnutí a dokumentaci pro za přispění evropské dotace druhou
stavební povolení vč. všech nezbyt- etapu rekonstrukce městské památných geodetických zaměření, rado- kové zóny. Dle zpracovaného pronových a mykologických průzkumů jektu byl součástí nového schodiště
a stavebně historického průzkumu. vedoucího od školy k nové jídelně
Stavební povolení k projektu naby- vodní prvek. Po konzultaci s projekde právní moci k poslednímu říjno- tantem a ředitelem 1. ZŠ Rakovník
vému dni. Pro samotnou realizaci bude tento prvek i z bezpečnostprojektu je třeba mít zhotovenu ních důvodů vypuštěn. Samotná
ještě poslední část projektové do- lokalita však bez vodního prvku nekumentace, a to pro zadání stav- zůstane. Hlavní fontána vznikne dle
by (dále jen DZS). V rámci zajiště- projektu v prostoru křížení ulic Masní kontinuity prací a respektování ná a Kamenná. Finanční prostředky
autorských práv k dosavadním do- z nerealizovaného vodního prvku
kumentacím rozhodla rada města u školy budou použity na zhotov souladu s doporučením odboru vení umělecké části fontány. Tímvýstavby a investic uzavřít smlou- to uměleckým prvkem by měla být
vu o dílo na vypracování DZS ve vý- umělecky ztvárněná socha (kovová
ši 600 000,– bez DPH s Ateliérem plastika) ženy.
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BYTOVÁ POLITIKA
V jedné z projednávaných zpráv
vyhodnotila rada města prodej bytu č. 19 v Malinovského ulici č. p.
1590, kde dochází již od minulé
roku k postupné privatizaci bytů.
Na zveřejněnou výzvu prodeje reagovali dva zájemci s tím, že vyšší
cenu ve výši 511 tisíc Kč nabídl zájemce z Kralovic. Prodej musí ještě
odsouhlasit zastupitelstvo města.
Dále radní odsouhlasili zveřejnění
záměru pronájmu bytu č. 4 v ulici S. K. Neumanna č. p. 1508. Minimální měsíční nájemné za byt
o velikosti cca 38 m2 je stanoveno
na 2 428,– Kč a žadatelé mohou své
nabídky zasílat do 7. 11. 2011.

ŘEŠENÍ SPORU K MÍSTNÍ
KOMUNIKACI ZA PENNY
V červenci letošního roku došlo
v ulici za nemocnicí k rozebrání
části místní komunikace tvořené
z panelů. Tyto panely nechal odvést
vlastník sousedního pozemku, do
kterého zmíněná komunikace částečně zasahuje. Nastalou situaci řešili zástupci města Rakovníka provizorním vysypáním komunikace
štěrkem. Následně na základě rozhodnutí rady města byla panu Lippertovi odeslána nabídka směny
za část pozemku p. č. 2315/26, popř.
odprodej potřebné části pozemku
pod komunikací. V zaslané reakci
p. Lippert sdělil městu Rakovník, že
pozemky v současné době neprodává, ale pouze směňuje. Z důvodu
malé využitelnosti nabízeného pozemku a údajné černé skládce p. Lippert se směnou nesouhlasil, i když
v minulosti již v rámci jiné směny
část nabízeného pozemku získal.
V zaslaném dopise pisatel navrhl
směnu za část pozemku p. č. 2062,
a to v poměru 1:1. Předběžně se
jedná o 180 m2. Rada s ohledem na
tento návrh rozhodla o vypracování geometrického plánu na oddělení části pozemku p. č. 2066/1, po
které vede část komunikace v ulici
za nemocnicí. Po tomto zaměření
bude zřejmé, jak velkou část pozemků bude třeba vzájemně směnit. Dle rozhodnutí odboru dopravy
provedlo město Rakovník opravu
komunikace formou vrácení čtyř
chybějících panelů a uvedlo komunikaci na konci září do původního stavu.

ZRUŠENÍ ZŘ NA VÝMĚNU
COPILITŮ A STAV PROJEKTU NA ZATEPLENÍ 3. ZŠ
RAKOVNÍK

3. ZŠ Rakovník, který byl poté podán i do výzvy programu Zelená
úsporám. V současné době nemá
město Rakovník žádnou oficiální informaci o úspěšnosti projektu.
Ministerstvo životního prostředí
ČR, které administruje Operační
program Životní prostředí, uveřejnilo na svých stránkách informaci
o plánu výzev. V rámci výzvy 3.1
by mohlo město Rakovník podat
žádost o dotaci bez ohledu na to,
jak dopadne vyhodnocení žádosti
z programu Zelená úsporám.
Z tohoto důvodu se nyní zpracovávají potřebné aktualizace a upravuje projekt tak, aby mohl získat co
nejvíce bodů. V této souvislosti nedoporučil auditor výměnu copilitových tvárnic v tělocvičně před podáním nové žádosti, protože by se
změnily sledované parametry, což
by vedlo ke snížení bodového hodnocení projektu. Tím by se snížila
i možnost úspěšnosti města Rakovníka na získání dotace.
Výzva k podání žádostí by podle informací ministerstva měla být vyhlášena do konce roku 2011. K výměně tvárnic by tak mohlo dojít
ihned po akceptaci žádosti.
V případě, že se dotaci nepodaří
získat a nebude již možnost podání žádosti do jiného programu, má
město Rakovník v plánu přistoupit
k postupným výměnám oken apod.
z vlastních zdrojů.

OPRAVA OVLÁDÁNÍ OKEN
Dále se na radu města obrátil ředitel 2. ZŠ Rakovník s požadavkem na
řešení havarijního stavu ovládání
oken v tělocvičně. Otevírání oken
je umožněno na základě mechanického ovládání za pomoci bovdenů,
které se buď ohýbají, nebo se vytrhává jejich uchycení ze zdi. Díky tomu není možné zabezpečit dostatečné větrání prostoru. Rada města
při projednání zprávy upřednostnila dle doporučení a s ohledem na
malý cenový rozdíl výměnu ovládání za automatické. To spočívá v osazení automatických elektromotorů ke každému oknu. Tato oprava
bude řešena díky nastalému havarijnímu stavu objednávkou u firmy Servis oken, s.r.o., z Plzně, která
provede opravy ve výši 111 480,–
Kč vč. DPH v co možná nejkratším
termínu.

PRÁCE V PIVOVARU

Tradiční pivovar Rakovník se již
dlouhou řadu let potýká s vlhnutím zdiva na objektu tzv. lahvárny
Město Rakovník zpracovalo v loň- ve Vysoké ulici. Dle žádosti adresoském roce projekt na zateplení vané radě města chce společnost
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provést odizolování domu ještě do
konce roku a připravit zde otvor
pro nastěhování speciálního stroje.
Podstatou žádosti bylo udělení výjimky na provedení úprav chodníku
(snížení obrubníků) před danou budovou. S příchodem listopadu se
ovšem stavební práce na chodnících a komunikacích s ohledem na
plán zimní údržby nepovolují. Rada
města po zvážení celé situace a příslibu, že stavba nebude ohrožovat
chodce, udělila pivovaru výjimku.
Zástupce pivovaru na oplátku přislíbil, že přednostně opraví a zaústí dešťové svody ze střech v Palackého ulici. Právě zde mají chodci
v zimním období největší problémy
a mnohdy i přes ošetření chodníku
posypovým materiálem zde dochází k úrazu. Opravy těchto svodů měl
pivovar v plánu na příští rok, nicméně po schválení výjimky je připraven vše zrealizovat v rámci stavebních prací na lahvárně.

DOKONČENÍ PARKU
NA SEKYŘE A ZÁBRADLÍ
V současné době probíhá rekonstrukce chodníků v parku Na Sekyře. Část hotových chodníků vede
v původních trasách, a proto je bylo možné opravit pouze na základě
ohlášení. Pouze v případě úseku D
se jedná o novou cestu, která musela být povolena na základě klasického povolení. I přes včasné zahájení činností vedoucích k získání
stavebního povolení se vše zdrželo
kvůli vyjádřením správců inženýrských sítí. Stavební povolení bylo
vydáno až ve 43. týdnu. Z důvodu
tohoto zdržení rada města souhlasila s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo, jehož předmětem je prodloužení dokončení díla do 31. 10.
2011.
Dále u tohoto parku rozhodli radní o zahájení řízení k odstranění zábradlí podél komunikace, kde byla
v první etapě rekonstrukce parku
nově vysázena zeleň a chodník přesunut směrem do parku.

PRŮZKUM TJ TZ RAKOVNÍK
Na základě usnesení zastupitelstva
přispívá město Rakovník od letošního července organizaci TJ TZ Rakovník měsíčně 50 000,–Kč na provoz. Tímto způsobem je zajištěn
chod sportovní haly do konce letošního roku. Současně se ovšem
připravují poklady pro pracovní
skupinu, která by měla rozhodnout
o případném převzetí haly do majetku města Rakovníka. Právě z tohoto důvodu nechá město Rakovník vypracovat stavebně technický

průzkum objektu, proto příslušný
odbor úřadu oslovil a vyzval odborné firmy k zaslání nabídek. Levnější
nabídku ve výši 42 000,– Kč vč. DPH
zaslala firma MILOTA Kladno, spol.
s r. o. Tato odborná firma zpracuje
stavebně technický průzkum haly
v tomto rozsahu:
Základní popis objektu,
Zhodnocení stávajícího stavu
objektu,
Detailní popis a bonifikace problémových partií objektu,
Stanovení prioritních cílů,
Návrh opatření,
Propočet nákladů na opatření
a možnosti získání dotací.

ZIMNÍ ÚDRŽBA
S příchodem listopadu začíná platit
na místních komunikacích a chodnících města Rakovníka, tzv. režim
zimní údržby. Operační plán zimní
údržby je navržen na období listopad 2011 – březen 2012, který vychází z nařízení města č. 1/2010
„O vymezení rozsahu, způsobu a lhůt odstraňování závad ve
schůdnosti a sjízdnosti místních
komunikací a průjezdních úseků
silnic v podmínkách zimního období.“ Tento dokument lze najít na
webových stránkách města Rakovníka (http://www.mesto-rakovnik.
cz/abc-z-uradu/vyhlasky-a-narizeni-mesta-opatreni-obecne-povahy/?detail=7332&kshowback=27).
S ohledem na omezené finanční prostředky je komunikační síť
rozdělena do skupin podle pořadí důležitosti a na neudržované
komunikace – vozovky i chodníky. Právě u těchto neudržovaných
komunikací je přesně stanoveno,
které chodníky a vozovky nebudou po dobu zimního období udržovány. U méně frekventovaných
pěších koridorů bude udržován
pouze chodník na jedné straně, pokud jsou v ulici chodníky na obou
stranách. Udržovat se bude vždy
chodník s lepšími přístupovými
vlastnostmi – tzn. bez dopravního
značení, sloupů veřejného osvětlení či jiných vzdušných vedení. Vždy
jsou udržovány tzv. spádové chodníky, kterými vedou hlavní přístupové cesty do jednotlivých částí
města. Rozsah údržby bude stejný
jako v loňském zimním období.

VYHLÁŠKA K REGULACI
VHP A IVT
Město Rakovník v současné době
mapuje počty a umístění všech VHP
a IVT. Z pokladů MF ČR nebylo možné se dopátrat přesného čísla přístrojů a automatů na území města Ra-

www.mesto-rakovnik.cz
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kovník. Na základě zjištěných údajů
se bude vedení města zabývat, jakou formou nastavit systém regulace. Bez ohledu na konečné stavy VHP

a IVT se vedení města Rakovníka kloní hlavně k regulaci heren z blízkosti
škol a veřejných budov a míst, kde tyto provozy obtěžují obyvatele města.

Nyní nelze jednoznačně stanovit ter- na centrální úrovni, např. daň z hamín přijetí nové vyhlášky regulující zardu apod.
Jan Polák,
tiskový mluvčí MěÚ Rakovník
počty heren. Důležité v tomto ohledu bude i přijímání nové legislativy

25. RADA MĚSTA
Datum konání: 2. 11. 2011, 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
Omluvena:
tajemnice MěÚ Rakovník Mgr. Eliška Holková
Zapisovatelka: Jaroslava Holá
Zapsáno dne: 9. 11. 2011

POHOTOVOST LÉKÁREN
Pohotovostní služby lékáren v Rakovníku byly obnoveny na základě usnesení zastupitelstva od 1. 8.
2009. V přijatém usnesení souhlasili
zastupitelé s dofinancováním pohotovostní služby jednotlivým lékárnám ve výši 240,– Kč za jednu
hodinu pohotovostní služby. Pohotovostní služby slouží všechny rakovnické lékárny (tj. 5 provozoven).
Pohotovostní služba je provozována o kalendářní neděle v rozsahu
4 hodin mezi 10.00 a 14.00 hod.
Za nezměněných podmínek byla
městem Rakovník dotována pohotovostní služba lékáren i v roce
2010 a 2011.
Za uplynulé roky se tato služba
osvědčila a našla si své uživatele. Na konci října vyjádřili lékárníci prostřednictvím předsedkyně
okresního sdružení lékárníků Rakovník (Pharm. Dr. Darina Svobodová) ochotu sloužit pohotovostní
služby za stejných podmínek i v roce 2012. Náklady města by tak v roce 2012 činily necelých 51 000,– Kč
(53 nedělí).
Dle dostupných informací by v OC
Tesco měla vzniknout pobočka lékárny sítě Dr. Max, která mívá svou
provozní dobu po celý týden od
8.00 do 20.00 hodin. Pokud tomu
tak skutečně bude, ztratilo by dotování pohotovostní služby ze strany
města Rakovníka smysl. S jednotlivými lékárnami sloužící pohotovostní služby za podpory města
Rakovníka bude tato skutečnost
upravena. Dle webových stránek
lékárny Dr. Max se pro provozovnu v Rakovníku hledá odborný
personál.

GRANTY NA ROK 2012
Novinkou mezi granty roku 2012
budou tzv. školské granty, ze kterých budou moci žádat školská
zařízení města Rakovník podporu na své projekty. V těchto projektech budou podporovány
zejména aktivity vedoucí k rozšíření nabídky mimoškolních aktivit,
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k navázání vzájemné spolupráce
škol a sportovních klubů, k rozvoji
vzdělávání mimořádně nadaných
žáků, nebo i k navázání vzájemné spolupráce místních školských
zařízení. Celkový finanční objem
grantů určený pro školská zařízení zřizovaná městem Rakovník je
navržen na 150 000,– Kč. V pravidlech těchto grantů je také stanovena minimální finanční spoluúčast školského zařízení na 20%
s tím, že na dofinancování nebude možné použít neinvestiční
příspěvek na provoz školy. Touto podmínkou by měla být školská zařízení motivována k získání
i jiných zdrojů, např. sponzorské
dary, příspěvky od rodičů apod.
Mezi nezpůsobilé výdaje těchto grantů je navrženo ICT vybavení a občerstvení. Vznik tohoto
grantu iniciovala Komise pro výchovu a vzdělávání. Termín pro
podání žádostí byl stanoven do
15. 1. 2012. Finanční příspěvek
by byl poskytován na školní rok
a vyúčtován nejpozději do konce školního roku, na který by byl
poskytnut.
Dále budou vyhlášena témata
v oblastech sportu, kultury, životního prostředí a podpory spolkové činnosti. Oproti předchozím létům je navrženo navýšení částky
u grantů na kulturu o 100 tis. Kč na
600 tis. Kč. Mimo částku na granty se v kulturní oblasti navrhují k financování i další akce organizované Kulturním centrem Rakovník ve
výši 1 150 000,– Kč a tradiční akce
Rabasovy galerie a Muzea T. G. M.
Rakovník ve výši 280 tisíc Kč. Dále
s 250 000,– Kč se počítá na tvorbu
videokroniky města.
V oblasti sportu se nic nemění a objem finančních prostředků zůstává
stejný. Na reprezentaci sportovních
oddílů se navrhuje do grantů částka 1,1 mil. Kč. Mezi velké sportovní kluby by se měla rozdělit částka
2 250 000,– Kč (SK Rakovník, TJ Tatran RAKO Rakovník, VK Rakovník,
TJ HC Rakovník, HC 1972 Rakovník).

Radnice | prosinec 2011

Dále by měla být částkou 200 tisíc
Kč podpořena i sportovně společenská akce Rakovnické cyklování 2012.
Pro granty v oblasti životního prostředí se počítá opět s částkou
150 tisíc Kč a na podporu spolků
a sdružení je navržena částka 100
tisíc Kč.
Předpokladem poskytování dotací
v roce 2012 je schválení závazných
ukazatelů rozpočtu na rok 2012 zastupitelstvem města.

Programu záchrany architektonického dědictví pro rok 2012. Snaha města v tomto ohledu neutichá
a získat dotační prostředky se bude snažit i z Fondu kultury a obnovy památek Středočeského kraje.
V případě získání dotačních prostředků by mělo dojít v rámci první etapy obnovy sokolovny k výměně výplní otvorů fasád. Celková
částka této plánované investiční
akce je projektantem odhadnuta
na 4,8 mil Kč. Pokud bude sokolovna zařazena i do výše zmíněného
NOVÝ SERVER PRO ÚŘAD programu, mohla by být tato reV posledních několika letech do- konstrukce kryta vícezdrojovým
chází k postupné elektronizaci financováním.
veřejné správy. Mezi tyto činnosti lze zařadit i zřízení služby Czech ŽÁDOST O DOTACI
POINT nebo zavedení datových NA OVÁL
schránek, které si kladou i vyšší Venkovní sportovní areál sokotechnické požadavky na výpo- lovny je velice hojně využíván jak
četní techniku. Současné databá- školskými zařízeními, tak i něktezové řešení je po 5 letech nepře- rými sportovními kluby k nejrůztržitého provozu na pokraji své nějším soutěžím nebo přípravám.
živostnosti, proto bylo v souladu K dispozici je zde volejbalový kurt,
s dlouhodobou koncepcí rozvoje basketbalové hřiště, hřiště s uměinformačních technologií a síťo- lým povrchem a atletický ovál. Atvé infrastruktury městského úřa- letická dráha kolem hřiště prošla
du vypsáno zadávací řízení.
rekonstrukcí v roce 2001, kdy zde
O zadávací řízení projevily zájem byl naistalován umělý povrch. Ten3 podnikatelské subjekty. Zaslané to povrch je třeba postupem čanabídky se hodnotily z pohledu su obnovovat pomocí speciálního
ceny a servisních podmínek. Nej- nástřiku včetně provedení novévíce bodů získala firma C SYSTÉM ho lajnování. Právě na tyto opraCZ, a. s., z Prahy s cenou ve výši vy má město Rakovník zpracovaný
512 845,20,– Kč vč. DPH.
projekt, se kterým se pokusí uspět
v rámci dotačního Fondu sportu,
volného času a primární prevence
ZÁMĚR OPRAV
Středočeského kraje. PředpokládaSOKOLOVNY
Snahou města Rakovníka je po- né náklady by se dle odhadu prostupně zrekonstruovat budovu jektanta mohly pohybovat okolo
sokolovny, která se řadí mezi vý- 800 tisíc Kč.
znamné rakovnické památky. Areál
sokolovny využívá celá řada klubů POKRAČOVÁNÍ OPRAV
a sdružení k nejrůznějším sportov- NA PAMÁTKÁCH
ním aktivitám. V letošním roce do- Historické jádro města Rakovníka
šlo již z prostředků města k opra- bylo v roce 1992 pro svou kvalivě vstupního a zadního schodiště. tu a dochované památky vyhlášeTyto opravy dosáhly nákladů v cel- no městskou památkovou zónou.
kové výši cca 255 000,– Kč. V sou- I když postupem času dochází
vislosti se záměrem oprav byla na k určitým přestavbám a úpravám,
Ministerstvo kultury podána žádost daří se zachovávat historický ráz
o zařazení rakovnické sokolovny do centra města i jeho urbanistic-
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kou strukturu. Za účelem postupné obnovy památek v městském
historickém jádru se každoročně podává žádost o dotaci z Programu regenerace městských
památkových zón a městských
památkových rezervací ČR, který administruje Ministerstvo kultury ČR. V minulých letech byly
tyto finanční prostředky použity
na rekonstrukci fasády historické
části Domu osvěty nebo ke zhotovení nového základu pro mariánské sousoší, které se nyní restauruje. Poměrná část ze získané
dotace byla použita i na opravy
pilířů kostela sv. Bartoloměje nebo i na obnovu střešní krytiny na
České chalupě. Pro rok 2012 sestavilo město ve spolupráci s majiteli památek novou přihlášku do
programu, která obsahuje opravy
v hodnotě necelých 6 mil. korun.
Opětovně je do anketního dotazníku zahrnuta oprava fasád a oken
domů radničního komplexu, pokračování v opravách pilířů kostela sv. Bartoloměje, finální malba
fasády Domu osvěty a pokračování v restaurování a statickém zajištění sousoší Panny Marie. Ze
zkušeností z loňských let se výše
poskytnuté dotace pohybuje v řádu několika set tisíc korun. Z tohoto důvodu lze očekávat, že po dohodě s památkáři dojde k opravě
pouze několika navržených památek a ostatní se budou realizovat
postupně v dalších letech.

prosince. V průběhu podzimu ovšem opadl zájem jak ze strany prodejců, tak i veřejnosti. S ohledem
na nastalou situaci se organizátoři rozhodli požádat radu města
o ukončení nájemní smlouvy na
prostor radničního dvora a ukončit v letošním roce organizování
farmářských trhů.

ODSTRAŇOVÁNÍ VLHKOSTI
V DOMU OSVĚTY

Na historické části Domu osvěty
došlo v průběhu podzimu na severní a východní straně k sanaci
základového zdiva za pomoci nopové fólie a drenážního odvětrání.
V ceně izolace byla dále zahrnuta
oprava povrchu chodníku v kombinaci přírodního kamene a betonové dlažby. I přes toto opatření
dosahuje vlhkost zdiva až šestinásobku běžných hodnot. Za účelem
snížení vlhkosti bude na základě
rozhodnutí rady města pronajato speciální zařízení Drymat (R) M
2030 Systeme od stejnojmenného výrobce. Toto zařízení indikuje magnetické pole a zesiluje tak
pozitivní náboj vody, což následně vede k odvodu vlhkosti ze zdiva
záporně nabitou zeminou. Město
Rakovník tento systém bude testovat po dobu šesti měsíců, během
kterých budou provedena dvě
kontrolní měření ústupu vlhkosti. Za instalaci zařízení, provedení měření a pronájem uhradí město Rakovník celkem 19 872 Kč vč.
DPH. Pokud se bude vlhkost zdiva
snižovat, bude moci město RakovFARMÁŘSKÉ TRHY
ník odkoupit zařízení za zůstatkoPŘERUŠENY
Na začátku letních prázdnin se na vou cenu po odečtu uhrazeného
radničním dvoře začaly pořádat nájemného.
pravidelné 14-ti denní farmářské
trhy. Po prázdninách projevili or- ROZŠÍŘENÍ KAMEROVÉHO
ganizátoři zájem i nadále v této SYSTÉMU
činnosti pokračovat, proto město Na pořádek ve městě dohlížejí spoRakovník na své náklady provedlo lečnými silami strážníci Městské
úpravu přívodu elektřiny pro stán- policie Rakovník a Policie ČR. V téky. Dle dohody uzavřené na začát- to činnosti jim pomáhá i kamerový
ku září měly trhy pokračovat až do systém, který čítá 18 kamer. Celý

systém pokrývá hlavně ulice a prostory historického centra, frekventované křižovatky kolem něj a autobusové nádraží. Na žádast výše
zmíněných bezpečnostních složek
rozhodla rada města o dalším rozšíření kamerového systému. Nový
kamerový bod o 3 stacionárních
kamerách vznikne na stožáru veřejného osvětlení v místě křižovatky u soudu. První kamera by měla hlídat ulici Dukelských hrdinů,
druhá kamera vjezd na náměstí
Palackého ulicí a třetí kamera by
měla sledovat Sixtovo náměstí ke
světelné křižovatce. Za zřízení tohoto nového kamerového bodu vč.
tzv. páteřního mikrovlnného spoje
zaplatí město Rakovník 275 160,–
Kč vč. DPH. Instalaci provede firma PKE ČR, s.r.o., se sídlem v Praze,
která pro město Rakovník provádí
servis kamerového systému.
Další umístění kamer najdete na
http://www.mesto-rakovnik.cz/organy-mesta/mestska-policie/kamerovy-system/?ftresult=kamerov%C3%BD+syst%C3%A9m.

SNÍŽENÍ CENY BYTU
V Malinovského ulici již pomalu finišuje privatizace dvou bytových
domů. Jak v domě č. p. 1589 tak
i 1590 si bytové jednotky našly
své kupce. Pouze o jeden větší byt
i přes opakované zveřejnění záměru prodeje zájem nikdo neprojevil.
S ohledem na tento stav rozhodla
rada města na doporučení odboru správy majetku o snížení minimální nabídkové ceny na 800 tisíc
Kč z původních 914 529,– Kč. Jedná se o byt velikosti 3+1 o výměře
56,98 m2 ve 3. nadzemním podlaží. Byt se skládá z 3 obytných místností, kuchyně, koupelny s WC, samostatného WC a 2 předsíní. Zájem
lze projevit až do 21. 11. 2011 s tím,
že záměr bude v případě nezájmu
opětovně zveřejňován.

V parku Na Sekyře byla na podzim
letošního roku dokončena již II.
etapa rekonstrukce, během které
došlo k celkové rekonstrukci cest
a částečně i k jejich novému trasování. Co by to bylo ovšem za park
bez laviček a dalšího běžného mobiliáře. Ještě během podzimu pořídí město Rakovník 9 ks nových
parkových litinových laviček, které budou rozmístěny na pobytové
ploše parku a v místě zálivů. Staré
4 koše nahradí 7 nových odpadkových košů. Dále kolem jednoho
ze stromů bude osazena litinová
mříž spolu s na míru vyrobenou
kruhovou lavičkou, která bude ve
stejném stylu jako ostatní parkové
lavičky. Za tento mobiliář značky
Schönbrunn Klasik uhradí město
Rakovník do 100 tisíc Kč. Celý tento mobiliář bude do parku osazen
až po zimním období, tj. na jaře
roku 2012.

VÝZVA V TRÁVNICKÉ ULICI
Není tomu tak dlouho, co se v polorozpadlém objektu v Trávnické
ulici našla médii nazvaná „zimní
mrtvola“ muže. S ohledem na tuto neutěšenou situaci a nemovitost narušující navíc vzhled města
rozhodli radní projednat možnosti odkupu této nemovitosti od
společnosti JEDNOTA, spotřební
družstvo. Nabízená cena ve výši
250 000,– Kč vychází ze znaleckého posudku z roku 2005. Výzva
v tomto smyslu bude odeslána vedení společnosti a město Rakovník očekává předložení podmínek
k odkupu nemovitosti. Následně
bude tato informace předložena
zastupitelstvu města k projednání. V případě, že na tuto výzvu nebude reflektováno, bude se rada
města snažit, aby inkriminovaná
nemovitost byla majitelem zajištěna proti jakémukoliv vstupu,
příp. byla zcela odstraněna.
Jan Polák,
tiskový mluvčí MěÚ Rakovník

PARK NA SEKYŘE

 ZPRÁVA Z OBECNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU
DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ PRO DOPRAVCE
Od 4. 12. 2011 nabudou účinnosti
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady ze dne 21. 10. 2009 č.
1071/2009, zbývající část nařízení č.
1072/2009 a nařízení č. 1073/2009.
Nařízení č. 1071/2009 se týká Dobré pověsti, Odborné způsobilosti,
Finanční způsobilosti a Elektronických rejstříků.
Nařízení č. 1072/2009 se týká Eurolicencí + opisů v nákladní dopravě,
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Osvědčení řidičů a Kabotáže v nákladní dopravě.
Nařízení č. 1073/2009 se týká
Osobní dopravy (příležitostné,
linkové a zvláštní linkové), Eurolicencí + opisů v osobní dopravě,
Osvědčení pro vlastní potřebu (neobchodní a neziskové účely), Kabotáže v osobní dopravě a změny
nařízení č. 561/2006 pro autokarovou a autobusovou dopravu.

Předmětná nařízení, která budou
platit od 4. 12. 2011, jsou k dispozici k nahlédnutí na odd. registrace Obecního živnostenského
úřadu, odboru Městského úřadu
Rakovník.
Upozorňujeme vás na některé změny v těchto předmětných nařízeních,
jako např.:
1. Eurolicence, osvědčení řidiče,
osvědčení pro vlastní potřebu

Eurolicence budou muset nově
mít též nákladní vozidla s největší
povolenou hmotností, včetně největší povolené hmotnosti přípojného vozidla, přesahující 3,5 tuny
(tzn. motorové vozidlo + přípojné vozidlo = nad 3,5 tuny – musí
být Eurolicence). Eurolicence budou vydávány na 10 let, osvědčení řidiče na 5 let. Dosud vydané
Eurolicence, osvědčení pro řidi-
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če a osvědčení pro vlastní potřeniční dopravě je usazení. Spl- 4. Zkoušky odborné způsobilosnění této podmínky bude nutné
ti se budou od ledna skládat z 8
bu zůstávají v platnosti po dobu,
která je v nich uvedena. Dále Euzkoumat při žádosti o vydání nepředmětů. Dojde tedy k rozšíření
bo změně koncese.
testových otázek, stejně tak se torolicence a opisy, osvědčení pro
řidiče a osvědčení pro vlastní po- 3. Právní institut odpovědného
mu přizpůsobí případové studie.
třebu v případě nesplnění něktezástupce doznává změn. Tato 5. Mění se vymezení vnitrostátní
osoba musí mít skutečnou vazbu
dopravy pro unijní linky a nárých podmínek pro jejich vlastnění (např. nesplnění finanční
na podnikatele v silniční doprakladní dopravu.
vě (nejčastěji být zde zaměstnán),
Nově budou linky, které procházpůsobilosti nebo přerušení živnosti nebo snížení koncese do 3,5
a nebude-li tuto vazbu mít, buzí územím jiného členského státu, aniž by na území tohoto jinétuny nebo zrušení koncese nebo
de moci tuto činnost odpovědný
změnou sídla nebo místa podnizástupce vykonávat nejvíce pro
ho státu byla umístěna zastávka,
povolovat dopravní úřady, nikokání) nebo ukončení platnosti se
50 vozidel a zároveň nejvíce pro
budou muset vracet zpět na úřad,
4 podnikatele v silniční dopravě.
liv Ministerstvo dopravy, neboť se
který je vydal, jinak může být zaToto omezení platí též pro odbude jednat o vnitrostátní linky.
Vnitrostátní nákladní doprava se
hájeno správní řízení v této věci.
povědné zástupce, kteří budou
2. Novou podmínkou přístupu
tuto činnost vykonávat pro více
rozšiřuje – nově to bude i doprapodnikatelů.
va mezi dvěma místy v ČR, kdy
k povolání podnikatele v sil-

 ZPRÁVA ZE SPRÁVNÍHO
ODBORU

Ing. Jindřiška Hůlová,
vedoucí obecního
živnostenského úřadu

STALO SE
PŘEHLÍDKA STŘEDOŠKOLSKÝCH
OBORŮ – BURZA ŠKOL 2011

 ZPRÁVA Z ODBORU DOPRAVY
SANACE SVAHU NA SILNICI II/237
U NOVÉHO STRAŠECÍ
Dopravní omezení na silnici č. II/237, související se sanací svahu u Nového Strašecí, je povoleno až do 31. 12. 2011. V této době bude stavební firma
zajišťovat častější provádění zimní údržby tak, aby byla zajištěna plynulost
silničního provozu.
V případě ukončení prací v důsledku nepříznivých klimatických podmínek
bude zprovozněn další jízdní pruh. V tomto případě bude doprava podle
přechodného dopravního značení svedena do jednoho jízdního pruhu pro
každý směr jízdy.
Karel Sedláček, silniční hospodářství
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část trasy vede po území unijního státu, pokud nebude na území
cizího státu provedena nakládka
nebo vykládka.
V této souvislosti na tato Nařízení
Evropského Parlamentu a Rady
Ministerstvo dopravy zpracovalo
návrh novely zákona č. 111/1994
Sb., o silniční dopravě, které je
v současné době v legislativním
procesu. Poté, co nabude platnost,
byste se měli seznámit i s dalšími
změnami v silniční dopravě, které vás čekají a které dosud nelze
s určitostí označit.
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Kulturní centrum v Rakovníku běžně zaplňují nejrůznější koncerty, plesy
nebo jiná zajímavá kulturní vystoupení. Neméně zajímavá náplň se naskytla
díky Úřadu práce v Rakovníku i 2. listopadu 2011. Od rána do pozdních odpoledních hodin zaplnily útroby rakovnické kulturní scény expozice středních škol nejen z Rakovníka, ale i dalších měst a obcí Středočeského kraje. Nakonec příležitosti prezentovat své učební a studijní obory využilo 34
středních škol, učilišť a gymnázií.
Hned na úvod přivítal všechny v Rakovníku starosta města Ing. Zdeněk
Nejdl. Ten dále velmi pozitivně zhodnotil i široké možnosti výběru učebních a studijních oborů pro deváťáky základních škol. Za Úřad práce v Rakovníku, který celou přehlídku zorganizoval, se o úvodní slovo postarala
Dagmar Erbáková. Ta ve svém projevu zmínila i několik zajímavých údajů,
např. i to, že v letošním roce dokončí v okrese Rakovník povinnou školní
docházku 464 dětí. Právě těmto dětem byl celý den věnován. V současné době se nezaměstnanost v ČR pohybuje na 8 %, což představuje celkem 480 tisíc nezaměstnaných lidí. Z tohoto počtu je přibližně 30 tisíc absolventů. Za
tímto číslem ovšem není kvalita škol, ale spíše ekonomické, hospodářské
a jiné důvody. V Rakovníku se nezaměstnanost pohybuje okolo 7,6 %, a to
znamená cca 18 žadatelů na jedno volné pracovní místo.
Na středních školách si studenti zdokonalují a vyprofilují své schopnosti.
Mnohdy při svém studiu objeví i talent nebo vlastnosti, o kterých neměli ani
tušení. To vše jim následně pomáhá i k získání budoucího povolání, které je
baví. Právě na začátku listopadu měly děti základních škol jedinečnou možnost se seznámit s nabídkami jednotlivých středních škol. Kromě informací
o učebních a studijních oborech školy prezentovaly i širokou paletu mimoškolních zájmových aktivit. Některé z nich se dokonce představily i v rámci
doprovodného programu prohlídky. K vidění byly například country tance nebo i módní show, k slyšení byla i celá řada hudebních vystoupení. Velký zájem
vzbudil i modelářský kroužek Střední průmyslové školy Rakovník, z jejichž
dílny pochází i dokonalý model kamionu Scania s návěsem. V tomto případě
se potvrzuje heslo „škola hrou“, protože model obsahuje funkční zmenšeniny
běžného motoru.
Jan Polák, tiskový mluvčí MěÚ Rakovník

Zprávy z města, Stalo se

STALO SE

UZNÁNÍ PRO VÁLEČNÉ VETERÁNY
DEN VETERÁNŮ V RAKOVNÍKU

Při vyřčení slova válka si většina lidí vybaví hrůzy jednotlivých bitev, bídu
a útlak nevinných lidí podrobených území. V Evropě si asi každý vzpomene na bezpráví v době 2. světové války, jejíž konec nám v kalendáři připomíná i státní svátek v podobě 8. května. Už méně lidí si uvědomí, kdy byly
oficiálně ukončeny boje tzv. velké, neboli 1. světové války.
Tento konflikt, který se řadí mezi ty nejkrvavější v lidské existenci, zakončila symbolicky ve francouzském Compiégne salva ze 111 děl. Stalo se tak
po podpisu příměří dne 11. 11. 1918. V letošním roce toto datum působilo
skutečně magickým dojmem. Právě v tento den si široká veřejnost připomíná vlastenecké tažení svých válečných veteránů, na jehož konci byl kýžený
mír. Hlavně těmto lidem vděčí i náš stát za nabytou svobodu.
Právě tento významný den, Den veteránů, si již tradičně připomněli v rakovnických kasárnách i vojáci a vojákyně 152. ženijního praporu a samostatné záchranné roty. Události roku 1918 se staly i obsahem projevu zástupce
velitele mjr. Ing. Zdeňka Hofmana, který dále ocenil i působení rakovnických ženistů na zahraničních misích při bránění míru a pokroku. Označení
veterán se tak vztahuje nejen k hrdinským činům českých vlastenců v minulosti, ale i na současné vojáky a vojákyně vykonávající službu v rámci zahraničních kontingentů. Krátkou zdravici k nastoupené jednotce pronesl za
služebně nepřítomného starostu Ing. Zdeňka Nejdla tiskový mluvčí úřadu,
který popřál všem přítomným pevné zdraví a mnoho úspěchů nejen při plnění dalších vojenských úkolů, ale i v osobním životě. Všem těmto slovům
naslouchali na čestné tribuně i válečný veterán Mikuláš Vondráček, Rostislav Konečný zastupující veterány bývalého tankového pluku, za rehabilitované vojáky Václav Weiss nebo Světla Lochotská za vojenské důchodce.
Dále se vzpomínkové akce zúčastnili zástupci Českého svazu bojovníků za
svobodu, Československé obce legionářské, Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ad.
U příležitosti tohoto významného dne byl prezentován i nový bojový prapor, který převzal velitel 152. ženijního praporu pplk. Ing. Martin Kavalír
z rukou prezidenta ČR Václava Klause u památníku na pražském Vítkově
dne 28. 10. 2011. Prapor zdobí na základě uděleného souhlasu rady města
i znak Královského města Rakovníka.
Po slavnostním nástupu pokračoval pietní akt v 11.00 hodin v Urnovém
háji u pomníku obětem obou světových válek, kde čestní hosté a zástupci ženijního praporu položili květiny ozdobené stuhou v barvách trikolory.
Květiny byly položeny i na nedaleký hrob Petra Šimonka z Janova, který se
stal první novodobou válečnou obětí v Kuvajtu. Po minutě ticha následoval
projev mluvčí rakovnické posádky rtm. Petry Ischiové, v němž velmi citlivě promluvila o symbolickém významu rudého vlčího máku a vše zakončila básní válečného chirurga Johna McCrae. Po doznění posledních tónů
z trubek mladých rakovnických trubačů byl celý den zakončen slavnostním
obědem v areálu rakovnických kasáren.
Jan Polák, tiskový mluvčí MěÚ Rakovník

Stalo se
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LISTOPAD PLNÝ POHÁDEK
30. ROČNÍK POPELKY
I když nám „Popelka“ dovršila v letošním roce již 30 let, neztratila za dobu
svého dospívání ani špetku ze své nápaditosti a šarmantnosti. Opět po roce
se od 9. do 13. listopadu rakovnické Tylovo divadlo tradičně proměnilo doslova v obří ostrov plný pohádek a příběhů z říše nadpřirozených postav, kde
vždy zvítězí dobro nad zlem. Toto vše je možné díky práci pořadatelů v podobě NIPOS-ARTAMA Praha a Kulturního centra Rakovník a finančnímu
přispění Ministerstva kultury ČR a města Rakovníka. V tomto ohledu nelze
opomenout ani spolupráci s místním Divadelním spolkem Tyl.
Přehlídku Popelka 2011 v letošním roce otevřelo Divadlo Tramtárie Olomouc
s „Pohádkami o mašinkách“, které zhlédly hned dva zaplněné sály dětí z rakovnických mateřských školek. Na podiu jednotlivé mašinky doslova ožívaly
před zraky natěšených malých diváků, kteří sledovali příběh o schopnosti vytvořit nejdelší mašinku na světě za pomoci kouzelníka ZABABY ze Zabavova.
První den odpoledne patřila rakovnická divadelní prkna ještě hercům Divadelního spolku Žďár, o. s., ze Žďáru nad Sázavou, kteří s sebou přivezli pohádku „Rozum a štěstí“ z dílny Jana Wericha. Jedním z hlavních hrdinů příběhu je pasáček vepřů, který díky svému rozumu až ke sňatku s princeznou
došel. Nicméně převzetí královského trůnu se poněkud zvrtne a skoro princ
se ocitá s hlavou na popravčím špalku. Díky štěstí ovšem vše dobře končí.
Druhý den se v Rakovníku objevil „exotický“ Mauglí, kterého velmi osobitě a zajímavě ztvárnil soubor Herecká přípravka při Mladé scéně Ústí nad
Labem. Díky této inscenaci se malí i velcí diváci dostali až do exotické indické džungle, kde spolu s hlavním hrdinou prožívali četná dobrodružství.
Asi největším zážitkem byl hypnotizující souboj hada Ká s opičím stádem.
V podvečer si mohla odpočinout jak dětská tak i odborná porota při prvním inspirativním tedy nesoutěžním vystoupení, které obstarali herci DS
Ty-já-tr Načerno Praha. Dle neutuchajícího a hlasitého aplausu si diváci
představení „Stráže! Stráže!“ z pera Terry Prachetta a Stephena Briggse náležitě užili. Evidentně se dramaturgové letošní přehlídky trefili do černého.
Páteční dopoledne patřilo Tylovo divadlo hned dvakrát za sebou pohádkovému příběhu „O Smolíčkovi“. Na začátku inscenace Divadelního spolku NaKop Tyjátr Jihlava to ovšem vypadalo, že na jevišti bude probíhat
generální úklid. Ovšem štafle a přítomnost uklízeček spolu s údržbářem
byl dobře promyšlený plán a v klasické pohádce vůbec nic nechybělo. Po
obědě se již na své soutěžní představení v divadle začal připravovat divadelní soubor NA POSLEDNÍ CHVÍLI ze Základní umělecké školy Ostrov.

Pod názvem „Pohádky od rybníka“ se skrývalo pásmo lidových pohádek
z Jáchymovska, v nichž ožil svět tradičních pohádkových postaviček. Skutečným zážitkem pro dětské diváky byla přítomnost anděla, vodníka nebo
permoníků. Podvečer opět patřil inspirativnímu představení tentokrát pod
názvem „Jánošík“, kterého osobitým způsobem ztvárnili herci královéhradeckého divadla DRAK.
Předposlední den pohádkového listopadu patřil „Pohádce do dlaně“ v podání
Divadla Máj Praha. Odpoledne již prknům znamenajícím svět vládne „Král
zvířat“. DS J. K. Tyl Brodek u Přerova vsadil na pohádku, která svým ztvárněním připomínala renomovaný disneyovský animovaný film. Inspirace do
Rakovnického divadla přitekla pomocí představení „Démonův pramen“. Herci
profesionálního plzeňského Divadla Alfa zabrouzdali trochu více na východ
a zavedli rakovnické diváky do tajů prostého příběhu čínské pohádky. De
facto člověk zažil výlet do exotické a fascinující asijské divadelní kultury. Ještě před 21.00 hodin byl u příležitosti jubilejního ročníku celostátní přehlídky
Popelka odpálen ohňostroj, kterému před divadlem přihlížela spousta lidí.
Závěrečnou tečku za celým divadelním týdnem udělalo v neděli představení
„Amberville aneb Drsné město hebkých plyšáků“ z dílny Divadla Alfa Plzeň.
A jak to vše nakonec dopadlo? Mimo celé řady ocenění, které si za své vynikající herecké výkony odneslo několik divadelníků, nominovala porota do
programu Jiráskova Hronova 2012 inscenaci „ Mauglí“ Herecké přípravky
při Mladé scéně Ústí nad Labem.
Tak snad za rok připraví Popelka do svých oříšků další zajímavá a pěkná
Jan Polák, tiskový mluvčí MěÚ Rakovník
představení.
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 V KOSTCE
DEN VZNIKU ČESKOSLOVENSKA

28. ŘÍJEN V RAKOVNÍKU

Tradičně jeden den před státním svátkem pokládá starosta města spolu se
zástupci vojenských spolků květiny a věnce k soše T. G. Masaryka v parku pod
kostelem a na pomníky obětem světových válek. Na fotografii je pan Mikuláš
Vondráček u pomníku rudoarmějců.

Pietní akt byl zakončen pod taktovkou Společnosti přátel žehu v Urnovém háji,
kde před pomníkem obětem obou světových válek pronesl starosta města
Ing. Zdeněk Nejdl projev k významu 28. října 1918. O hrdinských činech
a vzpomínku na boje československých legionářů pronesla citlivá slova
Jaroslava Bláhová.

V PARKU PO NOVÝCH PĚŠINÁCH
DOKONČENÍ II. ETAPY OPRAV PARKU NA SEKYŘE

V roce 2010 došlo v parku Na Sekyře k přeložení chodníku od frekventované
silnice a k jeho odstínění zelení.

Za druhou etapou oprav spočívající v celkové rekonstrukci pěšin udělali symbolickou tečku slavnostním přestřihnutím pásky starosta města Rakovníka
Ing. Zdeněk Nejdl, ředitel společnosti Procter & Gamble – Rakona, s. r. o.,
Jan Robben a zástupce zhotovitele stavby VHS, s. r. o. Teplice.

BURÁCEJÍCÍ MOTORY NA HUSOVĚ NÁMĚSTÍ
RALLYE STŘELA NA RAKOVNICKU

I přes celkem již sychravé počasí přišlo závodníky na Husovo náměstí povzbudit početné obecenstvo. Nejen závodníky, ale i přihlížející se snažila zvídavými a „vtipnými“ interview rozehřát moderátorka Marcela Škábová.

Stalo se

Jedno z prvních aut závodu Rallye Střela 2011 odstartoval z Husova nám.
i starosta města Rakovníka Ing. Zdeněk Nejdl. Jednotlivé rychlostní zkoušky se
konaly na silnicích rakovnického regionu.

www.mesto-rakovnik.cz
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 INFORMACE PRO VEŘEJNOST
JAK NESPADNOUT DO PASTI

Město Rakovník obdrželo od Občanského sdružení spotřebitelů TEST informační brožuru „Jak
nespadnout do pasti“. Na 16 stránkách popisuje
brožura, jak nejlépe odolat předváděcím akcím a
podomnímu prodeji. Dále je zde uveřejněno i několik rad, jak nejlépe postupovat, když už člověk
podepsal nějakou nevýhodnou smlouvu na ulici
nebo na předváděcí akci. Kromě toho si lze vzít i
příklad z konkrétních příběhů lidí. Ukázku textu
najdete v dnešním vydání Radnice. V případě zájmu si lze brožurku vyzvednout v Městském informačním centru nebo na Odboru sociálních věcí
a zdravotnictví. O elektronickou verzi brožury si
lze požádat na http://www.dtest.cz/clanek-1887/
jak-nespadnout-do-pasti.
Jan Polák,
tiskový mluvčí MěÚ Rakovník

 CHARITATIVNÍ PROJEKT
PODPORA DĚTSKÝCH OBĚTÍ DOPRAVNÍCH NEHOD
Na co je nadační příspěvek poskytován?
Na podporu studia jak na školách v České republice, tak i v zahraničí na dobu jednoho semestru
či pololetí a je vypláceno jednorázově.
Kdo rozhoduje o poskytnutí příspěvku?
Správní rada Nadačního fondu manželů Livie
a Václava Klausových.
Jak zažádat o příspěvek?
JAK POŽÁDAT O PŘÍSPĚVEK
1. Vyplňte Žádost o nadační příspěvek pro děti
Kdo může požádat o příspěvek?
postižené dopravní nehodou.
Sociálně slabé děti a mladí lidé do 26 let, kteří jsou
2.
Doplňte
ji o povinné přílohy — aktuální výpis
v důsledku dopravní nehody zdravotně postiženi
sociálních dávek, u zdravotně postižených koči ztratili jednoho nebo oba rodiče.
Dovolte, abychom vám přestavili projekt Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových
a společnosti Lukoil.
Projekt je určen na podporu vzdělávání sociálně
slabých dětí a mladých lidí, kteří při dopravní nehodě ztratili jednoho či oba rodiče nebo byli sami
trvale zdravotně postiženi.

pii průkazu ZTP, potvrzení o studiu a doporučení garanta.
3. Vyplněnou žádost i s přílohami zašlete poštou
na adresu: Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových, 119 08 Praha 1 – Hrad.
Podrobnější informace a žádost ke stažení naleznete na webových stránkách www.nadacnifondklausovych.cz nebo na www.lukoil.cz/
charita.
Kontaktní osoba pro žádost o příspěvek:
Mgr. Kamila Kryštofová, krystofova@nadacnifondklausovych.cz, tel.: 224 372 196.

Mgr. Hana Benedová,
Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových
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 ZVÍŘECÍ MINISERIÁL

DÍL 12. – OBLÉKAT PSA – ANO, ČI NE?

Odpověď na tuto otázku však není jednoznačná. Původní záměr odívat psy
byl spíše praktický, ale postupem času se tento současný fenomén chovatelů a majitelů psů stal i módní záležitostí. Ideální je skloubení praktičnosti,
funkčnosti, pohodlí a zejména u majitelek také estetičnosti. Oblékání psů
se během posledních pár let stalo běžnou záležitostí. V nedávné minulosti
byly k dispozici spíše oblečky podomácku ušité, střihy se velmi těžko sháněly. Současný trh nabízí celou řadu různých typů oblečků podle účelu (mikiny, svetry, kombinézy, bundy, overaly, trička, vesty, navíc psí dámy a slečny
mohou nosit šaty i sukně). Na své si přijde opravdu každý. I ceny jsou rozdílné, 200,– až 2000,– Kč u velmi luxusních modelů. Určit, zda a jaký oblek
svému psovi pořídit, ovlivňují následující body:
– místo, kde pes žije (pouze venku, nebo v bytě s majitelem),
– délka srsti (krátká, dlouhá, naháči),
– velikost plemene,
– věk psa (mladý, senior),
– zdravotní stav (nemoc, úraz, pooperační stav),
– roční období,
Žije-li pes celoročně venku v kotci, je oblékání doslova nežádoucí. Teplotní
změny nejsou náhlé, jako u psů bydlících s majitelem a oblékání by takovému jedinci spíše uškodilo. Obleček by mohl navlhnout, případně zmoknout
a pro psa by se stal přítěží. Naopak pro psy, kteří žijí v bytě, je mnohdy velmi žádoucí, když je majitel oblékne do praktického modelu. Rozdíl teplot
v bytě a v mrazivém počasí může být i několik desítek stupňů Celsia, rychlá
změna teploty u malého plemene může být až destruktivní.
Jedním z důvodů, proč psa oblékat, je ulehčení života majitele a poté i psa.
V nepřízni počasí je každodenní několikeré mytí tlapek a bříška dlouhosrstého plemene velice náročné, a chceme-li, aby byla srst v pořádku, je nutné
ji poté důkladně pročesat a vyfénovat (jinak plstnatí). Jistě chápete, že pes
rozhodně nebude skákat nadšením, že musí být po každé procházce „krákán“
kartáčem. V takovém případě je velmi pohodlné psa s dlouhou srstí oblékat.
Nahatí psi určitě oblečení vyžadují, nemají, co by je ochránilo před mrazem.
Krátkosrstý pes se snadněji udržuje v čistotě, ale jeho kloubům a páteři pohodlný obleček jistě prospěje. Dlouhou, kadeřavou, ba i světlou srst výstavních jedinců, kterou standard nedovoluje ostříhat nakrátko či nikoliv (pudl,
bišon, york, šitsu, americký kokršpaněl, afgánský chrt aj.), je nutné ochránit před polámáním, vysušením a třepivostí ideálně kombinézou. Tito psi
pak mohou bez problémů absolvovat vycházky v přírodě a užít si volný pohyb nejen v lese. Malá plemena jsou velmi náchylná k prochladnutí, proto
u nich je oblékání také velmi vhodné. Psi senioři mívají poněkud sníženou
schopnost termoregulace, často problémy se srdíčkem se v mrazivém počasí
zhoršují, proto je výborné starší jedince oblékat. Nejinak tomu bude u dlouhopáteřních plemen (jezevčík, baset aj.). Mnohdy stav po operaci či v nemoci a po úrazu vyžaduje ochranu organismu oblečením. Zde jeden příklad
z praxe. Belgický ovčák v zimním období proskočil porušeným drátěným
plotem a boky těla si doslova potrhal o trčící dráty. Zašité rány a oholená
místa bylo nutné ochránit před mrazem, vesta ušitá na míru velmi pomohla.

 1. ZŠ RAKOVNÍK

Bc. Helena Alexová

VÁNOČNÍ JARMARK
ZUŠ RAKOVNÍK

ŠKOLNÍ NOVINY
1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 začala vydávat Školní noviny – informační čtvrtletník, který vychází pravidelně v září, prosinci, březnu
a červnu, vždy v první pracovní den v měsíci.
V elektronické podobě jsou školní noviny k dispozici na školním webu na
adrese www.1zsrako.cz/skolni-noviny.
Na tvorbě čtvrtletníku se kromě pedagogů školy mohou podílet také rodiče žáků; za tímto účelem byla zřízena adresa skolni.noviny@1zsrako.cz, na
kterou lze podepsané příspěvky zasílat.
Školní noviny jsou registrovány Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním
číslem MK ČR E 20454. První číslo, které vyšlo 1. září 2011, přineslo mimo
jiné informace o plánovaných změnách, důležitých projektech, akcích školy,
termínovou listinu, výňatek ze školního kurikula a další.
Hlavní cíl periodika je jednoduchý – stále zvyšovat informovanost veřejnosti
a přinášet objektivní informace o dění ve škole. Obsah článků se snažíme doplňovat fotografiemi, grafy a ilustracemi, chybět nebudou ani křížovky, připravujeme rozhovory se zajímavými lidmi a další čtenářsky zajímavá témata.
Mgr. Karel Folber

Informace, Pozvánky

Jiný případ byl kocourek po operaci břicha, kterého ochránil před mrazem
svetr (majitel si pochvaloval spokojenost kocoura).
Zřetel, z jakých materiálů by měl být obleček ušitý, je třeba brát na roční
období. Zateplený obleček daný zdravému psovi v teplejších dnech může
způsobit přehřátí a naopak bunda ušitá jen ze šusťákoviny bez podšívky
krátkosrstého psa studí. Důležité je také vědět, že oblečky ušité ze syntetických materiálů způsobují při tření se srstí statickou elektřinu. Proti tomuto
efektu se používá postřik sprejem pro dlouhou srst a antistatickým účinkem. Dbejte na to, aby spodní vrstva byla příjemná, nejlépe ušitá z bavlny.
Další důležitou věcí na oblečcích je způsob zapínání. Suché zipy jsou rychlé,
ale mohou poškodit dlouhou srst, zipy s jezdcem také – pozor na skřípnutí
kůže a srsti psa při zapínání. Knoflíčky a druky jsou na zapínání poněkud
titěrné, avšak pevné. Mikiny a svetry umožňují snadné oblékání, hlavně
u malých pejsků. Jinými doplňky jsou kapsičky, odepínací kapuce (většinou mají jen estetickou funkci, psům na hlavě jsou nepohodlné – omezují
jeho sluch a vnímání). Praktické jsou různé reflexní všivky zajišťující větší
bezpečnost a zřetelnost.
Doporučuji vždy obleček před koupí vyzkoušet na vašem psovi. Každý jedinec nemá přímo konfekční velikost a jen vyzkoušením v pohybu se pozná, zda oblek netáhne, neškrtí a neomezuje pohyb. Špatně zvolená velikost
těsně padnoucího modelu snadno způsobí odřeniny, vytrhání srsti i otlaky.
Zaměřte se hlavně na místa pod lokty, mezi hrudními končetinami a třísly,
látka by zde měla mít vůli alespoň 1cm u neelastického materiálu. Zvykání
pejska na oblékání bude rychlé a bezproblémové, když mu obleček skvěle
padne. Barva a střih oblečku závisí na vkusu každého majitele. Někdo chce
být originální, trendy, jiný raději zvolí konzervativnější a nenápadnější styl.
Fantazii se meze nekladou. Důležité je, aby majitel zvolil účelově vhodný
střih pro svého psa.
Přeji všem krásné Vánoce a domácím mazlíčkům méně stresu při novoročních oslavách.

Čtvrtek 1. 12. 2011, 12.30 – 16.30 hodin na nádvoří ZUŠ
Prodejní stánky výrobků žáků výtvarného oddělení ZUŠ,
Mateřské školy a Základní školy speciální, OPS Ráček,
Městské knihovny, školní družiny 3. ZŠ,
MC Paleček, DDM Rakovník a ISŠ Jesenice
Program:
14.15 –14.45 soutěž o nejlepší masku Čerta, Anděla a Mikuláše
(zúčastnit se mohou kolektivy i jednotlivci po registraci
na tel. čísle 313 512 234)
Vystoupení žáků ZUŠ:
Musica Historica, Capriccio, Kopretinky, Medio, Bublinky, Musica
Flautina, Hvězdičky, Benjamínek, Perličky, sólisté a soubory
hudebního, literárně-dramatického a tanečního oddělení
Srdečně zveme všechny příznivce hudby a výtvarného umění.
Během programu je možnost zakoupit si občerstvení v areálu školy

www.mesto-rakovnik.cz
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 MATEŘSKÁ ŠKOLA V LUKÁCH
PODĚKOVÁNÍ
Mateřská škola V Lukách Rakovník děkuje za sponzorský dar společnosti
Procter&Gamble-Rakona, s. r. o., Rakovník
Finanční dar ve výši 30 000,– Kč byl použit na rekonstrukci vchodu na zahradu. Vchod byl slavnostně otevřen 24. října 2011 při podzimní slavnosti
s názvem „Není list jako list aneb Nejenom kniha má listy“.

ČTEME DĚTEM „V RÁMCI MOŽNOSTÍ“
Naše mateřská škola je registrována v projektu „Celé Česko čte dětem“. Projekt zdůrazňuje ohromný význam pravidelného čtení pro emocionální vývoj
dítěte. Čtení obohacuje vědomosti a vzorce morálního chování, podporuje
získávání vědomostí po celý život.
Čtení a předčítání dětem bylo vždy součástí denních činností v naší mateřské
škole, ale nebylo cíleně zaměřené. Zapojením do projektu jsme se zavázali
především k pravidelnému dennímu předčítání. Snažíme se tedy každodenně dětem předčítat v rámci našich možností tak, jak čas dovolí. Závazek zahrnuje i další různé aktivity: spolupráci s rodinou dítěte, vyprávění, rozhovory nad různými tématy, dramatické činnosti, povídání nad knihami. Jednou
z aktivit je i spolupráce s Městkou knihovnou Rakovník. Díky perfektní
spolupráci s knihovnou a její ředitelkou Milenou Křikavovou se uskutečnilo
společné čtení V rámci možností, tedy na výstavě, kterou Knihovna pořádá
v Muzeu T. G. M. Tato výstava je doplněna o další kulturní vzdělávací pořady.
Děti se s ohledem na jejich věk seznámily s historií knihovny, zajímaly je
především staré výpůjční knihy. Ze současnosti knihovny je zaujaly fotografie a plakáty připomínající akce, které knihovna pořádala. Největší úspěch
u dětí však měly zdobené a malované rámy, každé z dětí si mohlo určit ten
rám, který se mu nejvíce líbil.
Hlavní náplní dopoledního času bylo předčítání a povídání nad knihami.
Milena Křikavová měla připraveno pro děti hned několik dětských knih,
ze kterých si děti mohly vybrat. Samotné čtení děti bavilo, a to především
díky jiné atmosféře, než na kterou jsou ze školky zvyklé. Součástí čtení bylo
i povídání o tom, co si děti zapamatovaly, a jaká pro ně neznámá slova se
v textu objevila. Na závěr setkání bylo pro děti velkou odměnou stavění
z molitanových kostek, které byly původně použity na sezení. Děti vytvořily velkým dům, který ukrývá mnoho knížek. K tomu již nebylo co dodat.
V průběhu společného setkání byly děti obohaceny o nové poznatky, nové zkušenosti. Za to vše moc děkujeme, děkujeme i za další aktivity, které
knihovna pořádá a kterých se rády účastníme.
Za děti a paní učitelky z Mateřské školy V Lukách Jana Kovářová
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 SVAZ NESLYŠÍCÍCH

A NEDOSLÝCHAVÝCH

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, INFO–Zpravodaj 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.
Co připravujeme:

VÁNOČNÍ SLUCHÁTKO
Již potřetí chystáme na předvánoční čas zábavně naučnou akci pro všechny
děti do 12ti let s názvem Vánoční sluchátko!
Akce se koná v neděli 11. prosince od 10.00 hodin v rakovnické sokolovně.
Na co se můžete těšit? Připravena bude opět řada zábavných stanovišť,
která prověří vaši pohybovou zdatnost, zručnost i fantazii. Dále se dozvíte
mnoho zajímavých informací o činnosti naší organizace, o sluchovém postižení, o znakovém jazyce a kultuře Neslyšících… A za splnění všech úkolů
vás čeká malý předvánoční dáreček!
Účastnický poplatek: pouze 10,–Kč / dítě
Tlumočení do českého znakového jazyka bude zajištěno!
Konzultační hodiny:
pondělí: 8 – 12 a 16 – 18 hod., úterý: 8 – 14 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!).
Pokud byste měli zájem podpořit naši organizaci věcnými či finančními dary, nebo se dozvědět více podrobností o naší činnosti, není nic jednoduššího, než nás kontaktovat v konzultačních hodinách v naší kanceláři nebo
prostřednictvím telefonu či elektronické pošty.
Kde nás najdete:
Naše kancelář se nachází na adrese Tyršova 437 v Rakovníku, v přízemí vlevo.
Za SNN v ČR ZO Rakovník
vám klidné prožití vánočních svátků přeje
Mgr. Kristýna Klatovská

 SVAZ ZDRAVOTNĚ

POSTIŽENÝCH RAKOVNÍK

Svaz zdravotně postižených Rakovník,
T. G. Masaryka 2473,
tel. 313 513 008
Připravili jsme pro vás:

KURZ ZDOBENÍ PERNÍČKŮ
6. 12. 2011 v 10 hodin
(Cena materiálu 50,– Kč,přihlášky osobně i telefonicky.)

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA
Hudební divadlo Karlín Praha

22. 3. 2012, odjezd v 17 hodin

hrají: Pavla Břínková, Sisa Sklovská, Míša Nosková, Marián Vojtko aj.
Cena 560,– Kč, ZTP 355,– Kč.
Zaplaťte prosím do 20. 12. 2011.

REKONDIČNÍ POBYT FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
29. 4. – 13. 5. 2012
Cena 9 500,– Kč (doprava, ubytování, plná penze, 36 léčebných procedur, 6 vstupů do Aquafora, 1 výlet, prohlídka města s průvodcem,
ochutnávka lázeňských oplatek a likéru, 2× vstup na kulturní akce)

Loutkové divadélko Samsa
pohádkA O dvou hloupých čertech
16.00 hodin, Foyer KC

Přejeme klidné a pohodové prožití vánočních svátků a do nového
roku hodně zdraví a štěstí.

Informace, Pozvánky
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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

AKCE DDM
ČTVRTEK 1. 12.
ZUŠ Rakovník
VÁNOČNÍ TRHY

ČTVRTEK 8. 12.
13.00 – 16.00 hodin

prezentace DDM (práce zájmových kroužků)
na akci ZUŠ Rakovník
M. Vondříčková

PÁTEK 2. 12.
Klub DDM
8.00, 9.00, 10.00 hodin
VÝCHOVNÝ KONCERT
určeno pro 1. ZŠ Rakovník
M. Donátová

SOBOTA 3. 12.
Zbečno – Hamouzův statek
ADVENTNÍ VÝSTAVA

9.00 hodin

prezentace DDM (práce zájmových kroužků)
na akci OÚ Zbečno
M. Vondříčková

SOBOTA 3. 12.
Klub DDM
MIKULÁŠSKÁ VESELICE

13.00 hodin

Klub DDM
20.00 hodin
COUNTRY BÁL – „ŽÍŽEŇ BAND“

H. Opatová

koncert rakovnické country kapely
M. Donátová, M. Tovara

SOBOTA 10. 12.
Přerov nad Labem
NÁVŠTĚVA SKANZENU

ČTVRTEK 22. 12.
Praha

Odjezd v 8.00 hodin od sokolovny Rakovník,
8.15 hodin zastávka bus v Novém Strašecí,
příjezd kolem 16.30 hodin.
Přihlášky + platby do 5. 12. 2011
M. Vondříčková, J. Samšuková
Cena: Kč 150,– děti, Kč 200,– dospělí
(nezahrnuje vstupné)

HURVÍNKŮV MIKULÁŠ
Návštěva divadla S+H
odjezd v 8.00 hodin od sokolovny Rakovník,
8.15 hodin zastávka bus v Novém Strašecí,
příjezd kolem 13.00 hodin.
Přihlášky + platby do 20. 12. 2011
M. Vondříčková, J. Samšuková
Cena: Kč 250,– (zahrnuje dopravu a vstupné)

NEDĚLE 11. 12.
NKC v Novém Strašecí
15.00 hodin
VÁNOČNÍ DISCO S J. LADROU
A BARBORKOU
J. Samšuková

vstupné: Kč 30,–/děti,
Kč 45,–/dospělí

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

ÚTERÝ 27. 12.
Okolí Rakovníka
SVÁTEČNÍ PROCHÁZKA
– SENOMATY, LETIŠTĚ

SOBOTA 11. 12.

za podpory Města Rakovníka
M. Círová, kytarový kroužek DDM
ve spolupráci KČT

Zbečno – Hamouzův statek
ADVENTNÍ VÝSTAVA

NEDĚLE 4. 12.
DDM Nerudova
KERAMIKA pro ZŠ Lubná

PÁTEK 16. 12.

Tělocvična 1. ZŠ Rakovník
8.00 hodin
FLORBAL okresní kolo SŠ – dívky

9.00 hodin

M. Vondříčková

STŘEDA 7. 12.
Klub DDM
13.30 – 17.00 hodin
VÁNOČNÍ INSPIRACE
pro veřejnost – zvyky, zdobení perníčků,
výroba vánočních věnců, dekorací…
M. Círová
cena: Kč 50,–

STŘEDA 7. 12.
Sportovní hala Rakovník
8.00 hodin
FLORBAL okresní kolo SŠ – chlapci
H. Opatová

9.00 hodin

prezentace DDM (práce zájmových kroužků)
na akci OÚ Zbečno
M. Vondříčková

STŘEDA 14. 12.
Klub DDM
„VÁNOČNÍ KAPR“

Sraz v 10.00 hodin u sokolovny
buřty a chléb, pití s sebou
M. Donátová

STŘEDA 28. 12.

8.00 hodin

tradiční vánoční soutěž pro ZŠ a SŠ
za finanční podpory Města Rakovníka
A. Holá

ČTVRTEK 15. 12.
Branka
VÁNOČNÍ TRHY

8.00–16.00 hodin

prezentace DDM (práce zájmových kroužků)
na akci Městské knihovny
M. Vondříčková

BOŽÍ DAR
Lyžařský zájezd
Uskuteční se za příznivých sněhových
podmínek
odjezd od sportovní haly Rakovník
v 7.30 hodin, příjezd kolem 18.00 hodin
H. Opatová
cena za dopravu: Kč 200,–
NA OBĚ AKCE JE TŘEBA SE PŘIHLÁSIT
DO 20. PROSINCE 2011 A STEJNĚ TAK
UHRADIT POPLATEK

 KLUB VĚDY A TECHNIKY
Rakovník, Klicperova ulice 2, tel. 313 517248, mobil 602 837923

VÁNOČNÍ DÁRKOVÉ POUKAZY POD STROMEČEK!
Nevíte, jaký dárek by udělal radost vašim blízkým? Nabízíme vám dárkové poukazy:

KURZY VÝPOČETNÍ TECHNIKY PRO SENIORY (VĚKOVĚ NEOMEZENO)
Základ práce na PC, seznámení s programem MS Word, vyhledávání a práce na Internetu, elektronická pošta.

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA PRODUKTŮ MS OFFICE
MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS Access
Výuku lze vést podle požadavků účastníka nebo podle osnov uvedených na našich webových stránkách www.kvt-mk.cz

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA
VÝUKA ANGLIČTINY JE MOŽNÁ I S RODILÝM MLUVČÍM
Platnost poukazu je jeden rok od data zakoupení. Hodnota poukazu podle zvolené varianty. Objednávky zasílejte na adresu: KVT-MK@iol.cz
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 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

TÝDENNÍ ROZVRH
PONDĚLÍ 9.00 – 12.00
10.00 – 10.30
16.00 – 16.45
17.00 – 17.45
17.00 – 18.00

Hernička
Písničky s tanečky
Francouzština pro děti
Francouzština pro rodiče
Gravidjóga (MOA)

ÚTERÝ

Nj pro rodiče s hlídáním dětí
Aj pro rodiče s hlídáním dětí
Angličtina II
Angličtina I – začátečníci
Klub dvojčat (sudé týdny)
Scrapbook (liché týdny)

14.45 – 15.30
15.45 – 16.30
16.30 – 18.30
17.30–20.00
STŘEDA

9.00 – 12.00 Miminka
10.00 – 10.30 Hrátky a cvičeníčko s Jarkou
14.30 – 18.00 Celé odpoledne volná herna

ČTVRTEK 9.00 – 12.00
9.30 – 11.30
14.45 – 15.30
15.30 – 16.15
16.30 – 17.30
od 18.00
17.30 – 19.30
PÁTEK

Hernička
Waldorfská pedagogika (1 rok – 5 let)
Angličtina III
Veselá barvička
Keramika pro děti
KŠR – Klub šikovných rodinek (sudé týdny)
Keramika pro rodiny

9.00 – 12.00 Hernička
9.00 – 9.30 Muzicírování s Jindrou
10.30 – 11.00 Muzicírování s Jindrou

KLUB ŠIKOVNÝCH RUKOU

ANEB TVOŘIVÉ PODVEČERY PRO TVOŘIVÉ MAMINKY,
BABIČKY, TETIČKY I NAŠE DĚTIČKY…
každý „sudý“ čtvrtek od 18.00 hod

1. 12.
VÁNOČNÍ NEŠITÉ PATCHWORKOVÉ KOULE

15. 12.
VÁNOČNÍ CEDULKY NA DÁRKY, PŘÁNÍČKA
– SCRAPBOOKOVÉ TVOŘENÍ

 OKRAŠLOVACÍ SPOLEK MĚSTA RAKOVNÍKA
Navrhuje:
Okrašlovací spolek města Rakovník, podle svých stanov, má mimo
jiné pečovat o zvelebování města a okolí, úpravy cest pro podporu
cestovního ruchu a starat se o prostředky k tomu potřebné. Dosud
se úsilí věnovalo v tomto směru na budování turistických cest a v posledních deseti letech na zřízení cyklotras. Máme dojem, že síť cyklotras je již vyhovující pro dosažení zajímavostí našeho okresu, tak
i napojení na vzdálenější okolí, aby mohli turisté putovat i k nám. Aby
v Rakovníku byl nový lákavý cíl, navrhujeme zřídit vyhlídkovou věž – rozhlednu. Nejvhodnější místo po průzkumu uvažujeme na hřbetu návrší od
vodojemu směrem na západ k Rasovně. Při pohledu od jihu je to nad nemocnicí u nové cyklotrasy na Olešnou.
Jsou zde dobré výhledové možnosti jak
na město, tak i na velkou část okresu
a při tom je to vzdáleno jen 1500 m od
radnice. Když se pod rozhlednou vybuduje dětský koutek, posezení a geopark, tak to bude dobrý cíl procházek
i nás Rakovničanů.
Studii pro rozhlednu vyhotovil architekt
Karel Zuska a z jednoho pohledu, který
je převzat ze studie, je vidět, že se jedná
o stavbu moderní, estetickou, která nepřipomíná stožár velmi vysokého napětí
či rozhlednu z předminulého století, ale
něco, co každého přitáhne.

Kritizuje:
V Rakovníku se ztratila poslední roubenka, kterou jsme měli v památkové zóně. Na jejím místě se po opravě objevil domek, jakých je
na Vinohradech jistě stovka. Jenom šindelová střecha připomíná, že
se jedná o něco zvláštního.Kdo bude chtít vidět opravdovou roubenku, musí si zajet do Senomat.

Výzva:
Kdo by chtěl pracovat od příštího roku v Okrašlovacím spolku města Rakovníka, může si pro informace či navázání kontaktu napsat na
internetovou adresu spolku. Budete vítáni.
Jiří Košík a Svatopluk Salák, členové Okrašlovacího spolku
e-mail: okrasrak@seznam.cz

Okrašlovací spolek Rakovník přeje občanům příjemné prožití svátků vánočních
a v Novém roce 2012 dobré zdraví spokojenost a aby vše dobře dopadalo.
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 MĚSTSKÁ KNIHOVNA RAKOVNÍK
FOTOKRONIKA MĚSÍCE LISTOPADU
VERNISÁŽ VÝSTAVY V RÁMCI MOŽNOSTÍ

KONCERT JIŘÍHO DĚDEČKA
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Kultura

VÝTVARNÁ SHOW ADOLFA DUDKA

VÝTVARNÁ DÍLNA LENKY PROCHÁZKOVÉ

POZVÁNKY NA PROSINEC
Městská knihovna Rakovník a Domov Ráček vás zvou na

TRADIČNÍ ADVENTNÍ ŘEMESLNÝ TRH
na dvorku V Brance

POHODA
V BRANCE
15. prosince 2011 od 8 hodin
prodej řemeslných výrobků
prezentace a prodej výrobků
dětí základních škol
prezentace výrobků
partnerského města Dietzenbach
ochutnávka a prodej
vánočního pečiva a tradičních potravin

PŘIJĎTE SI DO BRANKY PRO POHODU

Kultura

www.mesto-rakovnik.cz

17

 KULTURNÍ CENTRUM
NEDĚLE 4. 12.

PÁTEK 16. 12.

SÁL KULTURNÍHO CENTRA 16.00 HODIN
TANEČNÍ PODVEČER
K tanci a poslechu hraje KVINTET
Jiřího Soukupa
Vstupné 80 Kč

Příjem věcí do bazárku

PONDĚLÍ 5. 12.
HUSOVO NÁMĚSTÍ
16.00 HODIN
SETKÁNÍ S MIKULÁŠEM
Účinkují: DJ LADRA
Milan ZIMMERMANN a Ellinka
– koledy
ČERTOVSKÉ PRSKÁNÍ – ohňostroj
ing. Petra Svobody Rakovník

STŘEDA 7. 12.
SÁL KULTURNÍHO CENTRA 19.30 HODIN
VALDAUFINKA
Jak již název napovídá, kapela má v repertoáru skladby Karla Valdaufa. A protože se blíží
doba Vánoc, zazní i koledy a vánoční písně.
Závěrečný koncert podzimního cyklu VEČERY S DECHOVKOU
Vstupné 200 Kč

NEDĚLE 11. 12.
SÁL KULTURNÍHO CENTRA 17.00 HODIN
POHYBEM “ZTICHLÉ“ Z DAVU
Vystoupení seminaristů pohybu a pantomimy
na hudbu Z davu
Hraje: kapela Z DAVU
Předkapela: FALEŠNÁ OZVĚNA
Pořádá DS Odevšad
Vstupné 50 Kč

PONDĚLÍ 12. 12.
TYLOVO DIVADLO
ADVENTNÍ KONCERT
– jubilejní 5. ročník

18.00 HODIN

Občanské sdružení Společenství Androméda, které ve Velké Chmelištné buduje areál
pro zdravotně postižené a staré občany,
pořádá již 5. ročník benefičního adventního
koncertu. Výtěžek je určený na podporu
provozu Pečovatelské služby Androméda,
která lidem bezmála 2 roky pomáhá.
V programu vystoupí děti ZUŠ Rakovník.
Vstupné 70 Kč

ÚTERÝ 13. 12.
TYLOVO DIVADLO
19.00 HODIN
CESTUJEME S JAROSLAVEM TIŠEREM
SRBSKÉ HORY
Podél Dunaje, na nejvyšší horu Srbska,
pohoří Kapalnil, Golija, Zlatibor, Tara Malen,
pravoslavné kláštery, mešity a závěrem
několik kytiček a zvířátek.
Vstupné 50 Kč

STŘEDA 14. 12.
TYLOVO DIVADLO

19.00 HODIN

Vratislav Blažek, Zdeněk Podskalský,
Evžen Illín, Vlastimil Hála

SVĚTÁCI
Hudební komedie známá z dnes již kultovního stejnojmenného filmu.
Režie Lumír Olšovský
Hrají Dalibor Gondík/Zbyšek Pantůček, Aleš
Háma/Martin Zounar, Vlasta Žehrová/Olga
Želenská, Monika Absolonová/Ivana Andrlová, Mahulena Bočanová/Adéla Gondíková
a další.
Převzaté představení Divadelní společnost
Háta Praha
V rámci divadelního předplatného 2011 – 2012
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PONDĚLÍ 26. 12.

SÁL KULTURNÍHO CENTRA
14.00 – 21.00 HODIN
4. ADVENTNÍ BAZÁREK 2011
– charitativní
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SÁL KULTURNÍHO CENTRA 14.00 HODIN
4. ADVENTNÍ BAZÁREK 2011
– charitativní
Kulturní program a prodej věcí
Moderuje herečka Petra ŠPIDLEROVÁ
Vystoupí: Helenka NOVÁČKOVÁ – alias
malá Saxánka
Dominika BYRTUSOVÁ a další
žáci letní herecké školy A-Casting
Praha
Kouzelník Jan VAIDIŠ
HRADNÍ DUO
Žáci ZUŠ Rakovník
DOMOV RÁČEK Rakovník
CIMBÁLOVÁ MUZIKA
Loutkové divadélko SAMSA
– Pohádka o dvou hloupých
čertech – foyer KC od 16.00 hodin
Pořádá Občanské sdružení ADVENT 2008

PONDĚLÍ 19. 12.
SÁL KULTURNÍHO CENTRA 15.00 HODIN
VÁNOČNÍ ČTVRTLETNÍK PRO SENIORY
Účinkují pěvecké duo Olga a Jiří HOMOLKOVI
The SMALLPEOPLE
– ZUŠ Rakovník
Kouzelník Jan VAIDIŠ
Vstup zdarma, vstupenky se vydávají
v pokladně KC Rakovník

PONDĚLÍ 19. 12.
TYLOVO DIVADLO
19.00 HODIN
GRIPPEDS – vánoční koncert
Pořádá ZUŠ Rakovník ve spolupráci s Kulturním centrem Rakovník
Vstupné 50 Kč

STŘEDA 21. 12.
SÁL KULTURNÍHO CENTRA 20.00 HODIN
VÁNOCE S HRADNÍM DUEM
a jeho hosty
Vstupné 120 Kč

PÁTEK 23. 12.
SÁL KULTURNÍHO CENTRA 19.00 HODIN
17. JAZZOVÉ VÁNOCE
Souboj Titánů
Účinkují
19.15 hodin
20.00 hodin
21.30 hodin
22.00 hodin

–
–
–
–

KoBra ZUŠ Rakovník
DIXIE COMPANY Polsko
přestávka
SOUBOJ TITÁNŮ – souboj
nejlepších dixielandových
kapel v České republice
BRASS BAND Rakovník,
BRIDGE BAND Praha
Vstupné 150 Kč

NEDĚLE 25. 12.
SÁL KULTURNÍHO CENTRA 21.00 HODIN
BRUTUS
Pravá bigbeatová kapela

Účinkují pěvecký sbor MAGISTRAE
RACONENSES
RAKOVNICKÝ KOMORNÍ ORCHESTR
Vstupné dospělí 50 Kč, děti do 15 let 30 Kč

SOBOTA 31. 12.

SOBOTA 17. 12.

Host BĚSY Z ODĚSY

CHRÁM SV. BARTOLOMĚJE 15.00 HODIN
VÁNOČNÍ KONCERT

Vstupné 200 Kč

SÁL KULTURNÍHO CENTRA 20.00 HODIN
SILVESTR 2011
DISCOSHOW Báry a Jana LADROVÝCH
Hraje skupina Jan FERNET a spol.
V ceně vstupenky je 1 láhev vína a slané
pečivo ke každému stolu.
Půlnoční vstup TV
Vstupné 200 Kč

SOBOTA 1. 1.
AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ
19.00 HODIN
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
PŘIPRAVUJEME
14. 1.

NEZBEDNÝ BAKALÁŘ – MEMORIÁL
DR. VÁCLAVA ČERNÉHO
32. ročník postupové soutěže
ve standardních a latinských tancích
4. 2. SPORTOVNÍ PLES
Vhodný vánoční dárek:
1. 3. HONZA A FRANTIŠEK NEDVĚDI
S KAPELOU – KC – 19.00 hodin
vstupné do 15. 2. 2012 – 280 Kč
a od 16. 2. 2012 – 320 Kč
12. 4. JAROSLAV SVĚCENÝ S KLAVÍRNÍM
DOPROVODEM
KC – 19.30 hodin, vstupné 240 Kč
duben NO NAME

KINO

PÁTEK 2. 12.
TYLOVO DIVADLO
ALOIS NEBEL

19.30 HODIN

Dlouho očekávaná adaptace kultovního
komiksu Alois Nebel autorů Jaroslava Rudiše a Jaromíra 99 přináší temný příběh s atmosférou podobnou filmům jako Scanner
Darkly, Sin City nebo Valčík s Bašírem.
Režie Tomáš Luňák
Mládeži přístupný – 90 minut Vstupné 60 Kč

NEDĚLE 4.12.
TYLOVO DIVADLO
KOCOUR V BOTÁCH

14.00 HODIN

Poznali jsme ho jako nájemného vraha,
který měl za pár peněz sprovodit ze světa
všemi milovaného zlobřího hrdinu Shreka.
Přesto se z Kocoura v botách časem stala
s přehledem nejpopulárnější postava téhle
ságy. A když se jeho sláva „dotkla hvězd“,
dostal za odměnu vlastní filmový příběh.
Režie Chris Miller
Mládeži přístupný – 95 minut, v českém znění
Vstupné 130 Kč

NEDĚLE 4. 12.
TYLOVO DIVADLO
MUŽI V NADĚJI

17.00 HODIN

Může být nevěra základem šťastného manželství? Ženská má mít pocit, že o chlapa
musí bojovat, musí se snažit, aby si ho udržela. A hlavně, ženská se nesmí nudit!
Režie Jiří Vejdělek. Hrají Jiří Macháček, Boleslav Polívka, Simona Stašová a další.
Mládeži do 12 let nepřístupný – 115 minut
Vstupné 100 Kč

Kultura

NEDĚLE 4. 12.

NEDĚLE 18. 12.

TYLOVO DIVADLO
ALOIS NEBEL

19.30 HODIN

TYLOVO DIVADLO
VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA

Vstupné 60 Kč

Velká vánoční jízda konečně nabízí odpověď
na otázku, která nedá spát žádnému dítěti:
Jak jen to Santa dělá, že dokáže během jedné noci nadělit všechny dárky? Odpovědí na
ni je existence Santovy provozní základny
ukryté pod Severním pólem, která je plná
veselí a té nejmodernější techniky.
Režie Sarah Smith, Barry Cook
Mládeži přístupný – 90 minut, v českém znění
Vstupné 160 Kč

ÚTERÝ 6. 12.
TYLOVO DIVADLO
MUŽI V NADĚJI

19.30 HODIN
Vstupné 100 Kč

NEDĚLE 11. 12.
TYLOVO DIVADLO
KOCOUR V BOTÁCH

10.00 HODIN
Vstupné 130 Kč

NEDĚLE 11. 12.
TYLOVO DIVADLO
HRANAŘI

14.00 a 17.00 HODIN

Temný thriller se odehrává v české současnosti, kterou pokrývá dokonalá pavučina
vzájemně propojených kšeftů a kšeftíků.
Mnohem jemnější a nenápadnější, než byla
ta v éře Mrázků a Krejčířů.
Režie Tomáš Zelenka. Hrají Miroslav Etzler,
Saša Rašilov, Jan Tříska, Jiří Langmajer a další.
Mládeži do 15 let nepřístupný – 100 minut
Vstupné 100 Kč

NEDĚLE 18. 12.
TYLOVO DIVADLO
HRANAŘI

TYLOVO DIVADLO
VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA

TYLOVO DIVADLO
17.00 HODIN
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3
Dovolená tří malých zpěváčků s jejich milovanými Čiperkami se změní z luxusní plavby
na dobrodružství na opuštěném ostrově.
Režie Mike Mitchell
Mládeži přístupný – 95 minut, v českém znění
Vstupné 90 Kč

PONDĚLÍ 26. 12.
TYLOVO DIVADLO
VÁLKA BOHŮ

10.00 HODIN

Příběh vypráví o dvou žraločích bratrech
– malém Pupovi a velkém Juliovi. Poté, co
pytláci ukradnou z jejich útesu žraločí vajíčka do gurmánských restaurací, rozhodne se
malý Pup stůj co stůj zjednat nápravu a pln
odhodlání se vydá na souš.
Režie Goh Aun Hoe
Mládeži přístupný – 90 minut, v českém znění
Vstupné 110 Kč

19.30 HODIN

I Bohové potřebují svého hrdinu.
Dlouhé věky od dob, kdy Bohové vyhráli
svůj mýtický zápas proti Titánům, se zjevuje
nové zlo zmítající světem. Šílený touhou po
moci započal král Hyperion (Mickey Rourke)
válku proti lidskosti.
Režie Tarsem Singh.
Hrají Henry Cavill, Mickey Rourke, John Hurt
a další.
Mládeži do 12 let nepřístupný – 100 minut
Vstupné 120 Kč

NEDĚLE 18. 12.
TYLOVO DIVADLO
ŽRALOCI NA S(O)UŠI

14.00 HODIN
Vstupné 160 Kč

PONDĚLÍ 26. 12.

19.30 HODIN

Bez plánu. Bez podpory. Bez šance.
Vybírají si mise, jejichž splnění je prakticky
nemožné. Ve čtvrtém díle Mission: Impossible tým vedený Ethanem Huntem (Tom
Cruise) posune hranice nemožného ještě
o něco dál.
Režie Brad Bird. Hrají Tom Cruise, Paula
Patton, Jeremy Renner a další.
Mládeži do 15 let nepřístupný – 110 minut
Vstupné 90 Kč

17.00 HODIN
Vstupné 100 Kč

PONDĚLÍ 26. 12.

PÁTEK 16. 12.
TYLOVO DIVADLO
MISSION IMPOSSIBLE
– GHOST PROTOCOL

STŘEDA 28. 12.
14.00 HODIN

TYLOVO DIVADLO
ŽRALOCI NA S(O)UŠI

17.00 HODIN
Vstupné 110 Kč

ČTVRTEK 29. 12.
TYLOVO DIVADLO
KOCOUR V BOTÁCH

14.00 HODIN
Vstupné 130 Kč

ČTVRTEK 29. 12.
TYLOVO DIVADLO
POUPATA

19.30 HODIN

Tak trochu jiný vánoční příběh.
Film Poupata postihuje svět zoufalých
sociálních vztahů a charakterů, toužících
se vymanit z osudově daného prostředí
a uskutečnit svůj sen o normálním životě.
Režie Zdeněk Jiráský
Hrají Vladimír Javorský, Malgorzata Pikus,
Marika Šoposká a další.
Mládeži do 12 let nepřístupný – 95 minut
Vstupné 90 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
kino@kulturnicentrum.cz
propagace@kulturnicentrum.cz
kcr@kulturnicentrum.cz
www.kulturnicentrum.cz

STŘEDA 28. 12.
TYLOVO DIVADLO
VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA

14.00 HODIN
Vstupné 160 Kč

VÝSTAVA SPEKTRUM VERONIKY NYTROVÉ FIALOVÉ
ve Vinotéce ve Vysoké v Rakovníku od 27. 11. 2011–16. 1. 2012, zpřístupněná kromě neděle každý den, dle otevíracích hodin vinotéky.
Během doby trvání výstavy ve Vinotéce ve Vysoké se budou konat v sobotu 3. 12., 10. 12., 17. 12. 2011 a v neděli 18. 12. 2011
vždy od 9 do 12 hodin „Adventní bazárky keramiky“.
Případné dotazy na celou tvorbu budou zodpovězeny přímo autorkou Veronikou, která bude přítomna na každém bazárku.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAROZENÍ
Od 21. 10. 2011 do 17. 11. 2011 se v Rakovníku narodili:
Jan Michal HRÁŠEK, Lukáš HINK, Daniel HROMKA, Putu Kevin ŠPÁŇA, Filip LUŽNÝ, Sofie MARKOVÁ, Vojtěch LAŇKA, Hana KUČEROVÁ, Anna
ĎURIŠOVÁ, Matyáš RŮŽIČKA, Kateřina CHODÚROVÁ, Evelína ZRUBCOVÁ, David ČIHÁK, Nela TVARŮŽKOVÁ, Lukáš POKLOP, Bára BUREŠOVÁ,
Jáchym KOŠŤÁL, Veronika KAPOUNOVÁ, Dominik KULINA, Natálie BÍLKOVÁ, Mihai CONICOV, Marie BIHARYOVÁ, Natálie VONDRÁŠKOVÁ,
Matěj MORCH, Josefína SKLENKOVÁ, Matěj BENEŠ.

SVATBY
Od 22. 10. 2011 do 20. 11. 2011 si řekli své ANO:
David ČAPEK a Jana GREGOROVÁ, Josef KOPŘIVA a Olga SOUČKOVÁ, Milan HASAL a Petra MIOSGOVÁ, Libor OTŘÍSAL a Iveta PLINCNEROVÁ, Vladimír MÜLLER a Gabriela KAPSOVÁ, Radek SAJNER a Jana RYBÁČKOVÁ, Milan KEKRT a Marcela LIPOLDOVÁ.

Kultura, Pozvánky
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 MUZEUM T. G. M.
WWW.MUZEUMTGM.CZ

MANSARDA MUZEA

GALERIE SAMSON-CAFEÉ

KULTURNÍ AKCE

DO 1. 1. 2012

DO 10. 12. 2011

14. 12. 2011

RAKOVNICKÁ MANSARDA
Výstava výtvarníků regionu

PETROVCOVA VÝSTAVNÍ SÍŇ

ŽIDÉ V BOJI A ODBOJI

13. 12. 2011 – 28. 1. 2012
VÝTVARNÁ SKUPINA R 98
Vernisáž 13. 12. v 18.00 hodin

1. 12. 2011 – 8. 1. 2012
NÁM, NÁM NARODIL SE
Výstava betlémů z muzejních sbírek

17.00 hodin

Sál Dr. Spalové
SOUTĚŽ O VÁNOČKU

22. 12. 2011

17.00 hodin
Sál Dr. Spalové
KŘEST KNIHY
„BITVA U RAKOVNÍKA 1620“

SRDEČNĚ VÁS ZVEME VE ČTVRTEK 8. 12. 2011 OD 17 HOD. DO SÁLU DR. SPALOVÉ V MUZEU T. G. M. RAKOVNÍK
na další setkání

IVA A JEJÍ HOSTÉ
Přijďte strávit příjemný podvečer se zajímavými lidmi a přitom podpořit dobrou věc.
Hosty tentokrát budou:

JAROSLAVA TRPKOVÁ
Kosmetice a vizážistice se věnuje již řadu let. Práce je jejím koníčkem a spokojená zákaznice či zákazník je velká radost. Dělá vše pro to,
aby její zákazníci vždy našli styl, který jim bude vyhovovat. Ať už je to líčení, oblečení a i celkové sladění. Zkrátka vše, co patří k práci image maker.
Najde s vámi vhodné barvy, naučí vás dokonalý make-up vlastní rukou pro den i večer. Poradí s oblečením pro jakoukoliv příležitost, pomůže
i s výběrem při nákupu oblečení, brýlí atd. Má ráda lidi a svou práci bere jako naplnění svého života.

ZDENA LORENCOVÁ
Výrazná představitelka autorské zpěvačky, jejíž skladatelské a textařské nadání ji neopustilo dodnes, ale naopak se rozšířilo o mnoho dalších
uměleckých projevů. Dnes působí jako: skladatelka, textařka, kytaristka, spisovatelka, novinářka, scenáristka, moderátorka, herečka, režisérka,
a v neposlední řadě zahradní architektka. Přivedla na svět nejeden hit, například písně Cinky linky, Koukol, Absolutno, Proč žiješ rád
s recitací Jana Přeučila, Žlutá, Zpívej dál, Čiky taka atd.
Srdečně zvou Iva Ptáčková a Jiřina Vecková
Vstupné dobrovolné
Tato setkání se konají díky podpoře města Rakovník, výtěžek bude použit na provoz Klubu Amelie v Rakovníku.
www.amelie-os.cz

 RABASOVA GALERIE
WWW.RABASGALLERY.CZ

NOVÁ SÍŇ
POD VYSOKOU BRÁNOU
DO 22. 1. 2012
SVOZ 16
SOCHY
Škola doc. Jindřicha Zeithammla
Adéla Bébarová, Anna Plačková, Bronislava
Bakule Malá, Jakub Lipavský, Jan Kovařík,
Karel Přáda, Lucie Pištělková, Luděk Míšek,
Monika Immrová, Pavel Hošek, Pavel Šimíček, Petr Stibral, Veronika Resslová, Zdena
Saletová, Zuzana Kačerová, Irena Kárníková

VÝSTAVNÍ SÍNĚ
VE VYSOKÉ 232
DO 29. 1. 2012
JOSEF VACKE – OBRAZY

VÝSTAVNÍ SÍŇ NA RADNICI
DO 8. 1. 2012
AMFORA
členská výstava

Radnice | prosinec 2011

17.00 hodin

ZUŠ RAKOVNÍK
Vánoční koncert

20. 12. 2011

17.00 hodin

ZUŠ RAKOVNÍK
Vánoční koncert

HEROLDOVA SÍŇ
8. 12. 2011

19.30 hodin
3. ABONENTNÍ KONCERT KPH
Helena Krausová – soprán, Lucie Čistecká –
flétna, Lenka Navrátilová – klavír
program: J. J. Ryba, C. Franck, A. L. Weber,
G. F. Händel, W. A. Mozart, G. Puccini, G. Rossini

14. 12. 2011

19.30 hodin
LUKÁŠ PAVLÍČEK – HOBOJ,
PETR NOUZOVSKÝ
– VIOLONCELLO,
STANISLAV GALLIN – KLAVÍR
Program : J. S. Bach, F. Couperin, R. Schumann, P. Haas, C. Franck
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15. 12. 2011

21. 12. 2011

19.00 hodin

VÁNOČNÍ KONCERT
Manželé Kašíkovi, Eva Jirásková

Zveme vás na

VÁNOČNÍ KONCERT
který se koná dne 21.12.2011 od 19.00 hodin v Rabasově galerii Rakovník, Heroldově
síni. Účinkují operní sólistka Hedwiga Kašlík,
violoncellista Daniel Kašlík, klavírní doprovod Eva Jirásková. Na programu uslyšíte sóla
a duetta pro operní zpěv, violoncello a klavír
od skladatelů A. Dvořáka, G. Bizeta, W. A. Mozarta, J. S. Bacha a jiných. Vstupné dobrovolné.

Kultura

 MĚSTSKÝ PLAVECKÝ BAZÉN RAKOVNÍK, p. o.
PROVOZ MĚSTSKÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU RAKOVNÍK
PROSINEC 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

10 – 20

společná

Neděle

10 – 20

15 – 20

10 – 20

10 – 20

společná

Výjimky v prosinci:
4. 12. NE
19. 12. PO
20. 12. ÚT – 22. 12. ČT
23. 12. PÁ

Veřejnost plave 12 – 20 hodin. Dopoledne vodní turisté
Veřejnost plave 16 – 20 hodin. Do 16 hodin PŠ MARCO.
Veřejnost plave 10 – 20 hodin
Veřejnost plave 8 – 20 hodin.
Závody o vánočního kapra!
24. 12. SO
Plavecký bazén uzavřen – Štědrý den
25. 12. NE – 30. 12. PÁ Veřejnost plave 10 – 20 hodin
31. 12. SO
Plavecký bazén uzavřen – Silvestr
1. 1. 2012
Veřejnost plave 14 – 20 hodin – Nový rok

NEPŘEHLÉDNI!!!
Ranní plavání bude probíhat v letošním roce naposledy ve čtvrtek 15. 12. 2011.
Obnoveno bude opět v úterý 3. 1. 2012 od 6.00 do 7.30 hodin.
.
Pavel Kumpa

NIC NEŽ PRAVDA O PLAVECKÉM BAZÉNU XXIII
Již stý kapr od manželů Černých obohatí letošním vítězům „Plaveckého Pořadatelem jubilejního ročníku je Městský plavecký bazén Rakovník, p. o.
sprintu“ štědrovečerní stůl. Platnost vstupenek a bezhotovostních šeků. Velké poděkování patří manželům Černým z prodejny potravin na Husově
náměstí za každoroční sponzorství, které je letos vyjádřeno číslicí 100 šuPoděkování všem našim příznivcům.
pináčů. Dále panu Recovi z Českého rybářského svazu za zapůjčení tolik
Jubilejní desátý ročník Plaveckého sprintu o 10 vánočních šupináčů při- potřebné kádě. Na závěr mi nezbývá než popřát všem soutěžícím bojového
padne letos mimořádně na pátek 23. 12. 2011. Nejmladší věková katego- ducha a rychlou plavbu zakončenou zdařilým výlovem.
rie zahájí soutěž již v 8.00 hodin. Úkolem každého soutěžícího bude zdolat
trať 25 metrů (jeden bazén) co nejrychlejším, tedy libovolným způsobem. PLATNOST VSTUPENEK
Start je povolen i z bloků. Nejedná se o hromadný závod, ale o sólo každé- Všem majitelům vstupenek a bezhotovostních šeků do našeho plaveckého
ho borce, kterému plavčík změří a zaznamená dosažený čas. Na přání bude bazénu sděluji, že jsou označeny datem platnosti, které jsme povinni vzhlekaždému soutěžícímu poskytnuta možnost jedné opravy. Po každé věkové dem k uzavřeným smlouvám plně respektovat. Proto v dobré víře jejich
kategorii, která potrvá jednu hodinu, bude vyhlášen vítěz, kterému přináleží plného využití, doporučuji vstupenky a šeky s datem 31. 12. 2011 uplatnit
právo, vlastnoručně si kapříka vylovit z přistavené kádě. Nejmenším vítě- v našem zařízení do 30. 12. 2011, neboť poslední den v roce je náš bazén
zům pomůže při výlovu ochotný plavčík. Podmínkou přihlášky do soutěže uzavřen. Pokud klient nestačí do uvedeného data bezhotovostní šeky vyje uhradit běžné vstupné, přijít v určený čas a prokázat dosažený věk vhod- užít, může jimi zakoupit permanentní vstupenky na plavání v různých čaným dokladem, kterým může být např. rodný list, žákovská knížka apod. sových metrážích nebo permanentní vstupenky do Solární louky TAHITI.
Pro soutěž bude vymezena jedna plavecká dráha, takže ostatní veřejnost
nebude nikterak výrazněji omezena.
PODĚKOVÁNÍ VŠEM NAŠIM PŘÍZNIVCŮM
ROZPIS SOUTĚŽE
Dovolte, abych jménem všech zaměstnanců plaveckého bazénu poděkoval
8.00 – 9.00 kategorie do 9 let
13.00 – 14.00 13 – 14 let
našim klientům za celoročně projevenou přízeň. Nejen jim, ale všem lidem
9.00 – 10.00
9 – 10 let
14.00 – 15.00 14 – 15 let
dobré vůle přeji do nového roku 2012 především pevné zdraví utužované
10.00 – 11.00
10 – 11 let
15.00 – 16.00 15 – 16 let
sportem, pevné nervy ochráněné častou relaxací v našem zařízení, trochu
11.00 – 12.00
11 – 12 let
16.00 – 17.00 16 – 17 let
nezbytného štěstí, pokory a vzájemného porozumění.
12.00 – 13.00
12 – 13 let
17.00 – 18.00
dospělí
.
Pavel Kumpa

 PLAVECKÁ ŠKOLA MARCO
PLAVECKÁ ŠKOLA MARCO, Marka Cermanová
Náb. Dr. E. Beneše 2353, Rakovník
ZVE RODIČE A DĚTI Z PLAVECKÝCH KURZŮ I VEŠKEROU VODOMILNOU VEŘEJNOST DO PLAVECKÉHO BAZÉNU V RAKOVNÍKU NA

VÁNOČNÍ ZÁVODY A SKOTAČENÍ
v pondělí 19.12.2011 od 13:30 do 16:00 hod
PROGRAM:
13.30 – 14:15 hod. ZÁVODY frekventantů plaveckých kurzů Marco
(5–15let) v plavání na 25m volným způsobem
ŽABÍ ZÁVOD pro kategorii 3 – 6 let na malém bazénu
14:15 – 15:30 hod. ZÁVODY v plavání na 25m volným způsobem
(5–15let)
VEŘEJNOST (průběžné měření času)
VODNÍ SKOTAČENÍ
závody rodičů s dětmi na čemkoliv, potápěčská soutěž,
plovoucí most, lovení kapříků a další soutěže a hry
15:30 – 16:00 hod. VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ – veřejnost
VÍŘIVÁ VANA, VODNÍ HAD, VODNÍ ATRAKCE

Redakce měsíčníku Radnice
přeje svým čtenářům
klidné prožití vánočních svátků
a vše dobré v roce 2012.

Srdečně zveme do plavek i všechny rodiče !!!
VSTUP ZDARMA

Sport
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HISTORIE NA FOTOGRAFII
Vítám vás v poslední Radnici roku 2011 a doufám, že se na jejích stránkách
setkáme i v roce 2012. Na úvod bych vás všechny chtěl seznámit s novinkou,
ke které mě dovedla nebývalá účast čtenářů v druhé části měsíce září, kdy se
mi ozvalo ještě 150 luštitelů. Od 16. do 31. října se mi též ozvalo 110 čtenářů,
tak se domnívám, že by bylo nespravedlivé tyto „pouzávěrníky“ odbýt jen tak
čísly, když oni hádají konkrétní fotky s?. Od tohoto čísla budu tedy uveřejňovat
na prvém místě čísla hádaných fotek a počty luštitelů ze závěru předminulého
měsíce. Na druhém místě totéž, ale ze začátku tj. do 15. minulého měsíce. Tyto
luštitele ale pak dávám do jednoho celku pro měsíční knižní odměnu. Kdyby
se to v budoucnu ukázalo být složité, tak se zase vrátíme k původnímu systému.
Na rozdíl od hodnocení 3. – 15. říjen se v období 16. – 31. říjen na 1. místě
umístila fotografie č. 2 a to s 55 odpověďmi a z toho 48 správných. Na druhém místě se pak umístila fotografie č.1 s 50 odpověďmi, ale jen 40 správnými. Na třetím místě zůstal snímek č. 4, který dostal 45 odpovědí, všichni
na snímku byli poznáni. Na posledním místě pak tradičně zůstává snímek
č. 3 s 42 odpověďmi jako v předchozím hodnocení, ale jen 35 bylo správných.
A nyní se podívejme, jak dopadlo hodnocení snímků s ? od 1. do 15. listopadu. V tomto období došlo 157 odpovědí.
Na prvním místě se umístil snímek č. 2, na který odpovědělo 101 čtenářů,
ale správně jen 97. Někteří čtenáři si tento most, podle betonových podpěr,
spletli s mostem v Ottově ulici, přes který vede ulice z náměstí (Trojanova)
k Rakoně (Ottova). Ve skutečnosti se jedná o železniční most na trati Rakovník – Lužná přes Rakovnický potok u Tyršova koupaliště.
Na druhém místě se umístil snímek č. 4 s 83 odpověďmi. Uvádím jména mladíků odleva doprava a ke každému dávám počet hlasů. Pancner (43 hlasů),
Hornof (26 hlasů), Střela (27 hlasů) a nakonec Müller (42 hlasů).
Na třetím místě se umístil snímek č. 1 a ten dostal 60 hlasů, ale jen 47 bylo
správných. Chybné odpovědi pak byly – dům v Trojanově ulici, Palackého
ulici a dokonce i na Sekyře. Správná odpověď je však Husovo náměstí, bývalá Okresní hospodářská záložna a dnešní sídlo okresního oddělení Policie České republiky. Z levé strany tohoto domu je prodejna knih (Šmidrkal) a z pravé je bývalá drogerie (Jeřábek). Více o těchto domech na Husově
náměstí najdete v knize Moniky Horníkové (Pokorné) „Náměstí na dlani“.

Na posledním místě se umístil nejtěžší snímek s ? a to číslo 3. To, že „Stará
řeka“ je podle trampského slovníku naše Berounka a že to každý ví, jsem si
myslel až do 10. 11. 2011. Ten den mi volal jistý pan Bouda a ten suverénně
tvrdil, že jde o „Střelu“ za přehradou u Plas. Druhou ránu jsem dostal o dva
dny později, když mi nějaký mladík (tramp), jménem Drahoš, poslal SMS,
že tutově poznal Střelu na přehradě nad Žluticemi. Kdybych toto místo důvěrně neznal, tak snad bych jim uvěřil. Každopádně na přehradu za Žlutice
se musím v létě podívat. U Plas to dobře znám a vůbec se to tam tomuto
snímku nepodobá. Skutečnost je tedy taková, že se jedná o Berounku, v prostoru, kde se v levé části snímku skrývá osada Višňová v pozadí s kopcem,
na kterém je Velká Buková. V pravé části snímku je vidět písčité vyústění
potoka „Klucná“, který zde vtéká do Berounky a teče stejnojmenným údolím
od obce Karlova Ves. Nad tímto je dobře vidět taras, který v těchto místech
chrání silnici, která míří do popředí k Roztokám. Tento snímek dostal jen 40
hlasů a jen 28 jich bylo správných. Z těchto správných jich 12 bylo z Roztok.
Vylosovaným výhercem za listopad 2011 se stává paní Bláhová, ul. Čsl. legií 1847. Vítězce blahopřeji a prosím ji, aby si v průběhu měsíce prosince
vyzvedla svoji knižní odměnu na Městském informačním centru. Dovolte,
abych na tomto místě poděkoval panu Větrovcovi za pěkný dopis o bývalé hospodě Pod Lochem a o panu Voříškovi z tohoto domu. Dále bych rád
poděkoval panu Františku Ondráčkovi z Rajhradu (původem Krupá), za
jeho zájem o internetovou Radnici. Nápověda pro prosincovou Radnici:
1 – Na jelenech, 2 – Martin, 3 – U dvou mostů, 4 – Den země.
Prosím čtenáře, kteří mi v poslední době často házejí obálku s vyluštěním
do schránky na mé adrese, ať na obálku alespoň napíší 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.
Všem čtenářům Radnice přeji pohodové vánoční svátky a Dobré světlo
v roce 2012.
S pozdravem Dobré světlo

Václav Hvězda, Amfora

Kostel sv. Bartoloměje, kazatelna – 2009 (foto Hvězda)

Kostel sv. Bartoloměje, hlavní novogotický oltář – 2009 (foto Hvězda)
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Pražská brána z r. 1516 od J. Kameníka – 2009 (foto Hvězda)

Historie na fotografii

Vánoce 2009 (foto Hvězda)

Západní část náměstí – 2009 (foto Hvězda)

Historie na fotografii
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1. Kde stojí tento domek? – 2008 (foto Hvězda)

2. Kde se nachází tento sál? – 2010 (foto Hvězda)

3. Kde na „Staré řece” se nachází tato stavba? – 2009 (foto Hvězda)

4. Poznáte někoho z lidí v popředí? – 2009 (foto Hvězda)
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