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V posledních několika letech se dle dostupných statistik neustále zvyšuje počet automobilů a není výjimečné, že v jedné rodině mají 2 až 3 auta. To sebou také přináší kromě vysoké mobility i řadu doprovodných problémů. Mezi nimi asi nejvíce vnímáme informace o nejrůznějších nehodách a problémech
s přehuštěnou dopravou na příjezdových cestách a v samotných centrech měst. Každé větší město se
snaží určitým způsobem těmto problémům předcházet a najít systém s cílem optimalizace dopravní situace ve svých historických centrech. S ohledem na stále rostoucí počet aut se některá technická opatření stávají postupem času méně účinnými nebo limitují další inovaci systému.
Město Rakovník zavedlo mýto a zónu zákazu zastavení s cílem zabránit průjezdům vozidel historickým
centrem města a zabránit zde dlouhodobému parkování. Zavedení mýta si vyžádalo řadu úprav, instalaci mýtnic, přizpůsobení průjezdnosti mýtu, které spočívá ve zjednosměrnění některých ulic a zavedení zón s dopravním omezením a pěších zón. Prostřednictvím ohlasů a připomínek od veřejnosti byly
identifikovány některé nedostatky a dopravní problémy.

SOUČASNÉ DOPRAVNÍ PROBLÉMY
Některé ulice v blízkosti Husova náměstí nejsou do výše zmíněného systému začleněny, což může v těchto ulicích například zapříčinit zhoršenou dopravní situaci. V plné míře to lze vysledovat během všedního dne v části Vysoké ulice, která vede od Cafe-Restaurantu U Ludvíka směrem dolů. Díky své výhodné poloze vůči náměstí existuje v této ulici silná poptávka po parkování jednak z důvodu nutnosti
zásobování přilehlých budov, ale také jako alternativní možnost parkování vozidel mimo placenou zónu.
Vzhledem k nevhodnému šířkovému uspořádání a mnohdy i nedisciplinovanosti řidičů, musejí auta ze
spodní části couvat téměř celou ulicí, aby mohli vůbec vyjet. Tím vznikají nepřehledné situace a roste
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i riziko častějších nehod nebo škrábanců na autech.
Na příjezdu Palackého ulicí způsobuje současný dopravní systém občasné kolony stojících vozidel. Do
značné míry mohou za tento jev
i nezodpovědní řidiči parkující za závorou nebo zásobování, které dokáže
průjezd na náměstí výrazně zkomplikovat. Ve špičce se tvoří fronta aut
i na výjezdu u mýtnice.
Určité nedostatky lze najít i v nejednotnosti svislého dopravního značení a velkého počtu dopravních značek, které ztěžují orientaci a pohyb
ve vymezené oblasti.

OTEVŘENÍ VEŘEJNÉ
DEBATY
Každý z nás by mezi nastíněné problémy přidal i řadu dalších věcí, které vnímá ze svého pohledu jako velmi
významné. Určitě by mezi ně patřila
otázka bezpečnosti chodců, přechodů, parkovacích automatů, počtu aut
a ceny za parkování apod. Právě za

tímto účelem uveřejnilo vedení města na konci ledna výzvu k zapojení se
do řešení této problematiky. V první části dalo město Rakovník zájemcům na webových stránkách k dispozici vypracované odborné studie
a možné návrhy variant dopravního
řešení. Okruh zájemců není nikterak
omezen a připomínky nebo podněty lze v písemné podobě předávat na
podatelně MěÚ Rakovník nebo posílat na mail jpolak@murako.cz. V další
fázi se bude konat veřejné projednání celé problematiky a v případě zájmu by mohla vzniknout i pracovní
skupina z laické a odborné veřejnosti, která by se zabývala konkrétními
návrhy řešení.
Nezávisle na iniciativě města Rakovníka otevřel internetovou diskuzi týdeník Raport, ze které vzešly vcelku
zajímavé podněty, byť v některých
případech anonymní. I tyto připomínky zcela jistě zahrneme v rámci témat plánované veřejné diskuze.

prostor před kostelem, okolí Mariánského sloupu, prostor před Poštovní
ulicí,
před radnicí a restaurací Slávie.
Nový nebo upravený dopravní systém si zřejmě vyžádá i řadu drobných stavebních úprav, které by VYTYČENÝ CÍL
ovšem měly respektovat architek- Jednoznačným cílem je eliminovat
tonický a historický ráz Husova identifikované problémy současnénáměstí. Aby zde nenastala žád- ho systému a regulovat dopravu v saná kolize, nechalo město Rakovník motném centru města i za pomoci
vypracovat architektonickou studii. názorů veřejnosti. Výsledkem tohoto
V ní je zahrnut jak samotný prostor snažení by měl být návrh moderního
Husova náměstí, tak i návaznost na a funkčního systému s možností dalulice Nádražní, Poštovní a Trojano- šího rozvoje za pomoci moderních
vu. Opomenuta nebude ani celá uli- technologií, jako jsou např. elektroci Palackého a část Vysoké ulice od
nické dopravní systémy. Výsledná
křižovatky s ulicí Vladislavova k návarianta bude předložena orgánům
městí. Studii dále doplní v současné
době realizované nebo připravova- města k rozhodnutí s následnou rené rekonstrukce v severní části his- alizací dle finančních možností městorického centra vč. Žižkova náměstí, ta Rakovníka. Nový nebo inovovakde se pracuje na přípravách pro- ný systém by měl zcela postihnout
jektu nové knihovny. Dopracování a respektovat funkci Husova náměstí,
se dočkají také ulice Martinovského které souží jako centrum obchodu,
a V Hradbách. Studie by měla dále zábavy a služeb všeho druhu.
Jan Polák,
navrhnout řešení dílčích částí parteru Husova náměstí se zaměřením na
tiskový mluvčí MěÚ Rakovník
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RADA ŽÁDÁ
PŘEHODNOCENÍ
V první polovině ledna dorazily na
adresu Městského úřadu Rakovník
návrhy Krajského úřadu Středočeského kraje na omezení některých
autobusových spojů v našem regionu. K zeštíhlení autobusové dopravní obslužnosti do některých
obcí by mělo dojít k 1. únoru 2011.
Rada města se s obdrženými materiály důkladně seznámila a vyslovila nesouhlas s krácením dopravní
obslužnosti kraje v oblasti autobusové dopravy a žádá Středočeský
kraj o přehodnocení rušení spojů.
Současně žádá Středočeský kraj,
aby do doby, než celou záležitost
ve věci rozsahu dopravní obslužnosti přehodnotí, odložil změnu
účinnosti jízdních řádů. S tímto postojem byl seznámen také Svazek
obcí okresu Rakovník pro zajištění
dopravní obslužnosti, který financuje nad rámec základní obslužnosti některé spoje v rakovnickém
regionu. Město Rakovník je členem
tohoto svazku, do kterého přispívají členské obce a města 100,– Kč
na obyvatele. V loňském roce se
město Rakovník podílelo na pod-
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poře autobusových linek částkou PODPORA VÝSTAVBY
okolo 800.000,– Kč. Pro letošní rok INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
i s ohledem na nastalou situaci se Podporu poskytuje město Rapočítá s vynaložením cca 1.6 mil. Kč. kovník i na výstavbu komunikací,
chodníků včetně inženýrských sítí.
ZVÝHODNĚNÉ PŮJČKY
Na základě schválených pravidel
NA OPRAVY NEMOVITOSTÍ lze poskytnout žadateli nenárokoMěsto Rakovník každoročně po- vý příspěvek až do výše 100 000,–
skytuje ze svého rozpočtu zvýhod- Kč. O výši příspěvku rozhoduje na
něné půjčky, které mohou žadate- doporučení rady města zastupitellé využít na obnovu střech, fasád stvo. Termín pro podání žádostí je
a výměnu oken u svých domovů. stanoven do 31. 12. kalendářního
V letošním roce je v rámci rozpoč- roku pro přiznání příspěvku v nátového provizoria vyhrazena na sledujícím roce. Do 31. 12. 2010 obzmíněný účel částka 3 mil. Kč. Vy- držel Městský úřad Rakovník dvě
plněné žádosti včetně všech po- žádosti s požadavkem v celkovém
žadovaných příloh je nutné poslat objemu 1 000 000,– Kč. Z těchto
nejpozději do 1. 3. 2011 na adresu dvou žádostí doporučila rada měsměsta, popřípadě osobně dodat na ta zastupitelům podpořit výstavbu
podatelnu úřadu. Veškeré informa- komunikace a chodníku v Renneroce k půjčkám z fondu rozvoje byd- vě ulici v Rakovníku pro 3 rodinné
lení města Rakovníka jsou k dispo- domy celkovou částkou 60 tisíc Kč.
zici na webových stránkách města Jedná se o napojení ulice Rennea případné dotazy lze konzultovat rova na ulici Zátiší a investiční náu paní Truxové na ekonomickém klady jsou odhadnuty na necelých
odboru MěÚ Rakovník, č. dveří 20. 350 tisíc Kč. Druhou žádost s poZvýhodněné půjčky s ročním úro- žadavkem na 700 tisíc Kč společkem 3% a max. splatností 4 roky zís- nosti Dřevodomky Rakovník, s. r. o.
kají žadatelé nejdříve po 18. 4. 2011, se rozhodli radní nedoporučit k fikdy o jejich přidělení rozhodne za- nancování. Zmíněná společnost již
stupitelstvo města.
v minulosti získala příspěvek na
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výstavbu komunikace v lokalitě
Na Spravedlnosti. Situaci v této lokalitě by mělo v budoucnu zlepšit
uvažované rozšíření komunikace.
Za tímto účelem odkoupilo město
Rakovník pozemek v těsné blízkosti stávající komunikace. O obou žádostech rozhodnou zastupitelé na
dalším zasedání.

PROJEKT SOUBĚŽNÉ
KOMUNIKACE
Město Rakovník začalo v loňském
roce s výstavbou cyklostezky Rakovník – Olešná s propojením
Olešná – Kněževes. Z dotace Státního fondu dopravní infrastruktury
ČR ve výši cca 1,5 mil. Kč byl financován úsek „C“, který představuje
odbočku na Kněževes. Nyní se připravují k realizaci úseky „A +B“ do
Olešné, na které byla městu Rakovník přislíbena dotace v maximální výši cca 7,1 mil. Kč z Regionální operačního programu Střední
Čechy. Pro výstavbu cyklostezky
se využije část nezpevněné účelové komunikace, která slouží např.
i k příjezdu kynologů k nedalekému klubu a cvičišti. Podmínky
dotačního programu nedovolují
využívat cyklostezku pro automo-
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bilovou dopravu. Z tohoto důvodu se radní shodli na přípravě projektu výstavby souběžné účelové
komunikace, která by zpřístupnila pozemky podél budoucí cyklostezky zahrádkářům, obyvatelům
dotčené lokality, návštěvníkům
kynologického cvičiště, zemědělské výrobě apod. Zmíněná budoucí komunikace by mohla zároveň
sloužit jako základ pro případnou
zástavbu jihozápadního svahu lokalit Bendovka a nad nemocnicí. Celá souběžná komunikace by
měla začínat spolu s cyklostezkou a končila by malým parkovištěm před kynologickým klubem.
Ponechání stávající komunikace
vedle nové cyklostezky se nejeví perspektivní hlavně z důvodu,
že vlivem nekontrolované údržby
i zásahy občanů i jejími uživateli
(inertní materiály, odpad ze staveb…) je dnes komunikace z větší míry vyježděna i mimo původní
trasu a zasahuje do okolních pozemků. S ohledem na úzkou souvislost obou záměrů bylo vypracování projektu účelové komunikace
zadáno stejné projekční kanceláři, která zpracovávala projekt cyklostezky. Kompletní projektovou
dokumentaci na rekonstrukci souběžné účelové komunikace vč. inženýrské činnosti zpracuje za cenu
118 800 Kč vč. DPH projektová kancelář Ing. Libor Křižák z Rakovníka.

KDO ZPRACUJE PROJEKT
NA VLADISLAVOVKU?
V loňském roce realizovali ve Vladislavově ulici správci inženýrských
sítí opravy plynovodů a částečně vodovodního řadu vč. přípojek, které budou ještě dokončovány v letošním roce. V minulosti
byla ulice opravována pouze přidáním nových vrstev asfaltu, což
mělo za následek zvýšení nivelety
vozovky nad obrubníky a chodníky. Pro odtok vody taky byly vytvořeny po okrajích silnice žlaby,
které si majitelé přilehlých nemovitostí upravili pro snadnější přejezd vozidel různými pláty a rourami. Zvolený systém odvodnění
tak zužuje celou komunikaci o cca
1 m. S ohledem na tento stav a provedených výkopových prací síťařů,
které narušily celistvost povrchu
silnice, rozhodli radní o vypsání
zadávacího řízení na zpracování
projektové dokumentace celkové rekonstrukce Vladislavovy ulice. Projekt generální opravy bude
řešit úpravu nivelety komunikace
a chodníků, nové obrubníky, odvodnění, nové dlažby chodníků,
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úpravu a stabilizaci poškozeného
podloží předchozími výkopy. Dále by úpravou mohla vzniknout
minimálně jednostranně podélná parkovací místa téměř v celé
délce komunikace. Stavbu doplní
i drobné architektonické prvky nebo zeleň. Projekt také prověří stav
dalších inženýrských sítí a navrhne
jejich případné opravy. Samozřejmostí projektu bude také zaústění
dešťových svodů do stávající kanalizace. Zpracování projektu vč.
inženýrské činnosti a vydání stavebního povolení se předpokládá
do konce srpna 2011. Na základě
povolení zvláštního užívání komunikace k výkopům měli síťaři opravit jeden jízdní pruh komunikace
v hodnotě cca do 2 mil. Kč. Tyto finance použije město Rakovník na
spolufinancování celkové rekonstrukce ulice. Cena díla vzejde po
vyhotovení projektové dokumentace ze zadávacího řízení.

OTÁZKA PROVOZU
SPORTOVNÍ HALY
V průběhu prosince obdrželo město Rakovník žádost Tělovýchovné
jednoty, tělovýchovná zařízení Rakovník (dále jen TJ TZ) o poskytnutí příspěvku na provoz areálu sportovní haly. TJ TZ Rakovník žádá
o poskytnutí příspěvku na provoz
sportovní haly tak, jako je poskytován jiným sportovním klubům
jako např. HC, SK, Tatran apod. Ve
svém vyjádření TJ TZ uvádí, že bez
pomoci jiného subjektu nemůže
dále hradit neustále se zvyšující náklady na provoz. Dle názoru
TJ TZ je jedinou možnou alternativou finanční podpora provozu
a případně následné převzetí areálu do majetku města. TJ TZ na závěr uvádí, že pokud nebude ze
strany města vůle stávající situaci
řešit, je třeba počítat s tím, že provoz sportovní haly v současné podobě zanikne. Ve svém vyjádření
na zastupitelstvu dne 13. 12. 2010
p. Suchánek (zástupce TJ TZ) uvedl, že výše příspěvku by měla být
400 – 500 tis. Kč. Město Rakovník
v současné době poskytuje příspěvek na provoz a údržbu sportovních areálů, které jsou ve vlastnictví města a sportovní kluby je mají
v užívání na základě provozovatelských smluv. Příspěvky jsou tedy
vždy poskytovány pouze na údržbu a provoz městského majetku.
Pokud by město poskytlo příspěvek TJ TZ, byl by tak podporován
provoz cizího majetku.
S ohledem na podanou žádost vyzve rada města prostřednictvím

odboru správy majetku žadatele k doložení potřebných dokladů pro posouzení možného rizika
převzetí budovy a požádá výbor
TJ TZ o návrh podmínek možného
převodu areálu do majetku města
Rakovníka. Po dodání těchto materiálů se rada města k projednání
podpory či eventuálního převodu
majetku vrátí.

ních 4 na 6 kusů. Stejně jako v loňském roce bude úřad jednat o finanční spoluúčasti zúčastněných
subjektů na klecích umístěných
v jejich areálech a v případě jejich
nesouhlasu umístí klece na jiná
místa. Tímto způsobem se podařilo v uplynulém roce dohodnout
finanční spoluúčast s firmou ZZN
ve výši 10 000,– Kč.

BEZÚDRŽBOVÉ MANTINELY A NOVÝ POVRCH
HŘIŠTĚ

PRVNÍ KROK
K MODERNIZACI

S žádostí o opravu povrchu hokejbalového hřiště se na město Rakovník obrátil klub HVS Rakovník,
který využívá víceúčelový areál
na Zátiší ke své sportovní činnosti. Mladší žáky rakovnického hokejbalového klubu HBC Rakovník
ocenil před Vánoci za sportovní
výkony v roce 2010 starosta města.
Povrch hokejbalového hřiště vykazuje po zhruba desetiletém využívání i přes prováděnou údržbu
četná poškození. V případě obnovy povrchu je nutné také odstranění stávajících dřevěných mantinelů včetně kovové kostry hrazení.
Z tohoto důvodu se také nabízí
výměna současných dřevěných
mantinelů za nové plastové, které jsou téměř bezúdržbové. S tím
souvisí také výměna kostry hrazení za novou, která bude proti korozi chráněna již žárovým pozinkem. Díky novým materiálům by
se ušetřily i prostředky na údržbu
celého hřiště. Radní vzali žádost
na vědomí a rozhodli zahrnout investiční akci do návrhu rozpočtu
města Rakovníka na rok 2011.

Síť veřejného osvětlení na Šamotce odkoupilo Město Rakovník
od společnosti Lasselsberger, s.
r. o. v červnu roku 2010 za cenu
30 000,– Kč. Síť veřejného osvětlení na Šamotce je rozdělena do
3 okruhů a dříve na ní bylo napojeno 64 kusů stožárů veřejného
osvětlení. Z důvodu tehdejší nedostatečné údržby je však většina
stožárů v havarijním stavu a na některých místech stožáry dokonce
chybí. Prvním krokem k postupné
modernizaci veřejného osvětlení
v lokalitě Šamotka je vybudování nového rozvaděče pro 3. okruh
veřejného osvětlení. Tento okruh
je nyní napájen ze soukromého
areálu firmy Lasselsberger, s. r. o.
a k přepojení se město Rakovník
zavázalo v kupní smlouvě. Po vytipování vhodného místa (p. p. č.
3768/2) postaví novou elektrickou skříň pro rozvaděč veřejného osvětlení v hodnotě 84 420,31
Kč včetně DPH firma Pavel Srp
– ERIMP z Rakovníka. První dva
okruhy jsou napájeny z rozvaděče u místní mateřské školy.

ODCHYT = PREVENCE

NÁJMY, PRODEJ,
REKONSTRUKCE BYTŮ

Již tři roky po sobě se provádí v zimním období na území města odchyt
holubů. Tento povolený způsob regulace počtu holubů se provádí
z preventivních důvodů. Zvířený
prach z trusu holubů totiž roznáší
bakterie a alergeny, které mohou
způsobit respirační obtíže nejen
u malých dětí. Dále trus ptáků znečišťuje chodníky, památky a fasády
domů, které majitelé opětovně za
nemalých nákladů opravují. V roce 2010 v měsících lednu – březnu
se podařilo do připravených klecí
odchytit 314 holubů, které specializovaná firma předává do asanačního ústavu k usmrcení a následně
sokolnickým spolkům k využití pro
krmení dravých ptáků. Pro letošní
rok nabídla své služby firma Ing. Jaroslav Lainz ve stejné cenové relaci
50 400,– vč. DPH s tím, že navýšila
počet odchytových klecí z původ-

Z nebytového prostoru v domě s č.
p. 7 na Pražské ulici by se měl stát
malometrážní byt. V tomto domě
již převažují prostory k bydlení.
Prvním krokem k realizaci tohoto
záměru je vypracování projektové dokumentace. Za tímto účelem
bylo vypsáno i zadávací řízení pro
výběr zpracovatele.
V případě rekonstrukce bytu č. 7
v Nádražní ulici již soutěžil dodavatel stavebních prací. Na základě
zpracované projektové dokumentace podaly nabídky 4 podnikatelské subjekty. Jeden zájemce však
nesplnil kvalifikační předpoklady
a byl vyřazen. Rozmezí nabídek se
pohybovalo od 463 tisíc po 625 tisíc Kč. S cenou ve výši 463 416,– Kč
vč. DPH zakázku získala rakovnická
firma Josef Drábek.
Ve stejném domě nabízelo město
Rakovník byt č. 2 k pronájmu. Na zá-

www.mesto-rakovnik.cz
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měr pronájmu bytu o velikosti 83,84
m2 reagovali dva zájemci. Ani jeden
ovšem nesplnil podmínky, které jsou
stanoveny v kritériích pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví
Města Rakovníka. Z tohoto důvodu

bude pronájem bytu opětovně zveřejněn s tím, že minimální nájemné
bylo stanoveno na 5 500,– Kč.
Na zveřejněný záměr prodeje bytu č. 22 v Malinovského ulici, který
má celkovou rozlohu 57 m2, reago-

val do stanoveného termínu pouze domu odprodat paní M. Vrabcové
jeden zájemce s nabídkou na 925 z Rakovníka.
tisíc Kč. V usnesení radní doporučiJan Polák,
li zastupitelstvu předmětný byt vč.
tiskový mluvčí MěÚ Rakovník
podílu na společných prostorech

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

5. RADA MĚSTA
Datum konání: 26. 1. 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
a tajemnice MěÚ Rakovník Mgr. Eliška Holková
Zapisovatelka: Jaroslava Holá
Zapsáno dne: 14. 2. 2011
analýzy a komplexního materiálu a členy komise Jiří Jelínek, Bc. Jan
k danému záměru. Po předložení Švácha, Mgr. Miroslav Koloc a Vácucelených
výstupů se rada města lav Haifler. Ze schváleného statuPečovatelská služba Rakovník pok
otázce
budoucího
provozu jeslí tu komise vyplývá také náplň její
řádá během roku celou řadu předčinnosti. Komise by měla vytvářet
nášek a výletů pro své klienty. Tu- vrátí.
prostor pro diskusi a prosazování
to činnost financuje jak z vlastních
MEDOVÁ
ULICE?
procesů vedoucích k maximální
zdrojů, tak i příspěvků cizích subV prosinci loňského roku požádal transparentnosti města. Komise si
jektů. Finanční dar ve výši 10 tisíc
majitel nemovitosti severně od Ma- vytyčila za úkol připravovat podklaKč na zmíněnou činnost přislíbila
sarykovy nemocnice o přidělení ná- dy a koordinovat aplikaci opatření
městské organizaci společnost Prozvu nové ulice a navrhl „2. tankové- vedoucích k průhlednému, efekcter & Gamble – Rakona, s. r. o. S přiho pluku“. V současné době není tivnímu a občanům vstřícnému
jetím daru, jak vyplývá ze zřizovací
cesta k dané nemovitosti nijak na- fungování městského úřadu. Svou
listiny, udělila rada města souhlas.
zvána. V této lokalitě dochází také pozornost zaměří také na činnosti
ke stavbě kanalizace a přívodu sí- vedoucí k efektivnímu fungování
STOUPAJÍCÍ ZÁJEM
tí pro budoucí výstavbu rodinných městské policie. Čas budou věnoO JESLIČKY
Město Rakovník jako jedno z mála domů. Rada města vzala v prosin- vat členové komise i transparentměst ve Středočeském kraji zřizuje ci žádost na vědomí a uložila pří- nímu a hospodárnému nakládání
a financuje ze svého rozpočtu jesle. slušnému odboru oslovit majite- s majetkem města. Z obecných cíle sousedních nemovitostí k dané lů lze jmenovat i průhledné a obRakovnické jesle jsou zřízeny jako
problematice. Z obdržených při- jektivní jednání a rozhodování ororganizační složka. V roce 2010 čipomínek bylo zřejmé, že navrže- gánů města.
nily celkové výdaje jeslí 1 893 700,–
ný název nepovažují vlastnící přiKč. Celkový příjem jeslí v roce 2010,
lehlých pozemků za příliš vhodný FUNGOVÁNÍ KOMISE PRO
který se skládá z úhrad za stravné
a upřednostnili by více neutrální VÝCHOVU A VZDĚLÁVÁNÍ
(jesle a klienti Ráčku) a tzv. zaopanebo místopisný název. S ohledem S příchodem nového roku zahájila
třovacího příspěvku, byl 708 004,–
na vznik budoucí zástavby rodin- svou činnost Komise pro výchovu
Kč. Celkové náklady tak činí za uplyných domů budou muset být v da- a vzdělávání. Členové této komise
nulý rok 1 185 696,– Kč. Z toho ¾
né lokalitě pojmenovány nové uli- se již sešli dvakrát a o své činnospředstavují náklady na zajištění
ce. Nyní by však bylo nadbytečné ti informovali radu města. S plány
odborného personálu. Každoročpojmenovávat všechny přístupo- komise a informacemi z již realizoně město Rakovník tuto službu fivé cesty v dané lokalitě. Na zákla- vaných schůzek se může veřejnost
nancuje částkou okolo cca 1,2 mil.
dě obdržených připomínek navrhl seznámit na webových stránkách
Kč. Zájem rodičů o službu jesliček
žadatel pouze pro přístupovou ces- města, kde jsou k dispozici nejen
se oproti předchozím létům zvýšil.
tu ke své nemovitosti, která se na- zápisy z jednání, ale i statut a jedKaždý měsíc se odborný personál
chází na pozemkových parcelách č. nací řád komise (http://www.messtaral v průměru o 13 dětí. V roce
3727 a 3728, nový neutrální název to-rakovnik.cz/organy-mesta/rada2009 a 2008 se počet pohyboval
„Medová ulice“. Tento název vysti- -mesta/komise/). V případě zájmu
v průměru okolo 7 dětí/měsíc. Vý- huje charakter lokality, kde se na- se lze na komisi obrátit přímo proše zaopatřovacího příspěvku činí chází zahrádky a nedaleko i bývalé střednictvím emailu: skolskakomi2 200,– Kč za děti navštěvující za- sady, kde svou práci odvádí i medo- se@gmail.cz.
řízení celý měsíc a u tzv. pětiden- nosné včely. S tímto názvem rada
ní služby je stanoven poplatek na města souhlasila a doporučila ho ZÁMĚR REKONSTRUKCE
1650,– Kč. S ohledem na odchod zastupitelům ke schválení.
MÍSTNÍ KOMUNIKACE
vedoucí sestry v průběhu roku
HUŘVINY
do důchodu, zvažuje vedení měs- KOMISE
V druhé polovině ledna 2011 byta začlenění provozu jeslí pod Pe- PRO TRANSPARENTNOST
la vypsána v rámci Regionálního
čovatelskou službu Rakovník jako Rada města na základě předlože- operačního programu Střední Čejedno z oddělení. V této souvislos- ného návrhu ustavila Komisi pro chy výzva č. 58. Z této výzvy buti pověřili radní odbor sociálních transparentnost. Předsedou komi- dou podpořeny projekty výstavby,
věcí a zdravotnictví vypracováním se byl jmenován Mgr. Václav Láska rekonstrukce a modernizace míst-

S RAKONOU
ZA POZNÁNÍM
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ních komunikací, které zajišťují nebo vylepšují přístup k existujícím
nebo potenciálním lokalitám hospodářského rozvoje. Město Rakovník má ve svém zásobníku projektů
zařazenu opravu místní komunikace v lokalitě Huřviny, která by splňovala podmínky ROP Střední Čechy. Zmíněná komunikace vede
z komunikace č. 229/II do lokality,
v níž má své provozovny celá řada
podnikatelských subjektů a nachází se zde i několik objektů k bydlení. Účelem zamýšlené rekonstrukce by měly být opravy inženýrských
sítí, veřejného osvětlení, povrchu
komunikace vč. odvodnění a případné vytvoření jednostranného
chodníku. Odhadem by se měla
investice pohybovat okolo cca 10
mil. Kč. S ohledem na termín podání žádostí do 31. 3. 2011 provedl
odbor výstavby a investic poptávkové řízení na výběr zpracovatele
komplexní projektové dokumentace a zpracovatele žádosti o dotaci
a monitoringu projektu. Vypracování projektové dokumentace vč.
související inženýrské činnosti zajistí projekční kancelář Ing. Lubomíra Křižáka a Ing. Zdeňky Křižákové
z Rakovníka za cenu 179 280,– Kč
vč. DPH. S firmou Eurovision, a. s.
z Brna bude uzavřena smlouva, jejímž předmětem je spolupráce a plnění činností za účelem získání, využití a udržení prostředků ze zdrojů
EU v programovacím období 2007
– 2013 na výše zmíněný projekt za
cenu 233 700,– Kč vč. DPH. Tato
suma náleží firmě pouze v případě získání dotace a zajištění kompletního dotačního managementu
a část těchto nákladů je následně
financovatelná z přidělené dotace.

VALORIZACE O 1,5%
Město Rakovník jako pronajímatel nebytových prostor a pozemků má v souladu s ustanovením

Zprávy z města

v nájemních smlouvách právo každoročně valorizovat nájemné a to
vždy o výši míry inflace za uplynulý rok, oficiálně vyhlášené Českým
statistickým úřadem. Nový výpočet nájemného musí být nájemci
písemně oznámen nejpozději do
30. 4. běžného kalendářního roku
s tím, že navýšení je účinné od 1. 1.
příslušného roku. V loňském roce
rozhodla rada města nájmy nebytových prostor nevalorizovat. Možnost valorizace byla uplatněna naposledy v roce 2009, kdy koeficient
inflace činil 6,3 % a rada rozhodla
uplatnit pouze 5 % navýšení. Pro letošní rok rada rozhodla valorizovat
nájemné u nájemních smluv v souladu s mírou inflace za rok 2010,
která činí 1,5 % s tím, že valorizovány budou jen smlouvy, kde valorizace přesáhne 10,– Kč. Zvýšení se
dotkne cca 90 smluv a celkový roční nárůst příjmu z nájemného bude
činit řádově 67 tisíc Kč.

PRODEJ BYTU 1590/15
Do první poloviny ledna mohli zájemci o byt č. 15 v Malinovského
ulici č. p. 1590 posílat své nabídky.
Byt je prodáván v rámci pokračující privatizace bytových domů č. p.
1589 a 1590 v Malinovského ulici,
kterou odsouhlasilo v minulém roce zastupitelstvo města. V tomto
případě se jednalo o byt ve 2. NP
o velikosti 1+1 o celkové podlahové ploše 27,62 m2. Na zveřejněný záměr byly doručeny 3 nabídky
v rozmezí od 480 tisíc Kč do 519 tisíc Kč. Rada města doporučila zastupitelstvu města rozhodnout odprodat zmíněný volný byt za cenu
519 000,– Kč panu Jandovi z Rakovníka s tím, že v případě neuzavření
kupní smlouvy bude byt nabídnut
druhému uchazeči v pořadí.

KONROLA ZELENĚ A JEJÍ
ÚPRAVY
Zimní období využívají pracovníci úřadu, starající se o městskou
zeleň spolu s odborníky z oboru k obchůzkám a kontrole stavu
vzrostlé zeleně. Doba vegetačního
klidu dřevin je vhodná pro případné kácení a prořezávky. Během několika pochůzek bylo provedeno
základní vyhodnocení zdravotního stavu stromů. Kvůli špatnému
stavu byly některé stromy navrženy ke kácení. Jedná se např. o 4 lípy u městského hřbitova, 4 topoly
v Čermákových sadech, 2 hlohy ve
významném krajinném prvku Hájek a další stromy, které vykazují
narušení kmenu nebo prosychání
koruny apod. Celkově bylo vytipováno 25 dřevin k pokácení. V rámci pěstebních opatření se navrhují
např. dosadby keřů pod hrušky na
Sixtově nám., úprava keřů podél

schodů k sídl. na Bendovce, urovnání svahu v ulici Mýtská a osázení severního svahu parkoviště,
dosadba živého plotu, řez keřů,
dosadba keřů u MŠ Vinohrady nebo výchovný řez hlohů na Husově
náměstí apod. Změny v podobě
úpravy zeleně se plánují také na
Sixtově nám. Následně také padl
návrh na realizaci projektu sadových úprav mezi hřbitovem a urnovým hájem. Prostor také slouží
jako přístupová cesta k oběma pietním místům a smuteční obřadní
síni. V současné době lemuje komunikaci alej z lípy srdčité, která
tvoří dominantu celého prostoru.
Lípy je třeba ošetřit, dosadit nové
stromy a doplnit alej vhodnými
porosty. Úprav by se mohl dočkat
i prostor vstupu před hřbitovem.
Jan Polák,
tiskový mluvčí MěÚ Rakovník

 ZPRÁVA Z ODDĚLENÍ OBRANY A OCHRANY
INFORMACE OBČANŮM MĚSTA RAKOVNÍK O POŽÁRNÍ OCHRANĚ
Městský úřad Rakovník informuje
touto cestou občany našeho města
o základních povinnostech a úkonech v oblasti požární ochrany:
– každý je povinen počínat si tak,
aby nezavdal příčinu ke vzniku
požáru, neohrozil život a zdraví
osob, zvířat a majetku
– každý, kdo zpozoruje požár, je
povinen:
– provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, zvířat
a majetku
– pokusit se všemi dostupnými
prostředky uhasit požár nebo
provést opatření k zamezení jeho šíření

– ohlásit požár nebo zabezpečit
ohlášení požáru Hasičskému
záchrannému sboru prostřednictvím ohlašovny požáru.
Při hlášení požáru je nutné uvést:
– kde hoří – adresu
– co hoří
– kdo volá
– číslo telefonu, ze kterého se volá
a vyčkat na zpětný dotaz.
Požární poplach se vyhlašuje hlasitým voláním „HOŘÍ“.
Nejdůležitější telefonní čísla pro případ požáru:
jednotné evropské číslo tísňového
volání
112
Hasičský záchranný sbor
150

Záchranná služba první pomoci 155 Ze statistiky Hasičského záchrannéMěstská policie
156 ho sboru Středočeského kraje, staniPolicie ČR
158 ce Rakovník uvádíme údaje o jejich
zásazích v roce 2010:
Pohotovost
– elektrický proud
840 850 860 Hasiči stanice Rakovník zasahovali
– voda
313 513 410 celkem ve 498 případech:
– plyn
1239 z toho
počet požárů
95
107
Adresy veřejných ohlašoven požáru počet dopravních nehod
v Rakovníku:
počet živelních pohrom
0
257
– Městská policie Rakovník, Huso- počet technických havárií
počet úniků nebezpečných látek 21
vo náměstí 116 (dvůr radnice)
ostatní případy
18
– ANEXIA, s.r.o., Lubenská 1588
13
– AUTOSTOP, s.r.o., Na Spravedl- počet usmrcených osob
nosti 1992
počet zraněných osob
70
3
– Nemocnice s poliklinikou, Dukel- počet evakuovaných osob
ských hrdinů 200.
počet zachráněných osob
22

 ZPRÁVA Z ODBORU ŠKOLSTVÍ, PAMÁTKOVÉ PÉČE, KULTURY,
TĚLOVÝCHOVY A CESTOVNÍHO RUCHU
VYHLÁŠENÍ 1. A 2. KOLA DOTAČNÍHO PROGRAMU NA ÚSEKU
PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO ROK 2011
Městský úřad Rakovník, odbor školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu oznamuje vyhlášení programu Ministerstva
kultury ČR (viz. www.mkcr.cz) Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností. Finanční prostředky
v Programu jsou určeny na zachování
a obnovu kulturních památek, které
se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky. Minimální podíl
vlastníka je 10% z nákladů, k nimž se
váže poskytnutý příspěvek. Příspěvek

Zprávy z města

z Programu nelze poskytnout, jestliže byl na stejnou akci ve stejném roce
poskytnut jiný příspěvek z ostatních
programů ministerstva kultury v oblasti památkové péče. Minimální výše
příspěvku je 50.000,– Kč.
Součástí finančního podílu vlastníka může být příspěvek poskytnutý z rozpočtu obce nebo kraje, příspěvek nadací nebo jiných subjektů.
Další informace naleznete v zásadách na webových stránkách města,
jejichž součástí je také formulář žádosti. Program se realizuje ve dvou
základních kolech a pro správní obvod Městského úřadu Rakovník by-

la určena celková částka 1 305 000,–
Kč. Z této částky jsme vyčlenili pro
první kolo 770 000,– Kč, pro druhé
kolo 535 000,– Kč.
Zájemci mohou podávat žádosti
na předepsaném formuláři odboru
školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu MěÚ
Rakovník do prvního kola dotačního programu do 28. 2. 2011, včetně
všech příloh. V případě, že jste nestihli první termín dotačního programu, lze žádost uplatnit v rámci
druhého kola do 30. 4. 2011, včetně všech příloh. Práce musí být
zrealizovány a zúčtovány v roce

2011. Kontaktní osoby: Ing. Tomáš
Kapsa, tel.: 313 259 207, e-mail: tkapsa@ murako.cz, Bc. Barbora Knorová, tel. 313 259 201, e-mail: bknorova@murako.cz
Po zkušenostech z předchozích kol
tohoto dotačního programu vyzýváme žadatele, aby svůj záměr požádat
o dotaci a její výši oznámili nejpozději do 23. 2. 2011 (u prvního kola)
a do 15. 4. 2011 (u druhého kola)
pracovníkům oddělení památkové
péče MěÚ Rakovník.
Ing. Marie Polcarová,
vedoucí odboru
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Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník vyhlašuje ke dni 1. 3. 2011 konkurz na pracovní místo

ŘEDITELKY/ŘEDITELE PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MĚSTEM RAKOVNÍK,
1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153, IČ 47016973.
Požadavky:
– předpoklady pro výkon činnosti ředitelky/ředitele základní školy a odborná kvalifikace v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů,
– znalost problematiky organizace, řízení a financování ve školství a příslušných předpisů.
Obsahové náležitosti přihlášky:
– jméno, příjmení a titul zájemce,
– datum a místo narození,
– místo trvalého pobytu,
– číslo OP nebo číslo dokladu o povolení pobytu (v případě cizího státního příslušníka),

– profesní životopis,
– úředně ověřené kopie dokladů o požadované odborné kvalifikaci (diplom vč. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce),
– doklady o dosavadním průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzený
posledním zaměstnavatelem,
– výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, popř. doklad o jeho vyžádání,
– originál dokladu o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa
(ne starší 2 měsíců),
– osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb. (tzv. lustrační osvědčení, nedokládají uchazeči narození po 1. 12. 1971), popř. doložit jeho vyžádání,
– koncepci rozvoje školy (max. 4 strany formátu A4),
– datum a podpis.

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky školy: 1. 7. 2011.
Termín podání přihlášky: Písemnou přihlášku včetně všech příloh zasílejte v obálce označené „KONKURZ 1. ZŠ RAKOVNÍK – NEOTVÍRAT“
tak, aby byla doručena nejpozději do 1. 4. 2011 včetně.
Název a adresa zřizovatele pro zasílání písemných přihlášek: Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník.
Na přihlášky v obálkách neoznačených nebo označených jiným způsobem nebude brán zřetel. Přihláška podaná po termínu bude vrácena uchaIng. Zdeněk Nejdl, starosta
zeči bez dalšího projednání s uvedením důvodu vrácení.

VZPOMÍNKA NA MILANA KOTÁLA,
kolegu, kamaráda, „tátu cyklostezek“

Svůj volný čas věnoval cykloturistice a plánům, jak vylepšovat a stavět nové
cyklotrasy. Ne nadarmo ho mnozí znali jako Tátu cyklostezek.
Takto jsme Milana Kotála potkávali v práci řadu let, na stavbě s přilepeným
telefonem u ucha.

Skrytou celoživotní vášní mu bylo malování.

Jeho kšiltovka s rakem držící v klepetu
hokejku vždy upozorňovala na jeho
zájem o rakovnický hokej. I jeho
zásluhou má Rakovník krytý zimní
stadion.
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Energii do žil mu vháněla i jeho čtyřnohá přítelkyně.
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Takto si pamatujeme našeho kolegu,
kamaráda…

Zprávy z města

 STALO SE
SPOLEČNÁ PREZENTACE
HOLIDAY WORLD 2011
Od brněnského veletrhu zaměřeného na propagaci cestovního ruchu
neuběhl ani měsíc a podobný nával turistů zaznamenaly i pavilony
pražského výstaviště. Od 10. do 13.
února 2011 se na veletrhu Holiday
World 2011 prezentovalo také město Rakovník. Expozice města ovšem
doznala i z důvodu neúčasti Středočeského kraje značných změn. Rakovník využil svého partnerství s Berounem a Kladnem v rámci uskupení
Bohemia Centralis a prezentoval své

zajímavosti a akce prostřednictvím
společného stánku.
Hlavním motivem se stala inovovaná Turistická šeková knížka, která
opět nabízí celou řadu výhod, slev
a soutěž o hodnotné ceny. Díky této
knížce máte možnost získat speciální kupóny. Při jejich předložení na
několika vybraných místech získáte okamžitou slevu či druhou vstupenku zdarma. Jde například o návštěvu berounské Městské rozhledny,
rakovnického plaveckého bazénu či

hornického skanzenu Mayrau. Navíc
můžete sbírat razítka z daných míst.
V případě, že nasbíráte minimálně 10 z celkového počtu 13 razítek
z různých míst uvedených v šekové knížce, budete odměněni cenami,
které budou zveřejněny na www.bohemia-centralis.cz
V šekové knížce najdou zájemci hned
několik aktivit a atrakcí, které pro zájemce připravují jednotlivá členská
města sdružení. Rakovník zve prostřednictvím šekové knížky všechny

potencionální turisty do železničního muzea v Lužné, za domácím chlebem na Hamousův statek nebo na pohádkovou zříceninu hradu Krakovec.
Beroun láká do Městského plaveckého areálu Tipsport laguna, na Městskou horu a na akci Berounské hradby. V Kladně je to například Hornický
skanzen Mayrau či kladenský zámek.
Jeden výtisk této nové knížky naleznete v příštím vydání Radnice.
Jan Polák,
tiskový mluvčí MěÚ Rakovník

 V KOSTCE
DŮM OSVĚTY
PRÁCE STÁLE POKRAČUJÍ

Zvenku to vypadá, jako by práce na rekonstrukci Domu osvěty vůbec neprobíhaly.

Uvnitř se již prostor sálu postupně mění. Na malou exkurzi se vydal i místostarosta města Bc. Jan Švácha.

DĚTSKÝ ČIN ROKU 2010
PODĚKOVANÍ VERONICE BAYEROVÉ

Vedení města Rakovník poblahopřálo ve čtvrtek 3. února 2011 Veronice
Bayerové, žákyni 1. ZŠ Rakovník, k úspěchu v celorepublikové soutěži Dětský
čin roku 2010.

Stalo se

Během cca půlhodinového rozhovoru sdělila Veronika pocity ze soutěže a své postřehy přidali také přítomní rodiče. Kromě podání rukou si mladá a stále usměvavá
dívenka odnesla kytičku, něco sladkého pro stále dobrou náladu a malý dárek.

www.mesto-rakovnik.cz
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 DOMOV NA ZÁTIŠÍ
Jak jde čas…
„Lidé milují věci důvěrně známé a vzorové.
Proto každý trpí při zprávě, že se jeho
oblíbená kavárna bude zavírat.“

Jack Welch

Přestože nás na přelomu roku 2010 / 2011 zasáhla nenadálá zpráva týkající
se změny vedení naší příspěvkové organizace a několik dní se zde nesla nervózní atmosféra z nejisté budoucnosti celého zařízení, neměla tato skutečnost vliv na společenský život klientů. Pro ty byl jako již tradičně připraven
pestrý program. Klientům Domova jsou každý den nabízeny nejrůznější
činnosti, ze kterých si mohou sami vybrat. Jde např. o rukodělné činnosti
(práce s papírem, s přírodním materiálem), trénink paměti, muzikoterapie
aj. Cílem těchto aktivizačních činností je smysluplné vyplnění volného času
a zamezení sociální izolonovanosti. I skladbou společenských akcí v letošním roce navážeme na rok minulý. Jen stručným výčtem zmíním na co se
mohou klienti Domova těšit. Jsou to pravidelná setkávání s dětmi ze 3. ZŠ
Rakovník v rámci Mezigeneračního projektu Kouzelný magnetofon, návštěvy paní Romany Frajmanové s psí fenkou Chunky. Dále navážeme na besedy s paní Mgr. Renatou Mayerovou, která nás nadále bude provázet historií
Rakovníka. Duchovní život klientů obohatí pravidelná katolická mše svatá
a bohoslužba Československé církve husitské. Obě jsou vždy hojně navštěvovány. Také je třeba zmínit připravovaný, v pořadí již třetí rekondiční pobyt
ve Zbůchu, který je pro klienty vždy nezapomenutelným zážitkem. Mimo to
pro klienty připravujeme nový cyklus přednášek o přírodě, občasné komponované pořady, dle přání klientů výlet do plzeňské ZOO a další zajímavé
akce. Pokud se chcete dozvědět víc o životě v Domově Na Zátiší Rakovník,
poskytovateli sociálních služeb, navštivte naše webové stránky www.dpsr.cz,
kde se dozvíte i o akcích, které připravujeme pro veřejnost.
Hana Riegerová, DiS., vedoucí sociálního úseku

DOMOV NA ZÁTIŠÍ RAKOVNÍK, poskytovatel sociálních služeb PŘIJME

ZDRAVOTNÍ SESTRU S REGISTRACÍ DO SMĚNNÉHO PROVOZU NA CELÝ ÚVAZEK.
Požadujeme: spolehlivost, zodpovědnost, bezúhonnost, komunikační schopnosti, předpoklady pro týmovou práci, kladný vztah k seniorům, empatie.
Nabízíme: odpovídající mzdové ohodnocení v souladu s nařízením vlády v platném znění dle stupnice platových tarifů.
Nástup: dle dohody. Registrace podmínkou.
Strukturovaný životopis zasílat do 20. 3. 2011 na výše uvedenou adresu nebo na e-mail: soczdr@dpsr.cz, reditel@dpsr.cz.
Bližší informace: pí. Skálová tel: 313 512 509 nebo email: soczdr@dpsr.cz

 SVAZ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
Svaz zdravotně postižených Rakovník, T. G. Masaryka 2473, Rakovník, tel. 313 513 008
Připravujeme výlety a rekondiční pobyt (účast možná, i pokud nejste členy) HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN PRAHA, MUZIKÁL CARMEN,

JESENICE, HUBERT, DRAHOUŠ, POSEZENÍ S HUDBOU
A TANEC

V HLAVNÍ ROLI ZPÍVÁ LUCIE BÍLÁ

Úterý 14. 6. 2011, cena 640,– Kč, ZTP 395,– Kč.
Odjezd v 17 hodin od budovy Úřadu práce, návrat asi ve 23.30 hodin. ZaStředa 28. 4. 2011, cena 190,– Kč. Odjezd z Rakovníka v 8 hodin od budoplaťte prosím do konce března, pro uplatnění slevy přineste průkaz ZTP.
vy Úřadu práce.
V ceně je vstupenka a autobus.
Nejdříve navštívíme muzeum v Jesenicích s expozicí keramických nálezů
ze středověku, cechovních památek řemeslné výroby a přírodního parku CHORVATSKO, MAKARSKÁ RIVIÉRA, LETOVISKO
Jesenicko. Poté se vydáme na prohlídku zámečku Hubert a hospodářského DRVENIK:
dvora Plaveč. V restauraci v Drahouši pro nás bude připraven dobrý oběd Termín 5. – 14. 9. 2011, cena 7 000,– Kč, hotel SREČKO, 50 m od pláže.
a odpoledne strávíme při poslechu živé hudby, zpěvu a tanci.
Polopenze, doprava autobusem, zálohu 1 000,– Kč – zaplaťte prosím ihned
Návrat do Rakovníka v 17 hodin. V ceně je autobus, vstupné a hudba.
při přihlášení, doplatek do konce července.

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

CO NABÍZÍME:

AKTUÁLNĚ

– 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 atd.

Již v listopadu jsme odstartovali literární soutěž pro žáky 2. stupně základních a studenty středních škol na téma „Hluk – nemoc dnešní doby“. Konečná uzávěrka soutěže byla stanovena na 31. ledna 2011. Do té doby se nám
sešlo celkem devět pěkných literárních děl a dokonce několik vydařených
výtvarných prací žáků šestých tříd 3. ZŠ Rakovník, které vhodně téma naší
literární soutěže ilustrují. Vyhodnocení výsledků již proběhlo. Autoři jednotlivých prací se o nich dozvídají prostřednictvím našich webových stránek, e-mailem a písemnou zprávou přímo do školy. Knižní dárky od nakladatelství Portál a Fragment už v současné době putují nebo již doputovaly
do rukou svých nových majitelů. Nejlepší práce postupně otiskne na svých
stránkách Rakovnický deník.
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Stalo se/Pozvánky

POZVÁNKA
Rádi bychom vás pozvali na benefiční koncert s názvem „Právě proto...“, který se uskuteční v pátek 11. března 2011 v rakovnickém klubu DDM v Čermákových sadech od 19.00. Koncert se koná na podporu činnosti naší organizace (poradenská a osvětová činnost, pomoc se zajišťováním potřebných
informací pro osoby se sluchovým postižením na Rakovnicku, servis kompenzačních pomůcek…).
Konzultační hodiny:
pondělí: 10 – 16 hod.
úterý:
9 – 15 hod.

Mimo uvedené dny a v případě naší nepřítomnosti je možné dohodnout individuální konzultaci e-mailem na snn.rakovnik@seznam.cz nebo na našich
telefonních číslech 728 720 751 nebo 603 310 979 (pouze SMS!).
Kde nás najdete:
Naše kancelář se nachází na adrese Tyršova 437 v Rakovníku, v přízemí
vlevo.
Neváhejte se na nás obrátit se svými dotazy a podněty pro naši další práci.
Za SNN v ČR ZO Rakovník
vám příjemné dny přeje Bc. Kristýna Klatovská

 1. ZŠ RAKOVNÍK
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE NA 1. ZŠ RAKOVNÍK PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY
Budoucí školáčci, kteří v úterý 1. února 2011 odpoledne navštívili tělocvičnu 1. ZŠ, se rázem ocitli v pohádkovém světě, v němž si mohli nejen
popovídat, ale hlavně zasoutěžit s mnoha pohádkovými přáteli – Machem
a Šebestovou, Červenou karkulkou, vílami, vodníkem, šašky a mnoha dalšími. Všechny bytosti byly připraveny podat pomocnou ruku při plnění
úkolů, kdy děti bravurně kličkovaly s míčkem na lžičce na slalomové dráze, házely balonky do šaškovy velké otevřené pusy, závodily v račím běhu,
skákaly v pytli, kopaly na bránu, zkrátka snažily se obstát v řadě úkolů. Dařilo se všem, a tak byly rozdány i připravené odměny, medaile a diplomy.
Velkou pochvalu si zaslouží všichni žáci 9. tříd, kteří obětovali hodně volného času, aby dětem úkoly vymysleli, připravili kulisy i nápadité kostýmy, a hlavně se postarali o to, aby každé z nich odešlo s pěkným zážitkem
a snad i přesvědčením, že chodit do školy může být vlastně docela zábava.
I my jsme rádi, že se na naší škole setkáváme a věříme, že se i nadále budeme setkávat s tak šikovnými dětmi.

 OKRAŠLOVACÍ SPOLEK MĚSTA RAKOVNÍKA
Chválí:
V Rakovníku je od letošní zimy rozmístěno několik kontejnerů pro
sběr nepotřebného ošacení a obuvi. Kontejnery velikosti telefonní
budky jsou solidní kovové konstrukce. Lidé se mohou kdykoliv rozloučit s věcmi, které jinému člověku ještě budou sloužit.
Doufejme, že těchto kontejnerů bude přibývat a naopak budou ubývat napěchované igelitky v silničních příkopech, zvláště po nedělních
návratech chalupářů zpět domů.

Kritizuje:
Současný pohled na Vysokou bránu, dominantu města, je od Husova
náměstí v Masné ulici pokažen prknem, které nese elektrický kabel
k pracovní buňce. Kabel by mohl být zavěšen na lanku nebo položen
do rýhy ve vozovce. To by snad neměl být problém pro firmu Strabag,
která bude provádět regeneraci památkové zóny a opravu komunikací
až do 12. ledna 2012.

Jiří Košík a Svatopluk Salák, členové Okrašlovacího spolku v Rakovníku.
e-mail: okrasrak@seznam.cz

Informace

www.mesto-rakovnik.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 OD LEDNA 2011

MC Paleček pořádá ve spolupráci s GZW Rakovník

PONDĚLÍ 8.30 – 9.15
9.00 – 12.00
10.00 – 10.30
15.15 – 16.00
16.00 – 17.00
16.00 – 16.45
ÚTERÝ
9.00 – 12.00
10.00 – 10.30
14.45 – 15.30
15.45 – 16.30
16.30 – 18.30

VELIKONOČNÍ JARMARK

17.30–20.00
8.30 – 9.15
9.00 – 12.00
10.00 – 10.30
15.15 – 16.00
16.15 – 17.00
ČTVRTEK 9.00 – 12.00
9.30 – 11.30
15.30 – 16.15
16.30 – 17.30
17.30 – 19.00
17.30 – 19.30
PÁTEK
9.00 – 12.00
10.00 – 10.30
STŘEDA

Angličtina pro rodiče s hlídáním dětí
Miminka
Hrátky s Pavčou
Brousíme si jazýček
Keramika pro děti
Francouzština pro rodiče s hlídáním dětí
Hernička
Rarášek
Angličtina I – začátečníci
Angličtina III
Klub dvojčat (sudé týdny)
Francouzština pro děti
Scrapbook (liché týdny)
Němčina pro rodiče s hlídáním dětí
Hernička
Šikula a Šikulka – tvoření s Janou
Angličtina II
Baby aerobik
Hernička
Waldorfská pedagogika (1 rok – 5 let)
Veselá barvička
Keramika pro děti
KŠR – Klub šikovných rodinek (sudé týdny)
Keramika pro rodiny (liché týdny)
Hernička
Cvičeníčko, masáže

15. – 16. 4. 2011
Kde: prostory GZW Rakovník
Kdy: PÁ 15. 4. 2011 10–16 hod.
SO 16. 4. 2011 10–16 hod.
–
–
–
–

Prodej řemeslných výrobků
Výstava a hlasování v soutěži o nejkrásnější kraslici
Výtvarná dílna pro děti i dospělé (stojánky na vajíčka, jarní dekorace, aj.)
Prezentace činnosti a výstava výtvorů z kroužků MC Paleček

Děkujeme za vaši návštěvu, nákupem i účastí na jarmarku přispíváte na
činnost našeho sdružení.
Zvláštní poděkování patří GZW za spolupráci s naším MC.
Info: Jana Učíková, mob. 604 270 618, jana.ucikova@seznam.cz

 STUDIO HARMONIE

NA VEČERNÍ SETKÁNÍ A TVOŘENÍ
vás zve
MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK
KDY: Každou první středu v měsíci od 20.00 hod.
(tj. 2. 3., 6. 4., 4. 5. a 1. 6.)
KDE: MC Paleček, 1. patro MŠ Vinohrady,
Zd. Štěpánka 2232, Rakovník
2. 3. 2011: Kytičky (přívěsky) na mobil
6. 4. 2011: Originální jarní svíčky
Těšíme se na vás.
www.mc-palecek.com
MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK
PŘIJÍMÁ

RUKODĚLNÉ VÝROBKY
PRO VELIKONOČNÍ BURZU
OD 1. 4. – DO 11. 4. 2011
v době provozních hodin v kanceláři MC.
Podrobná pravidla najdete na webu MC Paleček nebo na vyžádání
e-mailem, osobně v MC
MC Paleček najdete v Rakovníku v 1. patře MŠ Vinohrady ulice
Zd. Štěpánka 2232,
www.mc-palecek.com
Info: Jana Učíková, mob. 604 270 618, jana.ucikova@seznam.cz

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAROZENÍ
Od 20. 1. 2011 do 13. 2. 2011 se v Rakovníku narodili:
Patrik PROKOP, Vojtěch BURIAN, Thomas RYDVAL, Markéta KRUPKOVÁ, Magdaléna KRUPKOVÁ, Natálie RICHTEROVÁ, Nela ŠMÍDOVÁ, Magdalena LAUNOVÁ, Isabela Jana ULLRICHOVÁ, Pavlína ŠARIŠSKÁ, Magdaléna NOVOTNÁ, David ŠATNÝ, Michaela FRAŇKOVÁ, Martin BAYER,
Jiří CÍR, Matěj JANSKÝ, Tadeáš STRUŽKA, Jiří SEJPKA, Viktor DANYLYŠYN, Karolína HAJNÁ, Lukáš GONDA, Matyáš MISÍK, Andrea ŠANDOVÁ,
Natálie VACKOVÁ, Jiří CÉDL, Petr KINKAL, Nela KONČEKOVÁ, Ondřej KONDELÍK, Tadeáš ZELENKA, Adriana MAZUROVÁ, Nikol KŘIKAVOVÁ,
Veronika MELOVÁ, Anna KŠONŽEKOVÁ, Vladimír KENDERKA, Tomáš Jan DRLÍK, Benjamin NEMEC, Antonín MISÍK.
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Pozvánky, Informace

 MĚSTSKÁ KNIHOVNA RAKOVNÍK
BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ
Určitě se každému z nás stalo, že si šel do obchodu koupit něco
hezkého na sebe. Při pohledu do zrcadla zjistíme, že vysněný
obleček nám moc nesluší. Zkoušíme další modely, měníme barvy látek i vzory, navštívíme další prodejny a výsledkem je prázdná nákupní taška, absolutní vyčerpání a nechuť si cokoli dalšího zkoušet minimálně další rok. Ovšem
přátelé, tohle se nám rozhodně nemůže stát, když si zajdeme do prodejny
knih nebo do knihovny. Kterýkoli obal knihy, kterákoliv velikost a jakýkoliv
knižní titul sluší všem. Tady není potřeba řešit svou konfekční velikost, pohlaví ani věk. V jediném obchodě nebo v prostoru půjčovny knih si vybereme
všichni přesně to, co nám padne a na co máme náladu. Čtení sluší každému.
Letošní březen, třetí měsíc v roce, je věnován čtenářům. Všem, kteří mají
rádi knihy, kdo v nich s radostí listují a těm, kdo s nadšením luští stránky
plné písmenek a obrázků. Naše knihovna bude čtení knih podporovat a neúnavně připomínat, jak je čtení důležité. Takže, pokud máte náladu si něco
vyzkoušet, prohlédnout, případně zapůjčit domů, abyste se viděli ve svém
zrcadle, tak rozhodně navštivte půjčovnu knih. Sami zjistíte, že čtení vám
opravdu sluší.
Milena Křikavová

ŠANCE PRO ZAPOMNĚTLIVÉ ČTENÁŘE
Městská knihovna Rakovník byla slavnostně otevřena a zahájila svou
činnost 28. února 1841, před 170 lety. A při této příležitosti dáváme
možnost všem, kdo pozapomněli, že knihy s razítkem knihovny jsou
skutečně jejím majetkem. V době od 1. do 4. března 2011 můžou zapomnětlivci, kteří mají dlouho doma dokumenty právě s razítkem Měst-

ské knihovny Rakovník, vrátit je bez poplatku. Stačí přijít a dokumenty
odložit do připraveného boxu na chodbě před oddělením pro dospělé
čtenáře v budově Na Sekyře nebo na chodbě před hudebním oddělením
na Husově náměstí.
Milena Křikavová

PŘÍRŮSTKY V AUDIO-VIDEOPŮJČOVNĚ
DVD: KARATE KID – akční, MACHŘI – komedie, ONDINE – společenský, PROTI PROUDU – společenský, RESIDENT EVIL: AFTERLIFE – sci-fi,
TIKOT HODIN – akční. DÁL NEŽ SE ZDÁLO – komedie, BLBEC K VEČEŘI – komedie, GANGSTEŘI – akční, SALT – akční, 22 VÝSTŘELŮ – akční,
MÁ MĚ RÁD, NEMÁ MĚ RÁD – komedie, JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT – komedie, SCOTT PILGRIM: PROTI ZBYTKU SVĚTA – komedie, RALLYE SMRTI 2 – akční, WALL STREET: PENÍZE NIKDY NESPÍ – společenský, SECRETARIAT – společenský, NOWHERE BOY – společenský, THE
SOCIAL NETWORK – společenský.
ČESKÉ: ROMÁN PRO MUŽE.
DĚTSKÉ: BOŘEK STAVITEL 6: LUĎŮV DLOUHÝ NÁKLAD, LOVECKÁ SEZÓNA 3, TOM A JERRY: BOJ O JÍDLO, JÁ – PADOUCH, LEGENDA
O SOVÍCH STRÁŽCÍCH, TOM A JERRY: MISTŘI SVĚTA, KRÁSKA A ZVÍŘE, KRÁSKA A ZVÍŘE: KOUZELNÉ VÁNOCE, KRÁSKA A ZVÍŘE:
KRÁSKA V KOUZELNÉM SVĚTĚ.

Rakovnická kultura
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 KULTURNÍ CENTRUM
PONDĚLÍ 7. 3.

STŘEDA 23. 3.

STŘEDA 9. 3.

TYLOVO DIVADLO
19.00 HODIN
EKVÁDORSKÁ AMAZONIE

SÁL KULTURNÍHO CENTRA
BUDVARKA

O zvířatech, rostlinách a lidech z Kordilier
a deštného pralesa bude vyprávět a diapozitivy promítat Pavel POLÁK.
Uvidíme i indiána z kmene lovců lebek.
Vstupné 50 Kč

Jeden z nejznámějších jihočeských dechových orchestrů hraje již úctyhodných 70 let,
po čase opět u nás.
V rámci cyklu VEČERY S DECHOVKOU
Vstupné 200 Kč

STŘEDA 9. 3.

Pěvecké duo Marie HANZELKOVÁ
a Jiří ŠKVÁRA v pořadu složeném z nejkrásnějších melodií české lidovky i zahraničních
evergreenů.
Vstupné 50 Kč

ké osídlení, trully a jiné – příroda i historie.
Vypráví a diapozitivy promítá Jaroslav TIŠER.
Vstupné 50 Kč

TYLOVO DIVADLO
19.30 HODIN
HOP TROP – 30 LET NA SCÉNĚ
Koncert populární folkové skupiny
Vstupné 160 Kč

PÁTEK 11. 3.
19.30 HODIN

Marc Camoletti

MILÁČEK ANNA
Komedie o tom, že není šikovné si domů
přivést milence, právě když má váš manžel
v ložnici svou přítelkyni. Ještě, že je tu služka
Anna…
Režie Zdeněk Tyc
Hrají Martina Hudečková, David Prachař, Linda Rybová, Saša Rašilov, Vanda Hybnerová.
Převzaté představení Divadla Palace Praha
V rámci divadelního předplatného 2010 – 2011

SOBOTA 12. 3.
SÁL KULTURNÍHO CENTRA
18.00 – 21.00 HODIN
MEGAPÁRTY – ZUMBA LIVE
aneb KARNEVALOVÝ ZUMBA REJ
Velká zábava – radost z pohybu – latinsko-americké rytmy!!!
Nezáleží na věku, pohlaví ani na tanečních
zdatnostech!!!
Masky vítány – tvořivosti a fantazii se meze
nekladou!!!
Povedou vás špičkoví tanečníci – TOP ZIN –
instruktoři:
Michal ŠUBR, Misha ŘEHOŘKOVÁ, David
JUŘINA, Magdalena RÖDEROVÁ
Tombola – slosovatelné vstupenky.
Pořádá Studio Harmonie ve spolupráci
s Kulturním centrem Rakovník
Vstupné – pokud si stihnete zakoupit
vstupenku do 28. února 2011,
zaplatíte pouze 200 Kč, od 1. března pak 250 Kč

NEDĚLE 13. 3.
SÁL KULTURNÍHO CENTRA
TANEČNÍ PODVEČER

19.00 HODIN

Co všechno byste obětovali pro sen?
Režie Darren Aronofsky
Hrají Natalie Portman, Vincent Cassel a další.
Mládeži do 15 let nepřístupný – 110 minut
Vstupné 75 Kč

19.00 HODIN NEDĚLE 13. 3.
TYLOVO DIVADLO
RANGO
Provincie Apulie, Basilikata a Kalábrie – řec-

TYLOVO DIVADLO
JIŽNÍ ITÁLIE

TYLOVO DIVADLO

TYLOVO DIVADLO
ČERNÁ LABUŤ

ČTVRTEK 24. 3.

SÁL KULTURNÍHO CENTRA 15.00 HODIN
ČTVRTLETNÍK PRO SENIORY
TO BÝVALY HITY

ČTVRTEK 10. 3.

16.00 HODIN

Hraje KVINTET Jiřího Soukupa
Vstupné 80 Kč

STŘEDA 16. – SOBOTA 19. 3.
TYLOVO DIVADLO
WINTRŮV RAKOVNÍK
XXXV. krajská postupová přehlídka amatérských divadelních souborů s výběrem
na celostátní přehlídku Divadelní Děčín.
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SOBOTA 26. 3.
SÁL KULTURNÍHO CENTRA
a TYLOVO DIVADLO
20.00 HODIN
VIII. REPREZENTAČNÍ PLES
KRÁLOVSKÉHO MĚSTA RAKOVNÍKA
K tanci a poslechu hrají IDEAL BAND, THE
FIREBALLS – 50s Rock’n’Roll Band Brno ,
BRASS BAND Rakovník, CIMBÁLOVÁ MUZIKA
Saši VRÁBELA, klavírista Richard POGODA
Dále vystoupí Aerobik show – PROFI FITNESS
MILLENIUM, HOSPITAL CREW, Václav MASARYK a Monika ABSOLONOVÁ – STAR DANCE
Moderují – Sandra POGODOVÁ a Marcela
ŠKÁBOVÁ
Vstupné 300 Kč a 250 Kč

STŘEDA 30. 3. A ČTVRTEK 31. 3.
TYLOVO DIVADLO
19.00 HODIN
SCREAMERS V ŘÍŠI DIVŮ

14.00 HODIN

Animované dobrodružství ještěrky v českém
znění.
Režie Gore Verbinski
Mládeži přístupný – 100 minut
Vstupné 75 Kč

NEDĚLE 13. 3.
TYLOVO DIVADLO

17.00 HODIN

Po mnoho let byly zaznamenány případy
pozorování UFO po celém světě

SVĚTOVÁ INVAZE
Los Angeles se stane poslední výspou
lidstva v bitvě, kterou nikdo nečekal.
Režie Jonathan Liebesman
Hrají Michelle Rodriguez, Aaron Eckhart
a další.
Mládeži do 12 let nepřístupný – 112 minut
Vstupné 110 Kč

PONDĚLÍ 14. 3.
TYLOVO DIVADLO
RANGO

17.00 HODIN
Vstupné 75 Kč

Travesti show nejvyšší kvality.
Vstupné 250 Kč

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN
A KVĚTEN
9. 4. ROCK VÍKEND s PROŠLOU LHŮTOU
a jejich hosty
17. 4. 5 ANGELS – koncert skvělé dívčí
vokální skupiny
24. 4. VELIKONOČNÍ KONCERT ŠTĚPÁNA
RAKA – kytara
29. 4. OLDIES ROCK PARTY s kapelou 3NITY
Praha a jejich hosty
17. 5. 4TET

KINO – BŘEZEN 2011

ÚTERÝ 1. 3.
TYLOVO DIVADLO

17.00 HODIN

Animovaný film v českém znění

GNOMEO A JULIE
Nejslavnější příběh lásky na světě od Williama Shakespeara v úplně jiném rozměru.
Režie Kelly Asbury
Mládeži přístupný – 90 minut
Vstupné 120 Kč

STŘEDA 2. 3.
TYLOVO DIVADLO
HEZKÉ VSTÁVÁNÍ

19.00 HODIN

Becky Fullerová je mladá, krásná, ambiciózní
a právě získala vysněnou práci. Přesto se její
život řítí do pekel.
Režie Roger Michell
Hrají Rachel McAdams, Harrison Ford a další.
Mládeži do 12 let nepřístupný – 107 minut
Vstupné 75 Kč

PONDĚLÍ 14. 3.
TYLOVO DIVADLO
SVĚTOVÁ INVAZE

19.00 HODIN
Vstupné 110 Kč

ÚTERÝ 22. 3.
TYLOVO DIVADLO
SANCTUM

19.00 HODIN

Dobrodružný thriller od tvůrce Jamese
Camerona.
Režie Alister Grierson
Hrají Ioan Gruffudd, Richard Roxburgh
a další.
Mládeži do 12 let nepřístupný – 110 minut
Vstupné 130 Kč

NEDĚLE 27. 3.
TYLOVO DIVADLO
14.00 HODIN a 17.00 HODIN
ODCHÁZENÍ
Filmová adaptace úspěšné divadelní hry
Odcházení od Václava Havla z roku 2007.
Režie Václav Havel
Hrají Josef Abrhám, Dagmar Havlová, Vlasta
Chramostová a další.
Mládeži do 12 let nepřístupný – 100 minut
Vstupné 75 Kč

PONDĚLÍ 28. 3.
TYLOVO DIVADLO
ODCHÁZENÍ

19.00 HODIN
Vstupné 75 Kč

Rakovnická kultura

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA POŘADY KULTURNÍHO CENTRA:
Pokladna Kulturního centra Rakovník,
Na Sekyře 2377, Rakovník, telefon 313 512 997
Pondělí – zavřeno
Úterý
10.00 – 13.00 13.30 – 17.00 hod.
Středa 10.00 – 13.00 14.00 – 19.45 hod.
Čtvrtek 10.00 – 13.00 13.30 – 17.00 hod.
Pátek
12.30 – 18.00 hod.
Neděle 13.00 – 17.15 hod.

Dále je pokladna otevřena vždy 1 hodinu
před začátkem představení. Rezervované
vstupenky si vyzvedněte dle dohodnutého termínu, nejpozději však tři dny před
konáním představení! Vstupné včetně 1,– Kč
příplatku na Fond kinematografie.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

E–mail: vedouci@kulturnicentrum.cz
ekonomickeodd@kulturnicentrum.cz
dramaturgie@kulturnicentrum.cz
dramaturg@kulturnicentrum.cz
propagace@kulturnicentrum.cz
kcr@kulturnicentrum.cz
www.kulturnicentrum.cz

Kulturní centrum Rakovník oznamuje:
Předprodej zamluvených vstupenek na vystoupení skupiny SCREAMERS probíhá v pokladně Kulturního centra od úterý 1. března do úterý 15. března 2011. Nevyzvednuté vstupenky budou nabídnuty dalším zájemcům od středy 16. března 2011. Cena vstupenky 250,–Kč.

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

MANSARDA MUZEA

GALERIE SAMSON-CAFEÉ

KULTURNÍ AKCE:

DO 3. 4. 2011

1. 3. – 24. 4. 2011

9. 3. 2011

25 LET VÝTVARNÉ
SKUPINY TERČ

KAREL LIEBSCHER

Sál Dr. Spalové
17.00 hodin
JEDNA KAPSA PRÁZDNÁ A DRUHÁ
VYSYPANÁ
ANEB OSUDY LIDÍ A PENĚZ ZA ČESKÉ
VÁLKY (1618–1620)

Historické obrázky Rakovníka, Kladna, Slaného a Kralup nad Vltavou

PETROVCOVA VÝSTAVNÍ SÍŇ

Mgr. Kamil Smíšek (archeolog Středočeského muzea v Roztokách u Prahy)
Přednáška

3.3. – 24. 4. 2011
KOČÁRKY

23. 3. 2011

Ze soukromé sbírky
Vernisáž 3. 3. 2011 v 16.00 hodin

Sál Dr. Spalové
17.00 hodin
BITVY TŘICETILETÉ VÁLKY
PhDr. Ladislav Čepička (historik VHÚ Praha)
Přednáška

 RABASOVA GALERIE
WWW.RABASGALLERY.CZ

NOVÁ SÍŇ
POD VYSOKOU BRÁNOU
DO 3. 4. 2011
ROMAN TRABURA
PSYCHO

VÝSTAVNÍ SÍŇ NA RADNICI

HEROLDOVA SÍŇ

DO 6. 3. 2011

11. 3. 2011

19.30 hodin
MONIKA RŮŽKOVÁ – HOUSLE
ESTER GODOVSKÁ – KLAVÍR
MARKÉTA ŘÍHOVÁ – HOUSLE
BARBORA ŘÍHOVÁ – KLAVÍR

VLADIMÍR SKOPAL
FOTOGRAFIE

10. 3. – 27. 3. 2011
NAMALUJ TOHO, KDO TĚ UČÍ

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

Program: T. Vitali, S. Prokofjev, M. Moszkowski, W. A. Mozart, A.Bazzini,
P. de Sarasate

Dětská výtvarná soutěž
Vyhlášení výsledků soutěže 10. 3. 2011 od
14.00 hodin

31. 3. – 1. 5. 2011

17. 3. 2011

JOSEF ŘÍHA
POTKÁVÁNÍ KRAJIN, MĚST
A LIDÍ
Fotografie
Vernisáž 31. 3. od 16.00 hodin

19.30 hodin
6. ABONENTNÍ KONCERT KPH
TRIO BEL CANTO
Beata Blašková Zádrapová – soprán, Vítězslav Drápal – flétna, Libor Janeček – kytara
Program: A. Vivaldi, F. Benda, G. Caccini,
G. F. Händel, G. Giordani, L. Janáček,
P. Eben, W. A. Mozart, N. Paganini, A. Michna
z Otradovic

 MATEŘSKÁ ŠKOLA VINOHRADY RAKOVNÍK
Zd. Štěpánka 2232, 269 01 Rakovník, telefon: 313514247, e-mail:ms.vinohrady@iol.cz, IČ : 47013982

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Dne 21. 3. 2011 od 8.00 do 16.00 hod. bude probíhat zápis dětí na školní rok 2011/2012.
„Den otevřených dveří“ proběhne současně, a to od 8.00 hod. do 10.00 hod. a od 15.00 hod. do 16.00 hod.
Zavítejte mezi nás a naše děti, jste srdečně zváni.
Irena Bartoníčková, ředitelka MŠ Vinohrady

Rakovnická kultura/Pozvánky

www.mesto-rakovnik.cz
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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

STŘEDA 2. 3.
Sportovní hala
HALOVÝ FOTBAL

STŘEDA 16. 3.
8.00 hodin

– okresní kolo pro SŠ
H. Opatová

ÚTERÝ 22. 3.
14.00 hodin

– okresní kolo pro ZŠ
M. Vondříčková

PÁTEK 18. 3.

LYŽOVÁNÍ BOŽÍ DAR
odjezd v 7.30 hodin od sokolovny,
příjezd kolem 18.00 hodiny
H. Opatová
cena za dopravu: Kč 200,–

STŘEDA 9. 3.
Klub DDM
14.30 hodin
RAKOVNICKÝ SLAVÍČEK
16. ročník soutěže ve zpěvu pro děti MŠ
a dětí 1. – 4. ročník ZŠ
M. Círová

STŘEDA 9. 3.
Klub DDM
8.00 hodin
ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA
– okresní kolo pro ZŠ a SŠ
A. Holá

Na základních a středních školách
MATEMATICKÝ KLOKAN

8.00 hodin

– okresní kolo ve vybíjené
H. Opatová

19.00 hodin

2. ZŠ Rakovník
PYTHAGORIÁDA

PONDĚLÍ 21. 3.
Klub DDM
8.00 hodin
OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE
– OKRESNÍ KOLO SŠ

ST – PÁ 23. – 25.3.
Klub DDM
BURZA KOLEČEK

M. Vondříčková

kola, koloběžky, tříkolky, kolečkové brusle…
+ doplňky (přilby, chrániče…)
23. 3. příjem 8.00 – 17.00 hodin
24. 3. prodej 8.00 – 18.00 hodin
25. 3. prodej 8.00 – 14.00 hodin
výdej 14.00 – 17.00 hodin
M. Donátová

PONDĚLÍ 21. 3.
Klub DDM – Čermákovy sady 13.30 hodin
VÍTÁNÍ JARA
ve spolupráci se ŠD průvod + vynášení
smrtky
M. Vondříčková, M. Donátová

Husovo náměstí
VÍTÁNÍ JARA

STŘEDA 30. 3.
Klub DDM
FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA

10.00 hodin

ve spolupráci s MŠ Klicperova a V Lukách
průvod městem, vynášení smrtky, vystoupení dětí MŠ a DDM
M. Vondříčková, M. Donátová

Tělocvična ZŠ Lužná
SILOVÝ ČTYŘBOJ

8.00 hodin

8.00 hodin

– okresní kolo ZŠ
A. Holá

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

21. – 24. 4.
DEN ZEMĚ NA SEDLČANSKU
pěší a cykloturistika od Vltavy až na Moninec
přihlášky do 15. února
cena: Kč 1250,– (uhradit do 15. 3. 2011)

– soutěž pro ZŠ
H. Opatová

– benefice pro sluchově postižené
M. Donátová

14.00 hodin

– okresní kolo pro ZŠ
A. Holá

ÚTERÝ 22. 3.

PÁTEK 11. 3.

STŘEDA 23. 3.

A. Holá

ČTVRTEK 24. 3.

STŘEDA 9. 3.

Klub DDM
KONCERT

Klub DDM
8.00 hodin
OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE

– recitace jednotlivců
M. Vondříčková

SOBOTA 5. 3.

Tělocvičny 3. ZŠ Rakovník
PREVENTAN CUP

Klub DDM
DĚTSKÁ SCÉNA

 MĚSTSKÝ PLAVECKÝ BAZÉN RAKOVNÍK, p. o.
PROVOZ MĚSTSKÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU RAKOVNÍK
BŘEZEN 2011
vnitřní bazény parní lázně TAHITI
Pondělí
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14 – 20

17 – 20

14 – 20

14 – 20
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11 – 20

15 – 20

10 – 20

11 – 20
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Neděle

10 – 20

15 – 20

10 – 20

10 – 20

společná

Výjimky v březnu:
6. 3. NE veřejnost plave: 12 – 20 hod. Dopoledne Klub vodní turistiky
NEPŘEHLÉDNI !!!
Celodenní vstupenky na měsíce červenec a srpen 2011 již v prodeji. Ranní
plavání každé úterý a čtvrtek v obvyklém čase od 6.00 do 7.30 hodin se nemění. Každou neděli plavání pojištěnců od ZP METAL-ALIANCE zdarma.
K nákupu permanentních vstupenek a úhradě běžného vstupného můžete
využít bezhotovostních šeků. Od 1. února 2011 nová atrakce v Městském
plaveckém bazénu.
Nová atrakce – vodní rotoped !!!! V recepci uložen záznamník. Napište prosím, zda máte o zakoupení přístroje zájem.
Plavání, saunování a opalování zdar!!!

Pavel Kumpa

NIC NEŽ PRAVDA O PLAVECKÉM BAZÉNU XVIII.
CELODENNÍ VSTUPENKY NA LETNÍ MĚSÍCE JIŽ
V PRODEJI
Všem organizacím, vojenským útvarům a uživatelům plaveckého bazénu
sděluji, že vstupenky na letní měsíce červenec a srpen 2011 jsou již v prodeji. Celodenní vstupenka pro dospělého vyjde na 60,–Kč, pro dítě, důchodce
a ostatní na 50,–Kč. Za tuto cenu může klient výjma plavání využívat dosytosti zdravotních účinků vířivé vany WHIRLPOOL, opalování na travnaté
ploše nebo nudistické pláži, děti jízdu na tobogánu „Mořský had“, nejmenší
pak „cachtání“ v brouzdališti se skluzavkou. Závazné objednávky vstupenek

14

Radnice | březen 2011

lze zasílat na email: info@bazen-rakovnik.cz, nebo poštou na adresu: Městský plavecký bazén Rakovník, p.o., Nábřeží Dr. Beneše 2602, Rakovník 269
01. Předběžné objednávky přijímáme rovněž v recepci na tel.: 313 518 246.

ZMĚNY V OTEVÍRACÍCH HODINÁCH PRO VEŘEJNOST
Změny v otevíracích hodinách pro plaveckou veřejnost mohou nastat případnými pronájmy celého bazénu různými organizacemi. Pronájmy upřednostňujeme, neboť hodinové výnosy z pronájmů jsou podstatně vyšší, než
hodinový výnos při provozu veřejnosti. Proto se snažíme s předstihem vý-

Informace, sport

jimky medializovat poutači na budově plaveckého bazénu, v týdeníku RA- uvolnění se od běžných denních stresů nebo utužení tělesné kondice. ProPORT, měsíčníku RADNICE, RAKOVNICKÉM DENÍKU a v současné do- to jsem prakticky téměř všem žadatelům prodlužoval platnost propadlých
bě i na nových webových stránkách: www.bazen-rakovnik.cz
permanentních vstupenek, ze kterých ať již z důvodu nemoci, nebo vlastní
vinou, nebyly vyčerpány všechny předplacené hodiny. V rámci vylepšení
HLASOVÁNÍ PRO VODNÍ ROTOPED PROZATÍM 74 : 2
výnosů plaveckého bazénu jsem nucen tuto dosavadní „dobročinnost“ koJe potěšitelné, že vyjádření klientů plaveckého bazénu vyznívá jednoznačně rigovat. Permanentka s časovou metráží 10 nebo 25 hod. na rok prodlužopro novou, prozatím zdarma zapůjčenou vodní atrakci. V rámci demokra- vána nebude. Zvlášť, když víme, že je přenosná a může jí vyplavat kdokoliv
cie si vážím i oněch dvou záporných hlasů, i když dost dobře nechápu, čím z příbuzenstva či známých. Klient bude nucen zakoupit novou vstupenku.
vodní kolo mohlo způsobit onu nepřízeň. Rotoped nikomu nepřekáží, při U vysokometrážních vstupenek na 100 a více hodin bude možnost prodlouzávodech je snadno přemístitelný nebo odstranitelný z nádrže. Bez gene- žení posuzována individuálně, přičemž rozhodujícím ukazatelem bude proračních rozdílů na kole šlapou příslušníci vojenských útvarů, dříve narození kazatelný zdravotní důvod.
nebo dorostenci. Pochvalují si především příjemnou vodní masáž dolních
končetin a koleních kloubů. Za 17 dnů, kdy je rotoped součástí našeho ba- KLADNÁ ODEZVA NA ZLEVNĚNÉ PÁTEČNÍ PRONÁJMY
zénu, považuji počet příznivců za velmi slušný. Do konce května, kdy je BAZÉNU
výpůjčka dohodnuta, mohou klienti připojit své podpisy do záznamníku, Nabídka zlevněných pátečních pronájmů bazénu za cenu 300,– Kč/hod. nakterý je k dispozici v recepci plaveckého bazénu.
chází u škol příznivou odezvu. MOA, ZŠ a Gymnázium Nové Strašecí, Dům
dětí a mládeže v Rakovníku mají již pronájmy podloženy řádnými objedPRODLUŽOVÁNÍ PLATNOSTI PERMANENTNÍCH
návkami. Další zájemci projevili zájem pouze telefonickými dotazy. Volných
VSTUPENEK S ÚPRAVAMI
hodin je prozatím ještě dostatek.
Vždy jsem zastával a zastávám názor, že plavecký bazén je zde pouze a jediPavel Kumpa
ně pro naprostou spokojenost klienta, který přichází za účelem odpočinku,

HISTORIE NA FOTOGRAFII
Jsem tedy vážně zvědavý, zda přísloví o březnu a o kamnech, za která si vlezem, bude pravdivé. Pravdou ovšem je, že na 16. února rosničkáři v rádiu
slibují až – 9 °C. Záporem asi jaro nepřivolám a tak raději nějaké zprávy
příjemnějšího rázu. Do konce ledna se mi ozvalo už jen 10 čtenářů. Zato
v únoru se spustila úplná lavina. Prvního února se mi po telefonu ozvalo 18 čtenářů. Druhého února ve středu už to bylo 24 telefonátů. Nejvíce
telefonátů, a to 28, bylo ve čtvrtek, a k tomu ještě 3 dopisy. Do dnešního
dne je to tedy 283 odpovědí. Z této sumy je 240 odpovědí správných. Nejvíce odpovědí došlo na obrázek č. 3 – kde u Rakovníka bývaly tyto haldy. Přišlo 217 odpovědí, ale jen 150 bylo správných. Čtenáři hodně hádali, že jde o odebranou haldu u Rynholce anebo pak haldu na dolu Rako
I. Tyto haldy však byly u dolu 1. Máj mezi Lapákem a Lubnou. Snímek je
pak focen ze starých hald po dolu Marta. Po nich už tady dnes není ani
památka. Místo nich je už jen pole, a to na levé straně silnice od Lapáku
na Lubnou. Ta silnice je na tomto snímku dobře vidět, a dále pak v levém
horním rohu je mezi větvemi borovice a úbočím haldy dobře rozpoznat
dva komíny a siluetu Raka III.
Na druhém místě je snímek č. 1 – výčep lihovin. Došlo na něj 190 odpovědí,
z toho 183 správných. Jedná se o roh domu v Nádražní ulici, jenž má jižní
stranu do ulice Tyršova. Nápis „Vše za 39“ také přispěl k snadnému rozpoznání snímku. Také nápověda, že „žralok zuby“ doplnila informaci, že jde
o dům, který je plný zubařů.
Na třetím místě se pak umístil snímek č. 4, na který došlo 165 odpovědí
a hádající čtenáři na snímku poznali alespoň jednoho hudebníka. Jedná se
o zájezd do družebního města Dietzenbach v roce 1989. Na snímku jsou
hudebníci „rakovnického bigbandu“. Jména a osoby zleva doprava, včetně
hlasů: Pan Janoušek 73, Zdeněk Černý 99, Vláďa Procházka 111, Václav Ma-

tes 123 a nakonec Jan Lüftner 38 hlasů. Na posledním místě se umístil snímek č. 2. Jen rovných 100 odpovědí a 88 správných. Co nesprávná odpověď,
to jedno holičství anebo kadeřnictví v našem městě. Správná odpověď ale
zní, že se jedná o bývalé kadeřnictví napravo od „dívčí školy“, dnes 2. ZŠ na
Husově náměstí. Dokonce mi jedna čtenářka volala i jména kadeřnic, které
zde kdysi pracovaly. Volala odněkud z kraje okresu a bylo ji velice špatně
rozumět. Slíbila, že ještě zavolá, ale do uzávěrky už to nestihla. A tak snad
až v příštím čísle. V nápovědě bylo: „jede Kudrna“, což mělo čtenářům připomenout, že se zde jedná o bývalé knihkupectví pana Gustava Kudrny, což
byl ve své době obstojný konkurent knihkupce Růžičky. Bohužel čas moc
utíká a jen tři starší čtenáři si na pana Kudrnu vzpomněli.
Vylosovaným výhercem únorové Radnice se stává paní Jitka Kapsová, Senomaty, Nádražní 241. Výherkyni blahopřeji a žádám ji, aby si v průběhu měsíce března vyzvedla svoji výhru v Městském informačním centru Rakovník.
Nápověda pro dnešní snímky s otazníkem:
1 Figaro.
2 Stavěl Vopršál.
3 Nedávno tyhle koleje byly už v Radnici.
4 Minimálně tři hoši ještě chodí po městě.
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: Václav Hvězda, Masná 235, 269 01 Rakovník. Tel.: 313 513 736, 606 832 510.

Půlnoční mše v kostele sv. Bartoloměje – 2010 (foto Hvězda)

Rakovník – U sedmi zlodějů – 1968 (foto Fiala)

Sport, Historie na fotografii

S pozdravem Dobré světlo

Václav Hvězda, Amfora

www.mesto-rakovnik.cz
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Husovo náměstí. Poznáte záhadu této fotky? – 1975 (foto Prokš)

1 Kde se v Rakovníku se nachází tento výstavní prostor? – 2010 (foto Hvězda)

2 Poznáte tento dvůr? Jaká stavba zde kdysi stála? – 2011 (foto Hvězda)

3 Kde na našem okrese stojí tato budova? – 2010 (foto Hvězda)

4 Poznáte někoho z „mladé gardy“ Kréta? – 50. léta (foto neznámý autor)

Radnice
3/2011 Informační měsíčník města Rakovník • Vydává Město Rakovník • IČO 00244309 •
Evid. č. MK E 10832 • Organizačně zajišuje Městská knihovna Rakovník • Předseda redakční rady Jan Švácha •
Litografie Lokša PrePress Rakovník • Tisk Tuček tiskárna Rakovník •
16
Historie
Radnice
naprvní
fotografi
|pracovní
březen
iden2011
Vychází
vždy
v měsíci • Uzávěrka každého čísla je 15. v měsíci • Zdarma •

Sport, Historie
Pozvánky,
na fotografi
sporti

