RAKOVNÍK MÁ ROZPOČET NA ROK 2011
PŘEHLED PLÁNOVANÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ
Zastupitelé města Rakovníka ve středu 2. března
schválili přebytkový rozpočet města na rok 2011.
Celkové výdaje města v rozpočtu včetně splátek
investičních úvěrů (ve výši 13,9 milionů korun)
činí 457,9 milionů korun. Celkové příjmy jsou
plánované ve shodné výši při zapojení a využití zůstatku z minulého roku ve výši 10,5 milionů korun.
Lze očekávat, že skutečnost bude vyšší o různé dotace a transfery, které budou známé až v průběhu
roku. Pro rok 2010 mělo město Rakovník schodkový rozpočet, tj. rozpočtové příjmy běžného roku byly nižší než plánované výdaje. Rozdíl rozpočtových
příjmů a výdajů byl pokryt z finančního zůstatku
hospodaření roku 2009 ve výši 29 milionů korun.
Příjmy roku 2010 byly naplněny ve výši 479,8 milionů korun bez zapojení finančních zdrojů z předchozích let. Skutečné celkové výdaje byly v loňském
roce 497,5 milionů korun.
Při sestavování nového rozpočtu na rok 2011 byl
kladen důraz na optimalizaci provozních výdajů
města včetně uplatnění nutných úsporných opatření. Do rozpočtu nebylo možné zařadit všechny požadavky jednotlivých odborů. Útvary města schválenými výdaji zajišťují zejména uzavřené
smluvní vztahy, potřeby dokončení rozpracovaných akcí financovaných z vlastních i cizích prostředků a další úkoly v oblasti samosprávy a státní správy.
Plánované investiční akce pro rok 2011 jsou obsažené v rozpisu rozpočtu odboru výstavby a investic
a odboru správy majetku. Investiční akce odboru správy majetku v objemu 8 milionů korun budou
směřovat zejména do komunikací a chodníků, sportovišť, bytového fondu, nebytových prostor, veřejného osvětlení, oprav bytů v domech s pečovatelskou službou a údržby památek. Odbor výstavby
a investic bude v rámci investičních akcí financovat např. obě etapy regenerace židovského gheta,
rekonstrukci Domu osvěty, rekonstrukci objektu Lechnýřovny, budování cyklostezky Rakovník –
Olešná, a další akce v celkovém objemu cca 20 milionů korun vlastních prostředků. Tyto investice
budou v řadě případů navýšeny o dotační prostředky z evropských fondů. Předpoklad pro rok 2011
je až 40 miliónů korun. Další návrhy na investiční akce budou předkládány ke schválení zastupitelstvu města poté, kdy budou známy všechny podmínky a náležitosti související s jejich realizací.
Nemalé prostředky v řádech miliónů korun vynaloží město Rakovník také na opravy a údržbu komunikací, zajištění zimní sjízdnosti, čištění města a péči o zeleň.
Město Rakovník každoročně financuje i provozování základního školství a mateřských školek. Opomíjeny nejsou ani ostatní příspěvkové organizace města, které zajišťují celou řadu činností na poli kulturním
a sportovním. Jedná se především o činnosti a akce pořádané Kulturním centrem Rakovník, Městskou
knihovnou Rakovník nebo Městským plaveckým bazénem Rakovník. Další služby poskytuje hlavně seniorům Pečovatelská služba Rakovník a to i formou centra denních služeb. Provoz těchto zařízení stojí
přibližně 43 miliónů korun.
Nemalou radost nám dělají i výkony rakovnických sportovců, kteří nacházejí dobré zázemí v městských sportovních areálech. Tato sportoviště spravují sportovní kluby, kterým město přispívá na
jejich provoz. Část prostředků z rozpočtu města připadá i na reprezentaci větších sportovních klubů. Formou grantů jsou dále podporovány činnosti dalších sportovních klubů a oddílů, zájmových
sdružení a projekty v sociální oblasti, životním prostředí a kultuře. Mimo dotační prostředky se přímo podporují již tradiční kulturní akce v podobě Heroldova Rakovníka, Otevírání městských bran
– Vysoká brána, posvícení nebo Popelky, Wintrova Rakovníka a Rakovníka bratří Burianů. Tyto položky rozpočtu činí cca 10 mil. korun.
Rozpočet města je nejdůležitější dokument, který schvaluje zastupitelstvo. To o něm jednalo již na únorovém zasedání. I když byla snaha vyjít vstříc připomínkám k plánované opravě hokejbalového hřiště,
nakonec tento návrh rozpočtu nenašel dostatečnou podporu. Bohužel se k této problematice nesešel ani
nový finanční výbor. Za účelem projednání a schválení rozpočtu města na rok 2011 se konalo na začátku
března mimořádné zastupitelstvo. Den před jeho konáním schůzoval i finanční výbor, nicméně žádné
zásadní připomínky k rozpočtu nepředložil. Po odsouhlasení návrhu pana Kubínka spočívající v posouzení možných nákladů oprav hokejbalového hřiště byl návrh rozpočtu schválen 15 zastupiteli z 19
přítomných ve stejné podobě, v jaké byl předložen již v únoru. Rada města již na své následující schůzi,
jak jí uložilo zastupitelstvo, schválila rozpis rozpočtu dle platné rozpočtové skladby a jednotlivé odbory
mohou již v klidu zajišťovat vše potřebné a připravovat k realizaci schválené záměry.
Ing. Zdeněk Nejdl, starosta
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9. 2. 2011, Wintrova zasedací síň
Ing. Zdeněk Nejdl, Bc. Jan Švácha, Mgr. Zdeňka Jirková, Mgr. Miroslav Koloc, Mgr. Marek Pavlík, PaedDr. Luděk Štíbr, MUDr. Ivo Trešl
tajemnice MěÚ Rakovník Mgr. Eliška Holková
Jaroslava Holá
8. 3. 2011

NOVÍ NÁJEMNÍCI V DPS
Město Rakovník je zřizovatelem příspěvkové organizace Pečovatelská
služba Rakovník, která poskytuje celou řadu služeb pro seniory. Kromě
zázemí pro klienty bydlící v domech
ve Vysoké ulici a na Wintrově nám.
zajišťuje také pomoc starším lidem
formou centra denních služeb. V objektu na Wintrově náměstí dochází
k postupné rekonstrukci jednotlivých bytových jednotek. V případě
uvolnění míst v domech Pečovatelské služby Rakovník přiděluje rada
města na základě doporučení a provedeného šetření volné byty žadatelům. V únoru se tak z bytu č. 32 na
Wintrově nám. 1903 mohla těšit paní Zusková z Rakovníka. Ve stejném
domě byl přidělen i byt č. 7 paní
Uhlířové z Rakovníka. Po přidělení
těchto dvou bytů eviduje MěÚ Rakovník 9 čekatelů. Z těchto lidí ovšem někteří byt odmítli a někteří
jsou dlouhodobě hospitalizováni
ve zdravotních zařízeních. Bereme-li
v potaz tyto okolnosti, tak na umístění čekají 4 žadatelé, kteří jsou dle
kritérií zařazeni do nejnižší kategorie naléhavosti.

NOVÝ KONKURZ NA
ŘEDITELE/ŘEDITELKU
1. ZŠ RAKOVNÍK
Město Rakovník v současné době
zřizuje tři základní školy, do kterých
chodí cca 1600 žáků. V únoru loňského roku obdrželo město Rakovník sdělení od ředitelky 1. ZŠ Rakovník, že k datu 31. července 2010
odchází do starobního důchodu.
Bez zbytečného odkladu vyhlásila
rada města konkurzní řízení na post
ředitele/ředitelky této školy. Z různých důvodů bylo celé řízení několikrát opakováno a poslední konkurz
byl zrušen. Po přechodnou dobu byla vedením školy pověřena zástupkyně ředitelky. S ohledem na nastalé
okolnosti byla zvažována i varianta
sloučení s jinou školou. Vývoj obsazenosti míst v mateřských školkách
ovšem naznačuje pozvolný růst
počtu školáků a proto se nová rada
města shodla na zachování počtu
základních škol. Větší počet základ-
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líře a sochaře Miroslava Pangráce na
zřízení stálé expozice jeho děl s tím,
že tuto věc by mělo město Rakovník
řešit s ohledem na význam projektu
jinou formou.
Do grantů na podporu činností a akcí zájmových sdružení na území
města Rakovníka přišlo 15 žádostí,
které se zastavily na částce 330 050,–
Kč. K rozdělení bylo ovšem tradičně
100 tisíc Kč. Podporu z této oblasti
získá např. na zajištění své činnosti mateřské centrum Paleček, Český svaz chovatelů na své výstavy,
PODPORA KULTURY
A ZÁJMOVÝCH SDRUŽENÍ Letecko-modelářský klub na svou
Město Rakovník se snaží každoročně činnost a veřejné soutěže na letišti
formou grantů podporovat činnosti nebo na celoroční akce Sbor rakovkulturních, sportovních a zájmových nických ostrostřelců apod.
organizací. Díky této podpoře se podařilo realizovat řadu zajímavých PŘÍPRAVY
kulturních, společenských a spor- NA REALIZACI PROJEKTŮ
tovních aktivit, které si našly nejen PODPOŘENÝCH EU
mezi lidem rakovnickým své přízniv- Město Rakovník před časem uspělo
ce, nadšence a účastníky. Mimoto s žádostí na realizaci projektu cyklopodporují finanční prostředky měs- stezky Rakovník – Olešná s propojeta i činnosti nejrůznějších organizací ním Olešná – Kněževes z Regionála spolků. Až do 31. 1. 2011 se moh- ního operačního programu Střední
li zájemci o městské granty uchá- Čechy. Při realizaci projektu může
zet o příspěvky v jednotlivých ob- město Rakovník počítat s dotací až
lastech podpory. Do stanoveného do výše cca 7,1 mil. Kč. Dalším protermínu přišlo na adresu města 38 jektem, se kterým se městu Rakovník
žádostí o kulturní granty s celkovým podařilo uspět, je 2. etapa regenerapožadavkem na 861 190,– Kč. Tyto ce bývalého židovského ghetta, ktegrantové příspěvky jsou poskytová- rá zahrnuje obnovu ulic Kamenná,
ny na pořádání kulturních akcí, vý- Masná a Martinovského (před 1. ZŠ
stav, cyklů koncertů či podporu čin- Rakovník). V tomto případě byly na
nosti kulturních spolků. Stejně jako projekt přislíbeny dotační prostředv předchozích letech rozdělily orgá- ky do max. výše 18,1 mil. Kč. Po neny města 500 tisíc Kč. Rada města na zbytných přípravách byly připraveny
základě doporučení kulturní komise a schváleny zadávací dokumentace.
rozhodla o přidělení příspěvků v cel- Na základě těchto dokumentací ocekovém objemu 278 000,– Kč. V pří- ní zájemci do stanovených termínů
padech, kdy příspěvek přesáhl u jed- uveřejněných na webových stránnoho žadatele 50 tisíc Kč, se žádosti kách města jednotlivé položky stavpředkládají k rozhodnutí zastupitel- by. Následně hodnotící komise nastvu. Konkrétněji lze zmínit podporu bídky posoudí a doporučí orgánům
činnosti CTS Lentilky, 9. ročníku akce města ty nejvýhodnější. Předpoklad
„Neseďme doma“ nebo příspěvky na realizace obou projektů je nejpozděpřipravované výstavy muzea TGM ji do 4. měsíce 2012.
„Oděvní živnosti“, „Poklady muzejní
knihovny“ nebo vydání publikací„Bi- OBNOVA VLADISLAVOVY
tva u Rakovníka 1620“, „Slovník vý- ULICE
tvarníků z Rakovníka a okolí“ či„Z Ra- V březnové Radnici i na webových
kovníka k moldavským Čechům“. Dle stránkách města jsme vás informonávrhu kulturní komise byla z gran- vali o záměru komplexně zrekontů vyřazena žádost akademické ma- struovat Vladislavovu ulici poté, co
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ních škol má také pozitivní vliv na jejich rozvoj, protože školská zařízení
ve snaze přilákat nové žáčky neustále zdokonalují své výukové postupy
a zavádějí nejrůznější novinky apod.
Na doporučení Komise pro výchovu a vzdělávání rozhodla rada města o vypsání nového konkurzního řízení na post ředitele/ředitelky 1. ZŠ
Rakovník ke dni 1. 3. 2011. Úspěšný
uchazeč by mohl na ředitelskou židli
usednout k 1. červenci 2011.

budou dokončeny opravy inženýrských sítí. Tuto nákladnou opravu je
třeba důkladně připravit, proto rada
města vypsala zadávací řízení na výběr zpracovavatele projektové dokumentace. Celkem město obdrželo 23
nabídek, které se pohybovaly v rozmezí od 87 600,– Kč do 922 800,– Kč
vč. DPH. Jediným hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny. Nejnižší cenu ve výši 87 600,– vč. DPH
zaslala společnost NOVADUS, spol.
s. r. o. z Příbrami. Dle předběžného
harmonogramu by mělo mít město zpracovanou projektovou dokumentaci k dispozici na konci léta. Realizaci tak lze předpokládat nejdříve
na podzim 2011 nebo s ohledem na
velikost rekonstrukce na jaře 2012.
Přesnější termíny a informace bude
možné poskytnout po vypracování
projektové dokumentace. Dle předběžných informací by měla na jaře
firma RAVOS, s. r. o. dokončit ve Vladislavově ulici opravy na vodovodním řadu a souvisejících přípojkách.

PRAVIDELNÉ REVIZE
DĚTSKÝCH HŘIŠŤ
V Rakovníku mají děti k dispozici
hned několik dětských hřišť i samostatných hracích prvků u bytové zástavby. Po kolaudaci těchto hracích
zařízení se pravidelně každý rok provádí jejich komplexní revize včetně
veškerého příslušenství. Na základě
těchto revizních zpráv se následně
realizují veškeré úpravy a opravy na
dětských hřištích v majetku města
Rakovníka. V loňském roce na základě anonymních podání provedla Česká obchodní inspekce kontrolu hřiště v lokalitě Pod Nemocnicí.
Kromě několika drobných závad,
které byly neprodleně odstraněny,
obdrželo město Rakovník několik
doporučení. V jednom z nich bylo poukázáno na možný nesoulad
postupu revize dle příslušné normy
ČSN. Tuto připomínku by mělo odstranit radou města odsouhlasené
zadávací řízení na výběr osoby způsobilé k provádění revize dětských
hřišť dle normy ČSN EN 1176.
Jan Polák,
tiskový mluvčí MěÚ Rakovník
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Omluveni:
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23. 2. 2011, Wintrova zasedací síň
Ing. Zdeněk Nejdl, Bc. Jan Švácha, Mgr. Miroslav Koloc, Mgr. Marek Pavlík, MUDr. Ivo Trešl
Mgr. Zdeňka Jirková, PaedDr. Luděk Štíbr a tajemnice MěÚ Rakovník Mgr. Eliška Holková
Jaroslava Holá
15. 3. 2011

VOLNÝ BYT V DPS
PŘIDĚLEN
V samostatné působnosti zajišťuje
město Rakovník servis pro seniory
prostřednictvím příspěvkové organizace Pečovatelská služba Rakovník.
Tato organizace disponuje 55 bytovými jednotkami, které na základě
doporučení komise a provedeného
šetření přiděluje jednotlivým žadatelům. V domě na Wintrově náměstí
čp. 1903 získala do pronájmu paní
Majnerové ze Žatce, o jejíž umístění do domu pečovatelské služby požádali její rodinní příslušníci bydlící
v Rakovníku. V souladu s platnými
kritérii, která stanovují podmínky
při umístění občana jiné obce, dojde k uhrazení jednorázového poplatku ve výši 50 tisíc Kč. Počet seniorů čekajících na umístění se tak
snížil na 8 s tím, že velká většina
z nich je zařazena do nejnižší kategorie naléhavosti.

DALŠÍ BYTY V DPS
PROJDOU REKONSTRUKCÍ
Město Rakovník zahájilo v roce 2008
postupnou rekonstrukci bytových
jednotek v domě pečovatelské služby na Wintrově nám. 1903. Tato budova disponuje 38 byty a zázemím
pro poskytování služeb seniorům.
Dle zpracované projektové dokumentace se v bytových jednotkách
kompletně obnovují stará bytová
jádra a instalují nové kuchyňské linky vč. oprav souvisejících instalací.
Provedením rekonstrukce se zvyšuje komfort užívání bytových jednotek pro jejich uživatele. Do dnešního
dne se ze zrekonstruovaných bytů
těší již téměř polovina seniorů. V pečovatelském domě je již opraveno
17 bytů, a s opravami by se mělo pokračovat i v letošním roce. Z tohoto
důvodu rozhodla rada města vypsat
zadávací řízení na rekonstrukci jednotlivých bytových jednotek. V letošním roce se předpokládá oprava
min dvou až tří bytových jednotek.

PODPORA SPORTU
Formou grantů se město Rakovník
snaží podporovat činnosti a projekty, které vedou k rozvoji společenského, sportovního a kulturního života. Podporu získávají také projekty
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škol a sdružení zajímající se o životní
prostředí. Na poslední schůzi již rada
města rozdělila nebo navrhla k rozdělení dotační prostředky v oblasti
kultury a činnosti zájmových spolků.
V oblasti sportu poskytuje město Rakovník příspěvky na činnost jednotlivých sportovních oddílů a na jednorázové sportovní akce. Pro rok
2011 byla stanovena částka 1,1 mil.
Kč (stejně jako v roce 2010). Do stanoveného termínu obdrželo město
Rakovník celkem 99 žádostí (oddíly
mohly žádat, jak na podporu činnosti, tak i na jednorázovou akci) s celkovým požadavkem na 2 953 200,– Kč.
Rada města rozhodla o přidělení příspěvků v celkovém objemu 677 000,–
Kč z toho 212 000,– Kč na jednorázové akce a 465 000,– Kč na činnost
sportovních klubů. Zastupitelstvo
města rozhodovalo na mimořádném zasedání o příspěvcích v celkové hodnotě 391 000,– Kč s tím, že na
jednorázové akce přidělí 82 000,– Kč
a na činnost sportovců 309 000,– Kč.
Částka 32 000,– Kč byla prozatím ponechána jako rezerva do doby, než
se vyřeší financování ČSTV na republikové úrovni. Poté se rada města k projednání tohoto příspěvku
na činnost Okresní organizace ČSTV
vrátí.

BUSTA PRO KNIHOVNU
Městská knihovna Rakovník obdržela 28. února 2011, u příležitosti svého
170. výročí založení, z rukou akademického sochaře a malíře Miroslava
Pangráce sádrovou bustu spisovatele Karla Čapka. Městská příspěvková organizace získala kromě uměleckého díla i licenční práva k jejímu
případnému odlití do bronzu. S přijetím daru, jak vyplývá ze zřizovací
listiny, udělila rada města souhlas.

POKRAČOVÁNÍ PŘÍPRAV
PROJEKTU NOVÉ
KNIHOVNY
Od začátku loňského roku začal
v Martinovského ulici fungovat provoz nové školní jídelny pro žáky a pedagogy základních škol a gymnázia.
Nárožní komplex tří budov starého
stravovacího zařízení by dle již zpracované studie mohl sloužit jako Víceúčelové studijní a společenské cent-

rum neboli jako prostory pro novou
knihovnu. V souvislosti s přípravami
projektu se nechala na konci srpna
2010 vypracovat projektová dokumentace ve stupni k územnímu rozhodnutí za cenu 354 000,– Kč včetně
DPH. Tuto dokumentaci spolu s nezbytnou inženýrskou činností realizoval Ateliér A1, spol. s r. o., z Českých
Budějovic, který je také tvůrcem původní architektonické studie. Pro budoucí realizaci stavby je třeba kontinuálně pokračovat na přípravách
projektové dokumentace v dalších
stupních. Na řadě je zpracování projektové dokumentace pro stavební
povolení, včetně provedení nezbytných průzkumů a geodetického zaměření a inženýrské činnosti směřující k vydání stavebního povolení.
Cena projektových prací se odvíjí
od ceny budoucí stavby a cenu za
jednotlivé položky lze předběžně
stanovit dle honorářového sazebníku. Na základě učiněného výpočtu by mohla komplexní projektová
dokumentace stát až 6,5 mil Kč bez
DPH. Město Rakovník požádalo dosavadního zpracovatele dokumentace o zaslání cenové nabídky na další
fáze projektové dokumentace (pro
stavební povolení a zadání stavby).
Nabídnutá cena i po započtení první fáze projektu by neměla být dražší než 2 mil. Kč bez DPH, což je 3 krát
méně, než umožňuje honorářový sazebník. S ohledem na obdržené podklady a autorská práva k dosavadním projektovým dokumentacím se
rada města rozhodla zadat formou
objednávky zpracování projektové
dokumentace pro stavební povolení
Ateliéru A1 spol. s r. o., České Budějovice, za cenu 980 400,– Kč včetně
DPH. Nezbytná geodetická zaměření, radonové a mykologické průzkumy a stavebně historický průzkum
v celkové hodnotě 143 200,– Kč vč.
DPH provedou odborné firmy z Rakovníka a Českých Budějovic.

lou zjištěny nedostatky na schodišti
v budově Na Sekyře (bývalý okresní
úřad). Vytýkanou závadou jsou okrajové pogumované lišty na schodnicích, které jsou v současné době již
značně poškozené. Zmíněné lišty
nelze jednoduše vyměnit bez zásahu do schodnic. S ohledem na krátkou životnost gumových zakončení
bude při opravě zvoleno jiné technické řešení. Aby se tomuto opotřebení předcházelo, budou vyměněny celé dlaždice schodnic. Po dobu
opravy bude moci veřejnost využívat novou přístavbu s výtahem.
Náklady na provedení oprav vzejdou z vypsaného zadávacího řízení.
Dle cenových nabídek následně určí rada města možné varianty řešení,
a to kompletní oprava vč. únikového
schodiště nebo oprava pouze zmíněných schodnic.

OPRAVA SCHODIŠTĚ
ÚŘADU

Areál hokejbalového hřiště je již
10 let domovem klubu HBC Rakovník. Oddíl mladších žáků před
Vánoci ocenil za sportovní výkony
v roce 2010 starosta města. I přes
vynaložené udržovací práce vykazuje povrch hřiště četná poškození, což má vliv i na přípravu

Městský úřad Rakovník využívá ke
své činnosti tři administrativní budovy. Ve všech těchto objektech se
každoročně provádějí kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
V loňském roce byly touto kontro-

ZÁMĚR OPRAVY ČÁSTI
STŘECHY PLAVECKÉHO
BAZÉNU
Od nového roku funguje plavecký
bazén v Rakovníku jako samostatná
příspěvková organizace města. Kromě plavání pro veřejnost nabízí areál
i možnost saunování, vířivou vanu
nebo pro nejmenší dětský tobogán.
Během letošní, na srážky velmi vydatné, zimy došlo k průsaku vody
do prostor šaten plaveckého bazénu.
Při ohledání střešního pláště byla na
některých místech nalezena vzdutá
lepenková krytina, kterou je nutné
opravit. Při této příležitosti je příhodné vyměnit i 3 střešní kupolovité
světlíky. Na základě těchto informací
rozhodla rada města vypsat zadávací řízení, jehož předmětem je oprava cca 800 m2 střechy nad šatnami
a části chodby Plaveckého bazénu
Rakovník vč. zmíněných světlíků.

OPRAVY
NA HOKEJBALOVÉM
HŘIŠTI

www.mesto-rakovnik.cz
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a bezpečnost hráčů. Při případné
obnově povrchu se budou muset
odstranit i stávají dřevěné mantinely vč. kovové kostry. U této příležitosti by se tak mohlo nainstalovat nové moderní hrazení, které
bude vyžadovat minimální údržbu. Tento záměr opravy se stal také tématem nedávného zasedání zastupitelstva města. Někteří
zastupitelé nepovažují navržené
opravy za nezbytné. S ohledem
na vznesené dotazy o ceně možné realizace navrhl odbor správy
majetku vyhlásit zadávací řízení,
kterým bude zjištěna konkrétní
cena za opravu povrchu asfaltového hřiště a výměnu mantinelů.

BYTOVÁ POLITIKA MĚSTA
Město Rakovník v současné době pronajímá soukromým osobám na 70 bytů. Většina nájemníků plní veškeré své povinnosti
bez jakýchkoliv problémů. V poslední době se nám ovšem rozmnožil nešvar v podobě neplacení nájemného. Ve snaze vyjít
dlužníkům vstříc přistupuje město Rakovník i na splátkové kalendáře. Mnozí z nich ovšem této
možnosti nevyužijí a nadále neplatí ani dluh ani měsíční nájemné. Z tohoto důvodu přistupuje
město Rakovník k výpovědi z nájmu a dlužnou částku vymáhá pomocí žaloby o zaplacení dlužného
nájmu včetně poplatků z prodlení.
V případě nepředání bytu ve lhůtě
stanovené ve výpovědi z nájmu se
podává i žaloba na vyklizení bytu. Na 7. schůzi rady města padla rozhodnutí v tomto smyslu ve
dvou případech. Mnohdy se jedná
i o bytové jednotky, kde je nájemné fixně stanoveno z důvodu stavby domu ze státní dotace.

„reklamní sololity“. Během téměř
dvouletého období se ukázalo, že
je třeba některé parametry nastaveného systému upravit. Týká se
to například minimální doby pronájmu, která byla původně 5 dní.
Nyní i z důvodu zavedení jednoho
vývěsního dne (pondělí od 10.00
hodin) se tato doba prodlužuje
na min 7 dní s tím, že se i cyklus
vývěsu harmonizoval na stejnou
dobu, popřípadě násobky této
doby (jednotýdenní, dvoutýdenní, apod.). Dále z důvodu operativnosti bude moci odbor správy majetku uzavírat smlouvy na
delší období, z původních 15 dnů
až na 30 dnů. Na základě zjištěných informací na internetu dojde i k valorizaci ceny na 25,– Kč/
plakát/nosič/den. V roce2010 se
za tuto službu na nájemném vybralo cca 230 000,– Kč. Po odečtení nákladů spojených s vyvěšováním a údržbou činí roční výnos cca
65 000,– Kč. Důvodem výše uvedených změn je zefektivnění celého systému.

REKLAMNÍ NOSIČE
HORIZONT
V roce 2009 instalovalo město
Rakovník na vytipovaných sloupech veřejného osvětlení reklamní nosiče Horizont. Toto reklamní zařízení nahradilo vzhledově
i technicky ne zcela vyhovující

ZKUŠEBNÍ PROVOZ ČOV
CHLUM – HANÁ
V areálu Údržby městských komunikací Rakovník, spol. s. r. o., došlo
v uplynulém roce k rekonstrukci
čistírny odpadních vod (dále jen
ČOV). V současné době je tato
stavba v hodnotě 2,2 mil. Kč ve
zkušebním provozu. Po skončení
zkušebního provozu bude provedena kolaudace ČOV a po kolaudaci bude stavba předána do Vodohospodářského sdružení obcí
Rakovnicka a provozování společnosti RAVOS, s. r. o. Zmíněná
ČOV slouží hlavně pro potřeby
společnosti a k provozování ubytovny Haná, kterou je zajišťováno
náhradní ubytování v případech
při výpovědi z nájmu apod. Z tohoto důvodu bude provoz čistírny
odpadních vod hrazen jak společností využívající areál tak i nájemníky ubytovny v rámci nájemného
(vodné a stočné). Roční náklady
na provoz zařízení by se měly pohybovat okolo 200 tisíc Kč.

ZÁMĚR OPRAVY
CHODNÍKU V ULICI
PRŮBĚŽNÁ
Město Rakovník zahájilo již v loňském roce přípravy na projektu rekonstrukce chodníku v ulici Průběžná. Při zajišťování projekčních prací
bylo zjištěno, že část oprav zasáhne také do soukromého pozemku
ve vlastnictví společnosti Procter&Gamble – Rakona s. r. o. Za účelem
zamýšlené opravy bude se zmíněným vlastníkem uzavřena smlouva
o umístění stavby. Oprava tohoto
chodníku se předpokládá v letošním roce.

NÁVRH ENERGETICKÝCH
ÚSPOR VE ŠKOLNÍCH
ZAŘÍZENÍCH
V loňském roce byla orgány města ustavena pracovní skupina pro
účely racionalizace spotřeby energií v budovách vlastněných městem Rakovník. Ze závěrečné zprávy
této skupiny vyplynul požadavek
na prověření možností časové regulace topení a ohřevu teplé vody (TUV). Na základě provedeného šetření byl stav v jednotlivých
školských zařízeních zrevidován
s tím, že v některých případech
bylo navrženo několik změn. Například v MŠ Průběžná bylo upuštěno od původní myšlenky využití spalování biomasy a to z důvodů
ceny rekonstrukce a potřeby obsluhy takového zařízení. Na místě
byla prozkoumána možnost osazení kondenzačních kotlů včetně
ohřevu TUV pro jednotlivé pavilony
(toto řešení vychází z provedeného energetického auditu) a za tímto účelem bylo zadáno provedení
příslušné studie. Vytápění jednotlivých pavilonů tímto způsobem
by umožnilo v případě nevyužívání školkou jejich jednodušší pronájem jinému subjektu. Za účelem
možných úspor se v MŠ V Hradbách
plánuje na letní prázdniny modernizace stávajícího systému vytápění i ohřevu TUV. Nahrazeny tak budou již starší plynové kotle za nové
kondenzační.

ÚPRAVY V NÁDRAŽNÍ
ULICI
Během prvních měsíců letošního roku obdrželo město Rakovník
podněty ke změně dopravního
značení v Nádražní ulici. Podněty
byly směřovány hlavně ke změně doby zásobování a parkování
u místního hotelu. Daná ulice je
pěší zónou a nesmí se zde parkovat. Proto by měl odbor správy majetku vytipovat vhodná parkovací
místa pro hotel mimo tuto zónu. Ke
změně (rozšíření) času zásobování
se přiklání také Městská policie Rakovník. Z tohoto důvodu bude rozšířena současná doba zásobování
tak, že k dosavadní možnosti zásobovat od 5.00 do 7.00 přibude možnost zásobovat i v době od 8.00 do
10.00. Mezi 7.00 a 8.00 bude zásobování nadále zakázáno z důvodu
velké frekvence chodců a školáků,
kteří tudy chodí do místních škol.

FINANCOVÁNÍ OPRAV
VLADISLAVOVY ULICE
V uplynulém roce prováděli plynaři výměnu svých sítí ve Vladislavově ulici. Na základě povolení
zvláštního užívání komunikace měli provést homogenizaci silnice v šíři jednoho jízdního pruhu. Na jaře
dle předběžného projednání uzavírky zde bude pokračovat výměna
vodovodního řadu a přípojek. Zároveň se pracuje na přípravách projektu komplexní rekonstrukce s tím,
že plynárenská společnost účelově převedla peníze městu Rakovník na provedení oprav povrchu vozovky. Tato částka činí cca 1 milión
Kč a představuje cenu za homogenizaci jednoho jízdního pruhu.

ZAPŮJČENÍ OBRAZU
NA RADNICI
TJ Sokol Rakovník navrhl městu
Rakovník zapůjčení obrazu La Provence 1982 autora Prof. ak. arch.
Otakara Sixta z Ottersdorfu. Tento
obraz bude městu zapůjčen bezplatně a bude použit k výzdobě
radnice.
Jan Polák,
tiskový mluvčí MěÚ Rakovník

 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA MĚSTA RAKOVNÍKA
3. ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Zastupitelé:

Mgr. Miloslav Blecha, Mgr. Jaroslav Hamouz, PhDr. Marcel Chládek, MBA, Mgr. Zdeňka Jirková, MUDr. Eva Kašová, Mgr. Miroslav
Koloc, MUDr. Oldřich Kronich, Miloslav Kubínek, RSDr. Vladimír Kvasnička, Václav Laňka, prom. biolog, Ing. Mgr. Miloš Lippert, Ing.
Zdeněk Nejdl, Mgr. Marek Pavlík, Mgr. Jindra Plamitzerová, Bc. Jan Švácha, Zdeněk Renc, Mgr. Radka Soukupová, MUDr. Ivo Trešl.
Omluveni:
MUDr. Jiří Ludačka, PaedDr. Luděk Štíbr, Mgr. Bc. Ludvík Vožeh, MPA a tajemnice MěÚ Mgr. Eliška Holková
Zapisovatelka: Jaroslava Holá
Zapsáno:
14. 3. 2011
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Zprávy z města

V pondělí 21. 2. 2011 se od 17.00
hodin v sále Kulturního centra Rakovník konalo 3. zasedání zastupitelstva města. Program jednání obsahoval několik zajímavých bodů,
které se věnovaly ekonomickým,
sociálním, investičním a majetkovým věcem.
O úvodní slovo a přivítání přítomných zastupitelů se postaral dle
zvyklostí starosta města, který také
konstatoval, že materiály k jednotlivým zprávám byly všem rozeslány
v jednacím řádu stanoveném termínu. Dále také zmínil, že ve čtvrtek
17. února 2011 se uskutečnila konzultace za účasti 7 zastupitelů. Po zvolení návrhového výboru, ověřovatelů
zápisu a ustanovení zapisovatelky začalo projednávání jednotlivých bodů
dle schváleného programu.
Nejdříve zastupitelé vzali na vědomí zápis z 2. zasedání zastupitelstva města, ke kterému nebyla
vznesena žádná připomínka. Před
zprávami z kanceláře tajemníka
uctili zastupitelé a všichni přítomní minutou ticha památku zesnulého dlouholetého pracovníka úřadu
Milana Kotála.
Poté uvedla zástupkyně kanceláře
tajemníka paní Vostrá zprávu mapující stav plnění usnesení z předcházejících zasedání, ke kterým uvedla několik doplňujících aktuálních
informací. V usnesení vzali zastupitelé plnění úkolů na vědomí. Druhá
zpráva se věnovala uzavření veřejnoprávních smluv o zajišťování
činnosti podle zákona o obecní
policii a veterinární péči s obcemi Kounov, Svojetín a Hořesedly. Jedná se stejně jako u předchozích již schválených smluv o zásahy
Městské policie Rakovník při odchytech nebezpečných zvířat ohrožujících bezpečnost veřejnosti. V případě veřejnoprávní smlouvy s obcí
Lužná o zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků zastupitelé s uzavřením nesouhlasili. Zmíněnou agendu již MěÚ
Rakovník pro jiné obce také vykonává s tím, že mu byla přidělena na základě rozhodnutí krajského úřadu.
Tento postup je doporučen žadateli i v tomto případě. Zabezpečení
požární ochrany ve městě Rakovník je zajišťováno na základě smlouvy s Hasičským záchranným sborem
Středočeského kraje, ke které zastupitelé schválili odpovídající dodatek.
V druhé polovině prosince 2011 došlo ke změně nařízení č. 37/2006, dle
kterého se vyplácejí odměny neuvolněným zastupitelům. V souladu
s touto novelou snižující tyto odměny došlo k úpravě částek za jednotli-
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vé funkce (členové rady, předsedové
výborů, členové výborů, zastupitelé
apod.).
První zprávou předloženou ekonomickým odborem byl návrh rozpočtu na rok 2011, který stručně okomentoval vedoucí odboru a poté byl
dán prostor pro dotazy a připomínky. V diskuzi (p. Renc, p. Kubínek, p.
Lippert, p. Žďánský, p. Koloc, starosta, vedoucí odboru a p. Chládek) se
hovořilo o možnosti delší doby na
prostudování, položce na opravu
hokejbalového hřiště a její potřebnosti, nebo o výši položky refundace mezd zastupitelů a logiky jejího
sestavení. Na základě diskuze byla
do návrhu rozpočtu doplněna odrážka o právu zastupitelstva rozhodnout o jednotlivých investicích na
položce 3412 - rekonstrukce schodiště zimního stadiónu, výměna mantinelů a oprava povrchu hokejbalového hřiště, dofinancování dětského
hřiště v ul. Otýlie Beníškové a oprava
hřiště v Čs. legiích a výměna oken na
zimním stadiónu. Po ukončení diskuze nechal starosta hlasovat o návrhu
rozpočtu s celkovými zdroji a výdaji ve výši 457 864,55 tis. Kč. Pro návrh zvedlo ruku pouze 10 zastupitelů a rozpočet tak nebyl schválen. Po
krátkém přerušení a neúspěšném
dohadovacím řízení si zastupitelé odhlasovali svolání mimořádného zasedání na středu 2. 3. 2011 od
17.00 hodin do Wintrovy síně. V druhé zprávě zastupitelé schválili odpis pohledávky za dlužné nájemné
a služby včetně příslušenství spojené s užíváním místnosti č. 1 v budově
č. 1 Chlum – Haná, čp. 68.
Prostřednictvím odboru sociálních
věcí a zdravotnictví se zastupitelé
měli možnost seznámit s komunitním plánováním sociálních služeb, které v sobě zahrnuje priority
dané oblasti. Po krátkém úvodním
slovu vedoucího odboru otevřel starosta diskusi k danému tématu. Zastupitelé (p. Kubínek, pí Soukupová,
p. Chládek, starosta a místostarosta)
oceňovali obsah a formu předloženého dokumentu, dále bylo poukázáno na možnosti čerpání příspěvků z programu prevence kriminality
Středočeského kraje. V hlasování zastupitelé jednohlasně schválili plán
sociálních služeb pro region Rakovnicko na období 2010 – 2014.
Odboru školství, památkové péče,
kultury, tělovýchovy a cestovního
ruchu předložil zastupitelům návrh
na rozdělení grantů v oblasti kultury v roce 2011 a to v těch případech, kde částka převyšuje 50 tisíc
Kč jednomu subjektu v daném roce.
V usnesení byly podpořeny projekty

Domu dětí a mládeže Rakovník, Muzea T. G. M. Rakovník a Rabasovy galerie v celkové hodnotě 222 000,- Kč.
V další zprávě vedoucí odboru zrekapitulovala vývoj žádosti na udělení názvu ulice Medová vedenou na
pozemcích p. p. č. 3727 a 3728 v k. ú.
Rakovník. V diskuzi k tomuto bodu
vyzval p. Kvasnička, aby byl původní návrh v podobě „2. tankového
pluku“ veden v patrnosti a případně v budoucnu vhodně uplatněn.
S udělením názvu ulice severně od
Masarykovy nemocnice v Rakovníku zastupitelé souhlasili.
Odbor životního prostředí informoval zastupitelstvo o provádění tzv. „Doprůzkumu ekologické
zátěže ohrožující jímací území
Rakovnického potoka“, na kterou město Rakovník získalo dotaci
z Havarijního fondu Středočeského
kraje ve výši 249 896,- Kč určenou
na částečné pokrytí nákladů zmíněného projektu. Právě schválení této smlouvy bylo předmětem
předložené zprávy.
Poté již komentář k dodatku mandátní smlouvy na realizaci technického dozoru investora přednesla
vedoucí odboru výstavby a investic.
Dle již uzavřené smlouvy tuto činnost vykonává společnost Jacobs
Consultancy, ale pro potřeby přijaté dotace z Regionálního operačního programu Střední Čechy je třeba
cenu předmětu plnění smlouvy rozdělit na vykonávané v rámci technického dozoru investora stavby
a činnosti vykonávané v rámci koordinátora BOZP. V usnesení zastupitelé s dodatkem souhlasili.
Posledním odborem, který předložil
zprávy k projednání, byl odbor správy majetku. Podobně jako na předešlých zasedáních se většina zpráv týkala odkoupení a prodejů pozemků
apod. Na základě rozhodnutí zastupitelstva dojde k prodeji pozemkových parcel číslo 655/7, 1637/11,
684/69, 684/70, 684/68, 684/71
a 684/1. Za tyto pozemky získá
město cca 312 tisíc korun. S pokračující privatizací bytů v domech čp.
1589 a 1590 v Malinovského ulici
schválili zastupitelé prodej volné
bytové jednotky č. 22 a č. 15 nejvyšší nabídce. Za tyto byty by mělo
město Rakovník získat do rozpočtu 1 425 000,- Kč. U již schváleného
prodeje stavební parcely č. 4602
a č. 551/13 v k. ú. Rakovník byla
změněna část usnesení upravující
formu vlastnictví na podílové spoluvlastnictví. V další zprávě prodloužili zastupitelé termín pro uzavření
darovací smlouvy na komunikaci včetně pozemků v lokalitě Na

Spravedlnosti s firmou DŘEVODOMKY RAKOVNÍK s. r. o. a to do
31. 12. 2011. Na základě rozhodnutí zastupitelů bude město Rakovník usilovat o bezúplatný převod
pozemkových parcel č. 1055/4
a č. 1644/10 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
V souvislosti s ubytovnou ve Skryjích, kterou vlastní město Rakovník,
je navržena směna pozemkové parcely č. 854/11 za č. 854/15. Z tohoto
důvodu došlo k odsouhlasení budoucí směnné smlouvy s obcí Skryje.
V posledních dvou zprávách schválilo zastupitelstvo vklad přepojeného tlakového pásma ve Školní ulici a kanalizační stoku ve dvorním
traktu radnice v celkové hodnotě
cca 894 tisíc Kč do Vodohospodářského sdružení obcí Rakovnicka.
V závěrečné diskuzi se p. Kubínek
dotázal na vysvětlení k žádosti DŘEVODOMKY RAKOVNÍK, s. r. o., kterou
obdržel před zasedáním zastupitelstva. Informaci o již poskytnuté dotaci ve výši 300 tisíc Kč na vybudování
první etapy 100 m komunikace o šíři
4 m s jedním chodníkem a osvětlením sdělil starosta. Dále zastupitele
informoval, že podporu lokality Na
Spravedlnosti by spíše viděl v opravě stávající komunikace od PRAVE.
Za tímto účelem město Rakovník zakoupilo část potřebného pozemku.
V souvislosti s poskytováním příspěvků na výstavbu komunikací, chodníků včetně inženýrských sítí budou na
dubnové zasedání předloženy nové
zásady upřesňující jednotlivé podmínky. S nesouhlasným stanoviskem
k úpravám kritérií se vyslovil p. Renc,
který jakékoliv přísnější podmínky
vnímá jako házení klacků stavebníkům pod nohy. Následně starosta
upřesnil své vyjádření, že je třeba se
zamyslet nad otázkou poskytnutí příspěvku dle vystavené faktury nikoliv hned na začátku stavby. Následně
se p. Lippert opět vrátil k neodhrnutému sněhu z místa pro invalidy na
dvoře radnice, což vyvolalo polemiku nad objektivností předložených
fotografií. V závěru p. Lippert vyzval
zástupce politického uskupení, které
navrhovalo p. Škrlanta do finančního
výboru, aby navrhli do příštího zasedání náhradníka.
Vzhledem k tomu, že se již nikdo
do diskuse nepřihlásil, starosta tento bod jednání ukončil. Následně
všem členům zastupitelstva a přítomné veřejnosti poděkoval a popřál pěkný zbytek večera. Zasedání
zastupitelstva města bylo ukončeno v 19.45 hodin.
Jan Polák,
tiskový mluvčí MěÚ Rakovník

www.mesto-rakovnik.cz
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4. ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Zastupitelé:

Mgr. Miloslav Blecha, Mgr. Jaroslav Hamouz, Mgr. Zdeňka Jirková, MUDr. Eva Kašová, Mgr. Miroslav Koloc, MUDr. Oldřich Kronich, Miloslav Kubínek, RSDr. Vladimír Kvasnička, Václav Laňka, prom. biolog, Ing. Mgr. Miloš Lippert, MUDr. Jiří Ludačka, Ing. Zdeněk Nejdl,
Mgr. Marek Pavlík, Mgr. Jindra Plamitzerová, PaedDr. Luděk Štíbr, Bc. Jan Švácha, Zdeněk Renc, Mgr. Radka Soukupová, MUDr. Ivo Trešl.
Omluveni:
PhDr. Marcel Chládek, MBA, Mgr. Bc. Ludvík Vožeh, MPA a tajemnice MěÚ Mgr. Eliška Holková
Zapisovatelka: Jaroslava Holá
Zapsáno:
15. 3. 2011

Ve středu 2. 3. 2011 se od 17.00 hodin ve Wintrově síni v budově radnice konalo 4. zasedání zastupitelstva
města s přídomkem mimořádné.
Důvodem pro jeho svolání bylo
schválení návrhu rozpočtu města
na rok 2011 a návrh obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích.
V úvodu zasedání starosta přivítal všechny přítomné zastupitele
a konstatoval, že materiály ke zprávě obdrželi zastupitelé ve stanoveném termínu. Dále do programu
zasedání navrhl zařadit pod bod
různé zprávu k návrhu veřejnoprávní smlouvy mezi městem Rakovníkem a obcí Olešná, návrh na rozdělení finančních příspěvků v oblasti
sportu v roce 2011 a dovolbu členů
kontrolního a finančního výboru. Po
schválení programu, zvolení návrhového výboru, ověřovatelů zápisu
a ustanovení zapisovatelky se začal
projednávat návrh rozpočtu města Rakovníka na rok 2011. V diskuzi
k tomuto tématu se hovořilo (p. Kubínek, p. Renc, p. Koloc, starosta, p.
Blecha a p. Tlustý) o záměru rekonstrukce hokejbalového hřiště, o zadaném řízení s cílem zjistit skutečné
náklady oprav, potřebě a důvodech
oprav, zpracování posudku a dále
několik slov padlo i o stavu oken
na 3. ZŠ Rakovník, kde je požádáno

o dotaci na celkové zateplení. Dotazy (p. Renc, pí Čiberová, p. Ludačka,
technik OVaI) se týkaly také příprav
projektu Víceúčelového studijního
a společenského centra Rakovník
a jeho financování z letošního rozpočtu. Zmíněna (p. Lippert, starosta, p. Štíbr, p. Ludačka, vedoucí PaM)
byla také položka refundace mezd,
z níž mohou být dle zákona poskytovány náhrady zaměstnavateli neuvolněných členů zastupitelstva za
výkony funkcí radních, předsedů výborů a komisí, členů výborů a komisí
apod. Před hlasování o návrhu rozpočtu zastupitelé rozhodli o pověření pana Kubínka, aby vyhotovil do
příštího zasedání zastupitelstva odborný posudek k současnému stavu
hokejbalového hřiště a nutnosti jeho případné rekonstrukce. Poté zastupitelé schválili 15 hlasy návrh rozpočtu s celkovými zdroji a výdaji ve
výši 457 864,55 tis. Kč a dále pověřili radu města provést neprodleně
rozpis schváleného rozpočtu města Rakovníka pro rok 2011 dle platné rozpočtové skladby na jednotlivé
útvary města.
Před projednáním závazné vyhlášky o místních poplatcích
požádal p. Lippert o přestávku na
dopracování návrhu. Po přestávce
hned na úvod diskuze starosta po-

znamenal, že zásadní podněty od
minulého zastupitelstva nezaznamenal a sdělil, že rada doporučuje, aby z osvobození od platby poplatků za odpady byli vyjmuti lidé
na ohlašovně a ostatní sazby ponechat tak, jak byly v loňském roce. Dále se hovořilo (p. Lippert, p.
Renc, starosta) o výši poplatků za
umístění předzahrádek a jeho případné nulové sazbě. První návrh
vyhlášky, v němž byla upravena
cena za předzahrádky a podobná
zařízení na 2,- Kč/m2/den nenašel
dostatečnou podporu. Následně se
hlasovalo o návrhu předložený radou města, který byl 12 hlasy přijat a schválen. Hlavním důvodem
pro předložení nového návrhu byla
harmonizace místní vyhlášky s novou právní legislativou.
V bodě „různé“ nejdříve zastupitelé
schválili veřejnoprávní smlouvu
mezi městem Rakovníkem a obcí
Olešná o zajišťování výkonu některých úkolů agendy městské policie v souladu se zákony o obecní
policii a veterinární péči. Obdobné smlouvy byly již obnoveny i s jinými obcemi na Rakovnicku s tím,
že zásahy Městské Policie Rakovník jsou pouze na vyžádání. Zprávu
k návrhu na rozdělení finančních
příspěvků v oblasti sportu v roce

2011 okomentovala vedoucí odboru školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu.
V usnesení podobně jako v jiných
grantových oblastech odsouhlasili
zastupitelé rozdělení příspěvků organizacím, kde částka převyšuje 50 tisíc
Kč v daném roce. Celkem se jednalo
o činnosti a akce sportovních klubů
a oddílů ve výši 391 tis. Kč. Poslední
bod programu se týkal dovolby členů finančního a kontrolního výboru.
Hlasováním zastupitelé zvolili Mgr.
Petra Steidla za člena finančního výboru a p. Vladimíra Škrlanta za člena
kontrolního výboru.
V závěrečné diskuzi se hovořilo (p.
Lippert, místostarosta, starosta)
o složení transparentní komise, její činnosti a možnosti jejího rozšíření o další členy. Dále se debata týkala (p. Renc, starosta a místostarosta)
rozpočtu městského reprezentačního plesu, termínu pro zakoupení
vstupenek apod. Rozpočet této akce
se pohybuje okolo 200 tisíc Kč a zajišťuje ho Kulturní centrum Rakovník.
Do závěrečné diskuze se z řad zastupitelů ani občanů nikdo nepřihlásil, proto starosta všem poděkoval a popřál hezký zbytek dne.
Zasedání zastupitelstva skončilo
v 19.15 hodin.
Jan Polák,
tiskový mluvčí MěÚ Rakovník

POZVÁNKA
18. dubna 2011 od 17.00 hodin se koná v sále KC Rakovník

5. zasedání zastupitelstva města.
Program naleznete minimálně týden před konáním zasedání na úřední desce města.

 ZPRÁVA Z ODBORU SPRÁVY MAJETKU
JARNÍ ODVOZ OBJEMNÉHO ODPADU
Objemný odpad bude ukládán do velkoobjemových kontejnerů, které buVrchlického nám – parkoviště u Živnodomu
dou rozmístěny v uvedené dny na níže jmenovaných stanovištích. Do těchto 20. 4. 2011 Bezděkov – spojka ul. Zd. Havlíčkové na Parčíku
kontejnerů UKLÁDEJTE – nábytek, objemný odpad, železný šrot, pneZd.Štěpánka – křižovatka u MŠ Vinohrady
umatiky. NEUKLÁDEJTE – stavební suť, odpad ze zeleně, lednice, teleVáclavská – na silnici na rohu Hwiezdoslavovy ulice
Pod Václavem – u bývalé uhelné kotelny u stánku s potravinami
vizory, elektrospotřebiče – tento odpad můžete uložit ve sběrném dvoře.
Stanoviště kontejnerů na objemný odpad ve dnech 18. 4. – 22. 4. 2011 21. 4. 2011 V Lukách – parkoviště na nábřeží
od 12.00 do 18.00 hodin:
Wintrova – u kapličky sv. Jána
18. 4. 2011 Průběžná – parkoviště u čp. 1863 (střed ulice)
Spalova – vjezd do ulice
Průhon – vjezd ke garážím
Klicperova – na vozovku naproti bývalé čistírně
Bulovna – příjezd k bytovkám
S. K. Neumanna – proti ulici Myslbekova (naproti garážím)
Myslbekova – zeleň roh ulice Okružní
22. 4. 2011 Sídliště Bendovka – parkoviště u silnice na Olešnou
19. 4. 2011 Žlutického – roh ul. Jiráskova
Sadová – parkoviště pro pohřební službu
Šamotka – v sídlišti
Malinovského – střed naproti ulice Rejčkova
nábř. T. G. Masaryka – parkoviště u SK Rakovník
Na Letné – nad ČSÚ
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Zprávy z města

Zpětný odběr: léky – lékárny, monočlánky, baterie – prodejci, pneumatiky
– prodejci, oleje – prodejci.
Nebezpečné složky komunálního odpadu – barvy, laky, zbytky spotřební chemie, vyjeté oleje, komunální odpad – objemný odpad, odpad ze zeleně, stavební odpad – jednopruhový, směsný do 500 kg na osobu a měsíc (vyšší množství
svozová společnost na základě objednávky fyzické osoby), elektrozařízení –
lednice, televize, monitory, pračky, elektrospotřebiče, autobaterie, suché články,
baterie, zářivky – zpětný odběr za podmínky kompletního zařízení.
UKLÁDEJTE
na sběrném dvoře – ulice Dukelských hrdinů, na základě předložení občanského průkazu, kterým prokážete, že jste účastníky systému třídění komunálního odpadu stanoveného městem.
Provozní hodiny: pondělí 11.00 – 17.00 hod.
středa 11.00 – 17.00 hod.
pátek
11.00 – 17.00 hod.
sobota 08.00 – 11.00 hod.

V RAKOVNÍKU POMOHOU SNÁZE TŘÍDIT DROBNÁ
ELEKTROZAŘÍZENÍ A BATERIE ČTYŘI SPECIÁLNÍ ČERVENÉ
KONTEJNERY
Občané Rakovníka mají nyní zjednodušenou možnost třídění vysloužilých drobných elektrozařízení a baterií. Nezisková společnost ASEKOL,
která organizuje sběr a recyklaci elektroodpadu, v ulicích města k tomuto účelu rozmístila čtyři červené kontejnery na běžná separační stání na
tříděný odpad. Cílem je ulehčit občanům třídění elektroodpadu a zároveň zvýšit objem sběru menších spotřebičů. Právě ty totiž nejčastěji
končí ve směsném odpadu, odkud se k ekologické recyklaci nedostanou.
Bučovice jsou jedním z prvních míst v České republice, v němž jsou instalovány červené kontejnery na drobná elektrozařízení. Ta totiž podle údajů
kolektivního systému ASEKOL, který kontejnery zdarma instaluje, končí ve
směsném odpadu mnohem častěji než větší druhy elektroodpadu. „Z našeho
průzkumu vyplývá, že lidé považují tradiční sběrná místa, jako jsou například sběrné dvory, za příliš vzdálená. V důsledku pak do nich odmítají nosit
elektrozařízení, která se bez problémů vejdou do popelnice. Takový osud má
například více než polovina elektrických hraček,“ vysvětluje regionální zástupce společnosti ASEKOL pro Prahu a Středočeský kraj Mgr. Marek Holinka.
Červené kontejnery v Rakovníku mají i speciální kapsu určenou na baterie. „Přestože naše společnost sběr baterií přímo nezajišťuje, díky dostupné
technologii jsme se od začátku letošního roku rozhodli kontejnery využít

i k tomuto účelu. Lidé dosud příliš nedokáží odlišit baterie od elektroodpadu, a házeli je i do našich sběrných nádob. Kapsu jsme použili již v několika
městech a velmi se osvědčila,“ vysvětluje Holinka.
Celkem čtyři červené kontejnery byly rozmístěny v hustě zalidněných částech města, většinou na sídlištích, aby byl snadný přístup umožněn co největšímu počtu obyvatel. „Červené kontejnery na drobný elektroodpad od
společnosti ASEKOL vítáme jako vynikající doplněk naší stávající sběrné
sítě. Občané teď budou mít možnost elektroodpad vracet na pěti místech,
což je čtyřikrát více než loni. Sběr elektroodpadu v Rakovníku pravidelně
vzrůstá a já věřím, že kontejnery tento trend ještě podpoří,“ říká ing. Ivo
Žďánský, vedoucí odboru správy majetku.
Do stacionárního kontejneru je možné vyhazovat malá elektrozařízení, například klávesnice, kalkulačky, mobilní telefony, elektrické hračky apod.
Rozměr otvoru pro vhození je 30 x 50 cm, což odpovídá standardní velikosti počítače. Větší elektrozařízení – například televizory – mohou občané
i nadále odevzdávat na sběrných dvorech nebo při koupi nového spotřebiče
v prodejně tzv. kus za kus. Náklady na svoz a zpracování, stejně jako náklady na pořízení nádob, hradí ASEKOL.
Seznam míst, kde jsou v Rakovníku rozmístěny kontejnery na drobné
elektro:
Ulice Fojtíkova (parkoviště před domem čp. 2400– stání na separ. odpad),
Ulice Pod Nemocnicí (pod prodejnou LIDL – stání na separ. odpad),
Ulice Vinohradská (před prodejnou Czekom – čp. 2234 – stání na separ.
odpad),
Ulice Průběžná (před mateřskou školou – stání na separ. odpad).
Kdo je to ASEKOL, s. r. o.?
ASEKOL, s.r.o., je nezisková společnost, která provozuje kolektivní systém
zpětného odběru elektrozařízení. V prosinci roku 2005 byl ASEKOL zapsán
Ministerstvem životního prostředí ČR jako jediný systém pro zpětný odběr
historických elektrozařízení v oblastech výpočetní, telekomunikační a kancelářské techniky, spotřební elektroniky, hraček a vybavení pro volný čas
a sport (tj. skupiny 3, 4 a 7). ASEKOL má uzavřeny smlouvy o zřízení míst
zpětného odběru s více než 3000 městy a obcemi a 2469 opravnami a prodejnami elektro. Další tisíce sběrných míst vznikly díky vývoji a instalaci
různých druhů kontejnerů na drobná elektrozařízení. Provozovaných 10
000 sběrných míst zajišťuje společnosti ASEKOL nejhustší sběrnou síť vysloužilých elektrozařízení ze všech kolektivních systémů v ČR. V roce 2009
vybral ASEKOL od každého občana ČR průměrně 1,64 kg elektroodpadu.
Ing. Ivo Žďánský, vedoucí odboru správy majetku

KAM S VAŠÍM ODPADEM V RAKOVNÍKU?
Jak se třídil odpad v Rakovníku v roce 2010?
V minulém roce vyprodukoval průměrný občan Rakovníka 199,95 kg komunálního odpadu. Tříděného odpadu, tj. papíru, plastů a skla, se vytřídilo na
jednoho obyvatele 45,56 kg. Nově bylo v r. 2010 zavedeno třídění bioodpadu
a bylo celkem vytříděno 305 t, což představuje na jednoho obyvatel 19,11 kg.
Za úspěšné třídění obdrželo město za loňský rok od společnosti EKO-KOM,
a. s., odměnu ve výši 1 508 162,– Kč.
Zde uvádíme praktické rady, jak naložit s odpady, které vznikají u občanů
fyzických osob při jejich činnosti v domácnosti, na zahrádce atd. Podmínkou využití systému nakládání s komunálním odpadem ve městě Rakovníku,
který je stanoven obecně závaznou vyhláškou č.3/2009, je úhrada místního
poplatku, který město stanovilo rovněž obecně závaznou vyhláškou všem
PAPÍR

PLASTY

SKLO

osobám majícím na území města trvalý pobyt, nebo osobám, které na území města vlastní rekreační nemovitost. Doplněním vyhlášky č.3/2009 jsou
i Kritéria pro přidělování odpadových nádob k jednotlivým nemovitostem.
Veškeré uváděné předpisy jsou zveřejněny na webových stránkách města –
www.mesto-rakovnik.cz .
Využitelné složky komunálního odpadu jsou veškeré odpady, které jsou následně využity např. jako druhotné suroviny. Celoplošně jsou ve městě tříděny využitelné odpady – papír, plasty, sklo, nápojové kartony a bioodpady.
Ostatní využitelné odpady jako např. železo, barevné kovy a další je možno
ukládat ve sběrném dvoře města.
Do odpadových nádob na tříděný odpad patří a nepatří níže uvedené
odpady:

PATŘÍ
noviny, časopisy, reklamní letáky, kartony, sešity, papírové obaly,
krabice roztrhané na menší kusy, balicí papír, lepenka, kancelářský papír, sešity
PET lahve, plastové nádoby a lahve, plastové sáčky a fólie, čisté
plastové obaly od mléka a ostatních mléčných výrobků, plastové
tašky, čisté kelímky od jogurtů, výrobky z plastů
bílé nebo barevné sklo, vymyté, skleněné láhve, zavařovací, sklenice, výplně oken

NEPATŘÍ
do kontejneru nepatří papír s vrstvou plastové nebo hliníkové
fólie (např. Tetrapackové krabice od mléka), mokrý, mastný či jinak znečištěný papír, polystyrénové výplně lepenkových krabic
do kontejneru nepatří bakelit, guma, PVC, linoleum, pneumatiky

do kontejneru nepatří zářivky, porcelán, keramika, plexisklo, kovové uzávěry lahví, autosklo, drátěné sklo, zrcadla, plné nebo znečištěné lahve nebo nádoby
NÁPOJOVÉ
všechny nápojové kartony (krabice od mléka, džusů, vína apod.) do kontejneru nepatří různě znečištěné kartony např. nebezpečKARTONY
nými odpady – oleje, barvy atd.
BIOODPADY tráva, plevel, košťály i celé rostliny, seno a sláma, menší větve, zbyt- kuchyňské zbytky potravin, dřevo, větve, zbytky pečiva, skořápky
ky ovoce a zeleniny, piliny, uschlé květiny
z vajec, živočišné zbytky, plasty, papír, sklo, exkrementy domácích
zvířat, jakýkoliv komunální odpad.
Do všech odpadových nádob na tříděné odpady v žádném případě nepatří jiný druh odpadu, než je uveden na označení jako např. odpady směsné, biologicky nerozložitelné, kovové, nebezpečné, ale i jiné odlišné tříděné odpady!!!

Zprávy z města

Některé využitelné komunální odpady jako je železo, barevné kovy a papír
je možno odevzdat i do jiných sběren na území města. Pro občany – fyzické osoby je však místem pro odložení těchto odpadů stanoven primárně
sběrný dvůr města.

www.mesto-rakovnik.cz
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NEBEZPEČNÝ ODPAD?
Nebezpečný komunální odpad nevhazujte do nádob na směsný komunální
odpad (popelnic), ani do nádob na tříděný odpad, ale odevzdávejte ve sběrném dvoře (adresa a provozní doba viz níže). Nebezpečným komunálním
odpadem jsou např. zbytky rozpouštědel, kyseliny, zásady, fotochemikálie,
pesticidy, chemicky znečištěné obaly, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
(výbojky, rozbité teploměry atd.), znečištěné oleje, mazací tuky, zbytky barev, lepidel, léky, monočlánky, akumulátory apod.
Prošlé léky
Pokud se léčiva stanou odpadem, považují se vždy za odpad nebezpečný.
Kromě sběrného dvora jsou povinny odebírat bezplatně prošlé léky všechny lékárny ve městě.

OBJEMNÝ ODPAD A KAM S NÍM?

odkládat ve sběrném dvoře do objemu 500 kg za měsíc. pro větší množství tohoto odpadu je třeba si objednat přistavení kontejneru k nemovitosti na náklady objednávajícího občana. POZOR!!! Přistavený kontejner
na veřejných pozemcích je zpoplatňován podle obecně závazné vyhlášky
o místních poplatcích jako zábor veřejného prostranství.
Možnosti: Marius Pedersen, a. s., Dukelských hrdinů 2330, Rakovník,
tel.: 313 515 812, 724 096 088.

ROSTLINNÝ ODPAD ZE ZAHRÁDKY?
Odpad ze zahrádek lze:
– kompostovat na svém pozemku či zahrádce,
– odkládat do předem stanovených nádob, rozmístěných po městě
– odvážet do sběrného dvora.
Spalování rostlinného materiálu upravují obce na svém území obecně závaznou vyhláškou. Město Rakovník takovou vyhlášku nemá.

Vyřazené kusy nábytku, matrace, umývadla, okna, dveře, obaly větších rozměrů, koberce, tabulové sklo, vany, apod. odevzdávejte do sběrného dvora.
POUŽITÉ VÝROBKY PODLÉHAJÍCÍ TZV. ZPĚTNÉMU
Sběrný dvůr se nachází v areálu bývalých Technických služeb naproti DoODBĚRU?
pravnímu inspektorátu na ulici Dukelských hrdinů 2330 v Rakovníku. ProPoužité výrobky
vozovatelem je Marius Pedersen, a. s., jejíž provozní středisko se nachází na
– elektrozařízení – pocházející z domácností – mohou občané bezplatně
stejné adrese. Bližší informace je možno získat na tel.: 313 515 812
odevzdávat na sběrných místech kolektivních systémů bez ohledu ne jeProvozní doba: pondělí – středa – pátek: od 11.00 do 17.00,
jich bydliště – sběrným místem je sběrný dvůr v Rakovníku – podmínkou
sobota:
od 8.00 do 11.00
je úplnost elektrozařízení, v případě neúplnosti elektrozařízení budou obSběrný dvůr slouží občanům města, kteří prokáží občanským průkazem trčané jiných obcí odmítnuti, protože se jedná o odpad, jehož zneškodnění
valý pobyt, nebo vlastníkům rekreačního objektu na území města, kteří se
řeší obec v místě jejich trvalého bydliště
prokáží dokladem o zaplacení místního poplatku.
– oleje, elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky,
Právnické osoby a drobní podnikatelé (fyzické osoby s podnikáním) mohou
pneumatiky lze bezplatně odevzdat u příslušného prodejce, či výrobce – spoodpady do sběrného dvora ukládat za předpokladu, že předmětné zařízení potřebitel by měl být při prodeji informován o místě zpětného odběru výrobku,
žadovaný druh odpadu přijímá a pouze za úhradu stanovenou provozovatelem.
pokud tak prodejce neučiní, je povinen tyto výrobky odebírat přímo v provozovně, a to bez nároku na úhradu, ve sběrném dvoře jsou tyto výrobky
SBĚRNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD A KAM S NÍM?
odebírány bezplatně pouze od občanů s trvalým bydlištěm na území města
Komunální odpad vznikající při činnosti fyzických osob – občanů po vytřídění
Rakovníka, nebo od občanů, kteří vlastní na území města rekreační objekt.
využitelných složek a nebezpečného komunálního odpadu, tj. např. kuchyňské
odpadky, smetí, konzervy od potravin, popel, znečištěný papír, znečištěné plas- PRAKTICKÉ RADY
ty apod., patří do nádob na směsný komunální odpad (popelnic a kontejnerů), Kde lze objednat kontejner pro objemný odpad, stavební suť, odpad ze zeleně
které občané města obdrží od oprávněné osoby pověřené smlouvou městem apod., nebo zajištění vyklizení bytů, sklepů apod. vč. zneškodnění odpadů?
k výkonu svozu směsného komunálního odpadu tou je Marius Pedersen, a. s. I při vyklízení takovýchto prostor je třeba odpady třídit!
Nádobu je nutno objednat na odboru správy majetku tel. 313 259 118, kde Výše uvedené pokyny platí v celém rozsahu pouze pro fyzické osoby – občapo prověření nároku a zaplacení poplatku bude vydán příkaz firmě k její- ny města Rakovníka, nebo fyzické osoby vlastnící na území města rekreační
mu přistavení.
nemovitost trvale neobydlenou. Právnické osoby a fyzické osoby s oprávněním podnikat jsou ze zákona o odpadech původci a musí samostatně plnit
STAVEBNÍ ODPAD A KAM S NÍM?
povinnosti původce stanovené tímto zákonem. Odpad podnikatelský nelze
Stavebním odpadem je např. beton, cihly, tašky a keramické výrobky, směšovat s odpadem vznikajícím při činnosti fyzických osob, s výjimkou přía jejich směsi, zemina a kamení, izolační materiál vznikající při zřizo- padu, kdy má podnikatelský subjekt uzavřenu zvláštní smlouvu s městem!
vání, údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb, Odpady je možno Tuto smlouvu lze uzavřít na odboru správy majetku č. dveří 29.

 ZPRÁVA Z KANCELÁŘE TAJEMNÍKA ÚŘADU
ZKVALITNĚNÍ DIGITÁLNÍHO SIGNÁLU V RAKOVNÍKU
Digitální zemské vysílání nyní šíří vedle 26 základních vysílačů velkého výkonu i dalších 51 vysílačů malého výkonu. Dne 28. 2. 2011 k nim přibude
digitální dokrývač v Rakovníku (Okružní ulice). Posíleny budou signály
jak v síti 1 (ČT1, ČT2, ČT24, ČT4 Sport), tak i sítě 2 (Nova, Nova Cinema,
Prima, Prima Cool, Barrandov).
Programy v tzv. Multiplexu 2 (síť 2) bude možné naladit na 48. kanále a zdrojem pro digitální signál bude plzeňský Krašov. Obdobně bude distribuován i signál v síti 1, ale programy České televize bude možné naladit na
34. kanálu.

Česká televize upozorňuje, že u nově spouštěných digitálních dokrývačů může za nepříznivých místních podmínek dojít k následné úpravě vysílací technologie z opakovače na převaděč a tím pádem ke změně vysílacího kmitočtu.
Touto společnou realizací České televize, Českých Radiokomunikací, a. s.
a provozovatelů televizního vysílání dojde ke zkvalitnění pozemního digitálního televizního vysílání na území města Rakovník a jeho okolí.
Další informace o zemském digitálním TV vysílání naleznete na www.digistranky.cz nebo na www.digict.cz.
Jan Polák, tiskový mluvčí MěÚ Rakovník

VAROVÁNÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU
HZS zaznamenává každoročně počátkem jarního období zvýšený nárůst
počtu požárů od pálení trávy, porostů a klestu. Věnujte prosím této problematice maximální pozornost a dodržujte zejména tyto hlavní zásady:
Je zakázáno rozdělávání ohňů v období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
V lesích je celoročně zakázáno kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené
ohně a tábořit mimo vyhrazená místa.
Je rovněž zakázáno rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.
Jste-li svědkem vzniku nějaké mimořádné události, např. požáru v lese, plošného vypalování trávy, porostů apod., předejte informaci co nejdříve na
tísňovou linku 150.
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Nikdy nerozdělávejte oheň pod větvemi stromů, na pasekách, v blízkosti
křovin, ve vysoké trávě, poblíž zemědělských plodin a stohů. Od hořícího
ohně neodcházejte, zalijte jej vodou, vyhrabte zbytky dřeva, spáleniště s popelem překryjte vrstvou zeminy.
Dodržujte zákaz vypalování trávy a porostů. Jen tak se nebudete vystavovat porušení zákona o požární ochraně a pokutě až do výše 25 000,– Kč.
Důsledná preventivní opatření učiněná z vaší strany zabezpečí váš majetek
před požáry a ochrání zdraví vaše i vašich dětí.
Jiří Vlček,
Oddělení obrany a ochrany MěÚ Rakovník

Zprávy z města

 STALO SE
ČTVRTSTOLETÍ SPOLUPRÁCE
PARTNERSTVÍ RAKOVNÍKA S NĚMECKÝM DIETZENBACHEM
Pro současné programovací období si Evropská unie vytýčila tři prioritní
cíle, které se snaží jednotlivé členské státy naplňovat. Kromě ekonomických
hledisek se Společenství zaměřuje i na Evropskou územní spolupráci.
Město Rakovník vždy mělo zájem navazovat kontakty se zahraničními partnery. Před rokem 1989 byly tyto snahy i s ohledem na politickou situaci dost
omezeny a nejvíce se preferovala spolupráce s evropskými sousedy směrem
na východ. Kapka naděje všem Rakovnickým svitla v roce 1986, kdy se povedlo přes zaběhnuté zvyklosti uzavřít partnerskou smlouvu s tehdy západoněmeckým městem Dietzenbach. V prvních letech této spolupráce se
na cestu do Německa vydávaly do posledního místečka zaplněné autobusy
a mnohdy se na všechny ani nedostalo. Právě v této době se podařilo navázat kontakty a přátelství, která mnohdy trvají až dodnes. Uvolnění situace v roce 1989 i pozdější rozvoj technologií (internet, mobilní telefony, …)
znamenal obrovský cestovní boom s cílem poznat co nejvíce zemí. Ve stínu
těchto okolností bohužel zájem o úzkou mezinárodní spolupráci tak trochu
opadl. I přes tato úskalí se stále česko-německé, tedy spíše rakovnicko-dietzenbašské, přátelství daří zachovávat a nadále i rozvíjet.
V letošním roce společně s německými přáteli oslavíme 25 let spolupráce
a kamarádství. V období od 13. do 15. května 2011 by se mělo konat slavnostní setkání v Dietzenbachu. Během těchto tří dnů se žáci 3. ZŠ Rakovník
zapojí do basketbalového turnaje, country taneční skupina Lentilky předvede svůj um při společenském večeru a chybět nebude ani poodhalení nějakého zajímavého místa v okolí. U příležitosti 25. výročí si čelní představitelé
obou municipalit slavnostně předají prapory svých měst.
Na realizaci tohoto letošního jubilejního setkání obdrží Společnost pro mezinárodní spolupráci Rakovník 40 tisíc Kč. Tuto informaci sdělil na otevřeném
sněmu, který se konal 16. března od 17.00 hodin ve Wintrově síni, starosta
města Ing. Zdeněk Nejdl. Na úvod všichni přítomní vyslechli zprávu a shrnutí činnosti v uplynulém roce, kdy Rakovník hostil početnou delegaci z Dietzenbachu. Naopak v září se Rakovník prezentoval v Německu u příležitosti výročí partnerství německého Dietzenbachu s nikaragujskou Masayou.
Následně byla přednesena informace o kontrole hospodaření Společnosti.
Po dovolení nového člena výboru se diskuze týkala programu květnového
setkání a pozvání na akci pod názvem „Oslavy bez hranic“, která se koná
v sobotu 19. června 2011. Při této příležitosti by bylo možné prezentovat
tradiční rakovnická řemesla, výrobky apod.
Změnu zaznamenalo také složení realizačního týmu německého spolku pro
mezinárodní spolupráci, který nyní budou zastupovat z pozice předsedkyně Yvonne Tesch-Klühspies a místopředsedkyně Anja Schäfer a „krýt záda“
jim bude stále upovídaný tajemník Wolfgang Berg.

Během uplynulého období se oboustranně hovořilo o možnostech a chuti
dále rozšířit vzájemnou spolupráci. Myšlenek, jak prohloubit mezinárodní
spolupráci není nikdy dost. Již dnes se zvažují společné vánoční trhy, sportovní akce apod. Příkladem může být sportovní olympiáda pořádaná Masarykovou obchodní akademií Rakovník pod názvem Sportfestgames od
6. do 10. června 2011 v Rakovníku.
Jan Polák, tiskový mluvčí MěÚ Rakovník

 V KOSTCE
TEPLEJŠÍ KABÁT
DOKONČENÍ ZATEPLENÍ KC RAKOVNÍK

Takto vznikala přístavba Kulturního centra Rakovník v roce 2006, v jejímž závěru získalo toto kulturní zařízení zcela nový vzhled, zateplení a fasádu. Mimo
to se samozřejmě navýšila max. kapacita návštěvníků.

Stalo se

Ani zadní část objektu nezůstala bez povšimnutí. Poté, co se v roce 2009
vyměnily okna a dveře, bylo možné přistoupit v loňském roce k dokončení
svrchního kabátu stavby. Za zateplení zbývajících částí objektu zaplatilo město
Rakovník částku 1 166 563,– Kč vč. DPH.

www.mesto-rakovnik.cz
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UCTĚNÍ PAMÁTKY PRVNÍHO PREZIDENTA
161 LET OD NAROZENÍ T. G. MASARYKA

V loňském roce se Rakovník a Hodonín staly centry oslav 160. výročí od
narození prvního československého prezidenta Tomáše Garriqua Masaryka.
Z těchto akcí utkvělo asi všem v paměti odhalení jezdecké sochy v Lánech,
busty v areálu Masarykovy nemocnice v Rakovníku nebo pamětní desky Alice
Garrique Masarykové na nové školní jídelně (na obrázku).

V letošním roce si 7. březen 1850 připomněli u sochy T. G. M. v parku pod
kostelem zástupci města, vedení rakovnického muzea, někteří ředitelé rakovnických škol a členové vojenských a zájmových spolků spolu s uniformovanými
vojáky 152. ženijního praporu. Několika slovy přiblížil význam tohoto dne
ředitel muzea T. G. M. František Povolný.

ÚSPĚŠNÁ HALOVÁ SEZÓNA POZEMKÁŘŮ
HC 1972 RAKOVNÍK OPĚT NA VRCHOLU

V úterý 15. 3. 2011 praskala obřadní síň na radnici doslova ve švech. Místnost Jak mužské, tak i ženské, potažmo dívčí družstva zaznamenala velké úspěchy
totiž na pozvání pana starosty Ing. Zdeňka Nejdla zaplnili zástupci a hráči
v halové sezóně. Mladší žákyně a zároveň rakovnické naděje získaly bronzové
HC 1972 Rakovník.
medaile a z rukou pana starosty si převzaly ocenění, květinu a něco sladkého na
zub.

Družstvo žen bylo neméně úspěšné a i jim se podařilo vybojovat v halové
extralize 3. místo. I zde nechybělo ocenění, kytičky a „bublinky“ do kabiny.

10

Radnice | duben 2011

S pohárem pro mistry ČR se přišlo „pochlubit“ mužstvo mužů, kteří převálcovali všechny své soupeře. Kromě jednotlivých ocenění a několika maličkostí si
prezident klubu Mgr. Miroslav Koloc převzal za dosažené úspěchy z rukou
pana starosty symbolický šek na 15 tisíc Kč.

Stalo se

 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).

BECHEROVKA, BOCHOV, KLÁŠTER TRAPISTŮ
středa 1. 6. 2011, cena 330,– Kč
Odjezd z Rakovníka v 8 hodin od budovy Úřadu práce. Nejprve se vydáme
na exkurzi do závodu Becherovka. Dozvíme se něco o historii, prohlédneme
si sklepy a součástí prohlídky je i ochutnávka tří vzorků. Poté odjedeme do
malebného městečka Bochov, kde se dozvíme něco o jeho historii a v novém
Radničním sklípku, patřícím městu, se naobědváme. Další zastávkou bude
nádherný klášterní areál v Novém Dvoře, který z původně zříceného zemědělského statku vybudovali mniši řádu Trapistů. Zde se můžeme zúčastnit
kratší, asi dvacetiminutové bohoslužby v novém kostele a nahlédnout do
fortny a prohlédnout si snímky o budování klášterního komplexu. Můžeme si zde zakoupit některé z jejich výrobků. Vyrábějí prý vynikající hořčici,
kterou běžně v obchodě nelze dostat, většinou se vyváží do Francie. Návrat
do Rakovníka asi v 17 hodin. V ceně je autobus a vstupné.

BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER V PRAZE,
PROJÍŽĎKA PO VLTAVĚ
středa 29. 6. 2011, cena 370,– Kč
Odjezd z Rakovníka v 8 hodin od budovy Úřadu práce. Nejdříve absolvujeme vyhlídkovou plavbu po Vltavě. V blízké restauraci se zastavíme na oběd
a odpoledne navštívíme nejstarší mužský klášter, kde si prohlédneme barokní baziliku sv. Markéty, románskou kryptu z 11. století a interiér barokní prelatury. Návrat do Rakovníka asi v 17 hodin. V ceně je autobus, vstupné a loď.

DUDINCE – SLOVENSKO
termín 20. 5. – 28. 5. 2011, cena 8 490,– Kč, hotel Hviezda
plná penze, 12 procedur, neomezený vstup do aquacentra
hotelu, doprava autobusem.

 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 apod.

AKTUÁLNĚ Z NAŠÍ ORGANIZACE
Na přelomu února a března proběhlo vyhlášení výsledků literární soutěže „Hluk – nemoc dnešní doby“, kterou jsme vyhlásili v listopadu. Sešlo se
nám celkem devět pěkných literárních děl a třináct vydařených výtvarných
prací, které vytvořili žáci šestých tříd 3. ZŠ Rakovník. Po předchozí dohodě s autory i jejich učitelkami jsme tyto obrazy vydražili v pátek 11. března
na benefičním koncertě za celkovou částku 1.724,– Kč. Autoři jednotlivých
literárních prací byli odměněni knižními dárky od nakladatelství Portál
a Fragment. Jednotlivá dílka vám postupně předkládá Rakovnický deník,
který je mediálním partnerem soutěže.
Na výsledky soutěže se můžete podívat na našich webových stránkách http://
snnrak.wz.cz

BENEFIČNÍ KONCERT „PRÁVĚ PROTO“
V pátek 11. března 2011 jsme ve spolupráci s pěti rakovnickými kapelami
(Hradní duo, Prošlá lhůta, Z davu, Pa.Co. revival a Ztracenej šnycl) uspořádali
v klubu DDM v Čermákových sadech benefiční koncert s názvem „Právě proto“. Důvod tohoto pojmenování je prozaický: Lidé, kteří pravidelně navštěvují
koncerty, kde několik hodin poslouchají hudbu o síle zvuku okolo 100dB (to
se pohybujeme někde mezi hladinou hluku, který vydává vlak metra, a pneumatickým kladivem), vystavují svůj sluch riziku vzniku nevratného poškození, a právě proto je velká šance, že se jim nyní investované peníze do naší
benefiční akce v budoucnu vrátí (např. v podobě kvalitního poradenství)…
Hlavním důvodem uspořádání výše zmíněné akce bylo získání finančních prostředků na zajištění činnosti naší organizace (viz seznam nabízených služeb)
a provozu kanceláře, kde probíhá většina kontaktů a konzultací s klienty. Vytěžené finanční prostředky určitě napomohou také ke zkvalitnění našich služeb.
Na koncert přišlo 138 platících osob. Celkem jsme, po odečtení veškerých
nutných výdajů, vybrali 9.250,–Kč. Pro vaši představu, tato částka vystačí
v optimálním případě na zajištění činnosti organizace po dobu pěti měsíců. Samozřejmě pravidelně žádáme o finanční grant MěÚ Rakovník, který
velkou měrou přispívá na naše aktivity, a žádáme o pomoc i další subjekty.
Pokud by měl někdo zájem podpořit naši organizaci věcnými či finančními
dary, nebo se dozvědět více podrobností o naší činnosti, není nic jednoduš-

Stalo se, Pozvánky

www.mesto-rakovnik.cz

11

šího, než nás kontaktovat v konzultačních hodinách v naší kanceláři nebo
prostřednictvím telefonu či elektronické pošty.
Konzultační hodiny (POZOR ZMĚNA!):
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!).
Kde nás najdete:
Naše kancelář se nachází na adrese Tyršova 437 v Rakovníku, v přízemí
vlevo.
Na závěr bych za naši organizaci ráda poděkovala všem výše zmíněným
kapelám za výbornou atmosféru na jevišti i v sále, panu zvukaři Zbyňku
Mištěrovi za skvělý zvuk, žákům šestých tříd 3. ZŠ za obrazy, firmě REDOT
media za sponzorský dar v podobě plakátů, všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě benefičního večera v klubu DDM Rakovník, a také všem, kteří se přišli pobavit a přispěli tak k zachování a dalšímu rozvoji
služeb pro osoby se sluchovým postižením na Rakovnicku.
Děkujeme!
Za SNN v ČR ZO Rakovník vám příjemné jarní dny přeje
Bc. Kristýna Klatovská

 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB LADA LUKAVEC
Jsme příspěvková organizace městyse Lukavec. Poskytujeme odlehčovací
službu pobytovou – celorepublikově, ambulantní a terénní – regionálně.
Služba je určená osobám dospělého věku(19 – 64 let) s mentálním a kombinovaným postižením, o které je jinak pečováno v jejich domácím prostředí.
Dočasným převzetím péče chceme umožnit nezbytně nutný odpočinek nebo
čas k řešení osobních záležitostí rodinám pečujícím o tyto osoby.
Délka odlehčovacího pobytu může být až 3 týdny, jedno místo je vyhrazeno
na 6. měsíční pobyt. Kapacita našeho zařízení je 8 míst pro pobytovou odlehčovací službu, 7 míst pro ambulantní odlehčovací službu a 2 místa pro
terénní odlehčovací službu.
Všechny zájemce o službu rádi přivítáme v našem Centru po předchozí telefonické domluvě a také zodpovíme veškeré dotazy. Možný je také tzv. pobyt na zkoušku s rodičem.
Pobytová služba: nepřetržitě
Ambulantní služba: po–pá 6–20
Terénní služba:
po–pá 8–18
Kontakt: Centrum sociálních služeb LADA Lukavec
V Chaloupkách 196, 394 26 Lukavec

Ředitel:
Telefon:
E- mail:
Web:

 DOMOV RÁČEK

 STUDIO HARMONIE

Domov Ráček vás srdečně zve do své nově otevřené

STUDIO HARMONIE V RAKOVNÍKU pořádá

PRODEJNÍ GALERIE RÁČEK,

VESELOU APRÍLOVOU
ZUMBAPÁRTY

která se nachází v Pražské ulici 97, Rakovník
Můžete si zde nejen prohlédnout, ale i zakoupit obrazy, hodiny, šperky, koberečky, podsedáky, polštářky, malovaná trika, proutěné výrobky, gelové
svíčky, malované hrnečky, keramické hrnečky, mističky, popelníky, mýdla,
sprchové gely, koupelové soli a další.
Otevřeno ve všední dny cca 8.00 –11.00 a 13.00 – 16.00 hodin.
Jinak po domluvě na telefonním čísle 777 727 356 – Markéta Kovářová.

D*RÁČEK
Domov Ráček vás srdečně zve na 10. ročník kulturní přehlídky domovů, ústavů a škol D*Ráček.
Přehlídka se koná 14. 4. 2011 od 10 hodin v Kulturním centru v Rakovníku.

Mgr. Hynek Seidl
+420 774 624 008
hynekseidl@seznam.cz, ladalukavec@centrum.cz
www.ladalukavec.cz

Centrum sociálních služeb

LADA Lukavec
nabízí

pobytové, ambulantní a terénní odlehčovací
služby pro osoby s mentálním
a kombinovaným postižením dospělého věku.
Chceme umožnit nezbytně nutný odpočinek
rodinám pečujícím o tyto osoby na dobu
až 3 týdnů.

Služba je poskytována celorepublikově.
Kontakt: Mgr. Hynek Seidl, tel.: 774 624 008
www.ladalukavec.cz, e-mail: ladalukavec@centrum.cz

se ZIN instruktory
Michalem Šubrem a Janou Uhlířovou
3. dubna 2011
15.00 – 17.00 hodin
v tělocvičně 3. základní školy v Rakovníku
Vstupné při zaplacení a registraci
do 26. 3. 2011 je 150,–Kč, později za 200,– Kč.
Těšíme se na vás
E-mail : harmonie.iva@seznam.cz,
www.studioharmonie.estranky.cz
mob. tel.: 605 817 183
č. účtu 0236278762/0300, zpráva pro příjemce: ZUMBA 3. 4. 2011

Klub sběratelů pivních suvenýrů Rakovník zve na

SBĚRATELSKÉ SETKÁNÍ
9. dubna 2011 od 8.00 do 12.00 hodin
Kulturní centrum Rakovník
Děti do 10 let vstup zdarma
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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
MC Paleček pořádá ve spolupráci s GZW Rakovník

TÝDENNÍ ROZVRH
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

Angličtina pro rodiče s hlídáním dětí
Miminka
Hrátky s Pavčou
Brousíme si jazýček
Keramika pro děti
Francouzština pro rodiče s hlídáním dětí

ÚTERÝ

9.00 – 12.00
10.00 – 10.30
14.45 – 15.30
15.45 – 16.30
16.30 – 18.30

Hernička
Rarášek
Angličtina I – začátečníci
Angličtina III
Klub dvojčat (sudé týdny)
Francouzština pro děti
17.30–20.00 Scrapbook (liché týdny)

STŘEDA

8.30 – 9.15 Němčina pro rodiče s hlídáním dětí
9.00 – 12.00 Hernička
Palečkovské seznamování
10.00 – 10.30 Šikula a Šikulka – tvoření s Janou
15.15 – 16.00 Angličtina II

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

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

9.00 – 12.00 Hernička
10.00 – 10.30 Cvičeníčko, masáže

PALEČKOVSKÉ SEZNAMOVÁNÍ

VELIKONOČNÍ JARMARK
15. – 16. 4. 2011
Kde: prostory Gymnázia Zikmunda Wintra 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

BROUSÍME JAZÝČEK
1. hodina
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina
7. hodina
8. hodina
9. hodina
10. hodina

– pravolevá orientace, orientace v prostoru – nahoře, dole
– poloha – nad, pod , za ,v …
– geometrické tvary
– velikost
– časová posloupnost
– nadřazené, podřazené pojmy – ovoce, zelenina, zvířata
– jdeme nakupovat – obchody, zboží
– předměty – materiály , pojmy
– lidské tělo – pojmy
– rodina, to jsem já

KURZ MASÁŽÍ DĚTÍ A KOJENCŮ

Jste nastávající maminka nebo jste už na mateřské a ráda byste se seznámila
s maminkou, která má stejně staré děti na společné procházky nebo akce?
Právě jste se s rodinou přestěhovali a vy i vaše děti hledají kamarády?
Máte doma batolátko a pomalu už vám docházejí nápady, jak s ním aktivně trávit volný čas?
Zveme vás na setkání u kávy či čaje a domácích dobrot, kde si popovídáte
nejen o dětech, dozvíte se, co frčí u batolat nebo předškoláků, vyměníte si
rady nebo recepty, poznáte nové přátele…
Kdy: každou první středu dopoledne, 6. 4., 4. 5., 1. 6. atd.
Kde: MC Paleček
info: Jana Učíková, mobil 604 270 618, jana.ucikova@seznam.cz

Milé maminky, tatínkové, i vy, kteří příchod svého děťátka teprve očekáváte. Pojďme se společně dotýkat toho nejcennějšího, co v životě máme – svých dětí a pomocí dotyku jim předat lásku, a to v bezpečné náruči nás rodičů.
Pro koho je kurz určený?
Kurz je určený pro rodiče a jejich děti od narození.
Co se v kurzu naučíte?
Naučíte se masírovat svoje děti masáží dle Mgr. Jany Hašplové, které obsahují prvky z indických a švédských masáží a z jógy. Seznámíte se se základy
použití aromaterapie.
Jaký je přínos masáží?
Pravidelné masírování dětí prohlubuje vazbu mezi dětmi a rodiči. U dětí
dochází ke zklidnění, zlepšení usínání, cíleně pomáhá při baby kolice, při
léčení „dis“ poruch a dalších disharmonií. Má příznivý vliv na celkové zdraPodvečerní tvoření pro všechny hravé a šikovné maminky, dětičky, babič- ví a správný svalový tonus.
Jak kurz probíhá?
ky, tetičky i pány :o))
Kurz probíhá formou třech sezení, vždy jednou za týden, kdy se postupně
Vhodné i pro maminky s dětmi – hlídání dětí zajištěno.
Každý sudý čtvrtek si můžete vyzkoušet různé kreativní techniky a odnést naučíte masírovat celé tělo. Každé sezení trvá cca 1.5 hodiny. Počet účastníků jednoho kurzu je max. 5 dospělých osob.
si domů svůj vlastnoručně vytvořený výrobek.
Kde kurz probíhá?
Budeme vyrábět:
V MC Paleček ve dnech 1. 4., 8. 4. a 15. 4. od 9.30 hod.
7. 4. Pedigový košíček
NA KURZ JE NUTNO SE PŘEDEM PŘIHLÁSIT!
21. 4. Jarní – velikonoční dekorace – na dveře či stůl
Co s sebou potřebuji?
5. 5. Fimo hrátky
Vaše děťátko, případně větší panenku, podložku pod dítě, mističku na olej.
19. 5. Korálkování – letní šperky – motanice, kulička či kočičí oči
Kolik kurz stojí?
2. 6. Textilní hrátky – spony, brože, čelenky aj.
Cena kurzu je 650 Kč, v ceně jsou základní i aromaterapeutické oleje, kterými se během kurzu masíruje a vstupné do MC.
16. 6. Vyrábíme dárečky pro p. učitelky
Přijďte a uvidíte, že čas prožitý při společné masáži přinese radost vám
23. 6. Záverečné setkání – záložka na prázdniny
i vašim dětem.
Kdy a kde: Každý sudý čtvrtek v MC dle rozpisu
Srdečně vás zve Lada.
Čas konání: 17.30 – 19.00 hodin
Lada Dobrá, tel: 777 624 503, mail: lada.dobra@seznam.cz, matka 5leCena:
50,– Kč nečlenové MC, 30,– Kč členové MC + případný dopla- tého syna Lukáše, absolventka kurzu masáží dětí a kojenců u Mgr. Jany Hašplové, laktační poradce – matka, absolvent kurzu o výživě dětí
tek za materiál.
a dospělých u MUDr. Judity Hofhanzlové, absolvent 2,5 letého studia
Účast na tvoření bez nutnosti předchozího přihlášení!
na homeopatické akademii Mgr. Jiřího Čehovského, aktuálně studentKontakt: Jana Učíková, tel. 604 27 06 18, jana.ucikova@seznam.cz
kou 3 letého „postgraduálního“ studia homeopatie u belgické homeonebo: Pavlína Jirkovská, tel. 739 54 41 46, pavlina.jirkovska@atlas.cz
patky Anny Vervarcke.

KLUB ŠIKOVNÝCH RODINEK
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NA VEČERNÍ SETKÁNÍ
a tvoření vás zve
MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK
KDY: Každou první středu v měsíci od 20.00 hod. (tj. 6. 4., 4. 5. a 1. 6.)
KDE: MC Paleček, 1. patro MŠ Vinohrady, Zd. Štěpánka 2232, Rakovník
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
Info: Jana Učíková, mob. 604 270 618, jana.ucikova@seznam.cz

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK
vás zve na

TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
od 4. 4. do 8. 4. 2011
CELÝ TÝDEN JE VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
Srdečně zveme děti od 0 do 7 let s jejich maminkami, tatínky, babičkami,
dědečky, tetičkami či strýčky, abychom vám přiblížili život v našem mateřském centru.
Celý týden pro vás bude připraven pestrý program ve formě výtvarných
dílniček, cvičení a hraní.
Odpoledne můžete s dětmi navštívit kroužky pro děti nebo si samy vyrobit
originální dárek v kurzech pro dospělé.
Co vás v Mateřském centru čeká?
Doufáme, že příjemně strávené chvíle se svými dětmi, které si zde mohou
pohrát a nenásilnou formou si zvykat na ostatní kamarády, poznat nové
hračky a činnosti formou kroužků.
Rodiče zde mají možnost vyměňovat si zkušenosti z výchovy dětí, podělit
se o radosti a starosti všedního života rodin s dětmi.
tel.: P. Jirkovská 739 544 146, web: www.mc-palecek.com

 OKRAŠLOVACÍ SPOLEK MĚSTA RAKOVNÍKA
Chválí:
Na hřbitově v Rakovníku má hrob
maminka našeho
významného divadelního a filmového herce Jaroslava
Vojty, A. M.Vojtová (*1866, †1893),
číslo hrobu 1594.
Je krásné, že hrob
se zachoval do
dnešních dnů, že
se o něj někdo
staral a v současné době ho vzorně
ošetřuje paní Bláhová. Za to jí patří
naše uznání a dík.

Kritizuje:
Na obrázku je prostor ohraničený domy v ulicích Palackého, Trojanova
a Čs. legií. Plocha ve středu města, pár kroků od náměstí by mohla mít
velkou hodnotu. Bohužel slouží pro zkrácení cesty pěším a pro venčení
pejsků. V minulosti zde bylo jednoduché hřiště a travnaté plochy, ale
obojí je už ve špatném stavu.
Obyvatelé okolních domů by si přáli, aby zde město vybudovalo zázemí pro všechny věkové skupiny, podobně jako to už provedlo v okrajových sídlištích.
Pro nejmenší pískoviště s prolézačkami, pro mládež hřiště, vše ohrazené proti pobíhajícím pejskům. Pro dospělé lavičky s posezením pod
stříškou proti dešti a částečnému stínu proti slunci.

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

Spolek pro okrašlování a ochranu domoviny v Rakovníku
zve všechny obdivovatele přírody na

ZÁJEZD DO LIBERCE,
KDE NAVŠTÍVÍME BOTANICKOU A ZOOLOGICKOU
ZAHRADU
Zájezd se uskuteční 21. května 2011.
Odjezd v 7.00 hod. od sokolovny v Rakovníku.
Cena za dopravu 400,– Kč.
Platba předem v Městském informačním centru na Husově náměstí.
Na vstupné počítejte:
Botanická zahrada dospělí
žáci, studenti
ZTP
Zoologická zahrada dospělí
děti 3 – 15 let
senioři nad 65 let
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140,–
70,–
70,–
70,–
40,–
40,–
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Okrašlovací spolek v Rakovníku
zve na přednášku
doplněnou dokumentačním materiálem

PTÁCI LESNICKÉHO PARKU
KŘIVOKLÁTSKO
Přednáška Ing. M. Pechy
Středa 13. 4. 2011
od 16.00 hodin
Sál dr. Spalové v Muzeu T. G. M.

Pozvánky, Informace

 MĚSTSKÁ KNIHOVNA RAKOVNÍK
OSLAVY KNIHOVNY
28. ÚNOR 1841 A 28. ÚNOR 2011
Městská knihovna v Rakovníku zahájila rok oslav 170. výročí od jejího založení setkáním. Dne 28. února 2011 přišli do dospělého oddělení pozvaní hosté proto, abychom si společně připomněli, že právě tento den před
170. lety zahájila v našem městě knihovna svou činnost. PhDr. Jan Černý
z archivu přečetl z nově vydané knihy Rakovnické paměti 19. století (Zápisky Františka Hovorky a Kronika Ferdinanda Malce) o založení knihovny a jejím otevření. Se současností knihovny seznámila přítomné její ředitelka, která naznačila i její možnou budoucnost, prostřednictvím
fotografií a dokumentace z projektové studie přestavby domů na Husově a Žižkově náměstí. Za zřizovatele promluvil pan místostarosta Jan Švácha. Vrcholem setkání bylo převzetí daru od akademického sochaře Miroslava Pangráce, který daroval knihovně bustu spisovatele Karla Čapka.
Jménem knihovny panu Pangrácovi ještě jednou moc děkuji, neboť takovýto
dar je pro knihovnu opravdu výjimečný a velmi si ho vážíme. Karel Čapek
bude v půjčovně pro dospělé bdít nad dobrým výběrem knih pouze do dubna,
pak bude přesunut do depozitáře. Současná busta je vytvořena ze sádry a v depozitáři bude čekat na nový kabát, jenž by měl být odlit z bronzu. Pořízení takového kabátu není levná záležitost, tak musíme být trpěliví my i Karel Čapek.

Děkujeme všem, kteří přišli 28. února na setkání do knihovny. Jsme rádi,
že si udělali čas zastupitelé města, zástupci rakovnických škol a dalších
organizací a potěšila nás také přítomnost sponzorů a přátel knihovny.
Všichni, kdo projeví zájem o knihovnu, jsou v jejích odděleních i na jeMilena Křikavová
jích akcích vítáni.

NAD PLÁNY BUDOVY KNIHOVNY
V celé svojí dlouhé historii ještě nikdy knihovna nesídlila ve vlastních pro- institucí. Oddělení knihovny nebyla v historii ještě nikdy pohromadě, nestorách, vždy nacházela azyl v pronájmech u soukromníků či u vstřícných boť se nenašly odpovídající prostory pro jejich provoz. V současné době
se knihovně, a hlavně jejím čtenářům a návštěvníkům, blýská na lepší časy. Před třemi lety byla vypracována studie prostor nové knihovny, a nyní
se zpracovává projektová dokumentace.
Průběžně jsme čtenáře i veřejnost informovali o plánech přestavby budov
na Husově a Žižkově náměstí na víceúčelové studijní a společenské centrum,
jehož činnost by zajišťovala a vyplňovala knihovna se všemi svými odděleními, včetně informačního centra. Vzhledem k faktu, že si letos připomínáme
činnost knihovny a její význam pro obyvatele města více než jindy, uspořádali jsme v knihovně setkání nad plány budovy nové knihovny.
Jak by mohly vypadat domy, v nichž sídlila školní jídelna, po přestavbě přišli představit ing .arch. Karel Zuzka, ze společnosti A1 z Českých Budějovic,
památkovou část zastupovala ing. arch. Eva Volfová z Národního památkového ústavu, za investory byli přítomni zástupci města v čele s panem starostou ing. Zdeňkem Nejdlem.
Milena Křikavová

NOC S ANDERSENEM 2011 – SOUTĚŽ
Celý měsíc únor probíhala soutěž mezi kolektivy
žáků ze 4. tříd základních škol z Rakovníka. Knihovnické strašidlo Fabulín provádělo devíti zajímavými, ale náročnými úkoly soutěžící. Fabulín
pozval děti do knihovny, kde je seznámil s celou
soutěží, a potom už bylo na kolektivech žáků, jak
Fabulínovy zapeklité úkoly splní. Jeden z úkolů se
týkal domácího strašidla. Každý žák měl popsat, ve
spolupráci s rodiči, zda se doma nebo někde v blízkosti vyskytuje strašidlo a jaké zkušenosti mají se soužitím se strašidelnými bytostmi. V dalším
úkolu museli dokonce své strašidlo zhmotnit, tak se nám v knihovně sešla
řada úžasných výtvorů zpracovaných nejrůznějšími technikami. Lexikony třídních strašidel, které jsme dostali do knihovny, jsou originální jak
po stránce grafické, tak i z pohledu popisného. Každý lexikon by se určitě
hodil do české pohádky o Saxaně. V dalším úkolu zavedl Fabulín děti do
oddělení pro dospělé čtenáře, kde jim připravil soutěž složenou z několika drobných úkolů. Obléknout strašidelný kabát, zapnout na něm knoflíky,
obout kouzelné boty, nasadit slamák a vyrazit do regálu pro knihu, vybrat
správný titul, běžet k dalšímu regálu a abecedně titul zařadit mezi ostatní
knihy, aby posléze z donesených knih (abecedních knihovnických zkratek)
byla sestavována slova, to dalo zabrat mnoha jedincům. Ale u tohoto úkolu
byla velká legrace a mezi dětmi patřil asi k nejoblíbenějším. V závěrečné
pohádce pro Fabulína se všechny kolektivy předvedly jako sehrané týmy,
vedené výbornými trenéry.
Do soutěže se přihlásily čtyři kolektivy čtvrťáků a všechny si počínaly po
dobu soutěže vyrovnaně. Porota, složená ze třinácti pracovníků knihovny, měla hodně práce a velmi zodpovědně hodnotila jednotlivé úkoly a je-

Kultura

jich zpracování. Za spravedlivé hodnocení a maximální soustředění na
jednotlivé zpracování úkolů si tato porota zaslouží velký dík a uznání.
Všechny kolektivy s napětím vyslechly hodnocení úkolů a celé soutěže, které
proběhlo 18. března 2011 v předsálí knihovny Na Sekyře. Kolektivy se snažily, soutěž byla napínavá a všichni žáci toužili přespat v knihovně, což je
hlavní cena pro vítěze, ale v soutěži může vyhrát pouze jeden kolektiv. A v té
letošní je tímto kolektivem třída
4. A z 2. ZŠ Rakovník.
Moc děkujeme všem soutěžícím
za přístup k soutěži, za nasazení
každého jednotlivce, za literární
a výtvarné skvosty, které v jednotlivých úkolech soutěže zpracovali, děkujeme za zájem se soutěže
zúčastnit a především děkujeme
paním učitelkám, které zkušeně
vedly své žáky celou soutěží a přitom ještě stihly vyučovat ve škole.
Bodové hodnocení, literární
a výtvarně zpracované úkoly
i fotografie ze soutěže je možné
si prohlédnout v dětském oddělení knihovny do konce dubna.
Velké plakáty čtvrťáků uvidíte,
pokud zavítáte do půjčovny pro
dospělé.
Milena Křikavová

www.mesto-rakovnik.cz
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4. C, 2. ZŠ Rakovník

4. B, 2. ZŠ Rakovník

4. A, 2. ZŠ Rakovník

4. B, 3. ZŠ Rakovník

POZVÁNKY NA DUBEN
LISTOVÁNÍ V RAKOVNÍKU
Na 5. dubna 2011 pozvala knihovna do Rakovníka opět projekt Listování.
Ti, kteří navštívili některé z představení odehraných v našem městě, vědí,
jak úžasně dokážou herci brněnského divadla scénicky předčítat zajímavé
knižní tituly.
5. DUBNA 2011 SE BUDE ČÍST V TYLOVĚ DIVADLE
(případně v sále kulturního centra):
9.00 KOUZELNÁ BATERKA, určeno pro MŠ a 1. třídy ZŠ a veřejnost
10.00 LILILINDA SUPERHVĚZDA, určeno pro žáky 3. – 5. tříd ZŠ
11.00 ŽIVOT K SEŽRÁNÍ, určeno pro 8. a 9. tř. ZŠ, střední školy a veřejnost

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN
20. května 2011 v 19 hodin pořádá knihovna v Tylově divadle koncert

SLAVNÉ FRANCOUZSKÉ PÁRY
Představení je pestrým a poutavým kaleidoskopem scének a písniček, vztahujícím se k jednotlivým legendárním párům (Bardot a Vadim, Napoleon
a Josefína, Chopin a Sand, Cocteau a Marais, Cerdan a Piaf... )
Účinkují: Eva Kriz – Lifková – zpěv, Edouard Mesdag – zpěv, Milan Dvořák – klavír
Cena 120,– Kč. Předprodej vstupenek je v Městském informačním centru

12.00 DOPPLER, určeno pro 3. a 4. ročníky SŠ a veřejnost
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 ŠEKOVÁ KNÍŽKA 2011
VÝHODY NA KAŽDÉM KROKU
Město Rakovník patří mezi zakládající členy sdružení Bohemia Centralis,
s. p. o., které pro letošní turistickou sezónu připravilo zcela novu šekovou
knížku plnou výhod. Nejrůznější slevy a výhody můžete sbírat a získávat při
putování Rakovnickem, Kladenskem a Berounskem. Zmíněnou knížečku
si můžete díky dnešnímu vydání Radnice sami složit a následně vám nic
nebrání vyrazit za krásami českého středozápadu. V případě potřeby si můžete knížečku stáhnout z webových stránek Městského informačního centra
Rakovník nebo si ji při jeho návštěvě zdarma vzít.
Jak to celé funguje? Představme si krásný slunný den a vy přemýšlíte, co byste
mohli podniknout. Napadne vás, co se tak ochladit v bazénu. Díky šekové
knížce můžete vyrazit a získat slevy na služby nejen v Městském plaveckém
bazénu Rakovník (opalovací louka TAHITI), ale i Aquaparku v Kladně nebo
v Městském plaveckém areálu TIPSPORT Laguna v Berouně. Po předložení
šekové knížky okamžitě získáte uvedenou slevu a dále si vyžádejte razítko
daného místa. Pokud nasbíráte do jedné knížečky min. 10 razítek z různých
míst, budete odměněni cenami, které budou zveřejněny na webových stránkách www.bohemia-centralis.cz.

Díky šekové knížce sdružení Bohemia Centralis nejenže poznáte zajímavá
místa Rakovnicka, Kladenska a Berounska, ale ještě navíc máte možnost
získat na vybraných místech slevu a odměnu v podobě zajímavých cen.
Jan Polák,
tiskový mluvčí MěÚ Rakovník

Schéma skládání šekové knížky.

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

finská sauna

Pondělí

15 – 20

17 – 20

14 – 20

15 – 20

muži

Úterý

14 – 20

17 – 20

14 – 20

14 – 20

ženy

Středa

15 – 20

17 – 20

14 – 20

15 – 20

muži

Čtvrtek

14 – 20

17 – 20

14 – 20

14 – 20

ženy

Pátek

14 – 20

17 – 20

14 – 20

14 – 20

společná

Sobota

11 – 20

15 – 20

10 – 20

11 – 20

společná

Neděle

10 – 20

15 – 20

10 – 20

10 – 20

společná

Výjimky v dubnu:
17. 4. NE Veřejnost plave 12 – 20 hodin. Dopoledne hasiči ze Zvíkovce
21. 4. ČT Veřejnost plave 10 – 20 hodin. Velikonoční prázdniny
22. 4. PÁ Veřejnost plave 10 – 20 hodin. Velikonoční prázdniny
25. 4. PO Veřejnost plave 14 – 20 hodin. Velikonoční pondělí
NEPŘEHLÉDNI !!!
Celodenní vstupenky na měsíce červenec a srpen 2011 již v prodeji. Ve čtvrtek 21. 4. 2011 odpadá ranní plavání. Každou neděli plavání pojištěnců od ZP
METAL-ALIANCE zdarma. K nákupu permanentních vstupenek a úhradě
běžného vstupného můžete využít bezhotovostních šeků. Využijte novou
atrakci, která je propůjčena zdarma do konce května 2011.
Nová atrakce – vodní rotoped !!!! V recepci uložen záznamník. Napište prosím, zda máte o zakoupení přístroje zájem..
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 IXX.
Nabídky pronájmů nebytových prostor, venkovního kiosku a umístění
reklamních panelů. Uvolněné místo víkendového plavčíka vhodné pro
studenty starší 18ti let.
Pronájem nebytových prostor
Městský plavecký bazén Rakovník, p. o., předložil Radě města návrh na odsouhlasení pronájmu nebytových prostor, které nejsou v budově nikterak
využívány. Pokud Rada města záměr podpoří, jedná se o místnost v dolním podlaží budovy o velikosti 5,60 × 6,30 = 35,3 m2. Místnost je bez oken
se zavedenou vzduchotechnikou a osvětlením. Velké prostory mohou sloužit především jako sklad nábytku, elektrotechniky nebo jiného nezávadného
materiálu. Výhodou je bezbariérové spojení k nákladnímu výtahu. Prohlídku prostor umožní zájemcům kdykoliv v otevírací době areálu zaměstnanci
plaveckého bazénu.
Nabídka k umístění reklamních panelů
Při vědomí průměrné roční návštěvnosti 90 000 klientů se nám nabídka
k umístění reklam různých organizací, podnikatelů a firem jeví jako velmi
výhodná. Vzhledem k estetice, velikosti a vyváženosti v umístění reklamních panelů nabízíme plochy o velikosti 1 × 1 m za 2 250,– Kč/rok a 1 × 2
m. za 4 500,–Kč/rok. Reklamy umístíme na přání zákazníka bezplatně na
požadované místo. V současné době tuto službu poskytujeme již 12 subjektům. Provedení reklamy nesmí odporovat obecně přijatelným normám etiky a estetiky, nesmí obsahovat texty pobuřující či dvojsmyslné, rovněž tak
texty podněcující k rasové či jiné nesnášenlivosti. Rovněž texty obsahující
politickou tématiku jsou do našeho zařízení nepřijatelné.
Nabídka k pronájmu venkovního kiosku
Městský plavecký bazén Rakovník, p. o., nabízí k pronájmu kiosek na prázdninové měsíce červenec a srpen 2011. Kiosek je součástí pozemku města
a nachází se na travnaté ploše u dětského brouzdaliště v areálu plaveckého
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bazénu. Do kiosku je zaveden přívod vody a elektřiny. Je vybaven potřebným
nábytkem, dřezem s odpadem a možností ohřevu vody. Vyjma měsíčního
nájemného, které se hradí vždy o měsíc dopředu, uhradí nájemce skutečné
spotřeby energií podle stavu zabudovaných počítadel. Odvoz odpadů nájemce nehradí, je již obsaženo v měsíčním nájemném. Kiosek slouží výhradně
za účelem hostinské činnosti. Provozní dobu kiosku si určuje nájemce podle otevíracích hodin plaveckého bazénu, která je v letních měsících denně
10 – 20 hod. Nabídkový sortiment je zcela na vůli nájemce, alkohol je povolen, nesmí se však zásadně podávat ve skle. Nabídky zasílejte na adresu:
Městský plavecký bazén Rakovník, nábřeží Dr. Beneše 2602, 269 01 Rakovník. Do rohu obálky uveďte prosím poznámku: kiosek. Uvítáme osobní kontakt. Prohlídku zařízení umožníme vždy po předchozí telefonické domluvě.
Nabídka pracovní příležitosti – osobní kontakt nutný
Městský plavecký bazén Rakovník, p. o., nabízí možnost pracovního uplatnění na uvolněnou pozici víkendového plavčíka. Plavčík nebo plavčice musí
splňovat tato kritéria: Dovršení věku 18 let, dobrý zdravotní stav, slušné plavání a flexibilitu. Vybraný zájemce je povinen absolvovat třídenní plavecký
kurz, po jehož úspěšném dokončení obdrží certifikát opravňující k výkonu
této profese. Úspěšně zakončené zkoušky hradí provozovatel. Plavčík se o víkendy a státem uznávané svátky ve službě střídá s kolegou. Služba v těchto
dnech trvá od 10 do 22 hodin. V prázdninových měsících může být plavčík
zařazen na plný pracovní úvazek, pokud bude souhlasit. Po mnoha letech
praxe vidím tuto pozici jako nejvhodnější doplněk a finanční přínos pro
studenty. Zájemce si dovoluji upozornit, že profese plavčíka je velmi zodpovědnou prací nejen v oblasti poskytnutí první pomoci nebo samotné záchrany lidského života. Byť jen krátké opoždění při nástupu do práce může
znamenat pro klienty opoždění při vstupu do bazénu. Bez plavčíka provozovat plavecký bazén prostě nelze.
Pavel Kumpa

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

SOBOTA 2. 4.

ÚTERÝ 19. 4.

13. – 21. 7.

Klub DDM
19.00 hodin
KONCERT SKUPINY Z DAVU
A JEJICH HOSTŮ

Klub DDM

M. Donátová

za finanční podpory města Rakovníka
M. Donátová
vstupné Kč 20,–

ÚTERÝ 5. 4.
Klub DDM
8.00 hodin
BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
– okresní kolo kat. C
A. Holá

8.30 hodin pro 2. st. ZŠ
10.00 hodin pro 1. st. ZŠ
PREVENCE S DIVADLEM VE TŘI

H. Opatová

SOBOTA 9. 4.
Fotbalové hřiště Nové Strašecí 9.00 hodin
NOVOSTRAŠECKÝ BĚH

Klub DDM
AEROBIC

ÚTERÝ 12. 4.

všeobecný + turistika
J. Samšuková

Kč 2.300,–

14. – 19.8.
nenáročná pěší turistika
M. Vondříčková

Kč 2.200,–

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

STŘEDA 27. 4.
8.00 hodin

1. – 3. 7.
PEDIG
pletení za vedení odborné lektorky pro
dospělou veřejnost
M. Vondříčková
Kč 700,–

– okresní kolo ZŠ
H. Opatová

18. – 22. 7.

STŘEDA 27. 4.
Klub DDM
13.00 hodin
PŘÍRODOVĚDNÁ SOUTĚŽ pro ŠD

J. Samšuková

ŠUMAVA – CHURÁŇOV

KRKONOŠE – LABSKÁ
13.30 hodin

M. Círová

Tělocvičny 1. a 2. ZŠ Rakovník 13.30 hodin
RAKOVNICKÁ LAŤKA PRO ZŠ

1. – 5. 8.

H. Opatová, M. Vondříčková
Klub DDM + Botanická zahrada SZeŠ
8.00 hodin 7. – 12. 8.
BOTANICKÁ SOUTĚŽ
MÁCHOVO JEZERO

Klub DDM
8.00 hodin
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
STŘEDA 20. 4.
– okresní kolo kat. Z6–Z8
Klub DDM
A. Holá
DĚTSKÁ PORTA

STŘEDA 6. 4.

Kč 3.000,–

pěší a cykloturistika pro širokou veřejnost
Kč 2.200,–

STŘEDA 20. 4.

– jarní kolo ZŠ, SŠ
za finanční podpory města Rakovníka
A. Holá

STŘEDA 6. 4.

KRKONOŠE – VÍTKOVICE
všeobecný + turistika
M. Círová, A. Holá

M. Donátová, M. Vondříčková

KERAMICKÝ TÝDEN
práce s hlínou + doplňkový program
M. Donátová
Kč 1.000,–

Klub DDM
8.00 hodin
25. – 29. 7.
STŘEDA 27. 4.
BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
KERAMICKÝ TÝDEN
Tělocvična 1. ZŠ Rakovník
14.00 hodin
– okresní kolo kat. D
práce s hlínou + doplňkový program
RAKOVNICKÁ LAŤKA PRO SŠ
A. Holá
M. Vondříčková
Kč 1.000,–
H. Opatová

STŘEDA 13. 4.
Klub DDM
13.00 hodin
PŘÍRODOVĚDNÁ SOUTĚŽ pro ŠD
M. Donátová, M. Vondříčková

PÁTEK 15. 4.
SK Rakovník
8.00 hodin
MALÁ KOPANÁ – okresní kolo ZŠ
H. Opatová

Bazén + Čermákovy Sady
8.00 hodin
PLAVECKO-BĚŽECKÝ POHÁR
za finanční podpory Středočeského kraje
H. Opatová

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

21. – 24. 4.
DEN ZEMĚ NA SEDLČANSKU

PÁTEK 15. 4.
DDM Nerudova
13.00 hodin
ZDRAVOTNÍCI ZOTAVOVACÍCH AKCÍ
doškolovací kurz ve spolupráci s ČČK Rakovník a KHS STČ kraje, pracoviště Rakovník,
přihlášky do 6. dubna 2011
M. Círová
cena Kč 580,–

NEDĚLE 17. 4.
Muzeum TGM Lány
9.00–17.00 hodin
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
prodejní výstava spojená s prezentací
výrobků zájmových kroužků DDM
M. Vondříčková

PONDĚLÍ 18. 4.

Klub DDM
VELIKONOČNÍ ZVYKY

9.00 hodin

odjezd 8.30 hodin od ZŠ Nové Strašecí
J. Samšuková
Cena: Kč 180,–

PÁTEK 22. 4.
VÝLET ZA BEROUNSKÝMI MEDVĚDY
odjezd 9.00 od ZŠ Nové Strašecí
J. Samšuková
Cena: Kč 80,–

HLAVNÍ PRÁZDNINY
POBYTOVÉ TÁBORY

Klub DDM
14.30 hodin 10. – 15. 7.
DEN ZEMĚ NA LOUŠTÍNĚ
JESENICE – CHATA IRENA
– cyklovýlet
H. Opatová
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LÉTO RAKOVNICKÝCH DĚTÍ
za finanční podpory Města Rakovníka
pestrý program dennně od 8.00 do 16.00
hodin
Kč 600,–/týden, Kč 130,–/den
1. – 5. 8. I. týden
M. Círová, A. Holá
8. – 12. 8. II. týden
M. Donátová
15. – 19. 8. III. týden H. Opatová
– možno i na kole
22. – 26. 8. IV. týden M. Donátová, A. Holá

24. – 28. 9.

ČTVRTEK 21. 4.

sraz v 10.00 hodin ČTVRTEK 21. 4.
SVÍČKÁRNA ŠESTAJOVICE

– pěší výlet kolem Rakovníka
M. Donátová, M. Vondříčková

pestrý program denně od 8.00 do 16.00 hodin
J. Samšuková
Kč 900,–

pěší a cykloturistika od Vltavy až na Moninec
H. Opatová
cena: Kč 1.250,–
(uhradit obratem, nejpozději do 6. 4. 2011 EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY

M. Círová

SOBOTA 16. 4.
Sokolovna Rakovník
DEN ZEMĚ

LÉTO NOVOSTRAŠECKÝCH DĚTÍ

PÁTEK 29. 4.

všeobecný + turistika pro mladší děti
M. Vondříčková, J. Samšuková
Kč 2.200,–

KOLEM ORLICE A LABE
cykloturistika, in-line a pěsí turistika v PP
Orlice a středním Polabí
Cena: Kč 2.000,– (zahrnuje dopravu, ubytování
s polopenzí). Přihlášky s platbou nejpozději do
20. 6. 2011
H. Opatová

Dům dětí a mládeže Rakovník, Nerudova 504
Nabízí několik volných míst na cyklistický i pěší zájezd do středního Povltaví

DEN ZEMĚ NA SEDLČANSKU
NA KOLE I PĚŠKY
21. – 24. 4. 2011 (velikonoční prázdniny)
Cena: 1.250,– Kč zahrnuje dopravu, 3× ubytování s polopenzí
Lze uhradit hotově v DDM Rakovník, nebo na
účet u KB Rakovník, číslo 11137221/0100,
do zprávy pro příjemce uveďte: Sedlčansko
a jméno účastníka

Pozvánky

 KULTURNÍ CENTRUM
PONDĚLÍ 4. 4.

PÁTEK 22. 4.

SÁL KULTURNÍHO CENTRA 19.00 HODIN
MUSIC FORUM ZUŠ RAKOVNÍK
Hrají GRIPPEDS a přátelé

Vstupné 50 Kč

PÁTEK 8. 4.
FOYER TYLOVA DIVADLA
VEČER NA POTOCE

20.00 HODIN

Hraje RAKOVNICKÝ POTOK
– host CHUDINKOVÉ Praha

Vstupné 80 Kč

SOBOTA 9. 4.
SÁL KULTURNÍHO CENTRA 20.00 HODIN
ROCK VÍKEND
Hrají PROŠLÁ LHŮTA – ZTRACENEJ ŠNYCL –
DHEPO
Vstupné 90 Kč

NEDĚLE 10. 4.
SÁL KULTURNÍHO CENTRA 16.00 HODIN
TANEČNÍ PODVEČER
Hraje KVINTET Jiřího Soukupa Vstupné 80 Kč

SÁL KULTURNÍHO CENTRA 19.30 HODIN
KRAJANKA
Populární pražská dechovka, která slaví
letos 20 let svého trvání, v cyklu VEČERY
S DECHOVKOU
Vstupné 200 Kč

ČTVRTEK 14. 4.
19.30 HODIN

Zdeněk Jirotka a Adam Doležal

SATURNIN
Repríza divadelní inscenace v režii Jiřího
Suka a v provedení členů DS TYL Rakovník
Vstupné 70 Kč

PÁTEK 15. 4.
SÁL KULTURNÍHO CENTRA 20.00 HODIN
ROCK VÍKEND
Hrají SONIC TEMPLE Rakovník
DRAGON alternative rock – Lanškroun
Vstupné 90 Kč

NEDĚLE 17. 4.
SÁL KULTURNÍHO CENTRA
5ANGELS

17.00 HODIN

Show vynikající dívčí skupiny – spoluúčinkuje Profi Fitness Millenium Rakovník
Vstupné 150 Kč

ÚTERÝ 19. 4.
TYLOVO DIVADLO
19.00 HODIN
POEZIE W. SHAKESPEARA
SLOVEM A HUDBOU ODĚNÁ
Sonety W. Shakespeara – koláž písní a básní
v scénickém provedení s hudbou Jiřího
Š. Svěráka. Dále zazní díla Antonína Dvořáka,
Vítězslava Nováka a Klementa Slavického.
Účinkují Lucie Prokopová, Jan Ondráček,
Lukáš Sládek, Adéla Petřeková, Ivana Krmíčková, Klára Krejsová, Marek Adamczyk, Petr
Borovec, Jan Ťoupalík.
Klavírní doprovod Nataliye Marfynetz
Režie Regina Szymiková
V rámci festivalu RAKOVNÍK BRATŘÍ BURIANŮ
Vstupné 50 Kč

ČTVRTEK 21. 4.
TYLOVO DIVADLO

19.30 HODIN

Diego Ruiz, Fiona Bettanini, Nicola Pistoia,
Pino Ammendola

BEZ PŘEDSUDKŮ
Komedie pro odvážné diváky a ještě odvážnější herce.
Hrají Jana Paulová a Pavel Zedníček
Převzaté představení Divadla Kalich Praha
V rámci divadelního předplatného 2010 – 2011

Kultura

Program: Jan VAIDIŠ a jeho nová show,
taneční skupina SHINE CREW Rakovník,
Kick Box Kladno, Thai Box Žatec
Dále vystoupí:
Dan Adam – moderátor rádia Relax × Uraj
Vrbjar
Michal Kotál – hráč HC Rakovník × Martin
Helebrant
1 zápas amatéra v ringu
Výstava motorek – Astacus. Živá hudba
a zpěv.
Pořádá Kulturní centrum Rakovník a TJ TZ
Rakovník oddíl boxu za podpory klubu Astacus, Rádia Relax, Města Rakovník a Pekařství
Špáňa
Vstupné v předprodeji 130 Kč,
v den konání 160 Kč

KINO

SOBOTA 2. 4.
TYLOVO DIVADLO

14.00 a 17.00 HODIN

Animovaný film v českém znění

HOP
Cukrátka, kuřátka a pořádnej nářez.
Když u nás dostanete zálusk na velikonoční
kraslice a bonbóny, musíte si je vykoledovat.
Jinde to mají bez práce. Tam to obstarává
Velikonoční zajíc, který za koledníky oddře
všechnu černou práci.
Režie Tim Hill
Mládeži přístupný – 100 minut Vstupné 75 Kč

NEDĚLE 3. 4.
TYLOVO DIVADLO

17.00 HODIN

Animované dobrodružství ještěrky v českém
znění

RANGO

STŘEDA 13. 4.

TYLOVO DIVADLO

SÁL KULTURNÍHO CENTRA 19.00 HODIN
IV. GALAVEČER BOXU
O POHÁR MĚSTA RAKOVNÍKA

NEDĚLE 24. 4.
CHRÁM SV. BARTOLOMĚJE 15.00 HODIN
VELIKONOČNÍ KONCERT
Amen, pravím Ti
účinkují ŠTĚPÁN RAK – kytara,
účinkují ALFRED STREJČEK – umělecký
účinkují přednes, flétna
V rámci pořadů ČTVRTLETNÍK PRO SENIORY
Vstupné 80 Kč

STŘEDA 27. 4.
SÁL KULTURNÍHO CENTRA
15.00 HODIN
OSKAR NEDBAL a spolužáci
Oskar Nedbal, Rudolf Friml, Franz Lehár
Pořad se vzpomínkou na život a tvorbu
Oskara Nedbala
V programu zazní také ukázky z děl skladatelů, jeho vrstevníků a spolužáků z Pražské
konzervatoře. Např.: Polská krev, Vinobraní,
Krásná Saskia, Rosemarie, Veselá vdova, Král
tuláků a další.
účinkují Ivana Veberová – soprán, sólistka
opery DJKT v Plzni
Lubomír Havlák – tenor, průvodní
slovo – sólista Státní opery Praha
Irena Havláková – klavírní doprovod
– pedagog Hudební fakulty AMU
V rámci festivalu RAKOVNÍK BRATŘÍ BURIANŮ a ČTVRTLETNÍKŮ PRO SENIORY
Vstupné 50 Kč

PÁTEK 29. 4.
SÁL KULTURNÍHO CENTRA 20.00 HODIN
ROCK OLDIES VÍKEND
Hrají 3NITY – funky, soul, rhytm & blues
– Praha
The UNDERTAKERS
QR BAND
Vstupné 90 Kč

PŘIPRAVUJEME
NA KVĚTEN A ČERVEN
9. 5. GALAKONCERT
– RAKOVNÍK BRATŘÍ BURIANŮ
17. 5. 4TET – koncert skvělé vokální skupiny
– zcela nový program.
9. 6. VŠECHNOPARTIČKA – zájezdová
verze populárního TV pořadu Karla
Šípa Všechnopárty.

Možná vypadá divně, nikoho jiného ale
nemají.
Režie Gore Verbinski
Mládeži přístupný – 100 minut Vstupné 75 Kč

SOBOTA 9. 4.
TYLOVO DIVADLO

14.00 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

NEDĚLE 10. 4.
TYLOVO DIVADLO

14.00 HODIN

Animovaný film v českém znění

MÁMA MEZI MARŤANY
Vyneste odpadky, snězte brokolici – kdo
potřebuje maminky? Devítiletý Milo zjistí,
jak moc potřebuje svoji maminku, když ji
unesou Marťané, kteří plánují, že ukradnou
její „maminkovství“ pro své vlastní potomky.
Režie Simon Wells
Mládeži přístupný – 90 minut Vstupné 160 Kč

PONDĚLÍ 11. 4.
TYLOVO DIVADLO
KRÁLOVA ŘEČ

19.00 HODIN

Vystrašená země potřebuje pravého vůdce.
Vystrašený člověk potřebuje pravého přítele.
Režie Tom Hooper
Hrají Colin Firth, Geoffrey Rush, Helena
Bonham Carter a další.
Mládeži do 12 let nepřístupný – 118 minut
Vstupné 75 Kč

PÁTEK 15. 4.
TYLOVO DIVADLO
RIO

17.00 HODIN

Animovaná komedie v českém znění o papouškovi z Minnesoty v Brazílii
Mládeži přístupný – 100 minut
Režie Carlos Saldanha
Vstupné 130 Kč

SOBOTA 16. 4.
TYLOVO DIVADLO
RIO

17.00 HODIN
Vstupné 130 Kč

www.mesto-rakovnik.cz
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SOBOTA 23. 4.
TYLOVO DIVADLO

ČTVRTEK 28. 4.
14.00 HODIN

TYLOVO DIVADLO

17.00 a 19.30 HODIN

Animovaný rodinný film v českém znění

Fantasy film v českém znění

NA VLÁSKU

THOR

Princezna Locika je unesena z hradu svých
rodičů již jako dítě a je zamčena v tajné věži
a touží po dobrodružství.
Jeden z nejkomičtějších příběhů, jaký kdy
byl natočen…
Režie Nathan Greno, Byron Howard
Mládeži přístupný – 90 minut Vstupné 130 Kč

Bůh. Rebel. Legenda
Poznáte ho podle kladiva. Bez něj nedá ani
ránu. Je to bůh a také rebel. A možná se
stane legendou. Pokud zkrotí vlastní pýchu.
Režie Kenneth Branagh
Hrají Chris Hemsworth, Natalie Portman,
Anthony Hopkins, Rene Russo a další.
Mládeži do 12 let nepřístupný – 130 minut
Vstupné 130 Kč

NEDĚLE 24. 4.
TYLOVO DIVADLO

14.00 HODIN

Animovaný film v českém znění

Pokladna Kulturního centra Rakovník,
Na Sekyře 2377, Rakovník, telefon 313 512 997

PÁTEK 29. 4.

GNOMEO A JULIE

TYLOVO DIVADLO

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

Nová pohádka režiséra Zdeňka Trošky

NEDĚLE 24. 4.
TYLOVO DIVADLO
HON NA ČARODĚJNICE

17.00 HODIN

Dva přátelé se vrací z křižáckých výprav do
rodného města, které je zdecimováno morovou epidemií. Dívku obviněnou z jejího
vyvolání a z čarodějnictví mají dopravit do
opatství pro vymítačské rituály.
Režie Dominic Sena
Hrají Nicolas Cage, Ron Perlman Ulrich
Thomsen, Clayre Foy a další.
Mládeži do 12 let nepřístupný – 100 minut
Vstupné 80 Kč

17.00 HODIN

ČERTOVA NEVĚSTA
V tomhle království chybí ke štěstí jen
následník trůnu. Král si z toho nedělá těžkou
hlavu, ale královna se trápí a pro potomka
by se byla ochotná i upsat peklu.
Hrají Sabina Laurinová, David Suchařípa,
František Němec, Eva Josefíková a další.
Mládeži přístupný – 90 minut Vstupné 100 Kč

SOBOTA 30. 4.
TYLOVO DIVADLO
ČERTOVA NEVĚSTA

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
NA POŘADY KULTURNÍHO CENTRA:
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

17.00 HODIN
Vstupné 100 Kč

SOBOTA 30. 4.
TYLOVO DIVADLO
THOR

19.30 HODIN
Vstupné 130 Kč

 RABASOVA GALERIE
WWW.RABASGALLERY.CZ

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

14. 4. – 10. 7. 2011

ČTVRTEK 14. 4. 2011

19.30 hodin
7. ABONENTNÍ KONCERT KPH
PRAGUE BASSOON BAND

PAVEL VÁCHA
FOTOGRAFIE
Vernisáž ve čtvrtek 14. 4. 2011 od 16.00
hodin

VÝSTAVNÍ SÍŇ NA RADNICI

Václav Vonášek, Martin Petrák, Václav Fürbach, Radek Dostál
Program: G. Rossini, W. A. Mozart, G. Ph.
Telemann, J. S. Bach, A. Hába, G. ter Voert,
Á.Piazzolla, P. Schickele, S. Prokofjev

DO 1. 5. 2011
JOSEF ŘÍHA
POTKÁVÁNÍ KRAJIN, MĚST
A LIDÍ
Fotografie

NEDĚLE 17. 4. 2011

18.00 hodin
RAKOVNICKÝ KOMORNÍ
ORCHESTR A MAGISTRAE
RACONENSES

Giovanni Battista Pergolesi – Stabat Mater
Diriguje Jan Rezek

ÚTERÝ 19. 4. 2011
7. 4. – 19. 6. 2011

Jarní koncert

JIŘÍ HAUSCHKA
SILOČÁRY KRAJINY
Obrazy
Vernisáž ve čtvrtek 7. 4. 2011 od 16.00 hodin

STŘEDA 20. 4. 2011

VÝSTAVNÍ SÍNĚ
VE VYSOKÉ 232

HEROLDOVA SÍŇ

DO 10. 4. 2011

ÚTERÝ 12. 4. 2011

VLADIMÍR TESAŘ
GRAFIKA
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17.00 hodin

ZUŠ RAKOVNÍK

19.00 hodin
BENEFIČNÍ KONCERT
PRO NADACI ADRUA
HOUSLISTY PAVLA ŠPORCLA

Program: J. S. Bach, N. Paganini

17.00 hodin

ZUŠ RAKOVNÍK
JARNÍ KONCERT

Kultura

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

MANSARDA MUZEA

28. 4. – 5. 6. 2011
OD KORZETU K PUSH-UPKÁM

DO 3. 4. 2011
25 LET VÝTVARNÉ SKUPINY TERČ

5. 4. – 1. 5. 2011
MÍSTA UTRPENÍ, SMRTI
A HRDINSTVÍ
Vězni z českých zemí v nacistických koncentračních táborech
Vernisáž v úterý 5. 4. v 16.00 hodin

KULTURNÍ AKCE:
1. 4. 2011
Sál Dr. Spalové
20.00 hodin
ZAHÁJENÍ ROKU 50 LET BIGBÍTU
V RAKOVNÍKU

GALERIE SAMSON-CAFEÉ
DO 24. 4. 2011
KAREL LIEBSCHER

VZPOMÍNKOVÝ VEČER NA MIKIHO WOLKA,
nekorunovaného krále českého rokenrolu
Hrají: QR Band a Modří raci
V rámci večera film O Miki Wolkovi

Historické obrázky Rakovníka, Kladna, Slaného a Kralup nad Vltavou

4. – 29. 5. 2011
PETROVCOVA VÝSTAVNÍ SÍŇ 26. KAMIL
NĚMEČEK
DO 24. 4. 2011
KOČÁRKY
Ze soukromé sbírky

NEPÁL
Fotografie
Vernisáž v úterý 26. 4. v 18.00 hodin

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAROZENÍ
Od 17. 2. 2011 do 16. 3. 2011 se v Rakovníku narodili:
Aleš HONZÍK, Šimon KRYŠTOF, Štěpánka DRAZDÍKOVÁ, David ZIMMERMANN, Lukáš BRABEC, Karel POCHMAN, Kateřina PILAŘOVÁ, Petr
FRONĚK, Tereza KUČABOVÁ, Tereza URIKOVÁ, Anežka ŘEZNÍČKOVÁ, Václav PAVLÍK, Martin MAJER, Elena ŠMÍDOVÁ, Natálie VALAŠEKOVÁ,
Štěpán POLANSKÝ, Tomáš LELOVSKI, Adriana PERGLOVÁ, Barbora VESELÁ, Barbora TICHÁ, Aleš HAMOUZ, Lukáš MALÝ, Stela KRATOCHVÍLOVÁ, Adéla HANUŠOVÁ, Alex ŽÁKOVEC, Nikolas FOREJT, Vojtěch NOVOTNÝ, Dominik LUKEŠ, Aneta KOPERNICKÁ, Adéla EJEMOVÁ, Lenka
JENŠOVSKÁ, Lukáš TVARŮŽEK, Daniel DVOŘÁK.

SVATBY
Dne 12. 3. 2011 si řekli své ANO:
Viktor Viktorovyč SAHLYCJA a Andrea VESECKÁ, Miloš OPATRNÝ a Jana ČEČRDLOVÁ, Martin NEUMEISTER a Alice RONZOVÁ.

HISTORIE NA FOTOGRAFII
Nevím, jak vám, ale mně měsíc uběhne velice rychle. Kvůli Radnici ho mám
rozdělený na dvě části. A to od patnáctého do prvého. A od prvého do patnáctého. V té prvé části jde o dobu poměrně klidnou, neboť čtenáři, kteří věděli, se ozvou hned po vydání nové Radnice. Tato největší síla končí
tak kolem desátého v měsíci. I když dnes je již 15. 3., tak se ještě ozvalo pět
čtenářů. Dnes musím vše sečíst, vyhodnotit, sepsat nový článek a připravit nové fotky. Zítra tj. 16. 3. 2011 vše musí být předáno, aby se nové číslo
Radnice stihlo včas vytisknout. Nyní teprve snad nastane doba poměrného
klidu až do prvého dubna. O apríla vše opět nastane znova. Nedivte se tedy, že u mne měsíc proběhne jako voda. V článku k březnové Radnici jsem
k snímku č. 2 z února připomněl knihkupectví pana Gustava Kudrny. Nyní
se mi ale ozvalo pár čtenářů, kteří tvrdí, že toto jméno znají, ale z rakovnické vodárny. Mohu potvrdit, že jde o jednoho a téhož člověka. Podrobnosti
neznám, ale vím, kde je seženu a v některé z příštích Radnic se k tomuto
tématu ještě vrátím.
A nyní jak jsme dopadli s odpověďmi na snímky s otazníkem v březnové
Radnici. Celkově došlo 257 odpovědí a z toho 211 dobrých. Nejvíce odpovědí došlo na snímek č. 1. Jedná se o přízemní výstavní prostor „Nové síně pod Vysokou branou“ Rabasovy galerie. Na snímek došlo 198 odpovědí
a z toho pak 181 správných. Jsem velice rád, že čtenáři Radnice znají dobře
starý Rakovník, ale i ten nový.
Na druhém místě se umístil snímek č. 4 a to „Mladá garda z Kréty.“ Došlo
133 odpovědí a v každé bylo alespoň jedno jméno správné.
Jména a počet hlasů zleva doprava a seshora dolů: Jaroslav Šik (28), Miroslav Němeček (18), Petr Váňa (29), Jan Lukáš (17), Josef Pavlík (27), Oldřich Fišer (35). Na třetím místě se umístil snímek č. 3. Jedná se o budovu
bývalé vodárny na nádraží v Lužné. V přízemí této budovy měli svoji dílnu
nějaký čas i elektrikáři z nádraží. Došlo 83 odpovědí a z toho 70 správných.
Ze špatných odpovědí bylo nejvíc uváděno nádraží v Řevničově, Kralovicích a dokonce i v Žihli.
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Na poslední snímek č. 2 došlo 61 odpovědí a z toho pak 55 správných. Jedná
se o prostor dvora vymezený domy č. 1667, 100, 1685A a B. Tyto domy stojí
svými čely do ulic „Na Sekyře“ a „Nádražní“. V dnešní Radnici by měl být
snímek domů 1685A a B stojících v „Nádražní“ ulici. Dům č. 100 je tzv. Vopršálův“ a je znám tím, že zde švadlena paní Smejkalová šila na objednávku
„rafinovaně svůdné ženské prádélko“!! V přístavbě na dvoře pak jeden čas
působil tehdejší „finanční úřad“. V tomto prostoru směrem k potoku ještě
ve 40tých letech stávala „Donátova“ vila (viz snímek v dnešní Radnici), ve
které bývala hudební škola a v níž učil dirigent a ředitel hudební školy Zdeněk Tomáš. Na neurčeném místě se pak umístila fotka se záhadou. Takřka
všichni odpovídající poznali, že se jedná o stranově otočenou fotku a že děvčata na snímku nezahýbají do Vysoké ulice, ale do Trojanové. Vyfoceny jsou
cvičenky spartakiády v roce 1975 a jde o děvčata z Pavlíkova a na snímku
se poznala paní Nováková též z Pavlíkova.
Vylosovaným výhercem březnové Radnice se stává pan Jaroslav Větrovec,
Hornická 1604, Rakovník. Vítězi blahopřeji a žádám jej, aby si v průběhu
dubna vyzvedl svoji knižní odměnu v Městském informačním centru.
Nápověda pro dubnovou Radnici:
1 – Holandský nábytek
2 – Kopaná
3 – Fotograf a chirurg
4 – STS
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.
S pozdravem Dobré světlo
Václav Hvězda, Amfora
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Pohled z Husova náměstí na 1. ZŠ. V popředí výstavba prádelny – 1966 (foto Jiří Košík)

Křižovatka Nádražní a Tyršovy ulice – 1956 (foto neznámý autor, archiv Závora)
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Továrna –slévárna Jana Linharta pod Rakonou – 20. léta (archiv Jiří Košík)

Donátova vila v Nádražní ulici u Rakovnického potoka – 40. léta (foto Levý)

3 Poznáte někoho na snímku? – 40. léta (foto naznámý autor)

1 Kde, a co se to v roce 2003 v Rakovníku stavělo? – 2003 (foto Hvězda)

Historie na fotografii
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2 Která lokalita v Rakovníku je na snímku zachycena? – 1970 (foto Jiří Košík)

4 Kde na našem okrese stojí tento objekt? – 2005 (foto Hvězda)
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