SEDMÁ ANDERSENOVSKÁ NOC V KNIHOVNĚ
Na 1 065 netradičních místech nocovalo z pátku 1. 4. na sobotu 2. 4. 2011 celkem 40 957 dětí, ke
kterým je nutné připočítat ještě 12 200 dospělých organizátorů. To je bilance letošního ročníku velkolepé akce nazvané Noc s Andersenem. Výše uvedená čísla jsou v jedenáctileté historii této akce
rekordní a svědčí o velkém zájmu dětí i organizátorů zúčastnit se neopakovatelné noci.
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 ZPRÁVY Z RADY MĚSTA RAKOVNÍKA
ZÁPISY ZE SCHŮZE RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA JSOU ZKRÁCENY. ÚPLNÁ USNESENÍ NALEZNETE NA WWW.MURAKO.CZ.

8. RADA MĚSTA
Datum konání: 9. 3. 2011, Wintrova zasedací síň
Přítomni:
Ing. Zdeněk Nejdl, Bc. Jan Švácha, Mgr. Zdeňka Jirková, Mgr. Miroslav Koloc, Mgr. Marek Pavlík, PaedDr. Luděk Štíbr, MUDr. Ivo Trešl
a tajemnice MěÚ Rakovník Mgr. Eliška Holková
Zapisovatelka: Jaroslava Holá
Zapsáno dne: 12. 4. 2011

PŘIDĚLENÍ BYTU V DPS
Pečovatelská služba Rakovník disponuje 55 byty ve dvou domech.
Jedním z nich je panelový dům na
Wintrově náměstí 1903, v němž
postupně dochází k obnově bytových jednotek. Druhý se nachází v samotném centru města, který
ve Vysoké ulici vznikl na místě původní zástavby v roce 2000. Právě
zde na základě návrhu komise a doporučení MěÚ Rakovník získala byt
č. 11 paní Kaňoková z Rakovníka do
užívání. Dále úřad eviduje celkem 7
žádostí o umístění s tím, že někteří žadatelé místo odmítli nebo jim
zdravotní stav nedovoluje využívat
služby domu pečovatelské služby.

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ GRANTY
V předchozích zprávách z rady
města jsme již přinesli informace
o rozdělení grantů pro oblast kultury, sportu apod. Na grantové
příspěvky v oblasti sociálních věcí
a zdravotnictví vyčlenilo zastupitelstvo města celkem 400 tisíc Kč.
Polovina těchto peněz připadla na
podporu projektů, které se zaměřují na potlačování sociálně patologických jevů. Z převážné většiny
takto zaměřené akce realizují školská zařízení nebo podobně zaměřené organizace. Celkem si o tyto
granty požádalo 10 subjektů s projekty v celkové výši 262 900,– Kč.
Konkrétně lze zmínit „Společenskou výchovu“ na 3. ZŠ Rakovník.
Tento kurz zahrnuje výuku tance
a společenského chování, které
účastníkům vštěpuje taneční mistr. Na závěr těchto „malých tanečních“ škola pořádá v kulturním centru společenské odpoledne, kde
žáci předvedou před rodiči, co se
naučili. Střední školy z příspěvků
spolufinancují adaptační letní pobytové kursy, které jsou zaměřeny
na vybudování pozitivního klimatu
ve třídách. Speciální škola se sídlem
v ulici Fr. Diepolta získala peníze na
projekt, který by měl handicapovaným dětem pomoci pozitivněji reagovat na své okolí, např. zooterapie. Podporu také získaly projekty
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z dílny Domu dětí a mládeže Rakovník pod názvy „Léto rakovnických
dětí“ a „Zdravý rozum a drogy“. Díky širokým aktivitám této organizace převyšují celkové grantové
příspěvky na daný rok 50.000,– Kč,
proto o nich musí rozhodovat zastupitelstvo. Rada města schválila
jednotlivým žadatelům příspěvky
v celkovém objemu 168 000,– Kč.
Druhá polovina finančních prostředků připadá na projekty, které se zaměřují na protidrogovou
prevenci, sociální věci a zdravotnictví. V tomto případě obdržel
úřad od 13 subjektů celkem 17
žádostí. Z toho 7 žadatelů nesplnilo grantová pravidla, dle kterých
musejí být žadatelé registrovanými subjekty dle zák. č. 108/06 Sb.,
o sociálních službách. Komise tak
hodnotila projekty s celkovým požadavkem na 305 800,– Kč. Rada
města rozdělila na tuto oblast 125
tisíc Kč a doporučila zastupitelstvu
podpořit Domov Ráček částkou
75 000,– Kč. Z ostatních projektů lze jmenovat podporu činnosti Poradny pro rodinu, manželství
a mezilidské vztahy nebo zajištění činnosti centra Svazu zdravotně
postižených.

GRANTY ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
V této oblasti bylo k dispozici
150 000,– Kč. Do stanoveného termínu obdrželo město Rakovník celkem 11 žádostí s požadavkem na
141 400,– Kč. Rada města rozhodla
v jednotlivých případech poskytnout finanční příspěvky v oblasti životního prostředí v celkovém
objemu 62 300,– Kč. Mezi podpořenými subjekty je např. Klub chovatelů holubů rakovnických kotrláků
a Spolek pro okrašlování Rakovník,
které získají prostředky na svou činnost. Mezi podpořenými projekty
lze nalézt i pořádání místního kola
6. ročníku soutěže Indiánská stezka,
kurz ve středisku ekologické výchovy pro studenty gymnázia nebo již
tradiční akci Vítání ptačího zpěvu,
kterou zabezpečuje R. O. S. Fénix,
o. s., Rakovník. V rámci Evropského
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týdne mobility plánuje 3. ZŠ Rakovník speciální akce pro děti a veřejnost. Grantové prostředky dále pomohou s údržbou zahrádky
„Galerie Samson“, kterou zabezpečí Spolek pro okrašlování Rakovník.
V případě Domu dětí a mládeže Rakovník byl projekt na pořádání přírodovědných soutěží „Příroda kolem nás“ doporučena zastupitelům
ke schválení. Příspěvek pro Střední
zemědělskou školu Rakovník ve výši 38 100,– nebyl prozatím přidělen
z důvodu vyjasnění si situace s provozem Botanické zahrady Rakovník.
Dále částka ve výši 8 600,– Kč zůstává jako nerozdělená rezerva.

JESLE A JEJICH PROVOZ
Na jedné z předchozích schůzí projednávala rada města možnost začlenění rakovnických jeslí pod organizaci Dům pečovatelské služby
Rakovník s tím, že příslušný odbor
úřadu předloží ucelený materiál
postihující veškerá pozitiva a negativa zamýšlených změn. Nakonec i v souvislosti se záměry vlády ČR změnit školský zákon tak,
aby mateřské školy mohly poskytovat běžně péči dětem od 2 let,
bylo rozhodnuto o zachování současného stavu. Jestliže se zákon
v tomto smyslu změní, bude možné a výhodné začlenit provoz jeslí
pod jednu z mateřských škol. Pro
město Rakovník by to znamenalo
úspory na provozu, protože mzdy
zaměstnanců mateřských školek
hradí stát. S odchodem vedoucí sestry do důchodu musela rada města řešit i otázku vedení organizační
složky. Na období od 7. 4. do 31. 12.
2011 byla vedením pověřena paní
Jana Rybáčková.
Odchod vedoucí sestry nezůstal
u vedení města bez povšimnutí.
V průběhu dubna došlo k setkání s paní Benešovou na radnici za
účelem poděkování za dlouholetou činnost ve prospěch jesliček.

kovník posílat své přihlášky vč. příloh na adresu městského úřadu.
V této souvislosti jmenovala rada města sedmičlennou konkurzní komisi. V této komisi zasednou
dva zástupci města v podobě Mgr.
Miroslava Koloce a Ing. Romana
Hvězdy, dále zástupkyně určená
ředitelem krajského úřadu Mgr.
Zuzana Dubinová, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství Mgr. Stanislav Hajný, zástupkyně pedagogických
pracovníků školy Danuše Šťáhlavská, inspektor České školní inspekce Mgr. Viktor Keller a předsedkyně
školské rady 1. ZŠ Rakovník Ing. Jitka Gregorová. Na první schůzi komise rozlepí došlé obálky, posoudí
došlé přihlášky z pohledu splnění
všech požadavků. Následně pozve
uchazeče k ústnímu pohovoru, kde
prověří řízeným rozhovorem jejich
znalosti. V závěru komise doporučí orgánům města nejvhodnějšího
kandidáta/-ku na post ředitele 1. ZŠ
Rakovník.

MÍSTA UTRPENÍ, SMRTI
A HRDINSTVÍ

Na základě rozhodnutí rady města
převzal starosta In. Zdeněk Nejdl
záštitu nad putovní výstavou „Místa utrpení, smrti a hrdinství“, kterou si budou moci zájemci prohlédnout až do 1. května 2011
v Muzeu T. G. M. Rakovník. Výstavu
pořádá Historická skupiny Osvětim při Sdružení osvobozených
politických vězňů a pozůstalých.
Posláním výstavy je seznamovat
především dospívající mládež s reáliemi o koncentračních táborech.
Expozice tak přispívá i k nenásilnému formování postoje k neonacistickým a jiným xenofobním
hnutím. Mimo výstavní činnosti
pořádá skupina i celou řadu besed
se studenty, kde přeživší vězni vypráví o svých osobních zkušenostech. Nezávisle na této iniciativě se
v uplynulém roce po stopách raKONKURZNÍ KOMISE
kovnických Židů vydali žáci 3. ZŠ
DOPORUČÍ ŘEDITELE/-KU Rakovník, jejichž výstava sklidila
Až do 1. dubna mohli zájemci velký úspěch. Kromě záštity vyhoo post ředitele/ředitelky 1. ZŠ Ra- vělo město Rakovník i druhé části
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žádosti a přispělo částkou 3 000,–
Kč na částečné pokrytí nákladů
spojených s přemístěním, montáží a demontáží výstavy.

PŘÍSPĚVEK NA MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCI
V letošním roce oslaví Město Rakovník již 25 let spolupráce a kamarádství s přáteli z německého
Dietzenbachu. V období od 13. do
15. května 2011 by se mělo konat
slavnostní setkání na německé půdě. 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 letošního jubilejního setkání
obdrží Společnost pro mezinárodní spolupráci Rakovník 40 tisíc Kč.
K tématu návštěvy Dietzenbachu
se konal ve středu 16. března od
17.00 hodin ve Wintrově síni „otevřený“ sněm, na kterém byl mimo
jiné zvolen i nový výbor. Dále se hovořilo o programu květnového setkání a možnosti prezentace města
Rakovníka u příležitosti Hesenského dne.

PODPORA DĚJEPISNÉ
SOUTĚŽE
Každoročně pořádá nadační fond
Gaudeamus při Gymnáziu Cheb
dějepisnou soutěž studentů gymnázií z České republiky. Letos se již
bude konat její 20. ročník a tématem bude období let 1618 – 1740.
Na základě zaslané žádosti a rozhodnutí rady města obdrží organizátoři příspěvek 3 000,– Kč. Poskytnutý finanční příspěvek bude
použit výhradně na zakoupení knih
a literatury, které obdrží všichni
účastníci soutěže. Soutěž se uskuteční v letošním roce dne 24. listopadu v prostorách Vysoké školy ekonomické v Chebu. Mezi cca
200 studenty-historiky z téměř 70
gymnázií se svými znalostmi neztrácí ani studenti Gymnázia Zikmunda Wintra.

OCENĚNÍ OSOBNOSTÍ
KULTURY
V úterý 15. března 2011 předal
pan starosta v obřadní síti na radnici ocenění úspěšným hráčům HC
1972 Rakovník, kteří vybojovali titul mistra ČR nebo se umístili na
3. místě ve své kategorii. Kromě
ocenění získá klub za tento úspěch
i finanční dar ve výši 15 000,– Kč.
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Fotografie z předání jste si mohli prohlédnout v dubnovém vydání Radnice. Město Rakovník reprezentují nejen úspěšní sportovci,
ale na poli kulturním i několik zajímavých a významných osobností. Na návrh kulturní komise rozhodla rada města ocenit hned tři
osobnosti, které přispěly k rozvoji
rakovnické kulturní scény a hudby. Jméno Jiřího Soukupa zná asi
každý z působení v orchestru Merkur nebo v současné době ze skupiny Kvintet. V rámci své činnosti
v mládežnickém souboru Ráčata
vychoval řadu vynikajících současných hudebníků, např. Slávu Vaice, Pavla Kadlíka a jiné. V hudebním světě působí i druhý oceněný
– Stanislav Brabec, který působil také v Merkuru, Brutusu, Film blues
bandu apod. Tento vynikající hudebník se již řadu let věnuje výuce nových talentů. Důkazem toho
je založení a vedení školní skupiny Kix band nebo v současné době
saxband KoBra a Grippeds, které
v krajských soutěžích ZUŠ v roce
2010 získaly 2. místa. Oběma těmto umělcům již byla při vhodných
společenských akcích ocenění
spolu s finančním darem 10 tisíc
Kč předána. Třetí oceněnou osobností bude Mgr. Ivo Mička, kterého
si mnozí pamatují ze školních lavic.
Jeho publicistické články najdete
na stránkách Rakovnického deníku a dříve i z působení v týdeníku
Rozvoj, Rakovnicko, Objektiv. Známý je zejména i jako trumpetista
orchestru Merkur. Mezi knihomoly budí zájem jeho knihy a publikace, např. „Z Rakovníka k ruským
Čechům“, „Být sochařem – kniha
o Miroslavu Pangrácovi“, „50 let
Merkuru“ apod. Předání pamětního listu spolu s finančním darem
se uskuteční při květnovém křtu
nové knihy.

OPRAVY VE SMUTEČNÍ
OBŘADNÍ SÍNI
Smuteční obřadní síň se v předešlých letech dočkala oplocení a nyní je na řadě oprava původního
sociálního zařízení budovy. I přes
vynakládanou údržbu nesplňují
tyto prostory již dnes běžné standardy, např. pro vozíčkáře apod.
Zamýšlenou rekonstrukcí bude
tento nedostatek vyřešen. V rámci těchto úprav by došlo i přebudování vodovodní přípojky, jejíž nynější šachtové umístění ve dvoře
smuteční síně je nepraktické a problémové. Za tímto účelem rozhodla rada města o vypsání zadávací
řízení na vypracování projekto-

vé dokumentace. Po vypracování nosných reklamních zařízení byprojektové dokumentace a získání la stanovena konkrétní pravidla.
stavebního povolení by mělo dojít Účelem této úpravy není omezok následné opravě.
vání podnikatelů v jejich činnosti,
ale nastavení nových pravidel reREVIZE DĚTSKÝCH HŘIŠŤ spektující i potřeby chodců. JedKaždý rok se na dětských hřištích ním z bodů je zákaz jakéhokoliv
provádí revize a kontrola hracích kotvení či přivazování reklamních
prvků. Pro letošní rok bylo vypsá- zařízení k městskému mobiliáno nové zadávací řízení, do které- ři. V těchto případech totiž hrozil
ho zaslaly své nabídky v cenovém úraz chodců. Nová pravidla také
rozpětí od 7 788,– Kč vč. DPH do stanovují umístění zařízení při bu24 528,– Kč vč. DPH dva podnika- dovách nebo na okraji chodníků
telské subjekty. V rámci zadávací- k vozovce tak, aby nebyl ohrožen
ho řízení měla každá zúčastněná bezpečný pohyb chodců. V přífirma předvést ukázku zpracova- padě více reklamních zařízení na
né revizní zprávy. Zatímco firma jednom místě je stanovena i min.
s levnější nabídkou zaslala pou- průchodová šířka na 1,5 m. Dále
ze prázdné formuláře s možností byly stanoveny maximální povodoplnění, u druhé nabídky byla lené rozměry přenosných reklamzpráva velmi pečlivě zpracována. ních zařízení na 0,8 m x 1,1 m (š x
Tato revizní zpráva obsahovala ne- v). V mnoha případech se stávalo,
jen podrobný popis závad a kla- že reklamní zařízení zůstávala na
dů jednotlivých hracích prvků, chodnících i mimo provozní dobu
ale také i dopadových ploch a fo- obchodu a zbytečně tak zužovatodokumentaci nejzávažnějších la prostor chodníků. Z tohoto důzávad revidovaného dětského vodu budou moci být zmíněná
hřiště. Revize hřiště je tak řešena reklamní zařízení umístěna na kojako celek včetně okolní vegetace. munikacích jen v době od 8.00 do
S ohledem na kvalitu zpracování 18.00 hod., u restaurací a dalších
revizních zpráv dala rada města podobných provozoven nejdépřednost dražší nabídce. Revize le do 22.00 hod. Mimo tuto dobu
dětských hřišť a hracích prvků budou muset být uklizeny mimo
v majetku města Rakovníka bude veřejné prostranství.
na základě smlouvy o dílo prová- Tímto opatřením jsou deklarovádět Ing. Tomáš Tomsa z Turnova na jasná pravidla, která se snaží
za celkovou cenu 24 528,– Kč vč. zohlednit jak potřeby obchodníků,
DPH.
tak i chodců s tím, že na chodnících
nevznikne neprůchodná „džungle“
OPRAVY
reklamních zařízení.

ELEKTROINSTALACE

V jednom z pavilonů 3. ZŠ Rakovník
má prostory pro svou činnost vyhrazena i Základní umělecká škola
Rakovník. Po třech letech zde byla
provedena pravidelná revize elektrického zařízení. Ze závěru revizní
zprávy vyplynulo doporučení na
provedení rekonstrukce zastaralé
elektroinstalace vč. osvětlení vnitřních prostor. Za tímto účelem rozhodla rada města vypsat zadávací
řízení.

PRAVIDLA PRO PŘENOSNÉ
REKLAMY
Rada města schválila změnu závazného postupu spočívajícího
ve změně generálního stanoviska
při vyjadřování se města Rakovníka k řízením ve věci zvláštního
užívání komunikací a dalším řízením. Konkrétně se jedná o pravidla
k zajištění vyhrazeného parkování,
překopům a výkopům, umístění
předzahrádek a reklamních zařízení typu „A“.
V souvislosti s nejasnými podmínkami pro umisťování a vzhled pře-

NOVÉ KONTEJNERY NA
DROBNÝ ELEKTROODPAD
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 obyvatele 19,11
kg. Za úspěšné třídění obdrželo
město za loňský rok od společnosti EKO-KOM, a. s. odměnu ve výši
1 508 162,– Kč. Novinkou v letošním roce jsou nové červené kontejnery, jejichž cílem je ulehčit
a přiblížit občanům třídění elektroodpadu v podobě menších elektrospotřebičů a baterií. Tyto kontejnery najdete u separačních hnízd
v následujících ulicích: Fojtíkova,
Pod Nemocnicí, Vinohradská a Průběžná. Další informace najdete již
v dubnovém vydání Radnice.
Jan Polák,
tiskový mluvčí MěÚ Rakovník
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9. RADA MĚSTA
Datum konání: 23. 3. 2011, Wintrova zasedací síň
Přítomni:
Ing. Zdeněk Nejdl, Bc. Jan Švácha, Mgr. Zdeňka Jirková, Mgr. Miroslav Koloc, Mgr. Marek Pavlík, PaedDr. Luděk Štíbr, MUDr. Ivo Trešl
a tajemnice MěÚ Rakovník Mgr. Eliška Holková
Zapisovatelka: Jaroslava Holá
Zapsáno dne: 14. 4. 2011
dokončila jiná společnost. V současné době se pracuje na nových zaMěsto Rakovník provádí od loňské- dávacích dokumentech potřebných
ho roku rekonstrukci Domu osvěty, k vypsání nového řízení na výběr
na jejíž realizaci získalo dotaci z Re- dodavatele stavebních prací.
gionálního operačního programu
regionu soudržnosti Střední Čechy. POZOR NA UZAVÍRKU
Následně bylo vyhlášeno tzv. zadá- Od 4. 4. 2011 do 30. 6. 2011 bude
vací řízení – otevřené řízení na do- uzavřena ul. Máchova v Rakovníku.
davatele stavebních prací. Jediným Důvodem pro uzavírku je oprava
hodnotícím kritériem byla cena za- plynovodu včetně přípojek k přikázky. V zadávacím řízení se svou lehlým nemovitostem. Po opravě
nabídkou uspěla firma KEVOS, spol. plynovodu a přípojek bude položes r. o. Po bouracích pracích a odhale- na nová obrusná vrstva, minimálně
ní původních konstrukcí bylo třeba v délce a šířce zásahu do komunikaprovést ve větším rozsahu i opravu ce. Zhotovitelem prací je společnost
střešních konstrukcí a pláště. Koneč- Prockert a Hynek, Roztoky u Prahy.
ná cena díla tak činí 20 840 164,– Kč
vč. DPH. Dotační prostředky kry- MOPEDY STADION OPĚT
jí cca 80% nákladů. Vlastní realiza- NA HUSOVĚ NÁM.
ce stavby probíhala až do 15. úno- Dne 5. června 2011 se uskuteční příra 2011 bez jakýchkoliv problémů. mo na Husově náměstí setkání moMěsto Rakovník v pozici investora pedů Stadion s propagační jízdou
do této doby nemělo od generální- a výstavou strojů. Obdobná akce se
ho dodavatele stavby žádné infor- v Rakovníku v režii Muzea motocymace, které by naznačovaly jakéko- klů Křivoklát uskutečnila i v loňském
liv potíže. Na kontrolním dni stavby roce a zaznamenala u návštěvníků
č. 16 získali zástupci města informa- velký úspěch. Pro letošní rok se orce o KEVOS, spol. s r. o., že má „ně- ganizátoři rozhodli program rozšířit
jaké“ finanční problémy. V důsled- o výstavu automobilů rakovnického
ku těchto okolností nebyl generální prodejce a historických motocyklů,
dodavatel schopen plnit své závaz- které mají ve svých sbírkách sběraky vůči svým subdodavatelům, kte- telé z blízkého okolí. V rámci akce
ří další práce vůbec nezahájili nebo plánují pořadatelé i vystoupení huzahájené práce přerušili. Bez zbyteč- dební skupiny. Účast na akci přislíbili
ného odkladu byl generální dodava- i některé osobnosti motocyklového
tel stavby vyzván k podání oficiál- sportu z Rakovníka, především nejního stanoviska. Následně zástupci starší žijící absolutní vítěz Velké ceny
města vyvolali několik schůzek na Československa v Brně 1950 pan JoÚřadě regionální rady, kde byl pro- sef Vejvoda, tovární jezdec Stadionjednán další postup s ohledem na ky pan Miroslav Pancner a účastník
schválenou dotaci. Z těchto schůzek motocyklové šestidenní soutěže
vyplynulo doporučení na vypsání pan Jaromír Tupý a další. Na záklanového zjednodušeného podlimit- dě obdržené žádosti podpořila rada
ního řízení s novým výkazem výměr města organizaci této akce finančponíženým o položky již provede- ním příspěvkem ve výši 5 000,– Kč.
né a doplněným o vícepráce, které
objektivně nastaly v průběhu dosa- CENA MĚSTA RAKOVNÍK
vadní realizace. Tyto vícepráce by se Během roku jsme svědky excelenttak mohly stát uznatelným výdajem ních výkonů rakovnických sportovprojektu. Informaci k průběhu stav- ců i zajímavých počinů na kulturní
by dostane i zastupitelstvo města a společenské scéně. Této reprezenvč. doporučení na odstoupení od tace si město Rakovník váží a vždy se
snaží tyto výkony ocenit. Právě tuto
smlouvy o dílo.
S obdobným problémem se měs- tématiku nově obsahuje návrh prato Rakovník setkalo i při realizaci videl pro oceňování osobností. Tato
rekonstrukce Tylova divadla, když pravidla v sobě obsahují jak udělováse stavební firma dostala také do fi- ní čestných občanství a přebírání zánančních problémů. Tehdy se vše ře- štity nad akcemi, tak i novinku v pošilo trojstrannou smlouvou a stavbu době návrhu na udělování medaile
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či plakety města Rakovníka. Osobnosti by mohli navrhovat jak zastupitelé, tak i veřejnost prostřednictvím
příslušných komisí města (sportovní,
kulturní, životního prostředí). Oceněnými by se tak mohli stát osobnosti,
které se významnou měrou zasloužily o rozvoj města v navržených oblastech (sport, kultura, vzdělání, architektura, apod.). Předání ocenění by
se pak mohlo uskutečnit při slavnostním „galavečeru“ vždy v prvních měsících nového roku. Těmito pravidly
by došlo ke sjednocení činností, které se do současné doby řeší do jisté
míry samostatně. Tento návrh bude
předložen s doporučujícím stanoviskem rady města zastupitelům.

OCENĚNÍ TRENÉRŮ
A CVIČITELŮ
Město Rakovník každoročně oceňuje nejen sportovní výkony sportovních oddílů, ale i činnost trenérů a cvičitelů, kteří svým odborným
vedením velkou měrou přispívají
k úspěchům rakovnických sportovců. Tato ocenění získávají navržení sportovní činitelé z rukou pana
starosty na slavnostním galavečeru
Sportovec okresu, který v letošním
roce připadl na 7. dubna. V letošním
roce si pamětní list a finanční prémii
ve výši 2 500,– Kč„vysloužili“ Božena
Lisnerová z TJ Lokomotiva Rakovník,
Jana Klimešová z TJ Sokol Rakovník –
mažoretky, Zdeněk Renč z TJ Sokol
Rakovník – stolní tenis, Radek Červený z TJ TZ Rakovník – box, Iva Hudečková z HC 1972 Rakovník, Mgr.
Zdeňka Jirková z Volejbalového klubu Rakovník, Aleš Vlk z Putt-golf club
STARLIFE Rakovník, Libor Drozda z TJ
Tatran Rako Rakovník a Tomáš Pavlíček z SK Rakovník. Celkově město
Rakovník ocení tyto lidi za sportovní přínos a dosažené úspěchy v roce
2010 částkou 25 000,– Kč.

PŮJČKY Z FONDU
ROZVOJE BYDLENÍ
Po schválení rozpočtového provizoria na rok 2011 a v souladu se Zásadami pro používání fondu rozvoje
bydlení města Rakovníka (dále jen
Zásady) bylo vyhlášeno výběrové
řízení na poskytnutí půjček z fondu
rozvoje bydlení pro rok 2011 s uzávěrkou podání žádostí k 1. 3. 2011.
Došlých 13 žádostí posoudila hodno-

tící komise a doporučila radě města
vyhovět 12 žadatelům. Celkový objem požadovaných prostředků se zastavil na částce 1 583 000,– Kč. Pouze
v jednom případě komise doporučila půjčku v souladu s platnými Zásadami neposkytnout, protože stáří
nemovitosti, na kterou byla půjčka
požadována, není nad 15 let. Zvýhodněné půjčky s ročním úrokem
3% a max. splatností 4 roky získají
žadatelé nejdříve po 18. 4. 2011, kdy
o jejich přidělení rozhodne zastupitelstvo města. V letošním roce mohlo město Rakovník půjčit na obnovu
střech, fasád a výměnu oken domů
starších 15 let částku ve výši 3 mil. Kč.

DOTACE NA REGENERACI
PAMÁTEK
Město Rakovník má ucelené historické jádro, které pro svoji kvalitu
bylo vyhlášeno městskou památkovou zónou Ministerstvem kultury ČR
vyhláškou č. 475/1992, ze dne 10. 9.
1992. Přes celou řadu stavebních aktivit se dosud daří zachovávat historický ráz centra města i jeho urbanistickou strukturu. Za tímto účelem
se snaží město Rakovník každoročně podávat žádost o dotaci z Programu regenerace městských památkových zón a městských památkových
rezervací ČR (dále jen Program), který administruje Ministerstvo kultury
ČR. Pro rok 2011 obsahovala žádost 9
položek s celkovým požadavkem na
6 227 000,– Kč. Jedná se o pokračování oprav pilířů na chrámu sv. Bartoloměje, další etapu obnovy střechy
České chalupy, dokončení oprav fasády historické části Domu osvěty,
výměnu oken a oprav fasády domů
radničního komplexu, rekonstrukci sousoší Panny Marie na Husově
nám. a vyspárování a dozdění městských hradeb při čp. 93. Město Rakovník s žádostí uspělo a dle očekávání neobdrželo celou částku, ale její
poměrnou část ve výši 400 000,– Kč.
Na základě této informace se sešla
příslušná komise a navrhla rozdělení této částky na vybrané projekty. Rada města v usnesení doporučila zastupitelstvu rozdělit dotaci
následovně: střecha České chalupy 50 000,– Kč, městské hradby při
čp. 93 také 50 000,– Kč, rekonstrukce sousoší Panny Marie 150 000,– Kč
a dokončení oprav fasády historické
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části Domu osvěty 150 000,– Kč. V prvotním návrhu byla navržena částka
150 000,– Kč i na chrám sv. Bartoloměje, ale po odstoupení Římskokatolické farnosti Rakovník z letošního
Programu z důvodu nedostatečných finančních prostředků na potřebné spolufinancování byla částka
navržena na opravy sousoší Panny
Marie. Projekty soukromých subjektů realizované z této dotace jsou financovány z prostředků státu (max.
50%), prostředků žadatele (min.
40%) a prostředků města (min. 10%).
Město Rakovník tak podpoří opravu
hradeb a části střechy České chalupy
celkovou částkou 21 424,– Kč. Spoluúčast na opravách památek v majetku města Rakovníka přesáhne 1 milión korun. Přesná částka bude známa
po vyhodnocení zadávacích řízení.

DOKONČOVÁNÍ OPRAV
HISTORICKÉ FASÁDY
Historická část Domu osvěty postupně prochází obnovou. Jako první se
realizovala oprava střešního pláště
a výměna oken. V roce 2009 zahájilo město Rakovník práce na obnově
fasády a dveří památkově chráněného objektu. Tehdy bylo vyhlášeno zadávací řízení na opravu vstupních dveří a celkovou rekonstrukci
fasády, která musí být provedena
pouze odbornou firmou za použití
speciálních materiálů. Do zadávacího řízení zaslala nabídku pouze certifikovaná firma Zdeněk Roudenský
z Jesenice. Na základě dohody mezi
městem, památkáři a odbornou firmou se rozdělil projekt obnovy na
několik etap. V roce 2009 tak došlo
k rekonstrukci fasády domu a vchodových dveří z jižní strany za cenu
633 640,– Kč vč. DPH. O rok později
se pokračovalo s opravou fasády na
východní straně (čelní strana domu)
a vyměnily se také vchodové dveře
a vrata. Cena těchto oprav se vyšplhala na 550 555,– Kč vč. DPH s tím,
že doplatek 25 343,– Kč vč. DPH
bude doplacen v letošním roce po
konečné malbě. Na tyto etapy bylo využito i finančních prostředků
ze získaných dotací z Programu regenerace městských památkových

zón a městských památkových rezervací ČR v celkové výši 343 000,– Kč.
V letošním roce zbývá provést opravy fasády ze severní strany objektu
neboli z dvorní části domu za cenu
379 014,– Kč vč. DPH. Tím bude dokončena oprava fasády a historickému objektu bude navrácen jeho téměř původní vzhled. K financování
této části bude použita dotace ve
výši 150 000,– Kč, viz informace výše. V opravách bude opět pokračovat
odborná firma z Jesenice. Kompletní
nátěr fasády včetně již hotových částí se provede v letošním roce. V rámci
záruky dojde před nátěrem k opravě poškozených spodních částí fasády. Na jižní straně (směrem k soudu)
se nátěr provede na náklady společnosti realizující rekonstrukci novodobé části domu, protože zde kvůli pracím na střeše zateklo do nové fasády.

VYHODNOCENÍ ŘÍZENÍ NA
REKONSTRUKCE BYTŮ DPS
Do 8. 3. 2011 mohli zájemci posílat nabídky na rekonstrukci bytových jednotek v domu Pečovatelské služby na Wintrově nám. 1903,
s jejichž postupnou modernizací se
začalo v roce 2008. Do daného termínu své služby nabídlo 8 podnikatelských subjektů. Dvě nabídky
hodnotící komise vyřadila z důvodu nedodání kvalifikačních dokladů a neúplnosti cenové nabídky.
Nabízené ceny se pohybovaly od
197 444,– Kč po cca 336 000,– Kč vč.
DPH u bytu velikosti 1+KK a u bytu 1+1 od 212 487,– Kč po cca
337 000,– Kč vč. DPH. Nejnižší ceny
nabídla firma Josef Drábek z Rakovníka. V letošním roce by mělo dojít
k rekonstrukci 2 až 3 jednotek.

OPRAVA SCHODIŠTĚ
ÚŘADU

ní bylo vypsáno zadávací řízení na
výměnu celých schodnic, na kterou
zasláním nabídky reagovaly 4 podnikatelské subjekty. Cenové nabídky se pohybovaly od 122 419,– Kč
do cca 280 000,– Kč vč. DPH. Z hodnocení byla jedna firma vyřazena
pro nedodání položkového rozpočtu a neuvedení doby záruky.
Nejnižší nabídku poslala firma Josef Drábek z Rakovníka. Na základě cenových nabídek rada města
rozhodla o realizaci oprav dlažby
schodnic na hlavním a únikovém
schodišti. Podesty schodiště tak zůstanou s ohledem na jejich dobrý
technický stav v současné podobě.

ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU BRKO
V dubnové Radnici byly uveřejněny informace o produkci odpadů
ve městě Rakovník za rok 2010. Zde
jste se mohli dočíst, že v roce 2010
byla nově zavedena oddělená separace biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO). V rámci
loňského do jisté míry zkušebního
roku se podařilo vytřídit 305 t biologického odpadu při rozmístění
22 ks kontejnerů. Na základě těchto
zkušeností rozhodla rada města na
doporučení odboru správy majetku
rozšířit počet kontejnerů o objemu
1100 litrů o 17 kusů. Celkem tak bude mít veřejnost k dispozici 39 specializovaných kontejnerů. Oddělený
sběr BRKO se ve městě velmi osvědčil a s menšími nedostatky (např.
ukládání odpadů v obalech, ukládání větví a dřeva, přeplňování nádob)
funguje velmi dobře. Během roku je
také korigována četnost svozů dle
období. V zimním období se nesváží
vůbec (prosinec – březen) a naopak
od jara do podzimu se sváží 2× až
3× týdně dle potřeby. Dalším rozšířením třídění těchto odpadů plní
město Rakovník jeden z cílů stanovených Plánem odpadového hospodářství města Rakovníka i nadřazených plánů (kraje a republiky).

V administrativních budovách
městského úřadu se každoročně
provádějí kontroly bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, kterou
byly zjištěny nedostatky na schodišti v budově Na Sekyře v podobě OPRAVA STŘECHY BAZÉNU
odchlipujících se pogumovaných Po letošní na srážky velmi bohaté
okrajů. S ohledem na krátkou ži- zimě se na střeše bazénu objevily
votnost tohoto technického řeše- praskliny, které zapříčinily průsak

vody do prostor šaten a části chodby Plaveckého bazénu Rakovník.
Do stanoveného termínu se o zakázku ucházelo 10 podnikatelských
subjektů s cenovým rozpětím od
cca 200 000,– Kč do 380 000,– Kč vč.
DPH. Na základě výsledku zadávacího řízení provede opravu cca 800
m2 střechy bazénu včetně výměny
3 kupolovitých světlíků firma KOBO/BLESK s. r. o., z Rakovníka za celkovou cenu 208 200,– Kč vč. DPH
a při záruce 60 měsíců.

ZJIŠTĚNÍ CENY OPRAV
HOKEJBALOVÉHO HŘIŠTĚ
V nedávné době se na radu města obrátili zástupci HBC Rakovník
s prosbou o provedení výměny mantinelů na hokejbalovém hřišti. Tyto
dřevěné mantinely se snaží klub každoročně opravovat, ale údržba se
stává rok od roku dražší. Navíc tyto
již bez mála 10 let staré mantinely
nesplňují všechny dnešní sportovní
a bezpečnostní standardy. V případě
výměny hrazení vč. kostry se jeví jako logické a ekonomické provést zároveň i opravu povrchu hřiště. Z důvodu různých informací o ceně této
opravy nechala rada města vypsat
zadávací řízení, kterou by se měly
zjistit reálné náklady. O zadávací řízení projevily zájem dvě firmy, které
nabídly realizace celé akce v hodnotě
od od 1 040 000,– do 1 140 000,– Kč
vč. DPH. O realizaci této akce rozhodnou na svém dubnovém zasedání zastupitelé města.

VYPSANÁ ZADÁVACÍ
ŘÍZENÍ
Rada města vypsala na své 9. schůzi zadávací řízení na rekonstrukci
chodníku v ulici V Jamce u křižovatky s ulicí Na Rybníčku. Dále se bude
soutěžit o výměnu písku v pískovištích v mateřských školách. Dále hledá město firmu, která by provedla
výměnu střechy na budově, kde
sídlí Ráček a rakovnické jesličky. Více informací se dočtete po vyhodnocení zmíněných zadávacích řízení v dalších zprávách z rady.
Jan Polák,
tiskový mluvčí MěÚ Rakovník

 ZPRÁVA ZE SEKRETARIÁTU STAROSTY

PODPORA PETICE ZA URYCHLENÍ DOSTAVBY RYCHLOSTNÍ SILNICE R6
PRAHA – KARLOVY VARY – CHEB

Město Rakovník rozšíří síť, kde bude
mít veřejnost možnost svým podpisem podpořit petici, která si klade
za cíl urychlit dostavbu rychlostní
silnice R6 v úseku Praha – Karlovy Vary. Petice by také měla podpo-

řit pokračování dostavby úseků, na
kterých již byly práce zahájeny. Dle
petice je špatná dopravní dostupnost
příčinou hlubokého hospodářského
zaostávání a rozdílů mezi vnitrozemím a příhraničím.

Petiční archy budou moci zájemci podepisovat na podatelně MěÚ
Rakovník. Vyplněné petiční archy
budou odesílány průběžně až do
listopadu 2011 na adresu člena petičního výboru, který je oprávně-

nou osobou petiční výbor zastupovat. Ve Středočeském kraji končí
rychlostní silnice R6 přemostěním
u Nového Strašecí. Podpis na petiční arch přidal i starosta města Ing.
Zdeněk Nejdl.

Jan Polák, tiskový mluvčí MěÚ Rakovník
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 ZPRÁVA Z ODBORU SPRÁVY MAJETKU

DÍKY ZODPOVĚDNÝM OBČANŮM UŠETŘIL RAKOVNÍK ŽIVOTNÍMU
PROSTŘEDÍ ŘADU SUROVIN

Loni občané odevzdali k recyklaci
1 139 televizí a 640 monitorů
Naše město už několik let poskytuje
možnost třídit vysloužilé spotřebiče
– mimo jiné televize a monitory. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, primárních surovin a vody jsme díky tomu ušetřili
životnímu prostředí, stejně jako o kolik jsme snížili produkci skleníkových
plynů nebo nebezpečného odpadu.
Informace nám poskytla analýza neziskové společnosti ASEKOL, která
pro nás zajišťuje sběr a recyklaci občany tříděných elektrozařízení.
Zpětný odběr a recyklace jedné televize uspoří tolik energie, kolik
spotřebuje žárovka za čtyři měsíce

nepřetržitého svícení, spotřebu ropy osobního automobilu za 22 km
jízdy nebo zabrání vzniku odpadní
vody z deseti sprchování. Tato zjištění přinesla analýza dopadu sběru
a recyklace televizí a monitorů na životní prostředí, jejíž zpracování iniciovala společnost ASEKOL. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že
zpětný odběr elektrozařízení je pro
životní prostředí přínosný.
Studie posoudila systém zpětného
odběru televizorů a počítačových
monitorů. Hodnotila jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku
finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového
produktu nebo k jejich konečnému

zneškodnění. Pro každou frakci byly
vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie byly prezentovány
jako spotřeby energie, surovin, emise
do ovzduší, vody a produkce odpadu.
„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá,
že občané našeho města v loňském roce vytřídili 1 139 televizí a 640 monitorů. Tím jsme uspořili 265 kWh elektřiny, 5 243 litrů ropy, 1 333 040 litrů
vody a 11 968 tun primárních surovin.
Navíc jsme snížili emise skleníkových
plynů o 71 tun/tuny CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 269
tun/tuny“, popsal konkrétní úspory
pro životní prostředí Ing. Ivo Žďánský, vedoucí odboru správy majetku.

Když si uvědomíte, že například
osobní automobil vyprodukuje za
rok provozu 2 tuny skleníkových
plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje
2,2 MWh elektrické energie, jsou to
impozantní čísla.
Přestože studie byla zaměřena pouze na televize a monitory, přínos
pro životní prostředí představuje
recyklace všech ostatních druhů
starých spotřebičů. Dík si tedy zaslouží všichni, kteří elektroodpad
nevyhazují do popelnice nebo dokonce do přírody, ale nosí jej do
sběrného dvora nebo menší elektroodpad vhazují do červených
kontejnerů.

 STALO SE

NEBOJTE SE OBRÁTIT NA 156

SOUHRN ČINNOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE RAKOVNÍK ZA ROK 2010
U Městské policie Rakovník slouží
celkem 15 strážníků. Ti zajišťují nepřetržitou službu a střídají se ve čtyřech směnách. Během roku absolvují strážníci pravidelná školení ve
spolupráci s Policií ČR, spočívající
ve výcviku ve střelbě z pistole, v sebeobraně a taktice služebních zákroků. Průměrný věk strážníků Městské policie Rakovník dosáhl 41 let.
V lednu 2010 proběhlo školení všech
strážníků na poskytnutí neodkladné
laické resuscitace a použití automatizovaného externího defibrilátoru.
Toto zařízení bylo zakoupeno za cenu 54 919,– Kč vč. DPH na základě
rozhodnutí rady města.
Činnosti Městské policie Rakovník
lze během roku rozdělit na plnění úkolů při běžném výkonu služby
a při mimořádných akcích. Mezi mimořádné akce lze zahrnout dohled
strážníků při větších kulturních
a sportovních akcích konaných na
území města nebo při akcích, které
jsou považované za rizikovější (např.
asistence při pochodu k uctění památky J. Strička). Do této činnosti
spadá také ukázka činnosti městské
policie při akcích pořádaných zejména pro děti, kde se strážníci snaží v rámci besed vykonávat i preventivní činnosti v oblasti protidrogové
prevence, alkoholu nebo dopravní
výchovy pro chodce a cyklisty.
K běžně plněním úkolům patří ranní dohled na rizikových přechodech
pro chodce v okolí základních škol
a provádění kontrol městských parků, sportovišť a preventivní kontroly dětských hřišť a jiných významných objektů (nádraží a nemocnice).
Strážnici během roku 2010 odchyt-
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li na území Rakovníka 54 toulavých
psů, které předali do útulku. Dále zajistili 36 volně pobíhajících psů, které předali přímo majitelům. Na základě uzavřených veřejnoprávních
smluv bylo v okolních obcích odchyceno dalších 16 psů (Nesuchyně, Chrášťany, Kněževes, Svojetín,
Hořovičky, Pšovlky, Lužná, Jesenice,
Lubná, Olešná a Zbečno). V tomto případě se jedná o zpoplatněnou
službu a za rok 2010 činil celkový objem vybraných poplatků 8 864,– Kč.
Ve 142 případech asistovala Městská policie Rakovník při zákrocích
hasičského záchranného sboru, záchranné služby, Policie ČR nebo na
požádání vykonávala doprovod při
úkonech pracovníků MěÚ Rakovník. Městští strážnici také spolupracují s Probační a Mediační službou
ČR a dohlížejí nad výkonem alternativních trestů uložených soudem
v podobě obecně prospěšných prací
pro potřeby Města Rakovník. Dále
při plošném úklidu komunikací ve
městě asistují strážníci i při odtazích motorových vozidel, které brání
úklidové firmě v provedení činnosti.
Většina z 93 uskutečněných odtahů
v roce 2010 se realizovala z důvodu
čištění komunikací.
V průběhu roku 2010 řešila a zaprotokolovala Městská policie Rakovník 1 043 přestupků, za které udělila
blokové pokuty ve výši 215 100,– Kč.
V dopravě se převážně jednalo o přestupky řidičů, kteří vjeli do zákazu
vjezdu nebo zastavili svá auta na
značkách zákaz stání a zastavení.
V oblasti veřejného pořádku se nejvíce řešily přestupky v podobě rušení nočního klidu, buzení veřejného
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pohoršení nebo neuposlechnutí výzvy veřejného činitele. Ostatní přestupky tvoří z velké části prohřešky
proti majetku neboli krádeže v obchodech a marketech, ke kterým
vyjížděli strážníci ve 159 případech.
Dále bylo v této oblasti řešeno 31
přestupků proti občanskému soužití
a 34 přestupků proti územní samosprávě (porušení obecních vyhlášek).
Mnoho těchto případů řešili strážníci na základě oznámení na linku
156, kde se hovory nahrávají a lze
je jednoduše dohledat. Součástí
služebny městské policie je již od

roku 2005 také velín kamerového
systému, který strážníkům umožňuje sledovat frekventovaná místa
ve městě. Systém disponuje 18 kamerami, které umožňují zalarmovat
hlídku v terénu nebo lze díky nim
i dohledat možného pachatele, protože záznamy se archivují. V případě potřeby využívá záběry i Policie
ČR. V roce 2010 byly náklady na
činnost Městské policie Rakovník
7 038 503,68 Kč.
Dle údajů městské policie zpracoval Jan Polák, tiskový mluvčí
MěÚ Rakovník

Zprávy z města, Informace

 V KOSTCE
ÚKLID S NEMILÝM PŘEKVAPENÍM
VANDALOVÉ NA CYKLOSTEZCE

Na konci března nechalo město Rakovník na svém katastrálním území zamést
cyklostezky. Při úklidu cyklostezky podél Lišanského potoka jsme našli několik
vytrhaných informačních cedulí naházených ve vodě. Není to poprvé, co
u některých jedinců zvítězila blbost nad rozumem. Pozornosti těchto hlupáků
neujdou mnohdy ani dřevěné panely popisující zajímavosti na stezce.

Aby již tyče s cedulkami vandaly nelákaly, dojde k jejich uchycení na stromy
podél cyklostezky. Obdobně se věc řeší i u pěších stezek, kde Klub českých
turistů využívá také stromy pro instalaci rozcestníků. Bohužel, místo peněz do
obnovy povrchů stezek je město Rakovník neustále nuceno vynakládat opakovaně nemalé prostředky do značení.

PODĚKOVANÍ PANÍ BENEŠOVÉ
JESLE RAKOVNÍK

Ve středu 6. dubna zavítala na radnici vzácná návštěva v podobě Aleny Benešové, která se od založení jesliček starala o jejich bezproblémový chod této
„školičky“ pro nejmenší. Po dlouholeté službě ve prospěch jesliček z pozice
vedoucí setry nyní paní Benešová odchází na vlastní žádost do důchodu.

Za dlouholetou obětavou práci jí poděkoval starosta i místostarosta města.
K díkům se také přidala i tajemnice úřadu. Během příjemného posezení
v pracovně pana starosty se vzpomínalo na počátky jesliček a na řadu přišlo
i několik zajímavých historek.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAROZENÍ
Od 18. 3. do 14. 4. 2011 se v Rakovníku narodili:
Daniel Josef PUTA, Klára TOMKOVÁ, Zuzana ŠTEIDLOVÁ, Sofie NOBILISOVÁ, David OLAH, Kateřina HOUSKOVÁ, Patrik KOROPKA, Michaela
TOUŠKOVÁ, Nela ŠTROUGALOVÁ, Thuy Duong DO, Viktorie NOVÁKOVÁ, Zuzana CHLÁDKOVÁ, Matěj KOZÁR, Karolína VITNEROVÁ, Anna
KRŠKOVÁ, Tereza POLANSKÁ, Anna VITNEROVÁ, Milan ŠIROKÝ, Adam SIVÁK, Eva JANDEROVÁ, Marie SVOBODOVÁ, Matyáš HYHLÍK, Erika
ROSENREITEROVÁ, Ema SLÁNČIKOVÁ, Dominik FRIDRICH, Lukáš POKORNÝ, Vít LUŽNÝ, Matěj HEJDA, Josefína MATYÁŠOVÁ, Patrik TREŠL,
Natálie ČERVINKOVÁ, Tereza BENEŠOVÁ, Lucie PUDIVÍTROVÁ, Viktorie UHROVÁ, Petr VOSTRÝ.

SVATBY
Od 26. 3. do 1. 4. 2011 si řekli své ANO:
Alois UVÍRA a Miroslava KOZLÍKOVÁ, Dale Andrew HIBBERT a Svitlana Oleksandrivna SIRA, Volodymyr Valerijovyč SIDAK a Klára DLUHOŠOVÁ,
Jaroslav POLÍVKA a Pavla VOBORNÍKOVÁ.

Zprávy z města, Informace
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VETERÁNI II. SVĚTOVÉ VÁLKY BYLI HOSTY RAKOVNICKÉ POSÁDKY

Brigádní generál Miloslav Masopust

Návštěva brigádního generála Alexandra Beera, brigádního generála Miloslava Masopusta a plukovníka Ludevíta
Štefky nebyla nevýznamná. Jejich poutavé vyprávění o zažitých bojích právě v období II. světové války příslušníkům posádky připomnělo nejen naučenou školní historii. Osobní výpovědi veteránů otevřely posluchačům nové
pohledy na období příprav, vlastních bojů a vítězství. Vyprávění bylo podtrženo jejich osobním odhodláním, utrpením, zklamáním, ale i vírou a štěstím.
Jedním z dotazů byla vyvolána též vzpomínka brigádního generála Alexandra Beera na práci ženistů: „Ženisté šlapali cestu pro nás, pro pěchotu. Vzdávám jim hold. Byli pro nás velmi důležitým předvojem.“
Beseda veteránů s příslušníky posádky Rakovník se konala ve čtvrtek 24. března 2011 v areálu vojenských kasáren
ve spolupráci s Asociací „Vojáci společně“, jejíž prezident plukovník Jan Kříž organizačně vedl vlastní průběh setkání.
Úvodní slova patřila PaeDr. Markovi z Historického vojenského ústavu: „Tradice, historie ovlivňuje naše generace,
které se stávají už nyní historií.“ Jím byla vzpomenuta pestrá historická minulost dob zahraničních legií, okupace a konečného vítězství nad nacismem. Následné osobité zážitky veteránů protínaly promítané filmové koláže
o okupaci a mobilizaci.
Významnými hosty besedy byli též veteráni II. světové bratři Evžen a Mikuláš Vondráčkové z Rakovníka. Svoji
osobní účastí zvedl prestiž setkání i starosta města Ing. Zdeněk Nejdl.
Setkání vojenských generací důstojně ukončil velitel 152. ženijního praporu podplukovník Martin Kavalír poděkováním a předáním certifikátu jako vzpomínky na tento den.
prap. Alena Hrdličková, 152. ženijní prapor Rakovník

Plukovník Ludevít Štefka

Generál Alexandr Beer
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 MOA RAKOVNÍK
RAKOVNICKO KŘÍŽEM KRÁŽEM NA MASARYKOVĚ OBCHODNÍ AKADEMII
Dny před velikonočními prázdninami byly na rakovnické obchodní akademii ve znamení cestování studentů 1. a 2. ročníku Rakovnickem a zajímavých zážitků z našeho města.
V pondělí proběhl ve škole Veletrh cestovního ruchu, kde jednotlivé skupiny prezentovaly zajímavosti Lužné, Jesenicka, Balkánu, Lán, krušovického pivovaru, oblasti Džbánu a největší úspěch měl stánek z kraje Oty Pavla
i s nápaditým přívozem.
O den později pak pracovní týmy vyrazily po Rakovníku a pomáhaly s rozpočtem na městském úřadu, v galerii malovaly s Václavem Rabasem, vařily
vlastní pivo podle receptu rakovnického pivovaru, v městské knihovně vymýšlely víkendový program v Rakovníku pro svého japonského kamaráda
i vyzkoušely výrobu mýdla po návštěvě Rakony, studenty pobavilo i nevšední pojetí Wintrova Nezbedného bakaláře.
Za pomoc při realizaci projektových dnů škola děkuje Městskému úřadu Rakovník, Informačnímu centru a Městské knihovně v Rakovníku, Rabasově
galerii, Pivovaru Krušovice a Rakovník a Procter and Gamble.
Miroslav Koloc, MOA Rakovník

 1. ZŠ RAKOVNÍK

SUPER – NATURE NA 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLE RAKOVNÍK
Grantový projekt rozšíření výuky AJ na ZŠ, který realizuje Vzdělávací zařízení Středočeského kraje ve spolupráci se 13 základními školami Středočeského kraje. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

REPORTÁŽ Z HODINY ANGLICKÉHO JAZYKA
Hodina začíná poměrně chaoticky, ale za pár okamžiků jsou už všichni na
svém místě a zahajují hodinu anglickou písní, při které se uvedou do výuky.
Všichni se nám představili samozřejmě v angličtině. Měly jsme pocit, že jsou
na tom s angličtinou lépe než my, a to byl teprve začátek hodiny. Je to velmi
obdivuhodné na tak malá „stvořeníčka“. Jsou to všechno šikovné děti, které
určitě tato forma angličtiny baví. A jaká forma? Paní učitelka se snaží, aby se
děti při výuce bavily. V průběhu celé hodiny se zpívá, gestikuluje, aby měly
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vše z „praxe“. Děti nám popsaly své tělo, dům jak zvenčí, tak zevnitř. Pojmenovaly členy rodiny a spočítaly všechny prstíčky. Osobně si myslíme, že jim
tento způsob výuky hodně pomůže. Je sice potřeba zvládnout pár technických problémů s organizací těchto „capartů“, ale to se dá pochopit a omluvit.
Paní učitelka si určitě zaslouží obdiv, přejeme jí i dětem hodně štěstí a pevné nervy.
Několika žáčkům jsme po hodině položily pár otázek:
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1. Jsi rád/a, že se učíš anglický jazyk? Proč?
2. Mluvil/a jsi s někým anglicky?
3. Kde jsi se setkal/a s anglickým jazykem?
4. Posloucháš doma anglické CD a jak často?
5. Myslíš, že má angličtina nějaké výhody ?
Terezie Trávníčková (1. třída)
1. Ano, domluvím se s cizinci, ale ještě jsem se s tím nesetkala.
2. Ano, s bratrancem o zvířátkách.
3. PC, pohádky maminka mi čte anglicky,v televizi
4. Ano, 2 hodiny denně.
5. Ano, protože je u nás hodně lidí, kteří mluví anglicky.
Nikol Jankovičová (1. třída)
1. Ne, protože mě nebaví.
2. Ne, jen s paní učitelkou.
3. Už ve školce.
4. Ano, různě, 1 hodinu denně.
5. Ano, je dobrá. Když jedeš do Anglie, tak se domluvíš.
Jan Lochovský (1. třída)
1. Docela jo. Protože pak budu moci jet do zahraničí a domluvím se tam.
2. Ne, jen ve škole.
3. Na karate.
4. Ano, občas, ne každý den, obden, málokdy.
5. Ano, mohu se domluvit v hodně státech.

Robert Hůla (2. třída)
1. Ano, protože my tam barvíme obrázky, brácha taky chodí na angličtinu.
2. Ještě ne, ale v Aj už mluvíme s paní učitelkou.
3. Nevím.
4. Ano … někdy jo, někdy ne.
5. Jo, protože když jsem byl na horách, tak tam mluvili anglicky, a já jsem
jim nerozuměl, protože nemluvíme tak dlouhou řečí.
Veronika Linetová (2. třída)
1. Tak trochu, na začátku mě to hodně bavilo, protože jsme se učili taková
lehká slovíčka, ale teď mě to moc nebaví, protože se učíme ty těžký.
2. Zatím ne.
3. Nikde.
4. Ano, poslouchám ho každý den, kromě soboty.
5. Jo, když se ji učím, tak si můžu povídat s kamarádkami anglicky a ne furt
česky.
Klára Malá (2. třída)
1. Ano, líbí se mi to tam , učím se anglicky a já mám tetu, co mluví anglicky.
2. Ne.
3. Ne.
4. Ano, obden.
5. Ano, to nevím.
Jana Koreňová, Barbora Hájková – IX.A

 CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB PEČOVATELSKÉ SLUŽBY RAKOVNÍK
NEBUĎTE SAMI, PŘIJĎTE MEZI NÁS!
Žijí mezi námi lidé, kteří se potýkají se zdravotními problémy, připadají si
osamocení, slabí a závislí na ostatních. Protože jim již síly nedovolí uskutečňovat své sny a představy, stávají se jejich dny neměnnými; bez nových podnětů a zážitků. Mnoho z nich má své blízké, kteří se jim snaží zajistit základní
péči a zázemí.... nemohou se však stát všudypřítomnou výplní jejich času...
Není přitom tak těžké změnit, obzvláštnit a přirozeným způsobem rozptýlit onu stejnost všedních dnů … změnit své domácí prostředí bez obav
a úzkosti z chování cizího nového okolí, které neví, že potřebuji pomoci...
Chci přiblížit službu, která může pomoci udržet životní standard ve smyslu zachování společenských kontaktů a podpory psychických a fyzických
schopností osob, jimž věk či zdravotní stav nedovolí být soběstačnými.
V Rakovníku na Wintrově náměstí je v provozu již patnáctým rokem centrum denních služeb pro seniory či osoby zdravotně postižené. V tomto centru pracují odborně vyškolené pečovatelky, které přítomným lidem nabízí
osobní doprovod v jejich potřebách a požadavcích; sdílí s nimi společný čas
a prostor a nabízí jim nové zážitky a činnosti.
Centrum denních služeb je v provozu v pracovní dny od 7.30 – 16.00 h, přičemž každý uživatel si sám stanoví časové rozpětí své přítomnosti. V prostředí maximálně 14 osob je možno vyhovět individuálním potřebám každého z uživatelů, a to při plném respektu vůle a chuti účastnit se nabízených
aktivit (trénink paměti, smyslové vnímání, podpora drobné motoriky, výroba předmětů, procházky, informovanost o společenském dění , tématicky zaměřená posezení , hraní společenských a koncentraci podporujících
her…). Každý z uživatelů má možnost využít nabídky dovozu z domácího
prostředí a zpět, hygienického centra, praní a žehlení prádla, zajištění stravy, výpůjčky kompenzačních pomůcek a dalších.
Vedlejším pozitivním efektem této služby je podpora zdravého rodinného
prostředí našich uživatelů. Jenom ten, kdo se každodenně stará o někoho
blízkého ví, jak se tato bohulibá činnost stává psychicky i fyzicky náročnou

službou. Využití centra denních služeb je přirozenou cestou k obnově sil pro
pečující, a to bez pocitu sebeobviňování ze ztráty vlastních sil či lásky k bližnímu. Myslím, že krátkodobé odloučení může naopak znásobit vzájemný
vztah, uvědomit si, co pro nás druhý znamená a proč je pro nás důležitý.
Pokud máte pocit, že bychom i vám mohli nějakým způsobem pomoci, zavolejte nebo přijďte osobně do Vysoké ulice 91 v Rakovníku, kde sídlí vedení pečovatelské služby. Rádi vás vyslechneme a pokusíme se najít vhodné řešení vaší situace.
Eva Zelenková, sociální pracovnice
(tel. 313 516 777, 737 854 333)

KČT Rakovník spolu s Muzeem T. G. M. v Rakovníku a Lesy České republiky, Informační a vzdělávací středisko Křivoklát pořádají

V SOBOTU 14. KVĚTNA 2011
12. ROČNÍK TURISTICKÉHO POCHODU

BARRANDE A TRILOBIT
Odjezd autobusu na kratší trasy z Rakovníka v 9 hodin od nádraží ČD.
Kratší trasy startují ve Skryjích a Týřovicích (trasa 5 km) a v Hracholuskách (trasa 8 km) po příjezdu zvláštního autobusu.
Bližší informace budou na plakátech a v místním tisku. Nejdelší trasa (18 km) startuje v Křivoklátě na nádraží ČD od 8.00 do 10.00 hodin.
Cíl všech tras je ve Skryjích na tenisových kurtech. Návrat do Rakovníka je zajištěn zvláštním autobusem.
Pro účastníky je připraven diplom, obkladačka s motivem pochodu, bezplatná prohlídka muzea ve Skryjích. Na trasách jsou připraveny soutěže pro děti
a vědomostní kvíz. Vyhodnocení a předání sladkých odměn ve 14.00 hodin v cíli. Možnost opékání buřtů v cíli pochodu na tenisových kurtech.
Srdečně zvou pořadatelé
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 SVAZ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH RAKOVNÍK
T. G. Masaryka 2473, Rakovník, tel. 313 513 008

PŘIPRAVUJEME VÝLETY A REKONDIČNÍ POBYTY

(ÚČAST MOŽNÁ I POKUD NEJSTE ČLENY)

KARLOVY VARY PODZEMÍ VŘÍDLA,
POKAMENOVÁNÍ, ANDĚLSKÁ HORA

KONSTANTINOVY LÁZNĚ

termín 12. – 18. 6. 2011, cena 4 750,– Kč.
Ubytování v lázeňském domě Máj, plná penze, 5 procedur, 3× léčebný
středa 20. 9. 2011, cena 380,– Kč
Odjezd v 8.00 hodin od budovy Úřadu práce. Nejprve navštívíme podze- tělocvik, 3× rehabilitační bazén, hodinový vstup do Wellness
mí karlovarského Vřídla, kde uvidíme divoký vývěr, staré zanesené potrubí centra, doprava autobusem.
a další zajímavosti tajemného karlovarského podzemí. Jde o velkou atrakci,
o kterou je velký zájem. Největší raritou je ukázka pokamenování. Po prohlídce budeme mít možnost se naobědvat. Po obědě pojedeme pod Anděl- HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN PRAHA,
skou Horu do poutního areálu Nejsvětější Trojice, barokním to stavitelském MUZIKÁL CARMEN,
díle, kde se v současnosti můžeme seznámit s expozicí zaniklých obcí na V HLAVNÍ ROLI ZPÍVÁ LUCIE BÍLÁ
Chomutovsku. Nedaleko se nachází Schilllerova lípa. Návrat do Rakovníka úterý 14. 6. 2011, cena 640,– Kč.
Odjezd v 17.00 hodin od budovy Úřadu práce, návrat asi ve 23.30 hodin.
asi v 17.00 hodin. V ceně je autobus a vstupné.
V ceně je vstupenka a autobus.

PODĚBRADY

termín 8. 5. – 15. 5. 2011, cena 4 350,– Kč.
Ubytování v lázeňském domě Máj, plná penze, každý den jedna procedura,
doprava autobusem.

 STUDIO RELAX

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ DLE L. MOJŽÍŠOVÉ

Cvičení není omezeno věkem a napomáhá při:
– Bolestech páteře
– Náchylnosti k vyhřeznutí plotének
– Bechtěrevově a Schoermanově nemoci
– Zvýšené lordóze a kyfóze
– Zácpě spastického typu
– Bolestivém stavu při artróze kyčlí
– Anoregasmii, nepravidelné či bolestivé menstruaci
– Pomočování u žen

– Neprůchodnosti vejcovodů a opakovaných potratech
– Usnadňuje početí a zdárný průběh porodu.
Cvičení probíhá: V Profi fitness Milénium, Vladislavova 2584,Rakovník.
Úterý od 19.30 do 20.30 hod. sál 2
S sebou potřebujete: pohodlné oblečení pro cvičení a obuv se světlou podrážkou, popřípadě teplé ponožky, ručník.
Na setkání se těší Kolářová Lucie
Kontakt: 603 240 912, nebo e-mail lucie.relax@atlas.cz

 OKRAŠLOVACÍ SPOLEK MĚSTA RAKOVNÍKA
Chválí:
Cyklotrasou z Rakovníka směrem na Křivoklát, která vede údolím
podél Rakovnického potoku se 28. března vydala skupina mladých
cyklistů z kroužku Domu dětí a mládeže v Rakovníku na úklid cesty
a jejího okolí po loňské sezóně. Obětavě pomohli menším dětem rodiče či prarodiče. Celou akci zorganizovala pani Hana Opatová, vedoucí kroužku. Bez tohoto úklidu by po několika sezónách tato nejfrekventovanější trasa byla jako smetiště, protože zvláště pet lahve, obaly
od oplatek, jogurtů nebo plechovky od piva jsou věčné. Velký podíl
v množství odpadu mají papírové použité kapesníky. Každý, kdo kapesník použije si musí uvědomit, že je zdravotně závadný a je stále jeho majetek a musí se tedy postarat o jeho likvidaci. Děti měly štěstí že
nenarazily na ledničku nebo kamna.

Kritizuje:
Tělocvična 1. Základní školy, přestože je asi 5 let stará, zeď podél chodníku a schodů pod vysutou chodbou, spojující budovy tělocvičny a školy, se již začíná rozpadat. Na stavbu zdi bylo použito stejného materiálu
jako na rakovnické brány a středověké městské hradby před 400 roky,
to je kámen – pískovec spojovaný maltou. Stávající malta však odpovídající kvalitu nemá,vydroluje se a už je otázkou krátkého času, kdy
začnou ze zdi vypadávat jednotlivé kameny. Kdyby takhle stavěli naši
předci při stavbě městských hradeb a bran, tak už dávno z nich byly
hromady sutě a kat by stavitele máčel v Rakovnickém potoce.

Člen Okrašlovacího spolku Jiří Košík
e-mail: okrasrak@seznam.cz
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 MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK
MC Paleček najdete v 1. patře MŠ Vinohrady v ul. Zd. Štěpánka 2232, Rakovník.
tel.: Pavlína Jirkovská 739544146, www.mc-palecek.com
– k prodeji je nutno dodat seznam předmětů s pořadovým číslem, vaší cenou a prodejní cenou MC – tj. vaše cena navýšená o provizi MC 20%
– pokud chcete prodávat věci větších rozměrů, lze vytvořit fotoinzerát – fotografie s popisem, cenou a kontaktem, který bude po dobu burzy umístěn na nástěnce v MC
– na burzu je nutno se předem přihlásit na e-mail, pomocí SMS nebo osobně v MC
– příjem se řídí daným harmonogramem, lze se případně domluvit na jiném termínu
– výdej neprodaných předmětů – následující den po ukončení burzy a další
dny v kanceláři MC dle provozní doby
– pokud donesete zboží k prodeji v nádobách či taškách a necháte je v MC,
prosím označte je svým jménem.
Návod na označení předmětů k prodeji:
1. Vyberte věci k prodeji a napište seznam na papír. Každý kus bude mít
vlastní číslo. Pokud prodáváte například komplet kostek v neoriginálním
balení, vložte je do igelit. pytlíku a dobře zalepte, aby se neztratil.
2. Vyrobte malé lístečky s čísly (cenovky). Je vhodné použít barevný papír,
případně lístky označit razítkem, monogramem apod., aby se nedaly zaměnit s lístky ostatních. Do knížek lze případně vepsat tužkou.
3. Na seznam napište ke každému předmětu jeho cenu (kolik peněz za něj
chcete obdržet).
4. Do dalšího napište cenu, za níž se bude věc prodávat – to znamená s přirážkou 20%. Tuto částku si nechává MC jako provizi za pořádání burzy.
5. Na lístky s čísly napište cenu MC (tj. s 20% přirážkou) a přišpendlete nebo přilepte.
Neprodané věci vám vrátíme včetně cenovek a na seznamu bude
označeno, co se prodalo. Vše bude přehledné pro obě strany.¨
ČÍSLO

NÁZEV PRODÁVANÉHO ZBOŽÍ
– POPIS

CENA CENA + 20%
MC

1

Autíčko bruder

100

120

2

Kniha s myšákem

20

24

3
4

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK POŘÁDÁ
OD 9. DO 16. 5. 2011

BURZU HRAČEK, SPORTOVNÍCH
POTŘEB A KNÍŽEK PRO DĚTI
PO 9. 5. 2011 9–12 hod.
15 – 17 hod. PŘÍJEM
ÚT 10. 5. 2011 9 – 12 hod.
PŘÍJEM
ST 11. 5. 2011 9 – 12 hod. 16 – 17 hod. PRODEJ
ČT 12. 5. 2011 9 – 12 hod. 15 – 17 hod. PRODEJ
PÁ 13. 5. 2011 9 – 11 hod. PRODEJ
PO 16. 5. 2011 9 – 12 hod. 15 – 17 hod. PRODEJ
VÝDEJ: od ÚT 17. 5. 2011 v kanceláři MC dle provozní doby
Prosím, věnujte pozornost novým pravidlům při prodeji na naší burze.
Předměty k prodeji je nutno doma předem očíslovat, ocenit a dodat seznam dle návodu.
Z důvodu nedostatku prostoru přijímáme pouze věci menších rozměrů.
Pro větší předměty využijte fotoinzerce v našem MC.
Výdej neprodaných předmětů bude následující den po ukončení burzy a další dny v kanceláři MC.
Podrobná pravidla najdete na webu MC Paleček nebo na vyžádání e-mailem, osobně v MC.
Informace Jana Učíková: mobil 604 270 618, jana.ucikova@seznam.cz
Pravidla burzy:
– k prodeji přijímáme dětské hračky, sportovní potřeby pro děti, dětské
knížky a knížky o výchově dětí nebo pro tvoření, hru apod.
– přijímáme věci nezničené a čisté
– všechny předměty musejí být viditelně a pevně označeny vaším monogramem či signaturou, pořadovým číslem a prodejní cenou MC podle
návodu
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Děkujeme , že respektujete naše pravidla a těšíme se na vaši účast!

KLUB ŠIKOVNÝCH RUKOU
Podvečerní tvoření pro všechny hravé a šikovné maminky, dětičky, babičky, tetičky i pány :o))
Vhodné i pro maminky s dětmi – hlídání dětí zajištěno.
Každý sudý čtvrtek si můžete vyzkoušet různé kreativní techniky a odnést
si domů svůj vlastnoručně vytvořený výrobek.
BUDEME VYRÁBĚT:
5. 5. Fimo hrátky
19. 5. Korálkování – letní šperky – motanice, kulička či kočičí oči
Kdy a kde: Každý sudý čtvrtek v MC dle rozpisu
Čas konání: 17:30 – 19:00
Cena: 50,– Kč nečlenové MC, 30,– Kč členové MC + případný doplatek
za materiál.
Účast na tvoření bez nutnosti předchozího přihlášení!
Kontakt: Jana Učíková, tel. 604 27 06 18, jana.ucikova@seznam.cz
Nebo: Pavlína Jirkovská, tel. 739 54 41 46, pavlina.jirkovska@atlas.cz
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 KULTURNÍ CENTRUM
PÁTEK 6. 5.

NEDĚLE 29. 5.

SÁL KULTURNÍHO CENTRA 20.00 HODIN
ROCK VÍKEND

SÁL KULTURNÍHO CENTRA 19.30 HODIN
LEGRÚTI

Hrají ILL FISH Plzeň, DLOUHEJ KOUŘ
Vstupné 90 Kč

Mistři ČR a vítězové Zlaté křídlovky z Moravy
poprvé v Rakovníku.
Závěrečný koncert jarního cyklu VEČERY
S DECHOVKOU.
Vstupné 200 Kč

NEDĚLE 8. 5.
SÁL KULTURNÍHO CENTRA 16.00 HODIN
TANEČNÍ PODVEČER
Hraje KVINTET Jiřího Soukupa Vstupné 80 Kč

PONDĚLÍ 9. 5.
URNOVÝ HÁJ
16.00 HODIN
PIETNÍ AKT U PAMÁTNÍKU
BRATŘÍ BURIANŮ

PONDĚLÍ 9. 5.
TYLOVO DIVADLO
19.00 HODIN
SLAVNOSTNÍ KONCERT
Árie z oper G. Donizettiho, G. Verdiho,
C. Saint-Saënse, G. Bizeta a G. Pucciniho
přednesou přední sólisté Státní opery Praha
Galia IBRAGIMOVA – alt
Igor JAN – tenor
Orchestr SEVEROČESKÉHO DIVADLA OPERY
A BALETU ÚSTÍ NAD LABEM
Dirigent Norbert BAXA
Průvodní slovo PhDr. Radmila HRDINOVÁ
Koncertu se zúčastní emeritní sólisté opery
Národního divadla v Praze, představitelé
Jednoty hudebního divadla a Odborové
asociace divadelníků.
Vstupné 50 Kč

SOBOTA 14. 5.
SÁL KULTURNÍHO CENTRA 19.00 HODIN
KONCERT K MEZINÁRODNÍMU
DNI RODIN
Hraje ÚSTŘEDNÍ HUDBA ARMÁDY ČESKÉ
REPUBLIKY se sólisty
V programu vystoupí Bára BASIKOVÁ,
Jurij KRUGLOV a jiní.
Pořadem provází Václav ŽMOLÍK
Pořádá Armáda České republiky ve spolupráci s Městem Rakovník a Kulturním
centrem Rakovník
Vstup zdarma, vstupenky se vydávají
v pokladně KC Rakovník

ÚTERÝ 31. 5.
TYLOVO DIVADLO
CHARLEYOVA TETA
Láska mění člověka k nepoznání.
V režii Jana Hrušínského hrají Radek Holub,
Lukáš Langmajer, Roman Štabrnák, Miluše
Šplechtová alt. Valérie Zawadská, Hana Marie Maroušková alt. Anna Schmidtmajerová,
Kristýna Hrušínská a další.
Převzaté představení Divadla Na Jezerce
Praha.
Závěrečné představení
divadelního cyklu 2010 – 2011

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN

9. 6.
VŠECHNOPARTIČKA
Karel Šíp a Josef Náhlovský

24. 6.
TOXIQUE a OLGA LOUNOVÁ BAND

SÁL KULTURNÍHO CENTRA 19.30 HODIN
4TET
Koncert skvělé vokální skupiny se zcela
novým programem.
Vstupné 550 Kč

PÁTEK 20. 5.
SÁL KULTURNÍHO CENTRA 19.00 HODIN
SLAVNÉ FRANCOUZSKÉ PÁRY
Kaleidoskop písniček a scének vztahující se
k legendárním párům z francouzské historie,
např. Napoleon a Josefina, Bardot a Vadim,
Cerdan a Piaf apod.
Účinkují Eva Kriz-Lifková
a Edouard Mezdag – zpěv,
Milan Dvořák – klavír
Pořádá Městská knihovna v Rakovníku
– předprodej vstupenek v Městském informačním centru
Vstupné 120 Kč
přeloženo z Tylova divadla

Kultura

TYLOVO DIVADLO

19.30 HODIN

Bez holky se holka těžko hledá

ZKUS MĚ ROZESMÁT
Plastický chirurg si začne romanci s mnohem mladší učitelkou, využije svou loajální
asistentku, aby předstírala, že je jeho nastávající exmanželka.
Režie Dennis Dugan
Hrají Jennifer Aniston, Adam Sandler, Nicole
Kidman a další.
Mládeži přístupný – 116 minut Vstupné 100 Kč

PÁTEK 13. 5.
TYLOVO DIVADLO

19.30 HODIN

S poctivostí leda pojdeš!

CZECH MADE MAN
Už jako kluk pochopí, že spolehnout se
musí jedině sám na sebe. „Totáčem“ 80. let
kličkuje nepříliš vzorově a přelomový listopad prožije rovněž nezvykle – mezi blázny
v léčebně.
Režie Tomáš Řehořek
Hrají Jan Budař, Kateřina Brožová, Martin
Písařík a další.
Mládeži do 15 let nepřístupný – 85 minut
Vstupné 80 Kč

– LETNÍ KINO RAKOVNÍK

NEDĚLE 15. 5.

KINO

TYLOVO DIVADLO
RIO

STŘEDA 4. 5.
TYLOVO DIVADLO
OREL DEVÁTÉ LEGIE

19.30 HODIN

Dobrodružné drama z dob římského
impéria.
Režie Kevin Macdonald
Hrají Channing Tatum, Jamie Bell a další.
Mládeži přístupný – 114 min Vstupné 80 Kč

SOBOTA 7. 5.
TYLOVO DIVADLO
RIO

14.00 HODIN

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

NEDĚLE 8. 5.
TYLOVO DIVADLO

ÚTERÝ 17. 5.

19.30 HODIN

Jevan-Brandon Thomas

STŘEDA 11. 5.

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 130 Kč

NEDĚLE 8. 5
TYLOVO DIVADLO
RYCHLE A ZBĚSILE 5

17.00 HODIN

Nohou zašlapávají pedál plynu do podlahy,
jednou rukou řídí a v té druhé třímají zbraň
nebo aspoň ukazují vztyčený prostředník.
Jsou prostě rychlí a zběsilí. Už popáté.
Režie Justin Lin
Hrají Vin Diesel, Paul Walker další.
Mládeži do 12 let nepřístupný – 100 minut
Vstupné 75 Kč

14.00 HODIN

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

ČTVRTEK 19. 5.
TYLOVO DIVADLO
PIRÁTI Z KARIBIKU:
NA VLNÁCH PODIVNA

19.30 HODIN

Když se Jack setká se ženou ze své minulosti
(Penelopé Cruz), není si jistý, zda jde o lásku –
nebo zda tato žena jen „hraje na city“ a využívá ho, aby našla legendární Pramen mládí.
Režie Rob Marshall
Hrají Johnny Depp, Geoffrey Rush, Penelopé
Cruz a další.
Mládeži přístupný – 128 min Vstupné 165 Kč

PÁTEK 20. 5.
TYLOVO DIVADLO
PIRÁTI Z KARIBIKU:
NA VLNÁCH PODIVNA

19.30 HODIN
Vstupné 165 Kč

SOBOTA 21. 5.
TYLOVO DIVADLO
PIRÁTI Z KARIBIKU:
NA VLNÁCH PODIVNA

19.30 HODIN
Vstupné 165 Kč

NEDĚLE 22. 5.
TYLOVO DIVADLO
PIRÁTI Z KARIBIKU:
NA VLNÁCH PODIVNA

17.00 HODIN
Vstupné 165 Kč

PONDĚLÍ 23. 5.
TYLOVO DIVADLO
PIRÁTI Z KARIBIKU:
NA VLNÁCH PODIVNA

17.00 HODIN
Vstupné 165

www.mesto-rakovnik.cz
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ÚTERÝ 24. 5.
TYLOVO DIVADLO
PIRÁTI Z KARIBIKU:
NA VLNÁCH PODIVNA

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
19.30 HODIN NA POŘADY KULTURNÍHO CENTRA:
Vstupné 165 Kč

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

STŘEDA 25. 5.
TYLOVO DIVADLO
PIRÁTI Z KARIBIKU:
NA VLNÁCH PODIVNA

19.30 HODIN
Vstupné 165 Kč

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

LICENČNÍ PARTNER Hudební školy YAMAHA pořádá

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
KDY: 19. 5. 2011
KDE: MEJSTŘÍKOVA 2591, RAKOVNÍK
KDO: 9.00 h
10.00 h
15.00 h
16.00 h
17.00h

ROBÁTKA (4 – 18 měsíců)
PRVNÍ KRŮČKY K HUDBĚ (1,5–4 roky)
ROBÁTKA (4 – 18 měsíců)
PRVNÍ KRŮČKY K HUDBĚ (1,5–4 roky)
RYTMICKÉ KRŮČKY (4–7 let)

ČEKAJÍ VÁS UKÁZKOVÉ HODINY, ZAJÍMAVÉ SOUTĚŽE
I MOŽNOST VYZKOUŠET SI RŮZNÉ HUDEBNÍ NÁSTROJE.
VÍCE INFORMACÍ NA TEL.: 723 345 609 ,
WWW.HUDBAPRORADOST.CZ

 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Tel. 313 512 467, 313 517 298, fax 313 515 438, e-mail ddmrako@iol.cz, www: ddmrako.cz

VÍTÁNÍ JARA S DDM
Na první jarní den se v parku v Čermákových sadech konalo 1. vynášení Moreny, kterému předcházelo vyrábění smrtek v Klubu DDM (14. března 2011).
Akci pořádal DDM ve spolupráci s dětmi z družin 1. a 2. ZŠ Rakovník a tanečním kroužkem „Borůvky“ pod vedením Marie Podobové, při DDM
Rakovník.
Průvodem šla asi stovka dětí a dospělých. Cesta vedla od Klubu DDM k altánku v parku, kde děti přednesly básničky a zazpívaly písničky o jaru. Před
vhozením Moreny do potoka byly vidět i tanečky dětí. Děti se rozloučily
s paní Zimou s tím, že se všichni už těšíme na JARO.
Akci připravily: Mirka Vondříčková, Mirka Donátová a Alena Holá.
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Kultura, Informace

AKCE DDM
NEDĚLE 1. 5.

STŘEDA 11. 5.

Čermákovy sady – před Klubem DDM
15.00 hodin
ZÁVODY NA KOLECH, KOLEČKÁCH…
pro děti do 10 let
Z. Jirková

STŘEDA 25. 5.

DDM Nerudova
KERAMICKÁ DÍLNA

13.00 hodin

– pro ZŠ Mutějovice
M. Vondříčková

připravil soubor JANEK z 3. ZŠ Rakovník pod
vedením J. Kolocové
pro veřejnost
M. Donátová

ČTVRTEK 12. 5.
PONDĚLÍ 2. 5.
Klub DDM
13.30 hodin
MÁJOVÉ ZPÍVÁNÍ – pro děti ŠD
M. Círová

ÚTERÝ 3. 5.
Klub DDM
13.30 hodin
MÁJOVÉ ZPÍVÁNÍ – pro děti ŠD
M. Círová

STŘEDA 4. 5.

Kurty TJ LOKO Rakovník – sokolovna
8.00 hodin SOBOTA 28. 5.
VOLEJBAL – ZŠ – KK – dívky
Husovo náměstí
Z. Jirková
ZLATÁ KULIČKA
XXXVII. ročník
PÁTEK 13. 5.
Praha
13.00 hodin
JARNÍ KRAJKÁŘSKÉ TRHY
odjezd od sokolovny
M. Vondříčková
cena pro členy ZK 100,– Kč ostatní 150,– Kč

Botanická zahrada, Klub DDM 8.00 hodin PONDĚLÍ 16. 5.
EKOLOGICKÁ SOUTĚŽ
Čermákovy sady
„Životní prostředí kolem nás“
KULIČKIÁDA
grant Města Rakovníka – „Příroda kolem nás“
A. Holá

STŘEDA 4. 5.
Hřiště u sokolovny v Rakovníku 8.00 hodin
ODZNAK VŠESTRANNOSTI
OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ
– okresní kolo
H. Opatová

KC Rakovník
8.00 hodin
STŘEDOČESKÝ TANEČNÍ POHÁR
– okresní kolo
vyhlašovatel Středočeský kraj
M. Donátová

soutěž ve cvrnkání kuliček pro děti ŠD 1. a 2. ZŠ
Rakovník
M. Círová

8.00 hodin

pro l. stupeň ZŠ – okresní kolo v minikopané
H. Opatová

SOBOTA 7. 5.
Letiště Rakovník
8.30 – 14.00 hodin
SOUTĚŽ LETECKÝCH MODELÁŘŮ
– okresní kolo
M. Círová

PONDĚLÍ 9. 5.

Klub DDM a Čermákovy sady 8.00 hodin
SOUTĚŽ MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ
– okresní kolo
M. Donátová, ČčK Rakovník

8.00 hodin

s Českou spořitelnou – okresní kolo
H. Opatová

Pozvánky

NE – ÚT 29. – 31.
Zahrada u Klubu DDM 10.00 – 17.00 hodin
KERAMICKÝ ŠACH-MAT
výstava z prací keramické dílny I. Fialové
a jejích žáků
vernisáž 29. 5. v 16.00 hodin
M. Donátová, I. Fialová

výstava Klubu vojenské historie
M. Donátová, O. Domin
vstupné 10,– Kč

Kurty TJ LOKO Rakovník – sokolovna
8.00 hodin SOBOTA 4. 6.
VOLEJBAL
Čermákovy sady
14.00 hodin
– okresní kolo pro SŠ
POHÁDKOVÝ LES
Z. Jirková
aneb ZA POHÁDKAMI DO PARKU
Klub DDM
11.00 hodin a 13.00 hodin
SLAVNÉ FRANCOUZKÉ PÁRY
povídání o francouzké kultuře
doplněné francouzkými šanzony
M. Donátová

PÁTEK 20. 5.

akce pořádaná ve spolupráci s ČSOP a za
finanční podpory Města Rakovník
Každé dítě obdrží u vstupu (pokladny)
průkazku, do které bude sbírat za splnění
úkolů razítka.
Po absolvování pohádkové cesty získá každý
dětský účastník drobnou odměnu.
Celé odpoledne bude v altánku v parku
„DISCO“ Dana Adama z Rádia Relax
M. Donátová
Cena za průkazku 20,– Kč,
ostatní vstupné dobrovolné

DDM Nerudova, dopravní hřiště
Klicperova
8.00 hodin
DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH
CYKLISTŮ
NE – NE 12. – 19.
– okresní kolo
POZNÁVACÍ ZÁJEZD
H. Opatová
ŠPANĚLSKO

rozeklané pobřeží Katalánska – Costa Bráva,
naší základnou bude camping SOL – mar
v Blanes
pro veřejnost H. Opatová
cena: 5 650,– Kč

pro ZŠ
připravil soubor JANEK z 3. ZŠ Rakovník pod
vedením J. Kolocové

M. Donátová

STŘEDA 25. 5.

STŘEDA 11. 5.
Areál u 3. ZŠ Rakovník
POHÁR ROZHLASU

tradiční soutěže ve cvrnkání kuliček pro děti
i dospěláky
M. Círová

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN 2011
Sportovní areál u 3. ZŠ Rakovník 8.00 hodin
SO – PÁ 4. – 11. 6.
ATLETIKA
Zahrada u Klubu DDM 8.00–18.00 hodin
– okresní kolo jednotlivci pro 1. stupeň ZŠ
H. Opatová
ŽOLDNÉŘSKÝ TÁBOR

Klub DDM
9.00 – 17.00 hodin
SOUTĚŽ PLASTIKOVÝCH MODELÁŘŮ PO – PÁ 23. – 27.
– okresní kolo
Klub DDM
9.00 a 11.00 hodin
M. Círová
POHÁDKOVÝ PŘÍBĚH ALBÍNA

STŘEDA 11. 5.

8.00 hodin

STŘEDA 18. 5.

PÁTEK 20. 5.

ČTVRTEK 5. 5.
SK Rakovník
MC DONALD´s CUP

13.00 a 14.00 hodin

ČTVRTEK 19. 5.

ČTVRTEK 5. 5.

Klub DDM
17.00 hodin
POHÁDKOVÝ PŘÍBĚH ALBÍNA

Tělocvičny 3. ZŠ Rakovník
VOLEJBAL

9.00 hodin

– kvalifikace na republikové finále, ZŠ chlapci
a dívky kat IV.
pro kraj Jihočeský, Plzeňský a Středočeský
Z. Jirková

www.mesto-rakovnik.cz
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 MĚSTSKÁ KNIHOVNA RAKOVNÍK
SEDMÁ ANDERSENOVSKÁ NOC V KNIHOVNĚ

V naší knihovně jsme andersenovskou noc pořádali posedmé. Děti, které
chtějí v knihovně přespat, si musí symbolický klíč od dětského oddělení zasloužit. Knihovna každoročně vyhlašuje soutěž pro čtvrté třídy základních
škol z Rakovníka, a právě vítězný kolektiv této soutěže dostane klíč od dětského oddělení. Kolektivní přihláška do soutěže následně znamená měsíční
práci při vypracování a plnění náročných úkolů. I ty úkoly, které vypadají na
první pohled jednoduše, vyžadují od každého žáka čas, nápad a soustředění.
Každý jednotlivec podepisuje na přihlášce, že se po celou dobu soutěže bude
chovat férově ke svým spolužákům i soupeřům, a že nebude svým nezájmem
a záporným přístupem snižovat hodnocení svého kolektivu. Jestliže se třída
rozhodne do soutěže přihlásit, tak musí pracovat na plnění úkolů opravdu
všichni. A po uplynulých letech jsme zjistili, že udržet u žáků celý měsíc zájem,
je nejtěžší úkol celé soutěže, hlavně pro paní učitelky. Klobouk dolů před jejich
nápady, nadšením a organizací výuky, tak aby se stihly plnit i knihovnou zadané úkoly. Při této soutěži klademe především důraz na stmelování kolektivu, na vzájemnou komunikaci mezi žáky, ale také na spolupráci rodičů a dětí.
V půl páté odpoledne přiváděli rodiče své ratolesti do knihovny a nikdo z příchozích netušil, co ho během večera čeká. Každoročně začínáme „noc“ vzájemným představováním spáčů i dospělců, kteří pomáhají s organizací, a tak tomu
bylo i letos. Následovně se děti a dospělí rozdělili do družstev a lehké soutěže na
rozehřátí zahájily celý program. Po řízku s bramborovou kaší jsme ještě zvládli
jeden soutěžní úkol a potom už se všichni oblékli do masek a společně vyrazili
na strašidelnou cestu městem. Někteří jedinci požadovali jako cíl naší výpravy hřbitov, před budovou 2. základní školy většinu přítomných zamrazilo, prý
abychom neskončili v tělocvičně. Přes park, okolo divadla a kulturního centra jsme ulicí Na Sekyře dorazili k zadnímu vchodu do radničního dvora. Před
samotnou radnicí na nás čekaly bytosti z říše strašidel, v čele s Velkým černým
mužiskem, které bylo porostlé nejrůznějšími rostlinami a mechem. Mělo na
sobě dlouhý černý kabát, z jehož kapes vykukovaly obličeje odnesených dětí.
Toto strašidlo sbírá po cestě děti, které nečtou, ale i dospěláky, kteří nechtějí
číst svým dětem. Velké černé mužisko nejprve strašilo a hartusilo, ale pak usedlo a začalo hlasitě číst. Myslím, že děti si ze čtení moc nepamatují, protože je
z ponuré a temné zasedací síně zcela neorganizovaně odvádělo další strašidlo
na jejich strastiplnou cestu tajemnou budovou. I přesto, že strašidelné bytosti
byly toho večera hodně rozdováděné a hlasitě halekaly, na většinu našich spáčů si nepřišly. Jenom někteří na začátku cesty přiznali strach, ale chvění rukou
a koktavé sliby na startu značily minimálně o respektu z dané situace. V cíli už
byli jenom hrdinové a siláci, kteří se nezaleknou vůbec ničeho. Z pavučinami
opředené televizní obrazovky vystoupil ze záhrobí H. Ch. Andersen doprovázený opět tlupou strašidel, aby pozdravil rakovnické spáče.
Návrat z radnice do knihovny byl tak rychlý, že jsme poprvé za sedm let
zapomněli nafotit společnou fotku všech aktérů „noci“ a moc nás to mrzí.
V knihovně byly připravené lívance a pití, a po malém nadechnutí začaly
další soutěže mezi družstvy. V této chvíli se vedoucími družstev stala pánská část přítomných. A hned první úkol, vypracování koláže, která bude viset v knihovní národní galerii, napověděla, že pánové berou soutěž vážně
a budou s družstvy bojovat o každý bod ze všech sil. Strašidelný bál musí
mít svoji úroveň a obléknutí košile, pečlivé zapnutí všech malých knoflíků
a uvázaná kravata, byly pro všechny soutěžící povinností. Velká legrace nastala, když dospělí vedoucí učili vázat kravatu své družstvo. Myslím, že během večera byly vytvořeny takové typy uzlů, že i složité námořnické jsou
proti nim lehce rozvazatelné. Buďme rádi, že se nám nikdo nepřiškrtil, hlavně při vzájemném rozvazování.
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Největší rozruch večera nastal, když měly děti z vedoucích družstev „vytvořit“ strašidlo typické pro hrady, bílou paní. Během chvíle se z dětského
oddělení stalo pódium, na kterém vystupovali populární komici, kteří rozesmějí i největší mrzouty. Neskutečná doba, kdy se všichni tak smáli, že
nemohli ani stříhat nůžkami a vyrábět pro svou bílou paní specifickou pokrývku hlavy. Na promenádě a představování svého „hradního výtvoru“ už
to vypadalo, že dětské oddělení spadne.
Zpívání, jablíčkové občerstvení, rozestlání spacáků a čtení zakončilo naši letošní noc. Druhý den ráno byla vydatná snídaně a po zkušenostech minulých
let jsme vypustili soutěže. Hráli jsme společně zajímavé hry a vyhodnotili
večerní soutěže. Přestože každé družstvo mělo své body a konkrétní umístění, odměny byly pro všechny stejné. Jsem ráda, že úplně všichni pochopili, že nešlo v soutěži o ceny a získání prvenství. Organizátorům jde vždy
o to, aby si děti svoji velkou knihovnickou noc užily, aby na ni vzpomínaly
a také aby se do knihovny vracely, jako na místo, kde jim bylo a je dobře.
Za celou jednou takovouto akcí stojí jednak velká snaha dětí a jejich učitelky
probojovat se až sem, ale také velká organizační příprava. Od vymyšlení tématu, úkolů soutěže, přes její hodnocení a vyhlášení výsledků, přes konkrétní
zorganizování „noci“, vymyšlení zábavných úkolů pro večerní soutěže, přes
vaření a přípravu všech jídel a občerstvení, až po ochotu a nadšení některých
knihovníků a přátel knihovny. Každý, kdo u přípravy a realizace této akce byl,
si zaslouží poděkování. Děti ze 4. A 2. ZŠ byly perfektní a super kolektiv a paní učitelka je pohodová, což se odrazilo na celém večeru, takže díky. Děkuji
celému realizačnímu týmu v zázemí knihovní kuchyně, bez něj bychom nestíhali a možná i trpěli hlady. Děkuji všem kolegyním a kamarádkám, které
byly v družstvech nebo v porotě, všem, které přišly a pomáhaly, kde bylo potřeba. Speciální poděkování patří pánům: Lubošovi Krutskému za zapojení
se do hry, Honzovi Šváchovi za odkódování radnice, strašení a také za velké
pochopení našeho knihovního „blbnutí“, Honzovi Polákovi za ztvárnění postavy H. Ch. Andersena, za strašení a také za každoroční účast na naší akci
a Milanu Zimmermannovi za hudební doprovod, za Velké černé mužisko, za
strašení a neskutečné nápady, které možná chápou jenom jedinci stejně postižení. Všem čtyřem pánům patří dík za postavy bílé paní, díky kterým dostala
tato akce neskutečnou atmosféru.
Milena Křikavová

Kultura

ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY 2011
Velkolepou akcí Vysoká brána se každoročně otevírají symbolicky brány
města a zahajuje se v Rakovníku turistická sezóna. Letos od 7. května začíná
turistická sezóna také Městskému informačnímu centru. Co to pro „Íčko“,
a jeho pracovníky znamená? Jednak prodloužení provozní doby o sobotní
dopoledne, a také větší návštěvnost turistů.
Sezóna informačního centra bude jiná také proto, že prostory tohoto oddělení se začátkem roku zvětšily a prosvětlily, takže návštěvníci mají více prostoru pro prohlédnutí materiálů a upomínkových předmětů. O jeden počítač
jsme rozšířili přístup na internet. A do letošní sezóny vstupujeme s novými
webovými stránkami. Veškeré informace o Rakovníku a jeho okolí budou
nově zveřejňovány na www.infocentrum–rakovnik.cz.
V Městském informačním centru Rakovník můžete nasbírat spoustu inspirace a tipů na výlety. Pozveme vás například na novou naučnou stezku „Rakovníkem s rakem Čendou“ nebo na některou z pěti „Procházek po Rakovníku“. Raději byste se vydali někam dál od města? Okolí Rakovníka nabízí
také spoustu zajímavých míst na výlety. Také vám rádi sdělíme, jaké kulturní,
sportovní a společenské akce se konají v celém regionu.
Pokud nebudete vědět kudy kam, přijďte k nám do „íčka“, rádi vám poradíme.
Otevírací doba:
Květen – srpen pondělí – pátek 9.00 – 17.30 hodin
sobota
9.00 – 12.00 hodin
Městské informační centrum Rakovník

Městská knihovna Rakovník vás srdečně zve na
přednášku

KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
RAKOVNÍKA V 19. STOLETÍ
PŘEDNÁŠKA Z CYKLU
„POZNEJTE RAKOVNÍK A JEHO OKOLÍ“
Přednášet bude PhDr. Renata Mayerová ze Státního okresního archivu
Rakovník
Dvě přednášky se uskuteční ve čtvrtek 26. května 2011
v dětském oddělení knihovny na Husově náměstí.
Začátky přednášek:
10.00 hodin pro studenty středních škol
17.00 hodin veřejnost

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN

PŘÍRŮSTKY
V AUDIO-VIDEOPŮJČOVNĚ
DVD: ZASE ONA – komedie, TOREADOR – společenský, MĚSTO – akční,
TAMARA DREW – komedie, ÚTES SMRTI – akční, ĎÁBEL – horor, PIRAŇA 2D+3D – thriller, DÍVKA, KTERÁ KOPLA DO VOSÍHO HNÍZDA
– akční, RAMONA – komedie, SMRT A ŽIVOT CHARLIEHO ST. CLOUDA
– společenský, BENGA V ZÁLOZE – komedie, POZNÁŠ MUŽE SVÝCH
SNŮ – komedie, NEJBLIŽŠÍ PŘÍBUZENSTVO – akční, RISKANTNÍ PODNIK – komedie, NEZASTAVITELNÝ – akční, HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI 1. DÍL – dobrodružný, PÍSEŇ MÉHO SRDCE – komedie,
ČESKÉ: HABERMANNŮV MLÝN, MAMAS – PAPAS, NEDODRŽANÝ
SLIB, RODINKA.
DĚTSKÉ: SCOOBY DOO! ZÁHADY s.r.o., VEJCE TOTO NA ÚTĚKU, SUPERHVĚZDA SUPERMAN, BARBIE: TAJEMSTVÍ VÍL, SCOOBY DOO:
PROKLETÍ NESTVŮRY Z JEZERA, LETOPISY NARNIE: PLAVBA JITŘNÍHO POUTNÍKA.
POZVÁNKA NA

22. – 24. ČERVENEC 2011
www.rakovnickecyklovani.cz

Kultura, Pozvánky
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 RABASOVA GALERIE
WWW.RABASGALLERY.CZ

NOVÁ SÍŇ
POD VYSOKOU BRÁNOU

VÝSTAVNÍ SÍNĚ
VE VYSOKÉ 232

DO 19. 6. 2011

DO 10. 7. 2011

JIŘÍ HAUSCHKA
SILOČÁRY KRAJINY

5. 5. 2011 – 22. 5. 2011
VÝSTAVA VÝTVARNÉHO
KROUŽKU
GYMNÁZIUM ZIKMUNDA
WINTRA RAKOVNÍK

PAVEL VÁCHA
FOTOGRAFIE

Vernisáž 5. 5. 2011 v 16.00 hodin

Obrazy

24. 5. – 5. 6. 2011
NAMALUJ SVÉ MĚSTO,
SVOJI VESNICI
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

VÝSTAVNÍ SÍŇ NA RADNICI

Vyhlášení výsledků 24. 5. od 14.00 hodin

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

HEROLDOVA SÍŇ
19. 5. 2011

19.30 hodin
8. ABONENTNÍ KONCERT KPH

Fotografie

Komorní orchestr s prof. Ivanem Štrausem

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

MANSARDA MUZEA

PETROVCOVA VÝSTAVNÍ SÍŇ KULTURNÍ AKCE:

DO 1. 5. 2011

DO 5. 6. 2011

MÍSTA UTRPENÍ, SMRTI
A HRDINSTVÍ
Vězni z českých zemí v nacistických
koncentračních táborech

OD KORZETU
K PUSH-UPKÁM

GALERIE SAMSON-CAFEÉ
DO 29. 5. 2011

5. 5. – 19. 6. 2011
JÁ KOČKA
Vernisáž 5. 5. v 17.00

7. – 8. 5. 2011
u Pražské brány
VYSOKÁ BRÁNA 2011

14. 5. 2011
BARRANDE A TRILOBIT

KAMIL NĚMEČEK
NEPÁL
Fotografie

Pochod

18. 5. 2011

31. 5. – 11. 6. 2011
RADMILA ŘÍHOVÁ
Obrazy

Nádvoří muzea
9.00 –15.00
MUZEUM NA DVOŘE
ANEB POHLED DO ZÁKULISÍ MUZEA

 KAMPAŇ NA POMOC TÝRANÝM ZVÍŘATŮM
POMOZTE TÝRANÝM ZVÍŘATŮM FORMOU ONLINE NÁKUPU
NA WWW.ZAPAKATEL.CZ
Obětí domácího násilí není jen člověk, ale také zvíře. Domácí násilí na zvířatech je v české společnosti bohužel velmi rozšířené!
Nadace na ochranu zvířat se skrze projekt SOS Zvíře často setkává s případy
zvířat týraných (mnohdy velmi brutálním způsobem) a na základě toho odebraných majiteli nebo se zvířaty opuštěnými a nalezenými v zuboženém stavu.
Tato zvířata vyžadují nákladnou veterinární léčbu, přičemž problematický je
také jejich psychický stav a tím pádem další soužití s člověkem. Nesou si dlouhodobé zdravotní i psychické následky a jejich umístění v útulcích nebo adopce
nebývají jednoduché. Může docházet i ke komplikacím a střetům s původním
majitelem, který i po odebrání zvířete z důvodu týrání vyžaduje jeho vrácení.
Hlavním cílem kampaně je zajistit/shromáždit finanční prostředky na umístění týraných zvířat v útulcích nebo domácích depozitech, na veterinární
ošetření a následnou léčbu těchto zvířat, dále podle situace na jejich virtuální adopci nebo „startovací dárkový balíček“ pro nového majitele (obojek,
vodítko, krmení). V případech, kdy bude nutné situaci řešit právní cestou
(např. složité jednání s původním majitelem), zajistí nadace, a to finančně
i personálně, právní pomoc. Nadace z vybraných finančních prostředků
podpoří konkrétní případy zvířat, která byla týrána a byla z otřesných podmínek odebrána nebo byla se známkami prokazatelného týrání nalezena.
Nadace na ochranu zvířat ve spolupráci se Zapakatel.cz realizuje Kampaň
na pomoc týraným zvířatům.
Jak můžete pomoci?
Je to jednoduché a rychlé! Na stránkách www.zapakatel.cz si zvolíte, jakou
částkou chcete přispět – tj. koupíte voucher v hodnotě 20 Kč, 50 Kč, 100
Kč nebo 500 Kč.
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70% z vybraných finančních prostředků půjde:
– na umístění týraných zvířat v útulcích nebo domácích depozitech,
– na veterinární ošetření a následnou léčbu těchto zvířat,
– na nákup krmiva a vybavení,
– dále podle situace na virtuální adopci zvířat nebo „startovací dárkový
balíček“ pro nového majitele (obojek, vodítko, krmení),
– na právní pomoc v případech, kdy bude nutné situaci řešit právní cestou
(např. složité jednání s původním majitelem).
Nadace na ochranu zvířat z vybraných finančních prostředků podpoří konkrétní případy zvířat, která byla týrána a byla z otřesných podmínek odebrána nebo byla se známkami prokazatelného týrání nalezena.
Příběhy týraných zvířat budeme v průběhu kampaně pravidelně zveřejňovat na našich internetových stránkách www.ochranazvirat.cz a www.zapakatel.cz.
Po skončení kampaně zveřejníme seznam všech konkrétních případů týraných zvířat (vč. výše finančního příspěvku), které jsme podpořili z výtěžku kampaně!
30% z vybraných finančních prostředků půjde na podporu práce Nadace na
ochranu zvířat v oblasti legislativy ve prospěch zvířat.
Každý Váš příspěvek znamená lepší zítřek a naději pro mnoho němých tváří.
Děkujeme, že spolu s námi pomáháte zvířatům!
Více informací o kampani Zapakatel.cz pro týraná zvířata naleznete na www.
ochranazvirat.cz nebo www.zapakatel.cz.

Kultura, Informace

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

finská sauna

Pondělí

15 – 20

17 – 20

14 – 20

15 – 20

Úterý

14 – 20

17 – 20

14 – 20

14 – 20

muži
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 květnu:
V květnu 2011 zcela výjimečně bez výjímek. Dne 1. a 8. května bazén otevřen pro veřejnost jako o nedělích: 10.00 – 20.00 hodin.
NEPŘEHLÉDNI!!!
Celodenní vstupenky na měsíce červenec a srpen 2011 již v prodeji. Každou neděli plavání pojištěnců od ZP METAL-ALIANCE zdarma. K nákupu permanentních vstupenek a úhradě běžného vstupného můžete využít
bezhotovostních šeků.
Pavel Kumpa

HISTORIE NA FOTOGRAFII
Jak jsem již napsal v dubnové Radnici, také měsíc do uzávěrky květnové
Radnice uběhl snad rychleji než voda v Rakovnickém potoce. Je tedy pátek
15. dubna, počítám a píši. Celkem došlo 321 odpovědí a z nich 313 správných. Není to zásluhou mojí, ani jednotlivých čtenářů, ale jak se v poslední
době často dozvídám, tak je to prý zásluhou rodinných kolektivů. Inu víc
hlav víc ví. I dříve mi někteří manželé říkali, že se o snímky s otazníkem
často přou, neřku-li hádají. Dá se tedy bez nadsázky říci, že rodinné hádání
neboli týmová spolupráce často přináší dobré výsledky.
A nyní již k výsledkům. Na prvním místě v dubnové Radnici se s velkou
převahou umístil snímek č. 3. Celkem 250 čtenářů bez zaváhání v prostředním muži poznalo bývalého primáře chirurgického oddělení rakovnické
nemocnice pana Mudr. Stenthála. Ale jen 20 poznalo po jeho boku muže
v klobouku, a to pana Auterského, známého rakovnického fotografa. V levé části pak stojí Mudr. Zeman z Plzně, kterého poznali jen dva čtenáři. Na
druhém místě byl snímek č. 2, na kterém 190 čtenářů poznalo výstavbu
mateřské školy na YMCE. I když musím přiznat, že jsem uznal odpovědi
jako – za Podzimkovic – Klicperova ulice – bývalé fotbalové hřiště – bývalý
polygon leteckých modelářů – prostor před klubovnou Junáka atd. Na třetím místě se 185 hlasy zůstal snímek č. 1, na kterém je zachycena přeložka
silnice Rakovník – Křivoklát v prostoru u bývalé kamenné zahrady ,,Dědka Kameňáka“, v těsné blízkosti u Tyršova koupaliště. Do dnešního dne má
toto místo svůj určitý tajemný půvab a kdo se zastaví buď na tomto mostě,

nebo pod ním, je odměněn pohledem na hezká zákoutí Lišanského, nebo
jak se říká postaru, Červeného potoka.
Na posledním místě se 160 hlasy zůstala fotka č. 4, zachycující zbytečně
chátrající nádherný zámek na Olešné. Škoda, že zde nemohu vypsat některé
stesky, úvahy a nadávky na současnou situaci tohoto sympatického objektu.
Vylosovaným výhercem dubnové Radnice se stává paní J. Pokorná, Žlutického 657. Vítězce blahopřeji a žádám ji, aby si v průběhu měsíce května vyzvedla svoji výhru v Městském informačním centru.
Nápověda na květnovou Radnici:
1. Lávka byla nedávno předělána.
2. Pivo a elektriku, jak se to rýmuje?
3. Mnoho z nich ještě potkávám
4. Vchod do objektu hlídají dva LVI.
Prosím čtenáře, kteří mi v poslední době často házejí obálku s vyluštěním
do schránky na mé adrese, ať na obálku alespoň napíši Hvězda anebo jen
hvězdu nakreslí. Děkuji.
Uhodnutí jednoho snímku vás zařazuje do slosování. Čtenáře, kteří se mi
ozvou po redakční uzávěrce, automaticky zařazuji do příštího slosování. Odpovědi, žádosti, rady a připomínky napište nebo vzkažte na adresu: Hvězda
Václav, Masná 235, 269 01 Rakovník. Tel.: 313 513 736, 606 832 510.
Václav Hvězda, Amfora

Květen 1945 v Rakovníku (foto Karel Koubek, archiv Olič)

Sport, Historie na fotografii
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Květen 1945 v Rakovníku (foto Karel Koubek, archiv Olič)
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Historie na fotografii

Pod Vysokou bránou – 40. léta (foto Levý)

Na Sekyře – 1967 (foto Košík Jiří)

Historie na fotografii
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1 Na kterém místě stojí tyto houpačky? – 1965 (foto Štros)

2 Před kterým domem a v které ulici jedou koně? – 1964 (foto neznámý autor)
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Historie na fotografii

3 Děvčata, poznáte se? – 1975 (foto Prokš Jiří)

4 Kde se nachází na našem okrese tento objekt? – 2110 (foto Hvězda)

Historie na fotografii
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