NÁVŠTĚVA PARTNERSKÉHO MĚSTA
PŘÁTELSTVÍ MEZI MĚSTY RAKOVNÍK
A DIETZENBACH TRVÁ JIŽ CELÉ ČTVRTSTOLETÍ!
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Předání stromu přátelství vedení města Dietzenbach a německému spolku pro mezinárodní spolupráci (VIB)
Na první pohled velmi nesourodá skupinka rakovnických občanů vyrazila v pátek 13. května v ranních
hodinách dvěma autobusy směrem k německému městu Dietzenbach. Tým basketbalistů ze 3. základní
školy společně s partou tanečníků a tanečnic souboru Lentilky, doplněni dlouholetými účastníky partnerských setkávání ze Společnosti pro mezinárodní spolupráci Rakovníka a v neposlední řadě i zástupci
rakovnické radnice se společně vydali na několikasetkilometrovou cestu, aby s občany hesenského města
Dietzenbach oslavili výročí 25 let trvajícího přátelství.

Jan Švácha se starostou Ditzenbachu Jürgenen Roggem
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v Osvětimi
(21) Historie na fotografii

Němečtí hostitelé připravili rozmanitý a nabitý program, v němž nechyběl
výlet na zajímavé místo regionu (skanzen Hessenský park), společenský večer, kulturní vystoupení ani několikanásobná dávka sportu.
Sportovní klání týmů basketbalistů ze 3. ZŠ pod vedením ředitele školy Jana
Křikavy a pana učitele Tomáše Pavlíčka probíhalo po celý víkend a jeho součástí bylo i benefiční utkání pro rodiče žáků jedné ze tří městských základních škol. Basketbalové turnaje se pomalu stávají tradicí, ten letošní byl již
čtvrtý v pořadí a všichni zúčastnění věří, že nebyl ani posledním. O organizaci se postarala škola Heinricha Manna. Celkové vítězství rakovnických děvčat v turnaji i 2. příčka rakovnických chlapců velmi potěšily všechny fandící
Rakovničany, avšak nakonec to nebylo tím hlavním zážitkem, což nejlépe
dokreslí hodnocení samotných účastníků ústy pana učitele Tomáše Pavlíčka:
„O naše potřeby bylo výborně postaráno. Ubytování jsme předem akceptovali, jídlo vynikající, doprovodný program příjemný. Kromě sportu jsme absolvovali příjemnou procházku podvečerním Dietzenbachem, jehož starou
část jsme si prohlédli před nedělním odjezdem. V sobotu odpoledne jsme
navštívili nedaleké město Seligenstadt s typickou německou architekturou
a největší bylinkovou zahradou, večer jsme strávili při perfektní grilovačce
Návštěva skanzenu Hessenpark
i s některými z domácích hráčů.“
Tradiční společenský večer se nesl převážně v duchu reflexí a oslavy společného jubilea. U mikrofonu se vystřídali představitelé obou partnerských
měst, slova uznání a poděkování směřovala hlavně k těm, kteří se významně
zasloužili o to, že partnerství funguje úspěšně již celé čtvrtstoletí. Zde nelze opomenout paní Lindu Torovou a pana Emila Waldhausera, bez jejichž
nadšení by spolupráce pravděpodobně již dávno skončila. Symbolickým
vyvrcholením večera pak bylo vzájemné předání vlajek obou spřátelených
měst, hymna Evropské unie dokreslovala slavnostní atmosféru, při níž došlo k předání vlajek prostřednictvím místostarosty Rakovníka Jana Šváchy
a 1. radního města Dietzenbachu Dietmara Kolmera.
Tanečnice a tanečníci souboru Lentilky pod vedením manželů Pšenčných
hned natřikrát roztleskali slavnostně naladěné publikum během nedělního
matiné, uspořádaného ve škole Ernsta Reutera. Nedělní slavnostní dopoledne se uskutečnilo při příležitosti oficiálního opětovného podepsání Smlouvy o partnerství mezi oběma městy, jejíž platnost svým podpisem potvrdili
starosta Dietzenbachu Jürgen Rogg a místostarosta Rakovníka Jan Švácha.
Smlouva se stává příslibem, že představitelé měst budou podporovat aktivní spolupráci občanů i v budoucnosti.
Symbolický podpis partnerské smlouvy po 25 letech společných „osudů“
Že se nejedná o budoucnost příliš vzdálenou, svědčí pozvání pro zástupce
našeho města, kteří tak mohou společně s německými vystavovateli i představiteli z ostatních partnerských měst Dietzenbachu na Slavnostech bez
hranic konaných 19. června prezentovat tradiční regionální výrobky a řemesla. Oplaceno dostanou němečtí přátelé pozváním na prázdninové cyklování a věříme, že rozšíří i řady účastníků např. připravovaných podzimních
hudebních slavností k výročí rock ‚n‘ rollu v Rakovníku či vánočních trhů.
Jindra Plamitzerová

Předání upomínkových známek a knihy o Dietzenbachu při jubilejní výstavě
filatelistů Dietzenbach
Přivítání na střeše nové radnice

Vystoupení CTS Lentilky v Ernst Reuter Schule
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TABULKA VÝSLEDKŮ BASKETBALOVÉHO TURNAJE:
Sobota:
21:17
hoši 3 × 10 minut: HMS Dietzenbach – 3. ZŠ Rakovník
6:45
děvčata 3 × 10 minut: HMS Dietzenbach – 3. ZŠ Rakovník
exhibice při slavnostním otevírání tělocvičny v místní waldorfské škole:
12:13
hoši 2 × 10 minut: HMS Dietzenbach – 3. ZŠ Rakovník
0: 7
děvčata 1 × 10 minut: HMS Dietzenbach – 3. ZŠ Rakovník
Neděle:
22:12
hoši 3 × 10 minut: HMS Dietzenbach – 3. ZŠ Rakovník
4:41
děvčata 2 × 10 minut: HMS Dietzenbach – 3. ZŠ Rakovník
Rakovník reprezentovali: Pavel Družecký, Viktor Pilo, Lukáš Procházka,
Zdeněk Nejdl, Luboš Havlíček, Jakub Staněk, Adam Bureš, Patrik Zemjanek,
Adéla Kopecká, Tereza Slavíčková, Lenka Monhartová, Aneta Stanislavová,
Anna Svobodová, Karolína Šmídová, Adéla Kučerová, Karolína Pavlíčková
a Eliška Valerová (tentokrát úspěšně adoptovaná z 2. ZŠ).

Zprávy z města

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

10. RADA MĚSTA
Datum konání: 6. 4. 2011, Wintrova zasedací síň
Přítomni:
Ing. Zdeněk Nejdl, Bc. Jan Švácha, Mgr. Miroslav Koloc, Mgr. Marek Pavlík, PaedDr. Luděk Štíbr, MUDr. Ivo Trešl a tajemnice MěÚ
Rakovník Mgr. Eliška Holková
Omluvena:
Mgr. Zdeňka Jirková
Zapisovatelka: Jaroslava Holá
Zapsáno dne: 20. 4. 2011

POČET ŽIVNOSTNÍKŮ
OPĚT STOUPÁ

NÁVRH INVESTIC MĚSTA
RAKOVNÍKA

Každý rok seznamuje obecní živnostenský úřad Rakovník (dále
jen úřad) radní se statistikou počtu podnikatelů na území de facto bývalého rakovnického okresu.
K 31. 12. 2010 evidoval úřad 9 209
fyzických osob a 825 právnických
osob. Celkem 10 034 podnikatelských subjektů vlastní 13 565 živnostenských oprávnění. Po výrazném poklesu způsobeném
novelou živnostenského zákona
k 1. 7. 2008 počet živnostenských
oprávnění opět stoupá a stoupající trend byl zaznamenán i v počtu
podnikatelských subjektů. Oproti
předchozímu roku vzrostl počet
podnikatelských subjektů o více než 300 a u živnostenských
oprávnění byl zaznamenán nárůst
o více než 500. Ke stejnému datu
má pouze v Rakovníku trvalé bydliště 2 936 podnikatelů. Do evidence úřadu spadají také zemědělští podnikatelé, jejichž počet
se oproti loňskému roku také mírně zvýšil na 335. Většina těchto
zemědělců se specializuje na rostlinnou výrobu. Díky novelám živnostenského zákona došlo v souvislosti s úpravou počtu živností
i k harmonizaci správních poplatků. Například v případě ohlášení
několika živností platí začínající
podnikatel pouze jeden poplatek a při změně rozsahu u volné
živnosti neplatí vůbec nic. Za loňský rok tak vybral úřad na těchto poplatcích cca 670 tisíc Kč, což
představuje pokles o zhruba 100
tisíc Kč. Kromě evidence podnikatelských subjektů vykonává
živnostenský úřad i dozorovou
činnost, při níž je nucen uplatnit i peněžité pokuty. Za loňský
rok udělil úřad pokuty přesahující 160 tisíc Kč. Z výše uvedeného lze usuzovat, že novela živnostenského zákona přispívá k růstu
počtu podnikatelských subjektů,
i když nelze opomíjet i další aspekty a důvody (ekonomická situace, apod.).

Jednou z projednávaných zpráv byly i informace o plánu investic na
letošní rok a přípravě projektů na
nadcházející léta. Dle navrženého
plánu by se měla v letošním roce
zahájit po uzavření zadávacího řízení druhá etapa regenerace památkové zóny v ulicích Kamenná,
Masná a části Martinovského a obdobně by se mělo pokračovat také v dostavbě cyklostezky Rakovník – Olešná. Oba tyto projekty byly
podpořeny dotací z Regionálního
operačního programu Střední Čechy. Po dokončení projektové dokumentace a získání stavebního
povolení již nebude nic bránit i zahájení záměru stavby účelové komunikace ke kynologickému cvičišti, která zpřístupní i pozemky
v okolí nové cyklostezky. Nového
povrchu by se měla ještě v letošním roce po dokončení oprav inženýrských sítí dočkat i Vladislavova
ulice. V případě získání dotačních
prostředků by se mohla rozjet
i stavba areálu aktivního odpočinku Na Studánkách, kde se počítá
se zhotovením in-line dráhy a instalaci několika posilovacích prvků. V průběhu loňského roku byla
vypracována projektová dokumentace na obnovu chodníku v ulici Fr.
Diepolta a zhotovení parkovacích
míst. Po vypsání zadávacího řízení by se mohlo se stavbou začít na
začátku prázdnin. Úprav by se mohl v letošním roce dočkat i sběrný
dvůr, kde se plánuje stavba nové
nákladové rampy ulehčující manipulaci s odpady. Projekt zateplení
fasády a výměna oken se plánuje
na 3. ZŠ Rakovník. V současné době se čeká na vyhodnocení podané dotace v rámci programu Zelená úsporám. Při neúspěchu bude
město hledat jiné formy financování, popřípadě se projekt začne
realizovat po částech pouze z rozpočtu města. Získá-li město Rakovník dotaci z Regionálního operačního programu Střední Čechy na
rekonstrukci účelové komunikace

Zprávy z města

do Huřvin, začne se s kompletní obnovou povrchu vozovky a opravou
veřejného osvětlení v průběhu letošního roku. Dále se počítá se zahájením 1. etapy oprav chodníku
v Průběžné ulici na náspu podél
hlavní komunikace na Plzeň.
V průběhu letošního roku by se měly připravit projektové dokumentace k investičním záměrům, které by
se mohly realizovat již v letech 2012
až 2014. Jedná se hlavně o přípravu rekonstrukce ulic Durasova, Erbenova, Hlavačovská, Levého, části ulice Dukelských hrdinů směrem
k Zahradní ulici a zhotovení chodníku v Plzeňské ulici ke kruhové
křižovatce. Po projektové stránce
by se měla připravit i rekonstrukce Městského plaveckého bazénu Rakovník. Ze sportovišť lze dále jmenovat přípravu rekonstrukce
stávající travnaté plochy hlavního
hřiště s tribunou a výměnu umělé
trávy na hřišti pro pozemní hokej
na Městském stadionu SK Rakovník. Pokud se podaří najít vhodné
lokality bude zahájena i příprava
projektu nového skateboardového
hřiště. Po dokončení jednání o majetkoprávních vztazích by mělo dojít i k realizaci stavby autobusových
zastávek v ulici Plzeňská a Lišanská.
Přípravy také budou pokračovat na
projektu víceúčelového a studijního centra (nová knihovna) a kanalizačního sběrače Bulovna – ČOV
Rakovník pro budoucí bytovou zástavbu Zátiší – východ. Zajištěním
projektové dokumentace a následně stavebního povolení začne i příprava rekonstrukce dětského a dopravního hřiště v Klicperově ulici.
Takto doplněný zásobník projektů
na roky 2011–14 bude předložen
zastupitelstvu města k projednání.

INTERIÉR LECHNÝŘOVNY
V současné době dochází v těsné
blízkosti Gymnázia Zikmunda Wintra k renovaci roubenky zvané Lechnýřovna. Mezitím co na plné obrátky probíhají stavební práce, je třeba
dopředu zajistit vybavení do interiéru roubenky, která po dokonče-

ní rekonstrukce bude sloužit jako
expozice loutkářství a kulturní historie v Rakovníku. Přes rok interiér
budovy a malý přiléhající dvoreček doslova rozsvítí akce městské
knihovny. Stejně jako stavební práce na objektu, tak i jeho vnitřní zařízení jsou uznatelnými náklady projektu, na který se městu Rakovník
podařilo získat dotaci z Regionálního operačního programu střední
Čechy. Za účelem dodávky výstavních vitrín, stolů, židlí, audiovizuální techniky apod. bylo vypsáno
zadávací řízení. Náklady se předběžně odhadují na 840 tisíc Kč vč.
DPH.

OPRAVA CHODNÍKU
V PRŮBĚŽNÉ ULICI
Každý rok vynakládá město Rakovník ze svého rozpočtu nemalou
částku peněz na opravy komunikací a chodníků. V případě kompletní
rekonstrukce je třeba dopředu připravit projekt, dle kterého stavební
firma vybraná na základě zadávacího řízení provede požadovanou
opravu. Nejinak tomu bylo i v případě obnovy chodníku v Průběžné ulici, kde bylo třeba navíc řešit
i majetkoprávní vztahy k pozemkům pod chodníkem. Nyní je třeba
vypsat zadávací řízení na dodavatele stavebních prací. Po jeho vyhodnocení bude i známa cena realizace,
která by se měla pohybovat okolo
1 miliónu korun.

STŘECHA NA GARÁŽÍCH
DOMU OSVĚTY
Historická část Domu osvěty pomalu získává zpět svůj téměř původní vzhled, a to i za pomoci získané
dotace z dotačního programu Ministerstva kultury ČR. Celý objekt
má již novou střechu, okna, vstupní dveře a nyní zbývá dokončit poslední část fasády. K celému objektu přiléhají z jižní strany i garáže,
jejichž eternitová střecha je do
značné míry poškozena. Z tohoto
důvodu bylo vypsáno zadávací řízení na opravu střechy za použití
nové krytiny v podobě falcovaného
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pozinkovaného ocelového plechu. Nové toalety by měly vzniknout dle
Opravy se částečně dotknou i dře- jiného projektu i v přízemí adminivěné konstrukce střechy.
strativní budovy odboru dopravy
ze skladových prostor. V této budoSNAZŠÍ VÝLOV RYBNÍKU
vě toalety pro veřejnost chybí, ale
Český rybářský svaz Místní organi- na požádání úředníci odboru vždy
zace Rakovník si za účelem chovu zapůjčí klíček od toalet pro persoryb pronajímá od města Rakovník nál. Stejně jako v předchozím příBartoňský rybník. Každé dva roky je padě zaslalo nabídku 6 firem s tím,
třeba rybník vypustit a provést vý- že opět dva zájemci nesplnili podlov ryb. V současné době je výpust- mínky zadávacího řízení. S cenou
ní zařízení bez přístupové lávky ve výši 18 000,– Kč vč. DPH uspěa při práci s ním hrozí potencionál- la firma SPRINK, s. r. o. z Rakovníka
ní riziko úrazu a pádu pracovníka. s tím, že nejdražší nabídka se zaAby se tomuto riziku předešlo, bylo stavila na ceně 26 462,– Kč vč. DPH.
vypsano zadávací řízení na montáž
provozní lávky z hráze Bartoňského REKONSTRUKCE
rybníka ke stavidlu.
ELEKTRA ZUŠ
Základní umělecká škola Rakovník
PROJEKTY NA TOALETY
má své sídlo v jednom z pavilonů na
V předešlých informacích z rady 3. ZŠ Rakovník. Z pravidelné revize
města jste se mohli dočíst o pláno- elektrického zařízení vyplynulo dované rekonstrukci toalet ve smu- poručení na provedení rekonstrukce
teční obřadní síni, které je třeba zastaralé elektroinstalace vč. osvětupravit i pro handicapované. Za lení vnitřních prostor. Do zveřejnětímto účelem bylo vypsáno zadá- ného zadávacího řízení nabídlo své
vací řízení na zhotovení projekto- služby hned 15 subjektů, které navé dokumentace, o které projevilo bízely provedení rekonstrukce až za
zájem 6 podnikatelských subjek- 431 000,– Kč vč. DPH. Pro nesplnění
tů. Dvě nabídky musela hodno- všech podmínek byla jedna firma vytící komise vyřadit pro nesplně- řazena. V této konkurenci zakázku vyní podmínek. Nabízené ceny za hrála firma Roman Topinka z Rakovprojektové práce se pohybovaly níka za cenu 229 232,– Kč vč. DPH.
od 18 000,– Kč do 30 000,– Kč vč.
DPH. Za uvedenou nejnižší cenu VÝZKUM V BÝVALÉM
zpracuje projekt Ing. Zdeňka Kři- GHETU
žáková z Rakovníka.
V letošním roce by měla být po
vyhodnocení všech nabídek

a uplynutí všech zákonných lhůt
zahájena 2. etapa regenerace památkové zóny v ulicích Masná, Kamenná a Martinovského. Stejně jako u první etapy projektu v ulicích
Vysoká, U Hluboké studny, Grillova
a V Brance, která je v plném proudu, bude město Rakovník při realizaci čerpat dotační prostředky
z Regionálního operačního programu Střední Čechy. Při realizaci
stavby v historickém centru města je třeba opět zajistit i provedení
záchranného archeologického výzkumu, který za cenu 58 000,– Kč
bez DPH provede Ústav archeologické památkové péče Středních
Čech se sídlem v Praze. Tato položka je uznatelným nákladem projektu, tzn., že bude hrazena ze zmíněných dotačních prostředků.

VIZE PARKU PARAPLÍČKO
Již v roce 2006 se město Rakovník
zabývalo úpravami vegetace mezi
pěší stezkou a oplocením zahrad
rodinných domků v lokalitě parku Paraplíčko. Hlavním důvodem
byl neuspokojivý stav vysoké zeleně. Následně byl zpracován projekt úprav celého parku, který byl
předložen dotčeným orgánům ke
schválení a po drobných opravách
i odsouhlasen. V projektu jsou řešeny nejen terénní úpravy, síť cest,
instalace mobiliáře (lavičky, veřejné osvětlení), ale i úpravy jed-

notlivých prvků zeleně – stromů
a keřů, popř. trvalkových záhonů.
V současné době je tento park velmi málo využíván i z důvodu horší
přístupnosti některých jeho částí,
a to zejména pro obyvatele nedalekého domu s pečovatelskou
službou. Zřízení cestní sítě, která
by umožňovala i pěkné vycházkové trasy a také by doplnila i průběžnou centrální cestu, by mělo
přispět k lepšímu prostředí i využívání tohoto klidového místa. Rovněž inventarizace dřevin odhalila
nutnost se koncepčně vysokou zelení zabývat. Nejde o to z předmětné lokality udělat lázeňský park,
ale plochu využitelnou k více aktivitám, různých věkových vrstev
obyvatel. V souvislosti s parkem
byla zvažována i možnost vyhlásit
předmětnou oblast významným
krajinným prvkem (dále jen VKP),
jehož hlavním účelem je ochrana
životního prostředí. Danou lokalitu má město v úmyslu postupně
upravovat dle schváleného projektu a po ukončení prací se zde předpokládá vyhlášení VKP. V případě
vyhlášení VKP již nyní by se muselo
o každou změnu složitě žádat, proto je logičtější nejdříve realizovat
úpravy a následně provést registraci VKP. Dříve bylo možné na VKP
získávat dotace, které bohužel nyní nejsou vypisovány.
Jan Polák,
tiskový mluvčí MěÚ Rakovník
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Zapisovatelka: Jaroslava Holá
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ČINNOST PEČOVATESLKÉ
SLUŽBY ZA ROK 2011

11. do 31. července 2011 uzavřeny.
Jesle tak budou přijímat děti pouze 1. a 8. 7. 2011, protože v pondělí
4. 7. budou jesle kvůli červencovým
svátkům uzavřeny. Dle vnitřních
předpisů lze v případě omezení
provozu na méně než 10 pracovních dní dočasně snížit zaopatřovací příspěvek. Na návrh vedoucí sestry rada města rozhodla o stanovení
zaopatřovacího příspěvku v měsíci
červenci na výši 250,– Kč/den.

Město Rakovník je zřizovatelem Pečovatelské služby Rakovník, která poskytne během roku celou řadu služeb pro seniory. Veškeré informace
o této činnosti naleznou zájemci ve
výroční zprávě, která obsahuje veškeré příjmy a výdaje organizace, statistiku poskytnutých služeb, počet
zaměstnanců, informace o realizovaných projektech apod. S těmito údaji
se lze podrobně seznámit na webových stránkách organizace (http:// PODPORA
www.psrakovnik.cz/soubory/doku- SPORTFESTGAMES 2011
Masarykova obchodní akademie
menty/vyrocni-zprava-2010.pdf).
Rakovník plánuje v termínu od 6.
června do 10. června 2011 uskuZMĚNA VÝŠE
tečnit v Rakovníku mezinárodní
ZAOPATŘOVACÍHO
sportovní olympiádu SportfestPŘÍSPĚVKU
V červenci z důvodu čerpání do- games, které se zúčastní i studenti
volené budou rakovnické jesle od škol z partnerských měst Dietzen-
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bach, Koscian a dalších. Rozpočet
akce činí necelých 115 000,– Kč,
z nichž budou financovány nejen
ocenění pro vítěze, ale i stravování, pamětní předměty a závěrečné
slavnostní zakončení akce. Škola
na akci získala dotační prostředky z Česko-německého fondu budoucnosti, dále od Středočeského
kraje a města Rakovník. I přes vložení nemalých vlastních prostředků stále škole k uspořádání akce
12 000,– Kč chybělo. Na základě
podané žádosti se sešla sportovní
komise a doporučila i přes již poskytnutý příspěvek ve výši 28 000,–
Kč přidělit na zmíněnou akci dodatečně 12 000,– Kč. K podpoře
se tak nabízelo využít nerozdělenou rezervu ze sportovních grantů. Rada města nakonec rozhodla
podpořit akci částkou 12 000,– Kč

z rozpočtu města z položky „Mezinárodní spolupráce“.

ŽÁDOST O NADAČNÍ
PODPORU
S žádostí o udělení souhlasu s podáním projektu na obnovu školkové zahrady na Nadaci PROMĚNY
se na radu města obrátila ředitelka MŠ V Lukách. Rada města školce souhlas udělila, aby byly splněny veškeré náležitosti žádosti
o příspěvek od zmíněné nadace.
Cílem grantové výzvy této nadace je podpora obnovy a kreativní
využívání školních zahrad u mateřských škol v Praze a Středočeském
kraji v rámci nadačního programu Zahrada hrou. Tento program
se v roce 2011 zaměřuje na zakládání a obnovu zahrad při školách
a dalších zařízeních pro děti a mlá-
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dež, kterým mj. nabízí grant do výše 2 mil. Kč, spolupráci s renomovanými architekty a výtvarníky na
návrhu nové podoby zahrady, odbornou a konzultační podporu při
realizaci projektu a pomoc se zapojením dětí a učitelů do tvorby zahrady i do jejího dalšího využívání. Nadační příspěvek je určen na
celkovou obnovu nebo založení
zahrady mateřské školy, včetně vegetace, cest, herních prvků, mobiliáře (např. lavičky, pítka, odpadkové koše, osvětlení) apod. V případě
přidělení nadačních prostředků by
školka v zahradě vylepšila síť chodníčků tak, aby zde děti mohly bezpečně jezdit na odstrkovadlech,
koloběžkách apod. Dále se nabízí
využít vlhkosti zahrady ke zřízení
malého jezírka a využít zde kopeček pro malý tobogán (skluzavku).
V úmyslu má také vedení školky postupně začít s opravou oplocení.

VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU
NA ZHOTOVENÍ CHODNÍKU
V listopadu roku 2010 se na radu
města s žádostí o zhotovení chodníku pro pěší a veřejného osvětlení
v Plzeňské ulici směrem ke kruhové
křižovatce obrátil pan Zamazal. Již
tehdy rada města žádost vyslyšela
a zadala odboru výstavby a investic
připravit podklady pro zpracování
projektové dokumentace a následně vypsat zadávací řízení. V současné
době končí v dané části města chodník u okresního archivu, ale výstavba
rodinných domů či podnikatelských
objektů se nachází až v okolí u kruhové křižovatky. Do vyhlášeného zadávacího řízení se přihlásilo 5 firem,
jejichž nabídky se pohybovaly od
33 920,– Kč vč. DPH po 178 000,– Kč
vč. DPH. Projektovou dokumentaci
ve stupních dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro
zadání stavby zpracuje firma Ing. Petr
Křižák z Rakovníka.

SPOLUPRÁCE SE ŠKOLNÍM
STATKEM
Dnem 1. ledna 2011 byla Středočeským krajem zřízena nová příspěvková organizace, Školní statek Středočeského kraje a k tomuto datu došlo
k oddělení školního hospodářství
v Rakovníku ze Střední zemědělské
školy Rakovník na nově vzniklý subjekt. Školní statek Středočeského
kraje sdružuje i další školní hospodářství v rámci Středočeského kraje
a jeho hlavním účelem a předmětem činnosti je zajišťovat praktické
vyučování žáků středních škol v oblasti zemědělství ve stejném rozsahu, jako byla realizována Střední
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zemědělskou školou Rakovník. Pro
účely praktické výuky studentů měla zmíněná střední škola pronajaty
za zvýhodněnou cenu zemědělské
pozemky od města Rakovník. Po zřízení nového subjektu bylo třeba nově nastavit i právní vztah k pronajatým pozemkům. Z tohoto důvodu
byl zveřejněn nový záměr pronájmu pozemků, které dříve využívala
Střední zemědělská škola Rakovník.
Za stejných podmínek, tj. při ceně
1 800,– Kč/ha bude moci všechny
pozemky využívat pro praktickou
výuku i Školní statek Středočeského kraje.

místo bude docíleno opětovného
uznání práce pana Rejzka. V dalších
vymezených polích budou vysazeny trvalky, dřeviny a další květiny.
Zbývající části kruhového objezdu
se vysypou kačírkem. Do budoucna je možná i varianta vytvořit okrajové plochy z letniček v zajímavých
barevných kombinacích. Projekt
úpravy vypracovala firma Arborea,
která podle něj provede přestavbu kruhového objezdu v hodnotě
228 603,– Kč bez DPH. Největší položku nákladů představuje pořízení
kačírku, substrátu a dalších sypkých
materiálů a jejich zpracování. Nelze
vyloučit ani spolufinancování akce
PŘESTAVBA NA BYTOVÉ
společností Procter & Gamble – RaJEDNOTKY
kona, s. r. o., která každoročně přispíV městském domě v Pražské ulici č. vá městu Rakovník částkou 2 mil. Kč
p. 7 pronajímá město Rakovník jak na realizaci vybraných projektů.
byty, tak i nebytové prostory. Po Novém roce se dva nebytové prostory skladu a kanceláře již nevyužívají, PŘÍPRAVA NA KONZULTAproto se nechala vypracovat projek- CI DOPRAVNÍHO SYSTÉMU
tová dokumentace jejich přestavby Na konci ledna dalo město Rakovna bytové jednotky. Dle těchto pro- ník veřejnosti k dispozici zpracovajektů vypsala rada města zadávací ří- né studie možných řešení nového
zení. Zájemci mohli podávat nabíd- dopravního systému v centu měsky do 12. 5. 2011. Rekonstrukce se ta a vyzvalo veřejnost k předložení
připomínek a návrhů. Dále bylo připlánují na červen a červenec.
slíbeno, že celá problematika bude
ÚPRAVY KRUHOVÉHO
veřejně projednána. Za tímto účeOBJEZDU
lem předložila firma Jacobs ConsulV současné době jsou jednotlivé tancy, spol. s r. o., nabídku na návrh
kruhové objezdy v městech řešeny konečné verze řešení dopravní siturůznými způsoby a je snahou měst ace v centru města. V přijatém usnese jejich úpravou prezentovat, např. sení uvedený výraz „konečná verze
Kadaň, Most, Plzeň. Některá města řešení dopravní situace“ znamená
volí úpravy se zelení, jiná bez zele- přípravu podkladů pro konečné
ně s kameny a kačírkem, nebo růz- rozhodnutí řešení dopravního sysnými architektonickými prvky. Neji- tému v centru města. Odborná firnak je tomu i v zahraničí, kde např. ma by měla připravit podklady pro
v našem družebním městě Dietzen- další postup v dané věci, tj. specifibachu je jeden z kruhových objez- kace vstupních podmínek pro veřejdů opatřen znaky družebních měst. nou diskusi, zpracování výkresu se
Město Rakovník své 3 současné kru- vstupními podmínkami. Dále koorhové objezdy má pouze zatravně- dinovat dopravní řešení s architekné, případně opatřené pouze keři na tonickým návrhem, prověřit možstředu. Tyto plochy však významně nosti umístění technických zařízení.
prezentují úpravy zeleně ve měs- Následně by se odborná firma mětě a bylo by vhodné je postupně la zúčastnit veřejného projednání
uvést do takového stavu, aby měs- a asistovat při práci s pracovní skuto opravdu prezentovaly. Kruhový pinou. Na základě výstupů z jednání
objezd u Tesca je rozměrově nej- navrhne odborná firma konečnou
větší a poslední z vystavených a do verzi řešení dopravní situace v centbudoucna bude součástí přivadě- ru města, připraví zadávací podmínče do města a proto je navržena je- ky pro zpracování komplexního proho úprava první. Na celé ploše kru- jektu a navrhne dopravní značení
hového objezdu dojde k sejmutí a technické vybavení. Součástí nasvrchní zeminy a pod stožár veřej- bídky nejsou projekční práce souného osvětlení se do vrstvy kačír- visející se stavebními úpravami či
ku usadí Rejzkovy kameny, které se stavebním řešením nových závor,
převezou z lokalit, kde je zakrývají platebních či parkovacích automavzrostlé stromy. Výjimkou není ani tů. Součástí nabídky jsou ovšem jedničení těchto kamenných skvostů nání s dotčenými organizacemi na
nebo zaplocení do soukromých za- úrovni konzultace konečné verze
hrad. Přemístěním na atraktivnější návrhu, ne však inženýrská činnost

a projednání projektu pro stanovení dopravního značení či případná ohlášení staveb či stavební povolení. V případě, že město využije
veškerých nabízených služeb, bude
celková cena 95 000,– Kč s tím, že si
lze vybrat jen zajištění specifických
prací podle cen k nim přiřazených,
takže konečná cena v tomto případě může být daleko nižší. Dle uvedeného návrhu harmonogramu by
mohlo dojít k veřejnému projednání
kolem 31. 5. 2011, případně v průběhu června a konečný návrh řešení
dopravní situace v centru města by
mohl být znám 31. 8. 2011.

PRAVIDELNÁ VÝMĚNA
PÍSKU
Od 28. 3. 2011 bylo na úřední desce města Rakovník vyvěšeno zadávací řízení na výměnu písku v pískovištích mateřských škol a jeslí.
Dle platných hygienických norem
je třeba tuto výměnu provádět
každé 2 roky. Své služby v rozmezí od 294 388,– Kč do 347 400,– Kč
vč. DPH nabídly dva podnikatelské
subjekty. Nižší cenu nabídla firma
Údržba městských komunikací Rakovník, spol. s r. o.

OPRAVA STŘECHY
NA JESLÍCH
Na adrese Na Sekyře 1765 mají své
útočiště denní stacionář Ráček a rakovnické jesle. Původní střecha budovy, ve které obě organizace sídlí,
vykazuje na některých místech několik poškození. Vzhledem k tomu,
že původně použitý materiál se již
nevyrábí, bude třeba střechu kompletně opravit. Díky jejímu malému
sklonu bude třeba použít lakované střešní plechy, které jsou tvarované jako imitace taškové střešní
krytiny. Za účelem oprav bylo vypsáno zadávací řízení. V zadávacím
řízení soutěžilo o zakázku 6 firem.
Nabídky se pohybovaly v rozmezí
od 252 036,– Kč po 804 000,– Kč vč.
DPH. Zakázku za uvedenou nejnižší
cenu zrealizuje firma KOBO/BLESK
z Rakovníka. K realizaci by mělo dojít během letních prázdnin.

REKONSTRUKCE
CHODNÍKU V JAMCE
Při kontrole stavu místních komunikací bylo zjištěno, že povrch živičného chodníku vedoucího podél vozovky v ulici V Jamce u křižovatky
s ulicí Na Rybníčku je ve špatném
stavu. V několika částech se živice zcela vydrolila. Tento chodník je
jediný chodník vedoucí do sídliště
Bendovka a do ulice Na Rybníčku.
Pokud občané nechtějí chodit po

www.mesto-rakovnik.cz
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silnici, musí použít tento jediný přístupový chodník do zmíněné lokality. Na stavu se zřejmě podepsalo
i zajíždění popelářských aut při svozech komunálního a separovaného
odpadu. Při opravě by měla být živice nahrazena zámkovou dlažbou,
umožňující pojezd osobních aut
k přiléhajícím nemovitostem. Pojezd větších aut by měl být zamezen
uzamykatelnou zábranou. Za účelem provedení oprav vypsala rada
města zadávací řízení. Služby k této zakázce nabídlo 5 firem, jejichž
nabídky se pohybovaly od 238 969,–

Kč po cca 560 000,–Kč vč. DPH. Zakázku za uvedenou nejnižší cenu
zrealizuje firma Údržba městských
komunikací Rakovník, spol. s r. o.

o vypsání dvou zadávacích řízení,
a to na restaurování sousoší a na rekonstrukci založení sousoší, na které město Rakovník obdrželo dotaci
z Programu regenerace MPZ a MPR,
OPRAVY SOUSOŠÍ PANNY který administruje Ministerstvo
kultury ČR. O vítězích obou zakáMARIE
V průběhu loňského roku bylo zjiš- zek by mohla rada města rozhodotěno, že sousoší Panny Marie se vat snad již na začátku června.
kvůli špatnému podloží naklání.
Po tomto zjištění nechalo město NOVÉ MODULY NA WEBU
Rakovník vypracovat restaurátor- MĚSTA
ský posudek a dokumentaci pro Město Rakovník plánuje k 1. 6. 2011
provedení oprav. Na základě těch- spustit nové webové stránky, jeto dokumentů bylo rozhodnuto jichž vzhled bude odvozen více od

nového loga. Kromě několika úprav
v menu a jeho rozšíření zde budou
k dispozici i nové moduly. Některé
z nich navrhla zařadit i komise pro
transparentnost. Jedná se o modul
otázky a odpovědi, kde bude moci
veřejnost přímo přes webové stránky pokládat dotazy a podněty s tím,
že odpověď najde tazatel přímo na
webových stránkách města. Dalšími moduly bude zveřejňování faktur města nad 10 000,– Kč a zveřejňování služebních cest uvolněných
členů zastupitelstva města v délce
nad 150 km.
Jan Polák,
tiskový mluvčí MěÚ Rakovník
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Ing. Zdeněk Nejdl, Bc. Jan Švácha, Mgr. Zdeňka Jirková, Mgr. Miroslav Koloc, Mgr. Marek Pavlík, PaedDr. Luděk Štíbr a tajemnice
MěÚ Rakovník Mgr. Eliška Holková
Omluven:
MUDr. Ivo Trešl
Zapisovatelka: Jaroslava Holá
Zapsáno dne: 12. 5. 2011

NOVÝ ŘEDITEL 1. ZŠ
RAKOVNÍK
Až do 1. dubna mohli zájemci o post
ředitele/ředitelky 1. ZŠ Rakovník posílat své přihlášky vč. příloh na adresu města Rakovník. Do tohoto termínu o zmíněnou pozici projevilo
zájem 6 adeptů, jejichž schopnosti
a dovednosti posoudila sedmičlenná konkurzní komise jmenovaná radou města. Kromě dvou zástupců
města Rakovník v ní zasedli inspektor České školní inspekce, zástupce Krajského úřadu Středočeského
kraje, odborník v oblasti organizace a řízení ve školství, předsedkyně
školské rady a zástupce pedagogických pracovníků školy. Po posouzení přihlášek, řízených rozhovorech
a dosažených výsledků v oblasti školství se hlasováním komise
usnesla, že pro výkon funkce ředitele či ředitelky je vhodných 5 uchazečů. Následně komise sestavila pořadí a doporučila ke jmenování Mgr.
Karla Folbera z Postoloprt, který se
umístil na 1. místě. Rada města vzala výsledek na vědomí a rozhodla
v souladu s doporučením konkurzní komise o jmenování nového ředitele s termínem nástupu k 1. 7. 2011.

VYHODNOCENÍ EU
PROJEKTŮ
V předchozích zprávách z rady města jste se mohli dočíst, že město Rakovník získalo na své projekty dotace z Regionálního operačního
programu Střední Čechy. Jedná se
o projekt výstavby nové cyklostezky Rakovník – Olešná s propojením
Olešná – Kněževes a druhou etapu regenerace městské památko-
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vé zóny v ulicích Masná, Kamenná
a Martinovského. Po obdržení oficiální informace začalo oddělení
investic společně s externí firmou,
vybranou na základě výběrového
řízení, pracovat na přípravě podkladů pro vyhlášení zadávacích řízení
pro výběr zhotovitele obou staveb.
Hodnotícími kritérii byla ekonomická výhodnost nabídky. Hodnotila se
nabídková cena s váhou 75%, doba
plnění s váhou 9%, záruční doba
a smluvní pokuta, obě s váhou po
8%. O realizaci cyklostezky projevilo zájem 9 podnikatelských subjektů, z nichž hodnotící komise doporučila zadavateli vyloučit 5 nabídek
pro nesplnění požadavků. Nabídky
u hodnocených subjektů byly v rozmezí od 15,1 mil Kč do 15,8 mil. Kč
vč. DPH. V projektu bylo zahrnuto i dokončení úseků v rámci části
„C“ cyklostezky (odbočka na Kněževes), jejíž částečné zhotovení se financovalo z dotace Státního fondu
dopravní infrastruktury již v minulém roce. Na prvním místě s cenou
15 120 131,– Kč vč. DPH se umístila
firma Froněk, spol. s r. o., z Rakovníka. V případě projektu regenerace
městské památkové zóny bylo hodnoceno 6 nabídek, z nichž 3 nesplnily předepsané požadavky. Rozmezí
nabídkových cen se pohybovalo od
15,5 mil. Kč do 22,6 mil. Kč vč. DPH.
Zakázka obsahuje obnovu inženýrských sítí, opravu povrchů ulic Kamenná, Masná a části Martinovského do původní podoby a instalaci
nového městského mobiliáře. Na
základě vyhodnocení se na prvním
místě umístila nabídka firmy STRABAG, a. s., odštěpný závod Praha ve
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výši 15 524 222,40 vč. DPH. U obou
vyhodnocených zakázek běží lhůta pro odvolání a následnou kontrolu na Úřadě Regionální rady ROP
Střední Čechy. Konečné stanovisko
by mohlo mít město Rakovník v průběhu června. Poté bude moci dojít
k předání stavenišť a zahájení prací
na stavbách.

TECHNICKÝ DOZOR
NAD GHETTEM
V současné době vrcholí výběr zhotovitele projektu „Regenerace památkové zóny v Rakovníku II. etapa“
(ul. Masná, Kamenná a Martinovského) a ten tedy vstupuje pomalu do
realizační fáze. Podobně jako u I. etapy projektu, která je v současné době v realizaci, je nutné rovněž zadat
výkon technického dozoru investora (TDI) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).
Obě činnosti jsou uznatelnými náklady projektu, tj. přiznaná dotace se na
ně vztahuje. Dle podmínek Regionálního operačního programu Střední
Čechy v případě zakázek do 200 tis.
Kč bez DPH, lze zadávat zakázky přímo, např. na základě předchozích
dobrých zkušeností s uchazečem.
Rada města na základě doporučení
odboru výstavby a v souladu s těmito podmínkami rozhodla zadat realizaci výkonu TDI a koordinátora BOZP
na zmíněném projektu společnosti
JACOBS Consultancy spol. s r. o. ,v ceně 196.000 Kč bez DPH.

hlášeno zadávací řízení na realizaci oprav chodníku v Průběžné ulici.
Do stanoveného termínu obdrželo
město Rakovník 11 nabídek s cenovým rozpětím od 736 943,– Kč do
1 mil. Kč vč. DPH. Nejnižší nabídkovou cenu zaslala firma VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY, společnost s ručením omezeným, Teplice, se kterou
bude podepsána smlouva o dílo.

LÁVKA PRO RYBÁŘE
Z důvodu zajištění větší bezpečnosti rybářů při výlovech Bartoňského rybníka, který je majetkem
města Rakovník, bylo zveřejněno
na úřední desce příslušné zadávací řízení. O montáž provozní lávky
vedoucí ke stavidlu rybníka projevilo zájem 5 firem, jejichž nabídky
se pohybovaly až do 247 013,47 Kč
vč. DPH. Nejnižší cenu 131 417,06
Kč vč. DPH nabídla společnost ERKA Žatec, s. r. o., která realizaci
provede.

OPRAVY VE FLEMÍKOVĚ
ULICI

Původně mělo dojít ve Flemíkově
ulici k obnově povrchu vozovky
po opravě inženýrských sítí od 18.
dubna do 22. dubna 2011. Týden
před plánovanou opravou ovšem
zásah do chodníků částečně i komunikace nahlásili správci elektrické sítě, kteří zde budou rušit vzdušné vedení a ukládat jej do chodníků.
K celkové opravě povrchu vozovky
dojde zřejmě v průběhu června.
NOVÝ CHODNÍK
Dle podmínek povolení pro proveV PRŮBĚŽNÉ ULICI
dení výkopových prací musí zhotoPo zpracování projektu a vyřešení vitel stavby na své náklady zajistit
majetkoprávních vztahů bylo vy- opravu chodníku v šíři min. 1,5 m
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a v případě širšího chodníku nabídnout městu spolufinancování celého povrchu. Chodník v dané ulici
je z různorodého materiálu (dlaždice nebo ze živice), který vykazuje četná poškození. Stejně jsou
pak poškozené i betonové obrubníky. Z tohoto důvodu souhlasila
rada města se spolufinancováním
obnovy povrchů chodníku v provedení zámkové dlažby a město
Rakovník se na této obnově bude podílet částkou 329 638,5 Kč

vč. DPH. Výměnu části obrubníků
provede společnost Údržby městských komunikací Rakovník, spol. s
r. o., za celkovou cenu 291 306,– Kč
vč. DPH. Na severní straně ulice budou obrubníky osazeny tak, aby se
chodník stal pojezdovým a vozidla
mohla částečně parkovat i na něm,
což výrazně této ulici uleví a zlepší
se tím její průjezdnost. S ohledem
na komplexní výměnu sítí rozhodla rada města provést i výměnu veřejného osvětlení a objednat práce

u správce veřejného osvětlení Pavel Srp – ERIMP se sídlem v Rakovníku. Za cenu 177 234,23 Kč vč. DPH
dojde k výměně všech 11 lamp veřejného osvětlení vč. kabelového
vedení.

zastupitelé usnesli, že oprava hřiště bude realizována v roce 2011.
V souladu s tímto usnesením rozhodla rada města na základě výsledku předchozího zadávacího
řízení, že opravu povrchu hřiště
a výměnu mantinelů provede firma
OPRAVA HOKEJBALOVÉHO EKOSTAVBY Louny, s. r. o., za cenu
HŘIŠTĚ
1 078 612,– Kč vč. DPH. Nabídka téNa dubnovém zastupitelstvu měs- to firmy byla o cca 60 tisíc Kč levnějta Rakovníka se projednávala pro- ší než u konkurenční firmy.
blematika rekonstrukce hokejbaloJan Polák,
tiskový mluvčí MěÚ Rakovník
vého hřiště. Po obsáhlé diskuzi se

 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA MĚSTA RAKOVNÍKA
5. 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, MUDr. Jiří Ludačka, Ing. Zdeněk Nejdl, Mgr. Marek Pavlík, Mgr. Jindra Plamitzerová, Bc. Jan Švácha, Zdeněk Renc, Mgr. Radka Soukupová, PaedDr. Luděk Štíbr,
MUDr. Ivo Trešl, Mgr. Bc. Ludvík Vožeh a tajemnice MěÚ Mgr. Eliška Holková
Omluveni:
Ing. Mgr. Miloš Lippert
Zapisovatelka: Jaroslava Holá
Zapsáno:
12. 5. 2011
V pondělí 18. 4. 2011 se od 17.00
hodin v sále Kulturního centra Rakovník konalo 5. 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 zastupitelé dostali v den zasedání ještě doplňující informace k žádosti změny
v kupní smlouvě a ke zprávám věnující se novým názvům ulic. Před
schválením programu požádal p.
Kubínek o zařazení zprávy H1 před
navržený bod G8.
Po schválení programu vč. přednesené změny souhlasili zastupitelé,
že k zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.
Následně také zmínil, že konzultace k zastupitelstvu se dle jednacího
řádu nekonala, protože přítomni
byli pouze 4 zastupitelé. Po zvolení návrhového výboru, ověřovatelů
zápisu a ustanovení zapisovatelky
začalo projednávání jednotlivých
bodů dle schváleného programu.
Poté uvedla tajemnice úřadu 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

Zprávy z města

o zajišťování činnosti podle zákona
o obecní policii a veterinární péči
s obcí Senomaty. Stejně jako u již
uzavřených smluv s jinými obcemi
se jedná o zásahy Městské policie
Rakovník při odchytech nebezpečných zvířat ohrožujících bezpečnost veřejnosti.
V první zprávě ekonomického odboru, kterou stručně uvedl vedoucí
odboru, projednali zastupitelé návrh rozdělení finančních prostředků z fondu rozvoje bydlení města
Rakovníka na rok 2011 a dále i žádost o výjimku ze Zásad pro používání z fondu rozvoje bydlení
města Rakovníka. V usnesení zastupitelstvo souhlasilo s poskytnutím výjimky a rozhodlo o rozdělení půjček žadatelům v celkové výši
1 673 000,– Kč. Druhým bodem bylo
projednání závěrečného účtu města Rakovníka za rok 2010. K tomuto
bodu se dotázal p. Chládek, zda se
této zprávě věnoval i finanční výbor. V odpovědi pan starosta uvedl, že finanční výbor se vůbec nesešel a zprávu nikdo neprojednal.
V usnesení zastupitelstvo schválilo
zprávu k závěrečnému účtu města
Rakovníka za rok 2010 včetně plnění rozpočtu, finančního vypořádání
města a výsledku přezkoumávání
hospodaření města a souhlasili bez
výhrad s celoročním hospodařením
města Rakovníka v roce 2010.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví předložil ústy vedoucího odboru zastupitelstvu k projednání zprávu k přidělení příspěvků v oblasti
sociálně patologických jevů v roce 2011. V kompetenci zastupitel-

stva je rozhodovat o grantech pro
žadatele, u nichž celkové přidělené grantové příspěvky přesáhnou
hranici 50 000,– Kč za rok. V obou
případech se jednalo o projekty
Domu dětí a mládeže Rakovník
pod názvy Zdravý rozum a drogy
a Léto rakovnických dětí, na které
byly podpořeny celkovou částkou
32 000,– Kč. V grantové oblasti protidrogové prevence, sociálních věcí
a zdravotnictví v roce 2011 rozhodli
zastupitelé o přidělení 75 000,– Kč
Domovu Ráček, o. p. s.
I v první zprávě odboru školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy
a cestovního ruchu přidělili zastupitelé v rámci grantové oblasti životního prostředí v roce 2011 příspěvek
41 000,– Kč Domu dětí a mládeže
Rakovník, který finance použije na
cyklus soutěží „Příroda kolem nás“.
Následně vedoucí odboru přednesla důvodovou zprávu k názvu nové
ulice, která bude začínat křížením
s ulicí Lišanská a končit u železniční trati z Rakovníka do Lužné u Rakovníka. Tato ulice se bude na základě přijatého usnesení jmenovat
Zahradní. Nově také vzniká ulice na
pozemkových parcelách č. 3348/13,
3348/26, 3348/27 a 3348/28 v lokalitě na Spravedlnosti. V diskuzi p. Laňka doporučil stanovovat název ulice
až po jejím dokončení. V reakci p. Ludačka i pí tajemnice uvedli, že název
ulice potřebují stavebníci pro různá
povolení. V usnesení přidělilo zastupitelstvo ulici jméno Na Paraplíčku.
V poslední zprávě tohoto odboru
souhlasili zastupitelé s pravidly pro
oceňování osobností.

Poté již komentář k aktualizovanému zásobníku projektů a plánu investic pro roky 2011 – 2014
přednesla vedoucí odboru výstavby a investic. V diskuzi se hovořilo (p. Ludačka, starosta, p. Štíbr, p. Pavlík, p. Kubínek, p. Renc, p.
Chládek) o projektech na parkovací
plochy nebo parkovací dům, o potřebě rekonstrukce konkrétních ulic
v podobě ulice Pod Vodárnou, Wintrovy ulice, rekonstrukci kanalizace na náměstí. Na základě návrhu
p. Chládka byl materiál z jednání
zastupitelstva stažen a uloženo jeho dopracování do příštího zasedání. V dalším usnesení byla vydána
změna Územního plánu sídelního
útvaru Rakovník č. 8 vč. pověření
odboru výstavby a investic k provedení nezbytných administrativních úkonů dle příslušného zákona.
U zprávy k rozdělení státní finanční podpory a spoluúčasti města
v programu regenerace MPR a MPZ
v roce 2011 se hovořilo (p. Chládek,
starosta, vedoucí odborů) o technickém stavu sousoší Panny Marie a postupu jeho opravy. Celkově bylo rozděleno 400 000,– Kč na
projekt opravy sousoší Panny Marie,
dokončení oprav fasády historické
části Domu osvěty, pokračování
v opravách střechy České chalupy a opravu městských hradeb při
čp. 93. Na poslední dva jmenované
projekty soukromých žadatelů přispěje dle pravidel grantového programu město Rakovník 21 424,– Kč.
Dále se zastupitelé zabývali stavem
realizace a dalším postupem projektu Rekonstrukce Domu osvě-
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ty v Rakovníku. V obsáhlé debatě
(p. Chládek, starosta, pí Čiberová,
p. Staněk, p. Hamouz, p. Kubínek,
tajemnice a vedoucí odboru) k tomuto bodu byla zmíněna všeobecně problematika nízkých nabídkových cen a následných víceprací
a dále se diskutovalo o zabezpečení rozestavěné stavby, spolupráci
s firmou Grantika při zajištění nového zadávacího řízení, znění zadávacího řízení, pravomocích a složení
hodnotící komise, insolvenci vítězné firmy KEVOS a jejich problémech, možnostech řešení nastalé
situace, doporučení Úřadu regionální rady apod. Ve dvou usneseních bylo odsouhlaseno odstoupení od smlouvy o dílo s firmou
KEVOS a následně byla rada města
pověřena dalšími úkony směřující
k výběru nového zhotovitele stavby. V další zprávě schválili zastupitelé zásady a podmínky pro poskytování příspěvku na výstavbu
komunikací, chodníků včetně inženýrských sítí. V následující zprávě
rozhodovali zastupitelé o přidělení příspěvků konkrétním žadatelům. V diskuzi (starosta, p. Pavlík, p.
Mudra, p. Slach, vedoucí odborů, pí
Čiberová, p. Štíbr, p. Kubínek, p. Blecha, p. Trešl, p. Renc) byly zmíněny
důvody pro přidělení nebo nepřidělení příspěvků, parametrech jednotlivých projektů, nastavení zásad
apod. V odděleném hlasování zastupitelé nejdříve rozhodli o přidělení částky 60 000,– Kč pro žada-

tele z Rennerovy ulice a v případě
Dřevodomků byla zpráva odložena po doplnění materiálu na příští zasedání.
Po krátké přestávce předložil své
zprávy k projednání 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 2920/48
v k. ú. Rakovník a 1094/2 v k. ú. Hořesedly. Za tyto pozemky získá město
cca 137 tisíc korun. Pouze v případě
pozemkové parcely č. 684/3 v k. ú.
Rakovník padlo rozhodnutí neodprodat. V případě prodeje části p. p.
č. 3154/1 v k. ú. Rakovník bylo rozhodnuto o uzavření budoucí smlouvy kupní s firmou ČEZ Distribuce,
a. s. V případě pokračující privatizace bytů v domech v Malinovského
ulici rozhodli zastupitelé na základě
předložených žádostí o prodloužení
splatnosti kupní ceny za bytové jednotky č. 10, č. 14 v čp. 1590 a č. 22
v čp. 1589. Další zprávu k posouzení
stavu hokejbalového hřiště uvedl p.
Kubínek. U předloženého posudku
se diskutovalo (p. Koloc, p. Kubínek,
p. Pavlík, místostarosta, p. Chládek,
p. Vožeh, p. Trešl, starosta, vedoucí
odboru, p. Ludačka, tajemnice, pí
Novotná, pí Čiberová) o velikosti
nutných oprav, smyslu výběrového řízení vyhlášeného radou města,
vyjádření předsedy Českomoravského hokejbalového svazu k udělení

licence s ohledem na stav hřiště,
udělené výjimce rakovnickému klubu, podpoře jiných sportů ve městě
apod. Usnesení k tomuto bodu spočívající v realizaci pouze nejnutnějších oprav dle posudku nebyl přijat.
Další předloženou zprávou byla rekonstrukce hrací plochy a výměna
mantinelů na Městském hokejbalovém stadionu Rakovník. V usnesení
vzalo zastupitelstvo informativní
zprávu na vědomí a rozhodlo o realizaci akce ještě v roce 2011.
V bodě Různé schválilo zastupitelstvo po předchozím komentáři vedoucího ekonomického odboru
a doplnění pana starosty rozpočtové opatření č. 6. Následně byl také schválen plán práce kontrolního
výboru na rok 2011.
Závěrečnou diskuzi otevřel požadavkem na náplň činnosti sportovní komise p. Ludačka. K tomu
uvedla pí tajemnice, že lze informace zaslat mailem nebo je lze najít na webových stránkách města.
Následně p. Koloc zmínil, že i přes
jeho iniciativu a apel na předsedu
finančního výboru tento orgán
z důvodu časového zaneprázdnění jejího předsedy p. Lipperta nefunguje. K tomu p. Chládek uvedl,
že pokud výbor nefunguje, musí
dojít k jasné nápravě nebo ke změně. V rámci diskuze vyzval starosta
zastupitele k hlasování o zápisu č.
3 a 4, neboť v úvodu chybně použil jinou formulaci, než je uvedena
v jednacím řádu. Hlasováním vza-

li zastupitelé na vědomí zápis z 3.
a 4. zasedání. Následně se hovořilo
v souvislosti s uveřejněnými články v místních novinách o vnitřní situaci v místní ODS. K tomu starosta uvedl, že tyto problémy bude
řešit na úrovni místního sdružení
nikoliv na zastupitelstvu. Následně se diskuze stočila k projektu
nové knihovny a vynaloženým
prostředkům za projektové dokumentace, které nejsou 66 mil. Kč,
jak naznačoval článek v místním
týdeníku. Ve skutečnosti by měly
všechny potřebné dokumentace
stát do 2 mil. Kč bez DPH. V závěru p. Chládek upozornil na potřebu řešení majetkoprávních vztahů
k pozemkům pod obchvatem B3
s ohledem na možnost využití prostředků z regionálního operačního
programu. K tomuto upozornění
p. starosta uvedl, že po dnešním
schválení změny č. 8 územního
plánu lze obnovit jednání s majiteli pozemků s tím, že by nevyloučil
využít služeb externí firmy podobně, jako to nyní řeší i Středočeský
kraj u přivaděče z R6.
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 22.30 hodin.
Jan Polák,
tiskový mluvčí MěÚ Rakovník

POZVÁNKA
27. června 2011 od 17.00 hodin se koná v sále KC Rakovník

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

 STALO SE
CELÝ DUBEN PLNÝ AKCÍ
POOHLÉDNUTÍ ZA OSLAVAMI DNE ZEMĚ V RAKOVNÍKU
I když mezinárodní Den Země připadá na 22. dubna, připravují zájmové organizace i za podpory města
Rakovník po celý duben celou řadu
akcí k tomuto významnému dni. Dokladem toho je přírodovědně branná soutěž Indiánská stezka, kterou
pořádá Český svaz ochránců přírody,
základní organizace Rakovník. V letošním roce se soutěž pro dětské přírodovědce uskutečnila 7. dubna se
startem na kopci zvaného Jílák.
Se svou troškou do mlýna přispívá
také Spolek pro okrašlování a ochranu domoviny v Rakovníku, který
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v první polovině dubna zorganizoval
pro své členy výlet na Tetín, Čertovy
schody, Vraní skálu a na rozhlednu
ve Velké Bukové. Dále tento spolek
připravil přednášku na téma Ptáci
lesnického parku Křivoklátsko, kterou mohli zájemci vyslechnout z úst
pana Ing. Miroslava Pechy dne 13.
dubna v sále Dr. Spalové v Muzeu T.
G. Masaryka.
Do oslav se tradičně zapojil i Dům
dětí a mládeže Rakovník, který
uspořádal 16. dubna pěší výlet kolem Rakovníka. Se stejnou organizací bylo možné se vydat o dva dny
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později i na cyklovýlet nazvaný Den
Země na Louštíně. Za finanční podpory města Rakovníka přichystali pracovníci Domu dětí a mládeže
Rakovník na 20. dubna i jarní kolo
Okresní botanické soutěže pro speciální, základní a střední školy. Tentokráte poznávali soutěžící okrasné
rostliny.
Vyzkoušet si mimo soutěž, poznat
nějakou rostlinu, mohli i návštěvníci
botanické zahrady, ve které se ten samý den konal den otevřených dveří.
Střední zemědělská škola v Rakovníku celý den v zahradě zaměřila na

hájové rostliny. Při této příležitosti
měli příchozí možnost si prohlédnout výstavu květin a okrasných
rostlin ze zahradnictví pana V. Kouta případně si nějakou zakoupit na
svou zahrádku. Při prohlídce botanické zahrady s průvodcem bylo
možné zahlédnout i keramiku z keramické dílny paní I. Fialové.
Dům dětí a mládeže Rakovník připravil pro zájemce i akci pod názvem Den Země na Sedlčansku, kde
se účastníci vydali „pěšmo nebo kolmo“ (na kole) za krásami od okolí
Vltavy až na Monínec.

Zprávy z města, Stalo se

Město Rakovník společně s Městským úřadem Rakovník již tradičně
organizovalo 19. dubna úklid Černého a Rakovnického potoka a o několik dní později i potoka Huřvinka.
Díky nadšení a pomoci žáků místních středních škol se podařilo z koryta všech zmíněných toků vynosit
a následně odvést celou řadu odpadů. Výjimkou opět nebyly ani pneumatiky, plastové lahve apod.
Přímo na Den Země, tj. 22. dubna,
vysadil pan starosta Ing. Zdeněk
Nejdl a vedoucí odborů MěÚ Rakovník u městského hřbitova jerlín
japonský a tři lípy malolisté. Další 3
nové stromy v podobě 3 ks lip malolistých rostou na břehu Černého
potoka u areálu CAFEX. Dokončení
výsadby proběhlo také u Rakovnického potoka nad železničním mostem na Louny, kde bylo vysazeno 10
ks javoru mléče, 10 ks jasanu ztepilého a 5 ks jilmu vazu. Následně povodí Vltavy také provedla opravu
nátrží, které způsobila letošní zima.

Stalo se

V tento den bylo také slavnostně vyhlášeno stromořadí lip nad nemocnicí za památné.
V úterý 26. dubna otevřela své brány Farní zahrada V Hradbách, která byla registrována jako významný krajinný prvek. V rámci dne
otevřených dveří si mohli příchozí
prohlédnout výstavu fotografií mapující rekonstrukci zahrady, která
byla financována z Fondu životního
prostředí Středočeského kraje, ze
sponzorských darů a grantů města
Rakovníka.
Opomenout nelze ani vycházku
v CHKO Křivoklátsko, při které nejen členové Rakovnického ornitologického spolku Fénix, o. p. s., poznávali ptačí druhy dle jejich hlasových
projevů, biotopu nebo letových charakteristik. Celé oslavy Dne Země
završila akce stejného spolku v podobě Vítání ptačího zpěvu, tentokráte na trase nové naučné stezky.
Jan Polák,
tiskový mluvčí MěÚ Rakovník

www.mesto-rakovnik.cz
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 V KOSTCE
Z PARKU LACINÝ HOBBYMARKET
UKRADENÉ SEDMIKRÁSKY A MAGNOLIE

Ať se pracovníci úřadu snaží sebevíc nějakým způsobem zkrášlit park či jiné
prostranství, zůstává tato snaha u některých jedinců stále nepochopena. Důkazem toho je záhon se sedmikráskami u busty Bedřicha Smetany v Čermákových
sadech, kde po nájezdu zřejmě náruživého zahrádkáře zůstalo několik děr.

DEN VÍTĚZSTÍ

Jen o pár kroků dále v malém parku pod kostelem si asi stejný vandal vykopal
magnolii. Celkově je to již čtvrtý kus, co si někdo odnesl z rakovnických parků.
Výjimkou nejsou bohužel ani vykopané cibulky narcisů a jiných květin. V případě,
že uvidíte v parku podezřelého „zahradníka“, nebojte se kontaktovat odbor
správy majetku MěÚ Rakovník.

VZPOMÍNKA NA VÁLEČNÉ HRDINY

V pátek 6. 5. 2011 si tíživé osudy válečných hrdinů položením květin k jejich pomní- Prvním zastavením, kde se objevily červené karafiáty se stuhou v národních
kům připomněli spolu se starostou města Rakovník Ing. Zdeňkem Nejdlem i zástup- barvách, byl pomník zakladatele Československa T. G. Masaryka. Další květiny
ci Českého svazu bojovníků za svobodu a Československé obce legionářské.
byly položeny k pomníkům v místním urnovém háji a na hřbitově.

ROUBENKA I GHETTO DOSTÁVAJÍ PŮVODNÍ KABÁT
REALIZACE PROJEKTŮ V PLNÉM PROUDU
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Nedaleko Gymnázia Zikmunda Wintra se ze zchátralého a již téměř zapomenutého domu rodí nádherná roubená stavba. Po jejím dokončení zde najde své
místo kulturní historie Rakovníka a expozice loutkářství.
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Podobná regenerace probíhá také v bývalém židovském ghettu, kde již několik
klikatých a strmých uliček má „starou“ kamennou dlažbu. Díky této úpravě dostane tato část města svůj téměř původní charakter.

Stalo se

 OKRAŠLOVACÍ SPOLEK MĚSTA RAKOVNÍKA
Chválí:
Tradiční májové oslavy 7. a 8. května organizované Muzeem T. G. M.
Rakovník proběhly tentokráte v okolí Pražské brány, protože v nejstarší části města pod Vysokou bránou probíhá rozsáhlá rekonstrukce.
Myslíme si, že to byla šťastná volba místa, kde diváci měli vše pohromadě, včetně průvodu na Husově náměstí. Také vystoupení jednotlivých
skupin na nádvoří Muzea T.G.M. s kulisami Pražské brány a kostela
umocňovalo divácký prožitek.
Doufejme, že i další slavnosti jako jsou na příklad Rakovnické posvícení nebo předvánoční řemeslnický trh Pohoda v Brance pořádaný
Městskou knihovnou přispějí k udržení krásných tradic pro další pokolení rakovnických obyvatel.

Kritizuje:
Na obrázku jsou schody z ulice Hlavačovské do ulice Pod Bendovkou.
Vlastní schody jsou naštěstí z tesaných žulových kvádrů, ale kdyby byly
zhotoveny z podobného materiálu jako pásy, které měly usnadnit jízdu kočárkům nebo ručním kárkám, zbyl by zde dnes jen pískový svah.
Je známý výrobce tohoto stavebního doplňku schodů?

Člen Okrašlovacího spolku Jiří Košík
e-mail: okrasrak@seznam.cz

Pozvánky, Informace

www.mesto-rakovnik.cz
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 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.

Ráda bych na tomto místě poděkovala všem, kteří nás podpořili a bez kterých bychom tuto akci těžko mohli uspořádat. Finančně činnost naší organizace dlouhodobě podporuje Město Rakovník. Pořádání Velikonočního
Ušáčka podpořila firma REDOT media, Všeobecná zdravotní pojišťovna
ČR (územní pracoviště Rakovník), Česká pojišťovna ČR (územní pracoviště Rakovník), Valeo autoklimatizace, k. s., Rakovník, Vodafone Rakovník,
T-mobile Rakovník, Telefonica O2 Rakovník, Keramika manželů Novákových a Keramika Ivy Fialové.
Všem mnohokrát děkujeme a těšíme se na další spolupráci!
Pokud by měl někdo zájem podpořit naši organizaci věcnými či finančními
dary, nebo se dozvědět více podrobností o naší činnosti, není nic jednoduššího, než nás kontaktovat v konzultačních hodinách v naší kanceláři nebo
prostřednictvím telefonu či elektronické pošty.

AKCE NAŠÍ ORGANIZACE

KONZULTAČNÍ HODINY:

V neděli 17. dubna dopoledne proběhl v parku vedle 2. ZŠ v Rakovníku druhý
ročník jarní zábavně naučné akce pro děti do 12ti let s názvem Velikonoční
Ušáček. Tato akce je zaměřena na zvyšování informovanosti rakovnické veřejnosti o problematice sluchového postižení, prevenci poruch sluchu a v neposlední řadě o kultuře a životě neslyšících. Velikonoční Ušáček a Vánoční
sluchátko jsou dvě akce v roce (na jaře a v zimě), které lákají děti k plnění zábavných (pohybových či rukodělných), ale i naučných úkolů, a jejich rodiče
k předsvátečnímu zastavení a možná i získání nových a zajímavých informací.
Druhého ročníku Velikonočního Ušáčka se zúčastnilo celkem 53 dětí ve
věku od 1 do 12 let. Počasí nám přálo, tak si akci skvěle užily jak děti, tak
jejich rodiče či prarodiče a všichni pořadatelé i pomocníci.

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.
Za SNN v ČR ZO Rakovník
vám mnoho příjemných dní plných sluníčka přeje
Kristýna Klatovská

 3. ZŠ RAKOVNÍK

TÝDEN S ANGLICKÝMI LEKTORY NA 3. ZŠ RAKOVNÍK

Od 2. do 6. 5. vyučovalo angličtinu v naší škole pět rodilých mluvčích. Jednalo se o projekt nabízený na internetu jazykovou školou SIDAS se sídlem
v Košicích. Lektoři se snažili zábavnou formou 6 hodin denně rozvinout
u téměř stovky našich žáků dvě hlavní jazykové dovednosti – poslech a mluvení. Společně si s nimi vyprávěli, sportovali, procházeli městem a hlavně
hráli hry. Žáci si přirozeným způsobem osvojili hovorové výrazy, zkusili
rychlé reakce na danou situaci, byli tak okolnostmi donuceni myslet v cizím jazyce. Zároveň se jim do mluvení dostávala typická intonace rodilých
Angličanů.
Jeden takový týden nestačí k patrnému zlepšení a osvojení jazyka, ale děti se
postupně zbavovaly ostychu, otestovaly si vlastní znalosti v praxi a mnohé
si uvědomily nutnost dalšího studia. Nová generace se v dnešním propojeném světě bez angličtiny neobejde. Na závěr účastníci obdrželi certifikát
o absolvování kurzu v rozsahu 30 hodin. Jak se výuka líbila, jsme si přečetli ze vzkazů žáků: „...Týden se mi velmi líbil. Přinesl mi mnoho užitečných
věcí a hodně jsem se toho naučil. Lektoři se moc snažili, byli trpěliví. Bylo
vidět, že neučí poprvé a vědí, jak s námi komunikovat. Určitě bych si celý
týden příští rok zopakoval...“ – „ ...lektoři byli kamarádští, byla s nimi legrace a dokázali jsme se domluvit. Pomáhali nám, mluvili pomalu a když jsme
jim nerozuměli, zopakovali to. Doufám, že tato návštěva není poslední...“ –
„..Líbilo se mi, že se učitelé střídali a poznali jsme, jak kdo mluví nebo huhlá.

Nejlepší byli Tony a Daniel, protože byli fajn a vtipní...“ – „ ...Celý týden se
mi líbil. Lektoři byli příjemní a měli ohled na naše nedostatky. Vážně jsem
si tento týden užila...“ – „..Na tomto týdnu se mi nelíbilo, že byl krátký. Teď
zvládnu angličtinu mnohem lépe. Byl bych rád, kdyby se to mohlo opakovat...“ – „..Týden byl opravdu zajímavý. Byla to nová zkušenost. Ráda na to
budu vzpomínat, je to úžasný zážitek...“.
Na tuto akci volně navazuje zájezd do Velké Británie, který pořádáme ve
spolupráci s firmou KRISTOF letos v červnu už po osmé. Jedná se o výukový a zároveň poznávací zájezd, kdy žáci dopoledne navštěvují kurz s místními lektory a odpolední program je věnován výletům do okolí a poznávání historických i přírodních památek Velké Británie. Ubytování v rodinách
pomáhá ke zlepšení konverzačních schopností
Těší nás, že žáci mají o výše uvedené akce velký zájem a není problém s jejich účastí v takovýchto projektech.
Božena Švehlová a Eva Sodomková

12

Radnice | červen 2011

Informace

ZÚČASTNILI JSME SE „MARCH OF THE LIVING“ V OSVĚTIMI
mátce 1,5 mil dětských obětí šoa a státu Izrael. Nakonec zazněly modlitby a národní izraelská hymna.
Účast v Pochodu živých byla pro nás mimořádným
a nezapomenutelným zážitkem. Uctili jsme společně
s vrstevníky z mnoha zemí světa, z různých národních,
náboženských a etnických skupin památku obětí největší
genocidy v dějinách 20. století. Holocaust se stal mementem lidského zla
i odvahy vzepřít se. Jeho poselství se obrací nejen do minulosti, ale promlouvá i k současnosti. Jsme ochotni se zlem bojovat?
Mgr. Irena Náprstková

Letos uplynou tři roky od chvíle, kdy jsme začali pracovat na projektu „Židé na Rakovnicku a holocaust“. V jeho průběhu jsme byli přítomni slavnostnímu odhalení pamětní desky v Rakovníku obětem nacistického teroru, pátrali v archivu, navštívili jsme Židovské muzeum v Praze, Památník
Terezín a CVH MALACH. Na naší škole jsme představili putovní výstavu
„Zmizelí sousedé“. Ze získaných materiálů a dokumentů jsme vytvořili panel,
který se stal součástí této putovní výstavy. Slavnostně jsme ho prezentovali
na Mezinárodní studentské konferenci v Praze a v CVH MALACH u příležitosti prvního výročí otevření tohoto centra. Celý projekt jsme umístili
na webové stránky školy. Žáci, kteří na něm začínali, jsou dnes už studenty středních škol. Jejich pokračovatelé, již projekt dokončili, jsou v 9. třídě.
Nejaktivnější z nich reprezentovali v květnu naši republiku na Jom ha šoa
v Osvětimi. Z České republiky se zúčastnilo celkem 80 mladých lidí, mezi kterými bylo i 11 rakovnických studentů a žáků (z 3. ZŠ – Lucie Fialová,
Adéla Mejtská, Barbora Sojková, Martina Závorová a Petr Kýzl, z GZW –
Barbora Bulantová, Veronika Jedličková, Barbora Vaicová, Tereza Šváchová a z MOA – Kateřina Skučková a Marek Tvrz), pro něž byl tento pochod
symbolickým završením projektu.
Pochod živých v Osvětimi je největší každoroční vzpomínkovou událostí,
které se účastní tisíce mladých lidí z celého světa včetně pamětníků, bývalých vězňů KT Auschwitz. Dne památky obětí holocaustu se letos zúčastnilo
asi 9 000 lidí ze 40 zemí světa.
Jom ha šoa – Den památky oběti holocaustu se v mnoha zemích připomíná
27. ledna, v den, kdy Osvětim osvobodili sovětští vojáci. V Izraeli byl Den
holocaustu ustanoven v 50. letech izraelským parlamentem. Židé si vzpomínání na hrdiny a mučedníky holocaustu spojují s povstáním ve varšavském
ghettu (19. 4. 1943). Dochází k němu v období od oslav Pesachu, který pro
Židy symbolizuje propuštění z otroctví, do Dne nezávislosti (14. 5. 1948).
Letos tento den připadl na 2. května 2011.
Pochodu živých jsme se zúčastnili prostřednictvím ICEJ ČR. Jubilejní 20.
ročník pro nás začal už 1. května mezinárodním setkáním s maďarskými
a slovenskými účastníky v Krakově při společném workshopu, ve kterém
jsme se vzájemně seznámili s průběhem holocaustu v našich zemích. V úterý,
2. května, jsme se vydali do Osvětimi. Po příjezdu jsme si prohlédli hlavní
expozice v Auschwitz I a národní expozici ČR. Před pavilonem Maďarska
jsme se zúčastnili pietní vzpomínky na oběti holocaustu. Ve 13 hod jsme
se začali řadit na shromaždišti pochodu. Pochod se vydal od vstupní brány
s nápisem „Arbeit macht frei“ do 3 km vzdáleného vyhlazovacího tábora
Auschwitz – Birkenau. Během pochodu nás provázel truchlivý nářek tradičních beraních rohů – „šofarů, které symbolizují svobodu.
Při vstupu Pochodu do Birkenau bylo čteno několik desítek jmen z počtu 1,5
milionu dětských obětí holocaustu. V pietním programu vystoupili také přeživší šoa. Mezi nimi i známý oskarový producent filmu „Schindlerův seznam“
Branko Lustig, který byl jako desetiletý vězněn v baráku č. 24 v Auschwitz I.
Zazněly zde písně těch, kteří byli nacisty zavražděni. V závěru Jom ha šoa
byly zapáleny pochodně věnované všem Spravedlivým mezi národy, přeživším holocaust, památce 6 mil zavražděných Židů za 2. světové války, pa-
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 2. ZŠ RAKOVNÍK

 MATEŘSKÁ ŠKOLA V LUKÁCH

„JARNÍ“ PREVENCE
NA 2. ZŠ RAKOVNÍK

Mateřská škola V Lukách Rakovník
vás srdečně zve na výstavu

BARVY DUHY

V rámci preventivních aktivit již od první poloviny 90 let spolupracuje naše škola s policejním radou M. Vaněčkem z Národní protidrogové centrály.
Dlouholetou tradici má také spolupráce s nprap. R. Černým z Policie ČR.
Od školního roku 2008/09 společně s nimi a Probační a mediační službou
ČR organizujeme pro žáky 2. stupně Den prevence. Jeho obsahem jsou besedy věnované problematice rizikového chování. Žáci během tří let projdou
postupně těmito tématy: 6. ročník – šikana a násilí mezi vrstevníky, 7. ročník – návykové látky, 8. ročník – kriminalita mládeže a trestní odpovědnost.
Tentokrát se akce konala 26. dubna a dík patří všem, kteří s dětmi pracovali. Společně s výše jmenovanými pány to byla Mgr. J. Posová z NPC, JUDr.
J. Navarčíková a Mgr. V. Kšírová z PMS ČR.
Dalším preventivním počinem, tentokrát v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva, byla série výchovných besed se zástupcem Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje L. Křížem (bývalým žákem naší školy), které se konaly v rámci celorepublikového projektu Hasík. Žáci druhého
a šestého ročníku měli v průběhu května možnost prohloubit a rozšířit své
znalosti a dovednosti v této oblasti, seznámit se blíže s prací HZS a ochranou obyvatel v mimořádných situacích.
Akce se setkala s kladnou odezvou dětí a v příštích letech bychom v této
formě spolupráce s HSZ rádi pokračovali.
Zdeněk Brabec

7. 6. – 22. 6. 2011
Vernisáž 7. 6. v 15.30 hodin
Petrovcova síň Muzea T. G. M. Rakovník

 AMELIE

AMELIE psychosociální pomoc
pro onkologicky nemocné a jejich blízké
vás srdečně zve

ve čtvrtek 9. 6. 2011 od 17.00 hodin
do sálu Dr. Spalové v Muzeu T. G. M. Rakovník
na další setkání

IVA A JEJÍ HOSTÉ
Hosté: František Novotný, spisovatel, básník, redaktor
Petr Štědrý, zpěvák a kytarista
Akci podpořilo Město Rakovník

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAROZENÍ
Od 16. 4. 2011 do 5. 5. 2011 se v Rakovníku narodili:
Natálie TRPÁKOVÁ, Eliška ROUBALOVÁ, Matěj KŘIŽÁK, Karolína DAVIDOVÁ, Tereza SÝKOROVÁ, Kateřina TURKOVÁ, Vanesa ELIÁŠOVÁ, Patrik ŠEJNA, Tereza BŘINČILOVÁ, Vojtěch BALTIAR, Tereza TESAŘOVÁ, Barbora KOŠAŘOVÁ, Natálie KOMÍNOVÁ, Kryštof KŮTA, Jaroslav NOVOTNÝ, Zdeněk MOUCHA, Jan PLÁŠIL, Kryštof Regis DVOŘÁK, Kristýna DAŇHELOVÁ, Markéta FOUČKOVÁ, Lenka PANCOVÁ, František ŠÍMA, Tina TÁNCOŠOVÁ.

SVATBY
Od 23. 4. 2011 do 7. 5. 2011 si řekli své ANO:
Peter DEUTSCHA a Veronika RÁCHELOVÁ, Michal LAJBL a Jaroslava ČECHOVÁ, Martin VOSTRÝ a Monika JANOŠKOVÁ.
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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

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK POŘÁDÁ

VEČERNÍ SETKÁNÍ
Chtěli byste se naučit, jak pomocí jednoduché techniky vyrobit něco
pěkného?
Máte zhruba dvě hodiny měsíčně, které byste chtěli věnovat tvoření a zároveň podpořit činnost MC Paleček?
Pokud ano, přijďte k nám na Večerní setkání a nebudete litovat!
Kdy: každou první středu v měsíci od 20 hodin
(tj. v červnu 1. 6.)
Kde: herna MC Paleček
Pod vedením lektora se zdarma naučíte techniky, za které se jinde platí.
Setkání je určeno všem lidem, kteří se nebojí něco vyrobit.
Z Klubu šikovných maminek máme dlouholeté zkušenosti, jak vyrábět jednoduchými postupy přístupnými všem ,pěkné věci.
Smyslem setkání je vyrobit drobné dárky na prodej, ale i vy si domů nějaký výrobek přinesete…
Info: Jana Učíková: mob. 604 270 618, jana.ucikova@seznam.cz

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK RAKOVNÍK
POŘÁDÁ

POHÁDKOVÝ DEN DĚTÍ
Ve středu 1. 6. 2011
OD 9 DO 12 HODIN V MC PALEČEK
Těšte se na cestu z pohádky do pohádky, setkáte se s vílou,
zalovíte si ryby s vodníkem a trochu se budete bát u ježibaby
Soutěže a závody (odrážedla s sebou)
Tvoření
Vstupné dobrovolné
tel. Pavlína Jirkovská 739 544 146, www.mc-palecek.com

PALEČKOVSKÉ SEZNAMOVÁNÍ

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?
Podvečerní tvoření pro všechny hravé a šikovné maminky, dětičky, babičMáte doma batolátko a pomalu už vám docházejí nápady, jak s ním aktivky, tetičky i pány :o))
ně trávit volný čas?
Vhodné i pro maminky s dětmi – hlídání dětí zajištěno.
Zveme vás na setkání u kávy či čaje a domácích dobrot, kde si popovídáte
Každý sudý čtvrtek si můžete vyzkoušet různé kreativní techniky a odnést
nejen o dětech, dozvíte se, co frčí u batolat nebo předškoláků, vyměníte si
si domů svůj vlastnoručně vytvořený výrobek.
rady nebo recepty, poznáte nové přátele…
2. 6. Textilní hrátky – spony, brože, čelenky aj.
Kdy: každou první středu dopoledne, v červnu 1. 6. atd.
16. 6. Vyrábíme dárečky pro p. učitelky :o)
Kde: MC Paleček
23. 6. Závěrečné setkání – záložka na prázdniny
Info: Jana Učíková, mobil 604 270 618, jana.ucikova@seznam.cz
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. 739 544 146, pavlina.jirkovska@atlas.cz

KLUB ŠIKOVNÝCH RUKOU

LETNÍ PUTOVÁNÍ S PALEČKEM
POJEĎTE S NÁMI POZNÁVAT KRÁSY RAKOVNICKA
V létě budou pro vás i vaše děti připraveny různé výlety do okolí Rakovníka.
Z každého výletu si odvezete razítko, které dostanete do speciálního pasu.
V případě, že nasbíráte minimálně 5 z celkového počtu 8 razítek z různých
míst uvedených v palečkovském wandrpasu, budete odměněni cenami, které
budou zveřejněny na www.palecek-mc.com.cz. Navíc na vás čeká speciální
žolík v případě účasti na některé z dílniček na Letním šikulení .
Jaké atrakce vás čekají?
28. 6. Za medvědy do Berouna
12. 7. Chomutovská ZOO
14. 7. Kolem dokola Rakovníkem
19. 7. Mašinky v Lužné
28. 7. Mackova hora u Nového Strašecí
4. 8. Hrad a hřiště na Křivoklátě
25. 8. Kněževes – vlečka a muzeum krojů
30. 8. Lány – muzeum automobilů a statek
Srazy, pokud nebude uvedeno jinak, u vlakového nádrží v Rakovníku 15 min
před odjezdem, čas odjezdu na www.palecek-mc.com.cz nebo na tel. uvedeném níže.
Podrobné informace získáte a přihlásit se můžete v kanceláři MC nebo
u p. Jany Krauzové, mobil: 607 869 658; jana.mikotova@seznam.cz
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 KULTURNÍ CENTRUM
ČTVRTEK 2. 6.

NEDĚLE 12. 6.

TYLOVO DIVADLO
17.00 HODIN
SOKOLSKÁ MAŽORETKA 2011
– VII. ročník
Přehlídka celoroční práce rakovnických
mažoretek a jejich hostů
Vstupné dospělí 60 Kč, děti 30 Kč

PÁTEK 3. 6.
SÁL KULTURNÍHO CENTRA 20.00 HODIN
LINCEJS NIGHT III.
– Nové album MAAT (All in) & Emeres
– taneční vystoupení Lincejs crew + C-walk
– host Element crew
Vstupné v předprodeji 130 Kč, v den akce 150 Kč

NEDĚLE 5. 6.
SÁL KULTURNÍHO CENTRA 16.00 HODIN
TANEČNÍ PODVEČER
Hraje KVINTET Jiřího Soukupa
– závěr jarního cyklu
Vstupné 80 Kč

ČTVRTEK 9. 6.
SÁL KULTURNÉHO CENTRA 19.30 HODIN
VŠECHNOPARTIČKA
Zájezdová verze populárního zábavného TV
pořadu KARLA ŠÍPA Všechnopárty.
Host JOSEF NÁHLOVSKÝ
Vstupné 220 Kč

PÁTEK 17. 6.
LETNÍ SCÉNA ZA KC
ROCK OPEN AIR

18.00 HODIN

Hrají: CABIN FEVER, FIVE SINS,
PHOBOS, DANGER EDGE
V případě nepříznivého počasí sál Kulturního
centra
Vstupné 80 Kč

LETNÍ KINO

ČTVRTEK 30. 6.
21.30 HODIN

Animovaná komedie v českém znění

KUNG FU PANDA 2
Dvojnásobně pandastické.
Nejlínější tvor pod sluncem, chlupatý pandí
chlapík Po, překonal sám sebe, naučil se
kung fu a zachránil rodné údolí před zlosynem Taj Langem.
Režie Jennifer Yuh
V českém znění Saša Rašilov, Otakar Brousek
st., Nela Boudová, Tereza Bebarová a další.
Mládeži přístupný – 100 minut
Vstupné 130 Kč

STŘEDA 15. 6.
LETNÍ KINO
VŘÍSKOT 4

21.30 HODIN

Sidney Prescott, nyní autorka nové selfhelp knihy, se vrací domů do Woodsboro,
naneštěstí její návrat přiláká zpátky
i Ghostface.
Režie Wes Craven
Hrají Nave Campbell, David Arquette,
Courteney Cox, Emma Roberts a další.
Mládeži do 15 let nepřístupný – 100 minut
Vstupné 80 Kč

SOBOTA 18. 6.
LETNÍ KINO
X-MEN: PRVNÍ TŘÍDA

LETNÍ KINO
19.00 HODIN
TOXIQUE – OUTLET PEOPLE TOUR
OLGA LOUNOVÁ S KAPELOU
Dvojkoncert se koná za každého počasí
Vstupné 190 Kč

LETNÍ KINO

PÁTEK 10. 6.
LETNÍ KINO
LIDICE

21.30 HODIN

Ne každý ví, že událost, jež otřásla celým
světem, začala jako příběh obyčejného
sukničkáře.
Režie Petr Nikolaev
Hrají Karel Roden, Zuzana Bydžovská,
Ondřej Novák, Veronika Kubařová,
Ivan Trojan a další.
Mládeži do 12 let nepřístupný – 130 minut
Vstupné 90 Kč

SOBOTA 11. 6.
LETNÍ KINO
LIDICE

21.30 HODIN
Vstupné 90 Kč
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Před lety posádka první americké měsíční
expedice Apollo 11 objevila mimozemské
vesmírné plavidlo a moudře si to nechala
pro sebe.
Režie Michael Bay
Hrají Shia LaBeouf, John Turturro, John
Malkovich a další.
Mládeži přístupný – 110 min
Vstupné 130 Kč
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ PRO DIVÁKY
V LETNÍM KINĚ:
– ZAČÁTKY PROJEKCE SNÍMKŮ VE 3D JE
MOŽNÉ POSUNOUT S OHLEDEM NA
POTŘEBNOU TMU NUTNOU PRO KVALITU
PROJEKCE
– V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNĚ POČASÍ – SILNÝ
DÉŠT, BOUŘKA – BUDE 3D PROJEKCE
PŘERUŠENA
– MAXIMÁLNÍ POČET DIVÁKŮ NA PROJEKCI
3D BUDE S OHLEDEM NA POČET BRÝLÍ
330 OSOB
– POKLADNA V LETNÍM KINĚ JE OTEVŘENÁ 1 HODINU PŘED ZAČÁTKEM AKCE

NA POŘADY KULTURNÍHO CENTRA:

X-Men: První třída se dějově vrací ještě před
film X-Men Origins: Wolverine a odehrává
se v polovině minulého století. V době, kdy
mladý Charles Xavier a Erik Lensherr byli
velmi blízcí přátelé a teprve odkrývali své
jedinečné schopnosti.
Režie Matthew Vaughn
Hrají James McAvoy, Michael Fassbender,
January Jones, Kevin Bacon a další.
Mládeži do 12 let nepřístupný – 130 minut
Vstupné 80 Kč

LETNÍ KINO
KAZATEL

21.30 HODIN

21.30 HODIN PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

STŘEDA 22. 6.
PÁTEK 24. 6.

LETNÍ KINO
TRANSFORMERS 3

21.30 HODIN

Po staletích brutálních bojů lidstvo porazilo
své nejděsivější nepřátele, hordy upírů.
Poslední přežívající upíři byli přemístěni
do izolovaných rezervací, zatímco lidstvo
žije v opevněných městech, kterým vládne
církev.
Režie Scott Stewart
Hrají Paul Bettany, Karl Urban, Cam Gigandet a další.
Mládeži do 12 let nepřístupný – 90 minut
Vstupné 130 Kč

Pokladna Kulturního centra Rakovník,
Na Sekyře 2377, Rakovník, telefon 313 512 997
Pondělí – zavřeno
Úterý
10.00 – 13.00 13.30 – 17.00 hod.
Středa 10.00 – 13.00 14.00 – 19.45 hod.
Čtvrtek 10.00 – 13.00 13.30 – 17.00 hod.
Pátek
12.30 – 18.00 hod.
Neděle 13.00 – 17.15 hod.
Dále je pokladna otevřena vždy 1 hodinu
před začátkem představení. Rezervované
vstupenky si vyzvedněte dle dohodnutého termínu, nejpozději však tři dny před
konáním představení! Vstupné včetně 1,– Kč
příplatku na Fond kinematografie.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
E–mail: vedouci@kulturnicentrum.cz
ekonomickeodd@kulturnicentrum.cz
dramaturgie@kulturnicentrum.cz
dramaturg@kulturnicentrum.cz
propagace@kulturnicentrum.cz
kcr@kulturnicentrum.cz
www.kulturnicentrum.cz

SOBOTA 25. 6.
LETNÍ KINO

21.30 HODIN

Hřejivá rodinná komedie v českém znění

PAN POPPER A JEHO TUČŇÁCI
Příběh pana Poppera, který je úspěšným
newyorským podnikatelem. Nakolik se mu
ale daří v podnikání, natolik se mu nedaří
v osobním životě.
Režie Mark Waters
Hrají Jim Carrey, Carla Gugino, Angela
Lansburg a další.
V českém znění Bohdan Tůma, Dana Černá,
Kateřina Hrachovcová, Hana Talpová a další.
Mládeži přístupný – 100 minut
Vstupné 80 Kč

Kultura

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

SOUTĚŽ PLASTIKOVÝCH MODELÁŘŮ
V měsíci květnu 9. a 11. proběhla při DDM Rakovník ve spolupráci s Letecko modelářským
klubem v Rakovníku a za podpory Středočeského kraje (fond hejtmana MUDr. Davida Ratha)
okresní kola plastikových a leteckých modelářů.
Plastikoví modeláři měli svoji soutěžní výstavku
v Klubu DDM v pondělí 9. května 2011.
Během dne se na výstavku přišlo podívat 228 dětí
a dospělých. Děti se dozvěděly, jak správně stavět
plastiková letadla a zasoutěžili si ve stavění z plastikových stavebnic – viz foto.
Vítězové jednotlivých kategorií: mladší: David
Vondráček, Vilém Boušek a Marek Beneš. Ve starší kategorii zvítězil Pavel Procházka před Jindrou
Cvakem. Kromě letadel a tanků viděli návštěvníci
i sofi figurky a řopíky (bungry).
Porotcovství se zhostili pan Ing. Dvořák Drahoslav a Musil Zbyněk – současný vedoucí kroužku
plastikového modeláře při DDM Rakovník.
V sobotu za příznivého počasí proběhla soutěž
leteckých modelářů.
Časoměřiči Ing. Milan Hůla a Jiří Habart nestačili sledovat jednotlivé starty jak házedel, tak „gumáků“ – P–30.
Vítězové jednotlivých kategorií Házela: nejml. Daniel Vožeh, mladší Petr Palivec, starší David Kopřiva a za juniory Jan Kratochvíl.
V P30 1. Jan Vožeh, druhý Petr Palivec a třetí David Kopřiva.
Senioři připravili jako ukázky své létající modely – vrtulníky a letadla řízená rádiem – viz fota
Vše zaznamenala a nafotila
Marie Círová, DDM Rakovník

AKCE DDM
PÁTEK 3. 6.

STŘEDA 8. 6.

Kurty u sokolovvny Rakovník 8.00 hodin
VYBÍJENÁ

Areál u 3. ZŠ Rakovník
SOPTÍK BY SE DIVIL…

– kvalifikace na olympiádu
H. Opatová

soutěž pro děti z 3. ZŠ Rakovník pořádaná
ve spolupráci s Městem Rakovník a HZS
Rakovník
M. Círová

SOBOTA 4. 6.
Čermákovy sady
14.00 hodin
POHÁDKOVÝ LES
aneb ZA POHÁDKAMI DO PARKU
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 Radia Relax
M. Donátová
Cena za průkazku 20,– Kč,
ostatní vstupné dobrovolné

SO – PÁ 4.– 11. 6.
Zahrada u Klubu DDM 8.00 – 18.00 hodin
ŽOLDNÉŘSKÝ TÁBOR
výstava Klubu vojenské historie
M. Donátová, O. Domin
vstupné 10,– Kč

ÚTERÝ 7. 6.
Areál u 3. ZŠ Rakovník
8.00 hodin
ATLETICKÁ VŠESTRANNOST
H. Opatová

Pozvánky, Informace

14.00 hodin

8.00 hodin

akce probíhá za podpory Města Rakovníka
H. Opatová

ČTVRTEK 9. 6.
Dle sportů
OLYMPIÁDA ZŠ – hry

8.00 hodin

akce probíhá za podpory Města Rakovníka
H. Opatová

PÁTEK 10. 6.
Areál u 3. ZŠ Rakovník
SOFTBAL pro ZŠ

8.00 hodin

JESENICE U RAKOVNÍKA
– chata Irena (pro mladší děti)
informace M. Vondříčková

2 200 Kč

KRKONOŠE – VÍTKOVICE
– chata Bohemia (pro děti od 6 let)
informace M. Círová

3 000 Kč

1. – 5. 8.
ŠUMAVA – CHURÁŇOV
– chata Cihelna
cyklo + pěší turistika pro všechny
(děti pěší do 3. třídy, kolo od 5. třídy)
informace H. Opatová
2 200 Kč

14. – 19. 8.
KRKONOŠE – LABSKÁ
– chata SP Rakovník
pěší turistika
informace M. Vondříčková

2 200 Kč

LÉTO RAKOVNICKÝCH DĚTÍ

H. Opatová

1. – 5. 8., 8. – 12. 8., 15. – 19. 8.*, 22. – 26. 8.

STŘEDA 22. 6.
Sokolovna Rakovník
OLYMPIÁDA MŠ

10. 7. – 15. 7.

13. 7 – 21. 7.

STŘEDA 8. 6.
Areál u 3. ZŠ Rakovník
OLYMPIÁDA ZŠ – atletika

VOLNÁ MÍSTA
NA LETNÍCH TÁBORECH

8.00 hodin

akce probíhá za podpory Města Rakovníka
H. Opatová

příměstský tábor, pestrý program + výlet
akce podpořena Městem Rakovník
* tento týden je možné i kolo
M. Círová, M. Donátová, H. Opatová, A. Holá
600 Kč/týden, 130 Kč/den

www.mesto-rakovnik.cz
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 MĚSTSKÁ KNIHOVNA RAKOVNÍK
KNIHOVNICKÝ SVÁTEK
Určitě každý z nás je rád pochválen za dobře odvedenou práci. A jestliže
vás chválí někdo, kdo vaší práci rozumí, tak se pochvala dvojnásobí. Naše
knihovna měla velký důvod k radosti. Ne, že by nás někdo chválil plácáním
po ramenou, ale vybrali si nás kolegové a kolegyně z dalekých i blízkých
knihoven a poctili nás svojí návštěvou. Už samotný fakt, že si právě naši
knihovnu z desítek v republice vyberou kolegové pracující v oboru knihovnictví na severu Moravy je velká čest. V pátek 6. května se za velkého halasu
otevřely dveře naší knihovny Moravákům z krajských, vědeckých, městských
i obecních knihoven. Knihovníci hodnotili prostory, porovnávali výsledky
s těmi svými, srovnávali podmínky dané zřizovateli. Rakovnická knihovna
vyšla téměř ve všech srovnáních na výbornou, hodně přítomné zaskočily
přeplněné prostory dospělého oddělení a malé prostory oddělení pro děti. V porovnání výsledků a aktivit knihovny jsme dopadli více než výborně.
Po prohlídce města a krátkém posezení v dětském oddělení jsme se s moravskými knihovníky vydali na Křivoklátsko, konkrétně jsme společně prošli naučnou stezku Brdatku. Nádherný slunečný den dohromady s krásnou
přírodou, čerstvý svěží vzduch a romantické okolí Berounky. To vše se pro
naše hosty spojilo v jeden úžasný zážitek. A věta jedné moravské kolegyně
„opravdu není těžké si tento kraj zamilovat“, mluvila za všechny přítomné.
Na závěr e-mail z Opavy: „ Ještě jednou díky za nezapomenutelné zážitky
z Rakovníka a pohoštění, prohlídku, vřelé a milé přijetí.“ Zuzana Bornová,
ředitelka Knihovny Petra Bezruče v Opavě.
Další návštěva nás potěšila hned 18. května. Do Rakovníka zavítaly kolegyně
ze středních Čech. Ty si udělaly přímo exkurzi po čtyřech knihovnách. Ke
kladenským (vědecké a městské) přidaly novou knihovnu v Novém Strašecí
a exkurzi zakončily v naší knihovně a krátkou prohlídkou města.
Příjemné posezení s kolegyněmi ze středních Čech, bohatá diskuse nad problematikou knihovnictví v jednotlivých městech kraje a prezentace rakovnické knihovny, to byly hlavní body tohoto květnového setkání.
Osobně zastávám názor, že žádná dokonalá technika a regály plné knih nedělají knihovnu místem, kam se lidi vrací. Největší devízou knihoven jsou
především LIDÉ. Jednak ti, kteří v knihovně pracují, ale také lidé, kteří její
oddělení navštěvují. Vzájemná symbióza těchto faktorů vytváří místo služeb,
ale také místo pohody a místo setkání. A po návštěvě kolegyň a kolegů knihovníků ze severní Moravy a ze středních Čech, jsem se přesvědčila, že většina knihovníků svojí profesí opravdu žije a poskytuje svému okolí prostředí,
kam je radost vejít. Rakovnická knihovna a její pracovníci rozhodně nejsou
ve srovnání s ostatními knihovnami pozadu. Naopak, patříme ke knihovnám
hodně aktivním a akčním, ke knihovnám, které se snaží vytvářet prostředí
a programy tak, aby se u nás a s námi lidé cítili dobře. Milena Křikavová
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POZVÁNKA NA

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

Letní kino Rakovník, 23. červen 2011 od 9 hodin
Na velkou narozeninovou jízdu zveme děti i jejich rodiče, žáky, studenty a jejich učitele. Zveme všechny lidi, kteří se umějí bavit.

Nenechte si ujít setkání s narozeninovým hostem KAŠPÁRKEM V ROHLÍKU, který přijede do letního kina v 18.00 hodin.
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Kultura

SLAVNÉ FRANCOUZSKÉ PÁRY
V květnu pořádala knihovna pořad, na který pozvala všechny, kdo mají rádi francouzské šansony. S programem Slavné francouzské páry přijela do
Rakovníka zpěvačka Eva Kriz Lifková, francouzský herec a zpěvák Eduard
Mesdag a klavírista Milan Dvořák. Všichni jmenovaní představili radosti
a lásku, starosti i strasti slavných párů francouzské historie a kultury. Každé setkání muže a ženy je svým způsobem jedinečné, ale jen z některých
párů se stanou legendy. Z Francie známé páry Bardot a Vadim, Napoleon
a Josefína, Chopin a Sandová, Cocteau a Marais, Cerdan a Piaf…, k legendám rozhodně patří. O každém z nich se dá povídat i zpívat. A tak tomu
bylo skutečně i v milém komorním pořadu v pátek 20. května, dopoledne v Klubu DDM v Čermákových sadech a večer v sále Kulturního centra.
Milena Křikavová
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 STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV V RAKOVNÍKU
Státní okresní archiv v Rakovníku
a Městská knihovna Rakovník
vás zvou

Státní okresní archiv Rakovník
vás u příležitosti Mezinárodního dne archivářů
srdečně zve na

na výstavu při příležitosti
170 let knihovny v Rakovníku

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

RAKOVNICKÁ KNIHOVNA
V DOKUMENTECH
Výstava bude zahájena
dne 16. června 2011 v 10 hodin
v prostorách archivu
a potrvá do 31. srpna 2011.
Při zahájení proběhne prezentace nedávno vydané knihy
Rakovnické paměti 19. století

Kultura, Pozvánky

9. června 2011 od 8 do 18 hodin
Rádi vás přivítáme v budově našeho archivu,
kde budou pro návštěvníky připraveny
komentované prohlídky s prezentací
vybraných archiválií a výstavka rakovnických
kronik.
Státní okresní archiv Rakovník
telefon/fax: 313 513 062
Plzeňská 2493, 269 01 Rakovník
e-mail: soka-rakovnik@soapraha.cz
www.soapraha.cz

www.mesto-rakovnik.cz
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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

PAVEL VÁCHA
FOTOGRAFIE

9. 6. – 4. 9. 2011
PŘÍBĚHY KVĚTIN
Rostliny z botanické zahrady v Rakovníku
Vernisáž 9. 6. od 16,00 hodin

HEROLDOVA SÍŇ

Obrazy

2. 6. 2011

19.00 hodin
MAGISTRAE RACONENSES
A PERLIČKY

9. 6. 2011

19.30 hodin

DUO TERES
9. abonentní koncert KPH
Lucie Kopsová – housle,
Tomáš Honěk – kytara
Program: A. Vivaldi, J. S. Bach, N. Paganini,
I. Albéniz, A. Tučapský, J. Truhlář,
A. Piazzolla

VÝSTAVNÍ SÍŇ NA RADNICI

23. 6. – 28. 8. 2011
MILAN VÁCHA, SOCHY
JIŘÍ ALTMAN, GRAFIKA
RUDOLF RIEDLBAUCH, MALBA
Vernisáž 23. 6. 2011 od 16.00 hodin

DO 5. 6. 2011
NAMALUJ SVÉ MĚSTO,
SVOJI VESNICI
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
Vyhlášení výsledků 24. 5. od 14.00 hodin

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

MANSARDA MUZEA

30. 6. – 31. 7. 2011
PAVLÍNA ČEPIČKOVÁ ŠŮSOVÁ
KERAMICKÉ SOCHY A OBJEKTY

DO 19. 6. 2011
JÁ KOČKA

KULTURNÍ AKCE:
1. 6. 2011
Sál Dr. Spalové 17.00 hodin
STAVEBNICE Z DUHY

Vernisáž ve čtvrtek 30. 6. v 16.00 hodin

24. 6. – 11. 9. 2011

Zábavný program písní a monologů náctiletých
Účinkují žáci ZUŠ Rakovník

ÚTULNÝ DOMOV
Vernisáž v pátek 24. 6. v 16.00 hodin

PETROVCOVA VÝSTAVNÍ SÍŇ
DO 5. 6. 2011

GALERIE SAMSON-CAFEÉ
16. 6. 2011

DO 11. 6. 2011
RADMILA ŘÍHOVÁ

OD KORZETU
K PUSH-UPKÁM

Obrazy

Nádvoří muzea
THE CANNONBALLS

21.30 hodin

Koncert z cyklu RAKOVNICKÁ NOKTURNA

14. 6. – 2. 7. 2011

7. 6. – 26. 6. 2011

VÝTVARNÁ ŠKOLA
ALENY JEDLIČKOVÉ

MŠ V LUKÁCH
BARVY DUHY

Vernisáž v úterý 14. 6. v 18.00 hodin

Vernisáž v úterý 7. 6. v 15.30 hodin

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

20

Radnice | červen 2011

Výjimky v červnu:
25. 6. SO Veřejnost plave již od 10.00 hodin.
30. 6. ČT Veřejnost plave: 12 – 20 hodin. Dopoledne bazén pronajatý.
NEPŘEHLÉDNI!!!
Celodenní vstupenky na měsíce červenec a srpen 2011 jsou v prodeji. Nedělní plavání pojišťenců od ZP METAL-ALIANCE je jako každoročně na
měsíce červen, červenec a srpen přerušeno. Bude obnoveno v září. K nákupu permanentních vstupenek a úhradě běžného vstupného můžete využít
bezhotovostních šeků. O letním provozu Městského plaveckého bazénu na
Pavel Kumpa
jiném místě měsíčníku RADNICE.

Kultura, Sport

NIC NEŽ PRAVDA O PLAVECKÉM BAZÉNU XX.
DÁREK VYZNAVAČŮM SAUNOVÁNÍ • OPRAVA STŘECHY A NOVÉ KUPOLE NAD HLAVNÍ CHODBOU • PROVOZ MĚSTSKÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU RAKOVNÍK, P. O., V ČERVNU, ČERVENCI A SRPNU.
Nová prohřívárna finské sauny včetně vnitřního vybavení (stupňovitých pryčen a dveří) bude od září sloužit vyznavačům tohoto druhu relaxace. Po devíti letech stálého provozu došlo k naprostému vyschnutí
dřevěného obložení, které bylo kombinací smrku a jihoafrického stromu abachi.
Z důvodu únavy materiálu docházelo ke zkřivení dveří, tvorby třísek na stěnách obložení a uvolnění záchytů elektrických kamen. Finská sauna bude na
nejnutnější dobu v důsledku prací pro veřejnost uzavřena. Práce proběhnou
v prázdninových měsících, ukončení je městem stanoveno nejpozději do 31. 8.
2011. V červnu je provoz finské sauny standardní dle uvedeného rozpisu.
Oprava střechy a nové kupole nad hlavní chodbou znamenají pro návštěvníka jistotu, že vodu shora může zažít již jen ve sprchách. Široké veřejnosti
je jistě známo, že do bazénu po vydatnějších deštích na některých místech
zatékalo. Nejhorší stav byl celoplošně v šatnách mužů a na vstupní chodbě
v místech netěsnících a popraskaných kupolí, které propouštěly dešťovou
vodu i nad kancelář ředitelky plavecké školy a služební WC. Likvidaci poničené omítky a vymalování všech prostor plaveckého bazénu provedou naši
zaměstnanci v prvé dekádě měsíce září, kdy je bazén z důvodu povinného
sanitárního týdne pro veřejnost uzavřen.
Provoz bazénu v červnu. Jelikož výuka plavecké školy probíhá celý červen, zůstává otevírací doba pro veřejnost dle rozvrhu konstantní. Již od
20. května mohl klient využívat upravenou travnatou plochu k opalování za tzv. hodinové (75 min.) vstupné. Venkovní nádrž bude napuštěna
v přímé souvislosti s červnovou předpovědí počasí a teplotami vody. Vše
prozatím nasvědčuje, že první klient okusí plavání ve venkovním bazénu
v prvé dekádě měsíce června. Pokud bude hlášeno krásné počasí, budeme
na víkendy napouštět i dětské brouzdaliště. Provoz všech atrakcí v červnu rovněž beze změn.
Provoz bazénu v červenci a srpnu. Prázdninový provoz celého plaveckého areálu bude po celých 62 dnů neměnný: 10.00 – 20.00 hodin. Pro dospělého vyjde celodenní vstupenka na 60,–Kč, pro dítě a ostatní 50,–Kč.
V ceně vstupenky je možnost neomezeného vyžití ve vířivé vaně „WHIRLPOOL“ nebo na dětském tobogánu „Mořský had“. Obě zmiňované

atrakce budou po celé dny nepřetržitě v provozu. Návštěvníci budou mít
po celou dobu prázdnin rovněž k dispozici oba vnitřní bazény s příslušenstvím, venkovní nádrž, travnatou plochu a nudapláž. Pro maminky
s malými dětmi bude připraveno brouzdaliště se skluzavkou, chýše „BABY JAGY“ s houpačkami. Solární louku „TAHITI“ lze využívat v otevírací
době bazénu kdykoliv bez zamluvení. Pobyt v této atrakci není součástí
celodenní vstupenky. Jak je výše uvedeno, finská sauna bude po nějaký čas
v letních měsících uzavřena z důvodu nového obložení prohřívárny. Balíčky zvýhodněných služeb typu F a G bude moci klient využít jedině při
zprovoznění finské sauny. Je již každoroční záležitostí uzavření parních
lázní pro obě pohlaví z důvodu prohlídky parogenerátorů po náročném
provozu. Je možná zbytečné sdělovat, že ranní plavání bude obnoveno
po letní sezóně v měsíci září. Celodenní pronájmy slunečníků, lehátek,
kabinek pro dámy nebo plaveckých pomůcek pro nejmenší vyjdou návštěvníka na pár drobných. Ruční fény lze vypůjčit za 5,–Kč v recepci
plaveckého bazénu. Dovoluji si upozornit, že použití vlastních vysoušečů není povoleno. O bezpečnost plavců se postarají profesionální plavčíci, kteří budou nápomocni rodičům při přenosu kočárků na travnatou
plochu. Dráhy pro kondiční plavání v počtu 2 ve vnitřní a 1 ve venkovní
nádrži budou připraveny. Z gastronomického hlediska bude letos o návštěvníky velmi dobře postaráno.
V našem zařízení je výjma plateb v hotovosti možno využívat bezhotovostních šeků typu: FLEXI-FOKUS-RELAX PASS, DÁRKOVÝ ŠEK, TICKET
MULTI a UNIŠEK. Dovoluji si předeslat, že na uvedené šeky nelze vracet
v hotovosti. Pokud má klient v úmyslu pobýt v našem areálu pouze krátký
čas (kondiční plavání), doporučuji zakoupit permanentní vstupenku s různou časovou metráží, která při větším počtu krátkodobých návštěv vyjde
levněji než celodenní vstupné.
Pohodově prožité prázdninové měsíce především v našem nádherném plaveckém areálu, přejí všem občanům zaměstnanci Městského plaveckého
bazénu. Prioritním cílem naší práce a vynaložených snah je spokojenost
a zachování přízně klientů.
Pavel Kumpa

HISTORIE NA FOTOGRAFII
V úvodu článku k červnové Radnici musím poprvé za dobu existence tohoto periodika veřejně pochválit Radničního šotka. Nevíte proč? Pokusím
se vám to srozumitelně vysvětlit. Jsem už pěkných pár týdnů v důchodu
a při svých návštěvách u lékařů se vždy snažím sehnat nějaký lék anebo
alespoň doporučení na prodloužení aktivního věku o padesát let. A teď
si představte mé překvapení, když mě kolegyně z Amfory upozornila na
snímek s otazníkem v květnové Radnici, který byl údajně mnou vyfocen
v roce 2110. Zajásal jsem neboť být živ do 170 let a ještě fotit! Komu by
se to nelíbilo. A tak díky, Radniční šotku, alespoň za tu nádhernou představu s otazníkem.
Ale nyní už se věnujme výsledkům květnové Radnice. Včetně konce dubna a až do dnešního dne došlo 279 odpovědí, z toho 253 odpovědí správných. Na prvním místě se umístil snímek č. 2, dnešní hospoda „U Písy“
v Pražské ulici. Došlo 202 odpovědí, 199 správných. Tento Zuzkovic dům
kdysi hostil hospodu „U Hégrů“ a v socialistické éře zde sídlily rozvodné
závody se zkratkou RPR. Letmo vzpomínám na partu techniků a montérů, kteří udržovali chod elektrické energie po okrese. Namátkou jmenuji
pány Majera, Jedličku, Lindu, Vitouše, Svobodu, Šnobla a Zvelebila. Bylo
jich daleko více, ale je to už dávno. Kdo byste věděl víc, tak se mi ozvěte. Pro úplnost uvádím, že na snímku jedou koně ze školního statku na
Bůlovně a jeden z nich se jmenuje Jiskra. Patrně jde o poslední zvonění
žáků SZTŠ. Na druhém místě byl snímek č. 4., na který došlo 171 odpovědí, z toho 157 správných. Jedná se o „Hotel Lions“ – školicí středisko
Nesuchyně, s. r. o., který byl postaven ve stylu „retro selské stavení“ a má
kapacitu 127 lůžek. Na třetím místě se umístil snímek č. 1. Došlo 128 odpovědí, z toho 95 správných. Jedná se o výhled z lávky přes Rakovnický
potok do prostoru bývalého hřiště Ymca, kde v pravé straně snímku je
vidět komín pivovaru a v levé straně je pak vidět první vysoký panelák.
Čtenáře často zmátly houpačky a tak hádali, že jde o lávku u „Asuanu“

Sport, Historie na fotografii

s výhledem na TOS. Na posledním místě se umístil snímek č. 3. Děvčata
se nepoznala nebo nechtěla poznat. Vzhledem k tomu, že byl máj – lásky
čas, neměly asi na hádání čas. Došlo 15 odpovědí a uhodli nebo poznali
jsme jen tři cvičenky a to paní Biedermanovou, Černou – Lechnýřovou
a Janu Bekeovou. Vylosovaným výhercem květnové Radnice se stává pan
Karel Kulhánek, Čs. Legií 1845. Vítězi blahopřeji a žádám jej, aby si svoji
knižní výhru vyzvedl v Městském informačním centru do konce června
2011. A nyní jedna oprava. Na snímku č. 3 v dubnové Radnici poznali dva
čtenáři Mudr. Zemana z Plzně. Nyní se mi z Plzně ozval příbuzný tohoto
pána a doložil, že se jedná o pana Ježka, též z Plzně.
Nápověda pro červnovou Radnici:
1. Mobil to převálcoval
2. Výletní místo prvé republiky
3. Pozor! Někteří jsou Němci
4. Den horníků se slaví většinou zde
5. Známá planeta z Rakovníka. První zleva: Marcela Lincová-Repková, druhý
zleva ?, saxofonista Jirka Loupáček a zády stojí v igelitu Bohunka Týčová
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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Kostelík sv. Jiljí u kasáren – 40. léta (foto Levý)

Husovo náměstí – 40. léta (archiv Fiala)

Výstavba finančního úřadu u 1. ZŠ – 1996 (foto Hvězda)

Kde všude lze v Rakovníku zaparkovat. Rakovnický potok u Nádražní ulice. –
2008 (foto Mužíková)

Husovo náměstí. Pohled ze střechy kostela – 1980 (foto Hvězda)

5 Snímek mimo soutěž. Poznáte zpěváka v klobouku? Více nápověda v článku.
– 1975 (foto neznámý autor)
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1. Kde a co se na tomto snímku v roce 1995 staví? (foto Hvězda)

2. Na jaké trati a přes který potok vede tento viadukt?
foto Hvězda, 1995

Historie na fotografii
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3. Poznáte některého z našich sportovců? – 1989 (foto Hvězda)

4. Kde na našem okrese je postaven tento objekt? – 80. léta (foto neznámý autor)
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