BRAZILSKÁ SAMBA V DIETZENBACHU
SLAVNOST BEZ HRANIC I S RAKOVNÍKEM
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V letošním roce oslavilo město Rakovník spolu s německým partnerským městem Dietzenbach již čtvrt
stolení velmi úzké a vřelé spolupráce. I když první krůčky byly tak trochu nejisté, v posledních letech se
daří toto přátelství dále rozvíjet. O tom svědčí i pozvánka na akci „Fest ohne Grenzen“, který každoročně pořádá dietzenbašský Spolek pro mezinárodní vztahy. V souvislosti s letošním jubileem vzájemné
spolupráce dostalo město Rakovník nabídku a možnost prezentovat svou kulturu, tradice a kulinářské
speciality v rámci těchto slavností.
Přípravy na slavnost začaly již s příchodem června. S ohledem na dopravní prostředek bylo třeba zvolit
vhodnou prezentaci, kterou by bylo možné „nasoukat“ do jednoho auta. To se nakonec podařilo a v sobotu 18. června ve 14.00 hodin vyrazilo plně naložené auto s tříčlennou posádkou směrem do německého Dietzenbachu. Po 6 hodinách cesty a několikakilometrovém bloudění na německé dálnici všichni
v pořádku dorazili do místa určení. Po vřelém přivítání a krátkém posezení v místním obecním domě
následoval už jen noční odpočinek.
V neděli ráno to již v Hessenském parku vypadalo jako v jednom velkém mraveništi, do kterého se připojili také rakovničtí zástupci Jindra Plamitzerová, Eva Kvasničková a Jan Polák. Po menších počátečních problémech s poryvem větru, hrozícím až vzlétnutím stanové konstrukce, se rakovnický stánek začal rýsovat.
Premiéru si ve stánku odbyl i zcela nový banner, který nechala pro potřeby prezentace města vyrobit
Městská knihovna Rakovník. Díky své velikosti a unikátní konstrukci si člověk při troše fantazie připadá,
jako by stál přímo na rakovnickém náměstí. K dispozici byly také cizojazyčné brožury o Rakovníku a jeho
okolí. Na stolech se postupně objevovaly výrobky a pochutiny z Rakovnicka. Příchozí nejvíce obdivovali
um paní Kvasničkové, která svými hbitými prsty přiváděla příchozí v němý úžas. K zaslechnutí byla slova
„Wahnsinn“, „wunderschön“ a další při pohledu na paličkováním vytvořené výrobky. Kromě spousty krajkových motivů si mohli příchozí vyzkoušet i „upaličkovaný“ klobouk a obdivovat rovněž výrobky z dílny
kroužku při Domě dětí a mládeže v Rakovníku, z nichž některé v Dietzenbachu našly své nové majitele.
Aby návštěvníkům nevyhládlo, mohli ochutnat vynikající klobásky a uzené z dílny pana Vrábíka z Kněževsi. Největší úspěch měly dle ohlasů klobásy se sýrem. Malé děti si oblíbily koláče a preclíky z pekárny
U Špáňů. Trochu netradičně působily škvarkové placky, do kterých se mnozí zakusovali s trochou nejistoty. Nejen kvůli ne zcela příznivému počasí přišla návštěvníkům vhod i teplá Luženská medovina, vynikající nápoj firmy manželů Slanařových. Po malé ochutnávce si nejeden z návštěvníků odnášel malou
láhev Rytířské, Hradní nebo Luženské medoviny s sebou domů. Nečekaný zájem vzbudil i med, jehož
byly v nabídce hned tři druhy. Rakovnický stánek se vedle regionálních pochutin dále „pochlubil“ i keramikou pana Nováka. Hlavně zvony ve tvaru kočky a trpaslíka vykouzlily nejeden úsměv na tváři návštěvníků, kteří pocházejí z nejrůznějších koutů nejen Evropy. Ke koupi pak mnohé zlákaly především
hrnečky rozmanitých tvarů a velikostí.
Díky pestrému národnostnímu složení obyvatel Dietzenbachu mohl návštěvník slavností narazit na stánek Turecka, Řecka, Maďarska, ale i mimoevropských států, např. Brazílie. Tomu také odpovídala velmi
pestrá nabídka nejrůznějších kulinářských specialit a nápojů v ostatních stáncích. Atmosféru festivalu
velmi vhodně doplnila vystoupení na centrálním pódiu, kde zazněly i rytmy brazilské samby.
S příchodem osmé hodiny večerní již čekal vystavující úklid a balení stánků. Dle slov hostitelů se rakovnický stánek velmi líbil pro jeho pestrou nabídku a velmi vhodně doplnil paletu národností, které se
festivalu zúčastnily. Rakovník vzbudil mezi návštěvníky velký zájem, měli jsme tak možnost odpovídat
na spoustu dotazů a město blíže zájemcům přiblížit. Svou cestu plnou neopakovatelných dojmů zakončila rakovnická posádka v pondělí kolem druhé hodiny ranní.
Na závěr patří velké díky převážně paní Evě Kvasničkové, DDM v Rakovníku a dále paní Haně Špáňové,
manželům Evě a Vladimíru Slanařovým, panu Miroslavu Novákovi a za uzeniny panu Janu Vrabíkovi,
kteří produkty svých firem umožnili úspěšnou prezentaci našeho města v zahraničí.
Jindra Plamitzerová a Jan Polák
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neschválilo a uložilo finančnímu
výboru předložit nový návrh. Finanční výbor na únorové jednání
nic nepřipravil, proto ekonomický
odbor inicioval přes radu města
kompromisní návrh dodatku na
březnovém zasedání zastupitelstva s tím, že v případě předložení
vyhlášky finančním výborem bude kompromisní návrh stažen. Finanční výbor opět nic nepředložil,
proto byla zastupitelstvem přijata
alespoň dílčí novela vyhlášky. Dozorový orgán následně posoudil,
jak novelu vyhlášky, tak i dosud
platné dodatky vyhlášky, v nichž
shledal nedostatky pramenící z legislativních změn. Nutno podotknout, že původní prosincový návrh
vyhlášky objevené závady odstraňoval. Nyní je třeba vše dát do pořádku s nově platnou legislativou
a i z důvodu přehlednosti bude
vytvořena jedna vyhláška, která
bude rušit všechny předchozí dodatky. Na červnovém zasedání zastupitelstva se předloží de facto
prosincový návrh vyhlášky, který
KNIŽNÍ DAR PRO ŠKOLKU byl dopředu konzultován s dozoMateřská školka Klicperova Rakov- rovým orgánem.
ník dostala darem od firmy Euromedia Group, k. s., Praha dar v po- PLACENÍ KARTOU
době knih v hodnotě 35 640,– Kč. I NA ÚŘADĚ
Tento knižní dar bude použit při V rámci zlepšování služeb veřejvýuce a na celoroční akce pro děti. nosti vypsala rada města zadávaRada města jako orgán zřizovatele cí řízení, v němž poptává systém
školky s přijetím daru dle zřizovací umožňující placení poplatků v pokladnách úřadu pomocí běžných
listiny školky souhlasila.
platebních karet.
NOVÁ VYHLÁŠKA
Na úřadě by měly být k dispoziO MÍSTNÍCH POPLATCÍCH ci dva platební terminály. V hodS příchodem nového roku došlo nocení zakázky bude rozhodující
k legislativním změnám několi- nejen výše cenových nabídek, ale
ka zákonů, které si vynutily zpra- technická komptabilita s účetními
cování nové vyhlášky o místních systémy úřadu.
poplatcích. Ekonomický odbor
v návaznosti na tyto legislativní FINANČNÍ DAR
změny předložil návrh nové vy- OD P&G – RAKONA
hlášky o místních poplatcích radě Město Rakovník každoročně zísa zastupitelstvu města již na pod- kává od společnosti Procter &
zim loňského roku. Vyhláška byla Gamble – Rakona, s. r. o., finančzpracována podle vzoru minister- ní dar ve výši 2 mil. Kč, který je
stva vnitra a byla s tímto orgánem následně určen na spolufinancoi konzultována. Rada vyhlášku do- vání projektů města v daném roporučila k přijetí. Zastupitelstvo ce. V letošním roce byl tento dar
i přes upozornění na legislativní rozčleněn na spolufinancování
změny v prosinci 2010 vyhlášku několika projektů. Jedním z nich

PŘÍSPĚVEK NA KLUBÍČKO

Nezisková organizace Klubíčko má
své sídlo v Berouně, kde poskytuje hlavně zdravotně postiženým
občanům celou řadu služeb. Jedná se o denní a týdenní stacionář,
osobní asistenci, odlehčovací službu a sociálně – terapeutické dílny.
Tato organizace poskytuje jmenované služby i potřebným lidem za
hranicemi Berouna. Podle informací Městského úřadu v Berouně
se jedná o sdružení spolupracující
s tamním městem na komunitním
plánování a poskytující služby na
vysoké úrovni. Svým zaměřením
by se zjednodušeně dalo říci, že se
jedná o podobné zařízení, jako je
rakovnický Ráček. Služeb berounského Klubíčka využívají také klienti z Rakovníka, proto byla městu Rakovník adresována žádost
o finanční příspěvek. Rada města
s ohledem na složitou situaci s financováním sociálních služeb rozhodla o přidělení příspěvku ve výši
5 000,– Kč.
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je příspěvek ve výši 230 000,– Kč
na realizaci 2. etapy regenerace
památkové zóny v ulicích Masná,
Kamenná a Martinovského. Částka 440 000,– Kč pomůže s rekonstrukcí chodníku v ulici Průběžná.
Úpravami by měl projít i kruhový
objezd u TESCA, na který je vyčleněna částka 230 000,– Kč. V loňském roce se začalo s postupnou
opravou parku v ulici Na Sekyře.
Na jeho další etapu bylo vyčleněno 600 000,– Kč. Dalších 100 000,–
Kč použije město dle darovací smlouvy na opravu střechy
na objektu jeslí a Ráčku. Během
prázdnin by se mělo pomalu začít i s výstavbou cyklostezky směrem na Olešnou. I tato výstavba
bude spolufinancována částkou
400 000,– Kč.

Projektant celou stavbu odhadl na
3 až 4 milióny korun. Skutečná cena
realizace vzejde až po vyhodnocení
zadávacího řízení, o jehož vypsání
rada města rozhodla. S pracemi by
se mohlo začít již na začátku prázdnin. Celá akce by měla být dokončena v průběhu září.

DOZOR NA CYKLOSTEZCE

V současné době vrcholí výběr
zhotovitele projektu cyklostezky
Rakovník – Olešná s propojením
Olešná – Kněževes. Tím se tento projekt dostává do své realizační fáze. Podobně jako u ostatních projektů kofinancovaných ze
zdrojů EU je rovněž nutné zadat
výkon technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Obě
činnosti jsou uznatelnými náklady
VYHODNOCENÍ INTERIÉRU projektu, tj. přiznaná dotace se na
ně vztahuje. Radní se rozhodli na
LECHNÝŘOVNY
Ve stínu Loutkového divadla Před zajištění těchto činností vypsat zabranou se ze starého a opomenu- dávací řízení.
tého domu klube postupně starobylá roubenka. Tento objekt bude STŘECHA GARÁŽÍ U DOMU
po dokončení rekonstrukce sloužit OSVĚTY
jako nová atraktivita cestovního ru- Historická část Domu osvěty pochu a bude v ní umístěna expozi- malu získává zpět svůj téměř půce loutkářství a rakovnické kultur- vodní vzhled, a to i za pomoci
ní historie. Kromě oprav zevnějšku získaných prostředků z dotačníje třeba nově vybavit v souladu se ho programu Ministerstva kultuzáměrem využití objektu i interiér. ry ČR. K celému objektu přiléhají
Ten by měl kromě vitrín, osvětlení, z jižní strany i garáže, jejichž eterzařízení kuchyňky apod. obsahovat nitová střecha je do značné míry
i audiovizuální techniku. V termínu poškozena. Z tohoto důvodu bylo
pro podání nabídek projevily o za- vypsáno zadávací řízení na opravu střechy za použití nové krytiny
kázku zájem 4 firmy.
Jediným kritériem hodnocení byla v podobě falcovaného pozinkonejnižší nabídková cena, kterou ve vaného ocelového plechu. Opravýši 810 300,– Kč vč. DPH podala fir- vy se částečně dotknou i dřevěné
ma REVYKO, spol. s r. o. z Prahy. Na- konstrukce střechy. Zveřejněnéopak na druhém konci hodnocení ho zadávacího řízení se zúčastnibyly nabídky pohybující se okolo ly 3 firmy, které nabídly realizaci
v cenovém rozmezí 158 730,– Kč
cca 1,1 mil Kč.
vč. DPH až 197 854,71 Kč vč. DPH.
Nejnižší cenu nabídla a smlouva
VÍCE PARKOVACÍCH MÍST
o dílo bude podepsána s firmou
V ULICI FR. DIEPOLTA
Město Rakovník má již od roku KOBO/BLESK, s. r. o., Rakovník.
2009 zpracovanou projektovou dokumentaci rekonstrukce chodníku STATISTIKA ODCHYCEa vytvoření parkovacích míst podél NÝCH HOLUBŮ
ulice Františka Diepolta. Po dodá- V lednu letošního roku uzavřelo
ní kompletního projektu byla zajiš- město Rakovník smlouvu s firmou
těna i potřebná stavební povolení. Ing. Jaroslav Lainz ve výši 50 400,–

Zprávy z města

Kč vč. DPH, jejímž prostřednictvím
se provádějí odchyty holubů do
klecí. Během ledna bylo ve městě
nainstalováno celkem 6 odchytových klecí jak v samotném centru
města, tak i na silech ZZN, kde byla v minulosti zaznamenána jejich
největší koncentrace.
Právě sila poskytují holubům během zimy dostatek potravy a úkryt
před nepřízní počasí.
Na základě jednání se společností ZZN se podařilo dohodnout na
finanční spoluúčasti firmy při odchytu holubů ve výši 10 000,– Kč.
I díky většímu počtu klecí se podařilo odchytit 340 holubů, což
oproti předchozímu roku znamená nárůst o 88 odchycených ptáků.
Město Rakovník bude i nadále v regulaci populace holubů pokračovat. S ohledem na průběh odchytů se vypíše příští zadávací řízení
již v listopadu s tím, že k odchytu
by docházelo v měsících prosinec
2011až únor 2012. V tomto období je nejvyšší pravděpodobnost
úspěchu odchytu holubů z důvodu nedostatku potravy a chladného počasí (sněhu).

NOVÉ SCHODY
DO ZIMNÍHO STADIONU
V současné době jsou pro vstup do
ubytovny zimního stadionu používány venkovní kovové schody,
které se musí každý rok opravovat.
Některé schody jsou již dokonce
nahrazeny i kovovými rošty. I přes
vynakládanou údržbu nelze z důvodu neustálého vlivu povětrnostních podmínek předcházet korozi
na samotném schodišti. Na základě těchto skutečností byla vypracována projektová dokumentace,
kde se využívá přízemního prosto-

ru bývalé pokladny a sousedního
skladu na vybudování nového
vnitřního schodiště. Toto schodiště nebude podléhat povětrnostním vlivům a tím nebude potřeba téměř žádná údržba, tak jako
u současného venkovního schodiště. Projekt řeší i problematiku
kontroly při vstupu do areálu Zimního stadionu Rakovník. Zatímco
ubytovna je v současné době pod
stálým dohledem recepční, vstup
do přízemních prostor stálou kontrolu postrádá. Nově by tak byla recepce zřízena v přízemí v prostoru
bývalé pokladny a tím by se zabezpečilo stálé střežení přízemních
prostor. Stávající venkovní schodiště by nahradily pouze menší
protipožární schody. Úpravy vchodu zimního stadionu se odhadují v rozmezí od 700 tisíc Kč až po
1milión Kč. Reálná cena bude známa po vyhodnocení vyhlášeného
zadávacího řízení.

REKONSTRUKCE SOUSOŠÍ
V předcházejících informacích
z rady města jste se mohli dočíst
o přípravách rekonstrukce sousoší
Panny Marie. Samotná rekonstrukce bude spočívat v odborném restaurování sloupu a stavbě nové
podkladové desky a úpravě okolí
samotného sloupu. Své služby na
provedení restaurátorských prací
nabídlo hned 9 firem. Vzhledem
k náročnosti zakázky je nezbytné
tyto nabídky konzultovat se zástupci Národního památkového ústavu
Praha. Poté se rada města k projednání výsledku vrátí. V případě založení sloupu dorazila na adresu města nabídka pouze jedné firmy, která
ovšem nesplnila podmínky zadávacího řízení. Zmíněná nabídka neby-

la úplná, protože firma zapomněla
vyplnit i druhý výkaz výměr. I přesto úřad firmu oslovil, zda za nabídnutou cenu převyšující 1 milión Kč
by byla ochotna provést všechny
požadované práce. V písemné odpovědi obdržel úřad zamítavé stanovisko. S ohledem na danou situaci a doporučení odboru radní
rozhodli o zrušení původního zadávacího řízení a vypsání nového.

špatný stav povrchu vozovek se rada města rozhodla využít podobně
jako v předchozích letech této formy spolufinancování k provedení
celkové homogenizace vozovek.
Po dokončení prací na opravě plynovodu bude obnoven v celé šíři
povrch ulice Riegrova v úseku od
ulice S. K. Neumanna po ulici Myslbekova. Nový povrch bude položen také v ulici Šafaříkova v úseku
od panelové cesty k ulici RiegroPRAVIDELNÁ
va. Obnova povrchů ulic ve zmíněREGENERACE HŘIŠŤ
ných úsecích vyjde městskou poPro zachování standardní kvality kladnu na celkem na 806 805,– Kč
travnatých hracích ploch je nutná vč. DPH.
každoroční letní regenerace. Mezi základní prvky regenerace tráv- PŘESTAVBA NEBYTŮ
níku patří aerifikace, hloubkové NA BYTY
provzdušnění, pískování, hnojení V městském domě v Pražské ulici
a dosev. Tuto regeneraci je možné č. p. 7 pronajímá město jak bytoprovádět pouze v době mezi jar- vé, tak i nebytové prostory. V poní a podzimní sezónou z důvodu slední době byly městu nebytopotřeby dostatečně dlouhé doby vé prostory vráceny a rada města
pro odpočinek travnatých ploch, na základě doporučení příslušnépo provedených jednotlivých úko- ho odboru nechala vypracovat
nech při regeneraci. Regenera- projekty na jejich přestavbu na
ci travnatých sportovních ploch bytové jednotky. Následně byla
v souladu s rozhodnutím rady měs- vypsána zadávací řízení na zhota provedou na hřištích jednotlivé tovitele přestaveb. V případě bysportovní kluby s tím, že max. část- tu č. 1 o zakázku projevily zájem
ka za jedno hřiště je stanovena na 4 subjekty. Nejnižší cenu ve vý75 000,– Kč.
ši 415 628,– Kč vč. DPH nabídla
firma Josef Drábek z Rakovníka.
HOMOGENIZACE
Oproti tomu nejvyšší nabídka byPOVRCHŮ ULIC
la necelých 700 000,– Kč. U bytu č.
V částech ulic Riegrova a Šafaříko- 3 obdržel úřad 5 nabídek. Jedna
va prováděla odborná firma v prů- nabídka byla vyloučena pro nesplběhu května rekonstrukci NTL ply- nění podmínek zadávacího řízení.
novodu. V souladu s povolením Zakázku s cenou 396 215,– Kč vč.
zvláštního užívání komunikace je DPH vyhrála firma Roman Topinka
zhotovitel stavby povinen provést z Rakovníka. Naopak nejvyšší cena
opravu vozovky v šíři jednoho jízd- se pohybovalo okolo 550 000,– Kč.
ního pruhu a dále nabídnout měsJan Polák,
tu spolufinancování opravy i drutiskový mluvčí MěÚ Rakovník
hé části vozovky. S ohledem na již

14. RADA MĚSTA
Datum konání: 24. 5. 2011, Wintrova zasedací síň
Přítomni:
Ing. Zdeněk Nejdl, Bc. Jan Švácha, Mgr. Zdeňka Jirková, Mgr. Marek Pavlík, PaedDr. Luděk Štíbr, MUDr. Ivo Trešl a tajemnice MěÚ
Rakovník Mgr. Eliška Holková
Omluven:
Mgr. Miroslav Koloc
Zapisovatelka: Jaroslava Holá
Zapsáno dne: 1. 6. 2011

SCHODIŠTĚ FOJTÍKOVA
Na konci dubna rozhodla rada města o vypsání zadávacího řízení na rekonstrukci schodiště v ulici Fojtíkova. V zadávacím řízení byly navrženy
dvě varianty oprav. První spočívala v celkové rekonstrukci schodiště včetně zábradlí. U druhé varianty se počítalo pouze s rekonstrukcí
nejvíce poškozené části schodiště
vedoucí od ulice Fojtíkova do první podesty. Určitou volnost měli
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potencionální zhotovitelé i v technologii opravy, tj. bylo možné navrhnout vlastní řešení rekonstrukce.
Dalším kritériem byla délka záruční doby. Do zadávacího řízení se
přihlásila pouze jedna firma. V porovnání s dřívější nabídkou Údržby
městských komunikací, spol. s. r. o.,
byla cena realizace firmou Roman
Topinka z Rakovníka o 50 tisíc levnější. S ohledem na stav schodiště
a doporučení odboru správy majet-

ku bude opraveno celé schodiště za
cenu 450 480,– Kč vč. DPH.

ÚPRAVA NAŘÍZENÍ
Na základě četných anket v místních médiích, výsledků studií a obdržených připomínek k budoucímu možnému technickému řešení
parkování na Husově nám., ze kterých jednoznačně vycházel podnět
k omezení počtu aut v centru města, rozhodla rada města o změnách

v souvisejícím nařízení. Zmíněné
nařízení vymezuje oblasti města Rakovníka, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené
úseky užít ke stání vozidla jen za
cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy. Změna se týká ceny
za placené stání vozidla dle parkovacího lístku, kde došlo ke zkrácení intervalu z původně půlhodiny
na 20 minut. Nově se bude platit
za každých 20 min. částka 10,– Kč.
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Při poruše systému zůstala paušální platba na 20,– Kč. Při využití
zpoplatněné služby dlouhodobého parkování získá řidič čipovou
kartu, kterou nově doplní i parkovací známka. Díky jejímu nalepení
na viditelné místo se zjednoduší
vizuální kontrola u zaparkovaných
aut. Dále došlo u dlouhodobého
parkování k odlišení osob rezidenta a abonenta a rozlišení prvního
a dalšího vozidla. V případě rezidentů, tj. fyzické osoby, které ma-

jí místo trvalého pobytu nebo jsou
vlastníky nemovitosti ve vymezené
oblasti a vlastní motorové vozidlo,
byl měsíční poplatek za parkování stanoven na 200,– Kč za vozidlo.
V případě volby ročního paušálu
zaplatí zájemci 2 000,– Kč. Za druhé
a další vozidlo je cena 400,– Kč za
měsíc a roční poplatek je 4 000,– Kč.
Abonentem se rozumí fyzická nebo
právnická osoba, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti,
popř. je v pracovním poměru u abo-

nenta. U této skupiny činí měsíční
poplatek za první vozidlo 300,– Kč
a roční 3 000,– Kč. Za stání dalších
vozidel stojí měsíční předplacené
karty 800,– Kč a v případě volby
roční karty 8 000,– Kč. Změna se týká také zásobování, kdy bylo zjištěno, že toto osvobození od poplatku
je velmi často zneužíváno i pro soukromé účely. Z tohoto důvodu bylo
toto osvobození zrušeno s tím, že
bezplatně lze zásobovat v ranních
hodinách do 8.00 hodin a odpoled-

ne po 18.00 hodin. V pěších zónách
je čas zásobování stanoven individuálním časem uvedeným na dopravním značení. Nepoctivci se ovšem také objevili i v řadách držitelů
ZTP a ZTP/P, proto se radní rozhodli i toto osvobození zrušit. Nařízení
ovšem v těchto případech předpokládá individuální řešení, např. navrácení poplatku nebo vydání bezplatné čipové karty.
Jan Polák,
tiskový mluvčí MěÚ Rakovník

15. RADA MĚSTA
Datum konání: 1. 6. 2011, Wintrova zasedací síň
Přítomni:
Ing. Zdeněk Nejdl, Bc. Jan Švácha, Mgr. Miroslav Koloc, Mgr. Marek Pavlík, MUDr. Ivo Trešl a tajemnice MěÚ Rakovník Mgr. Eliška
Holková
Omluven:
Mgr. Zdeňka Jirková, PaedDr. Luděk Štíbr
Zapisovatelka: Jaroslava Holá
Zapsáno dne: 10. 6. 2011

REKONSTRUKCE
MARIÁNSKÉHO SOUSOŠÍ
NA HUSOVĚ NÁM.
V posledních dvou letech byla provedena na Mariánském sousoší na
Husově náměstí v Rakovníku odborná měření, která prokázala neustále se zvětšující naklánění celého sloupu. Při neřešení situace
by mohlo dojít až k jeho zborcení.
Z tohoto důvodu byly zhotoveny
odborné posudky a vypsána zadávací řízení na restaurování památky a na nové založení, tj. zhotovení
nového stabilního základu. Na základě doporučení památkářů rada
města rozhodla o opravě Mariánského sousoší na Husově náměstí
tak, že restaurování sochy provede firma MgA. Václav Štochl za cenu 1 502 880,– Kč + 10% DPH. Tato firma by měla během července
rozebrat celé sousoší a v restaurátorské dílně provést jeho celkovou opravu. V této souvislosti byla
s Janem Turským, akad. sochařem
a restaurátorem, uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je
odborný dohled nad prováděním
restaurátorských prací na sousoší
Panny Marie v Rakovníku za cenu
300,– Kč vč. DPH za hodinu práce
(dalo by se říci technický dozor investora). Po rozebrání sloupu se
do práce pustí i druhá firma, která
zhotoví novou „základovou desku“
pro osazení sousoší zpět a následně upraví i okolí sloupu. Na základě vyhodnocení zadávacího řízení
práce v hodnotě 1 289 988,– Kč vč.
DPH provede firma MAO, a. s., se
sídlem v Kladně. Protože se jedná o výkopové práce v městské
památkové zóně, bude proveden
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i nezbytný archeologický průzkum.
Ten zajistí za cenu 118 824,– Kč vč.
DPH Ústav archeologické památkové péče středních Čech se sídlem
v Praze. Zrestaurovaný sloup by se
měl dle předběžných odhadů na
náměstí opět objevit příští rok na
jaře nebo v létě.

storu také původní zářivkové. Výměnou stávajících plechových
podhledů a osvětlení v prostorách
schodiště a chodbách před sálem
Kulturního centra dojde k celkovému ucelení celého prostoru s hlavní vstupní chodbou a zkvalitnění
prostředí celého Kulturního centra
v Rakovníku.
DARY NA VZDĚLÁVÁNÍ
Za tímto účelem bylo vyhlášeno
ŽÁKŮ NA 3. ZŠ RAKOVNÍK zadávací řízení. Hrubý odhad náDle zřizovacích listin příspěvkových kladů akce je mezi 250 000,– Kč až
organizací musí s přijetím daru sou- 300 000,– Kč.
hlasit i jejich zřizovatel, tj. rada města.
Do jisté míry se jedná o formální čin, ZPEVNĚNÍ
ale zákonu musí být učiněno zadost. POVRCHŮ POZEMKŮ
3. ZŠ Rakovník obdržela finanční dar ZA SOKOLOVNOU
ve výši 4 000,– Kč určený pro potře- Prostor za současnou sokolovnou
by výuky a vzdělávání od vydavatele vznikl na základě demolice starých
Jana Tatarky. Dalším darem je „vodní objektů a veřejnost tento prostor
kufřík“ od společnosti Středočeské využívá k bezplatnému odstavevodárny, a. s., v hodnotě 6 500,– Kč, ní svých plechových miláčků. Díky
který by měl opět sloužit ke zlepšení frekvenci používání se nezpevněný
výuky na základní škole.
povrch každoročně po deštích promění v plochu plnou výmolů, a to
ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ
i přes každoroční provizorní opravu.
NA OPRAVU PODHLEDŮ
Rada města po zhodnocení tohoV KC RAKOVNÍK
to stavu rozhodla vypsat zadávací
Jedná se o výměnu stávajícího ple- řízení na zpevnění pozemků za sochového podhledu nad hlavním kolovnou. Zpevnění by se mělo týschodištěm za podhled kazetový kat všech pozemků a mělo by být
o rozměru 600×600 mm a výměny provedeno do živice.
osvětlení nad schodištěm u dvou
podélných chodeb před vstupem CHODNÍK VE FLEMÍKOVĚ
do sálu Kulturního centra Rakovník. ULICI A NA LETNÉ
Před čtyřmi lety proběhla výmě- Ve Flemíkově ulici a ulici Na Letna stávajících plechových podhle- né dochází od loňského podzimu
dů za podhled kazetový včetně vý- postupně k rekonstrukci několika
měny osvětlení v prostorách hlavní inženýrských sítí (plynovod, vodochodby před šatnami v Kulturním vodní přípojky, elektrika, kabelová
centru Rakovník. V současné době televize). Síťaři dle podmínek zájsou původní plechové podhledy boru mají za povinnost obnovovat
pouze v prostorách nad hlavním i povrchy silnice popř. chodníku
schodištěm při vstupu do prostor do určité šíře, do nichž svou stavsálu a osvětlení je zde v celém pro- bou zasáhnou. Po dokončení pra-
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cí dojde k homogenizaci povrchů
vozovky a chodníků. O spolufinancování těchto oprav jste se mohli
dočíst v předešlých zprávách z rady. Některé úseky chodníků nebyly zasaženy rekonstrukcí sítí vůbec. Jedná se o celkem 10 úseků,
které zrekonstruuje město Rakovník pouze ze svých prostředků. Tato rekonstrukce je nutná, protože
povrchy jsou již ve špatném stavu. Rada města s přihlédnutím na
již dlouhou dobu stavebních prací rozhodla objednat rekonstrukci
zbylých částí chodníků v ulici Flemíkova a Na Letné u firmy Údržba
městských komunikací Rakovník,
spol. s r.o. (obch. společnost města), za celkovou cenu 411 033,– Kč
vč. DPH. Tímto dojde fakticky k celkové rekonstrukci zmíněných ulic
včetně veřejného osvětlení.

NOVÉ ODBĚRNÉ MÍSTO
NA HUSOVĚ NÁMĚSTÍ
Husovo náměstí se během roku
stává i dějištěm několika větších
kulturně společenských akcí, pro
které je nutné zajistit i odpovídající technické zázemí. Během několika akcí bylo zjištěno, že stávající
kapacita elektrického odběrového
místa zcela nedostačuje požadavkům pořadatelů. Tento nedostatek
byl vždy řešen za pomoci připojení přenosného rozvaděče k jinému
zdroji, např. veřejné osvětlení nebo
budova České pošty atd. Kvůli zajištění odpovídajícího servisu pro
tyto akce rozhodla rada města zřídit nové odběrné místo na odběr
elektrické energie na Husově nám.
Jan Polák,
tiskový mluvčí MěÚ Rakovník

Zprávy z města

 STALO SE
SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE S HASIČI
Ve středu dne 8. června 2011 uspořádalo oddělení obrany a ochrany Městského úřadu Rakovník ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Rakovník
a Hasičským záchranným sborem, stanicí Rakovník soutěžní odpoledne
pro děti 1. – 5. tříd pod názvem „Soptík by se divil“. Tato akce byla pořádána v rámci preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany, která
je zvláště pro děti hodně důležitá.
Soutěžní klání probíhalo ve sportovním areálu 3. základní školy na Zátiší
a zúčastnilo se ho devadesát dětí, které vytvořily devět družstev. Soutěžilo se
v jedenácti disciplínách, ale určitě největší pozornost byla věnována dvěma
hasičským, a to rozvinutí a svinutí hasičských hadic na čas a stříkání na cíl,
kterým byly plastové kuželky.
Sportovnímu zápolení přálo počasí a děti tak strávily příjemné odpoledne,
kdy na závěr byla všechna družstva za dosažené výsledky, ale i za předvedenou snahu odměněna hračkami a pamlsky, které za finančního přispění
Městského úřadu Rakovník předal Jiří Vlček z oddělení obrany a ochrany
společně s dalšími organizátorkami akce.
Poděkování za úspěšný průběh celého odpoledne patří zejména paní
Marii Círové z Domu dětí a mládeže Rakovník, ale i třem ochotným
členům HZS, stanice Rakovník, kteří kromě odpovědnosti za svá stanoviště s požární technikou odborně odpovídali na zvídavé otázky všech
přítomných dětí.
Oddělení obrany a ochrany MěÚ Rakovník

POHÁDKY A KNIHY V RUKOU MALÝCH MALÍŘŮ
VYHODNOCENÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
V letošním roce slaví rakovnická knihovna již 170 let od svého založení.
V duchu tohoto jubilea vyhlásila rada města na konci dubna výtvarnou
soutěž ve třech věkových kategoriích. Každé ze zvolených témat se věnovalo knížkám, pohádkám a čtení.
Ti nejmladší a nejmenší z mateřských školek měli za úkol namalovat svou
nejoblíbenější pohádku. Nejlépe, alespoň podle poroty, si s tímto úkolem
poradil Ladislav Dvořák (1. místo), Magdalena Jirkovská (2. místo) a Josef
Váňa (3. místo). Na 4. až 10. místě se v abecedním pořadí umístili tito malíři a malířky: Adéla Barnová, Viola Jirátková, Izabela Kolářová, Kateřina
Odermattová, Jiří Sabo, Anastázie Sosnová, Kristýna Truksová.
Ti, co už se naučili alespoň trochu číst, měli na čtvrtku ztvárnit svou nejoblíbenější knihu. Nejvíce se porotě zalíbilo v kategorii žáků prvního stupně základních škol dílo Jakuba Hortíka (1. místo), Mileny Blažkové (2. místo), Matěje
Svobody (3. místo). Neméně vydařené byly také výkresy na 4. až 10. místě, na
kterém se umístili v abecedním pořadí: Vanda Čerňáková, Eva Čislinská, Lenka
Hovorková, Jiří Hutněv, Michaela Krajčiová, Martina Šimrová, Adéla Zoubková.
Zkušení čtenáři z druhých stupňů základních škol se pokoušeli vytvořit díla,
která měla zachycovat celou rodinu při čtení. Zřejmě to bylo natolik těžké
téma, že se sešlo pouze několik „uměleckých“ výtvorů. Z tohoto důvodu se
porota rozhodla ohodnotit pouze nejlepší tři díla. Tato kategorie skončila
s tímto výsledkem: Michaela Zelenková a Jakub Staněk (1. místo), Daniela
Ilbergová (2. místo), Lenka Kasardová (3. místo).
Když se celá výtvarná soutěž točila kolem knížek, nemohly se ceny nejlepším autorům předávat nikde jinde než na akci Městské knihovny Rakovník.
Všechny ceny předal pan starosta Ing. Zdeněk Nejdl za asistence kašpárka
v letním kině při akci Huráá na prázdniny, která slavila své již desáté narozeniny. Na závěr celého oceňování popřál pan starosta všem krásné prázdniny plné zajímavých zážitků.
Jan Polák,
tiskový mluvčí MěÚ Rakovník
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TYRŠOVO KOUPALIŠTĚ V OBLEŽENÍ PIRÁTŮ
KRAKOVECKÝ MEČ TENTOKRÁT DO PODŽBÁNSKA
Píše se 4. června 2011 a nad Tyršovým koupalištěm pomalu vychází slunce
a vodní hladina se nervózně chvěje. Jako by ve vzduchu byla cítit netradiční atmosféra jinak velmi klidného zákoutí Rakovníka. Není se čemu divit,
protože areál koupaliště se stal po loňském vítězství Rakovnických dějištěm
klání o pověstný Krakovecký meč.
Velebný pán z Krakovce si pro letošní rok usmyslil, že kolem hradu na kopci
nechá zbudovat vodní příkop. K tomu ovšem potřebuje udatné „námořníky“,
kteří mu pomohou hrad ochránit. Aby měl jistotu, pozval si do Rakovníka
nejpovolanější z nejpovolanějších – hrůzostrašné piráty.
Úvod celého klání se vskutku rozjel ve velkém stylu a piráty, kteří dopluli k břehům rakovnického jezera, přivítala salva z děla. Po uvítání „vzácné“
návštěvy se začalo s výcvikem jednotlivých posádek. Ze všech pirátů jde
strach jen při pohledu na jejich vlajku, proto prvním úkolem bylo vytvořit
si svůj vlastní posádkový prapor. Ten rakovnický nakonec ozdobilo velké
„R“ s klepety, džbánek piva a symbol meče upomínající na loňské vítězství.
I přestože některé prapory obsahovaly nástroje mezi piráty ne zcela oblíbené, získala všechna družstva po jednom bodu.
Každý pirát musí umět potopit loď svého soka a tak se výcvik přesunul na
vodu. Lodě představovaly obří duše a úkolem bylo shodit konkurenční posádku do vody. V tom se Rakovnickým velmi dobře dařilo a vybojovali další
dva body za druhé místo.
Čas od času je třeba v boji a při ochraně hradu obzvláště použít i dělo. Této těžké disciplíny se ujali vždy tři plavčíci z každého družstva. Po nabití
děla bylo třeba co nejrychleji přemístit kanón k vodnímu břehu a spustit
kanonádu. Bohužel čas hovořil proti výkonu rakovnických, i když rána to
byla opravdu veliká.
Po krátké přestávce a gulášovém obědě přišla na řadu výuka úklidu paluby.
Vždy jeden plavčík dostal zubní kartáček, kelímek vody a jedno velmi dlouhé
prkno. Netrvalo dlouho a téměř celá paluba v podobě pódia se jen třpytila.
Bohužel domácímu týmu se nepodařilo ukořistit žádný bod.
Mnohem úspěšnější byla pro rakovnické piráty soutěž v natírání paluby,
kde se za velmi velkého povzbuzování podařilo získat jeden bod za 3. místo.
Největší přednosti celého rakovnického týmu se ovšem projevily u obeplutí
ostrova pokladů. Za bezkonkurenčně nejrychlejší čas se v tabulce pravdy
objevily na kontu Rakovníka 3 body za první místo. Bohužel se při této soutěži zranil jeden člen posádky, který následně nemohl zúčastnit opičí dráhy.

Tato dráha začínala náročným lezením, posléze pokračovala kličkováním
mezi kužely, následoval sjezd po skluzavce „smrti“ (tobogán) a zakončena
byla po úmorném brodění na místní skokanské věži. I přes handicap jednoho plavčíka se podařilo vybojovat 4. místo, které bylo ovšem bez bodu.
Poslední disciplína byla ryze z pirátského ranku. Celé družstvo muselo vypít na čas 7 piv s podivným názvem Deep. Díky tomu, že v družstvu bylo
několik nezletilých a řidičů, pomohli Rakovnickým samotní piráti. I přes
tuto pomoc se nepovedlo ukořistit ani jeden bod.
Díky tomu, že poslední dvě disciplíny byly hodnoceny dvojnásobkem bodů, skončilo město Rakovník se sedmi body společně s dalšími pirátskými
osádkami na děleném 5. až 7. místě. Rakovnický tým reprezentovali a velké
poděkování patří těmto „hrdinům“: Milanu Jedličkovi, Veronice Jedličkové,
Ludvice Trešlové, Anně Lacinové, Pavlu Knappovi, Liboru Křižákovi, Janu
Polákovi a kapitánovi a fotografovi v jedné osobě Janu Šváchovi. Rakovnický tým také děkuje za podporu pivovaru Bakalář.
A kdože si Krakovecký meč z Rakovníka odvezl? Pouze 2 body rozhodly, že
meč budou mít celý rok pod patronací v mikroregionu Podžbánsko. Právě
tato část rakovnického regionu se stane dějištěm dalšího klání.
Jan Polák, tiskový mluvčí MěÚ Rakovník
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 V KOSTCE
VANDALOVÉ NA HŘBITOVĚ
ROZBITÉ URNY A NÁHROBKY

Někteří jedinci skutečně nemají úctu před ničím. Dokladem této bezohlednosti
byl i červnový nájezd vandalů na rakovnický hřbitov. Díky hlouposti těchto
jedinců museli lidé vynaložit nemalé finanční částky na opravu hrobových míst,
kde našli poslední útěchu jejich známí a příbuzní.

Kromě hrobových míst poničili zřejmě stejní jedinci i oplocení kolem smuteční
obřadní síně a pomalovali zděný sloupek u urnového háje. V případě, že si na
pietních místech všimnete někoho nebo něčeho podezřelého, obraťte se prosím
s touto informací na správce hřbitova.

RAKOVNICKÝ CHRÁM HISTORIE
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ARCHIVU

Dne 9. 6. 2011 otevřel své brány veřejnosti rakovnický archiv. Mezi zvědavými
návštěvníky nechyběl ani starosta města Ing. Zdeněk Nejdl a místostarosta Bc.
Jan Švácha, které útrobami archivu provedla ředitelka Mgr. Renata Mayerová.

Mezi vystavenými exponáty nechyběly ani originály pergamenů zaručující městu
Rakovník řadu důležitých práv a privilegií. Jedním z nich byla i listina Rudolfa II.,
který město Rakovník povýšil do stavu královských měst.

170 LET KNIHOVNY

KŘEST RAKOVNICKÝCH PAMĚTÍ

K výročí 170 let rakovnické knihovny uspořádal Státní okresní archiv Rakovník
výstavu o počátcích městské knihovny až po téměř současnost. Mezi exponáty
nechybí ani dobové fotografie z čítáren a jednotlivých oddělení knihovny.

Stalo se

U příležitosti slavnostního otevření výstavy byla veřejnosti přiblížena i kniha
s názvem „Rakovnické paměti 19. století“, jejíž vznik finančně podpořilo město
Rakovník z kulturních grantů. V knize se ponoříte do dob, kdy Rakovník spíše
působil jako „větší vesnice“.

www.mesto-rakovnik.cz
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JUBILEUM ČESTNÉHO OBČANA
MIKULÁŠ VONDRÁČEK

NAROZENINOVÝ MEJDAN
RAKOVNICKÉ KNIHOVNY

10. ROČNÍK HURÁ NA PRÁZDNINY

V červnu oslavil již své 88. narozeniny válečný hrdina a čestný občan města
Rakovníka Mikuláš Vondráček. Mezi gratulanty nechyběl ani pan starosta
Ing. Zdeněk Nejdl a místostarosta Bc. Jan Švácha.

Ve čtvrtek 23. června se letní kino proměnilo v jeden obrovský narozeninový
mejdan. Během celého dopoledne zde vystoupila celá řada nadějných zpěváků,
tanečníku a možná i herců. Celý den plný radosti a smíchu ukončil tanec v afrických rytmech a vypuštění balónků štěstí.

 2. ZŠ RAKOVNÍK
TVOŘÍME VLASTNÍ VYDAVATELSTVÍ
Městská knihovna ve Frýdku-Místku i letos vyhlásila české kolo XII. ročníku mezinárodní literárně-výtvarné soutěže v cyklu Tvoříme vlastní vydavatelství. Úkolem soutěžících bylo vytvořit ilustrovanou knihu o rozsahu
10 – 30 stran. Letošního ročníku, který byl věnován tématu „O čem sní hračky“, se zúčastnily žákyně naší školy Daniela Nekolová a Jana Hotárková
z IX.A. První z nich je autorkou příběhů hraček, druhá je doplnila ilustracemi. Děvčata v mezinárodní konkurenci obstála a podařilo se jim zvítězit
jak v národní, tak mezinárodní kategorii. Výsledky soutěže byly slavnostně
vyhlášeny v pátek 27. května ve Frýdku-Místku, diplomy a věcné ceny jim
předala ve čtvrtek 2. června vyučující českého jazyka Mgr. I. Fuksová. Obě
děvčata si zaslouží poděkování a gratulaci za vzornou reprezentaci naší školy. Podrobnější informace a výsledkové listiny jsou k dispozici na webových
stránkách Městské knihovny ve Frýdku-Místku.
Zdeněk Brabec

NADACE ČEZ
V pondělí 30. května 2011 se v učebně fyziky 2. základní školy, Rakovník
uskutečnila ukázka pomůcek zakoupených z finančních prostředků nadace ČEZ. Na podzim 2010 naše škola uspěla v druhém kole hlasování
o Oranžovou učebnu. Projekt, kterým jsme se zapojili do hlasování měl
název „Přiblížení vzniku a vedení elektrického proudu v obvodu žákům
ZŠ“. Protože naše škola získala v hlasování nejvíce hlasů ve Středočeském
kraji, získali jsme od nadace ČEZ částku 198.702,– Kč. Za tuto částku jsme
nakoupili pomůcky, které bychom nikdy nemohli zakoupit. Žákům můžeme prakticky přiblížit vznik elektrického náboje, tok elektrického proudu
a jeho účinky. Zároveň do výuky zapojujeme interaktivní učebnice, které
jsme zakoupili také z tohoto příspěvku. Názorné ukázky v učebně fyziky
se zúčastnili zástupci města, tisku, školské rady a SRPDŠ.
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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 – konzultace pro rodiče, učitele a vychovatele dětí se sluchovým postižením,
postižením do škol, na úřady apod. (informujte se v naší kanceláři),
– vedení studentských prací, vypracování posudků ke studentským pra– konzultace ohledně vhodných kompenzačních pomůcek pro osoby se
cím, odborné praxe studentů oborů sociální práce, sociální a speciální
sluchovým postižením,
pedagogiky,
– zprostředkování servisu sluchadel – nemusíte jezdit do servisu, uděláme – informace o problematice sluchového postižení všem zájemcům.
to za vás,
– zapůjčení jednotlivých výtisků časopisu GONG, INFO–Zpravodaj a dalších publikací,
Již potřetí pro vás připravujeme:

PREZENTACI KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM
POSTIŽENÍM
Kdy? V pondělí 29. srpna 2011 od 16 do 18 hodin
Kde? V zasedací místnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (Na Sekyře 2123, Rakovník – též sídlo Městské knihovny)
Naše pozvání opět přijal ing. Zdeněk Kašpar ze společností Anticer, s. r.
o., a INTERHELP, které se zabývají servisem a výrobou sluchadel a kompenzačních pomůcek pro osoby se sluchovým postižením, dále také poradenstvím a komplexním řešením problémů se sluchadly a pomůckami.

Pan Kašpar nás zasvětí do novinek v oblasti technických vymožeností, které v mnoha ohledech usnadňují a zpříjemňují život osobám s různým druhem a stupněm ztráty sluchu. Prezentace je vhodná pro všechny osoby se
sluchovým postižením, jejich blízké i pro osoby pracující v sociálních službách či zdravotnických zařízeních. Vítáni jsou všichni, kteří mají o tuto
problematiku zájem.
Tlumočení do českého znakového jazyka bude zajištěno.

KONZULTAČNÍ HODINY O PRÁZDNINÁCH:
V červenci nás v naší kanceláři v pravidelných konzultačních hodinách nezastihnete. Bude ale možné sjednat si individuání konzultaci (zajištění opravy
sluchadel apod.) po předchozí telefonické dohodě.
V srpnu budou konzultační hodiny následující:
pondělí:
1. 8. pouze 8 – 12 hod.
15. 8. 8 – 12 a 16 – 18 hod.
úterý: 9. 8., 23. 8. 8 – 14 hod.
Aktuální rozpis konzultačních hodin bude vyvěšen také na dveřích naší
kanceláře.

Mimo uvedené dny a v případě naší nepřítomnosti je možné dohodnout individuální konzultaci e-mailem na snn.rakovnik@seznam.cz nebo na našich
telefonních číslech 728 720 751 nebo 603 310 979 (pouze SMS!).
Pokud byste měli zájem podpořit naši organizaci věcnými či finančními dary, nebo se dozvědět více podrobností o naší činnosti, není nic jednoduššího, než nás kontaktovat v konzultačních hodinách v naší kanceláři nebo
prostřednictvím telefonu či elektronické pošty.
Kde nás najdete: Naše kancelář se nachází na adrese Tyršova 437 v Rakovníku, v přízemí vlevo.

Za SNN v ČR ZO Rakovník, Vám krásné léto bez starostí přeje
Mgr. Kristýna Klatovská

Informace, Pozvánky

www.mesto-rakovnik.cz
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 KULTURNÍ CENTRUM
FRÍÍ RAKOVNICKÉ CYKLOVÁNÍ 2011

SOBOTA 9. 7.
LETNÍ KINO
PAŘBA V BANGKOKU

PÁTEK 22. 7.
ŽÍŽEN BAND country Rakovník
BRASS BAND Rakovník
ZELENÁČI country Praha

SOBOTA 23. 7.
18.30 – 22.00 HODIN

CARTOON PRISON Rakovník
BÁRA ZEMANOVÁ BAND
ANETA LANGEROVÁ s kapelou

STŘEDA 13. 7.
LETNÍ KINO
21.30 HODIN
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI
– část 1
Harry, Ron a Hermiona se vydávají na nebezpečnou misi, jejímž cílem je najít a zničit
tajemství Voldemortovy nesmrtelnosti.
Režie David Yates
Hrají Daniel Radcliffe, Ruppert Grint, Emma
Watson a další.
Mládeži do 10 let nepřístupný – 150 minut
Vstupné 60 Kč

LETNÍ KINO

PÁTEK 1. 7.
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

ČTVRTEK 14. 7.
LETNÍ KINO
21.30 HODIN
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI
– část 2
V tomto výpravném finále eskaluje bitva
mezi dobrem a zlem do otevřené války čarodějného světa. Nikdy nebylo v sázce tolik
jako teď. Nikdo už není v bezpečí.
Režie David Yates
Hrají Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma
Watson a další.
Mládeži do 10 let nepřístupný – 120 minut,
v českém znění
Vstupné 130 Kč

ÚTERÝ 5. 7.
LETNÍ KINO

21.30 HODIN

Fantasy film v českém znění

THOR
Bůh. Rebel. Legenda.
Poznáte ho podle kladiva. Bez něj nedá ani
ránu. Je to bůh a také rebel. A možná se
stane legendou. Pokud zkrotí vlastní pýchu.
Režie Kenneth Branagh.
Hrají Chris Hemsworth, Natalie Portman,
Anthony Hopkins, René Russo a další.
Mládeži do 12 let nepřístupný – 120 minut
Vstupné 130 Kč

PÁTEK 15. 7.
LETNÍ KINO
21.30 HODIN
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI
– část 2
Vstupné 130 Kč

SOBOTA 16. 7.
LETNÍ KINO
21.30 HODIN
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI
– část 2
Vstupné 130 Kč

STŘEDA 6. 7.
LETNÍ KINO
KRÁLOVA ŘEČ

21.30 HODIN

Vystrašená země potřebuje pravého vůdce.
Vystrašený člověk potřebuje pravého přítele.
Režie Tom Hooper
Hrají Colin Firth, Geoffrey Rush, Helena
Bonham Carter a další.
Mládeži do 12 let nepřístupný – 120 minut
Vstupné 80 Kč

STŘEDA 20. 7.

PÁTEK 8. 7.

LETNÍ KINO
ČERNÁ LABUŤ

Když se Jack setká se ženou ze své minulosti
(Penelopé Cruz), není si jistý, zda jde o lásku –
nebo zda tato žena jen „hraje na city“ a využívá ho, aby našla legendární Pramen mládí.
Režie Rob Marshall
Hrají Johnny Depp, Geoffrey Rush, Penelopé
Cruz a další.
Mládeži přístupný – 128 minut, v českém
znění
Vstupné 130 Kč
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21.30 HODIN

Co všechno byste obětovali pro sen?
Režie Darren Aronofsky
Hrají Natalie Portman, Vincent Cassel a další.
Mládeži do 15 let nepřístupný – 110 minut
Vstupné 80 Kč

LETNÍ KINO
21.30 HODIN PÁTEK 22. 7.
LETNÍ KINO
PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH
V PEŘINĚ
PODIVNA

LETNÍ KINO

21.30 HODIN

Animovaná komedie v českém znění

Phil, Stu, Alan a Doug jedou do exotického
Thajska na Stuovu svatbu, ale co se stane
v Bangkoku, si nedokážete ani představit.
Režie Todd Philips
Hrají Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Justin Bartla a další.
Mládeži do 15 let nepřístupný – 125 minut
Vstupné 80 Kč

HUSOVO NÁMĚSTÍ 18.30 – 22.00 HODIN
KULTURNÍ PROGRAM

HUSOVO NÁMĚSTÍ

NEDĚLE 24. 7.
21.30 HODIN

21.30 HODIN

Film V peřině je hudební komedie v rozverném letním stylu Mamma Mia. V uvolněné
atmosféře, kdy všichni tančili rock'n'roll a po
ulicích jezdily růžové cadillacy, ožijí dobré
i zlé sny, které se ukrývají v našich peřinách.
Režie F. A. Brabec
Hrají Lucie Bílá, Karel Roden, Jiří Mádl, Bolek
Polívka, Eliška Balzerová a další.
Mládeži přístupný – 110 minut
Vstupné 130 Kč

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

PÁTEK 29. 7.
LETNÍ KINO

21.30 HODIN

Animovaný film v českém znění

MEDVÍDEK PÚ
Pú nachází vzkaz od Kryštůfka Robina, který
zní: „Odešel sem. Moc práce. Brzo zpet.“
Pak ale Sova celý vzkaz pochopí zcela jinak
a tvrdí, že jejich přítele uneslo strašlivé
stvoření, zvané „Brzopet“. Velice záhy se
všichni vydávají na napínavé dobrodružství
ve snaze zachránit Kryštůfka Robina.
Režie Stephen J. Anderson, Don Hall
Mládeži přístupný – 70 minut
Vstupné 80 Kč

SOBOTA 30. 7.
LETNÍ KINO

21.30 HODIN

S poctivostí leda pojdeš!

CZECH MADE MAN
Už jako kluk pochopí, že spolehnout se
musí jedině sám na sebe. „Totáčem“ 80. let
kličkuje nepříliš vzorově a přelomový listopad prožije rovněž nezvykle – mezi blázny
v léčebně.
Režie Tomáš Řehořek
Hrají Jan Budař, Kateřina Brožová, Martin
Písařík a další.
Mládeži do 15 let nepřístupný – 90 minut
Vstupné 80 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 otevřena 1 hodinu
před začátkem akce
– Vstupné včetně 1,– Kč příplatku na Fond
kinematografie
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
E–mail: vedouci@kulturunicentrum.cz
ekonomickeodd@kulturnicentrum.cz
dramaturgie@kulturnicentrum.cz
dramaturg@kulturnicentrum.cz
propagace@kulturnicentrum.cz
kcr@kulturnicentrum.cz
www.kulturnicentrum.cz

Kultura

PŘIPRAVUJEME:

RAKOVNICKÉ POSVÍCENÍ 2011
2. – 4. ZÁŘÍ

PÁTEK 2. 9.

Kulturní centrum Rakovník
společně s uměleckou agenturou BRIVA
a Sdružením dechových orchestrů ČR
pořádá

LETNÍ SCÉNA ZA KULTURNÍM CENTREM
VEČERY S DECHOVKOU – PODZIM
20.00 hodin Program:
HRADNÍ DUO – pozvánka na posvícení
Pořádá Kulturní centrum Rakovník
Vstup 40 Kč

SOBOTA 3. 9.
LETNÍ SCÉNA ZA KULTURNÍM CENTREM
KVĚTOVANKA
10.00 hodin
koncert známého dechového orchestru
– řídí Josef Husák

FERNET
GRIPPEDS

BŘEZOVSKÁ DESÍTKA
Olga a Jiří Homolkovi tentokrát se svojí
kapelou.
V pořadu určitě zazní i úspěšné písně dechovkové hitparády, například
tango Čajové růže z autorské dílny Olgy
Homolkové.

12.00 hodin ÚTERÝ 15. LISTOPADU 2011
ŠOHAJI
16.00 hodin

– ZUŠ Rakovník

ZTRACENEJ ŠNYCL
ROCK REVIVAL BAND
KABÁT REVIVAL

STŘEDA 5. ŘÍJNA 2011

17.30 hodin
19.00 hodin
20.30 hodin

TO NEJLEPŠÍ OD KABÁTŮ
– pecky od nejpopulárnější české kapely
současnosti
Pořádá Kulturní centrum Rakovník
Vstup zdarma

NEDĚLE 4. 9.
SÁL KULTURNÍHO CENTRA 20.00 HODIN
JANEK LEDECKÝ a skupina ŽENTOUR
předkapela IDEAL BAND
Pořádá Kulturní centrum Rakovník
Vstup 200 Kč

Kapela vznikla z původní Galánečky.
V repertoáru mají jak krásné moravské písničky, tak i skladby klasiků české dechovky.

STŘEDA 7. PROSINCE 2011
VALDAUFINKA ÁDY ŠKOLKY
Jak již název napovídá, kapela má v repertoáru skladby Karla Valdaufa.
A protože se blíží doba vánoc, tak zazní
i koledy a vánoční písně.

Začátky koncertů jsou vždy v 19.30 hodin
v sále Kulturního centra v Rakovníku
– Upozorňujeme, že budou zachována stejná místa jako při jarním cyklu, při koupi se
prokažte příslušnou abonentkou.

– Prodej abonentních vstupenek pro stálé
abonenty bude zahájen v úterý 6. září
2011 a potrvá do pátku 16. září 2011.
– Prodej abonentních vstupenek pro nové
zájemce bude zahájen v úterý 20. září
2011 a potrvá do pátku 23. září 2011.
– Od úterý 27. září 2011 bude zahájen prodej vstupenek na jednotlivé koncerty.
Cena abonentní vstupenky je 490,- Kč
Cena jednotlivé vstupenky je 200,- Kč

Kulturní centrum Rakovník pořádá

TANEČNÍ PODVEČERY – PODZIM
Měsíčníky s KVINTETEM JIŘÍHO SOUKUPA
se budou konat v následujících termínech
Neděle 11. září

16.00 – 20.00 hodin

Neděle 23. října

16.00 – 20.00 hodin

Neděle 20. listopadu

16.00 – 20.00 hodin

Neděle 4. prosince

16.00 – 20.00 hodin

Taneční podvečery se konají
v sále Kulturního centra v Rakovníku.
POZOR ! POZOR ! POZOR ! POZOR !
Na základě malého zájmu je předprodej abonentních vstupenek zrušen.
Od úterý 16. srpna 2011 je možné zakoupit jednotlivé vstupenky na všechny uvedené termíny.
Děkujeme za pochopení.
Cena vstupenky na podvečery – 80,– Kč

 OKRAŠLOVACÍ SPOLEK MĚSTA RAKOVNÍKA
Chválí:
Klub středočeské vojenské historie MALIGARDE při DDM Rakovník
uspořádal od 4. června na zahrádce Domu dětí a mládeže v Čermákových sadech týdenní výstavu „Žoldnéřský tábor“. Členové klubu
připravili pro nejmladší zájemce, kteří mají rádi pohádky, až po milovníky historie, zajímavý pohled na středoevropské vojenství koncem 15. století. Zajišťovali nejen organizační službu, ale jako průvodci
v původních kostýmech umožnili návštěvníkům poznat život ve vojenském ležení, vojenské oděvy z původních materiálů včetně brnění,
stanů i tehdejší kuchyni. Velkou pozornost věnovali malí i velcí předvedení používání zbraní z té doby. Všem, kteří výstavu připravili patří
poděkování, zvláště, když si uvědomíme, že byla otevřená od 8 do 18
hodin a na pracovní dny si museli vzít dovolenou na svém pracovišti.

Kritizuje:
Parkoviště u továrny Rakovnických keramických závodů RAKO při silnici z Rakovníka do Lužné je využíváno výhradně řidiči nákladní dopravy TIR. Majitelem parkoviště, které je vybaveno dvěma nádobami
na odpad, pravidelně vyprazdňovanými firmou SULO, je fima RAKO.
Bohužel na travnatých plochách, které lemují asfaltovou plochu parkoviště, je trvale velké množství odpadků, které pocházejí od neukázněných parkujících a přenocujících řidičů.
Žádáme vedení Rakovnických keramických závodů, aby navrhlo řešení k zlepšení této situace.

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

Kultura, Informace

www.mesto-rakovnik.cz
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 MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK
MC Paleček najdete v 1. patře MŠ Vinohrady v ul. Zd. Štěpánka 2232, Rakovník.
tel.: Pavlína Jirkovská 739544146, www.mc-palecek.com
Nevíte si občas rady se svými dětmi? Potřebujete zkrotit svoje emoce při
vypjatých každodenních situacích?
V tom případě vás SRDEČNĚ ZVEME

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK pořádá

NA PROŽITKOVÉ A PRAKTICKÉ
PŘEDNÁŠKY,

8. 8. – 19. 8. 2011

PRÁZDNINOVÉ ŠIKULENÍ 2011
Registrace na workshopy již nyní
Pouze za cenu vstupného do MC (50,– Kč nečlen/ 30,– Kč člen OS Paleček)

ve kterých se naučíte, jak to lépe zvládat a řešit.
I. týden
Lekce jsou součástí programu rodičovského vzdělávání – Efektivní rodiDen Dopoledne 9 – 13 hodin
čovství Krok za krokem.
Po Keramika + kruh
Út Fimo – výroba šperků I
PONDĚLÍ 18. 7. 2011 dopoledne (2,5 hod.)
St Keramika
Rozdíl mezi povzbuzováním a chválou a způsoby, kterými nepovzbuzujeme
Čt Keramika
a s tím spojené sebevědomí dítěte.
Pá Mýdlo a koupelové sole

Odpoledne 14 – 18 hodin
Keramika + kruh
Fimo – výroba šperků II
Háčkované náhrdelníky z drátu
Plstěné kuličky a šperky
Pleteme z pedigu – košík, hodiny

STŘEDA 20. 7. 2011 dopoledne (2,5 hod.)

II. týden
Jak vstřícně naslouchat a proč se děti mnohdy zatvrdí a nechtějí komunikovat?
Den Dopoledne 9 – 13 hodin
Odpoledne 14 – 18 hodin
K čemu vám to pomůže?
Po Pletení z papíru – košík
Pletení z papíru – věnec
– naučíte se stavět své sebevědomí i sebevědomí dítěte tím, že získáte nové
Út Drátovaný šperk
Pleteme ponožky
výchovné nástroje, vzroste vaše sebeúcta a sebejistota,
St Šitý kloubový medvídek
– pomůže vám to výrazně zkvalitnit komunikaci s dětmi i v rodině a s přáteli
Čt Scrapbook – dárkové tvoření
Scrapbook – minialbum
Každá dostanete své pracovní listy s odbornými probranými tématy domů.
Pá Patchworková kabela nebo šitý košíček
Vyučovat bude lektorka Ivana Švábková z Brna s letitou praxí práce s ženami i rodinami.
DALŠÍ INFORMACE a REGISTRACE : www.mc-palecek.com ,
K účasti je třeba si předem zaplatit nevratnou zálohu 50,– Kč v MC.
Jana Učíková 604 270 618 , jana.ucikova@seznam.cz , mc.palecek@seznam.c
Těšíme se na Vaši účast. Prožijeme spolu krásné a plodné letní dopoledne.

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?
Výlet

Datum

Chomutovská ZOO

12. 7.

Kolem dokola
Rakovníkem
Mašinky v Lužné

14. 7.

Mackova hora
Srazy, pokud nebude uvedeno jinak, budou u vlakového nádraží v Rakov- u Nového Strašecí
níku 15 min před odjezdem, čas odjezdu na www.palecek-mc.com.cz nebo Hrad a hřiště
na Křivoklátě
na tel. uvedeném níže.
Kněževes – vlečka
Podrobné informace získáte a přihlásit se můžete v kanceláři MC nebo
a muzeum krojů
u p. Jany Krauzové, mobil: 607 869 658; jana.mikotova@seznam.cz
Lány – muzeum
automobilů a statek

19. 7.
28. 7.
4. 8.
25. 8.
30. 8.

Dopravní prostředek;
odjezd; koordinátor
Vlak; 10.07;
Krauzová nebo Kochánková
Pěšky; 9.45h v Brance;
Krauzová nebo Kochánková
Vlak;10.07;
Krauzová nebo Kochánková
Vlak; 10.07;
Jirkovská nebo Učíková
Vlak; 9.01;
Učíková nebo Kochánková
Bus; 10.15;
Krauzová nebo Kochánková
Bus; 10.15;
Krauzová nebo Učíková

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

AKCE DDM
LÉTO RAKOVNICKÝCH DĚTÍ 2011
Finanční podpora Města Rakovníka
Určeno pro děti od 1. třídy
I. týden 1. 8. – 5. 8. 2011
II. týden 8. 8. – 12. 8. 2011
III. týden 15. 8. – 19. 8. 2011 + cyklo
IV. týden 22. 8. – 26. 8. 2011
Cena:
600,– Kč/týden 130,– Kč/den, uhradit do 30. 6. 2011
Možno hradit na účet č. 11137221/0100 – do zprávy pro příjemce napište LRD a jméno.
Zahrnuje: oběd, vstupy, jízdné, materiál
Program: vždy od 8.00 do 16.00 hodin, sraz v DDM – Nerudova ulice. Hry,
hlavolamy, sportovní soutěže, počítačové hry, koupání, minigolf,
výlet, horolezecká stěna …
Vybavení: sportovní oblečení, svačina, plavky, ručník, přezůvky, kartičku
zdravotní pojišťovny
Přihláška: možno získat na stránkách:
www. ddmrako.cz a zaslat na e-mail: ddmrako@iol.cz
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ZA POZNÁNÍM KRAKONOŠOVA
Pro děti od 6 let
Termín:
13. – 21. července 2011
Místo:
Krkonoše – Vítkovice, chata Bohemia
Cena:
3 000,– Kč (zahrnuje dopravu, ubytování, plnou penzi)
Program: hry, výlety, k dispozici velký vyhřívaný bazén, hřiště, stoly na
stolní tenis…
Informace: M. Círová,
A. Holá – tel. 313 512 467

NÁBÍDKA NAŠÍ ČINNOSTI
NA ROK 2011 – 12
Kdy: 3. – 4. září 2011 (posvícení)
Kde: Klub DDM – Čermákovy sady

Informace, Pozvánky

POZVÁNKA
NA 80. VÝROČÍ
ZALOŽENÍ SK OLYMPIE
RAKOVNÍK
Dne 23. července 2011 se uskuteční utkání
v kopané u příležitosti 80. výročí založení SK
OLYMPIE RAKOVNÍK mezi starou gadou SK
RAKOVNÍK a SK OLYMPIE RAKOVNÍK (založena v roce 2004 opět pod tímto názvem). Výkop
tohoto utkání bude na hřišti „ZÁTIŠÍ“ v 15.00
hodin. Předzápas obstarají již od 13.30 hodin
juniorky FK Rakovník proti přípravce TJ TATRAN Rakovník. Výbor SK OLYMPIE RAKOVNÍK srdečně zve všechny příznivce fotbalu na
toto vzpomínkové utkání. Pozvání je také směrováno k bývalým hráčům, kteří byli členy tohoto
klubu do roku 1951, kdy byl zrušen.
Výbor SK Olympie
Rakovník

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAROZENÍ
Od 11. 5. do 14. 6. 2011 se v Rakovníku narodili:
Nella REZANKOVÁ, Jan BLÁHA, Šárka PIŠVEJCOVÁ, Kateřina ROCHMANOVÁ, Štěpán MACH, Vladimír MILER, Patrik VÁCLAVÍK, Tomáš VÁCLAVÍK, Adam KADLEC, Dominik PLAS, David VRBJAR, Leona STRNADOVÁ, Erik KERESTEŠ, Marie ZASPALOVÁ, Miroslav MRÁZEK, Ondřej
HAUPTMAN, Ella SOCHOROVÁ, Vanessa HROMKOVÁ, Erika ŠVARCOVÁ, Tobiáš Samuel VAŠINA, Richard LECHNER, Lucie PÁNKOVÁ, Nela
VAŇKOVÁ, Tereza ŠNOBLOVÁ, Štěpán PŘENOSIL, Sandra MATĚJOVSKÁ, Eliška VEVERKOVÁ, Nela FÜRSTOVÁ, Žofie PROŠKOVÁ, Adéla TENGLEROVÁ, Martin ĎURINA, Natálie MYKNYIKOVÁ, Daniel KOPEČEK, Robin PAVLÍČEK, Ngoc HA DO, Daniel NOVÁK.

SVATBY
Od 4. 6. do 16. 6. 2011 si řekli své ANO:
Michal BENEŠ a Jana CAFOURKOVÁ, Radek KOTÍK a Katarína OLBERTOVÁ, Petr POSPÍŠIL a Brigita GLOGOVSKÁ, Jan ŘEZNÍČEK a Tereza NOVÁ, Miroslav DVOŘÁK a Dana SVÍTILOVÁ, Petr DREXLER a Jitka KRÁSOVÁ, Zdeněk ŠPIMR a Pavlína CHALUPOVÁ.
SZO ČZS MARTAGON srdečně zve
milovníky okrasných květin na

VÝSTAVU LILIÍ

8. – 10. července 2011
v Rabasově galerii Rakovník
Zahájení výstavy:
pátek 8. července v 9.00 hodin.
Otevřeno denně od 9.00 do 17.00 hodin
Výstava je pořádána za podpory
Města Rakovníka

Informace, Pozvánky

Žádáme organizace a firmy, které budou pořádat o Rakovnickém posvícení nějakou akci,
aby dodaly potřebné informace do pátku 15. 7. 2011 na adresu:
Kulturní centrum Rakovník,
Na Sekyře 2377, 269 01 Rakovník, telefon: 313 517 242–3, fax: 313 512 351,
e-mail: propagace@kulturnicentrum.cz
KULTURNÍ CENTRUM RAKOVNÍK VYDÁVÁ SPOLEČNÝ PLAKÁT
NA RAKOVNICKÉ POSVÍCENÍ BEZPLATNĚ.
Kontakty Kulturní centrum Rakovník:
E–mail: vedouci@kulturnicentrum.cz, propagace@kulturnicentrum.cz, kcr@kulturnicentrum.cz

www.mesto-rakovnik.cz
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 MĚSTSKÁ KNIHOVNA RAKOVNÍK
PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE
Velkým dnem pro všechny žáčky z 1. A 2. ZŠ v Rakovníku byl 3. červen. Prvňáci byli pozváni do dětského oddělení knihovny, aby prokázali, jak se za
jeden rok školní výuky naučili číst a byli pasováni na velké čtenáře.
Tento slavnostní ceremoniál pro prvňáčky základních i speciálních škol se
koná v dětské knihovně již osmým rokem (letos jím prošlo 173 prvňáčků).
Jeho autorkou je paní Milena Křikavová, která nechala vytvořit nádherné
kostýmy, jež dodávají slavnosti pohádkovou atmosféru. Jednotlivé kostýmy
představují okruhy knih, které děti v knihovně mohou najít – pohádky, příběhy, dobrodružné knihy a naučné knihy . Děti si mohou v knihovně vybrat
celkem z patnácti tisíc knih.
Během slavnostního ceremoniálu všichni žáci složili čtenářskou zkoušku.
Usedli do klasické lavice, kterou známe z knížek Josefa Lady, a přečetli
úryvek z knížky Kouzelný oblázek od spisovatelky Mileny Vostré. Někdo četl plynule, někdo ještě trochu slabikoval, ale všichni se moc snažili, aby dokázali paní učitelce, rodičům i pohádkové komisi, že nechodili
do školy zbytečně.

Všichni prvňáčci byli slavnostně pasováni na velké čtenáře. Dostali diplom,
čteníček (krásná obdoba čtenářského deníčku, kam si mohou zapisovat
přečtené knížky), Čtyři francouzské pohádky, které dětem věnoval syn ilustrátorky Heleny Zmatlíkové. Prvňáčci, pravidelně navštěvující knihovnu,
dostali i tričko s logem knihovny.
Na závěr se dočkala své chvíle i paní učitelka Ilona Weisová, která po celou
dobu mlčky a s úsměvem sledovala svoje žáčky. Byla pasována na Velkou
učitelku. A tou ona určitě je, protože se každý den s láskou a trpělivostí věnuje našim dětem.
Děkuji zaměstnancům knihovny, že pro naše děti připravili překrásný a poutavý program.
Myslím, že žádný rodič nepochybuje o tom, že čtení je pro jeho dítě důležité
a připojí se ke kampani Celé Česko čte dětem tím, že si bude s dětmi každý
den alespoň 20 minut číst. Vždyť není nad to se společně vydat na cestu do
pohádky.
Pohádkové prázdniny všem dětem přeje
za rodiče z 1. A maminka Radka Koubová

JÍM, ABYCH ŽIL, ČTU, ABYCH VĚDĚL
Uvedený titul článku byl tématem literární soutěže, kterou vyhlásila naše knihovna v březnu letošního roku. Soutěží jsme oslovili všechny školy
v regionu, do knihovny došly pouze práce z 1. ZŠ a 3. ZŠ Rakovník, ze třídy O2 GZW Rakovník, z Gymnázia v Novém Strašecí a MOA Rakovník.
O to větší radost nám udělal zájem o dané téma v těchto školách, neboť do
knihovny došlo 64 prací.
Ve dvou kategoriích vybírala pečlivě porota vítěze a 30. května 2011 proběhlo
v knihovně slavnostní vyhlášení výsledků. V kategorii základních škol zvítě-
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zila práce slečny Lenky Gregorové z 1. ZŠ Rakovník. V kategorii středních
škol zaujala porotu nejvíce práce slečny Ivany Loškové z Gymnázia Nové
Strašecí. Veřejnost zřejmě naše téma neoslovilo, takže došla pouze jediná
práce, od čtenáře z Roztok.
Knihovna děkuje autorům za všechny poslané příspěvky a děkujeme také
pedagogům škol za vstřícnost k soutěži.
Zadali jsme veřejnosti, žákům a studentům úkol, aby se zamysleli a porovnali četbu a knížky s jídlem. A dozvěděli jsme se mnoho zajímavých názorů.

Kultura

Vybrané citace z dodaných prací:
– Když nám knížky, které jsme přečetli, zachutnaly, tak nám nestačí jenom
jedna porce, musíme je číst znovu a přidat si další a další.
– Třeba člověk, který má problémy s obezitou, pohlíží na zeleninu a zdravou stravu podobně, jako někteří lidé na knihy, tedy s odporem. Knihy
mají ale tu výhodu, že ať jich budete číst sebevíc, nepřiberete ani deko,
na rozdíl od jídla. Ba naopak přibere váš duch.
– Když člověk trpí anorexií, zajde k lékaři, ale kdo pomůže čtenářskému
anorektikovi? Myslím, že by lidé měli pochopit, že je důležité živit nejen
tělo, ale i mysl, protože k čemu je nám jenom chodit, jíst a spát?
– Na četbu své oblíbené dobrodružné knihy se těším stejně jako na nedělní
řízek s bramborovým salátem.
– Člověk by se neměl přejídat, ale s knížkami je to přesně naopak. Čím více,
tím lépe.
– Vybrat si dobrou knihu, je jako uvařit dobrou svíčkovou. Můžete do ní
dát ty nejlepší ingredience, ale spálí se vám. Stejné je to s knihou, může
být například fantastická, může mít za hlavního hrdinu nejvyzbrojenějšího robota, ale bude jí chybět něco, co z knížek dělá svět.
– Když čtu začátek knihy, může být docela nudný, stejně jako když jsem
poprvé ochutnal olivy. Zpočátku mi nechutnaly, ale po pár soustech jsem
jim přišel na chuť.
– Detektivky jsou pro mě jako svíčková s knedlíkem od babičky.
– Když mám hlad, jdu se najíst. To je snadné. Ale co když má hlad moje
mysl?
– Čtení a jedení. Na první pohled úplně odlišné aktivity. Někdo je vášnivý
jedlík, který ani nepomyslí na něco takového, jako je knížka. A na druhé
straně zase čtenář, zaujat zapeklitým dějem románu, si klidně nechá ujít
svůj oběd, protože prostě musí vědět, jak to dopadlo.
– Se čtením je to podobné jako s jídlem. Jsou knihy, které zhltnete jako rychlovku v bufetu a vlastně ani nevíte, co jste četli. Jsou ale takové publikace,
které jsou něčím jako sváteční hostinou. Ty si vychutnáváte jako pstruha
na másle. Pokapete citrónem a obíráte kostičku po kostičce, stránku po
stránce. A špatná a hloupá kniha? Tu odložíte stejně rychle, jako vylijete
sklenku zkyslého vína.
– Kdybych chtěl přirovnat svůj přísun informací z knih k příjmu potravy, byl
bych zcela určitě duševní anoretik. Neholduji mastným, tučným a vypečeným
knihám, naopak si dám, a to ještě jen tu a tam, nějaký ten časopis o technice
nebo o přírodě. Spíš jen takovou oblohu, než hlavní jídlo. Na chuť.
– Čokoláda. Zatím jsem neobjevila lepší lék na špatnou náladu, na bolavé
srdíčko, nebo prostě jen na zpestření všedního dne. A knížka? Nejlepší
způsob, jak alespoň na chvíli opustit stereotyp všednosti, jak utéci z reality do svého vlastního světa, nebo prostě jen na chvíli vypnout.
– Myslím, že porovnávat četbu knih s jídlem byl pro mě celkem lehký úkol.
Možná, že je to tím, že mám obě věci velice ráda, a jistá souvislost mezi
těmito věcmi po krátkém zamyšlení opravdu existuje.
Milena Křikavová

RAKOVNICKÁ KNIHOVNA V DOKUMENTECH
Ve čtvrtek 16. června 2011 byla v budově Státního okresního archivu Rakovník
zahájena výstava, která mapuje historii rakovnické knihovny od jejích počátků až do 90. let 20. století. Výstavu dokumentů uspořádali pracovníci archivu.
Na slavnostní zahájení přišla spousta lidí, kteří s knihovnou na kratší či delší
dobu spojili svoje pracovní životy nebo je knihovnická historie prostě zajímá. Úvodní slovo na výstavě měla paní ředitelka archivu Renata Mayerová,
vystavené dokumenty představil autor výstavy pan Jan Černý, optimistickou
budoucnost knihovně přislíbil starosta města pan Zdeněk Nejdl. O hudební
doprovod výstavy se postarala Základní umělecká škola Rakovník.
Druhá část vernisáže patřila knize. A to knize s velkým K, neboť jen těžko by
se dal popsat počin, který se archivu, jmenovitě panu Janu Černému, podařil.
Kniha Rakovnické paměti 19. století nás prostřednictvím zápisků Františka Hovorky a kronikáře Ferdinanda Malce seznamuje s historií města a se
životem jeho obyvatel. Z konkrétních příkladů a z popisu lidských osudů
může čtenář odvodit skutečný život Rakovníka v 19. století.
Velice poutavě a laskavě představil knihu Rakovnické paměti 19. století
na vernisáži výstavy pan Václav Vodvářka, který se podílel na knize jako
korektor.
Městská knihovna děkuje pracovníkům Státního okresního archivu Rakovník za zpracování dokumentů a uspořádání výstavy. A nezbývá než pozvat
vás, milí čtenáři, do prostor archivu na poznání historie knihovny, která už
170 let kráčí společně s historií města Rakovníka.
Výstava Rakovnická knihovna v dokumentech potrvá v archivu do
30. září 2011.
Milena Křikavová

Kultura
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KONCERT SKUPINY KAŠPÁREK V ROHLÍKU
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Kultura

 RABASOVA GALERIE
WWW.RABASGALLERY.CZ

NOVÁ SÍŇ
POD VYSOKOU BRÁNOU
DO 28. 8. 2011
MILAN VÁCHA – SOCHY
JIŘÍ ALTMAN – GRAFIKA
RUDOLF RIEDLBAUCH – MALBA

VÝSTAVNÍ SÍNĚ
VE VYSOKÉ 232
DO 10. 7. 2011
PAVEL VÁCHA
FOTOGRAFIE

14. 7. – 25. 9. 2011
RENÉ ŘEBEC
OBRAZOCHODEC
Grafika
Vernisáž 14. 7. 2011 od 16.00 hodin

VÝSTAVNÍ SÍŇ NA RADNICI
DO 4. 9. 2011
PŘÍBĚHY KVĚTIN
Rostliny z Botanické zahrady v Rakovníku

HEROLDOVA SÍŇ
8. – 10. 7. 2011

9.00 – 17.00 hodin
SZO ČZS MARTAGON
VÝSTAVA LILIÍ

28. 7. 2011

19.00 hodin
BAROQUE BLOND ENSEMBLE

se sólistkou mezzosopranistkou
Lucií Slepánkovou.
Na programu zazni taneční a milostná hudba období baroka.

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

MANSARDA MUZEA

GALERIE SAMSON-CAFEÉ

DO 11. 9. 2011

DO 9. 7. 2011

ÚTULNÝ DOMOV

PETROVCOVA VÝSTAVNÍ SÍŇ
DO 30. 6. – 31. 7. 2011
PAVLÍNA ČEPIČKOVÁ ŠŮSOVÁ
KERAMICKÉ SOCHY A OBJEKTY

4. 8. – 18. 9. 2011
POKLADY MUZEJNÍ KNIHOVNY
Vernisáž 4. 8. 2011 v 16.00 hodin

Kultura

VÝTVARNÁ ŠKOLA
ALENY JEDLIČKOVÉ

12. 7. – 6. 8. 2011
FRANTIŠEK PON
GRAFIKY

9. 8. – 10. 9. 2011
PETR TOTH
FOTOGRAFIE

KULTURNÍ AKCE:
Nádvoří muzea

Koncerty z cyklu Rakovnická nokturna

14. 7. 2011

21.30 hodin

JAROSLAV HUTKA

28. 7. 2011

21.30 hodin

BRASS BAND

11. 8. 2011

20.30 hodin
ODYSSEA PLZEŇ – ROCK

25. 8. 2011

20.30 hodin

FALEŠNÁ OZVĚNA
– SKA-ROCK-PUNK

www.mesto-rakovnik.cz
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 RACK-REYD
LEGENDA
SE VRACÍ

Motorkářský sraz RACK REYD se po
pětiletém pobytu v emigraci vrací do
Rakovníka na Tyršovo koupaliště. Jeho patnáctý ročník v režii členů rakovnického motoklubu Astacus MC se návštěvníkům představí ve dnech 5. – 7.
srpna 2011 bohatým programem. Vystoupí kapely Walda gang, Cocotte
minute, Miloš Dodo Doležal, Bára Zemanová band, Ozzy osbourne revival
Praha, Doro Warlock revival, Masturbace, Five Sins, Phobos. Přestávky
zpestří netradiční motorkářské soutěže, orientální tanečnice, Lesbi show,
striptease,
mokré tričko a další, ukázky bojových sportů předvede rakovnický
oddíl boxu. V sobotu od 13.00 hodin bude výstava auto-motoveteránů na náměstí, kterým také projede
Spanilá jízda několika stovek motorkářů. Celý dvoudenní program moderuje Vlasta Korec. Přijďte, přijeďte
nebo přileťte na legendární motosraz
5.–7. srpna 2011 Tyršovo koupaliště
15. RACK REYD.

 MĚSTSKÝ PLAVECKÝ BAZÉN RAKOVNÍK, p. o.
PROVOZ MĚSTSKÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU RAKOVNÍK
ČERVENEC – SRPEN 2011
celý areál

Léto bez vyjímek.

parní lázně TAHITI

finská sauna

Pondělí

10 – 20

uzavřeny

10 – 20

15 – 20

muži

Úterý

10 – 20

uzavřeny

10 – 20

14 – 20

ženy

Středa

10 – 20

uzavřeny

10 – 20

15 – 20

muži

Čtvrtek

10 – 20

uzavřeny

10 – 20

14 – 20

ženy

Pátek

10 – 20

uzavřeny

10 – 20

14 – 20

společná

Sobota

10 – 20

uzavřeny

10 – 20

10 – 20

společná

Neděle

10 – 20

uzavřeny

10 – 20

10 – 20

společná
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NEPŘEHLÉDNI!!!
Nabízíme klientům neomezený přístup po celou otevírací dobu na dětský
tobogán „Mořský had“, do vířivé vany „WHIRLPOOL“ k dětskému brouzdališti a na travnatou plochu. V parných dnech nabídneme milovníkům
nudismu opalování na horní travnaté pláži, dostatečně kryté od okolního
světa běžné klientely. Vstup do finské sauny lze závazně objednat v recepci
plaveckého bazénu. K úhradám vstupného může návštěvník využít bezhotovostních šeků. Ranní plavání v prázdninových měsících odpadá. Započne
opět v úterý 12. září 2011. Výsledky jednání o výhodách pojištěnců ZP METAL-ALIANCE v dalším poprázdninovém období budou včas inzerovány
na budově Městského plaveckého bazénu a v měsíčníku RADNICE. Krásné
léto prožité v našem zařízení přejí všichni zaměstnanci.
Pavel Kumpa

Pozvánky, Sport

HISTORIE NA FOTOGRAFII
Údobí mezi 15. 5. a 15. 6. úplně napravilo reputaci v počtu odpovědí oproti
začátku roku. Za tento měsíc došlo 427 odpovědí a z toho bylo 391 správných. Tyto správné odpovědi převážně došly po telefonu. Kdežto ty špatné
byly napsány v dopisech a ty už nemohou ústně opravit. Když mi někdo
zavolá a přesně neví, o co se jedná, tak se s ním dám do hovoru o neznámé
fotografii a pomalu ho dovedu, že najednou sám pozná o co kráčí. Historie
na fotografii není žádná přísná soutěž, ale je to hra, která má za úkol, aby
čtenáři poznali, jak naše město i náš okres vypadaly v minulosti. Jak nyní
píši tento článek, tak do toho mi volala paní Rodová s odpověďmi. Dvojku,
trojku i čtyřku odpověděla celkem dobře, ale u jedničky ne a ne zabrat. Tak
jsem se ji snažil napovídat v mezích zákona. Ona mne však zarazila, že už
se jí v hlavě jasní a že teď musí přemýšlet sama a že ještě zavolá.
Ale nyní si již povíme, jak jsme v červnu dopadli. Na prvním místě se umístil snímek č. 3, na kterém jsou rakovničtí sportovci v roce 1989 v Dietzenbachu. Došlo 320 odpovědí a každá určila alespoň dva sportovce. Jmenuji
je zleva doprava. Stojící: č. 5: Jirka (39 hlasů), Pícha (16), č. 11– Cívka(35),
č. 8 –Kovář (1), bez tílka – Salák – (30), M. Němeček (1), pruhované tričko
– Kopecký (29). Sedící: brýle – Růžička (57), č. 3 – Zrubec – (58), č. 2 – Trešl (18), č. 9 – P. Němeček (36), č. 6 – Vostrý (29), poslední Němeček senior
(39). Sportovci stojící okolo našich chlapců jsou hráči Dietzenbachu a jejich
jména mi nejsou známá.
Na druhém místě se umístil snímek č. 4 s počtem 287 odpovědí, z toho 243
správných. Dosti čtenářů hádalo školku v Zavidově a nebo prodejnu jednoty
v Jesenicích. Jedná se však o kulturní dům v novém Strašecí – neboli DUO.
Na třetím místě, i když mimo soutěž se umístil snímek č. 5, na který došlo
180 odpovědí, z toho 138 správných. Známá planeta kroužící po Rakovníku a okolí byla odhalena jako „MERKUR“. Byli ovšem i takoví čtenáři, kteří
suverénně hádali BRUTUS. Osamělý kovboj druhý zleva byl identifikován
jako šéfdirigent Merkuru „Josef Černík“.
Na čtvrtém místě zůstal snímek č. 2. Došlo na něj 160 odpovědí a kromě
pěti všechny správné. Jedná se o viadukt na trati Rakovník – Lužná a toto
přemostění je přes Lišanský (Červený) potok u Cikánky anebo v Hlavačově. V těchto místech kdysi bývalo koupaliště našich dědů a pradědů. Jedna
z kuriózních odpovědí na snímek č. 2 byla: „Jedná se o trať do Žatce“. Ač
kuriózní, tak docela pravdivá a tak se musí uznat.

Pozvánky, Historie na fotografii

Na posledním místě se umístil snímek č. 1. Odpovědí 130, ale dobrých jen
rovných 100. Lidé dosti hádali ulice: Vysoká, Vladislavova a Pražská. Skutečnost je ale taková, že se díváme přes budoucí budovu Telecomu na dům
Knoblochů, který stojí na rohu křižovatky ulic Ottova a Kuštova.
Vylosovaným výhercem červnové Radnice se stává paní A. Balladová, Žižkovo nám. 137 Nové Strašecí. Vítězce blahopřeji a žádám ji, aby si přes prázdniny
vyzvedla svoji knižní odměnu v Městském informačním centru v Rakovníku.
Nápověda pro letní Radnici: 1 – Ptáci chybí
2 – Voda pádí
3 – Stará řeka u dvou mostů
4 – MOA
Prosím čtenáře, kteří mi v poslední době často házejí obálku s vyluštěním
do schránky na mé adrese, ať na obálku alespoň napíši Hvězda anebo jen
hvězdu nakreslí. Děkuji.
Uhodnutí jednoho snímku vás zařazuje do slosování. Čtenáře, kteří se mi
ozvou po redakční uzávěrce, automaticky zařazuji do příštího slosování. Odpovědi, žádosti, rady a připomínky napište nebo vzkažte na adresu: Hvězda
Václav, Masná 235, 269 01 Rakovník. Tel.: 313 513 736, 606 832 510.
S pozdravem Dobré světlo vám přeji pohodové letní počasí
Václav Hvězda, Amfora

Západní část náměstí – 20. léta (foto Kračmar)

www.mesto-rakovnik.cz
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Radnice – 60. léta (foto Tachezký)

Nádvoří radnice od jihu – 50. léta (foto Volráb)

Tyršovo koupaliště –30. léta (archiv Fiala)
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Historie na fotografii

1 Kde stojí skupina maturantů? – 60. léta (foto Hvězda)

2 Kde těsně u našeho města se nachází tato krajina? – 60. léta (foto Uher)

Historie na fotografii

www.mesto-rakovnik.cz
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3 Kde u vody se nachází tento tovární objekt? – 2005 (foto Hvězda)

4 Poznáte někoho na snímku? – 1971 (foto Hvězda)
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Historie na fotografii

V Rakovníku
na dvorku V Brance,
na náměstí,
v letním kině

ČTVRTEK

23. 6.
V letním kině
18.00

ČTVRTEK

14. 7.
Na dvorku V Brance
10.00 Kůzlátka
16.00 Prasátka

KAŠPÁREK V ROHLÍKU
Bejbypankový kabaret

Celý projekt vznikl jako reakce na nedostatek kvalitních, původních písniček pro děti a také jako reakce
na téměř neexistující mezigenerační zábavu určenou společně pro dospělé a děti.
Kašpárka mají rádi aktivní rodiče a jejich děti, zejména dospělí vyhledávající kvalitní zábavu pro sebe
a své děti ve věku 0 – 80 let.

NEPOSLUŠNÁ KŮZLÁTKA
Pohádka o zlobení. Režie: Vít Brukner a Buchty a loutky

Ach, ta neposlušná kůzlátka! Zlobí a vyvádějí, až je sežere vlk. Ale hodná maminka koza je dokáže
vysvobodit z vlčího břicha, neposluchy milované... A vlk? Ten se utopil! Mééé, mééé, přijte se podívat!
Pohádka o zlobení je určena pro děti od tří let.

TŘI MALÁ PRASÁTKA

Na motivy anglické lidové pohádky. Dramatizace a režie: Vít Brukner a Buchty a loutky

PÁTEK–NEDĚLE

Tak jak to bylo s těmi prasátky. Přijte se podívat a poslechnout si, jak si takhle jednou vlk fouknul
a jednou houknul a nevěřili byste, co jen to udělá za neplechu. A jak prasátka naláká na řepu, na sladká jablíčka či na trh. A jen proto, aby je slupnul jak malinu. Ale když překonáme strach, tak se můžeme
vlkovi dostat na kobylku. Jenže když leze až do domečku, pak nezbývá, než rozdělat pod kotlem oheň,
v pravou chvíli zvednout pokličku a jsme zachráněni! Představení je určeno pro děti od tří let.

22.–
24. 7.

RAKOVNICKÉ CYKLOVÁNÍ

ČTVRTEK

V projektu Komedianti se dalo dohromady divadlo Teátr Víti Marčíka se žonglérem
Vojtou Vrtkem a orchestrem Péro za kloboukem

Husovo náměstí

11. 8.
Na dvorku V Brance

Komedianti
po celé odpoledne
20.00 Romeo a Julie

Sportovní víkend pro aktivní děti a jejich aktivní rodiče
Adrenalin, hry, soutěže a zábava po tři dny pro celou rodinu.
Neodjíždějte z města, prázdninové dovádění si užijte v Rakovníku.

KOMEDIANTI

Cílem je vytvořit ve městě příjemnou komediantskou atmosféru, oživit historické centrum pouličním
divadlem, kejklováním a muzikou. Během minulých let projeli Komedianti republiku křížem krážem a do
některých měst se vracejí již tradičně. Nikde je zatím nemusela vyhostit policie a nikde zatím nemají
zákaz vstupu.

ROMEO A JULIE

Veliká komediantská tragická komedie s prvky baletu a zpěvohry Romeo a Julie.
První zcela společný počin Komediantů. Režijní dohled pan Marčík.

www.knihovna-rakovnik.cz
Pozvánky

www.mesto-rakovnik.cz
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