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Pomalu se již stává tradicí, že předposlední červencový víkend se město Rakovník promění v centrum
cyklistiky ve všech jejích podobách. Organizátorský tým Rakovnického cyklování i pro letošní rok připravil několik zajímavých novinek, jak pro samotné aktivní účastníky, tak i pro příchozí diváky a fanoušky cyklistiky. Nenápadné změny doznal letošní ročník již v názvu akce, které obohatilo slůvko „Fríí“.
To značí nejen uvolněnou a přátelskou atmosféru celé akce, ale i jméno generálního sponzora v podobě
nealkoholického piva Fríí. Jediným otazníkem tak zůstalo nevyzpytatelné červencové počasí plné dešťových srážek, které se naštěstí od 22. do 24. července umoudřilo a umožnilo bezproblémové uskutečnění celého Fríí programu.
Po oficiálním zahájení akce starostou města Rakovníka se směrem do křivoklátských luhů a hájů vydali
v tandemu cyklisté, aby opět po roce změřili své síly v 3 hodinovém orientačním závodu. Kromě běžných
„suchých“ kontrol byla pro účastníky závodu připravena stanoviště za bonusové body. Z tohoto pohledu
bylo asi nejobtížnější získání „mokré“ kontroly na ostrůvku Tyršova koupaliště. Neméně záludná byla
i kontrola na samém vrcholu Vysoké brány. Zatímco cyklistické dvojice zápolily s nástrahami přírodního terénu, na Husově nám. začali své sportovní nadání předvádět borci na mini U-rampě. Tyto exhibice mohli diváci obdivovat po celý prodloužený víkend. Při příjezdu prvních závodníků orientačního
závodu se již rakovnickým náměstím linuly tóny kapel Žížeň Band a Brass Band. Při odjezdu bikerů na
adrenalinový noční výlet údolím Tyterského potoka se již na pódiu připravovala skupina Zelenáči, která tak uzavřela program prvního dne.

(11) Farmářské trhy
(17) Léto s knihovnou
(24) Rakovnické
posvícení

Sobotní dopoledne již tradičně patřilo výletníkům, kteří se po značené trase vydali tentokrát směrem do krušovického pivovaru, kde pro ně byla připravena prohlídka a nealkoholické ochlazení. Pro nejmenší cyklisty byly
připraveny na Tyršově koupališti nejrůznější hry a soutěže. Dále po cestě
se mohli zájemci zastavit i v železničním muzeu v Lužné. Další zajímavou
podívanou sliboval i dopolední závod horských kol na 42 km, který byl jednou z novinek letošního programu. S mírným zpožděním kvůli větru začal
i závod ve FREE style skocích v areálu u CAFEXu. Sobotní odpoledne poté
patřilo cross country závodům, kde své síly změřily již děti na malých odstrkávadlech a plastových motorkách. S rostoucím věkem se také úměrně
zvětšovala délka trati, která vedla i přes lesopark Jamka nebo starou tržnici.
Na trase závodu velmi intenzivně povzbuzovali jednotlivé jezdce fanoušci všech věkových kategorií. I ti si posléze mohli vyzkoušet své cyklistické
schopnosti na umělých překážkách v bike škole Richarda Gaspi Gasperottiho. Podobně „náročná“ byla i dětská slalomová trať za centrálním pódiem.
Cyklistickou zručnost si mohli rodiče společně s dětmi vyzkoušet i v dalším novém závodě přímo na náměstí spočívající v běhu, jízdě na koloběžce
a na kole. Pro ty nejlepší, tedy nejrychlejší závodníky, byly připraveny ceny
od sponzorů, medaile a diplomy.
Diplomy v jedné z ženských kategorií předal také nestor rakovnické cyklistiky Jaroslav Větrovec, kterému v chaosu vrcholícího vyhlašování vítězů
položil několik otázek Jan Švácha, tvůrce informačního bulletinu „Rakovnické cykloviny“. „Cyklování se mi líbí už od začátku. Bohužel se špatně pohybuji, tak jsem se na první dva ročníky nedostal,“ odpověděl pan Větrovec
na dotaz, jak se mu na náměstí během Rakovnického cyklování líbí. Během
hovoru zazněla i naprosto zásadní informace. Přesně před sedmdesáti lety
se na náměstí jel první ročník rakovnického cyklistického závodu. Na stejném místě jako dneska býval i start. Rakovnické cyklování je tedy pokračovatelem cyklistického závodu, který měl před lety celých osmnáct ročníků.
Pan Větrovec se zúčastnil šestnácti. „Žádný zásadní rozdíl mezi tehdejším
závodem a tím dnešním není. Je to podobné, jen je v současnosti větší účast.
Neorganizovaných závodníků bylo v prvním ročníku sedm, devět organizovaných a jedenáct dorostenců,“ říká Jaroslav Větrovec a vypráví: „Jezdilo
se na sériových kolech. První ročník jsem dokonce jel na svařovaném rámu. Tenkrát jsem jezdil do učení do Krupé, a proto jsem potřeboval kolo.
Sehnal jsem tedy bicykl s prasklým rámem, v dílně jsme si ho svařili, dali
do pořádku a na tom jsem jezdil až do prvního závodu. Na druhé kritérium
už jsem si kolo koupil od jednoho číšníka z Prahy.“
Ve večerních hodinách po vylosování účastnické tomboly a tomboly pivovaru
Krušovice patřilo rakovnické náměstí už jen hudebním hvězdám v podobě
skupiny Cartoon Prison, Báry Zemanové a první české superstar Anety Langerové. Po koncertu zbyla i chvilka na otázku zvídavého reportéra: „Jak ladí
dohromady Aneta Langerová a bicykl?“ „Myslím si, že to úplně nesouzvučí.
Snažím se jezdit na kole, když jsem na chalupě nebo tak. Občas vyjedu, ale
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je to v poslední době velmi málokdy. Dřív to bylo častěji, na kole jsem projezdila celé dětství. Teď se trošku stydím…;o), odpověděla Aneta Langerová.
Nedělní program patřil již klasickým závodům Fríí Rakovnického cyklování. Jedním z nich je i pro své skoky divácky velmi oblíbený závod zvaný
downhill. Jediným cílem závodníků je zdolat co nejrychleji nástrahy trati
a protnout cílovou pásku. Ti nejlepší se ze startu na Bendovce nedaleko
kruhové křižovatky dostanou na Husovo nám. za neuvěřitelných 90 sekund.
Během přestávky mezi 1. a 2. kolem se dění přesunulo do centra města, kde
na svůj závod již netrpělivě čekali vyznavači silničních kol. První část silničního kritéria byla určena pro juniorské kategorie. Poté se do druhého kola
downhillu vřítili opět sjezdaři, po kterých byla již v centru města připravena královská kategorie silničního kritéria. Z důvodu bezpečnosti bylo celé
náměstí bez zaparkovaných aut, což umožnilo fanouškům mj. i zajímavý
sportovní zážitek. Po dekorování vítězů jednotlivých závodů byla vyhlášena královna a král Rakovnického cyklování. Kritériem hodnocení byla
účast na co nejvíce závodech a dosažení nejlepšího umístění. Pro letošní
rok se jimi stali Lída Zatloukalová a Petr Špička. Na úplný závěr letošního
ročníku se vylosovala nedělní účastnická tombola a následně bylo Fríí Rakovnické cyklování ukončeno.
Z rostoucího počtu aktivních účastníků a i přítomných diváků při večerních
koncertech lze usuzovat, že Rakovnické cyklování postupně získává na popularitě. Již během akce se u organizátorů sešlo několik velmi zajímavých
připomínek na nejrůznější vylepšení a obohacení programu. Právě tyto skutečnosti motivují organizátory k uspořádání čtvrtého ročníku Rakovnického
cyklování v termínu od 20. 7. 2012 do 22. 7. 2012.
Na závěr mi dovolte za všechny pořadatele poděkovat všem sponzorům
za poskytnuté dary a obyvatelům města za porozumění a toleranci při
četných uzavírkách a omezeních v rámci zajištění bezpečí jak pro cyklisty, tak i diváky.
Jan Polák, , tiskový mluvčí MěÚ Rakovník
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GENERÁLNÍ VÝJIMKA
PRO ZTP A ZTP/P

V POKLADNÁCH ÚŘADU
NOVĚ I S KARTOU

K 1. 7. 2011 začalo v souvislosti s parkováním v centru města
platit novelizované nařízení upravující „parkování v centru města“,
které reflektuje výsledky studií
a názor veřejnosti z četných studií.
Ze všech těchto informací vzešel
podnět volající po omezení nebo
snížení počtu aut v centru města.
Mimo jiné se také omezily úlevy
pro zásobování a držitele průkazů
ZTP a ZTP/P. I přes možnost řešit
úlevy individuálně, se rada města přiklonila ke schválení „generální“ výjimky z nového nařízení pro
vozidla přepravující zdravotně tělesně postižené. To znamená, že
bude platit pro zmíněná vozidla
plošné odpuštění poplatku s tím,
že budou prováděny namátkové
kontroly.

Město Rakovník v rámci zlepšování
služeb veřejnosti rozhodlo o zavedení systému akceptace platebních
karet v pokladnách úřadu a v rámci
vypsaného zadávacího řízení přímo
oslovilo 3 komerční bankovní domy. Do stanoveného termínu zaslaly nabídky pouze dva subjekty. Po
vyhodnocení všech kritérií byla výhodnější nabídka od banky ČSOB,
a. s., Praha. Po vyřešení technologického propojení se systémy radnice by se měl celý systém rozběhnout během letních prázdnin nebo
nejpozději na začátku září.

MODERNIZACE
ZVUKOVÉHO
INFORMAČNÍHO NOSIČE

ZLEPŠENÍ PARKOVÁNÍ
V UL. FR. DIEPOLTA
V ulici Fr. Diepolta v úseku od bývalého internátu Střední zemědělské
školy Rakovník k sídlu společnosti RAVOS, s. r. o., se nachází kromě
několika rodinných domů i družina
a areál speciálních škol. Právě rodiče dětí zde mnohdy potřebují zastavit a vyzvednout svou ratolest ze
školního zařízení, což jim původní
stav moc neumožňoval. Zub času
také neúprosně zapracoval i na původním zadláždění chodníků, proto rada města nechala vypracovat
komplexní projekt. Díky provedeným úpravám dojde k navýšení
počtu parkovacích míst a zvýšení
bezpečnosti chodců. Po zveřejnění zakázky na webových stránkách
města projevilo o realizaci projektu
zájem 6 podnikatelských subjektů,
z nichž některé nabízely zhotovení stavby až za bezmála 4,1 mil Kč.
Radní nakonec dle podmínek zadávacího řízení vybrali firmu VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY, spol. s r. o.,
Teplice, která nabídla nejnižší cenu
ve výši 2 759 504,- Kč vč. DPH. Práce na stavbě byly zahájeny již v červenci a potrvají přibližně do konce září.

V Nádražní ulici je návštěvníkům
města k dispozici zvukový informační nosič. Tento nosič je majetkem soukromé firmy, která městu
nabídla jeho modernizaci. Ta by
měla spočívat v předělání stávajícího zařízení na informační nosič
vyšší generace. Nový nosič bude
mít novou výtvarnou a obsahovou koncepci s aktualizovanou
kartografi ckou částí (aktivní orientační plán města včetně mapy
okolí), aktualizovanou prezentační část s nabídkou provozovatelů turistických zajímavostí a služeb a dalších zájemců z veřejné
i podnikatelské sféry města a regionu. Nově zde bude i vestavěný LCD displej, na kterém budou
dva městské video spoty („Vítejte v Rakovníku“ a „Zveme Vás na
procházku městem“) a další komerční prezentační videa. Město
za tuto modernizaci a aktualizaci
map, audio a video spotů ve třech OPRAVY
jazykových mutacích zaplatí část- NA SPRAVEDLNOSTI
ku 17 424,– Kč vč. DPH. K realizaci Každý rok se město Rakovník
by mělo dojít na podzim letošní- snaží provádět dle svých finančních možností opravy komunikaho roku.
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cí a chodníků. Technickému stavu
nikdy nepřidají ani vydatné zimní
srážky a nízké teploty. Asi nejmarkantněji se tyto vlivy podepsaly na
stavu komunikace Na Spravedlnosti v úseku od křižovatky s cyklostezkou až k mostu přes žel. trať
Rakovník – Praha. Po zhodnocení
možnosti oprav se radní města přiklonili k variantě opravy ve stylu
komunikace na letiště. Po vyhodnocení zadávacího řízení by mělo
dojít k očištění a vyrovnání stávající obrusné vrstvy, k aplikaci spojovacího postřiku a pokládce nového
povrchu. Dle předběžného odhadu by se cena takové opravy měla pohybovat do 1 mil. Kč vč. DPH.
Díky této opravě dojde ke zlepšení
přístupu do dané lokality města, ve
které vzniká i nová výstavba rodinných domů.

VĚTŠÍ ROZSAH OPRAV
CHODNÍKU
Během prázdnin došlo v Průběžné
ulici k opravě chodníku na náspu
podél Plzeňské ulice. Na základě
zprávy o průběhu stavby rozhodla rada města i na četné podněty
obyvatel dané lokality o rozšíření plnění původní zakázky, kterou
vyhrála dle výsledku zadávacího řízení firma Vodohospodářské stavby Teplice, s. r. o. Rekonstrukcí tak
prošly i přístupové chodníky k bytovým domům čp. 1861 – 6 v ulici
Průběžná za cenu ve výši 394 699,–
Kč vč. DPH.

ZÁMĚR STAVBY
NÁKLADOVÉ RAMPY
Dle plánu letní údržby se v ulicích
města provádí pravidelný úklid.
Smetky z komunikací vč. odpadu
z oprav mobiliáře dále putují na odkladnou skladovací plochu v areálu
firmy Údržba městských komunikací na Hané, kde posléze dochází k jejich naložení do kontejnerů
a odvozu na skládku. Tento systém
byl zaveden z důvodu chybějící nákladové rampy ve sběrném dvoru.
Ke zjednodušení a úsporám by mělo dojít po jejím zhotovení, kdy se
bude vše shromažďovat na jednom

místě bez potřeby překládání. Stavba bude zahájena po vyhodnocení
zadávacího řízení.

OBNOVA SCHODŮ
DO SOKOLOVNY
Budova sokolovny byla postavena dle projektu architekta Otakara
Novotného na počátku 20. století. Není tomu tak dlouho, co kompletní rekonstrukcí prošlo venkovní hřiště vč. atletického oválu. Po
schodech tohoto sportovního svatostánku prošel bezpočet talentovaných sportovců a cvičenců. Právě
vstupní schodiště ovšem vykazuje
celou řadu technických nedostatků,
které by mohly vést k nechtěnému
úrazu. Za propadem schodů je rozpad jejich betonového lože a i zábradlí z vápencových cihel je na
některých místech odlámané. Po
konzultaci oprav s pracovníky památkové péče a výběru zhotovitele na základě výběrového řízení se
začne o prázdninách pracovat na
opravách.

VÝPOVĚĎ Z LÉKÁŘSKÉ
ORDINACE
Předposlední květnový den dorazila na adresu úřadu výpověď paní
MUDr. Marie Rybové na pronájem
nebytových prostor v domě čp. 488
v Kuštově ulici, který byl využíván
za účelem provozování dětské ordinace. Nájemné za celý dům v řadové zástavbě byl v nájemní smlouvě
stanoven na cca 6 500,– Kč/měsíc.
Uvedeným důvodem ukončení nájemního vztahu bylo neodprodání
domu do vlastnictví paní doktorky
a jeho špatný technický stav s nevyhovujícími hygienickými požadavky. K těmto důvodům je třeba se
ohradit. Město Rakovník prostřednictvím svého odboru správy majetku provádělo postupné opravy
na domu vždy po konzultaci s paní
MUDr. Marií Rybovou. Dokladem toho jsou nová plastová okna a fasáda
na přední straně domu, kde z důvodu řadové zástavby nebylo možné
řešit fasádu vč. zateplení. Úpravou
prošel také vjezd domu, kde bylo
místo pro odkládání kočárků. Nová
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okna do dvora a výměna dveří na
chodbě byla realizována v závěru
roku 2010 po rozhodnutí zastupitelstva o neodprodání nemovitosti
a pokračování v nájemním vztahu.
Během zimy ovšem nebylo možné
provést sanaci venkovní zdi směrem ze dvora. Tato oprava tak přešla do plánu na rok 2011. Po instalaci nových plastových oken se v zimě
v čekárně objevila plíseň. Za účelem
zjištění příčiny provedl technik ještě během zimy spolu s paní sestřičkou kontrolu sklepů, které byly bez
známek zvýšené vlhkosti. Následně
bylo paní doktorce doporučeno, ať
plíseň prozatím ošetřuje postřikem
s tím, že na jaře popř. v létě dojde
k slíbené opravě a sanaci fasády ze
dvora domu. Tím měl být definitivně odstraněn problém s plísní, za jejímž vznikem tak zřejmě bude nedostatečné větrání prostor. S ohledem

na obdrženou výpověď rozhodla ra- nabízely provedení výměny až za
da města o vypsání záměru nového 210 000,– Kč vč. DPH.
pronájmu nebo prodeje.

NOVÉ OSVĚTLENÍ
V DRUŽINĚ
Během prázdnin prošlo rekonstrukcí osvětlení v budově družiny
1. a 2. ZŠ Rakovník v ulici Fr. Diepolta.
Do zadávacího řízení se přihlásilo 9
firem, které nabídly realizaci zakázky od 91 000,– Kč po téměř 140 000,–
Kč vč. DHP. Nejnižší cenu realizace
ve výši 90 775,20 Kč vč. DPH nabídla
firma SCHEL, s. r. o., z Mostu.

OKNA VE SPOJOVACÍ
CHODBĚ MŠ V PARKU
Za cenu 124 598,– Kč vč. DPH provede výměnu oken ve spojovací
chodbě MŠ V Parku firma Vekra stavební, s. r. o., z Bořanovic-Pakoměřic. Tato firma uspěla v konkurenci
s dalšími 6 firmami, z nichž některé

ZIMNÍ STADION S NOVÝM
VCHODEM
V loňském roce nechalo město
Rakovník vypracovat projekt na
změnu vstupního schodiště do
Zimního stadionu Rakovník. Dle
zpracovaného projektu by se pro
nové kryté schodiště využilo přízemního prostoru bývalé pokladny a sousedního skladu. Na místě velkého železného schodiště
vzniknou pouze menší protipožární schody. Do zadávacího řízení na
realizaci zmíněné zakázky zaslaly
své nabídky 4 podnikatelské subjekty. Po kontrole, zda firmy ocenily
všechny položky ve výkazu výměr,
nabídla nejnižší cenu realizace firma ALLKON, s. r. o. z Meziboří ve výši 870 955,40 Kč vč. DPH. Některé

konkurenční nabídky dosahovaly
částek přes 1 milión korun.

ÚPRAVY U HISTORICKÉHO
DOMU OSVĚTY
Historická část Domu osvěty prochází postupnou obnovou. V posledních
několika letech se opravy zaměřily
na obnovu fasády domu. I přes aplikaci sanačních omítek nedošlo ke kýženému odstranění vlhkosti. Z tohoto důvodu dojde dodatečně k sanaci
severní a východní stěny historického objektu. Tyto stavební práce spočívají v odkopání zeminy podél zdiva, instalaci drenáže a nopové fólie.
Poté dojde také k úpravě přilehlého
chodníčku pomocí betonové a žulové dlažby. K realizaci dojde po výběru
zhotovitele stavby na základě vypsaného zadávacího řízení.
Jan Polák,
tiskový mluvčí MěÚ Rakovník

18. RADA MĚSTA
Datum konání: 29. 6. 2011, Wintrova zasedací síň
Přítomni:
Ing. Zdeněk Nejdl, Bc. Jan Švácha, Mgr. Zdeňka Jirková, Mgr. Miroslav Koloc, Mgr. Marek Pavlík, PaedDr. Luděk Štíbr, MUDr. Ivo Trešl
a tajemnice MěÚ Rakovník Mgr. Eliška Holková
Zapisovatelka: Jaroslava Holá
Zapsáno dne: 12. 7. 2011

SYSTÉM PARKOVÁNÍ
A DOPRAVY
NA HUSOVĚ NÁM.
Město Rakovník ve snaze zklidnit dopravu v centru města zahájilo na konci ledna na základě
výstupu dopravní studie přípravu změny či úpravy současného
dopravního systému. Na základě
četných výstupů z anketních šetření v místních médiích a zaslání
několika podnětů z řad veřejnosti
vzešel jednoznačný podnět zdražit vjezd do centra města. V souladu s těmito výstupy rada města
upravila související nařízení, které
je použitelné pro jakoukoliv variantu technického řešení a nelimituje žádné z diskutovaných řešení. Toto nové nařízení mělo také
zamezit zneužívání některých dosavadních zvýhodnění nepoctivci
s tím, že v odůvodněných případech bude rada města řešit výjimky individuální cestou. Následně
po četných ohlasech a konzultacích se rada města rozhodla udělit „generální“ výjimku pro vozidla převážející držitele průkazů
ZTP a ZTP/P. Na 18. schůzi rady
byly řešeny i další podněty z řad
veřejnosti a podnikatelů. Dále se
město Rakovník zavázalo veřejně projednat změny systému dopravy v centru města a v případě
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zájmu veřejnosti vytvořit pracovní skupiny řešící dílčí problémy.
Původní předpoklad a představa
bylo iniciovat toto veřejné setkání
do letních prázdnin. Jak se ovšem
ukázalo, tento termín se stal z důvodu náročnosti příprav nereálný.
Město Rakovník na tento svůj záměr nechce rezignovat a bude se
snažit vše s veřejností projednat
v podzimních měsících.

ZINKOVÁNÍ DRAH
BEZ DOTACE
Město Rakovník se snaží každoročně využívat celou řadu dotačních
titulů, ze kterých následně spolufinancuje opravy současného
majetku nebo rozvíjí další lokality
města pro sportovní, kulturní nebo společenské aktivity veřejnosti.
Podobně laděným projektem byla
i oprava minigolfových drah zinkováním v současném areálu. Tyto dráhy jsou původní z roku 1983
a místní minigolfový klub je již desetkrát renovoval vlastními silami.
Tato renovace ovšem vždy znamená rozebrání drah, jejich očištění
a následně nátěr železných rámů. Tento postup má však špatný
vliv na křehké azbestocementové
desky, které mohou při časté manipulaci praskat. Pozinkováním
těchto rámů by se předešlo riziku

případného poškození a zvýšila by
se i životnost minigolfových drah.
Žádost o dotaci z Fondů Středočeského kraje pro rok 2011 nebyla ovšem úspěšná. Po celou dobu
slouží hřiště bez větších problémů široké veřejnosti a došlo zde
i k uskutečnění sportovních akcí
v rámci soutěží pořádaných Českým minigolfovým svazem. Díky
své kvalitě se zde i v letošním roce konalo v termínu od 21. 7. 2011
do 23. 7. 2011 Mistrovství České
republiky v minigolfu. Rada města Rakovníka i přes tuto negativní
zprávu rozhodla vypsat zadávací
řízení na provedení pozinkování
rámů minigolfových drah s tím, že
k rekonstrukci by mohlo dojít již
na konci letošního roku za předpokladu nevyčerpání příslušné
kapitoly rozpočtu. I v případě získání dotace by došlo k opravě na
sklonku letošního roku.

NOVÉ ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ
NA POKRAČOVÁNÍ OPRAV
DOMU OSVĚTY
Město Rakovník provádí od loňského roku rekonstrukci Domu
osvěty, na jejíž realizaci získalo
dotaci z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Na konci února
letošního roku oznámila staveb-

ní firma KEVOS, spol. s. r. o., která
byla vybrána na základě výběrového řízení, že není schopna dostát svým závazkům pramenícím
z uzavřené smlouvy o dílo ve výši
20 840 164,– Kč vč. DPH. Dotační
prostředky kryjí cca 80% uznatelných nákladů. V souvislosti s touto
informací vyvolalo město Rakovník okamžitě schůzku na Úřadu regionální rady regionu soudržnosti
Střední Čechy. Z několika jednání
vyplynula doporučení a další postup v realizaci projektu podpořeného z ROP Střední Čechy. Od
konce března se orgány města Rakovníka těmito doporučeními řídí
a činí jednotlivé kroky k obnovení
prací na rozestavěné stavbě. Celá
současná realizace projektu prošla
kontrolou a kontrolní orgán konstatoval, že při realizaci projektu
nebyla zjištěna žádná podstatná
pochybení ze strany příjemce dotace. Dodržením postupu Úřadu
regionální rady město Rakovník
eliminuje veškerá rizika případného vracení dotace. V souladu s navrženými kroky vypsala rada města nové zadávací řízení na výběr
zhotovitele stavby. Dle zadávací
dokumentace by se mohly práce
na rekonstrukci Domu osvěty obnovit 1. 9. 2011 a k dokončení by
mělo dojít v květnu 2012.

Zprávy z města

ZÁJEMCI O BÝVALÝ KLUB
LETIŠTĚ

nosti od křižovatky s cyklostezkou
až k mostu přes železniční trať Rakovník – Praha. Oprava silnice bude
provedena obdobným způsobem
jako v případě komunikace na letiště, která spočívá ve vyrovnání stávající obrusné vrstvy a po aplikaci
spojovacího postřiku k pokládce
nového povrchu. Předběžné odhady na opravu silnice se pohybují
okolo 800 tisíc Kč. Délka komunikace je 546 m, šířka komunikace resp.
pozemku komunikace je proměnlivá od 3,1 do 4,5 m. Cena opravy
bude známa po vyhodnocení zadávacího řízení.

Rada města Rakovníka v souvislosti s projevením zájmu o koupi bývalého objektu Klubu Letiště
rozhodlo zveřejnit záměr prodeje
budovy včetně okolních pozemků.
Zájem o budovu projevil současný
nájemník Ing. Josef Melč a Sallerova výstavba, spol. s. r. o., která poptává i několik okolních pozemků.
Oba podnikatelské subjekty chtějí
v lokalitě u autobusového nádraží rozvíjet své podnikatelské aktivity. Minimální cena za budovu byla
stanovena na 3 mil. Kč a pozemky
o celkové výměře 1143 m2 za min.
cenu 2 000,– Kč/m2. O prodeji bu- HOMOGENIZACE
de rozhodovat stejně jako v jiných MÁCHOVA
případech prodeje majetku města V Máchově ulici došlo v minulých
zastupitelstvo.
měsících k rekonstrukci NTL plynovodu. Na základě stanovených
podmínek zvláštního užívání koNOVÉ PODHLEDY
munikace musí zhotovitel obnovit
V KC RAKOVNÍK
Kulturní centrum Rakovník získalo minimálně jeden jízdní pruh kopřed 4 lety část nových podhledů, munikace a následně nabídnout
které byly realizovány v rámci teh- druhou část ke spolufinancování
dejší přístavby. Původní plechové městu Rakovník. Po schválení rozpodhledy jsou stále v prostorách počtového opatření a navýšení přínad hlavním schodištěm a před slušné rozpočtové položky bude
vstupem do sálu. Výměnou strop- i tato komunikace kompletně obní konstrukce za kazetovou dojde novena. Spoluúčast města Rakovník celkovému ujednocení vzhledu ka bude činit 418 201,20 Kč vč. DPH.
a modernizaci osvětlení. Ve stano- Vše by se mělo zrealizovat v průběveném termínu pro podávání na- hu měsíce července.
bídek projevily o zakázku zájem 3
podnikatelské subjekty. Nejnižší ZMĚNA DODAVATELE
nabídku podala firma Michal Varyš OKEN
z Rakovníka ve výši 159 770,– Kč Před časem hledalo město Rakovvč. DPH. Naopak nejvyšší cena by- ník dodavatele oken pro spojovací
la přes 200 tisíc Kč. K realizaci zakáz- chodbu MŠ V Parku. Do zadávacíky by mělo dojít v termínu od 11. 7. ho řízení se přihlásilo sedm firem.
2011 do 1. 8. 2011.
Nejnižší nabídku ve výši ve výši

OPRAVA KOMUNIKACE
NA SPRAVEDLNOSTI
Na základě četných podnětů zahrádkářů a obyvatel lokality Na
Spravedlnosti rozhodla rada města o vypsání zadávacího řízení na
opravu příjezdové cesty do zmíněné městské části. Jedná se opravu
úseku komunikace Na Spravedl-

124 598,– Kč vč. DPH podala firma
Vekra stavební, s. r. o., se sídlem
v Bořanovicích-Pakoměřicích. Tato společnost při výzvě k podpisu
smlouvy o dílo sdělila městu Rakovník, že při sestavování cenové kalkulace udělala chybu a od nabídky
odstupují. Z tohoto důvodu rada
města rozhodla o přidělení zakázky druhé firmě v pořadí, a to Okno-

therm, spol. s r. o., se sídlem v Kaplici za cenu 127 765,– Kč vč. DPH.

ZPEVNĚNÍ PLOCHY
ZA SOKOLOVNOU
Prostor za současnou sokolovnou
vznikl na základě demolice starých
objektů a veřejnost tento prostor
využívá k bezplatnému odstavení osobních aut. Tento prostor je
během roku velmi hojně využíván
a tomu odpovídá také stav nezpevněného povrchu, který se i přes četné opravy po deštích mění v plochu plnou výmolů. S ohledem na
tento stále se opakující stav bylo
rozhodnuto o vypsání zadávacího řízení na zpevnění plochy mezi objektem Jednoty a Sokolovnou. I přes oslovení pěti firem na
výzvu reagovala pouze firma Froněk, s. r. o., z Rakovníka, která nabídla realizaci za cenu 542 227,– Kč
vč. DPH. K realizaci by mělo dojít do
konce letních prázdnin.

POKRAČOVÁNÍ
V OPRAVÁCH PARKU
NA SEKYŘE
V loňském roce začalo město Rakovník s realizací postupné rekonstrukce parku Na Sekyře. V první
etapě došlo k odstínění chodníku
novou zelení podél hlavní komunikace a jeho přeložení směrem
do parku. Tím by se park měl postupně stát opět centrální klidovou zónou města. Dle vypracovaného projektu by se nyní mělo
pokračovat s obnovou a úpravou
sítě cest. Stejně jako v roce 2010
i v letošním roce na projekt postupné obnovy parku Na Sekyře
přispěla finanční prostředky společnost Procter & Gamble – Rakona, s. r. o. Rada města v této souvislosti rozhodla vypsat zadávací
řízení na rekonstrukci chodníků
v parku Na Sekyře s tím, že nabídky budou zájemci předkládat
v několika variantách. Dle cenové
nabídky bude posléze vybrán rozsah další postupné rekonstrukce.

NOVÉ ELEKTRO ROZVODY
V DRUŽINĚ
Do 27. 6. 2011 obdrželo město Rakovník 6 nabídek na opravu elektroinstalace v družině 3. ZŠ Rakovník. Jedná se o opravu osvětlení
a elektroinstalací v druhém patře
družiny. S rekonstrukcí by se mělo začít v průběhu července a vše
by mělo být dokončeno do 29. 7.
2011. Tento termín ovšem nebyla
schopna splnit firma s nejnižší nabídkovou cenou, proto celou zakázku zrealizuje firma Michal Varyš
z Rakovníka za cenu 117 641,– Kč
vč. DPH (2. nabídka v pořadí).

OPRAVY BYTŮ V DPS
POKRAČUJÍ
V roce 2008 zahájilo město Rakovník
postupnou rekonstrukci bytů v domě pečovatelské služby Rakovník
v objektu na Wintrově nám. V současné době je již 17 z 38 bytových
jednotek zrekonstruováno. V rámci
rekonstrukce dochází ke kompletní
přestavbě sociálního zařízení bytu
a instalaci nové kuchyňské linky vč.
obnovy podlahových krytin dotčených rekonstrukcí. Na začátku roku
bylo již vypsáno zadávací řízení na
obnovu dalších bytových jednotek,
ve kterém uspěla firma Josef Drábek
z Rakovníka. Na základě výsledku
tohoto zadávacího řízení provede
firma rekonstrukci 3 bytových jednotek v celkové ceně 622 418,– Kč
vč. DPH. V červenci by se mělo začít s opravou dvou bytových jednotek s tím, že vše by mělo být hotové
v průběhu října.

PŘÍSPĚVEK TJ TZ RAKOVNÍK
V souladu s usnesením zastupitelstva města č. 100/11 rozhodla rada města o uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na provoz areálu
sportovní haly TJ TZ Rakovník ve výši 50 000,– Kč za měsíc. Tento příspěvek je provozovateli sportovní haly přiznán na období od 1. 7.
2011 do 31. 12. 2011.
Jan Polák,
tiskový mluvčí MěÚ Rakovník

19. RADA MĚSTA
Datum konání: 20. 7. 2011, Wintrova zasedací síň
Přítomni:
Ing. Zdeněk Nejdl, Bc. Jan Švácha, Mgr. Zdeňka Jirková, Mgr. Miroslav Koloc, PaedDr. Luděk Štíbr, MUDr. Ivo Trešl a tajemnice MěÚ
Rakovník Mgr. Eliška Holková
Omluven:
Mgr. Marek Pavlík
Zapisovatelka Jaroslava Holá
Zapsáno dne: 4. 8. 2011
skytují pracovníci této organizace
Na území města Rakovníka posky- seniorům celou řadu služeb. V sortuje služby seniorům i Pečovatelská timentu služeb lze mj. najít také doslužba Rakovník, kterou zřizuje měs- vážení obědů, asistenci při návštěto Rakovník. Ve dvou objektech po- vě lékaře apod. Rada města vždy na

PŘIDĚLENÍ BYTU V DPS

Zprávy z města

základě doporučení komise a úřadu
přiděluje jednotlivým žadatelům
volné bytové jednotky. Byt č. 29 na
Wintrově nám. čp. 1903 budou obývat manželé Typoltovi. Po obsazení

tohoto bytu je na seznamu čekatelů
10 dalších jmen. Pouze jedna osoba
je dle kritérií zařazena ve druhé kategorii, jinak ostatní žadatelé spadají do nejnižšího stupně naléhavosti.

www.mesto-rakovnik.cz
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DAR NA OSLAVY
170. NAROZENIN
Městská knihovna Rakovník získala
na své akce v rámci 170. výročí od
založení knihovny v Rakovníku 50
tisíc Kč z Fondu kultury a obnovy
památek Středočeského kraje. Díky
jednotlivým akcím bude čtenářům
a běžné veřejnosti představena nejen historie této kulturní instituce,
ale i současný život knihovny, která nezahálí ani o prázdninách. Jednou z velkých akcí bude i podzimní
výstava v prostorách Muzea T. G. M.
Rakovník. S přijetím dotace z pozice zřizovatele rada města souhlasila.

STAVEBNÍ POVOLENÍ
NA NOVOU KNIHOVNU
Město Rakovník po zpracování architektonické studie na přestavbu
staré školní jídelny na rohu Husova
a Žižkova náměstí se pustilo v srpnu
2010 do příprav samotného projektu. V současné době je již dokončena dokumentace pro územní rozhodnutí a nyní se blíží ke zdárnému
konci i práce Ateliéru A1, spol. s r. o.,
České Budějovice na dokumentaci
pro stavební povolení (dále jen DSP).
V rámci této dokumentace bylo vyhotoveno posouzení stávajícího stavu budov, biotický průzkum dřevěných konstrukcí, stavebně historický
průzkum. Ještě než se dokumentace DSP dostane do své finální podoby, bylo třeba vše konzultovat i se
zástupci Národního památkového
ústavu – Územní odborné pracoviště Střední Čechy. Ti ve svém vyjádření popisují projekt níže uvedenými slovy a kladou několik podmínek,
které jsou rozhodující pro samotnou budoucí realizaci.
„Předmětem plánované přestavby
je SV nároží Husova nám. s přilehlou navazující západní částí sousedního náměstí Jana Žižky. Jde
o nárožní dům čp. 167, a dvojici
sousedních domů v pokračování
východního domovního křídla, za
rohem, s čp. 168. Přestavba se týká celkem tří navazujících historických domovních parcel. Z toho dvě
sousední parcely byly sloučeny při
přestavbě školní jídelny v roce 1984
– 5 pod čp. 167. Na prostřední parcele stojí novostavba školní kuchyně z přelomu 70. a 80. let minulého
století, která okolnímu prostranství nepřináší žádné kvality. Právě
tu má podle předloženého projektu nahradit novostavba. Oba sousední cenné historické domy mají projít rekonstrukcí. Pozitivně lze
hodnotit, že zadláždění veřejných
prostor v sousedství novostavby
je navrženo v kombinaci tří druhů

6

Radnice | září 2011

skladby, z přírodního kamene. Zásahy do dochovaných vnitřních dispozic krajních domů jsou navrženy
účelně a v malém rozsahu. Cenný
krov na nárožním domě čp. 167 zůstane po nezbytné opravě zachován. Krov severního řadového domu je zcela novodobý, asi 40 let
starý. Novostavba navržená na proluce po demolici prostředního domu je architektonicky pojata ryze
soudobými výrazovými prostředky,
včetně ztvárnění uliční fasády. Zejména exteriér stavby má sebevědomý výraz a vůči svému bezprostřednímu okolí se nesnaží chovat
podbízivě. Přesto nepředpokládáme, že by mělo dojít k nevhodnému nesouladu s okolním prostředím historického jádra města.“
Celkem památkáři stanovili 7 podmínek, z nichž lze např. zmínit zachování cenných špaletových oken na
nárožním domu nebo opravu zdobených fasád obou historických domů vč. říms apod. Nezbytné budou
také konzultace na barvách omítky
a odebrání vzorků z dřevěných konstrukcí pro zpracování dendrochronologického datování atd. K těmto
podmínkám nemá investiční oddělení města žádné připomínky a z pohledu budoucí realizace je vše zcela akceptovatelné. Po zapracování
těchto podmínek bude již DSP dokončena a vydání stavebního povolení se předpokládá do dvou měsíců.
Takto bude projekt připraven pro případné žádosti o dotaci.

SBÍRKA NA BUSTU
Není tomu tak dlouho, co jsme se
naposledy rozloučili s Milanem Kotálem, dlouholetým pracovníkem
úřadu, propagátorem a iniciátorem výstavby cyklostezek ve městě, sportovním nadšencem a prezidentem místního hokejového
klubu. Hlavně díky neutuchajícímu nadšení pro ledovou plochu
a hokej samotný vznikl v Rakovníku krytý hokejový stadión. Památka
tohoto rakovnického hokejového
patrona by neměla být zapomenuta, proto se město Rakovník ve spolupráci s TJ HC Rakovník rozhodlo
nechat zhotovit u mistra Miroslava
Pangráce bustu Milana Kotála. Ta
by měla být umístěna na kamenné desce s textem v útrobách Zimního stadionu Rakovník. Za tímto
účelem požádalo město Rakovník
o povolení veřejné sbírky. Pokud
Krajský úřad Středočeského kraje
neshledá na žádosti města nic závadného, měla by sbírka probíhat
od 1. 9. 2011 do 30. 9. 2011. Bronzová socha za cenu 100 tisíc korun

by měla být hotova do 30. 11. 2011
s tím, že na její zhotovení budou
použity prostředky z veřejné sbírky a zbytek předpokládá město
Rakovník dofinancovat ze svého
rozpočtu. Kamennou desku zajistí
a vhodný prostor vyberou zástupci
TJ HC Rakovník.

a dále s nimi pracovalo. Bohužel zastupitelstvo neposoudilo tuto chybu jako nepodstatnou a následně
změnu 9.6 z daného zadání vyřadilo, aby se i dále mohlo pokračovat ve zpracování změny územního
plánu. Na základě jednání s žadatelem o provedení změny 9.6 doporučila rada města zastupitelům své
stanovisko přehodnotit a revokoPŘEHODNOCENÍ DÍLČÍ
ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU vat usnesení 86/11 ve smyslu zpětNa posledním zasedání zastupi- ného zařazení žádosti žadatele do
telstva města se jednalo o změně zadání změny č. 9 ÚPSÚ Rakovník.
Územního plánu sídelního útvaru
Rakovník (dále jen ÚPSÚ) s pořa- INVESTICE Z INFORMU
dovým číslem 9. Po rozsáhlé dis- Město Rakovník na základě uzavřekuzi došlo i přes dřívější souhlas né smlouvy na provozování městskézastupitelstva k odmítnutí žádos- ho informačního a orientačního systi 9.6 podanou firmou Elektro-Vio- tému se společností Inform Beroun,
la, s. r. o. Zmíněná firma požádala v. o. s., získává každoročně podíl na
o změnu, kterou mělo dojít ke změ- zisku z daného systému. Tyto proně stávajících zastavitelných ploch středky jsou následně investovány
pro bydlení na plochy se smíšenou zpět do mobiliáře města. V letošním
funkcí. Jedná se o bývalý objekt ko- roce může město Rakovník takto vytelny v ul. Pod Václavem, který mě- naložit 200 718,– Kč s tím, že část prola firma v úmyslu opravit zejména středků lze zapojit do rozpočtu měspro její nevyhovující technický stav. ta. V předchozích letech byly z těchto
Vlastník tak přišel s návrhem na re- peněz pořízeny lavičky k Rakovnickékonstrukci objektu bývalé kotelny mu potoku nebo nové skříňky úřední
na bytový dům s nebytovými pro- desky MěÚ Rakovník. V letošním rostory. Tento záměr se u obyvatel ce budou zakoupeny 2 ks informačlokality nesetkal s velkým pocho- ních skříněk před Sokolovnu, které
pením. Tento záměr byl vzat zpět. nahradí staré vývěsky. Nakoupeno
Následně vlastník přehodnotil svůj bude také 5 ks laviček a u Autostozáměr a požádal o vydání staveb- pu Rakovník bude nainstalován příního povolení na „stavební úpravy střešek autobusové zastávky.
pro změnu v užívání na administrativní objekt“. Touto změnou byly VÝCVIK MLADÝCH
respektovány regulativy stávající- ZÁCHRANÁŘŮ
ho územního plánu a současně tak Město Rakovník vlastní ve Skryjích
dokumentace vyhověla obsahu turistickou ubytovnu, která je přepůvodních námitek obyvatel loka- devším pronajímána na tábory a aklity a to zejména, že nebude pro- ce pro děti. V letošním roce se zde
váděna nástavba objektu a objekt bude konat již 3. ročník akce „Až na
tak zůstane ve stávajících rozmě- dno 2011“. Jedná se o třídenní akrech. V průběhu stavebního říze- ci pro studenty oboru zdravotnicní již obyvateli této lokality nebyly ký záchranář, která bude probíhat
po seznámení s projektem vzne- ve Skryjích v termínu od 13. do 16.
seny žádné námitky. Pro případné října 2011. Soutěž probíhá v několidalší jiné využití objektu požádala ka nočních a denních etapách v rozfirma Elektro – Viola, s. r. o., o změ- mezí čtyřiadvaceti hodin, stanoviště
nu územního plánu, kdy v minu- jednotlivých zkoušek jsou v terénu
lém volebním období zastupitel- i v různých prostorách. Na každém
stvo města této žádosti vyhovělo. soutěžním stanovišti hodnotí výStavební úřad na základě podnětů kony jednotlivých záchranářských
členů zastupitelstva k dané proble- družstev profesionál v daném obomatice provedl kontrolu současné ru. Partnerem soutěže je mimo jiné
stavby ve smyslu vydaného staveb- Územní středisko záchranné služby
ního povolení. Na zastupitelstvu se Středočeského kraje a odborným
hovořilo také o chybě ve výměrách garantem primář ZZS Rakovník
pozemku v rámci změny 9.6. K této MUDr. Leoš Klik. Pořadatelem této
chybě nedošlo u pořizovatele změ- soutěže je nezisková nestátní organy (tj. města Rakovník), ale u zpra- nizace občanské sdružení Legalicovatele. Ten zadal chybně parcel- zeit, o. s., která požádala radu města
ní výměru do počítače a následně o slevu ceny ubytování. Radní měsi do smlouvy o dílo. Město Rakov- ta vzali žádost na vědomí a poskytník v pozici pořizovatele změny li občanskému sdružení požadovanásledně převzalo tyto informace nou 50% slevu, tj. 5 550,– Kč.
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SANACE ZÁKLADŮ
A CHODNÍK

posypu štěrkem tak, aby obyvatelé
nemovitostí mohli opět ke svým nemovitostem a byl tak zajištěn i případný přístup složek integrovaného záchranného sboru. Rada města
v této věci přijala usnesení, ve kterém
rozhodla na základě ustanovení § 17
odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích podat návrh
odboru dopravy MěÚ Rakovník na
zřízení věcného břemene na části p.
p. č. 2066/1 a zároveň byl odbor správy majetku pověřen řešením vzniklé
situace dle příslušného zákona.

Postupnou opravou historické části
Domu osvěty by mělo dojít k obnovení jeho původního vzhledu. Nyní
má již dům nová okna, dveře, střechu a opravenou fasádu, které chybí
už jen finální nátěr. Aby nedocházelo
ke vzlínání vlhkosti od kamenného
základu, je třeba provést ještě jeho
sanaci na severní a východní stěně
objektu. Do zadávacího řízení nabídlo své služby 5 firem. Nejnižší cenovou nabídku ve výši 198 716,– Kč vč.
DPH podala firma Josef Drábek z RaBILLBOARDY NA PRAŽSKÉ
kovníka. Oproti tomu nejvyšší cena
Do nedávna „zdobily“ opěrnou zeď
dosahovala téměř 272 tis. Kč.
na Pražské ulici (výjezd z města) nevzhledné billboardy, z nichž dosloBEZPEČNĚ
va vlály části plakátů. Z iniciativy raDO SOKOLOVNY
Jednou z dochovaných architek- dy města se touto věcí začal zabývat
tonických památek je i místní so- odbor správy majetku, který zjistil
kolovna od architekta Otakara No- jak majitele zdi, tak i předmětných
votného. Stavba má dochovanou billboardů. Nájemní vztah k těmto
celou řadu původních stavebních reklamním plochám byl uzavřen do
prvků. Postupem času ovšem i ty- konce roku 2010 mezi reklamní spoto technické prvky dosluhují, což se lečností a Krajským úřadem Středostalo i u vstupního schodiště, kde českého kraje. Po urgenci ze strany
se začalo propadat původní beto- příslušného odboru města o min.
nové lože. O vypsané zadávací ří- nápravu vzhledu byly billboardy
zení projevil zájem pouze jeden v 28. týdnu zcela odstraněny.
podnikatelský subjekt v podobě
kameníka Ladislava Humpála z Ra- RÁČEK „ROSTE“
kovníka, který nabídl provedení V domě na Pražské ulici č. p. 7 neoprav za cenu 139 440,– Kč vč. DPH. daleko Masarykovy obchodní akaPo zhodnocení nabídky rada města demie má od města pronajaté byrozhodla o uzavření smlouvy o dílo. tové a nebytové prostory Domov
Ráček, který zde má další místo pro
rozvoj vlastní činnosti. Kromě toho
NOVÉ SCHODIŠTĚ
klienti Ráčku zde velmi pěkně pePOD NEMOCNICÍ
Na radu města se před časem ob- čují o prostor dvoru. Na tento dvůr
rátil předseda společenství vlastní- by chtěli zástupci domova postavit
ků bytových domů čp. 2138 – 2139 pergolu, proto požádali radu města
v ulici Pod Nemocnicí s požadavkem o pronájem dvora a souhlas se stavna opravu schodišť a přístupových bou.Rada města se stavbou souhlachodníků. Rada města po posouze- sila a po zveřejnění záměru proní stavu jednotlivých částí přístupo- nájmu bude uzavřen dodatek ke
vých cest odborem správy majetku stávající nájemní smlouvě. Pronározhodla o opravě schodiště před jem bude za danou péči bezplatný.
domem čp. 2138 za celkovou cenu 31 307,– Kč vč. DPH. Tyto opra- RAMPA NA SBĚRNÉM
vy provede firma Údržba městských DVOŘE
komunikací Rakovník, spol. s. r. o.
Díky nové nákladové rampě se bude veškerý odpad z čištění města
ŘEŠENÍ SITUACE ZA PENNY vozit pouze na jedno místo a tím
Dne 7. 7. 2011 obdrželo město Ra- dojde také ke snížení nákladů na
kovník informaci od obyvatel ulice nejrůznější převozy a překládáZa Nemocnicí, že zde za přítomnosti ní smetků. Nová rampa by měla
JUDr. Lipperta (vlastník sousedního být zhotovena na sběrném dvoře.
pozemku) dochází k rozebírání míst- O zveřejněné zadávací řízení proní komunikace tvořené z panelů. Zá- jevily zájem dva podnikatelské substupci úřadu se vydali na místo a zjis- jekty. Nejnižší nabídku ve výši 413
tili, že zde chybí 4 panely v levotočivé 982,– Kč vč. DPH podala firma Rozatáčce. Díky tomuto zásahu do míst- man Topinka z Rakovníka. Druhá
ní komunikace byl obyvatelům loka- nabídka byla o 50 tis. Kč vyšší.
lity znemožněn přístup do jejich nemovitostí. Zástupci odboru správy SPORY U ZLATÉ SLEPICE
majetku města Rakovníka nastalou Se stížností na svého souseda se na
situaci řešili zajištěním provizorního městskou radu obrátili provozova-
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telé kavárny U Zlaté slepice. Ve stížnosti pisatelé popisují notorické stížnosti svého souseda na Městskou
policii. I přes vypínání rádia na venkovní předzahrádce ve 22.00 hodin
a instalaci koberce ke zmírnění hluku, se stížnosti opakují, a to i v případech, kdy na zahrádce nikdo není
a v provozovně je minimum hostů.
Stěžovatelé také popisují, jak bylo
provedeno hlukové měření. Údajně
poslaná skupinka lidí na zahrádce
schválně hlučela, a to i přes vyzvání
obsluhy ke ztišení. Obsluha kavárny ovšem zahlédla, jak z okna sousedního domu visí zařízení k měření
hluku. Posledním incidentem bylo
nastříkání předzahrádky chemickou látkou, která svým zápachem
odpuzovala potencionální zákazníky. Provozovatelé kavárny se snažili již se svým sousedem několikrát
domluvit, ale ten jim naznačil, že
vedle kavárny bydlet nechce. Rada
města vzala tuto stížnost na vědomí.
Dále byli radní informováni, že stávající nařízení města 07/2005 tržní
řád uvádí v čl. VII odst. 2) následující “Předzahrádky a předsunutá prodejní místa mohou být provozovány
celoročně shodně s prodejní či provozní dobou příslušné provozovny.“ Z tohoto pohledu bylo i dřívější
povolení radou města nadbytečné.
Kavárna má provozní dobu od pondělí do čtvrtka a v neděli do 24.00
hodin, v pátek a sobotu do 02.00
hodin. Následně byly radě města
předloženy zápisy Městské policie
Rakovník, které více méně potvrzují tvrzení provozovatelů kavárny
o zbytečných výjezdech. V usnesení
rada města doporučila oběma stranám, aby se situaci snažily řešit dohodou v rámci pravidel řádného občanského soužití.

ODSTRANĚNÍ HAVÁRIE
V MŠ PRŮBĚŽNÁ
V areálu Mateřské školy Průběžná
došlo v letošním roce k opakovaným poruchám na vodovodním
řadu. Z důvodu odstranění těchto
závad rozhodla rada města na doporučení odboru správy majetku
o kompletní obnově vodovodního
řadu. Z důvodu zahájení provozu
školky již k 8. 8. 2011 se opravy řeší
v režimu havárie. Cena oprav by se
měla pohybovat okolo 180 tisíc Kč.
Výměnu potrubí a zemní práce provedou firmy Plastimont, s. r. o., z Rakovníka a Údržba městských komunikací Rakovník, spol. s r. o.

SMLOUVA S KYNOLOGY
Město Rakovník v rámci výstavby
cyklostezky Rakovník – Olešná vy-

koupilo v roce 2010 od soukromého vlastníka p. p. č. 1995/1 o výměře 3 916 m2 s tím, že na pozemku
vázl nájemní vztah se Základní kynologickou organizací Rakovník.
Tento nájemní vztah na konci června vypršel. Rada města na základě
podané žádosti rozhodla o uzavření dlouhodobé nájemní smlouvy
na část pozemku mimo plánovanou cyklostezku. Cena nájmu byla zachována na 3 000,– Kč za rok.

LEDOVÁ PLOCHA DÍKY
NOVÉ STROJOVNĚ
V rámci servisní prohlídky zimního stadionu, která se provádí
každoročně z důvodu příprav na
zimní sezónu, byl zjištěn havarijní
stav na zařízení strojovny. V olejovém chladiči (výměník) se vlivem
opotřebení vytvořily trhliny a došlo k smíchání vody s olejem. Jedná se o závažnou poruchu, která by mohla způsobit problémy
s únikem čpavku, který je částečně obsahem olejové náplně. Olejový chladič je v danou chvíli neopravitelný a je nutná jeho výměna
z důvodu spuštění strojovny, která zajišťuje výrobu ledové plochy
na zimním stadionu a bez funkčního olejového chladiče nelze výrobu
ledu zajistit. Bez této nutné opravy by nebylo možné zahájit zimní
provoz. Rada města vzala informaci o technickém stavu strojovny na
vědomí a souhlasila s navrženými
opravami ve výši 264 036,– Kč vč.
DPH. Opravu provede servisní firma Brematech, a. s., z Prahy, která
před 7 lety strojovnu stavěla.

DÍKY HOMOGENIZACI
LEVNĚJŠÍ OPRAVY
V průběhu letních prázdnin byly
dokončeny homogenizace povrchů ulic v lokalitě Zátiší, na nichž
prováděly servisní společnosti opravy plynovodů. Dle povolení zvláštního užívání komunikací musí zhotovitel stavby provést
opravu komunikace v šíři jednoho
jízdního pruhu a nabídnout městu spolufinancování druhé části
komunikace. Díky tomu město Rakovník opraví povrchy ulic s menšími náklady. V lokalitě Zátiší takto
došlo k opravě povrchů komunikací v ulicích Máchova, Riegrova (úsek
od S. K. Neumanna po ul. Myslbekova) a Šafaříkova. Město Rakovník
spolufinancovalo opravy v těchto
ulicích částkou 1 225 006,– Kč vč.
DPH, což představuje přibližně poloviční náklady na obnovení povrchů zmíněných ulic.
Jan Polák,
tiskový mluvčí MěÚ Rakovník

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

Mgr. Miloslav Blecha, Mgr. Jaroslav Hamouz, PhDr. Marcel Chládek, MBA, Mgr. Zdeňka Jirková, MUDr. Eva Kašová, Mgr. Miroslav
Koloc, Miloslav Kubínek, RSDr. Vladimír Kvasnička, Václav Laňka, prom. biolog, Ing. Mgr. Miloš Lippert, MUDr. Jiří Ludačka, Ing. Zdeněk Nejdl, Mgr. Marek Pavlík, Mgr. Jindra Plamitzerová, Bc. Jan Švácha, PaedDr. Luděk Štíbr, MUDr. Ivo Trešl, Mgr. Bc. Ludvík Vožeh
a tajemnice MěÚ Mgr. Eliška Holková.
Omluveni:
MUDr. Oldřich Kronich, Zdeněk Renc, Mgr. Radka Soukupová.
Zapisovatelka: Jaroslava Holá
Zapsáno:
30. 7. 2011
V pondělí 27. 6. 2011 se od 17.00
hodin v sále Kulturního centra Rakovník konalo 6. zasedání zastupitelstva města. Program jednání obsahoval několik zajímavých bodů,
které se věnovaly ekonomickým,
sociálním, investičním a majetkovým věcem.
Celé jednání přivítáním zastupitelů
a veřejnosti obstaral tradičně starosta města. V úvodním slovu dále
konstatoval, že materiály k jednotlivým zprávám byly všem rozeslány
v jednacím řádu stanoveném termínu. Dále také zmínil, že zastupitelé dostali v den zasedání materiál
k plánu práce finančního výboru na
rok 2011 a jednací řád výborů, který
byl zařazen pod samostatný bod H.
Nejdříve zastupitelé vzali na vědomí zápis z 5. zasedání zastupitelstva
města, ke kterému nebyla vznesena žádná připomínka. Poté již 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 veřejnoprávní smlouvy o zajišťování
činnosti podle zákona o obecní
policii a veterinární péči s obcí
Sýkořice. Stejně jako u již uzavřených smluv s jinými obcemi se jedná o zásahy Městské policie Rakovník při odchytech nebezpečných
zvířat ohrožujících bezpečnost veřejnosti. V další zprávě zastupitelé
odsouhlasili časový plán konání
zasedání zastupitelstva města na
období 2. pololetí roku 2011, a to
na dny 26. 9. a 28. 11. 2011.
Zprávu k návrhu dopisu adresovaného obyvatelům okolí Tyršova koupaliště v Rakovníku uvedl
pan místostarosta, který stručně
popsal jednání s obyvateli v okolí
Tyršova koupaliště ve věci konání
akce Rack Reyd. Na posledním jednání došlo k dohodě s tím, že bude
odeslán dopis s žádostí o toleranci i ostatním obyvatelům Tyršova
koupaliště. V diskuzi mj. p. Tupý
poděkoval zastupitelům za účast
na jednáních a pozval všechny
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přítomné na akci s tím, že všechny ubezpečil o dodržení pravidel
a pořádku při akci. Následně vzali
zastupitelé dopis na vědomí a souhlasili s obsahem dopisu.
V první zprávě ekonomického odboru, kterou uvedl jeho vedoucí,
schválili zastupitelé rozpočtová
opatření č. T/1 – T/20 dle zákona
č. 250/2000 Sb. za období březen
– červen 2011. V následující zprávě
byl předložen zastupitelům nový
návrh závazné vyhlášky o místních poplatcích, která byla upravena dle připomínek dohlížecího
orgánu. Vyhlášku zastupitelé většinou hlasů schválili.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví předložil ústy vedoucího odboru zastupitelstvu k projednání zprávu k odvodu částky 500 000,– Kč
z investičního fondu Pečovatelské služby Rakovník do rozpočtu města. Převedené finanční
prostředky navýší dle souhlasu zastupitelů položku rozpočtu určenou na investice do domů pečovatelské služby.
Poté již zazněl z úst vedoucí odboru výstavby a investic komentář
k žádosti o příspěvek na výstavbu inženýrských sítí dle „Zásad
a podmínek“ pro poskytování
příspěvku na výstavbu komunikací, chodníků včetně inženýrských sítí. Jednalo se o žádost firmy
Dřevodomky Rakovník, s. r. o., která
v lokalitě Na Spravedlnosti realizuje přípravu pozemků pro zástavbu
rodinnými domky. V diskuzi se hovořilo (p. Kubínek, p. Pavlík, p. Ludačka, starosta, p. Štíbr, p. Chládek,
p. Lippert, p. Trešl a z veřejnosti p. Slach, pí Čiberová, p. Mudra)
o možnosti udělení výjimky ze
schválených pravidel, opravě komunikace k PRAVE vedoucí do dané lokality, parametrech žadatelem
stavěné komunikace a rozpočtové
položce k pokrytí žádosti. K tomuto
bodu nepřijalo zastupitelstvo žádné usnesení. Na minulém zasedání
uložili zastupitelé odboru dopracovat přehled připravených investičních projektů. V diskuzi (p. Kubínek, starosta, p. Kvasnička, vedoucí

odborů, pí Plamitzerová, p. Ludačka, p. Chládek, p. Vožeh, p. Pavlík,
p. Lippert, p. Blecha, místostarosta a z veřejnosti pí Čiberová) byla
zmíněna oprava hokejbalového
hřiště, otázka výstavby nových nájemních bytů a opravy současného bytového fondu, časový plán
oprav chodníků, odpočívadla na
nové cyklostezce, projekt zateplení 3. ZŠ Rakovník, technický stav
lávky u Tyršova koupaliště, výzvy
Regionálního operačního programu SČ, parkoviště ve městě apod.
V usnesení vzali zastupitelé informativní zprávu na vědomí. V další zprávě rozhodlo zastupitelstvo
o uzavření dodatku ke smlouvě
o poskytnutí dotace na projekt
rekonstrukce Domu osvěty v Rakovníku, jehož předmětem je změna dat časového harmonogramu
projektu. Při projednávání zadání
změny č. 9 Územního plánu samosprávného útvaru Rakovník
(dále jen ÚPSÚ) bylo v diskuzi upozorněno na nesrovnalost ve výměrách dílčí změny 9.6 (objekt bývalé
kotelny v ul. Pod Václavem) a dále
se hovořilo (p. Vožeh, vedoucí odboru, starosta, p. Lippert, p. Štíbr)
o stávajících pracích na objektu
bývalé kotelny v ulici Pod Václavem, plánech soukromého subjektu s objektem bývalé kotelny apod.
Původní návrh usnesení na schválení zadání změny č. 9 ÚPSÚ Rakovník nebyl přijat, proto starosta
v souladu s jednacím řádem vyhlásil dohadovací řízení. V opětovném
hlasování k dané věci zastupitelé
schválili zadání změny č. 9 ÚPSÚ
Rakovník s výjimkou lokality Z 9.6.
Zprávy odboru správy majetku se
týkaly stejně jako na předešlých
zasedáních odkoupení a prodejů pozemků apod. Na základě
rozhodnutí zastupitelstva dojde
k prodeji části pozemkové parcely číslo 4629 v k. ú. Rakovník.
V případě pozemkových parcel č.
1644/2, 1644/13 a 1644/14 v k. ú.
Rakovník požádá město Rakovník o bezplatný převod Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových. U části pozemkové

parcely 1328/2 v k. ú. Rakovník
padlo rozhodnutí neodprodat. Naopak město Rakovník koupí podíly na pozemkové parcele č. 2910
v k. ú. Rakovník. V jednom z usnesení zastupitelstvo souhlasilo se
soupisem nároků k pozemkovým
úpravám v k. ú. Kolešovice týkající
se pozemkových parcel č. 1719/20,
1721/6, 1727/2, 1719/23 a 1727/4.
Následně po krátkém komentáři
vedoucího odboru rozhodli zastupitelé o odprodeji pozemkových
parcel č. 684/66, 684/72, 684/73,
kterým tak budou vypořádány majetkoprávní vztahy v lokalitě Malinovského ulice. Za tyto pozemky získá město cca 240 tisíc korun.
V dané ulici i nadále pokračuje postupná privatizace bytů, tentokrát
zastupitelé rozhodli o odprodeji
bytu č. 18 v č. p. 1589 a č. 5 a 14
v č. p. 1590 dle schválených pravidel. Z bytové politiky vzali dále
zastupitelé na vědomí vznik Společenství vlastníků jednotek domu
v Nádražní ulici čp. 4. Ve dvou zprávách schválilo zastupitelstvo vklad
prodlouženého vodovodního řadu
a kanalizační stoky pro areál HYKOM v celkové hodnotě cca 217
tisíc Kč a postoupení práv k nakládání se zaplocenými pozemky okolo vodojemů do Vodohospodářského sdružení obcí Rakovnicka.
V další zprávě uznali zastupitelé
vlastnické právo Českého rybářského svazu, Místní organizace Rakovník k budově bez čp. u Bartoňského rybníka. Poslední předloženou
zprávou odboru byla informativní
zpráva o možnosti bezúplatného
převodu nemovitostí ve vlastnictví TJ TZ Rakovník na město Rakovník. V diskuzi se hovořilo (p. Kubínek, starosta, p. Ludačka, členové
výboru TJ TZ, p. Chládek) o ekonomické situaci a činnosti TJ TZ, potřebě investic do haly, studii rozšíření haly, nákladech po případném
převzetí majetku apod. Po krátké
přestávce rozhodli zastupitelé
o poskytnutí měsíčního příspěvku
TJ TZ Rakovník ve výši 50 000,– Kč
do 31. 12. 2011 s tím, že rada města byla pověřena dalším jednáním
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o možnosti bezúplatného převodu
majetku TJ TZ na město Rakovník.
U společné zprávy výborů schválilo zastupitelstvo jednací řády pro
finanční a kontrolní výbor plus
plán práce finančního výboru.
Závěrečnou diskuzi dotazem na
ohodnocení paní Valerové za práci na Komunitním plánu sociálních
služeb otevřel p. Kubínek. V odpovědi starosta uvedl, že vše je zaznamenáno v zápisu na stránkách
SMOR. Dále pan Kvasnička upozornil na problematiku hluku U Zlaté
slepice a provedené měření. Místostarosta uvedl, že věc z pohledu
hluku by měla řešit Krajská hygienická stanice. Dále starosta doplnil, že rada města zváží limitovat
provoz předzahrádky do 22.00 hodin, pokud se zjistí, že se opakovaně provozovateli nedaří rušení hlu-

kem zabránit. K dotazu na placení
parkovného ZTP na Husově nám.
sdělil starosta, že po četných připomínkách byla udělena výjimka.
Následně paní Plamitzerová vznesla dotaz k možnosti dálkového přístupu k elektronickým materiálům,
který by tak mohl ulehčit práci zastupitelů. K této věci se dále hovořilo o případných výhodách a úskalích takového systému s tím, že úřad
prověří veškeré technické možnosti.
Z veřejnosti vznesl pan Tupý dotaz
ke vzhledu bývalého protidrogového centra mezi ul. Malcova a Dukelských hrdinů. K tomu pan starosta
uvedl, že nemovitost není v majetku města, ale vše chápe jako podnět k oslovení vlastníka. Následně
pan starosta požádal pana Chládka o schůzku ve věcech botanické zahrady, přivaděče a obchvatu,

podpisu smlouvy o dotaci na akci
„Regenerace památkové zóny v Rakovníku II. etapa“. Dále paní Jakubská apelovala na častější kontroly
městského hřbitova s ohledem na
řádění vandalů a lepší péči o pietní místa. K tomu vedoucí správy
majetku podal informaci k opravě
plotu urnového háje a zmínil i plánovanou opravu cest. Následně
se o slovo přihlásila paní Titzlová
a dotazovala se na členství města
Rakovníka ve Svazku obcí okresu
Rakovník pro zajištění dopravní
obslužnosti a další podrobnosti financování. Odpovědi ke vzneseným dotazům poskytl z pozice zástupce ve svazku pan Štíbr s tím,
že v případě zájmu lze detailní informace zaslat písemně. Následně
smysl dotování autobusové dopravy rozvedl z pohledu Středočeské-

ho kraje i pan Chládek. Ten následně pozval všechny přítomné na 6. 7.
2011 na Krakovec, kde se bude konat odhalení sochy Mistra Jana Husa. Posledním vzneseným dotazem
byl termín veřejného projednání
dopravní obslužnosti centra města. K dotazu paní Čiberové pan starosta uvedl, že termín se předpokládá nejdříve v průběhu srpna nebo
později s tím, že diskuze neustále
probíhají.
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 23.00 hodin.
Jan Polák,
tiskový mluvčí MěÚ Rakovník

POZVÁNKA
26. září 2011 od 17.00 hodin se koná v sále KC Rakovník

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

 INFORMACE KOMISE PRO TRANSPARENTNOST
KONCEPCE PRÁCE MĚSTSKÉ POLICIE RAKOVNÍK
Vážení občané,
vzhledem k tomu, že Komise pro
transparentnost si jako další z úkolů
vytýčila revizi koncepce práce Městské policie města Rakovník, prosí
vás její členové o spolupráci na tvorbě této koncepce.
Koncepce je postavena na základní
myšlence, že má-li být činnost MP
účinná a kvalitní, musí mít jasně stanovené priority.
Není třeba hledat novou alternativu
hesla „pomáhat a chránit“, ale přesto byste měli mít pocit, že Městská
policie je užitečná a že je vám lépe
s ní, než bez ní.
Základním mottem pro nastavení koncepce je, že „Město“ ví, k čemu Městskou policii má a proč si ji
platí, městští strážníci vědí, co od
nich „Město“, občané žádají a občané by měli nabýt pocitu, že tu městští
strážníci jsou pro ně, že jsou pro ně
užiteční a věnují se řešení problémů,
které občany trápí.
Návrh koncepce je postaven na základních pravidlech, která budou
následně realizována konkrétními
úkoly, které budou součástí koncepce. Konkrétní úkoly budou aktualizovány minimálně jednou ročně,
případně častěji dle aktuálních potřeb a požadavků.
Komise pro transparentnost po
konzultacích se starostou, coby

velitelem Městské policie, připravila návrh aktualizované koncepce práce Městské policie města
Rakovník a tento návrh koncepce
překládáme k připomínkám vám,
občanům, protože vy jste hlavními
zákazníky Městské policie a vy můžete aktivně ovlivnit „svoje“ priority. Prosíme vás o připomínky, návrhy a názory.
Připomínky můžete zasílat e-mailem na adresu: transkom@murako.cz do 30. 9. 2011. Komise
pro transparentnost následně tyto připomínky zpracuje, projedná a v případě shody zapracuje.
Výsledky připomínkového řízení
budou po zpracování Komisí pro
transparentnost zveřejněny.

PREAMBULE
Městská policie města Rakovník čítá
v současnosti 15 strážníku ve službě.
Město Rakovník v nejbližších letech
nemá v úmyslu tyto početní stavy navyšovat, ale má v úmyslu činnost MP
zaměřit na nejdůležitější problémy.
Za tím účelem jsou v koncepci definovány činnosti, které do ranku práce
Městské policie patří.
Funkce Městské policie je jak represivní, tak preventivní. Represivní je při
odhalování a trestání přestupků, preventivní pak v tom, že strážníci jsou
ve městě „vidět“ a svoji činností odra-
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zují potenciální pachatele protizákonného jednání.
Stanovení priorit v rámci koncepce
je důležité, neboť mimo jiné k řešení prioritních úkolů bude zaměřeno
další vzdělávání a zkvalitňování práce strážníků.
Práce Městské policie musí být kontrolovatelná a ohodnotitelná. Hodnotit ji musí ti, jejichž úkoly plní a jimž
slouží. Tedy občané a vedení města.

NÁVRH KONCEPCE
1. Základním principem činnosti
Městské policie je schopnost rychlého a účinného zásahu v místě
aktuální potřeby s důrazem na
dostupnost linky 156 a efektivní
využití městského kamerového
systému. Pochůzkové činnosti se
bude MP věnovat převážně v místech, kde přichází v úvahu řešení
prioritních situací.
2. Prioritní činnosti Městské policie
v jednotlivých oblastech:
a. Doprava
– Zajištění bezpečnosti provozu
v blízkosti škol ve dnech školní výuky od 7.30 do 8.00 hod.
– Zajištění plynulosti a bezpečnosti dopravy v centru města
s důrazem na pěší zóny.
b. Místní záležitosti veřejného
pořádku
– Dodržování nočního klidu

– Posílení a zefektivnění práce
kamerového systému
– Dohled nad pořádkem v městských parcích a na dětských
hřištích ve dnech pracovního volna a klidu a školních
prázdninách
– Ochrana před toxikomanií dětí
– Kontrola pohybu psů na území
města
– Ochrana osob ohrožených domácím násilím
– Odchyt toulavých psů
c. Ochrana majetku a bezpečnost
osob
– Hlídková činnost v místech
a časech konání kulturních
a společenských akcí, jež bývají spojeny s výtržnostmi, ničením majetku apod.
d. Prevence a výchova
– Městská policie se bude nadále věnovat svým výchovným činnostem, mezi které
patří preventivní naučné besedy v rámci prevence kriminality na školách, školkách a dětských táborech
a na akcích zaměřených na
děti a mládež
e. Dohled nad významnými
akcemi
– Městská policie bude garantem pořádku a bezpečnosti
akcí pořádaných městem. Na
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a. Pravidelné koordinační schůzkových kurzech pořádaných
těchto akcích bude vždy vidiky se státní policií za účasti veměstem Rakovník
telně přítomna.
6. Hodnocení
3. Otevřenost vůči veřejnosti
dení města
a. Provádění pravidelného průa. Vytvoření samostatných webo- b. Aktualizace pravidel toku inforzkumu spokojenosti obyvatel
vých stránek MP s podrobnou
mací mezi MP a jednotlivými
s činností Městské policie (staprezentací její činnosti
městskými odbory, za účelem
zvýšení informovanosti strážne se součástí hodnocení velib. Roční zpráva o činnosti MP
tele Městské policie)
bude zveřejňována v radničníků MP o plánovaném či očekávaném dění ve městě
b. Provádění namátkové zpětné
ním tisku
kontroly provedených zásahů
c. Vypracování etického kodec. Vytvoření mapy města se zachycením míst s nejvyšším
strážníky u dotčených osob se
xu městského strážníka
zaměřením na zjištění rychd. Zrealizování akce „Pochval svévýskytem trestné a přestupkové činnosti, na jejíž odhalosti, kvality a fundovanosti
ho strážníka“, která bude spočívat ve výzvě občanům, aby nealování a potírání je práce MP
provedeného zásahu (stane se
součástí hodnocení jednotlinonymně pochválili konkrétní
dle této koncepce zaměřena
vých strážníků)
zákrok či činnost strážníka, je- 5. Odbornost strážníků
c. Zrealizování akce „Pochval svéhož byly svědky a považují ho
a. Pravidelné přezkoušení z právních předpisů
ho strážníka“, která bude spočíza „pochvaly hodný“
vat ve výzvě občanům, aby neae. Provádění pravidelného průb. Pravidelné přezkoušení výcvinonymně pochválili konkrétní
zkumu spokojenosti obyvaku strážníků
zákrok či činnost strážníka, jec. Možnost zvyšování jazykotel s činností Městské policie
vé vybavenost účastí na jazyhož byly svědky a považují ho
4. Efektivnost

za „pochvaly hodný“ (stane se
součástí hodnocení jednotlivých strážníků)
d. Zabezpečení pravidelného
přezkoušení z právních předpisů a výcviku strážníků (stane se součástí hodnocení jednotlivých strážníků).
Městská policie bude svoji činnost
upravovat a koordinovat podle měsíčního časového plánu. Součástí tohoto plánu bude počet hodin, které musí strážníci splnit při plnění
konkrétních činností a úkolů. Tento
plán bude sestaven na základě stanovených priorit.
Děkujeme za vaše názory, připomínky a podněty
Komise pro transparentnost:
Jiří Jelínek, předseda
Václav Haifler, Miroslav Koloc,
Václav Láska, Jan Švácha

 ZPRÁVA Z OBECNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU
UPOZORNĚNÍ
Dne 1. 7. 2011 nabyl účinnosti zákon č. 180/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších
předpisů a další související zákony. Touto novou právní úpravou
dochází k rozšíření působnosti finančního arbitra, který je specifickým státním orgánem určeným pro
řešení vymezeného okruhu sporů
mezi zákonem uvedenými osobami i na oblast spotřebitelského
úvěrování.
Pro podnikatele, kteří nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají spotřebitelské úvěry vzniká nová povinnost poskytnout finančnímu

arbitrovi identifikační údaje (obchodní firma/název/jméno a příjmení, sídlo/místo podnikání, IČ,
předmět činnosti,…), kterou mohou splnit i na formuláři vydaném
arbitrem umístěném na internetových stránkách www.finarbitr.cz,
který po vyplnění podepíší a zašlou na adresu Kancelář finančního arbitra, Washingtonova 25, 110
00 Praha 1.
Povinnost splnit svou informační
povinnost vůči finančnímu arbitrovi se vztahuje na stávající podnikatele vykonávající činnost nabízení,
poskytování nebo zprostředkování
spotřebitelského úvěru jak na zákla-

dě živnostenského oprávnění pro
živnost vázanou „Poskytování nebo
zprostředkování spotřebitelského
úvěru“, tak i na podnikatele podnikající dosud na základě živnostenského oprávnění pro ohlašovací živnost volnou s předmětem podnikání
„ Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ v rámci oboru činnosti č.
47 „Zprostředkování obchodu a služeb“ nebo v oboru činnosti „Služby v oblasti administrativní správy
a služby organizačně hospodářské
povahy“, termín pro splnění povinnosti je zákonem stanoven nejpozději do 1. 10. 2011.

Podnikatelé, kteří živnost vázanou
„Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“ ohlásí nově, musí informační povinnost splnit nejpozději ke dni, od
něhož jsou oprávněni tuto živnost
provozovat.
Za nesplnění informační povinnosti může být dle ustanovení § 23 zákona o finančním arbitrovi uložena
pokuta až do výše 1.000.000,– Kč,
přičemž řízení o uložení pokuty lze
zahájit do jednoho roku ode dne nesplnění povinnosti.
Ing. Jindřiška Hůlová,
vedoucí obecního
živnostenského úřadu

 ZPRÁVA Z ODBORU ŠKOLSTVÍ
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2011/2012
V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH, STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH, ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOLÁCH A KONZERVATOŘÍCH
Začátek školního vyučování čtvrtek 1. září 2011
Podzimní prázdniny středa 26. října a čtvrtek 27. října 2011
Vánoční prázdniny pátek 23. prosince 2011 – pondělí 2. ledna 2012
Jednodenní pololetní prázdniny pátek 3. února 2012
Jarní prázdniny v okrese Rakovník 20. únor – 26. únor 2012
Velikonoční prázdniny čtvrtek 5. dubna a pátek 6. dubna 2012
Hlavní prázdniny sobota 30. června 2012 – neděle 2. září 2012
Období školního vyučování ve školním roce 2012/2013 začne v pondělí 3. září 2012.

VEŘEJNÁ SBÍRKA NA BUSTU
Město Rakovník ve spolupráci s TJ HC Rakovník nechá na památku rakovnického hokejového patrona, pana MILANA KOTÁLA, zhotovit bronzovou bustu.
U této příležitosti bude od 1. září do 30. září 2011 vyhlášena veřejná sbírka. Darovat finanční prostředky bude možné do sbírkových pokladniček
umístěných v prosklené recepci radnice a v Zimním stadionu Rakovník, nebo prostřednictvím speciálního bankovního účtu č. 246034550/0300 vedeného u ČSOB Rakovník. Všechny vybrané finanční prostředky budou použity na odlití bronzové busty a její instalaci do prostor místní hokejové haly.
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 STALO SE
CYKLOSTEZKA RAKOVNÍK – OLEŠNÁ S PROPOJENÍM OLEŠNÁ
– KNĚŽEVES (ÚSEKY A a B)
Dne 20. 7. 2011 byla zahájena fyzická realizace projektu Cyklostezka
Rakovník – Olešná s propojením
Olešná – Kněževes (úseky A a B).
Nová cyklostezka bude 2,17 km
dlouhá a propojí město Rakovník
s obcí Olešná. Cyklostezka povede

stávající polní cestou i lesním úsekem a její dokončení je naplánováno
na 1. polovinu roku 2012.
Účelem stavby je oprava stávajících
cest, která zahrnuje vybudování nové
konstrukce s krytem ze živice a úpravu odvodnění (vyčištění stávajících

příkopů, úpravu krajnic apod.). Součástí projektu bude i instalace příslušného mobiliáře – laviček, odpadkových košů, dopravního značení, atp.
Realizací cyklostezky dojde ke zvýšení bezpečnosti cyklistů. Díky úpravě
povrchů stávajících cest budou zlep-

šeny podmínky pro pravidelné využívání cyklodopravy v úseku Rakovník – Olešná a naopak.
Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu Střední Čechy a získal finanční dotaci ve
výši 7 140 090,– Kč.

REGENERACE PAMÁTKOVÉ ZÓNY V RAKOVNÍKU II. ETAPA
20. 7. 2011 byla zahájena fyzická realizace projektu Regenerace
památkové zóny v Rakovníku II.
etapa.
Jedná se o druhou etapu oprav židovského ghetta v dalších ulicích
historického centra města. Reali-

zací projektu budou prostřednictvím příslušných stavebních prací
upraveny a zrekonstruovány stávající ulice Masná, Kamenná a Martinovského. V rámci nich dojde k výměně inženýrských sítí, zpevnění
a sjednocení plochy v předmětných

ulicích, vzniku odpočinkové plochy
s fontánou, lavičkami a zelení, rozšíření pěší zóny a instalaci městského mobiliáře.
Realizace projektu povede ke zvýšení kvality života obyvatel města
Rakovník i obyvatel přilehlých ob-

cí dojíždějících do města za prací
či do škol a ke zvýšení návštěvnosti turistů.
Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu Střední Čechy a získal finanční dotaci ve
výši 18 138 320,– Kč.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAROZENÍ
Od 17. 6. 2011 do 18. 8. 2011 se v Rakovníku narodili:
Maxmilián KOKY, Barbora ČERMÁKOVÁ, Matyas RANSDORF, Daniela
HAVELKOVÁ, David REZANKA, Eliška KOUTECKÁ, Tomáš KOŘÍNEK,
Dominik JAROŠ, Jan MICURA, Tereza KUTÍLKOVÁ, Anna BARTHOVÁ, Miluše STAŇKOVÁ, Zuzana HERINKOVÁ, Apolena SMUTNÁ, Jakub
VOSÁHLO, Natálie GEBOUSKÁ, Michal MARINOV, Jana KLEMENTOVIČOVÁ, Petr HODÍK, Jakub KRATOCHVÍL, Mikuláš ICHA, Klára MACHÁČKOVÁ, Karolína TRÁVNÍČKOVÁ, Ema ELZNICOVÁ, Leontýna
KALBÁČOVÁ, Barbora BOBÁKOVÁ, Vojtěch PELC, Marie BLÜMELOVÁ, Hynek TREJBAL, Tobiáš ŘEZÁČ, Viktorie HAMOUZOVÁ, Nikola LISSE, Kristýna Viktorie JUNGOVÁ, Václav BALÍK, Daniel MYŠIČKA, Anna
KYTKOVÁ, Tomáš PETRÁSEK, Veronika MACHOVÁ, Tereza CEDZOVÁ,
Lucie RYSKOVÁ, Adam ZLÁMANÝ, Matěj PEŠEK, Ondřej PRŮCHA, Jan
PRŮCHA, Petr CÍR, Filip SVOBODA, Vanesa SVOBODOVÁ, Filip KRÁL,
Filip ČEPERA, Matěj ŠTĚPÁN, Damián FRANĚK, Ema LOHVYNENKOVÁ, Antonie FIALOVÁ, Martina RYBÁČKOVÁ, Milan VÁRADI, Anna
DLOUHÁ, Nelly KYTKOVÁ, Simona PÍŠOVÁ, Lukáš KINSKÝ, Aneta VESELÁ, Lukáš TLUSTÝ, Vanesa Noemi HLINICKÁ, Martin KŘIVSKÝ, Tomáš TRČKA, František ŠEBEK, Dalibor DENK.

SVATBY
Od 25. 6. 2011 do 20. 8. 2011 si v Rakovníku řekli své ANO:
Břetislav VANÍK a Emílie PAVLÁTOVÁ, Jiří KALAŠ a Martina VINŠOVÁ, Karel ŠTROBL a Miroslava ADLTOVÁ, Artur Viktoriovič PROPOLOV a Dana PRŮŠOVÁ, Roman PETRŮ a Renáta KOZÁKOVÁ, Martin POULA a Eva BOLČAROVÁ, Jiří DUNAJ a Radka KARBANOVÁ,
Radek ODERMATT a Lucie VOTÍPKOVÁ, Petr DEKOJ a Jitka MATESOVÁ, Aleš ZÁBLOCKÝ a Marta BENEŠOVÁ, Miroslav NĚMEC
a Monika POLÁKOVÁ, Milan ŠEVČÍK a Libuše OGURKOVÁ, Václav
BĚLKA a Jitka SKUBOVÁ, Pavel BURIÁN a Jana POLOMSKÁ, Miloš
MINAŘÍK a Renata FIŠEROVÁ, Václav SETNIČKA a Pavla MAULEOVÁ, Petr PROCHÁZKA a Kateřina SMETÁKOVÁ, Jaroslav KAŠPAR a
Iva HEŘMANOVÁ.

Stalo se, Pozvánky, Informace
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 KLUB VĚDY A TECHNIKY
Rakovník, Klicperova ulice 2, tel. 313 517248, mobil 602 837923
pořádá ve školním roce 2011/2012 tyto kurzy

KURZ PRO POKROČILÉ UŽIVATELE

JAZYKOVÉ KURZY

(MS Office 2003, 2007, 2010) MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint, MS Access
programování ve Visual Basic

ANGLIČTINA, NĚMČINA

Předškolní děti, žáci ZŠ – začátečníci, mírně pokročilí
Veřejnost – začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí, konverzace, přípravné ECDL – EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE
Vzdělávací kurzy počítačové gramotnosti s cílem získat mezinárodní certikurzy ke složení státní zkoušky, konverzační hodiny s rodilým mluvčím
Vyučování nabízíme formou docházkových kurzů, individuální výuky a vý- fikaci – ECDL (SW platforma 2003, 2007)
Testování i jednotlivé přípravné kurzy
uky v malých, 3 členných skupinách

PRÁCE S DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIÍ
FRANCOUZŠTINA, RUŠTINA, ŠPANĚLŠTINA, ITALŠTINA
Veřejnost a studenti – začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí
Mimo jazykové kurzy nabízíme překladatelskou a tlumočnickou činnost

KURZY PC TECHNIKY

ZÁKLADY OBSLUHY PC + KURZY PRO SENIORY (+60)
MS Windows, MS Word, MS Excel, elektronická pošta, Internet

Práce v prostředí programů Adobe Photoshop, Gimp

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK
Kurz určený pro začátečníky i mírně pokročilé (X)HTML, kaskádové styly, Java Script.
Absolventi našich kurzů získají osvědčení o typu a rozsahu vzdělávacího
programu.
Přihlášky a další informace osobně v klubu, na www.KVT-MK.cz, nebo písemně na adresu: KVT-MK@iol.cz, telefonicky: 602 837923, faxem: 313 517248.

 PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Rakovník pořádá v rámci Týdnů duševního zdraví ve čtvrtek 15. září 2011

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
od 9.00 hodin – 16.00 hodin
V prostorách Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Rakovník, Žižkovo nám. 168/I, 269 01 Rakovník

BESEDU NA TÉMA SOUMRAK MANŽELSTVÍ?

ANEB „PROČ JE SVATEB ČÍM DÁL MÉNĚ? PROČ SE TO DĚJE? CO NA TO DĚTI? A CO S TÍM?“
od 18.00 hodin ve Foyeru Tylova divadla v Rakovníku
Besedovat na toto téma můžete s pracovníky poradny Mgr. Davidem Prokopem, Mgr. Radkem Benýškem a PhDr. Marcelou Škábovou.
Těšíme se na vaši návštěvu a zajímavé názory.
Pedagogové, žáci a studenti škol si mohou domluvit návštěvu a besedu v poradně v průběhu 3 Týdnů duševního zdraví telefonicky na čísle tel. 313 512 657,
604 501 144
Za pracovníky poradny PhDr. Marcela Škábová

 CVIČENÍ DLE L. MOJŽÍŠOVÉ
Zdravotní Cvičení dle L. Mojžíšové v Profi fitness Milenium

POKRAČUJEME!!!
Cvičení není omezeno věkem a napomáhá při:
– bolestech páteře
– náchylnosti k vyhřeznutí plotének
– Bechtěrevově a Schoermanově nemoci
– zvýšené lordóze a kyfóze
– zácpě spastického typu
– bolestivých stavech při artróze kyčlí

– noregasmii, nepravidelné či bolestivé menstruaci
– pomočování u žen
– neprůchodnosti vejcovodů a opakovaných potratech
Usnadňuje početí a zdárný průběh porodu
Na cvičení potřebujete: pohodlné oblečení pro cvičení a obuv se světlou podrážkou, případně teplé ponožky, ručník.
Další informace, kdy cvičení bude, dostanete začátkem září na telefonu:
603240912 – Lucie Kolářová, nebo e-mail: lucie.relax@atlas.cz

 POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU
BIOREZONANČNÍ DIAGNOSTIKA A FREKVENCE PRO ZDRAVÍ
Představíme vám dvě velmi efektivní metody.

Angína, průjem, rýma i zápal plic mohou být zastaveny do hodiny. Dále také
astma, borelióza, vysoký krevní tlak, návaly pocení,… Výčet obtíží, kterých
se lze zbavit je opravdu dlouhý.
Přednášející: Ing. Václav Vašek

Ta první pomáhá najít příčinu většiny zdravotních potíží.
Jestli se zajímáte o zdraví, je tato přednáška pro vás.
Za většinou zdravotních potíží se skrývá nějaký mikroorganismus (viry,
plísně, bakterie). Běžné laboratorní testy často nedokážou zjistit jejich pří- Úterý 13. 9. 2011 od 17.00 do 19.00 hodin,
tomnost. Biorezonanční diagnostika je mnohem přesnější, rychlá a efektivní. salónek u Černého orla, Rakovník
Přednášející: Miroslava Dvořáková
Vstupné: Zdarma
Vice informací na: www.revoluce-v-leceni-nemoci.cz
Druhá metoda se zaměřuje na likvidaci samotné příčiny.
Na přednášce se budeme snažit odpovědět na to, co vás trápí a zajímá.
Opět se jedná o velmi rychlou metodu založenou na přírodních pricipech. Kapacita omezena na 25 míst, rezervovat místo si můžete na následujících
Mikroorganismů se dá zbavit i bez prášků a často v řádu několika minut.
kontaktech: tel.: 739 465 513
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 KULTURNÍ CENTRUM
RAKOVNICKÉ POSVÍCENÍ 2011

PÁTEK 2. 9.

SOBOTA 24. 9.
TYLOVO DIVADLO

SOBOTA 10. 9.

LETNÍ SCÉNA ZA KULTURNÍM CENTREM
20.00 HODIN
HRADNÍ DUO
– pozvánka na posvícení

KINO

Vstup zdarma

SOBOTA 3. 9.
LETNÍ SCÉNA ZA KULTURNÍM CENTREM
KVĚTOVANKA
10.00 – 11.30 hodin
koncert známého dechového orchestru
– řídí Josef Husák

TYLOVO DIVADLO
MUŽI V NADĚJI

19.30 HODIN

Může být nevěra základem šťastného
manželství?
Ženská má mít pocit, že o chlapa musí
bojovat, musí se snažit, aby si ho udržela.
A hlavně, ženská se nesmí nudit!
Režie Jiří Vejdělek
Hrají Jiří Macháček, Boleslav Polívka, Simona
Stašová a další.
Mládeži do 12 let nepřístupný – 115 minut
Vstupné 100 Kč

KAMPANUS
12.00 – 13.30 hodin
IDEAL BAND
14.00 – 15.00 hodin
GRIPPEDS
16.00 – 17.00 hodin
NEDĚLE 11. 9.
– ZUŠ Rakovník
TYLOVO DIVADLO
17.00 HODIN
ROCK REVIVAL BAND 17.30 – 18.30 hodin
MUŽI
V
NADĚJI
ŠNYCL
19.00 – 20.00 hodin
Může být nevěra základem šťastného
KABÁT REVIVAL
20.30 – 22.00 hodin
manželství?
– TO NEJLEPŠÍ OD KABÁTŮ
Ženská má mít pocit, že o chlapa musí
pecky od nejpopulárnější české kapely
současnosti
Vstup zdarma

ÚTERÝ 6. 9.
TYLOVO DIVADLO

19.00 HODIN

Jára Cimrman, Ladislav Smoljak, Zdeněk
Svěrák

NĚMÝ BOBEŠ
Součástí divadelního představení je i beseda
o Cimrmanově životě a díle.
Převzaté představení DIVADLA JÁRY
CIMRMANA
Vstupné 400 Kč

SÁL KULTURNÍHO CENTRA 16.00 HODIN
TANEČNÍ PODVEČER
Hraje KVINTET Jiřího Soukupa Vstupné 80 Kč

ÚTERÝ 27. 9.
SÁL KULTURNÍHO CENTRA 20.00 HODIN
60 LET ROCK AND ROLLU
50 LET BIG BEATU V RAKOVNÍKU
Hrají CADILLAC – Pavel Sedláček a hosté
MEFISTO – Viktor Sodoma a hosté
GEORGE AND BEATOVENS
– Karel Kahovec
QR BAND Rakovník
Moderuje Václav KOTRCH – prezident Síně
slávy českého rock´n´rollu.
Doplněno videozáznamy legend českého
rock´n´rollu Petra KAPLANA a Mikiho VOLKA.
Pořádají František Povolný a Zdeněk Renc ve
spolupráci s Kulturním centrem Rakovník, za
podpory Města Rakovníka a Středočeského
kraje, pod záštitou Síně slávy českého rock´n´rollu.
Vstupné 100 Kč
– předprodej v pokladně KC Rakovník

ČTVRTEK 29. 9.
19.00 HODIN

Josef Kajetán Tyl

STRAKONICKÝ DUDÁK
aneb HODY DIVÝCH ŽEN
Klasická česká romantická báchorka o chudém vesnickém muzikantovi Švandovi.
Režie Josef Kettner
Hrají Eva Horká, Miroslav Babuský, Veronika
Kubařová, Ivo Theimer, Roman Teprt, Dagmar Teichmannová, Martin Hrubý a další.
Převzaté představení MĚSTSKÉHO DIVADLA
MLADÁ BOLESLAV
V rámci divadelního předplatného 2011 – 2012

Kultura

17.00 HODIN

Animovaná komedie v českém znění
Celebritní závoďák Blesk McQueen se společně se svým nejlepším přítelem, jedinečným odtahovým vozem Burákem, vydává
na zcela nové dobrodružství do exotických
zemí celého světa.
Režie John Lasseter, Brad Lewis a další.
Mládeži přístupný – 115 minut
Vstupné 130 Kč

SOBOTA 17. 9.
TYLOVO DIVADLO

17.00 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 90 Kč

SOBOTA 17. 9.
TYLOVO DIVADLO
OŠETŘOVATEL

LVÍ KRÁL
Všude tam, kam až slunce dosáhne, se
rozkládá barvitá zvířecí říše. Přísně a spravedlivě tam vládne lví král Mufasa, který
udržuje rovnováhu a řád, drží na uzdě svého
neustále intrikujícího bratra Scara a vychovává svého syna a nástupce Simbu.
Režie Roger Allers, Rob Minkoff
Mládeži přístupný – 90 minut
Vstupné 150 Kč

SOBOTA 24. 9.
TYLOVO DIVADLO

19.30 HODIN

Zvířata ve Franklin Park Zoo zbožňují svého
laskavého ošetřovatele Griffina Keyese,
kterému je příjemněji ve společnosti lva než
ve společnosti ženy, usoudí, že jedinou jeho
možností, jak najít dívku svých snů, je odejít
ze zoo a najít si zajímavější práci
Režie Frank Coraci
Hrají Kevin James, Rosario Dawson a další.
Mládeži přístupný – 105 minut, v českém
znění
Vstupné 90 Kč

19.30 HODIN

Místo evoluce…revoluce

ZROZENÍ PLANETY OPIC
Takto začal příběh planety opic.
Režie Rupert Wyatt
Hrají James Franco, Tom Felton, Andy Serkis
a další.
Mládeži do 12 let nepřístupný – 120 minut,
v českém znění
Vstupné 75 Kč

NEDĚLE 25. 9.
TYLOVO DIVADLO

STŘEDA 14. 9.
AUTA 2

NEDĚLE 11. 9.

TYLOVO DIVADLO

bojovat, musí se snažit, aby si ho udržela.
A hlavně, ženská se nesmí nudit!
Režie Jiří Vejdělek
Hrají Jiří Macháček, Boleslav Polívka, Simona
Stašová a další.
Mládeži do 12 let nepřístupný – 115 minut
Vstupné 100 Kč

TYLOVO DIVADLO

17.00 HODIN

Animovaný film v českém znění

14.00 HODIN

Animovaný film v českém znění

LVÍ KRÁL
Všude tam, kam až slunce dosáhne, se
rozkládá barvitá zvířecí říše. Přísně a spravedlivě tam vládne lví král Mufasa, který
udržuje rovnováhu a řád, drží na uzdě svého
neustále intrikujícího bratra Scara a vychovává svého syna a nástupce Simbu.
Režie Roger Allers, Rob Minkoff
Mládeži přístupný – 90 minut
Vstupné 150 Kč

NEDĚLE 25. 9.
TYLOVO DIVADLO
TRANSFORMERS

17.00 HODIN

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 minut
Vstupné 130 Kč

STŘEDA 28. 9.
TYLOVO DIVADLO
ŠMOULOVÉ

14.00 HODIN

Zlý čaroděj Gargamel vyžene Šmouly
z jejich vesničky a během následného
pronásledování všichni společně projdou
kouzelným portálem, který je zavede do
našeho světa.
Režie Raja Gosnell
Hrají Hank Azaria, John Lithgow, Neil Patrick
Harris, Jayma Mays a další.
Mládeži přístupný – 100 minut, v českém
znění
Vstupné 160 Kč

www.mesto-rakovnik.cz
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STŘEDA 28. 9.
TYLOVO DIVADLO
VIDITELNÝ SVĚT

PÁTEK 30. 9.
17.00 HODIN

Nikdy nevíte, kdo se zrovna dívá.
Máte pocit, že vás někdo sleduje? Může to být
osamělý čtyřicátník, jehož vlastní život je tak
prázdný, že parazituje na životech jiných.
Režie Peter Krištúfek
Hrají Ivan Trojan, Jana Hlaváčová, Kristína
Turjanová a další.
Mládeži do 12 let nepřístupný – 110 minut
Vstupné 75 Kč

SOBOTA 1. 10.

TYLOVO DIVADLO
BARBAR CONAN

19.30 HODIN

Conanova touha po pomstě za smrt jeho
rodičů se záhy změní v krutý boj za záchranu národů Hyborie před mocnými silami zla,
ve kterém se bitvy s nelítostnými nepřáteli
proplétají se souboji s odpornými monstry.
Režie Marcus Nispel
Hrají Jason Momoa, Ron Perlman a další.
Mládeži do 12 let nepřístupný – 110 minut
Vstupné 130 Kč

TYLOVO DIVADLO
BARBAR CONAN

19.30 HODIN

Conanova touha po pomstě za smrt jeho
rodičů se záhy změní v krutý boj za záchranu národů Hyborie před mocnými silami zla,
ve kterém se bitvy s nelítostnými nepřáteli
proplétají se souboji s odpornými monstry.
Režie Marcus Nispel
Hrají Jason Momoa, Ron Perlman a další.
Mládeži do 12 let nepřístupný – 110 minut
Vstupné 130 Kč

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

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

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
E–mail: vedouci@kulturnicentrum.cz
ekonomickeodd@kulturnicentrum.cz
dramaturgie@kulturnicentrum.cz
dramaturg@kulturnicentrum.cz
propagace@kulturnicentrum.cz
kcr@kulturnicentrum.cz
www.kulturnicentrum.cz

 OKRAŠLOVACÍ SPOLEK MĚSTA RAKOVNÍKA
Chválí:
Rakovnické cyklování bylo v letošním roce asi nejvýznamnější akcí v Rakovníku. Husovo náměstí, které je po osmnácté hodině téměř liduprázdné,
žilo v době programu cyklování od rána do večera. Pořadatelé zapojili do
soutěží závodníky, sportovce, ale i občany všech věkových kategorií. Diváci byli svědky všech dojezdů v různých disciplínách na Husovo náměstí.
Jezdci ve free-stylu předvedli své umění na své dráze za hřišti Cafexu,
z které je náš snímek.

Kritizuje:
Tyršovo koupaliště bylo vybudováno rozhodnutím městské rady v roce 1930 dle plánů architekta na místě tzv. Nového rybníka. Od té doby postupně mizely stavby a zařízení, které byly na
vodě i na suchu. Co nového bylo postaveno? Aréna, spíše stodola pro hudební produkce, dvakrát postaven domek pro správce, na
krátkou dobu lyžařská sjezdovka s umělým povrchem a osvětlením, tobogán, nové soc. zařízení, chatky k pronájmu a odbahněn
rybník. V letech 1946 až 1948 zde také stála skautská klubovna.
Bylo by dobré upravit prostor za posledními chatkami, který dnes
připomíná prales, jako lesopark, kde by bylo možné stanovat, včetně
postavení WC. Při větších podnicích, jako je např. sraz Rack Reydu,
jsou jeho členové příliš natěsnáni. Doufejme, že přes zhoršení klimatických podmínek, kdy je koupacích dnů snad kolem dvaceti, najde
město, či rakovnické instituce pro Tyršovo koupaliště další akce, aby
nájemce“ nepřišel na buben“. Snímek ukazuje ruch před vjezdem na
koupaliště při sjezdu Rack Reyd.

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

 OKRESNÍ ARCHIV RAKOVNÍK

RAKOVNICKÁ KNIHOVNA V DOKUMENTECH

Pod tímto názvem probíhá v prostorách Státního okresního archivu Rakovník výstava věnovaná 170. výročí činnosti veřejné knihovny v Rakovníku.
Návštěvníci se mohou seznámit prostřednictvím dochovaného archivního
materiálu a fotografií se zajímavou historií jedné z nejstarších městských
knihoven v Čechách. Většina vystavených písemností je veřejnosti zpřístupněna vůbec poprvé. Za pozornost stojí návštěvní sešity rakovnické knihovny
se záznamem první návštěvy Zikmunda Wintra v městském archivu. Čas-
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té stěhování knihovny je doloženo přehledem fotografií budov, které byly v minulosti jejím sídlem. Připomenuta je i osobnost Františka Hovorky,
Matěje Dobromíra Štembery a Vendelína Punčocháře. Expozici doplňují
ukázky knih, které rakovnická knihovna získala v době svého vzniku roku
1841 a shromažďované knihovnou v druhé polovině 19. století. Výstava je
otevřena do 30. září v pondělí a středu od 8 do 17 hodin, v úterý a středu
Renata Mayerová, SOkA Rakovník
od 8 do 16 hodin.

Kultura, Informace

 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

KURZ JÓGY PRO TĚHOTNÉ

TÝDENNÍ ROZVRH

Milé maminky!
OD ZÁŘÍ 2011
Přijďte
si zacvičit, protáhnout se, jemně a nenásilně zpevnit své tělo, naučit
odpolední kroužky začínají od pondělí 19.9., jejich časy budou ještě
se správně dýchat a příjemně relaxovat, ale též sdílet s jinými maminkami
upřesněny
krásy i úskalí požehnaného „jiného“ stavu!
PONDĚLÍ 9.00 – 12.00 Hernička
Kurz je určen všem nastávajícím maminkám, které konzultovaly možnost
10.00 – 10.30 Písničky s tanečky
cvičení v těhotenství se svým lékařem/–kou a ten/ta jej doporučil.
ÚTERÝ
Nj pro rodiče s hlídáním dětí
Proč navštěvovat kurz jogy pro těhotné?
Aj pro rodiče s hlídáním dětí
– Cvičíme pro usnadnění porodu
14.45 – 15.30 Angličtina II
– Posilujeme, relaxujeme a učíme se správně dýchat
15.45 – 16.30 Angličtina I – začátečníci
– Navazujeme hlubší vztah s děťátkem
16.30 – 18.30 Klub dvojčat (sudé týdny)
– Zbavujeme se strachu a nejistoty a radujeme se z našeho „jiného“ stavu
17.30–20.00 Scrapbook (liché týdny)
Kde se kurz koná?
V Mateřském centru Paleček každou středu od 17.30 – 18.30 hod. ZačíSTŘEDA 9.00 – 12.00 Miminka
náme 14. 9. 2011!
10.00 – 10.30 Hrátky a cvičeníčko s Jarkou
Angličtina III
17.30 – 18.30 Gravidjóga

ČTVRTEK 9.00 – 12.00
9.30 – 11.30
15.30 – 16.15
16.30 – 17.30
18.00
17.30 – 19.30
PÁTEK

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

9.00 – 12.00 Hernička
10.00 – 10.30 Muzicírování s Jindrou

KROUŽEK VESELÁ BARVIČKA

Za kolik?
Cena kurzu je 50 Kč/1 lekci, permanentka 400 Kč/10 lekcí.
S sebou si přineste pohodlné oblečení, pití, případně ručník na karimatku
Pár slov o lektorce
Martina Melounová praktikuje jógu 7. rokem a je certifikovanou lektorkou
jogy II. stupně a gravidjogy. Vede lekce klasické jogy a jogy pro těhotné. Má
2-letého syna Jakuba.
Přihlášky u Mgr. Pavlíny Jirkovské na tel. 739.544.146, pavlina.jirkovska@
atlas.cz nebo přímo v MC.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Kdy? V pondělí 12. 9. 2011 od 9 do 12 hod.

Kde? V MC Paleček, Zd. Štěpánka 2232, Rakovník
Výtvarné tvoření pro předškolní děti. Děti si vyzkouší různé výtvarné techZveme Vás k prohlídce Mateřského centra, kde rádi uvítáme všechny děniky s papírem, barvami, přírodním materiálem, textilem a podobně. Techti (hlavně ty nejmenší 0–4 roky) zdravé i handicapované, jejich rodiče,
niky jsou zaměřené na jemnou motoriku a tvořivost. Jednotlivé výtvarné
prarodiče i ostatní příbuzné.
techniky jsou vybírány tak, aby hravou a nenásilnou formou podpořily záCo Vás v Mateřském centru čeká?
jem dětí o vlastní výtvarnou tvorbu.
Doufáme, že u nás strávíte příjemné chvíle se svými dětmi, které si zde
Budeme třeba vyrábět:
mohou pohrát a nenásilnou formou si zvykat na ostatní kamarády, po– taška na přezůvky
znají nové hračky
– náhrdelník ze samých dobrot
a činnosti formou kroužků.
– bramborové strašidlo
Rodiče si zde mohou vyměňovat zkušenosti z výchovy dětí, podělí se
Kdy a kde: každý čtvrtek v MC dle rozpisu
o radosti a starosti všedního života rodin s dětmi.
Čas konání: bude upřesněn
Mateřské centrum Paleček děkuje všem sponzorům za jejich dary,
Věk dětí:
4 – 7 let
které centru pomáhají zlepšovat prostředí a napomáhají v jeho chodu.
Počet dětí: max. 12
Účast na tvoření bez nutnosti předchozího přihlášení!
Kontakt: Jana Krauzová, tel: 607 869 658, jana.mikotova@seznam.cz
Petra Budíková, tel: 737 160 000, BudikovaPetra@seznam.cz
Nebo: Pavlína Jirkovská, tel. 739 54 41 46,
pavlina.jirkovska@atlas.cz, www.mc-palecek.com
MC Paleček najdete v 1. patře MŠ Vinohrady, ul. Zd. Štěpánka 2232, PRO RODIČE S DĚTMI BEZ ROZDÍLU VĚKU
Rakovník
Kdy? v sobotu 17. 9. od 15 hod.

ZÁBAVNÁ SPORTOVNÍ RODINNÁ
OLYMPIÁDA
Kde? v tenisovém areálu Cafex

PŘIPRAVUJEME PŘEDNÁŠKU

KOJENÍ

Dozvíte se:
– co se bude dít po porodu
– co dělat, když je mléka málo/moc
– polohy pro kojení, odříhnutí
– jak kojení funguje

–
–
–
–

alternativní způsoby krmení
růstové spurty, odstavování
zavádění příkrmu
aby miminko neplakalo

5. října od 17.30 hod. v MC Paleček
(Zdeňka Štěpánka 2233, Rakovník)
cena 50,– Kč
Laktační poradkyně Jarka HIRATO – tel.: 607 610 465

Informace, Pozvánky

Co vás čeká?
– pohodově strávený čas v kruhu rodinném
– turnájky ve sportech tradičních i netradičních, o to však více zábavných, např.
bowling, beach volley, fotbálek, štafeta spojená se skládáním puzzle, oblékací štafeta, skoky v pytli, výlov rybiček a jablíček, hra na stavitele a jiné…
Možná vás však čeká něco úplně jiného, určitě nějaké překvapení, ale hlavně ZÁBAVA, tak neváhejte !!!
NA OLYMPIÁDĚ BUDOU TAKÉ VYHLÁŠENI NEJAKTIVNĚJŠÍ CESTOVATELÉ !!!
DALŠÍ INFORMACE a REGISTRACE:
www.mc-palecek.com, Petra Budíková 737 160 000,
PetraBudikova@seznam.cz, mc.palecek@seznam.cz

www.mesto-rakovnik.cz
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 MIMINKO, o. s.
PROGRAM ZÁŘÍ

MIMINKO, o. s., Čsl. armády 399, Lužná, www.miminko-os.eu, tel. 607 610 465, e-mail: miminko-os@centrum.cz

MUZICÍROVÁNÍ

TÁBORÁČEK

PO od 9.30 hod. , ČT od 16.30 hod.

CVIČENÍ PRO PRCKY
17. 9. od 17.00 hod.

pro děti 1 – 5 let
místo konání bude upřesněno na www.
miminko-os.eu
40,– Kč

Rády bychom otevřely kroužek cvičení pro
děti do 5 let. Máte-li zájem o účast vašich
dětí, pište prosím na miminko-os@centrum.
cz. Dle zájmu bude domluvena tělocvična
v ZŠ Lužná.

Oheň, děti, buřtíky… Vytvoříme si lampion
či si můžete přinést vlastní.
Buřtíky na objednání na miminko-os@
centrum.cz do 15. 9.

TVOŘENÍČKO
PÁ od 10.00 hod.
pro děti bez omezení věku
Různé možnosti tvorby dle výběru nebo
malování, modelování jen tak.
Děti budou moci své výtvory „prodat“ za
pamlsky.
20,– Kč

SLEVA 50% DO SOLNÉ JESKYNĚ

LAKTAČNÍ PORADENSTVÍ

Sleva pro členy o. s. Miminko. Více informací
na www.miminko-os.eu

Poradenství po telefonu či e-mailu zdarma.
Semináře pro těhulky každý 1. pátek v měsíci
od 16 hod. – nutno se objednat.

Český svaz chovatelů, Základní organizace Rakovník pořádá

POSVÍCENSKOU VÝSTAVU
králíků, holubů a drůbeže s ukázkou exotického ptactva
ve svém chovatelském areálu u Vysoké brány v Rakovníku,
Vladislavova ulice.
Záštitu nad výstavou převzal starosta města pan Ing. Zdeněk Nejdl.
Výstava se uskuteční ve dnech:
sobota 3. září 2011 – od 8.00 do 17.00 hodin
neděle 4. září 2011 – od 8.00 do 16.00 hodin
Pořadatelé zvou občany k návštěvě této výstavy, kde mají možnost zhlédnout velké množství krásných zvířat z ušlechtilých chovů
a zakoupit čistokrevná zvířata do svých chovů.
Občerstvení je zajištěno přímo v areálu výstavy.

 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
SOBOTA A NEDĚLE 3. – 4. 9.

NA MĚSÍC ŘÍJEN PŘIPRAVUJEME

STŘEDA 21. 9.

Klub DDM
9.00 – 16.00 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Sokolovna Rakovník
14.00 hodin
RAKOVNICKÝ SPRINT pro ZŠ i SŠ

ukázky pracoven, nabídky zájmové činnosti
Pracovníci DDM

H. Opatová, J. Suk

STŘEDA – PÁTEK 21. – 23. 9.

SOBOTA 3. 9.
Klub DDM
14.00 – 16.00 hodin
VESELE DO NOVÉHO
ŠKOLNÍHO ROKU
soutěže pro děti a rodiče
pořádáno za finanční podpory Města
Rakovník
M. Círová

Klub DDM
BURZA BRUSLÍ A BRUSLIČEK
příjem 21. 9. od 8.00 do 17.00
prodej 22.9. od 8.00 do 17.00 hodin
výdej 23. 9. od 8.00 do 16.00 hodin
M. Donátová

ČTVRTEK 22. 9.
SOBOTA 17. 9.
Křivoklát
9.00 – 17.00 hodin
KŘIVOKLÁTSKÉ PANOVÁNÍ
ukázky činnosti DDM – pro veřejnost
M. Vondříčková

– atletický středoškolský pohár
H. Opatová, T. Růžička
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8.00 hodin

– pro ZŠ speciální
H. Opatová

ČTVRTEK 29. 9.

STŘEDA 21. 9.
MOA Rakovník
CORNY

DDM Nerudova
DOPRAVNÍ SOUTĚŽ

8.00 hodin

DEN BEZ AUT – LOUŠTÍN
určeno všem vyznavačům cyklistiky
Cyklovýlet: sraz u Klubu v Čermákových
sadech v 14.30 hodin
H. Opatová

Na rakovnickém letišti : DRAKIÁDU

26. – 30. 10.
Tradiční pobyt v termálních lázních ve Velkém Mederu na Slovensku
Cena 3250,– zahrnuje ubytování, průvodce,
výlet do Maďarska
Stravování vlastní, nebo možno využít řady
restaurací v místě pobytu
Ostatní informace : Hana Opatová

ZAHÁJENÍ ČINNOSTI
ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
OD 19. ZÁŘÍ 2011
Zájmové kroužky určené pro děti, dorostence
a některé i pro dospělé
– volejbal, florbal, pozemní hokej, lední
hokej, turistika, cykloturistika, kanoistika…
– keramika, paličkování, country a lidové
tance, street dance, hra na kytaru…
– přírodověné kroužky, chovatelství, rybářství, ochrana přírody…
– letecké a plastikové modelářství…
Nabídka veškeré zájmové činnosti se uskuteční při Dnech otevřených dveří 3. a 4. září
v Klubu DDM Rakovník v Čermákových sadech

Informace, Pozvánky

 MĚSTSKÁ KNIHOVNA RAKOVNÍK
LÉTO S KNIHOVNOU 2011
Ten, kdo nepořádal program v přírodním prostředí bez jakéhokoliv zastřešení, si jen těžko dokáže představit nervy, jaké mají organizátoři takových
akcí. „Léto s knihovnou“ je projekt, jehož třetí ročník právě skončil. Všechny pořady byly připraveny pro venkovní prostředí a v případě nepříznivého
počasí bychom je těžko přesouvali, neboť knihovna bohužel nedisponuje
prostory pro větší návštěvnost. V pořadech, které do programu „Léta s knihovnou“ vybíráme, se zaměřujeme především na akce, které jsou vhodné
pro děti i dospělé. Chceme, aby rodiče s dětmi hodnotili, kritizovali, diskutovali o společném prožitku. Není nic jednoduššího než zakoupit lístek
pro dítě, posadit ho do lavice a po představení si ho zase vyzvednout. Po
skončení mu můžete maximálně položit otázku „Jak se ti to líbilo?“ a dítě
odpoví jednoduše „dobrý“, „nic moc“ nebo „nelíbilo“. Nemůžete s dětmi
rozebrat podrobnosti, když sami nevíte, o čem se mluvilo a hrálo. My máme po představení velice rádi nadšené diskutování, citování pasáží a smích
dětí a dospělých.
Program „Léta s knihovnou“ odstartoval koncertem skupiny Kašpárek
v rohlíku. Fotografie z koncertu jsme uveřejnili v minulém čísle Radnice.
Představení bylo ukázkou souhry rodičů s dětským světem, ukázkou úžasné
komunikace vystupujících s dětským návštěvníkem, ale i s dospělým divákem. Neotřelé texty písniček, vtipné průvodní slovo samotného Kašpárka,
dovádění na pódiu i pod ním a jedinečné hudební výkony všech účinkujících, to byl koncert, ze kterého šel každý domů s nadšením a úsměvem.
Divadelní spolek „Buchty a loutky“ nebyl v Rakovníku poprvé. S „Neposlušnými kůzlátky“ se účastnil podzimní divadelní přehlídky Popelka. Na
dvorku V Brance vystoupili loutkoherci se svými dřevěnými svěřenci dvakrát. Dopoledne zahráli představení Tři malá prasátka a odpoledne pro Rakovničany po necelém roce znovu Neposlušná kůzlátka. Ten, kdo znal před-

Kultura

stavení tohoto souboru, tak přišel cíleně a znovu se úžasně bavil. Ti, kteří
přišli neposkvrněni humorem „Buchet“, tak slzeli a řvali smíchy. Hlavně
neskutečně napodobované výchovné metody rodičů k dětem byly pro dospělého diváka téměř pohledem do zrcadla. Buchty a loutky sehrály představení, o kterých se mohlo s dětmi dlouho diskutovat.
Komediantům patřil jeden srpnový čtvrtek. Pozvat tento velký soubor, který tvoří čtyři samostatné jednotky (Teátr Víti Marčíka, kejklíř Vojta Vrtek,
hudební skupina Péro za kloboukem a provazochodkyně Kiky) není jednoduché. Komedianti se dávají dohromady pouze příležitostně a více než
rok dopředu potřebují sjednotit termíny společných vystoupení. Měli jsme
velkou radost, že se nám podařilo získat jeden termín pro Rakovník. Po malých organizačních přesunech z důvodu nedostatečného prostoru V Brance jsme vystoupení přesunuli na dvůr za radnicí. Komedianti sehráli jeden
cyklus vystoupení pro odpolední návštěvníky a představení Romeo a Julie
bylo sehráno ve večerních hodinách. Každý, kdo se jednou setkal s divadlem Víti Marčíka, tak se rád vrací na jeho další pořady. Představení Romeo
a Julie ovšem předčilo všechna očekávání Marčíkova humoru. Všichni přítomní komedianti byli zapojeni do děje, který v žádném případě nepokazil Shakespearovo drama. Herci citovali originálně přeložené texty a s hu-
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morem vlastním tomuto divadlu sehráli neopakovatelné představení plné
zajímavých scén, světelných a ohňových efektů. Šermířské vystoupení, ohňové kejklování a profesionalita provazochodkyně ještě umocnily zážitek,
kterým diváky obdařili Komedianti. Pro ty, kdo zaváhali a na představení
nepřišli, musíme vzkázat, že minimálně příští rok se s Komedianty a jejich
divadlem nemají šanci setkat, neboť Romeo a Julie letos končí a divadelníci
budou pracovat na jiném společném projektu.
Do „Léta s knihovnou“ patří také Rakovnické cyklování, jehož je knihovna
spolupořadatelem. Hodnocení cyklování si přečtete na jiné straně Radnice,
já se zde vyjádřím pouze k doplňkovému programu všech závodů. Cílem
organizátorů víkendové akce a její hlavní myšlenkou je, že je určena všem
věkovým kategoriím, sportovcům i divákům, závodníkům i amatérům, mužům i ženám, dospělým i dětem. Pro děti, od těch nejmenších prcků, jsou
připraveny „závody“, ve kterých vyhrává cenu každý, kdo se zaregistruje.
Soutěže pro děti jsou cíleně organizovány mimo centrum sportovního dění (letos probíhaly na Tyršově koupališti) a vždy jsou na trase nabízeného
cyklovýletu. Na náměstí byly veřejnosti nabídnuty soutěže dvojic, dítě a dospělý. Jízdy zručnosti probíhaly po celé sobotní odpoledne a v bike škole
se daly naučit mnohé cyklistické finty. Stihnout se daly všechny akce, které
byly dětem určené, stačilo jen trochu zorganizovat čas.
Pokud jste četli úvodní odstavec, tak jste možná pochopili, že ani o cyklování
knihovna nebude dělat výjimku ze své myšlenky. I tady prosazujeme spoluúčast rodičů a dětí, i tady platí, že čas strávený společně je neopakovatelný.
Léto s knihovnou skončilo, vystupující odehráli úžasná představení a diváci viděli jedinečné pořady. Nervy pořadatelů vydržely letošní nevyzpytatelné počasí, nepršelo, jenom se nebe občas mračilo. Co víc si přát? Snad
jen větší návštěvnost na představeních. Pořady, které jsme letos nabídli,
už do Rakovníka nepozveme, a pokud jste nebyli na žádném z nich, tak
máte šanci příští rok přivést děti na „Léto s knihovnou“. Společný zážitek
či prožitek rodičů s dětmi je k nezaplacení, a je i dobrým tématem pro
povídání si.
Milena Křikavová

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

MANSARDA MUZEA

PETROVCOVA VÝSTAVNÍ SÍŇ 13. 9. – 15. 10. 2011

DO 4. 9. 2011

DO 18. 9. 2011

ÚTULNÝ DOMOV

POKLADY MUZEJNÍ KNIHOVNY

22. 9. – 30. 10. 2011
KREJČOVSKÉ SALONY
– FENOMÉN 1. REPUBLIKY
ANEB MIZEJÍCÍ ŽIVNOSTI
Vernisáž ve čtvrtek 22. 9. v 16.00 hodin

GALERIE SAMSON-CAFEÉ
10. 9. – 23. 10. 2011
PROCTER & GAMBLE RAKONA
– 20. VÝROČÍ
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DO 10. 9. 2011
PETR TOTH
FOTOGRAFIE
– Průřez tvorbou

FOTOGRAFIE
– ROZMANITOST
Umělecká skupina Varietas:
Nikol Konvalinková, Pavlína Koláčková,
Vojtěch Pejša, Jiří Kosňovský, Vladimír Kališ
Vernisáž v úterý 13. 9. v 18.00 hodin

KULTURNÍ AKCE:

Koncerty z cyklu Rakovnická nokturna

1. 9. 2011

20.00 hodin

Nádvoří muzea
KONCERT KAPELY
FILM BLUES BAND

5. 9. 2011

19.00 hodin
Chrám sv. Bartoloměje
KONCERT MARTINY KOCIÁNOVÉ

Kultura

 RABASOVA GALERIE
WWW.RABASGALLERY.CZ

NOVÁ SÍŇ
POD VYSOKOU BRÁNOU

VÝSTAVNÍ SÍŇ NA RADNICI
DO 4. 9. 2011

HEROLDŮV RAKOVNÍK 2011
8. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO HUDEBNÍHO
FESTIVALU

PŘÍBĚHY KVĚTIN

4. 9. – 6. 11. 2011

Rostliny z Botanické zahrady v Rakovníku

ČLENSKÁ VÝSTAVA SSV 2011
Vernisáž v neděli 4. 9. 2011
od 17.00 hodin

NEDĚLE 4. 9. 2011

8. 9 – 9. 10. 2011

19.00 hodin
JEAN-FRANCOIS MALJEAN
QUARTET

PETR A PAVEL NEJMANOVI
FOTOGRAFIE

(Belgie-Valonsko-Brusel) – jazz

Vernisáž ve čtvrtek 8. 9. od 16.00 hodin

VÝSTAVNÍ SÍNĚ
VE VYSOKÉ 232

NEDĚLE 11. 9. 2011

19.00 hodin
JIEUN KIM (Korea) – viola
JITKA FOWLER FRAŇKOVÁ – klavír
ZSUZSANNA TÓTH (Maďarsko) – flétna
PETRA KISS (Maďarsko) – klavír

DO 25. 9. 2011
RENÉ ŘEBEC
OBRAZOCHODEC

Koncert pořádán ve spolupráci s Festivalem
Mladá Praha

Grafika

NEDĚLE 18. 9. 2011

19.00 hodin
PATRICIA BRETAS (Brazílie) – klavír

29. 9. 2011 – 29. 1. 2012
JOSEF VACKE
OBRAZY

HEROLDOVA SÍŇ

Vernisáž ve čtvrtek 29. 9. 2011
od 16.00 hodin

ČTVRTEK 1. 9. 2011

19.00 hodin

NEDĚLE 25. 9. 2011

PAVEL STEIDL
Spolupořadatel Domov Na Zátiší Rakovník,
poskytovatel sociálních služeb

19.00 hodin
ORBIS TRIO
PETRA VILÁNKOVÁ – housle
PETR MALÍŠEK – violoncello
STANISLAV GALLIN – klavír

 IPPON KARATE KLUB SHOTOKAN
IPPON KARATE KLUB SHOTOKAN – v Rakovníku již 21 let

POŘÁDÁ NÁBOR KARATE PRO DĚTI
chlapce i dívky ve věkových kategoriích 5 – 7 let a 8 – 14 let
VAŠE DÍTĚ se bude učit: bloky, kopy, údery, páky, pády, boj ve stoji i boj
na zemi. Naučí se disciplíně a zvládne základy sebeobrany, což mu umožní účinně se bránit při napadení.Všestranná zátěž v karate vede ke zlepšení
obratnosti,pohyblivosti a síly.
Cvičením atraktivního bojového umění získá vztah k pravidelnému tělesnému pohybu,který se stane neodmyslitelnou součástí jeho života.
VAŠE DÍTĚ pravidelným cvičením karate zesílí fyzicky i psychicky.
NÁBOR s praktickou ukázkou karate:
středa 21. září 2011
SPORTOVNÍ HALA RAKOVNÍK – na Plaveckém bazéně v 18.00hod
Účast rodičů nutná!
KARATE TI POMŮŽE ŘÍCI NE DROGÁM!
Přijďte si karate vyzkoušet. První lekce jsou pro všechny skupiny ZDARMA!
Dotazy na telefon: 603 235 408 nebo E-mail: kopunec.karate@seznam.cz

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

10 – 20

společná

Neděle

10 – 20

15 – 20

10 – 20

10 – 20

společná

Kultura, Sport

Výjimky v září:
28. 9. ST Veřejnost plave 10 – 20 hod. Státní svátek
NEPŘEHLÉDNI!!!
Od 1. do 9. září 2011 povinný sanitární týden, kdy jsou vnitřní bazény pro
veřejnost uzavřeny. Zahájení provozu v sobotu 10. září 2011. Pokud letní
ráz počasí dovolí, teplota vody ve venkovní nádrži nepoklesne pod 18°C,
zůstane venkovní nádrž s travnatou plochou v provozu denně od 14.00 do
18.00 hodin, až do odvolání. Rozhodujícím ukazatelem pro nadstandardní
provoz nádrže bude rovněž návštěvnost. Nový ceník služeb, platný od 1. září
2011, najdete ve vestibulu před turniketem plaveckého bazénu. Nová prohřívárna finské sauny a vodní kolo – rotoped opět v provozu. Plavecká soutěž
měst již ve středu 5. října 2011. Více informací v článku tohoto měsíčníku.
Pavel Kumpa
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NIC NEŽ PRAVDA O PLAVECKÉM BAZÉNU XXI.
Povinný sanitární týden a otevírací doba pro veřejnost. Prodloužení letního provozu. Nová prohřívárna finské sauny. Uzavření smlouvy se ZP
METAL-ALIANCE. Úprava cen vstupného. Rotoped – vodní šlapací kolo
opět v provozu. Dvacátý ročník Plavecké soutěže měst.
Povinný sanitární týden proběhne v době od 1. do 9. září 2011. V této době
bude plavecký bazén pro veřejnost jako každoročně uzavřen. Vnitřní nádrže
budou vydrhnuty a napuštěny novou vodou. Po rekonstrukci střechy budou opraveny a vymalovány deštěm prosáklé stropy. Na zimní období bude
připraven světelný park. První návštěvníci mohou zavítat do bazénových
prostor v sobotu 10. září 2011. Od pondělí 12. září zahajuje provoz Plavecká
škola MARCO. Podle předběžné objednávky o týden později (19. 9. 2011),
zahájí svojí činnost i Plavecká škola pana Beránka, jejíž výuka směřuje k vytvoření (dosud velmi chybějícího) plaveckého oddílu. Otevírací doba pro
veřejnost nedozná žádných změn, ranní plavání prozatím zůstane zachováno každé úterý a čtvrtek od 6.00 do 7.30 hodin.
Prodloužení letního provozu může nastat v případě, že teplota vody ve venkovním bazénu neklesne pod 18° C a tržby za vstupné budou alespoň částečně pokrývat náklady na tento nadstandardní provoz. Venkovní bazén by
byl v provozu od 1. září 2011 denně od 14.00 do 18.00 hodin až do odvolání.
Nová prohřívárna finské sauny byla po pouhých třech dnech odstávky uvedena do provozu dne 18. srpna 2011. Obložení prohřívárny je provedeno ze
skandinávského smrku, pryčny z jihoafrické vrby abachi. Nové dveře s větším skleněným průzorem jsou opatřeny moderním uzávěrem. Věříme, že
nová prohřívárna udělá radost mnoha vyznavačům této relaxace.
Smlouva se ZP METAL-ALIANCE. Po předběžných rozhovorech se zástupci ZP METAL-ALIANCE mohu konstatovat, že nedělní plavání zdarma pro
členy zmíněné pojišťovny bude od 11. září do konce roku obnoveno. Pojišťovna uhradí městskému plaveckému bazénu paušálně 27 000,– Kč měsíčně, což považuji za obapolně výhodné. Dovoluji si připomenout, že klient
zmíněné pojišťovny je povinen předložit při nedělním vstupu do bazénu
průkazku pojištěnce a očanský průkaz.
Úprava cen vstupného. Od září 2011 dochází v Městském plaveckém bazénu Rakovník po mnoha letech k mírnější formě úprav cen vstupného
a některých pronájmů. Při vědomí, že v ceně vstupenky je zahrnut i možný

pobyt návštěvníka v parní lázni, jízdě na dětském tobogánu nebo případná
relaxace ve vířivé vaně, nepovažuji nárůst vstupného o 10,– Kč za výraznější
atak na peněženku návštěvníka. Navíc je zapotřebí vnímat stálý nárůst cen
energií potřebných k provozu velmi náročného zařízení, kterým bazén se
svými satelitními atrakcemi bezesporu je. Extrémně špatné léto, nejhorší za
posledních 11 let, však nemá s úpravou cen vstupného žádnou souvislost.
Ceník služeb bude k nahlédnutí před recepcí plaveckého bazénu.
Rotoped – vodní šlapací kolo bude od září návštěvníkům opět k dispozici.
Nejmenovaná firma nám zdarma prodloužila zápůjčku o jeden měsíc a dodala opět zdarma kloubovou přísavku přední nápravy, která byla v květnu
některým z „dobráků“odcizena.
Plavecká soutěž měst. Dovolte, abych vás i v letošním roce požádal o spoluúčast při prestižním plaveckém klání měst, jehož 20. ročník proběhne ve
středu 5. října 2011 v našem plaveckém areálu. Úkolem soutěžícího bude
libovolným způsobem zaplavat trať dlouhou 100 metrů v co možná nejkratším čase. Dosažený výkon pořadatelé ohodnotí podle bodovacích tabulek
přizpůsobených věku a pohlaví. Každý plavec tak může pro naše město získat až 28 bodů. Rakovník je zařazen do kategorie měst do 20 000 obyvatel.
Plavecký rozvrh soutěže:
7.00 – 8.00 SKP policie ČR Rakovník + Hasičský záchranný sbor
8.00 – 9.00 3. ZŠ Rakovník
9.00 – 10.00 1. ZŠ Rakovník
10.00 – 11.00 2. ZŠ Rakovník
11.00 – 12.00 MOA + GZW + Střední zemědělská škola
12.00 – 13.00 Střední integrované školy Na Jirkově + Generála Kholla
13.00 – 14.00 Armáda ČR reprezentovaná VZÚ 5806 a VÚ 5490
14.00 – 18.00 veřejnost (zdarma)
Plavci z Domu dětí a mládeže mohou přicházet v libovolný čas.
Závěrem mi dovolte již předem poděkovat za velkou účast studentům a žákům škol, členům Sportovního klubu policie ČR, Hasičského záchranného
sboru a příslušníkům obou vojenských útvarů, kteří budou hájit barvy a čest
naše krásného Královského města Rakovník.
Děkuji vám
Pavel Kumpa

 ZIMNÍ STADION RAKOVNÍK
Tělovýchovná jednota HC Rakovník
(ZIMNÍ STADION) nabízí k využití:

LEDOVÁ PLOCHA
Zahájení zimního provozu od 20. 9. 2011
Nabízíme možnost využití ledové plochy pro jednotlivce nebo skupiny.

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
Sobota
Neděle

14 – 16 hod.
14 – 16 hod.

ŠKOLA BRUSLENÍ
Chcete, aby vaše dítě smysluplně využívalo svůj volný čas? Aby ho trávilo
v kolektivu? Aby sportem získalo tělesnou zdatnost a přisvojilo si mnoho
návyků? Jestli ano, tak právě pro vás máme nabídku: zapište dítě do školy bruslení.
Výukové hodiny úterý 16.15 – 17.15 hod
pátek 16.15 – 17.15 hod.

SAUNA
Pondělí
Úterý
Pátek

14 – 20 hod.
14 – 21 hod.
14 – 21 hod.

ženy
muži
muži

UBYTOVÁNÍ
za ceny od 160,– Kč
do 250,– Kč osoba/noc

ANTUKOVÝ KURT
za ceny od 100,– Kč , provoz od května do října
Bližší informace získáte na tel.čísle 313 517 234, dále na www.hc-rakovnik.cz
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Sport

HISTORIE NA FOTOGRAFII
Nedá se říci, že nám celé léto propršelo, ale je fakt, že uběhlo jako voda. Vítám vás při čtení zářijové Radnice a věřím, že září a říjen nám ukážou alespoň „babí léto“. Hned na začátku vám připomínám, že už v sobotu 3. září je
u nás posvícení a že kromě jiných atrakcí na Husově náměstí pořádá fotoklub Amfora již svou 24. „Výstavu na provázku“. Odpoledne v sobotu a po
celou neděli pokračuje tato výstava v „Botanické zahradě“ pod nádražím ČD.
Děkuji všem čtenářům, kteří si na mě vzpomněli nějakou „čumkartou“, ale
zároveň musím upozornit autory, že Radnice je pro město a okolí. Z tohoto
důvodu zde nemohu uveřejnit „třebaže velice zdařilé“ fotky z Liberce a z Košic. Neberte to ode mne ve zlém a zachovejte mne v dobrém světle. Od uzávěrky v červnu do dnešního 15. srpna mi došlo celkem 207 odpovědí a z toho pak 183 správných. Poslední čtyři došly ještě dnešního dne. Na prvém
místě s 93 odpověďmi se umístil obrázek č. 2. Písemné odpovědi, kromě čtyř,
byly správné. U ústních se sice několik čtenářů strefilo k Tyršově koupališti,
ale nakonec jsme se dostali k správnému místu. Jedná se o vyústění tzv. bezejmenného potoka do Rakovnického potoka, kousek před Papírnou. Tento
potok pramení v Pavlíkovských vršcích v lokalitě Brabečka. Při některých telefonických odpovědích zaznělo, že zde bydlel Sklenička. Nejprve jsem tomu
nevěnoval pozornost. Když toto jméno padlo vícekrát, tak jsem po tom začal
pátrat. Naštěstí se mi ozval pan Vlastimil Jeřábek a ten mi k tomuto snímku
napsal následující řádky. Obrázek zobrazuje zahradu v přibližně padesátých
letech, jejímž majitelem v té době byl pan Štíbr z Pavlíkova. Po jeho smrti se
stal majitelem Emil Sklenička, vlakvedoucí ČSD. V roce 1970 pozemek koupila rodina Jeřábkova a v roce 1976 přestavěli zachycenou stodolu na rekreační chatu. Bezejmenný potok se prý zde jmenuje potůček „Sedmi vodopádů“,
kvůli vodopádkům, které se mu na své krátké pouti stavějí do cesty.
Na druhém místě s 64 odpověďmi se umístil obrázek č. 3, na kterém 59 čtenářů bezpečně poznalo továrnu TOS, Nářadí anebo Permon v Roztokách
u Křivoklátu. Tento objekt dodnes stojí na pravém břehu Berounky, poblíž
roztockého nádraží, ale výroba zde byla už dávno přerušena. Dle nejnovějších zpráv se má část objektu bourat. Kdyby někdo z čtenářů o tomto objektu věděl více, ať se mi ozve. Na třetím místě se umístil obrázek č. 1, kde
50 čtenářů poznalo bývalou kašnu v Čermákových sadech a 43 z nich mi
odpovědělo, že uprostřed kašny v místech kde sedí chlapec s vysvědčením
v ruce, stávali kdysi dva „plameňáci“. Tato kašna stávala pod kostelem někde
v prostoru mezi sochou T. G. M. a nynější vodní plochou.

Na snímek č. 4 se mi ozvalo 45 čtenářů a z jejich odpovědí jsem dal dohromady následující výsledek. Jedná se o maturanty MOA z roku 1961, kteří
se v roce 1971 sešli na místě činu a nechali se při tom vyfotit. Jmenuji je
zleva doprava a u každého uvádím počet hlasů. Jen vám nezaručuji, že se
jedná u děvčat o jméno svobodné anebo vyvdané. Netušilová – Brabcová
(21), Millerová (19), Uhrová (13), Křečková – Kejlová (19), Jelínková (13),
Trešl (28), Palkostková (11), Jiroušová (12).
Nad snímky s otazníky, na kterých jsou vyfoceni neznámí lidé, stojím
vždy v rozpacích. Někteří čtenáři mi do telefonu volají – já ho dobře
znám, ale na jméno si nemohu vzpomenout. Mám to uznat anebo ne?
Většinou ale uznám, neboť snímky s otazníkem jsou hra a vůbec nejde
o život. Toto se mi stalo naposledy v Radnici č. 6/11, ve které u obrázku
sportovců mi chyběla dvě jména, ačkoliv je několik čtenářů znalo, ale
nevěděli, jak se jmenují. Těsně po uzávěrce jsem se ta jména dozvěděl
a zavčas opravil. Je to vše určitý kompromis a není třeba to brát smrtelně vážně. Stává se mi, že někteří čtenáři mi volají a upozorňují mne na
některý špatný údaj v popiscích pod uveřejněnými fotkami. Není třeba
se mi za jejich opravu omlouvat, neboť nejsem děd Vševěd a rád uvedu
popisku na správnou míru.
Nápověda pro zářijovou Radnici:
1 – Ulice je jasná. Jen nesouhlasí s dnešní podobou.
2 – Tuto ulici již tři měsíce dláždí a překopávají.
3 – Je to hořká hluchota.
4 – Foceno na vernisáži v Samsonu.
Vylosovaným výhercem prázdninové Radnice se stává paní Alena Foldová, Zavidov 61. Vítězce blahopřeji a žádám ji, aby si svojí knižní výhru vyzvedla během měsíce září na Městském informačním centru v Rakovníku.
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 přípomínky napište nebo vzkažte na adresu: Hvězda
Václav, Masná 235, 269 01 Rakovník. Tel.: 313 513 736, 606 832 510.
S pozdravem Dobré světlo
Hvězda Václav

Husovo náměstí z Mariánského sloupu – 1987 (foto Hvězda)
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Ulice Dukelských hrdinů od západu – 1967 (foto Jiří Košík)

Nádražní ulice při pohledu z nábřeží Rakovnického potoka. Burešova čistírna. Martínkova cukrárna. Hrdinova vila – 1970 (foto Jiří Koší)
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2. V které ulici byla tato demolice? – 1979 (foto Hvězda)

Jeden z posledních snímků Mariánského sloupu na Husově náměstí
– léto 2011 (foto Hvězda)

3. Kde na našem okrese se nachází tato velehora? – 1992 (foto Hvězda)

1. Kterou ulicí vede maminka svého prvňáčka do školy? – 4. 9. 72
(foto Hvězda)
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4. Poznáte tyto dva pány? – 2005 (foto Hvězda)

www.mesto-rakovnik.cz
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Královské město Rakovník vás zve na

RAKOVNICKÉ
POSVÍCENÍ 2011

MċSTSKÝ ÚěAD

2. – 4. září

PÁTEK 2. 9.

LETNÍ SCÉNA ZA KULTURNÍM CENTREM

20 HODIN

SOBOTA 3. 9.

HUSOVO NÁMĚSTÍ PŘED RADNICÍ

HRADNÍ DUO – POZVÁNKA NA POSVÍCENÍ

VÝSTAVA NA PROVÁZKU

SOBOTA 3. 9.

SOBOTA 3. 9. – NEDĚLE 4. 9.

Vstup zdarma

Pořádá Kulturní centrum Rakovník

LETNÍ SCÉNA ZA KULTURNÍM CENTREM

10.00 – 11.30 hodin
12.00 – 13.30 hodin
14.00 – 15.00 hodin
16.00 – 17.00 hodin
17.30 – 18.30 hodin
19.00 – 20.00 hodin
20.30 – 22.00 hodin

KVĚTOVANKA

koncert známého dechového orchestru - řídí Josef Husák

8.00 – 13.00 hodin

Pořádá Fotoklub Amfora

BOTANICKÁ ZAHRADA SZEŠ RAKOVNÍK

VÝSTAVA NA PROVÁZKU

Otevřeno: sobota 14.00 – 19.00 hod., neděle 9.00 – 19.00 hod.

Pořádá Fotoklub Amfora

KAMPANUS
IDEAL BAND
RAKOVNICKÝ
AUTOSALON
Výstava automobilů s bohatým doprovodným programem, atrakce a soutěže pro děti a dospělé
GRIPPEDS – ZUŠ Rakovník Otevřeno: sobota 10.00 – 18.00 hod., neděle 10.00 – 17.00 hod.
SOBOTA 3. 9. – NEDĚLE 4. 9.
BOTANICKÁ ZAHRADA SZEŠ RAKOVNÍK
ROCK REVIVAL BAND
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ŠNYCL
ZAHRADY
KABÁT REVIVAL – TO NEJLEPŠÍ OD KABÁTŮ BOTANICKÉ
– pecky od nejpopulárnější české kapely současnosti
Otevřeno: sobota – neděle 9.00 – 19.00 hodin
SOBOTA 3. 9. - NEDĚLE 4. 9.

ZIMNÍ STADION RAKOVNÍK

Pořádá Týdeník Raport a Autostop, s. r. o., Rakovník

Pořádá Botanická zahrada SZeŠ Rakovník

Vstup zdarma

SOBOTA 3. 9.

Pořádá Kulturní centrum Rakovník

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE – ČERMÁKOVY SADY

9 – 16 HODIN

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Ukázka pracoven zájmových kroužků, nabídka zájmové činnosti
Pořádá Dům dětí a mládeže Rakovník

TAJEMNÝ SVĚT
MASOŽRAVÝCH ROSTLIN
7. prodejní výstava masožravých rostlin
Otevřeno: sobota – neděle 9.00 – 17.00 hodin

Pořádá Společnost pěstitelů masožravých rostlin a jiných botanických kuriozit – Darwiniana

SOBOTA 3. 9.

HŘIŠTĚ POD INTERNÁTEM SZEŠ V ČERMÁKOVÝCH SADECH
14 – 16 HODIN

Propagační akce DDM v rámci grantu Neseme doma – za finanční podpory Města Rakovníka

VESELE DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
Soutěže pro rodiče s dětmi

NEDĚLE 4. 9.

Pořádá Dům dětí a mládeže Rakovník

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE – ČERMÁKOVY SADY

9 – 16 HODIN

Ukázka pracoven zájmových kroužků, nabídka zájmové činnosti
Pořádá Dům dětí a mládeže Rakovník

VÝSTAVY
GYMNÁZIUM ZIKMUNDA WINTRA RAKOVNÍK

XXXVIII. VÝSTAVA KAKTUSŮ
A JINÝCH SUKULENTŮ
V tomto roce slaví naše organizace 40. výročí od založení.
Otevřeno: pátek 14.00 – 17.00 hod.,
sobota a neděle 9.00 – 17.00 hod.

PÁTEK 2. 9. – NEDĚLE 4. 9.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČERMÁKOVY SADY

VÝSTAVA EXOTICKÉHO PTACTVA
A KANÁRŮ
Otevřeno: sobota 9.00 – 17.00 hodin, neděle 8.00 – 16.00 hodin

SOBOTA 3. 9. – NEDĚLE 4. 9.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

PÁTEK 2. 9. – NEDĚLE 4. 9.

SOBOTA 3. 9. – NEDĚLE 4. 9.

Pořádá Exota Rakovník

AREÁL ZO ČESKÉHO SVAZU CHOVATELŮ,
VLADISLAVOVA ULICE

OKRESNÍ VÝSTAVA
KRÁLÍKŮ, HOLUBŮ A DRŮBEŽE
S UKÁZKOU EXOTICKÉHO PTACTVA
PŘI OSLAVÁCH RAKOVNICKÉHO POSVÍCENÍ

Pořádá Klub kaktusářů při I. ZO ČZS Rakovník

GYMNÁZIUM ZIKMUNDA WINTRA RAKOVNÍK

RAKOVNICKO NA KALENDÁŘÍCH
V OBRAZECH REGIONÁLNÍCH MALÍŘŮ

Výstava spojená s prezentací kalendáře na rok 2012 – Rakovník v minulém století v díle
Jana Látala.
Otevřeno: pátek 14.00 – 17.00 hod.,
sobota a neděle 9.00 – 17.00 hod.
Pořádá Okrašlovací spolek Rakovník – Jitka Herinková

Nad výstavou převzal záštitu starosta Města Rakovníka Ing. Zdeněk Nejdl
Otevřeno: sobota 8.00 – 17.00 hodin, neděle 8.00 – 16.00 hodin
Soutěží se o Poháry starosty Města Rakovníka a předsedy Okresní organizace ČSCH.
Součástí výstavy je bohatá tombola a občerstvení. Pořadatelé zvou širokou veřejnost, rodiče
s dětmi a chovatele ke zhlédnutí velkého množství ušlechtilých a čistokrevných zvířat.
Pořádá Český svaz chovatelů v Rakovníku

SOBOTA 3. 9.

HUSOVO NÁMĚSTÍ

TRADIČNÍ POSVÍCENSKÉ TRHY
8.00 – 12.00 hodin

PO DOBU RAKOVNICKÉHO POSVÍCENÍ BUDOU NA HUSOVĚ NÁMĚSTÍ

KOLOTOČE, HOUPAČKY, LUNAPARK A DALŠÍ

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

RAPORT

www.kulturnicentrum.cz
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