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Opět po roce zavítal na královský hrad Křivoklát průvod družin z jednotlivých měst a obcí v čele se
svými rychtáři. Nakonec do křivoklátského panství zavítali v sobotu 17. 9. 2011 zástupci z devíti měst
a obcí. Mezi nimi nechyběl ani Rakovník v čele s místostarostou Janem Šváchou a početnou družinu
tvořili vždy dobře naladění rakovničtí knihovníci s městským mluvkou. Kromě rakovnického praporu byly k vidění i standardy z Hořesedel, Hořoviček, Chrášťan, Kněževsi, Kolešovic, Kroučové, Roztok a Svojetína.
Za zvuku Rakovnických trubačů se chvilku po desáté dal celý průvod do pohybu směrem k branám Křivoklátu. Zde již všechny netrpělivě s horkými zprávami z Pražského hradu očekával purkrabí Jan Rošek
z Bražic. Již podle připraveného kolbiště se dalo mnohé vytušit. Dle požadavku českého krále je třeba
rozšířit počet chrabrých rytířů, kteří budou hájit barvy českého království v nelehkých bojích. Za tímto
účelem vybrali jednotliví rychtáři a rychtářky ze svých družin ty nejodvážnější a nejsilnější.
Barvy Rakovníka hájil polský Jan původem z Jesenice, toho času oděn do hábitu bakaláře známého z etiket rakovnického pivního moku. I tak pan purkrabí utrousil poznámku na jeho příliš tenké
nohy, které naopak obdivoval u zástupkyň něžného pohlaví v podobě tří komtes. Nicméně většina
budoucího rytířstva disponovala chlupatými podstavci. Nejinak tomu bylo i u obrovitého Romana z Chrášťan, který všechny převyšoval nejméně o tři hlavy. I zde prostořeký purkrabí neopomněl
zmínit poznámku k chlupatým nohám a obavu o strhnutí koně. Ještě než pan purkrabí stačil zahájit rytířské souboje, vřítil se na hradní nádvoří popletený a do mapy hledící bojovník Honimír na
koni Juráškovi "z dalekých Postoloprt."
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Celé rytířské klání se odehrávalo pod taktovkou herolda Siegfrieda, kterému
sekundovali a jednotlivé disciplíny předváděli ostřílení bojovníci. Prvním
úkolem bylo nasednout na koně a pokloněním hlavy a dřevce se představit
panu purkrabímu. Poté již šlo do tuhého. Po nasednutí na koně bylo třeba
navléct na dřevec co možná nejvíce kroužků. Nebýt nevypočitatelného koně,
dosáhl by rakovnický hrdina všech tří kroužků. Zcela po svém zvládl tuto
disciplínu Honimír, který díky švindlům navlékl kroužků hned pět. Vše se
poté snažil urovnat úplatkem jak u herolda, tak i u diváků.
Neméně obtížné bylo trefit z koňského sedla připravenými balónky kance,
kterého večer požil pan purkrabí s heroldem k večeři. Ladné a osobité skolení kance předvedly komtesy. Oproti tomu Honimír popadl kance po Postoloprtsku a málem s ním i ujel.
K zocelení budoucích rytířů posloužilo i sekání tureckých hlaviček, protože Turek je nevyzpytatelný a hrůzný bojovník. Po svém si opět se vším poradil Honimír, který na místo sekání shodil hlavičky pozadím koně. To již
bylo pro pana purkrabího příliš a za trest mu určil funkci už jen v pozici
živého terče, tzv. Rolanda.
Právě ten se stal ústředním motivem další a již poslední rozhodující disciplíny. Po nasazení nezbytné helmy a nasednutí do koňského sedla měli budoucí rytíři za úkol roztočit živý terč úderem dřevce do štítu tak, aby se co
nejvíce otočil kolem své osy. V případě rakovnického pokusu se Honimír
otočil kolem své osy tak pomalu, že to vypadalo jako ve zpomaleném filmu.
U komtesek naopak pomohl chtíč živého terče po polibku k tolika otáčkám,
že se poté stěží udržel na nohou.
Po sečtení bodů byly rozdíly mezi soutěžícími natolik minimální, že herold se souhlasem pana purkrabího rozhodl o udělení rytířského titulu pro
všechny účastníky turnaje. Kromě dekretu o udělení rytířského titulu obdrželi rytíři truhličku se zlaťáky na pořízení odpovídající zbroje. Ze zlaťáků
se ovšem vyklubaly čokoládové pochoutky, na kterých si pochutnaly všudy pobíhající děti.
Následně se celé křivoklátské nádvoří proměnilo ve středověké tržiště se
spoustou stánků, které nabízely nejrůznější pochutiny a poživatiny lahodící jak oku, tak i chuťovým pohárkům. Obdiv sklidily také stánky jednotlivých obcí a organizací, které zde prezentovaly své ruční výrobky a tradiční
řemesla. Odvážnější si mohli vyzkoušet i střelbu z kuše nebo navštívit věž
Huderka, nabízející výhled do okolí hradu. K pobavení a tanci hrála na pódiu skupina Jagabab nebo hned na úvod Barušky a Berušky z Mutějovic.
Malé děti na improvizovaném jevišti zaujali provazolezci, možnost zahrát
si v improvizované pohádce nebo ukázka bojů hrdinských válečníků. Pro
starší byla připravena ukázka střelby z děl a ručních zbraní.
Ať malí nebo velcí, v sobotu si na Křivoklátu přišel každý na své.
Jan Polák, tiskový mluvčí MěÚ Rakovník
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Zprávy z města

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

20. RADA MĚSTA
Datum konání: 24. 8. 2011, Wintrova zasedací síň
Přítomni:
Ing. Zdeněk Nejdl, Bc. Jan Švácha, Mgr. Miroslav Koloc, Mgr. Marek Pavlík, PaedDr. Luděk Štíbr, MUDr. Ivo Trešl a tajemnice MěÚ
Rakovník Mgr. Eliška Holková
Omluven:
Mgr. Zdeňka Jirková,
Zapisovatelka: Jaroslava Holá
Zapsáno dne: 1. 9. 2011

REVITALIZACE
VNITROBLOKU
V roce 2006 se snažilo město Rakovník s obyvateli lokality kolem
bývalého výměníku za bytovými
domy v ul. Čs. legií a Palackého domluvit na revitalizaci celého prostoru. Za tímto účelem bylo zhotoveno několik variant možného řešení
celého prostoru vč. parkovacích
míst, herních prvků pro děti i zeleně a mobiliáře. Na místo vybrání
konečné varianty obdrželo město
Rakovník petice požadující výhradně ozelenění prostoru. S ohledem
na tuto reakci došlo k odložení rozhodnutí v dané věci.
V únoru letošního roku obdržela
rada města od zástupkyně Společenství vlastníků jednotek domu
čp. 1845 a 1846 žádost o revitalizaci vnitrobloku mezi ulicemi Čs. legií a Palackého. Radní vzali žádost
na vědomí s tím, že tato lokalita bude konzultována při projednávání
studie rekonstrukce historického
centra města. Následně se revitalizací začalo zabývat oddělení rozvoje města a investic. To si stanovilo s ohledem na historii jednání
jednoznačný cíl, a to najít vhodné
řešení pro obyvatele lokality, které
bude přijatelné pro všechny jeho
generace.
Zmíněné oddělení tak stojí před
nelehkým úkolem připravit řešení obsahující kompromis mezi již
dříve vznesenými požadavky. Při
tvorbě nové studie se vychází ze
současného stavu se snahou co
nejméně narušit zelené plochy automobilovým provozem a vytvořit
ve vnitrobloku klidovou zónu, kde
se budou dobře cítit jak mladé rodiny s dětmi, tak i senioři. Z tohoto důvodu je navrženo vytvořit 21
parkovacích míst pro obyvatele lokality při stávající asfaltové komunikaci mezi domy č. p. 1845/1846
a č. p. 1847/1848, která již dnes
slouží k zásobování nedalekých
provozoven. Tento návrh tak nenarušuje celistvost ostatních zelených
ploch a i vizuální kontakt s automobily je minimální. Ostatní plochy
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budou řešeny jako zeleň s pěšími
komunikacemi a městským mobiliářem. Plocha bude obsahovat
herní prvky pro děti. Součástí návrhu budou zvýšené záhony, které přinesou seniorům příležitost
se podílet na úpravě okolí domů,
kde bydlí. V úvahách je také plocha pro pétanque, který mohou
hrát lidé všech věkových kategorií.
Oproti dřívějším návrhům se počítá i s úpravou prostranství před domem č. p. 1847/1848.
Po zpracování návrhu do formy studie bude tento záměr zaslán předsedům jednotlivých bytových společenství k vyjádření.

PROJEKT NA OPRAVU
MOSTU
Při hlavní prohlídce mostních konstrukcí ve městě Rakovník byly
zjištěny závady na mostu přes Čistý potok pod Žákovým rybníkem
na místní komunikaci v části města Šamotka. Po tomto zjištění byla uzavřena pravá polovina mostu
a osazeno příslušné dopravní značení omezující tonáž vozidel. Ze závěru kontrolní zprávy také vyplývá,
že do 5 let by se měly zahájit přípravy na rekonstrukci mostu. S ohledem na tyto informace rozhodla rada města vypsat zadávací řízení na
zpracování projektové dokumentace ve stupních pro stavební povolení a zadání stavby. Podkladem pro
vypracování projektové dokumentace bude zpráva z hlavní prohlídky
mostu, diagnostický průzkum a vypočtená zatížitelnost.

POKRAČOVÁNÍ REKONSTRUKCE DOMU OSVĚTY
V první polovině letošního roku došlo k přerušení prací na rekonstrukci
Domu osvěty z důvodu finančních
problémů zhotovitele, který byl vybrán na základě zadávacího řízení.
Následně došlo k rozvázání smlouvy
o dílo a jednání zástupců města Rakovníka s představiteli Úřadu Regionální rady, protože projekt byl podpořen z Regionálního operačního
programu Střední Čechy. Dle pokynů Úřadu se dospělo až k vypsání

nového zadávacího řízení. Po hodnocení jednotlivých nabídek předložila hodnotící komise radě města
výsledek celé soutěže.
Do stanoveného termínu o zakázku projevilo zájem 5 podnikatelských subjektů. Na základě doporučení hodnotící komise byla
nabídka firmy CGM Czech, a. s., Říčany z důvodu nedoručení požadovaného vysvětlení v souladu
se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách vyloučena. Jediným hodnotícím kritériem byla
nejnižší nabídková cena, kterou ve
výši 17 934 540,– Kč vč. DPH zaslala firma INEX Moravské Budějovice,
s. r. o. Naopak nejvyšší nabídka přesahovala 23 mil. Kč. Nyní běží lhůta pro případná odvolání. Následně provede kontrolu výběru i Úřad
Regionální rady. Až po těchto administrativních úkonech bude možné
opětovně zahájit práce na rekonstrukci Domu osvěty. K tomu by mělo dojít v průběhu září, nejpozději
však počátkem října. Předpoklad
dokončení prací je květen 2012.

NABÍDKA NEBYTOVÉHO
PROSTORU
Po uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy s paní MUDr. Marií
Rybovou byl na webových stránkách města zveřejněn záměr pronájmu nebo prodeje nebytových
prostor v domě v Kuštově ulici
č. p. 488. Do stanoveného termínu neobdrželo město žádnou nabídku, proto bude zmíněný záměr
opětovně vyvěšen s termínem podání nabídek do 30. 9. 2011

PRODEJ BYTU
V rámci pokračující privatizace bytů v Malinovského ulici č. p. 1589
a 1590 bude nabídnut k prodeji volný byt č. 19/1590.
Jedná se o byt ve 3. NP o velikosti 1+1 o celkové podlahové ploše
27,62 m2. Byt se skládá z 1 obytné
místnosti, kuchyně, koupelny s WC
a předsíně. Byt je vybaven plynovým sporákem, vanou, umyvadlem
s míchací baterií, WC mísou a vestavěnou skříní. Byt bude prodán nej-

vyšší nabídce s tím, že minimální
cena je stanovena na 443 301,– Kč.
Zájem lze projevit do 19. 9. 2011.

NAVÝŠENÍ POČTU SEČÍ
S ohledem na letošní velmi ideální podmínky pro růst trávy se rada
města zabývala navýšením počtu
sečí na vybraných travnatých plochách. Navýšení bude provedeno
na základě analýzy aktuální potřeby sečí jednotlivých ploch. Navýšení se bude týkat centra města, dále sídlišť a exponovaných ploch při
vjezdu a výjezdu z města.
Jednotková cena za seč trávy je dle
dřívějšího usnesení rady stanovena ve výši 1,40 Kč/m2. Rada města
z výše uvedených důvodů rozhodla navýšit položku údržba zeleně
o 275 tisíc Kč.

ÚPRAVY CEST
V URNOVÉM HÁJI
Urnový háj je dílem předního tvůrce české moderny Františka Alberta
Libry. Jeho výstavba započala v roce 1931 a slavnostně byl otevřen
v roce 1932. Náhrobky jsou rozesety po poměrně strmých stráních
a hlavní cesta končí pomníkem mistrům pěvcům bratřím Buriánům,
též Librovým dílem.
V minulých letech došlo v Urnovém
háji k částečné opravě nestabilního
plotu. V letošním roce by se mělo
začít i s opravami cest dle zpracovaného projektu. Jde především
o zpevnění a doplnění chodníčků,
opravu resp. umístění nových vyrovnávacích schodišť a o drobné terénní úpravy, nezbytné pro zajištění stability svahů a cest. V 1. etapě
bude řešena komunikace pro pěší
podél východní hranice Urnového
háje. Řešený úsek začíná u vstupu
na pietní místo, vede podél oplocení ke Kolumbáriu a končí u památníků bratří Buriánů.
V dalších etapách se předpokládá
oprava cest ve východní části a následně i v západní části Urnového
háje. Za účelem provedení zmíněných oprav bylo vypsáno zadávací řízení.

www.mesto-rakovnik.cz
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NOVÝ ALTÁN PRO SENIORY
Město Rakovník i v letošním roce
pokračuje v opravách bytových
jednotek v domě pečovatelské
služby na Wintrově náměstí č. p.
1903. Aby se podmínky seniorů
v tomto domě ještě dále zlepšily,
dojde v jeho blízkosti k výstavbě
nového dřevěného altánu.
Pro případnou relaxaci slouží obyvatelům domu lavičky umístěné
před vchodem a ve dvorním traktu objektu. Obě tyto místa postrádají zastřešení nebo možnost výhledu do okolí. Z tohoto důvodu
bude „odpočinkový“ altán s venkovním posezením umístěn do
prostoru zpevněné plochy, kde je
nyní umístěna odpadová nádoba.
Ta bude následně přesunuta o cca
7 m do kontejnerového stání na tříděný odpad.
Přístřešek pro venkovní posezení se bude skládat ze dvou dřevěných altánků se stanovými střechami ve vrcholu s odvětráním. Uvnitř
altánů jsou navrženy dřevěné lavice a stolky. Celý prostor pro odpočinek bude ohrazen nízkým dřevěným plotem se vstupní brankou
a dřevěnými zástěnami po obvodě
altánů. Oba altány spojuje dřevěná
brána. Zpevněná plocha pro venkovní posezení a přístupový chodníček bude zhotoven z betonové
zámkové dlažby.
Cena zakázky a zhotovitel bude
znám po vyhodnocení vypsaného
zadávacího řízení.

OPRAVY VE SPORTOVNÍ
Rada města po seznámení se s žádostí několika vlastníků garáží ve
Sportovní ulici rozhodla o provedení oprav přístupové cesty ke garážím. Opravu spočívající v částečné
skrývce a vysypáním děr štěrkem
provede Údržba městských komunikací Rakovník, spol. s r. o., za cenu
12 928,– Kč vč. DPH.

SCHODIŠTĚ U KŘÍŽKU
V průběhu srpna se na radu města
obrátili obyvatelé domu č. p. 2236
v ulici U Křížku s požadavkem na
opravu přístupového schodiště.
Stejně jako v případě ulice Pod Nemocnicí i zde se radní rozhodli vyhovět. Opravu schodiště osazením
betonových schodnic provede firma, která bude vybraná na základě
zadávacího řízení.

OPRAVA KOMUNIKACE NA
SPRAVEDLNOSTI
Na minulých schůzích rozhodla rada města o provedení oprav komunikace sloužící jako přístupová cesta
do lokality Na Spravedlnosti. Oprava
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bude provedena stejným způsobem
jako v případě komunikace na letiště, která bude spočívat ve vyrovnání
stávající obrusné vrstvy a po aplikaci
spojovacího postřiku dojde k pokládce nového povrchu. Do zadávacího
řízení nabídlo své služby 6 podnikatelských subjektů. Zakázku za cenu
730 804,80 Kč vč. DPH zrealizuje firma Froněk z Rakovníka, která nabídla
nejnižší cenu. Na druhém pólu byla
nabídka s cenou přes 2,7 mil Kč.

DLAŽBA NA DVŮR DDM
V Čermákových sadech sídlí již řadu
let Dům dětí a mládeže, který zde
našel útočiště v areálu ve vlastnictví města Rakovník. V minulých letech došlo na domě k postupné výměně původních oken a dveří za
plastové. K domu také přiléhá dvůr,
který slouží pro příchod dětí na
nejrůznější kroužky a soutěže. Tato dlažba je ovšem polámaná a výjimkou nejsou ani četné propady.
Z tohoto důvodu dojde po vyhodnocení zadávacího řízení k výměně
původní dlažby na celém dvoře za
zámkovou, a to i včetně chodníčku
z druhé strany objektu.

REVITALIZACE PARKU
NA SEKYŘE POKRAČUJE
V minulém roce začalo město postupně rekonstruovat park Na Sekyře. V první fázi došlo k přeložení
chodníku a výsadbě nové zeleně,
která tak v budoucnu odstíní centrální zelenou plochu od frekventované silnice. Park by se tak měl stát
opět jednou z centrálních klidových
zón. Ve druhé fázi by mělo dojít ke
kompletní rekonstrukci cest. Dle
zpracovaného projektu dojde částečně k novému trasování a osazení zámkové dlažby na místo současného asfaltového povrchu. Na tyto
opravy bude použit i finanční dar firmy P & G – Rakona, s. r. o., Rakovník.
V konkurenci 9 podnikatelských
subjektů uspěla s cenou ve výši 991
531,– Kč vč. DPH firma Vodohospodářské stavby, spol. s r. o., Teplice.
Nejvyšší nabídka přesahovala 2,5
mil Kč.

záměr využití nemovitostí. Z tohoto důvodu doporučila rada města
zastupitelstvu předmětné nemovitosti neodprodávat.

JEDNÁNÍ O HALE TJ TZ
Na základě usnesení zastupitelstva přispívá město Rakovník od
letošního července organizaci TJ
TZ Rakovník měsíčně 50 000,– Kč
na provoz haly, která je v jejím majetku. Tak bude zajištěn chod haly minimálně do konce letošního
roku. Současně bylo také přijato
usnesení o potřebě zřídit pracovní skupinu pro jednání o podmínkách převodu majetku TJ TZ Rakovník na město Rakovník. Na základě
rozhodnutí rady města byla jmenována pracovní skupina ve složení: Miloslav Kubínek, Mgr. Miroslav
Koloc, Mgr. Marek Pavlík, PaedDr.
Luděk Štíbr, Ing. Zdeněk Nejdl, Ing.
Ivo Žďánský, Petr Němeček, Ing.
Mgr. Miloš Lippert, Stanislav Staněk, Aleš Záblocký. K účasti v této
pracovní skupině budou vyzváni
i další zastupitelé s tím, že příslušný
odbor zajistí pro tato jednání stavebně technický průzkum budovy
čp. 2354, inventuru technického
zařízení a finanční analýzu hospodaření a informace o provozování
sportovní haly.

NABÍDKA ŘEŠENÍ SITUACE
ZA PENNY

Rada města v souvislosti s rozebráním části komunikace v ulici Za Nemocnicí rozhodla na své 19. schůzi o podání návrhu dle § 17 odst. 2
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích na zřízení věcného
břemene na části p. p. č. 2066/1.
Před zahájením řízení se město Rakovník pokusí na základě rozhodnutí rady řešit celou věc smírčí cestou. Z tohoto důvodu bude JUDr.
Lippertovi nabídnuta směna části
p. p. č. 2066/1 o výměře cca 180 m2,
kde se nachází část komunikace,
za adekvátní část p. p. č. 2315/26
přiléhající k p. p. č. 2315/126, jež je
ve vlastnictví JUDr. Lipperta. Dále bude vlastníkovi nabídnuta také možnost odkupu zmíněné čásBÝVALÝ KLUB LETIŠTĚ
ti pozemku za cenu 400,– Kč/m2.
Na základě projevení zájmu o kou- V případě akceptace jednoho z nápi objektu bývalého klubu Letiště vrhů bude věc předložena zastupia části okolních pozemků, rozhod- telstvu města.
la rada města o zveřejnění záměru prodeje s tím, že byly stanoveny FARMÁŘSKÉ TRHY
minimální ceny za jednotlivé ne- I NA PODZIM
movitosti. Celková min. cena tak S příchodem letních prázdnin se
měla činit 5 286 000,– Kč. Město v Rakovníku začaly konat pravidelRakovník do stanoveného termí- né 14ti denní farmářské trhy. Prvnu obdrželo dvě nabídky. Jedna ní prodej farmářských produktů se
z nich nesplňovala minimální po- uskutečnil v radničním dvoře v sožadavky na cenu a u druhé chyběl botu 25. 6. 2011. Na základě uza-

vřených dohod platili organizátoři
městu poplatek 500,– Kč s tím, že
město Rakovník zabezpečilo pro trhy veškeré zázemí počínaje vhodného prostoru, elektřinou, vodou
a toaletami konče.
Prázdninové období de facto posloužilo organizátorům ke zjištění
zájmu o tento druh produktů. Trhy si postupně získaly své zákazníky a organizátoři požádali město
o prodloužení spolupráce. Jediným
úskalím celého konání trhů byl přívod elektřiny s odpovídajícím jištěním, který se řešil pomocí připojení
přes stavební rozvaděč. Za každé
připojení a odpojení platilo město Rakovník 1 500,– Kč. Jako jedno z řešení se nabízelo, aby si tuto
službu zajišťovali sami organizátoři.
Tyto další náklady by ovšem mohly
vést až k zániku farmářských trhů
v Rakovníku. S ohledem na tyto informace již dochází na radničním
dvoře ke zhotovení nové rozvodné skříně za cca 21 000,– Kč, kterou
bude možné využívat i pro konání
jiných kulturních nebo společenských akcí. Tím bude zcela eliminována potřeba platby za připojování.
Po této dohodě budou farmářské
trhy pokračovat i se souhlasem rady od 3. září 2011 opět ve 14 denním cyklu na radničním dvoře, a to
min. do 10. prosince 2011.

POZEMEK NA CYKLOTRASU
A OBCHVAT
Město Rakovník by na základě
předběžné dohody mělo odkoupit od soukromých vlastníků pozemek č. 3073 o výměře 9829 m2, který je dotčen plánovanou stavbou
obchvatu v trase B3. V tomto případě doporučí rada města zastupitelstvu, po stanovení ceny, uzavřít
budoucí kupní smlouvu se závazkem odkoupení v roce 2012. K této
dohodě došlo v souvislosti s řešením majetkoprávních vztahů pod
komunikací směrem ke kynologickému cvičišti. V případě této místní
komunikace byla dohodnuta směna pozemkové parcely č. 2202 o výměře 5609 m2 za část p. p. č. 551/1
v lokalitě Zátiší – východ, ke které
by mělo dojít po vypracování geometrického plánu. Směna bude
provedena v poměru 1:2. Daný pozemek by mohlo město Rakovník
využít v budoucnu k rozšíření cyklostezky nebo stavbě nové obslužné komunikace.
Smlouvy budou moci být uzavřeny až po souhlasu zastupitelstva
města.
Jan Polák,
tiskový mluvčí MěÚ Rakovník
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21. RADA MĚSTA
Datum konání: 7. 9. 2011, Wintrova zasedací síň
Přítomni:
Ing. Zdeněk Nejdl, Mgr. Zdeňka Jirková, Mgr. Miroslav Koloc, Mgr. Marek Pavlík, PaedDr. Luděk Štíbr, MUDr. Ivo Trešl
Omluven:
Bc. Jan Švácha, tajemnice MěÚ Rakovník Mgr. Eliška Holková
Zapisovatelka: Jaroslava Holá
Zapsáno dne: 16. 9. 2011

MOŽNOST POSTUPNÝCH
OPRAV SOKOLOVNY
V průběhu měsíce září se uskutečnilo jak na Krajském úřadu Středočeského kraje, tak i na Městském
úřadu Rakovník několik schůzek,
kde zástupci jednotlivých institucí
jednali o možnosti postupu celkové obnovy sokolovny v Rakovníku.
Základní kámen k této stavbě dle
projektu architekta Otakara Novotného byl položen v květnu roku 1913 a slavnostně byla budova
otevřena 13. května 1914. Dodnes
je celý areál velmi hojně využíván
převážně ke sportovním účelům.
Sokolovna má dochovanou celou
řadu původních stavebních prvků.
Postupem času ovšem i tyto technické prvky dosluhují, což se stalo
i u vstupního schodiště, kde se začalo propadat původní betonové
lože. Toto schodiště nechalo město
Rakovník během letních prázdnin
opravit za cenu bezmála 140 tisíc
Kč. Na další léta plánovalo město
Rakovník provádět další dílčí opravy. Tuto myšlenku by mohlo podpořit i zařazení sokolovny do Programu záchrany architektonického
dědictví pro rok 2012 vyhlášeného
Ministerstvem kultury ČR. Z tohoto programu se poskytují příspěvky
zejména na záchranu a zachování
kulturních památek nebo těch jejích částí, které tvoří podstatu kulturní památky. Tento program naplňuje závazky České republiky, které
vyplývají z přijetí Úmluvy o ochraně architektonického dědictví Evropy. Finanční prostředky tak lze čerpat na obnovu kulturních památek
tvořících nejcennější součást našeho architektonického dědictví, jako
jsou hrady, zámky, kláštery, historické zahrady, kostely a podobně.
Finanční prostředky lze čerpat pouze k záchraně těch částí, které tvoří
podstatu kulturní památky. Nelze
tak financovat např. opravu elektrických rozvodů apod.
Rada města s ohledem na podávání přihlášek do 30. 9. 2011 rozhodla
o podání žádosti o finanční příspěvek na Ministerstvo kultury v rámci
výběrového řízení do Programu záchrany architektonického dědictví
pro rok 2012. Pokud dojde k zařazení památky do výše uvedeného
programu, musí žadatel každoroč-
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ně podávat žádosti na jednotlivé
etapy oprav. Součástí žádosti musí
být i tzv. „Projekt záchrany kulturní
památky“ a zhotovena projektová
dokumentace na celkovou obnovu
sokolovny s tím, že v případě zařazení do programu bude zhotovena
dílčí podrobnější dokumentace pro
jednotlivé etapy.
Město Rakovník má v současné
době k dispozici vypracované průzkumy a detailní zaměření stávajících konstrukcí, které tak budou
hlavním podkladem pro zpracování projektové dokumentace ve
stupni pro stavební povolení. Tyto průzkumy provedla v roce 2008
na základě vyhodnocení zadávacího řízení společnost A1, spol. s r. o.,
z Českých Budějovic. S ohledem na
doporučení odboru výstavby a investic a termín podání žádosti rozhodla rada města o uzavření smlouvy o dílo s A1, spol. s r. o., z Českých
Budějovic na vypracování potřebné projektové dokumentace. Cena těchto projekčních prací činí
330 000,– Kč vč. DPH.
V roce 2004 byly celkové potřebné
náklady na opravu sokolovny odhadnuty na cca 45 mil. Kč s tím, že
cena může být dále ovlivněna požadavky památkářů.

PROJEKTANT NA MOST
Do 5. 9. 2011 mohly podnikatelské
subjekty podávat nabídky na vypracování dokumentace ve stupních „Dokumentace pro stavební
povolení“ a „Dokumentace pro zadání stavby“ na rekonstrukci mostu
č. 30 Rakovník – Šamotka. Na tomto
mostu došlo z důvodu jeho zhoršeného technického stavu k omezení
tonáže a následně i jeho zúžení za
pomoci dopravního značení. O zakázku projevilo zájem 7 firem. Jediným hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena, kterou ve výši
149 880,– Kč vč. DPH zaslala firma
N+N – Konstrukční a dopravní stavby Litoměřice, s. r. o. Nejdražší nabídka dosáhla ceny přes 430 tisíc Kč.

ZVÝŠENÍ NÁJEMNÉHO
Město Rakovník jako pronajímatel je oprávněn jednostranně zvýšit nájemné jedenkrát ročně počínaje 1. lednem 2007 a konče 31.
prosincem 2012, kdy zákon o jednostranném zvyšování nájemné-

ho z bytu pozbude platnosti. V roce 2012 bude možné jednostranně
zvýšit nájemné až na úroveň cílové hodnoty měsíčního nájemného, uvedenou ve Sdělení MMR č.
180/2009 Sb., v příloze č. 3. Cílová hodnota měsíčního nájemného v Kč/m2 je pro město Rakovník
stanovena dle velikostních kategorií pro období od 1. 1. 2010 do
31. 12. 2012 na 68,41 Kč/m2. Po roce 2012 bude moci dojít k navýšení nájemného pouze po dvoustranné dohodě mezi nájemníkem
a pronajímatelem.
Navýšení se bude v Rakovníku týkat pouze 10 bytových jednotek
a platné bude od 1. 1. 2012. Ostatní byty buď mají usměrňované nájemné, nebo zde bylo obálkovou
metodou docíleno vyššího nájmu,
než stanovuje výše uvedené Sdělení MMR ČR.

V Hálkově ulici již byla část chodníků
opravena v loňském roce v místech,
kde stavba neprobíhala. Zde zbývá
doplatit cca 180.000,– Kč vč. DPH.
V obou případech bude obnoven
povrch po obou stranách ulic a práce provede firma Údržba městkých
komunikací Rakovník, spol. s. r. o.

KONDENZAČNÍ KOTLE
MŠ V HRADBÁCH

V loňském roce byla orgány města ustavena pracovní skupina pro
účely racionalizace spotřeby energií v budovách vlastněných městem Rakovník. Na základě provedeného šetření byl zrevidován stav
v jednotlivých školských zařízeních
s tím, že v některých případech bylo navrženo několik změn. Jedním
z těchto návrhů byla i výměna původních plynových kotlů za nové kondenzační v MŠ V Hradbách.
Nové kotle by měly přinést i úsporu nákladů za vytápění. Do zadáOPRAVA VÝPLNÍ
vacího řízení se přihlásilo 5 firem
NA TĚLOCVIČNĚ
s nabídkami od 224 723,– Kč po
3. ZŠ RAKOVNÍK
Na objektu staré tělocvičny v are- 243 221,– Kč vč. DPH. Nejnižší naálu 3. ZŠ Rakovník dosloužily tzv. bídku poslala firma Tomáš Tichý
skleněné kopilitové výplně. Nej- z Krušovic.
větší závady jsou na východní straně objektu. K výměně dojde po vy- PĚŠÍ CESTY V URNOVÉM
hodnocení vypsaného zadávacího HÁJI
řízení.
V předešlých letech provedlo město Rakovník opravy nejvíce poškozených částí oplocení Urnového
OPRAVY CHODNÍKŮ
háje. V letošním roce by se mělo
V ČELAKOVSKÉHO
začít i s postupnou opravou chodA HÁLKOVĚ ULICI
V částech ulic Hálkova a Čelakov- níčků a cestiček. V 1. etapě to bude
ského prováděla v letošním roce pěší cestička podél východní hranifirma ČEZ prostřednictvím firmy ce Urnového háje až k památníku
Elekromont Matějka, s. r. o., rekon- bratří Burianů.
strukci elektrického vedení. Dle V zadávacím řízení se sešly 3 naplatného rozhodnutí musí sta- bídky v cenovém rozpětí od
vební firma po provedených vý- 269 831,– Kč do 374 815, – Kč vč.
kopech obnovit povrch chodníku DPH. Nejnižší nabídku poslala firv šíři 1,5 m v místech dotčených ma SaM silnice a mosty, a. s., z Česstavbou. Zbylé části a místa, kde ké Lípy, která při výzvě k podpisu
stavba neprobíhala, může spolufi- smlouvy o dílo zaslala městu Ranancovat město Rakovník. Na zá- kovník své rozhodnutí o odstoupekladě rozhodnutí radních dojde ke ní od zakázky z kapacitních důvodů.
spolufinancování opravy chodní- Z tohoto důvodu bude zpráva opěku v ulici Čelakovského v úseku od tovně předložena radě města, kteulice Kotkova po Václavskou. Ob- rá rozhodne o případném zadání
novou by mělo projít cca 1 000 m2, stavby druhé firmě v pořadí, kterou
za které město Rakovník zaplatí byla Roman Topinka z Rakovníka.
V případě kladného rozhodnutí
380 847,60 Kč vč. DPH.
V ulici Hálkova dojde k obnově po- o realizaci zakázky druhou firmou
vrchu chodníků v úseku od ulice v pořadí se budou provádět opraVladislavova po ulici Čelakovského. vy v Urnovém háji v závislosti na kli-
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matických podmínkách a je možné, opravě po vyhodnocení zadávací- tailů, které je třeba dodělat nad ráže část oprav by se mohla překle- ho řízení. S tímto postupem rada mec původní smlouvy o dílo. Jednou z nich jsou výplně vnitřního
nout do příštího roku.
města souhlasila.
zábradlí, které mají být zhotoveny
OPRAVA BYTU Č. 2 V NÁDODATEČNÉ ÚPRAVY
z bezpečnostního skla. Tuto položDRAŽNÍ ULICI ČP. 4
SCHODIŠTĚ NA ZIMNÍM
ku zapomněl projektant uvést do
Na základě podané žaloby o zapla- STADIONU
výkazu výměr, i když v projektocení dlužného nájmu včetně po- V současné době probíhají stavební vé dokumentaci bylo vše zakresplatků z prodlení došlo v polovině práce na úpravě vstupního schodi- leno. Z důvodu pravidelných konsrpna k uvolnění bytu č. 2 v Nádraž- ště do Zimního stadionu města Ra- trol a údržby ústředního topení
ní ulici čp. 4. S ohledem na zasta- kovníka. Během realizace se ovšem bude třeba navíc osadit malá dvířralé rozvody v bytě dojde k jejich narazilo na několik technických de- ka do prostoru pod podestou no-

vého schodiště. Právě tímto nově
vzniklým prostorem vedou trubky
ústředního topení. Dále oproti projektové dokumentaci by u vstupu
k nové recepci měla být dlažba na
místo pryžové podlahové krytiny.
Všechny tyto úpravy budou provedeny za cenu 53 256,– Kč vč. DPH a provede je firma ALLKON s. r. o. z Meziboří, která celou stavbu realizuje.
Jan Polák,
tiskový mluvčí MěÚ Rakovník

REAKCE NA ČLÁNEK Z 19. RADY MĚSTA – SPORY U ZLATÉ SLEPICE
Na tento článek nelze jinak než, že
musíme reagovat. Provozovatelé
u Zlaté slepice o nás říkají, že prý
jsme notoričtí stěžovatelé. Tak tedy popíšeme Vám situaci, když si
dovolíme obtěžovat MěP s tím, že
máme pod okny dosti velký hluk,
podotýkáme, že i minimum hostů
dokáže udělat značný hluk, je skoro půlnoc a my bychom jako většina občanů v Rakovníku chtěli spát.
Děje se asi toto: Po našem zavolání
MěP se ze služebny volá do provozovny a upozorní se, že si stěžujeme.
Poté obsluha vyjde do předzahrádky a žádá hosty o klid. Když hlídka
dorazí, již není co řešit, leda tak nás,
že jsme volali neoprávněně. Takto
to bohužel v Rakovníku chodí. V případě, že tu noc nemá službu nějaký
známý pánů provozovatelů a hlídka
přijede vozem, lidé, co sedí v předzahrádce se při pohledu, že před nimi zastavuje policie zákonitě opět
ztiší a my jsme ti co opět volali neoprávněně. V posledních dnech se
nám MěP snažila namluvit, že u nás
pod okny nedochází nikdy k žádné-

mu rušení nočního klidu, že se jedná
pouze o mluvené slovo a to prý řešit
nebudou. K tomu, že se pánové zmiňují, že byl instalován koberec, říkáme jen toto. Ano už jsme opravdu
nechtěli poslouchat okolo 2-3-hodiny ranní, jak tahali po prkenné
podlaze židle a stoly při sklízení,
bylo to opravdu hrozné. K hlukovému měření napíšeme toto: Před
lety jsme si pozvali KHS, měli jsme
malé dítě a to se často díky hluku
z předzahrádky budilo, dobře víte,
že vy ani policie jste neměli zájem
nám pomoci. Proto nám KHS provedla měření, kde se potvrdilo, že
zde dochází ke značnému překročení povoleného limitu. Podotýkáme,
že se měření provádělo ve čtvrtek,
pátky a soboty jsou mnohem horší.
Není pravda, že obsluze ten den vadil hluk a žádala lidi o ztišení. Žádala
je až poté, kdy pánové z KHS museli
ještě vyjít na město a nafotit si předzahrádku. Spatřila z okna mikrofon
„mimochodem vážená rado tak se
prostě měření provádí, jestli to nevíte“, bylo přesně 22.45 h a násled-

ně volala pana D. S. Ten nebyl přítomen v provozovně, a když přijel,
pak sehrál pěknou komedii, zavolal
v čase 00.15 h MěP, jako že mu vadí
hluk. Hlídka přijela, nebylo co řešit,
a zase odjela. Proč nevolali MěP již
dříve tedy v čase měření od 22.00 h
do 23.00 h. Divné, že. Dále k tomu,
že nechceme bydlet vedle kavárny,
je další lež. Nám vůbec nevadí bydlet vedle kavárny, ale co nám vadí, je žít vedle neohleduplných lidí,
kteří když cítí za sebou silnou oporu
městských úředníků, myslí si, že si
mohou dovolit vše třeba i porušování zákona v tomto případě zákona
o ochraně veřejného zdraví. K tomu,
že se s námi snažili majitelé domluvit, se můžeme jen pousmát. Jak se
můžete s někým domlouvat, když
sám pan majitel D. S. nám kolikrát
vyřvával pod okny osobně. S takovým člověkem je těžko se domlouvat. K incidentu nastříkání látky řekneme pouze toto. I naprosto
slušnému člověku mohou po roky
absolutního přehlížení, nezájmu
a arogance s jakou s námi jednáte

ujet nervy. Za toto se omlouváme.
V neposlední řadě, co nás vážená
rado zaráží je to, že sice provozovny mohou mít otevřeno celoročně
shodně s provozní dobou, takže
klidně i do rána, ale nikde není od
vás ani slovo o tom, že se musí dodržovat noční klid. A v případě, že ne
tak by od vás jasně mělo být definováno, co se bude dít. Vy snad ani na
okamžik nepředpokládáte, že zde
k rušení nočního klidu dochází a docházet nadále s vaším svolením bude. Na závěr Vám děkujeme za „vyčerpávající dopis“, ve kterém jste
nám doporučili, abychom se situaci snažili řešit dohodou v rámci pravidel řádného občanského soužití.
Opravdu se budeme snažit, ale až
nám MěP bude chtít pomáhat a zajistí nám nerušené užívání domova
v pozdních nočních hodinách. Potom teprve nastane u nás to vámi
popisované řádné občanské soužití.
Vždyť přece v návrhu koncepce práce MěP je jeden z bodů dodržování
nočního klidu.

ho zákona a případně po vyhodnocení případu i stanovit sankci.
Městská policie Rakovník vždy řešila podněty Němcových a nikdy
před zásahem nevolala dopředu
do provozovny. Zcela pochopitelná je i reakce hostů předzahrádky na přítomnost strážníků, logicky se všichni okamžitě ztiší. Výše
zmíněný zákon je platný v celé ČR

bez potřeby úprav radou města.
I přesto rada města nyní předložila zastupitelstvu návrh nové vyhlášky o ochraně nočního klidu
a regulaci hlučných činností. Rada města u tohoto sporu doporučila oběma stranám řešit daný
spor vzájemnou dohodou.

Děkujeme rodina Němcova

VYJÁDŘENÍ MĚSTA RAKOVNÍKA
Každý spor má vždy minimálně
dvě strany. Každý z účastníků sporu se snaží prosazovat svůj postoj
a tvrzení. V případě sousedských
sporů mají kompetenci řešit nastalou věc příslušné orgány veřejné
moci, popř. soudy. V případě hluku a dodržování zákona o ochraně veřejného zdraví se věc dotýká
zákonem stanovené soustavy or-

gánů veřejného zdraví, které mají
pravomoc a působnost tyto záležitosti řešit. Zřizovatelem těchto
orgánů je Ministerstvo zdravotnictví ČR. Město Rakovník ani
Městský úřad Rakovník nemá na
činnost těchto orgánů žádný vliv.
V případě naměření vyšší hladiny
hluku by měli pracovníci hygienických stanic vše řešit dle příslušné-

Jan Polák,
tiskový mluvčí MěÚ Rakovník

MěÚ– odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu, Sbor pro občanské záležitosti a důvěrník Místního odboru společnosti přátel žehu
zvou k účasti na pietním aktu

VZPOMÍNKA NA ZESNULÉ
27. 10. 2011 v 10.00 hod.
Urnový háj Bratří Burianů Rakovník, Památník obětí světových válek
PROGRAM:
zahájení, pokládání květin, proslov k 28. 10. 1918., závěr
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Zprávy z města, Informace

 ZPRÁVA Z KANCELÁŘE TAJEMNÍKA ÚŘADU
INFORMACE K MEZINÁRODNÍMU VÝZKUMU PIAAC
Lokalita města Rakovníka byla vybrána ke sběru dat významného projektu „Mezinárodní výzkum dospělých – Předpoklady úspěchu v práci
a v životě (PIAAC), který iniciuje
Organizace pro mezinárodní spolupráci a rozvoj (OECD). Za tímto
účelem bude v období od září 2011
až do března 2012 vyškolený tazatel
kontaktovat vybrané domácnosti, se
kterými celý výzkum zrealizuje.

Česká republika se tohoto projektu zúčastní spolu s dalšími 24 zeměmi světa. Výzkum si klade za cíl zmapovat
dovednosti, které obyvatelé České republiky potřebují, aby se plnohodnotně zapojili do rychle se měnící společnosti a ekonomiky 21. století. Výzkum
se zaměřuje na hodnocení úrovně základních dovedností potřebných pro
úspěch v běžném životě i na pracovním trhu u dospělých ve věku 16 – 65

let a mapuje rovněž využití těchto dovedností v každodenním osobním
a pracovním životě. Velký význam
má výzkum i pro českou vzdělávací politiku. Realizace projektu bude
probíhat v souladu s platnou legislativou a všechny získané údaje budou
uchovány jako přísně důvěrné a využity pouze k účelu výzkumu.
Výběr občanů, kteří budou požádáni o účast ve výzkumu, probíhá zce-

la náhodně. Je velmi důležité, aby
se oslovení lidé výzkumu zúčastnili,
protože každý z nich zastupuje tisíce
dalších dospělých po celé České republice a podle mezinárodních pravidel výzkumu nemůže být nikým
nahrazen.
Bližší informace najdete na www. piaac.cz nebo na www.scac.cz/piaac.
Jan Polák,
tiskový mluvčí MěÚ Rakovník

 ZPRÁVA Z ODBORU SPRÁVY MAJETKU
PODZIMNÍ ODVOZ OBJEMNÉHO ODPADU
Objemný odpad bude ukládán do
velkoobjemových kontejnerů, které
budou rozmístěny v uvedené dny na
níže jmenovaných stanovištích. Do
těchto kontejnerů UKLÁDEJTE –
nábytek, objemný odpad, železný
šrot, pneumatiky.
NEUKLÁDEJTE – stavební suť
a odpad ze zeleně, lednice, televizory, elektrospotřebiče – tento odpad můžete uložit ve sběrném dvoře.
Stanoviště kontejnerů na objemný odpad ve dnech 10. 10. – 14. 10.
2011 od 12.00 do 18.00 hodin:

Klicperova – na vozovku naproti bývalé čistírně
Žlutického – roh ul. Jiráskova
Malinovského – střed naproti ulice Bulovna – příjezd k bytovkám
Rejčkova
T. G. M. – parkoviště u SK Rakovník 14. 10. 2011
Vrchlického nám – parkoviště Sídliště Bendovka – parkoviště
u silnice na Olešnou
u Živnodomu
Sadová – parkoviště pro pohřební
službu
12. 10. 2011
Šamotka – v sídlišti
Bezděkov – spojka ul. Zd. HavlíčNa Letné – nad ČSÚ
kové na Parčíku
Zd. Štěpánka – křižovatka u MŠ
Zpětný odběr: léky – lékárny, pneuVáclavská – na silnici na rohu
matiky – prodejci, monočlánky a baHwiezdoslavovy ulice
terie – prodejci, oleje – prodejci.
Pod Václavem – u bývalé uhelné ko10. 10. 2011
Průběžná – parkoviště u čp. 1863 telny u stánku s potravinami
Nebezpečné složky komunálního
(střed ulice)
odpadu – barvy, laky, zbytky spo13. 10. 2011
Průhon – vjezd ke garážím
třební chemie, vyjeté oleje, autobaS. K. Neumanna – proti ulici Mysl- V Lukách – parkoviště na nábřeží
terie, suché články, baterie, zářivky.
Wintrova – u kapličky
bekova (naproti garážím)
Komunální odpad – objemný odMyslbekova zeleň roh ulice Okružní Spalova – vjezd do ulice
pad, odpad ze zeleně.

11. 10. 2011

Stavební odpad – jednodruhový,
směsný do 500 kg na osobu a měsíc
(vyšší množství svozová společnost
na základě objednávky fyzické osoby).
Elektrozařízení – lednice, televize,
monitory, pračky, elektrospotřebiče
– zpětný odběr za podmínky kompletního zařízení.
UKLÁDEJTE
na sběrném dvoře – ulice Dukelských hrdinů, na základě předložení
občanského průkazu, kterým prokážete, že jste účastníky systému třídění komunálního odpadu stanoveného městem.
Provozní hodiny:
pondělí 11.00 – 17.00 hod.
středa
11.00 – 17.00 hod.
pátek
11.00 – 17.00 hod.
sobota
8.00 – 11.00 hod
Ing. Ivo Žďánský,
vedoucí odboru správy majetku

 STALO SE

NÁRŮST POČTU PRVŇÁČKŮ V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

SETKÁNÍ S ŘEDITELI ŠKOL

Poslední prázdninový den se v salónku Tylova divadla konalo již tradiční
setkání ředitelů a ředitelek rakovnických základních škol a mateřských
školek. Přípravy na nový školní rok
dokončili i ředitelé středních škol, kteří nechyběli v početném osazenstvu.
V úvodu pozdravil všechny přítomné starosta města Ing. Zdeněk Nejdl a popřál kantorům bezproblémový průběh nadcházejícího školního
roku a spoustu pilných a šikovných
žáků nebo studentů. Následně zmínil několik statistických údajů, ze
kterých zdůraznil nárůst prvňáčků
v rakovnických základních školách.
Dle údajů ze zápisu usedlo do lavic
prvních tříd 213 malých žáčků. Oproti předcházejícímu roku je to nárůst
o 46 dětí s tím, že v letošním roce využilo ještě 33 rodičů možnost odložit své ratolesti nástup do první třídy.
I přes tento potěšující nárůst nejsou
kapacity rakovnických základních
škol zcela využity. V loňském škol-

Zprávy z města, Stalo se

ním roce usedalo každý den do školních lavic 1 507 žáků, což zcela kopíruje klesající křivku porodnosti před
sedmi lety. Trend posledních několika let ovšem naznačuje, že by se počty dětí na základních školách mohly
opět mírně zvyšovat. Z pohledu bývalého rakovnického okresu mělo
dle zápisů nastoupit do prvních tříd
544 žáků, což představuje přibližně
7% růst oproti předchozímu roku.
O prázdninách se nezahálelo ani
s opravami v budovách základních
škol a mateřských školek. V uplynulých letech se postupně podařilo vyměnit ve všech třídách mateřinek stará
okna za nová s lepšími termoizolačními vlastnostmi. Nyní se pokračuje se spojovacími chodbami a hospodářskými objekty, jako např. v MŠ
V Hradbách, kde se vyměnila okna ve
spojovací chodbě za 127 765,– Kč nebo v MŠ V Lukách mají novou podlahu v kuchyni za 252 036,– Kč. Z nového osvětlení a elektrických rozvodů

se mohou těšit v Základní umělecké
škole a v družinách základních škol,
kde se proinvestovalo 437 648,– Kč.
Ve všech mateřinkách a jeslích byl dle
hygienických norem vyměněn písek
v pískovištích za cenu 294 323,– Kč.
V jesličkách byla zrekonstruována střecha za cenu 252 036,– Kč. Další opravy
zaznamenal i stále častěji poruchovější
vodovodní řad v MŠ Průběžná v hodnotě 146 126,– Kč. Kromě nového ředitele v podobě Mgr. Karla Folbera má
1. ZŠ Rakovník také opravené dílny,

hradební zeď spolu s oplocením, nové lino v jedné ze tříd, nové vchodové
dveře a dveře do několika tříd. Celkem
tyto opravy stály 222 087,– Kč. U 3. ZŠ
Rakovník se stále čeká na vyhodnocení žádosti zaslané do programu Zelená
úsporám. V případě získání dotačních
prostředků by mělo dojít k výměně
oken, zateplení fasád jednotlivých pavilonů a opravě střech. V opačném případě by mělo postupně docházet k výJan Polák
měnám oken apod.
tiskový mluvčí MěÚ Rakovník

www.mesto-rakovnik.cz
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 V KOSTCE
SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ STAVBY

ZREKONSTRUOVANÝ CHODNÍK V PRŮBĚŽNÉ ULICI

K rekonstrukci chodníku v Průběžné ulici došlo v období červen až červenec.
Město Rakovník na jeho opravu vynaložilo po rozšíření zakázky i o přístupové
komunikace k bytovým domům přes 1,1 mil. Kč. Celá stavba byla spolufinancována společností Procter & Gamble – Rakona, s. r. o., ve výši 440 000,– Kč.

Slavností stříhání pásky i za přítomnosti zástupce stavební firmy Vodohospodářské stavby Teplice, s. r. o. a ředitele Rakony doslova okořenila píseň dětí
z nedaleké mateřské školky, která byla důvodem pro úsměvy všech přítomných.
Posuďte sami: „Děti už do školy jdou, pěkně si vykračujou. Chodník je celý
nový, dobře se po něm chodí“…

JUBILEJNÍ VÝSTAVA PLNÁ MYDLINEK
20. LET PŮSOBENÍ P&G V RAKOVNÍKU

Od 7. září je k vidění v Muzeu T. G. M. Rakovník výstava mapující počátky
mydlářství v Rakovníku a jeho rozvoj díky rodině Ottů. Na několika panelech se
lze seznámit i s historií a aktivitami společnosti Procter & Gamble.

Na úvod všechny přivítal Jan Robben, ředitel společnosti Procter & Gamble
– Rakona, s. r. o., který společně se starostou města Rakovníka Ing. Zdeňkem
Nejdlem zhodnotil dosavadní vzájemnou spolupráci. Následně symbolickým
přestřihnutím pásky celou výstavu zahájili.

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY
DEN BEZ AUT NA 3. ZŠ RAKOVNÍK

Od 19. do 23. září se žáci 3. Základní školy Rakovník zapojili do celoevropského projektu pod názvem „Evropský týden mobility“. Při této příležitosti zdobily
chodby nástěnky s vlastnoručně namalovanými obrázky nejrůznějších kol a aktivit podporující zdravý a aktivní životní styl. Krátce před přednáškou o zdravé
výživě pronesl několik slov i starosta města Rakovníka Ing. Zdeněk Nejdl.
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Mimo přednášek měly děti možnost se vydovádět při nejrůznějších aktivitách
na nedalekém hřišti. Hrál se zde badminton, lítal létací talíř, házel se míček na
terč, soupeřilo se v přetahování, hrály se týmové hry nebo se někteří pokoušeli
uspět v jízdě zručnosti.

Stalo se

RAKOVNÍK PRO DĚTI
TÁBORY VE SKRYJÍCH
Ne všechny rodiny si mohou dovolit poslat svou ratolest za dobrodružstvím a výlety na letní či jiný tábor. Ve většině případů je největší překážkou zhoršené sociální zázemí. Aby i děti z takto handicapovaných rodin
měly šanci poznat nové kamarády a nasát táborovou atmosféru s budíčkem a špekáčky, zřizuje město Rakovník pravidelně od roku 2006 v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, výchovně rekreační tábory. Tábor nachází skvělé zázemí v rekreačním objektu
ve Skryjích, který je majetkem města Rakovníka. Díky nádherné okolní
přírodě mohou děti za doprovodu svých táborových vedoucích podnikat
i zajímavé pěší výlety.
Táborovými vedoucími jsou úředníci odboru sociálních věcí a zdravotnictví, kteří s rodinami a dětmi pracují nebo jednají v průběhu celého roku.
Nicméně právě táborové prostředí umožňuje pracovníkům úřadu poznat
chování a návyky dětí mimo své běžné působiště.
Základním cílem a ideou tábora je uspokojit přirozené potřeby dítěte směřující k jeho dalšímu rozvoji a dále výchovně působit tak, aby vznikly podmínky pro odstranění nebo potlačení defektního chování a získání potřebných společenských a hygienických návyků. V neposlední řadě se přidává
i skutečnost efektivně stráveného volného času v době školních prázdnin,
namísto nudy v místě svého bydliště.
Kromě mnoha výletů se děti na jednotlivých turnusech snaží pracovat v týmu a vytvářet společné výrobky. Četné venkovní soutěže slouží i ke zvýšení
fyzické odolnosti, rozvoji vůle a vytrvalosti. Veškeré činnosti dětí na táboře
by měly směřovat i k motivaci pravidelného aktivního trávení volného času
a zvládání běžných životních situací a návyků.
V letošním roce si děti užily spoustu srandy při celotáborovém karnevalu
nebo ručních dílnách, při nichž dokonce vznikly i totemy. Za sebou již máme jarní a letní turnus a na konci října by se skryjská ubytovna měla naplnit
dětmi z náhradní rodinné péče (pěstounská péče, poručenství, cizí péče).
Vzhledem ke kapacitním možnostem rekreačního zařízení se skryjského
rejdění zúčastní 48 dětí různých věkových kategorií.
Z rozpočtu města Rakovníka byla tato akce podpořena 60 000,– Kč. Pokud
by se do nákladů započetly i mzdy pracovníků úřadu a náklady na provoz
areálu ve Skryjích, byly by náklady o několik tisíc korun vyšší. I přes podanou žádost se dotaci pro letošní tábory získat nepodařilo.
Jan Polák,
tiskový mluvčí MěÚ Rakovník

 MATEŘSKÁ ŠKOLA V LUKÁCH

Mateřská škola V Lukách děkuje Petrovi Kučerovi a dalším strážníkům městské policie v Rakovníku za ukázku výcviku psů a za zajímavé vyprávění.
Jana Kovářová

Stalo se, Informace

www.mesto-rakovnik.cz
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 1. ZŠ RAKOVNÍK
PODĚKOVÁNÍ MĚSTU RAKOVNÍK

Naše škola, 1. ZŠ Rakovník, uspořádala ve dnech 1. – 4. června zážitkový
cyklistický kurz, který byl zaměřen na budování postojů a vztahů v zátěžových situacích, dále na poznání a citové sblížení s přírodou Rakovnicka.
Tato akce byla zrealizována díky grantu od Města Rakovník, který byl zaměřen na prevenci sociálně patologických jevů.
Ubytování a stravování bylo zajištěno v rekreačním areálu Soseň, který nabízí možnost dalšího využití sportovišť a klubovny a díky své poloze také
krásnou okolní přírodu. Kurzu se zúčastnilo 30 žáků 8. a převážně 9. tříd.
Žáci byli rozděleni do tří skupin a vedoucí vždy volili trasu odpovídající možnostem všech členů skupiny. Součástí programu byly i skupinové hry zaměřené na komunikaci a vzájemnou spolupráci. Pro žáky

byla také připravena přednáška dvojice „cyklonadšenců“ Sunkovského
a Benedikta, kteří se zúčastnili cyklistické expedice po Laponsku. Posluchačům předali cenné rady o nutnosti spolupráce členů týmu v extrémních podmínkách.
Po celou dobu z žáků nevyprchalo nadšení, počasí nám vyšlo, nálada byla výborná a sportovní výkony předčily naše očekávání. Sportovní zakončení školního roku na kole některé děti označily jako nejlepší zážitek ze školního prostředí.
Cyklistický kurz splnil do puntíku naše očekávání, a proto chceme poděkovat všem účastníkům a Městu Rakovník, bez kterého by akce nemohla
proběhnout v takovémto rozsahu.
Děkujeme.
1.ZŠ Rakovník

 3. ZŠ RAKOVNÍK
PUTOVNÍ VÝSTAVA „ZMAŘENÉ ŽIVOTY“ NA 3. ZÁKLADNÍ ŠKOLE
V uplynulých třech letech pracovali žáci naší školy na projektu „Židé na Rakovnicku a holocaust“. Zmapovali osudy rakovnických židovských občanů v době 2. světové války. Výstupem jejich práce je panel, který se stal součástí
putovní výstavy „Zmizelí sousedé“ a představuje i osudy rakovnické rodačky Hany Pressburg, která přežila holocaust a dnes žije na Novém Zélandu. Letos v srpnu se dožila už 91 let.
Takové štěstí neměla dívka, Hana Brady, z Nového Města na Moravě. Jako jedenáctiletá se v roce 1942 dostala se
svým bratrem Jiřím do ghetta v Terezíně, odkud odjela transportem do Osvětimi, kde zahynula ve svých 13letech
v plynové komoře. Stala se jednou z téměř jednoho a půl milionu dětských obětí nacistické zvůle. Její příběh popisuje světoznámá kniha Hanin kufřík a stejnojmenný působivý celovečerní dokumentární film, natočený v kanadsko-české koprodukci.
Hana Brady by se v letos 16. května dožila 80. let, a právě jí a její rodině je výstava věnovaná.
Putovní výstavu nám zapůjčil Dům dětí a mládeže v Novém Městě na Moravě a na 3. základní škole si ji můžete
prohlédnout od 29. září do 9. října 2011.
Srdečně zveme žáky a studenty základních a středních škol a také širokou veřejnost.
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 RALLYE BEROUNKA REVIVAL
Srdečně zveme obyvatele Rakovníka a fandy motorismu na prohlídku
historických automobilů a popř. i získání vzácných autogramů legend
československé automobilové historie, a to k tenisovému areálu firmy
Cafex. Příjezd posádek bude intervalově v sobotu 29. 10. kolem 16.00hod
a start do nedělní etapy bude v tomto areálu v 9.00hod.
O posledním říjnovém víkendu se ve středních Čechách uskuteční zajímavá
motoristická událost. Stane se jí již druhý ročník mototuristické akce, kterou
pod názvem Rallye Berounka Revival pořádá promotér automobilových závodů Eduard Patera. Podnik je určen pro bývalé závodníky a automobily do
roku výroby 1985. Hlavním smyslem je setkání bývalých závodníků, kteří sice
už pověsili závodní volant na hřebík, ale v hrudi jim stále bije závodnické srdce. Zde se mohou setkat se svými dávnými kamarády, při tom zavzpomínají
na své závodění a absolvují trasu podle itineráře zpestřenou zvláštními úseky
nazvanými Show section na místech mimo veřejné komunikace.
Po loňských zkušenostech lze očekávat, že i letos se mezi zhruba stovkou
posádek, které se nakonec postaví na start, objeví mnoho slavných, známých
a zajímavých jmen z historie českého a československého automobilového
sportu. Příznivcům a znalcům motorsportu jistě netřeba zvlášť představovat
posádky jako V. Blahna – L. Hlávka, J. Srnský – J. Syrovátko, Z. Halada –
K. Kozák, V. Berger – Z. Petera, P. Šofr – P. Ryšánek a spousta dalších. Vždyť
ve startovní listině je prvních zhruba čtyřicet míst vyhrazeno pro majitele
titulu mistra republiky v nějaké automobilové disciplíně. Kromě známých
závodníků je dalším bonbónkem této akce i kolekce zúčastněných automobilů, tvořící přehlídku vývoje závodní techniky od šedesátých let do polo-

viny osmdesátých let minulého století. Vedle kompletní palety závodních
škodovek s motorem vzadu, od „embéčka“ až po Škodu 130 LR, se na startu
objeví vozy z produkce států bývalé RVHP, ale i vozy z tehdejší kapitalistické ciziny. Přihlášeny jsou dva vozy Renault Alpine A 110, Fordy Escort Mk
I, Mini Cooper, BMW, Audi, Alfy Romeo, Lancie, ale třeba i Jaguar a další
známé a na závodech úspěšné značky.
Program a itinerář zavede účastníky první den na Slánsko. Posádky absolvují
dvě Show section na plochodrážním stadionu ve Slaném a dvakrát si zařádí
na letišti v Panenském Týnci. Navečer se posádky přesunou do Rakovníka,
kde karavana zaparkuje své vozy v tenisovém areálu a přenocuje. V neděli
čeká posádky přejezd na Příbramsko. Při průjezdu vojenským újezdem Brdy absolvují zkoušku průměru, která prověří spolupráci řidiče a navigátora, pak dojedou na letiště v Dlouhé Lhotě, kde opět vyzkouší svou rychlost
(další SS v okolí se ještě hledá). Z Dlouhé Louky se posádky vydají do cíle
v Radotíně, odkud v sobotu ráno svou pouť odstartovaly.
Akce je primárně určena pro posádky jako společenské setkání spojené
s trochou závodění. Pořadatelé už nemohou zajistit divákům servis jako na
velkých závodech. I přesto si akce našla příznivce a diváky mezi fanoušky
motoristického sportu. Show section jsou přístupné divákům, příležitost
prohlédnout si zajímavé automobily a získat autogramy známých závodníků mohou všichni na startu a v cíli v Radotíně a v sobotu večer v tenisovém areálu v Rakovníku. Pořadatelé i jezdci prosí případné diváky, aby se
při návštěvě Show section řídili zdravým rozumem a bezpodmínečně respektovali pokyny pořadatelů.
Podrobnější informace a zajímavosti o Rallye Berounka Revival 2011 jsou
průběžně zveřejňovány na webových stránkách www.edda.cz/mscrdovrchu.
J. Malík

OÚ LIŠANY u Rakovníka ve spolupráci
se Sdružením interpretů s violou d´amore vás co nejsrdečněji zvou na

KONCERT – CHRÁMOVÉ HUDEBNÍ SETKÁNÍ

HUDBA NADĚJE
Antonína Dvořáka a Gustava Mahlera
u příležitosti jejich jubileí v roce 2011
(Antonín Dvořák: 170 let od narození, Gustav Mahler: 100 let od úmrtí)
v podání
VIOLA D´AMORE – dua, Jiří Šimáček – housle, Karel Prokop – klavír
a sólistky Evy DĚKANOVÉ – soprán
neděle16. října 2011 od 15.30 hod.
v kostele NANEBEVZETÍ PANNY MARIE v LIŠANECH

Informace, Pozvánky

Letos Úřad práce organizuje již 16. ročník Přehlídky středních škol pro žáky
základních škol našeho regionu. Proběhne 2. listopadu v Kulturním centru v Rakovníku za účasti 33 vystavovatelů z našeho regionu, ale i z přilehlých okresů a krajů. Přehlídku můžou navštívit nejenom žáci devátých tříd
základních škol, ale i mladší, spolu s učiteli, rodiči a kamarády. Prezentované školy nabídnou informace nejenom na letáčcích, ale zodpoví veškeré
dotazy zvědavých zájemců. Můžete se ptát nejenom učitelů, ale i studentů
škol, takže se dozvíte zajímavosti o všech poskytovaných oborech. Můžete
se pokochat na výrobcích studentů, uspokojit i chuťové buňky, shlédnout
módní přehlídku, nebo si poslechnout produkci muzikantů. Činnost škol
můžete sledovat i na jejich videoprojekcích. Přejeme vám, abyste si dobře
vybrali a svými studijními úspěchy pak úspěšně nastartovali pracovní kariéru. Vaše správné rozhodnutí jistě přispěje k vašemu spokojenému životu.
ÚŘAD PRÁCE ČR
Kontaktní pracoviště v Rakovníku
Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání
pořádá

Přehlídku studijních a učebních oborů středních škol
a učilišť našeho a přilehlých regionů pro školní rok 2012/2013
2. listopadu 2011 od 8.30 do 16.30 hodin v Kulturním centru v Rakovníku
Další informace a služby ohledně přehlídky škol a volby povolání pro žáky a rodiče poskytne v Informačním a poradenském středisku pro volbu
povolání Úřadu práce ČR, Kontaktního pracoviště v Rakovníku,
Dagmar Erbáková, tel. 950 157 305, email: dagmar.erbakova@ra.mpsv.cz.

www.mesto-rakovnik.cz
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 SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR
Základní organizace Rakovník, Tyršova 437, 269 01 Rakovník, IČO 75153220
Co nabízíme:
– zapůjčení vybraných kompenzačních pomůcek pro osoby se sluchovým
postižením do škol, na úřady apod. (informujte se v naší kanceláři),
– konzultace ohledně vhodných kompenzačních pomůcek pro osoby se
sluchovým postižením,
– zprostředkování servisu sluchadel – nemusíte jezdit do servisu, uděláme
to za vás,
– zapůjčení jednotlivých výtisků časopisu GONG, INFO-Zpravodaj a dalších publikací,
– konzultace pro rodiče, učitele a vychovatele dětí se sluchovým postižením,
– vedení studentských prací, vypracování posudků ke studentským pracím, odborné praxe studentů oborů sociální práce, sociální a speciální
pedagogiky,
– informace o problematice sluchového postižení všem zájemcům.

usnadňují a zpříjemňují život osobám s různým druhem a stupněm ztráty sluchu. Podrobně rozebral problematiku sledování televize, používání telefonu a různé světelné či vibrační signalizace.
Celá prezentace byla tlumočena do českého znakového jazyka slečnou Vendulou Šantrůčkovou.
Konzultační hodiny:
pondělí: 8 – 12 a 16 – 18 hod.
úterý:
8 – 14 hod.

Mimo uvedené dny a v případě naší nepřítomnosti je možné dohodnout individuální konzultaci e-mailem na snn.rakovnik@seznam.cz nebo na našich
telefonních číslech 728 720 751 nebo 603 310 979 (pouze SMS!).
Pokud byste měli zájem podpořit naši organizaci věcnými či finančními dary, nebo se dozvědět více podrobností o naší činnosti, není nic jednoduššího, než nás kontaktovat v konzultačních hodinách v naší kanceláři nebo
Akce naší organizace:
V pondělí 29. srpna proběhl již třetí ročník Prezentace kompenzač- prostřednictvím telefonu či elektronické pošty.
ních pomůcek pro osoby se sluchovým postižením v zasedací místnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Naše pozvání Kde nás najdete:
opět přijal Ing. Zdeněk Kašpar ze společností Anticer, s. r. o. a INTER- Naše kancelář se nachází na adrese Tyršova 437 v Rakovníku, v přízemí
HELP, které se zabývají servisem a výrobou sluchadel a kompenzač- vlevo.
ních pomůcek pro osoby se sluchovým postižením, dále také poradenstvím a komplexním řešením problémů se sluchadly a pomůckami. Za SNN v ČR ZO Rakovník vám příjemné podzimní dny přeje
Pan Kašpar předvedl některé z pomůcek, které v mnoha ohledech
Mgr. Kristýna Klatovská

 OKRAŠLOVACÍ SPOLEK MĚSTA RAKOVNÍKA
Chválí:
Při návštěvě pracoviště kladenské stavební firmy MAO, která provádí
opravu Mariánského sloupu na Husově náměstí, jsme se dozvěděli
zajímavosti o základu sloupu. Nejprve byl rozebrán původní základ
složený z dubových pilotů 1,5 m dlouhých, na kterých byl dubový
rošt a dále navazoval blok z pískovcového kamene na úroveň náměstí. Na tomto základu stálo vlastní sousoší. Ve spodní části s piloty bylo hodně vlhko a jejich dřevo zůstalo zachovalé, ale dřevěný
rošt, který byl nad hladinou spodní vody, se rozpadal a to způsobilo
naklánění sousoší.
Nový základ je vybudován na osmi pilotech z ocelových profilů do
hloubky 6 m. V hloubce 2,5 m je založena železobetonová deska
tloušťky 30 cm. Na ní je nástavba z části původního pískovcového
kamene doplněného čtyřmi fůrami Tatrovek nového pískovce a lomového kamene z Brantu. Piloty jsou v kombinaci s betonem, který
odolá vlhkosti. Zakončení základu je čtyřramenné, aby odpovídalo
spodku sousoší. Celkem vyvezeno 9 Tatrovek suti původního základu
a dovezeno stejné množství včetně betonu. Únosnost základu je 1kg
na 1cm čtvereční. Kromě vybagrování jámy byla celá práce provedena
ručně.Základ byl dokončen 16.září t.r. a pak nastoupí kamenosochaři,
kteří sestaví sousoší z očištěných a opravených demontovaných dílů.
Jsme přesvědčeni, že se zde odvádí poctivá práce, která překoná staletí.

Kritizuje:
Občané z ulic Alešova a Zikmunda Wintra netrpělivě očekávají stavbu nových schodů, které opět spojí Alešovu ulici s ulicí Fr. Diepolta.
Dnešní schody (na fotografii) byly opravovány v roce 2006, nyní jsou
již rozpadlé a hrozí úraz starším osobám a dětem z mateřské školky,
které procházejí schodištěm na vycházky k Paraplíčku. Doufejme,
že místní obyvatelé se dočkají do zimy nových schodů, když Odbor
správy majetku MěÚ sdělil tazateli 31. května t.r., že bude stavba zahájena ihned po vydání stavebního povolení Odborem dopravy MěÚ
a pracovník tohoto odboru odpověděl tazateli 11. srpna, že stavební
povolení už bylo vydáno. Takže Údržba městských komunikací, které
asi bude akce svěřena, může stavbu provést, dříve než nastanou mrazy.

Jiří Košík a Svatopluk Salák
Členové Okrašlovacího spolku
e-mail: okrasrak@seznam.cz
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 MĚSTSKÁ KNIHOVNA RAKOVNÍK
TÝDEN KNIHOVEN
15. KRAJ ČR – KRAJ KNIHOVEN
V tomto roce Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR připravil již 15. ročník Týdne knihoven 3. – 9. 10. 2011 – celorepublikové akce k propagaci četby a knihoven. Patnáct let je v životě
člověka věk, kdy vstupuje do dospělého života, věk, ke kterému neodmyslitelně patří nové zážitky, snaha obstát při srovnání s druhými i být jiný a mnoho očekávání. Také české knihovny usilují
o to jít svou cestou a obstát, a třeba také umět nabídnout uživatelům něco navíc, naplnit očekávání
těch, kterým poskytujeme své služby, ale také je novými službami příjemně překvapovat. V centru
zájmu knihoven jsou především jejich uživatelé. Proto se během Týdne knihoven 2011 knihovny
připomínají svými akcemi.
Program Městské knihovny Rakovník v době 15. ročníku Týdne knihoven:
3. – 5. 10. Rakovnická strašidýlka
Každoroční seznamování nových školáků s prostorem dětského oddělení knihovny a jeho
nabídkou. Příprava prvňáků na červnové pasování na velké čtenáře.
6. 10.
Autorské čtení a beseda se spisovatelem Davidem Janem Novotným
Povídání nejen o jeho poslední, velmi úspěšné, knize Sidra Noach.
7. 10.
Hravý pátek
Do knihovny nejen za knihami mohou přijít děti i dospělí, kteří si společně rádi hrají.

V RÁMCI MOŽNOSTÍ

170 LET KNIHOVNY V RAKOVNÍKU, VÝSTAVA MALOVANÝCH RÁMŮ
26. 10. – 27. 11. 2011, Mansarda Muzea T. G. M.
Výstava, kterou knihovna uspořádala k její stosedmdesátileté historii, nese název V rámci možností.
Knihovna v Rakovníku byla v rámci možností stěhována, zakoupené či darované knihy našly během
historie přístřeší v soukromých domech i v sídlech jiných organizací. Také financování knihovny se
v konkrétní etapě jejího života odráželo v rámci možností rozpočtu města či darů od soukromých
osob, dnes i od sponzorů. Současná činnost knihovny je přizpůsobena možnostem, které knihovně
nastaví její zřizovatel. V návštěvnosti knihovny a jejích akcí se zase odráží možnosti čtenářů a návštěvníků, časové i finanční. A v rámci možností finančních, dotačních a rozpočtových bude pokračovat i budoucnost knihovny.
Výstava vás provede historií knihovny, zavede vás do současnosti a trošku poodhalí i možnosti budoucí. Součástí výstavy budou malované rámy. Lidé nanosili do knihovny staré nepotřebné rámy na
obrazy a šikovné ruce výtvarníků je pomalovaly, pokreslily či jinak vyzdobily a ze šedivých smutných
rámů se staly skvosty vhodné do současných interiérů.
K zamyšlení pro pamětníky
Pamatujete si místa, kde sídlila knihovna ve 30. a 40. letech, byli jste jejími čtenáři? Dejte nám to vědět. Jestliže objevíte fotografie těchto domů, budeme ještě radši.
Informace volejte na tel. 313513310, Milena Křikavová, nebo napište a dejte do kteréhokoliv oddělení
knihovny, případně pošlete na adresu Městská knihovna Rakovník, Husovo nám. 114, 269 01 Rakovník.
Milena Křikavová

Městská knihovna Rakovník vás srdečně zve na

AUTORSKÉ ČTENÍ A BESEDU SE SPISOVATELEM A SCÉNÁRISTOU

DAVIDEM JANEM NOVOTNÝM,
jehož kniha Sidra Noach (2010) získala hlavní cenu v literární soutěži Knižního klubu a byla nominována na cenu Magnesia Litera 2011 v kategorii próza.
David Jan Novotný prošel po maturitě řadou povolání: pracoval na poště, jako kočí a pastevec krav
u státního statku v Krkonoších, divadelní vrátný, závozník v pekárnách, asistent produkce v Krátkém
filmu Praha, uklízeč v divadle SEMAFOR, vrátný ČSA, závozník v mydlovaru, asistent produkce na
Barrandově, pomocný dělník v tiskárně, asistent režie v Krátkém filmu.
Po absolutoriu FAMU, obor scenáristika a dramaturgie, nastoupil v roce 1977 jako scenárista Filmového studia Barrandov. V roce 1990 byl přijat jako odborný asistent na FAMU na katedru scenáristiky
a dramaturgie, kde byl v roce 1997 jmenován docentem a v roce 2001 profesorem.
Od roku 1991 působí na katedře žurnalistiky FSV UK; v letech 2004 – 2007 byl prvním rektorem Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku.
Od roku 2008 přednáší dramaturgii na Literární akademii Josefa Škvoreckého.
Je autorem filmových a televizních scénářů, desítky povídkových sbírek, novel a knih pro děti, teoretických textů o dramaturgii a scenáristice a publicistických textů v Mf Dnes, Lidových novinách, Hospodářských novinách. Je členem Obce spisovatelů a Filmového a televizního svazu.

KALENDÁŘ RAKOVNÍK 2012
zakoupíte v Městském informačním centru
Rakovníku, Husovo nám. 114.

Čtvrtek 6. října 2011 v dětském oddělení knihovny na Husově náměstí.
Začátek v 10.00 hodin – pro studenty středních škol a veřejnost
Na akci je potřeba se objednat na tel. 313513310 nebo e-mailem (mkrikavova@knihovna-rakovnik.cz)

Kultura

www.mesto-rakovnik.cz
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 KULTURNÍ CENTRUM
STŘEDA 5. 10.
SÁL KULTURNÍHO CENTRA
BŘEZOVSKÁ DESÍTKA

NEDĚLE 2. 10.
TYLOVO DIVADLO 14.00 a 17.00 HODIN
SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL

TYLOVO DIVADLO
VIDITELNÝ SVĚT

Olga a Jiří Homolkovi tentokrát se svojí
kapelou.
V pořadu určitě zazní i úspěšné písně dechovkové hitparády, například tango Čajové
růže z autorské dílny Olgy Homolkové.
První koncert z cyklu VEČERY S DECHOVKOU
Vstupné 200 Kč

Máš-li mamku čarodějku, dej si pozor, s čím
si hraješ.
Saxána nyní žije normálním životem v krásné rodinné vile se svým manželem Janem,
dcerkou Saxánkou, bláznivou tetou Irmou
a strýcem Evženem. Na co ale úplně zapomněla, je půda skrývající tajemství o jejím
předešlém čarodějnickém životě.
Režie Václav Vorlíček
Hrají Petra Černocká, Jan Hrušínský, Helenka
Nováčková, Jiřina Bohdalová a další.
Mládeži přístupný – 95 minut Vstupné 110 Kč

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

PÁTEK 14. 10.
FOYER TYLOVA DIVADLA
45. JAZZOVÝ VEČER

20.00 HODIN

Hrají: Luboš BEŇA & Matěj PTASZEK
Slovensko-české, mezinárodně úspěšné
blues duo, hrající velmi autenticky hudbu
řeky Mississippi 20. – 40. let minulého století,
tzv. country-blues. Hudba dua vychází z dřevního blues, ale je přijímána jak příznivci jazzu,
country tak i world music nebo rocku.
BRASS BAND Rakovník Vstupné 80 Kč

ČTVRTEK 20. 10.
TYLOVO DIVADLO

19.00 HODIN

Doug Wright

SVOU VLASTNÍ ŽENOU
(I Am My Own Wife)
Divadelní hra pro jednoho herce je koláží ze
života nejznámějšího berlínského transvestity Charlotty von Mahlsdorf.
Převzaté představení Divadla SoLiTEAter
Praha
V rámci divadelního předplatného 2011 – 2012

NEDĚLE 23. 10.
SÁL KULTURNÍHO CENTRA
TANEČNÍ PODVEČER

16.00 HODIN

Hraje KVINTET Jiřího Soukupa Vstupné 80 Kč

STŘEDA 26. 10.
SÁL KULTURNÍHO CENTRA 15.00 HODIN
ČTVRTLETNÍK PRO SENIORY
SEMAFORSKÉ VZPOMÍNÁNÍ
Účinkují: Pavlína FILIPOVSKÁ
a Karel ŠTĚDRÝ
Vstupné 50 Kč

PÁTEK 28. 10.
SÁL KULTURNÍHO CENTRA
BENEFICE 2011

19.00 HODIN

Tradiční rockový koncert, jehož výtěžek je tentokráte věnován dětským jeslím v Rakovníku.
Hrají: PROŠLÁ LHŮTA, MEDITACE,
UNDERTAKERS, DHEPO
Vstupné 120 Kč

NEDĚLE 30. 10. A PONDĚLÍ 31. 10.
TYLOVO DIVADLO VŽDY V 19.00 HODIN
SCREAMERS V PROUDU ČASU
Populární travesti show

Vstupné 250 Kč

KINO
TYLOVO DIVADLO
BARBAR CONAN

TYLOVO DIVADLO
17.00 HODIN
SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL
Máš-li mamku čarodějku, dej si pozor, s čím
si hraješ.
Saxána nyní žije normálním životem v krásné rodinné vile se svým manželem Janem,
dcerkou Saxánkou, bláznivou tetou Irmou
a strýcem Evženem. Na co ale úplně zapomněla, je půda skrývající tajemství o jejím
předešlém čarodějnickém životě.
Režie Václav Vorlíček
Hrají Petra Černocká, Jan Hrušínský, Helenka
Nováčková, Jiřina Bohdalová a další.
Mládeži přístupný – 95 minut Vstupné 110 Kč

ÚTERÝ 4. 10.
TYLOVO DIVADLO
ZNEUŽÍVANÝ

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
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19.30 HODIN

Nejdrsnější dokument roku 2011.
Zneužívaný je dokumentárním filmem,
jehož ústřední postavou je třicátník Filip
Zahradil. Ten byl jako malý chlapec sexuálně
zneužívaný svou matkou.
Režie Ivanna Benešová. Hudba Jan P. Muchov.
Hrají Filip Zahradil, Jakub Odvářka, Kateřina
Tschornová a další.
Mládeži do 12 let nepřístupný – 80 minut
Vstupné 75 Kč

PÁTEK 7. 10.
TYLOVO DIVADLO
OŠETŘOVATEL

17.00 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 80 Kč

TYLOVO DIVADLO
SUPER 8

16.30 HODIN

NEDĚLE 9. 10.
TYLOVO DIVADLO
NOC ŽRALOKA

PONDĚLÍ 3. 10.

NEDĚLE 9. 10.

SOBOTA 1. 10.
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NEDĚLE 9. 10.

19.30 HODIN

19.30 HODIN

Hrůza čeká na dně.
Partička vysokoškoláků původně vyrazila
na malebný ostrůvek uprostřed obrovského jezera se slanou vodou. Idylický plán
se začne hroutit hned v zárodku, když po
nevinné jízdě na wakeboardingovém prkně
a následné nehodě vyklopýtá z jezera jeden
z chlapců o ruku chudší.
Režie David R. Ellis
Hrají Sara Paxton, Chris Carmack, Joel David
Moore a další.
Mládeži do 15 let nepřístupný – 90 minut
Vstupné 130 Kč

ÚTERÝ 11. 10.
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

STŘEDA 12. 10.
TYLOVO DIVADLO
NOC ŽRALOKA

19.30 HODIN

Hrůza čeká na dně.
Partička vysokoškoláků původně vyrazila
na malebný ostrůvek uprostřed obrovského jezera se slanou vodou. Idylický plán
se začne hroutit hned v zárodku, když po
nevinné jízdě na wakeboardingovém prkně
a následné nehodě vyklopýtá z jezera jeden
z chlapců o ruku chudší.
Režie David R. Ellis
Hrají Sara Paxton, Chris Carmack, Joel David
Moore a další.
Mládeži do 15 let nepřístupný – 90 minut
Vstupné 130 Kč

14.00 HODIN NEDĚLE 16. 10.
TYLOVO DIVADLO
17.00 HODIN
JOHNY ENGLISH SE VRACÍ

Jsou tady.
Když se skupinka teenagerů rozhodne na
kameru „Super osmičku“ natočit zombie
horor, ani ve snu by nikoho z nich nenapadlo, že výsledný film bude ještě děsivější, než
zamýšleli.
Režie J. J. Abrams.
Hrají Joel Courtney, Kyle Chander a další.
Mládeži přístupný – 120 minut, v českém znění
Vstupné 75 Kč

Nebezpečí je třeba zesměšnit.
Kdo zachrání Její veličenstvo britskou královnu, když agent 007 James Bond zrovna
leží u ledu? Jeden muž už před lety dokázal,
že je na něj spolehnutí a že raději Britské ostrovy zbourá, než by je vydal nepříteli všanc.
Režie Oliver Parker
Hrají Rowan Atkinson, Gillian Anderson a další.
Mládeži přístupný – 110 minut Vstupné 90 Kč

Kultura

NEDĚLE 16. 10.

NEDĚLE 23. 10.

SOBOTA 29. 10.

TYLOVO DIVADLO
19.30 HODIN
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU

TYLOVO DIVADLO
MUŽI V NADĚJI

Když vám hoří půda pod nohama, není nad
rodinný výlet.
Režie Robert Sedláček. Hrají Igor Chmela,
Eva Vrbková, Martin Finger a další.
Mládeži do 12 let nepřístupný – 110 minut
Vstupné 90 Kč

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

PÁTEK 21. 10.
TYLOVO DIVADLO
MUŽI V NADĚJI

17.00 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

PÁTEK 21. 10.
TYLOVO DIVADLO
19.30 HODIN
PARANORMAL AKTIVITY 3
Odhalte tajemství paranormálních aktivit.
Režie Henry Joost, Ariel Schulman
Hrají Katie Featherston, Brian Bolan a další.
Mládeži do 15 let nepřístupný – 100 minut
Vstupné 75 Kč

NEDĚLE 23. 10.

STŘEDA 26. 10.
TYLOVO DIVADLO
TŘI MUŠKETÝŘI

19.30 HODIN

Druhý díl začíná krátce po smrti největšího
bastarda Michala Dostála. Michalův otec
a dědeček jsou přesvědčeni, že učitel Majer
stál za vraždami všech tří žáků a mstil smrt
své sestry. Začnou tak Majera psychicky
deptat a hledají důkazy.
Mládeži do 15 let nepřístupný – 95 minut
Vstupné 75 Kč

14.00 HODIN PÁTEK 28. 10.
TYLOVO DIVADLO
Nové moderní zpracování nadčasového
BASTARDI 2

19.30 HODIN

Druhý díl začíná krátce po smrti největšího
bastarda Michala Dostála. Michalův otec
a dědeček jsou přesvědčeni, že učitel Majer
stál za vraždami všech tří žáků a mstil smrt
své sestry. Začnou tak Majera psychicky
deptat a hledají důkazy.
Mládeži do 15 let nepřístupný – 95 minut
Vstupné 75 Kč

NA POŘADY KULTURNÍHO CENTRA:

ČTVRTEK 27. 10.
TYLOVO DIVADLO
BASTARDI 2

TYLOVO DIVADLO
BASTARDI 2

17.00 HODIN PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

Nové moderní zpracování nadčasového
románu Alexandra Dumase natočené ve 3D
slibuje skvělou podívanou. Akčně pojatý
velkofilm plný propracovaných scén.
Režie Paul W. S. Anderson
Hrají Milla Jovovich, Orlando Bloom, Logan
Lerman a další.
Mládeži přístupný – 115 minut, v českém znění
Vstupné 130 Kč

TYLOVO DIVADLO
TŘI MUŠKETÝŘI

románu Alexandra Dumase natočené ve 3D
slibuje skvělou podívanou. Akčně pojatý
velkofilm plný propracovaných scén.
Režie Paul W. S. Anderson
Hrají Milla Jovovich, Orlando Bloom, Logan
Lerman a další.
Mládeži přístupný – 115 minut, v českém znění
Vstupné 130 Kč

17.00 HODIN

17.00 HODIN

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

Druhý díl začíná krátce po smrti největšího
bastarda Michala Dostála. Michalův otec
a dědeček jsou přesvědčeni, že učitel Majer
stál za vraždami všech tří žáků a mstil smrt
své sestry. Začnou tak Majera psychicky
deptat a hledají důkazy.
Mládeži do 15 let nepřístupný – 95 minut
Vstupné 75 Kč

 RABASOVA GALERIE
WWW.RABASGALLERY.CZ

NOVÁ SÍŇ
POD VYSOKOU BRÁNOU
DO 6. 11. 2011
ČLENSKÁ VÝSTAVA SSV 2011

VÝSTAVNÍ SÍŇ NA RADNICI

HEROLDOVA SÍŇ

DO 9. 10. 2011

6. 10. 2011

PETR A PAVEL NEJMANOVI
FOTOGRAFIE

18.00 hodin
SETKÁNÍ S MICHALEM
VIEWEGHEM
Součástí setkání je čtení z nejnovějších knih
a beseda s autorem
Spolupořadatel Domov Na Zátiší Rakovník,
poskytovatel sociálních služeb

20. 10. 2011

19.30 hodin
1. ABONENTNÍ KONCERT KPH
ČESKÉ SAXOFONOVÉ KVARTETO

VÝSTAVNÍ SÍNĚ
VE VYSOKÉ 232
DO 29. 1. 2012
JOSEF VACKE
OBRAZY

Kultura

13. 10. – 13. 11. 2011
VLASTIMIL ČERNOVSKÝ
OBRAZY
Vernisáž 13. 10. 2011 od 16.00 hodin

Roman Fojtíček – soprán, alt saxofon
Radim Kvasnica – alt, soprán saxofon
Otakar Martinovský – tenor saxofon
Zdenko Kašpar – baryton saxofon
Program: Gioacchino Rossini, Tomáš Hanzlík,
Pierre Vellones, Bohuslav Martinů, Issak
Albéniz, Jaroslav Ježek, Kamil Běhounek,
Václav Pokorný

www.mesto-rakovnik.cz
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 MUZEUM T. G. M.
WWW.MUZEUMTGM.CZ

MANSARDA MUZEA
DO 23. 10. 2011
PROCTER & GAMBLE – RAKONA
– 20. VÝROČÍ

PETROVCOVA VÝSTAVNÍ SÍŇ
DO 30. 10. 2011
KREJČOVSKÉ SALONY
– FENOMÉN 1. REPUBLIKY
ANEB MIZEJÍCÍ ŽIVNOSTI

GALERIE
SAMSON-CAFEÉ
DO 15. 10. 2011
FOTOGRAFIE
– ROZMANITOST
Umělecká skupina Varietas:
Nikol Konvalinková, Pavlína Koláčková,
Vojtěch Pejša, Jiří Kosňovský, Vladimír Kališ

26. 10. – 27. 11. 2011
V RÁMCI MOŽNOSTÍ
170 LET RAKOVNICKÉ KNIHOVNY
VÝSTAVA MALOVANÝCH RÁMŮ
Vernisáž 26. 10. 2011 v 16.00 hodin

16. 10. – 12. 11.2011
PAVEL DVOŘÁK – OBRAZY
IVANA FIALOVÁ – KERAMIKA
Vernisáž 16. 10. v 16.00 hodin

Srdečně vás zveme
ve čtvrtek 6. 10. 2011 od 17. 00 hod.
do sálu Dr. Spalové
v Muzeu T. G. M. Rakovník
na další setkání

IVA A JEJÍ HOSTÉ
Přijďte strávit příjemný podvečer se zajímavými lidmi a přitom podpořit dobrou věc.
Hosty tentokrát budou:
Eduard Hrubeš – Konferenciér, moderátor, hudebník, scenárista a režisér. Tento studovaný kameraman a filmový režisér (absolvent FAMU)
je kromě svého dlouholetého moderování také velmi dobře znám jako
bývalý umělecký vedoucí, trumpetista a bendžista souboru netradiční
dechovkové kapely Velkopopovická Kozlovka. V ostravském televizním
studiu moderoval úspěšný televizní pořad České televize Neváhej a toč!.
Jeho moderátorská kariéra zahrnuje i druhý velmi oblíbený televizní
pořad z roku 1968 Pokus pro dva, kde úspěšně působil ještě jako konferenciér. V současné době moderuje i v rozhlase.
Jindřich Kraus – Zpěvák, textař a skladatel. Málokdo ví, že je spoluautorem nezapomenutelné písně „Takový schody do nebe“, která získala
Zlatého slavíka. Jindřich v období vojenské povinnosti vyhrál 1. místo
v televizní soutěži „Hvězdy zatím bez nebe“ (1966 – podobná soutěž,
jako dnes „Superstar“).
Za dobu svého života napsal mnoho veršů a textů. Jeho dílo bylo vždy
ovlivněno osobním prožitkem. Od roku 2006 se profesionálně vrátil
k hudbě a zpěvu, píše texty a skládá hudbu.
Vstupné dobrovolné.
Tato setkání se konají díky podpoře města Rakovník, výtěžek bude použit na provoz Centra Amelie v Rakovníku.

16

Radnice | říjen 2011

Kultura, Pozvánky

 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
ÚTERÝ 4. 10.

ČTVRTEK 20. 10.

ST – NE 26. – 30.10

Klub DDM
9.00,10.00,11.00 hodin
UDATNÝ MATYÁŠ

Botanická zahrada
8.00 hodin
BOTANICKÁ SOUTĚŽ „Den Stromů“

představení divadla KOS, pro veřejnost a MŠ
M. Donátová
vstupné 35,– Kč

pro ZŠ a SŠ
za finanční podpory Města Rakovníka
A. Holá

ČTVRTEK 6. 10.
SK Rakovník
FOTBAL

8.00 hodin

PÁTEK 21. 10.
Tělocvična 3. ZŠ Rakovník
FLORBAL

– okresní kolo pro střední školy
H. Opatová

Čermákovy sady Rakovník 13.30 hodin
RAKOVNICKÝ VYTRVALEC

SOBOTA 22. 10.
Klub DDM
BLEŠÍ TRH

pro ZŠ a SŠ
H. Opatová

13.00 hodin

XX. ročník, pořádáno za finanční podpory
Města Rakovník
M. Círová a LMK Rakovník

AQUAPARK BEROUN + MEDVĚDÁRIUM
Výlet s koupáním
sraz na vlakovém nádraží v 8.45 hodin,
návrat do 16.00 hodin
cena: 180,– Kč děti, 250,– Kč dospělí
(zahrnuje jízdné a 3 hod. koupání)
přihlášky do 20. 10. 2011
M. Donátová, A. Holá

okresní kolo pro ZŠ a SŠ
Z. Jirková

Jandačův sál – sokolovna Rakovník
8.00 hodin
STOLNÍ TENIS

8.00–12.00 hodin

STŘEDA 26. 10.

8.00 hodin

STŘEDA 19. 10.

AQUAPARK KLADNO
Výlet s koupáním
odjezd z Rakovníka od sokolovny v 9.00 hodin,
z Nového Strašecí zastávky busu v 9,15 hodin
J. Samšuková
cena: 150,– Kč z Rakovníka,
130,– Kč z Nového Strašecí

KURZ ZDRAVOTNÍKŮ

STŘEDA a PÁTKY 7., 12. a 21. 10.
DDM v Nerudově ulici 13.30 – 17.30 hodin
KURZ ZÁKLADNÍCH NOREM
ZDRAVOTNICKÝCH ZNALOSTÍ
kurz určen pro pedagogy a zájemce, kteří
pracují s dětmi (výlety, školy v přírodě, výcviky)
M. Círová, a ČčK Rakovník
cena pro účastníka: 950,– Kč

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

ÚTERÝ 18. 10.
Tělocvičny MOA Rakovník
VOLEJBAL

ČTVRTEK 27. 10.

prodej a nákup drobností (knihy, hračky,
výměnné karty, keramika…)
M. Donátová, A. Holá
prodejní místo – 1 stůl 20,– Kč

SOBOTA 15. 10.
Letiště Rakovník
DRAKIÁDA

Návštěva termálních lázní, tentokrát i pro
cyklisty, vhodné pro rodiny s dětmi
H. Opatová
cena 3 250,– Kč

8.00 hodin

okresní kolo pro 4.–5. ročník ZŠ
V. ročník soutěže podporované
Středočeským krajem
H. Opatová

STŘEDA 12. 10.

VELKÝ MEDÉR – SLOVENSKO

PŘIPRAVUJEME

ÚTERÝ 1. 11.
Husovo náměstí – sraz před radnicí
17.00 hodin
PRŮVOD HALLOWEENŮ
pochod strašidel a lampionků městským
parkem ke Klubu DDM
za finanční podpory Města Rakovníka
M. Vondříčková

STŘEDA 26. 10.

okresní kolo pro ZŠ (6.–7. r.)
Z. Jirková

Praha
EXKURZE LETIŠTĚ RUZYNĚ
odjezd od sokolovny Rakovník
v 8.30 hodin, návrat kolem 14.00 hod.
J. Samšuková
cena 200,– Kč

PŘÍRODOVĚDNÁ KNIHOVNA
– STUDOVNA
Klub DDM – Čermákovy sady
pondělí a středa od 14.00 do 17.00 hodin

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAROZENÍ

Od 21. 8. do 12. 9. 2011 se v Rakovníku narodili:
Robert TREŠL, Lucie BLECHOVÁ, Petra ŠMÍDOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Tomáš VANÍK, Adam PIDRMAN, Samuel ČERMÁK, Tomáš PETRLÍK,
Barbora SLÁDKOVÁ, Tomáš HORÁČEK, Johana KŘIKAVOVÁ, Adam POSPÍCHAL, David KUREJ, Petr DOMALEWSKI, Martin MALÝ, Marek POHLODKO, Anežka TRUXOVÁ, Jiří HUDČEK, Samuel ŠIMKA, Alexandr KOPKA.

SVATBY
Od 27. 8. do 17. 9. 2011 si v Rakovníku řekli své ANO:
Martin ZELENSKÝ a Martina VRABCOVÁ, Petr ŠKRAMLÍK a Martina JIRÁNKOVÁ, Jan VITNER a Melanie ŠVABÍKOVÁ, František KORCINA
a Jaroslava BRABCOVÁ, René MALÝ a Gabriela ŠEBOVÁ, Radek PAVLIS a Romana PLAŠTIAKOVÁ.

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

finská sauna

Pondělí

15 – 20

17 – 20

14 – 20

15 – 20

Úterý

14 – 20

17 – 20

14 – 20

14 – 20

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

Pozvánky, Informace, Sport

muži

Výjimky v říjnu:
5. 10. ST Plavecká soutěž měst – veřejnost plave 14 – 18 hodin zdarma
15. 10. SO Veřejnost plave 12 – 20 hod. Dopoledne závody potápěčů
26. 10. ST Veřejnost plave 10 – 20 hod. Prázdniny
27. 10. ČT Veřejnost plave 10 – 20 hod. Prázdniny
28. 10. PÁ Veřejnost plave 10 – 20 hod. Státní svátek
NEPŘEHLÉDNI!!!
Prestižní plavecká soutěž měst již ve středu 5. října 2011 v areálu Městského
plaveckého bazénu Rakovník. Veřejnost od 14 do 18 hodin zdarma. Ranní
plavání ve čtvrtek 27. 10. 2011 odpadá z důvodu delší otevírací doby pro
veřejnost. Výsledková listina nejúspěšnějších reprezentantů našeho města
bude zveřejněna v příštím vydání měsíčníku RADNICE. Pavel Kumpa

www.mesto-rakovnik.cz

17

HISTORIE NA FOTOGRAFII
Vždy než začnu psát nový článek do Radnice, tak si raději přečtu ten minulý,
abych zjistil, jak se mé úvahy liší od skutečnosti. Zjišťuji, že meteorologem
bych určitě být nemohl a počasí tedy předpovídat neumím. Věřím ale, že
letošní prázdninový tepelný deficit nám nahradí prázdniny v příštím roce.
A nyní, jak jste hlasovali od 15. srpna do 15. září. Za tuto dobu mi došlo 171
odpovědí a z toho 155 správných.
Na prvním místě se umístila fotografie č. 1, na kterou došlo 120 odpovědí
a z toho 114 správných. Jen 6 čtenářů usoudilo, že se jedná o ulici Kamennou. Pravdou ale je, že je to ulice Masná, když už takto dávno nevypadá.
Nižší domy na této fotce jsou už zbourané a vlevo je pak prázdný dlážděný
prostor a napravo pak stojí finanční úřad. Na druhém místě je fotografie
č. 3, na kterou došlo 99 odpovědí a i přes různost místopisu jsou všechny
dobré. Jedná se o „odvalovou haldu“ podniku ČLUZ – Hořkovec – u Pecínova – u Nového Strašecí – u Rynholce a u Rudy. Můžete si vybrat, ale vše
je správně. Na třetím místě se umístila fotografie č. 4,a to s 97 hlasy. Celkem
88 čtenářů dobře poznalo na pravé straně fotografie pana Františka Zubalíka, známého rakovnického muzikanta a malíře. Vlevo stojícího pana Ing.
Jiřího Rohlu z Petrovic zná pak 83 čtenářů. Mohu vám říci, že to byl docela
napínavý souboj, neboť ještě 12. 9. byl stav nerozhodný 65: 65. Na posledním místě se pak umístila fotografie č. 2. Došlo na ni 53 odpovědí, ale jen
37 správných. Nesprávné ulice ani uvádět nebudu. Správná je však ulice „Vysoká“ a to v prostoru těsně pod Vysokou bránou. Když půjdete od Vysoké
brány směrem na restauraci Zelený strom, tak po levé straně je to asi třetí
dům za Lochem. Dnes je tam zahrádka. V tomto domku prý bydlel František Šmíd, který pracoval ve vodárně.

Nápověda pro říjnovou Radnici:
1 – Kdepak je osvěta?
2 – To byla ale chalupa!
3 – Klíče bych tam nehledal.
4 – Sportovci a politici poznají.
Vylosovaným výhercem zářijové Radnice se stává pan Josef Veselý, Masarykovo náměstí 137, Slaný. Vítězi blahopřeji a žádám jej, aby si v průběhu
října 2011 vyzvedl svoji knižní odměnu na Městském informačním centru
na Husově náměstí v Rakovníku.
A nyní se dostávám k problému, který jsem už popisoval v zářijové Radnici.
V prázdninové Radnici na obrázku č. 4 s otazníkem byli vyfoceni maturanti
z MOA. Všechny jsme dobře uhádli a popsali v zářijové Radnici. Teď si ale
představte, že někdy koncem srpna se mi ozvala jedna čtenářka a tvrdí, že
na té fotce je i ona a že za svobodna se jmenovala Schneiderová a jako vdaná se jmenuje Vyšehradská. Já však tam žádné takové jméno nemám. Tak
teď babo raď! Kdo z vás čtenářů by znal vyřešení této záhady, ať se mi ozve.
Předem za radu mockrát děkuji.
Prosím čtenáře, kteří mi v poslední době často házejí obálku s vyluštěním
do schránky na mé adrese, ať na obálku alespoň napíší Hvězda anebo jen
hvězdu nakreslí. Děkuji.
Uhodnutí jednoho snímku vás zařazuje do slosování. Čtenáře, kteří se mi
ozvou po redakční uzávěrce, automaticky zařazuji do příštího slosování. Odpovědi, žádosti, rady a připomínky napište nebo vzkažte na adresu: Hvězda
Václav, Masná 235, 269 01 Rakovník. Tel.: 313 513 736, 606 832 510.
Hvězda Václav, Amfora
S pozdravem Dobré světlo

Husovo náměstí – 1993 (foto Hvězda)

Masná ulice – 1982 (foto Hvězda)
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Historie na fotografii

Pražská ulice – 40. léta (foto archiv Fiala)

Trojanova ulice – 80. léta (foto Hvězda)

Historie na fotografii
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1. Kde se v roce 1965 bouralo? (foto Fiala)

2. Kde to bylo? – 30. léta (foto neznámý autor)

3. Poznáte vodní dílo na našem okrese? – 1969 (foto Hvězda)

Radnice

4. Poznáte někoho? – 1983 (foto Bláha)
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