I RAKOVNÍK DOKÁŽE ZÍSKÁVAT EVROPSKÉ
DOTACE
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PŘEHLED PROJEKTŮ
V Královském městu Rakovník v současné době žije přibližně 16 tisíc obyvatel a nespočet lidí dojíždí do
města za prací, obchody, kulturou i sportem. Pro všechny tyto obyvatele se město Rakovník snaží vytvářet a rozvíjet vhodné podmínky pro jejich všední potřeby a zájmy. V minulosti se takto městu Rakovník
podařilo za finančního přispění z tehdejšího Společného regionálního operačního programu opravit staré
autobusové nádraží a vytvořit z něj plnohodnotný dopravní terminál s propojením na vlakové nádraží.
Podobnou filozofii razí město Rakovník i v případě Regionálního operačního programu Střední Čechy,
ze kterého se podařilo získat podporu již na celkem 6 projektů v souhrnné výši cca 68 mil. Kč. Díky tomu může město Rakovník realizovat projekty v hodnotě blížící se 100 mil. Kč.

Informační měsíčník
Královského města Rakovníka

listopad 2011

REKONSTRUKCE DOMU OSVĚTY V RAKOVNÍKU

zdarma

Hlavním motivem rekonstrukce Domu osvěty v Rakovníku je navrátit tomuto dříve oblíbenému „svatostánku kultury“ jeho původní lesk a slávu. Prostory zrekonstruovaného Domu osvěty budou sloužit
k rozvoji spolkové činnosti a společenského dění ve městě. Po dokončení projektu v květnu 2012 ožije
Dům osvěty nejrůznějšími hudebními nebo tanečními vystoupeními různých skupin. Své místo by zde
měly najít i nejrůznější kulturní nebo i sportovní akce pro děti, které ve městě organizují zájmová sdružení a organizace. Realizace projektu tak přispěje k rozvoji společenského dění ve městě Rakovník a tím
ke zvýšení kvality života rezidentů města Rakovník.

NOVÁ ATRAKTIVITA CESTOVNÍHO RUCHU V RAKOVNÍKU
Město Rakovník se roku 2006 stalo majitelem zubožené kulturní památky, tzv. Lechnýřovny, kterou by
leckdo pokládal za bezcennou ruinu. Díky spolupráci s kulturními a zájmovými organizacemi se podařilo najít pro roubenku z období kolem roku 1800 zajímavé využití. Tato v Rakovníku svého druhu jedinečná stavba bude po rozsáhlé rekonstrukci od roku 2012 sloužit jako prohlídkový objekt pro veřejnost
s expozicí souboru loutek a kulturní historie města Rakovníka. Příležitostně roubenku oživí workshopy,
živá představení, nebo jarmarky na přilehlém dvoře.

(7)

V kostce

(15) V rámci
možností
(20) Popelka

CYKLOSTEZKA RAKOVNÍK – OLEŠNÁ
V roce 2008 získalo město Rakovník prestižní ocenění za budování a péči
o cyklostezky. Současná síť by se měla v průběhu roku 2012 rozrůst o trasu směrem na Olešnou, ze které bude možné odbočit směrem na Kněževes.
Přes 2 km dlouhá cyklotrasa zvýší bezpečnost cyklistů a zlepší podmínky
pro pravidelné využívání cyklodopravy mezi Rakovníkem a obcí Olešná.
Součástí projektu je i instalace příslušného mobiliáře v podobě laviček, odpadkových košů, dopravního značení, atp.

I. ETAPA REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY
Hlavní snahou Města Rakovník je regenerovat celou lokalitu městské památkové zóny tak, aby byl podtržen kulturně historický ráz této centrální
části města. Projekt „Regenerace památkové zóny, městského parteru ulic –
Vysoká, V Brance, Grillova, U Hluboké studny“ revitalizuje území bývalého
Židovského ghetta s původní historickou zástavbou. Celkové řešení projektu respektuje charakteristické prvky uliční sítě středověké zástavby. V rámci výstavby se také obnovují stávající sítě kanalizace, vodovodů a rozvodu
plynu. S příchodem podzimu spěje projekt ke svému zdárnému dokončení.

II. ETAPA REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY
Tento projekt plynule navazuje na
první etapu oprav Židovského ghetta v dalších ulicích historického centra města. Realizací projektu prostřednictvím příslušných stavebních prací
se upravují a rekonstruují stávající ulice Masná, Kamenná a Martinovského. Stejně jako v první etapě se mění všechny inženýrské sítě, zpevňují
a sjednocují jednotlivé plochy komunikací. V prostoru vznikne i odpočinková plocha s fontánou, lavičkami
a zelení. Projekt obsahující rozšíření
pěší zóny a instalaci městského mobiliáře pomůže zvýšit kvalitu života
obyvatel města Rakovník a v neposlední řadě zvýšit atraktivitu lokality
pro turisty.

BEZPEČNÁ KOMUNIKACE V HUŘVINÁCH
Projekt rekonstrukce komunikace v lokalitě Huřviny řeší opravu přístupové
komunikace pro zaměstnance a zákazníky řady podniků a dále i pro obyvatele žijící v této části města Rakovníka. Zmíněná rekonstrukce řeší nevhodně
nastavené parametry původní komunikace, které snižují bezpečnost provozu vozidel a osob. Ke zvýšení bezpečnosti přispěje i oprava systému odvodnění a rozšíření veřejného osvětlení. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění
dopravní dostupnosti a podpoře rozvoje dopravní obslužnosti.

Z DALŠÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z FONDŮ
EVROPSKÉ UNIE LZE UVÉST „DOPRŮZKUM STARÉ
EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE“.
Cílem doprůzkumu staré ekologické zátěže je získat a doplnit informace
o stávajícím rozsahu znečištění podzemních vod v jímacím území Rakovnického potoka. Zkoumány budou i cesty šíření kontaminantu ze zdrojové
oblasti v areálu společnosti Brano, a. s. Laboratorní zkoušky a poloprovozní testy ověří účinnost vhodných sanačních technologií. Projekt obsahuje
i zpracování analýzy rizik negativních vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí plynoucí z existence staré ekologické zátěže. Na základě závažnosti zjištěných informací budou navržena nápravná opatření včetně
cílových sanačních limitů.
Jan Polák, tisk. 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.

22. RADA MĚSTA
Datum konání: 21. 9. 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: 29. 9. 2011
čení stanoven na 31. 5. 2012. Tento
delší termín byl dohodnut z důvoV rámci zlepšování služeb veřejnos- du očekávání horších klimatických
ti byla radou města v druhé polo- podmínek s příchodem podzimnívině letních prázdnin vyhodnoce- ho počasí.
na zakázka na zavedení systému
akceptace platebních karet v po- PŘÍPRAVA NA OBNOVU
kladnách úřadu. Platební termi- JEDNÁNÍ O POZEMCÍCH
nály tak dodala banka ČSOB, a. s., POD PLÁNOVANÝM
Praha. Tento bankovní dům nabídl OBCHVATEM
nejmenší bankovní provizi ve výši Rada města v souvislosti s ne1,5%, kterou banka inkasuje za ka- dávným dokončením změny č. 8
Územního plánu sídelního útvaru
ždou provedenou transakci.
Následně bylo třeba vyřešit softwa- Rakovník obdržela informace o řerové propojení terminálů na účet- šení majetkoprávních vztahů, které
ní systémy Městského úřadu Ra- se týkají pozemků dotčených stavkovník. K tomuto propojení došlo bou plánovaného obchvatu trasy
v první polovině září a od pondělí B3 a B1 města Rakovníka.
tohoto týdne (39. týden) lze platit V případě úseku B3 se s několika
kartou jak na hlavní pokladně úřa- vlastníky podařilo již uzavřít smlouvy o smlouvách budoucích (směndu, tak i na odboru dopravy.
Platební kartou je možné platit né nebo kupní). Další skupinu tvoří
všechny běžné poplatky, jako např. vlastníci, kteří souhlasí s podmínkaza odpady, psy, za přihlášení vozi- mi, nicméně by upřednostnili prodej celého pozemku, popř. nejsou
dla apod.
zcela rozhodnuti, zda pozemek
NOVÝ DODAVATEL PRACÍ smění nebo odprodají. Dalších několik vlastníků nesouhlasí s podNA URNOVÉM HÁJI
Město Rakovník v souladu s plá- mínkami stanovenými usnesením
nem postupných oprav pietních zastupitelstva č. 44/09. Několik
míst mělo v úmyslu provést v letoš- vlastníků pozemků na opakovaním roce opravy cest ve východní né výzvy úřadu nereagovalo. Dále
části Urnového háje. V rámci těchto bude třeba dojednat nebo obnovit
oprav by mělo dojít nejen k rekon- jednání s vlastníky pozemků, které
strukci cestiček, ale i osazení no- budou plánovanou trasou obchvavých schodů apod. O tuto zakázku tu dotčeny jen dočasně.
projevily zájem tři podnikatelské Na posledním zastupitelstvu bylo
subjekty. Na základě vyhodnocení dále odsouhlaseno podání žádosti
zadávacího řízení byla k uzavření na Pozemkový fond ČR o bezúplatsmlouvy o dílo vyzvána firma SaM ný převod p. p. č. 3072/1 o výměře
silnice a mosty, a. s., z České Lípy, 9 113 m2, který leží v budoucí trakterá nabídla i výrazně nižší ce- se úseku B3.
nu než ostatní konkurenti, řádově U trasy obchvatu B1 byla vedeo 100 tisíc Kč. Firma ovšem zřejmě na s majiteli pozemků předběžná
přecenila své síly a dopisem násled- jednání a následně došlo k aktuně odstoupila od realizace zakázky, alizaci záborového elaborátu. Po
v níž kalkulovala s výrazně nižší ce- tomto upřesnění bude již možné jednat s jednotlivými majiteli
nou za ruční výkopové práce.
Rada města po seznámení se s tou- pozemků dotčených plánovanou
to situací rozhodla, že veškeré úpra- stavbou.
vy v Urnovém háji provede firma Rada města s ohledem na obdržeRoman Topinka z Rakovníka. Tato né informace rozhodla o vypracofirma nabídla druhou nejnižší cenu vání zadání výběrového řízení na
ve výši 356 454,– Kč vč. DPH. S ohle- zajištění výkonu inženýrských čindem na posunutí termínu podpisu ností, spočívající v dokončení řesmlouvy o dílo byl termín dokon- šení majetkoprávních vztahů pod

PLATEBNÍ KARTOU
I NA ÚŘADU

Zprávy z města

trasami obchvatu města Rakovníka
B3 a B1 a přípravou obou staveb do
fáze územního rozhodnutí. Po zpracování tohoto zadání bude zadávací řízení předloženo ke schválení radě a následně vyvěšeno na úřední
desku úřadu.

NOVÁ DLAŽBA
NA DVŮR DDM
Dům dětí a mládeže Rakovník nabízí dětem všech věkových kategorií celou řadu zájmových aktivit.
Některé tyto činnosti jsou provozovány pod střechou „klubovny“
v Čermákových sadech a některé
v přilehlé zahradě nebo dvoře. Četné soutěže i výlety se konají i mimo
toto sídlo nebo i za bránami města Rakovník.
V minulých letech došlo na budově v majetku města k postupné výměně původních oken za plastová
a tím i k úsporám za vytápění objektu. Nyní je na řadě oprava dlažby na přiléhajícím dvoře, která je již
na mnoha místech rozpraskaná nebo propadlá.
V zadávacím řízení se o zakázku
ucházelo 5 podnikatelských subjektů. S nejnižší nabídkovou cenou
225 908,22 Kč vč. DPH zakázku vyhrála společnost ARBOREA Rakovník, s. r. o. Nejvyšší cena se zastavila na částce převyšující 350 tisíc Kč.

SCHODIŠTĚ U KŘÍŽKU

poskytovány také seniorům externě. Zatímco obyvatelé domu ve Vysoké ulici mohou k odpočinku a relaxaci využít uzavřeného dvoru, na
Wintrově nám. tato možnost chybí.
Z tohoto důvodu by zde mělo dojít k výstavbě altánu, který tak rozšíří možnosti relaxace i mimo tzv.
Domovinku.
Zadávacího řízení se zúčastnily 3 firmy. Nabídku s nejnižší cenou zaslala firma K. WOODS, s. r. o., z Rakovníka ve výši 290 403,17 Kč vč. DPH.
Naopak nejvyšší nabídnutá cena
byla přes 480 tisíc Kč.

NOVÁ WC VE SMUTEČNÍ
OBŘADNÍ SÍNI
Smuteční obřadní síň a její okolí
patří k jednomu z pietních míst
města Rakovníka. V předešlých
letech zde došlo ke zhotovení
nového oplocení, aby nedocházelo k znevážení vsypové a rozptylové loučky, např. i čtyřnohými mazlíčky. Dále se na objektu
provádí běžná údržba a drobné
opravy. Nicméně postupem času
si i zázemí této síně zaslouží větší
renovaci. Město Rakovník nechalo v průběhu letošního roku vypracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci WC. V rámci
rekonstrukce vznikne nové WC
splňující již dnes běžné standardy i pro pohybově handicapované
spoluobčany. Dále dojde i k přebudování vodovodní přípojky, jejíž nynější šachtové umístění ve
dvoře smuteční síně je nepraktické a problémové.
V konkurenci 4 firem uspěla s cenou ve výši 322 401,16 Kč vč. DPH
firma Roman Topinka z Rakovníka.
Některé cenové nabídky přesáhly
i 410 tisíc Kč.

Během prázdnin se na radu města obrátili zástupci bytových domů
s požadavky na opravu přístupových schodišť. Jedním z těchto míst
je i schodiště v ulici U Křížku sloužící k přístupu do domu č. p. 2236.
Na vypsané zadávací řízení reagovala pouze firma Údržba městských
komunikací Rakovník, spol. s. r. o.,
která nabídla realizaci opravy v ceně 62 914,– Kč vč. DPH. Vzhledem WC PRO „KLIENTY“
k velikosti schodů je nabízená cena ODBORU DOPRAVY
odpovídající.
Městský úřad Rakovník vykonává
svou činnost v několika budovách.
ALTÁN PRO KLIENTY DPS
Většina odborů sídlí v bývalé budoPečovatelská služba Rakovník po- vě okresního úřadu, která de facto
skytuje celou řadu služeb pro své tvoří díky společnému dvoru jeden
klienty v domech na Wintrově nám. administrativní celek s historickou
a ve Vysoké ulici. Další služby jsou budovou radnice. Pouze odbor

www.mesto-rakovnik.cz
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dopravy má své sídlo v oddělené
budově nedaleko autobusového
nádraží. Na základě požadavku vedoucího odboru by v tomto objektu měly vzniknout ze skladových
prostor úklidu nové toalety pro příchozí klienty. Po vypracování projektové dokumentace bylo vypsáno zadávací řízení, do kterého své
služby nabídlo 5 firem. Nejnižší cenu realizace ve výši 136 016,– Kč vč.
DPH zaslal Petr Hájek z Rakovníka.
Cenový rozptyl nabídek byl až do
ceny převyšující 230 tisíc Kč.

OPRAVA SCHODŮ V ALEŠOVĚ ULICI
Na přípravách oprav schodů se začalo pracovat na konci roku 2010, kdy
byla vypracována i projektová dokumentace. Dle projektu by mělo dojít
k přeložení již dosluhujícího schodiště dále od nemovitosti garáže
i z důvodu špatné izolace. Po schválení rozpočtu města byly za účelem
vydání stavebního povolení požádány dotčené orgány o vyjádření. Přitom se zjistilo, že posunutím schodiště bude zasažen i hlavní vodovodní

řad vedoucí z lokality Wintrova nám.
a okolí. Po vytýčení a zaměření řadu nabylo stavební povolení právní
moci na konci července. Práce měla
provést firma Údržba městských komunikací Rakovník, spol. s. r. o., která ovšem s ohledem na své vytížení
sdělila, že není schopna z kapacitních důvodů a technické náročnosti
zakázku zrealizovat.
S ohledem na tuto informaci rozhodla rada města o vypsání zadávacího řízení, které by mohlo být vyhodnoceno na začátku října. Práce

na opravách by při vhodných klimatických podmínkách mohly začít v polovině října a nové schody
by mohly být hotové za předpokladu příznivého počasí 15. listopadu.
Zmíněná stavba zahrnuje zbourání
celého původního schodiště a vystavění nového, vč. zhotovení nového přístupového chodníku od sídla
firmy Ravos, s. r. o. a také posunutí
vodorovného dopravního značení
v podobě přechodu pro chodce.
Jan Polák,
tiskový mluvčí MěÚ Rakovník

23. RADA MĚSTA
Datum konání: 5. 10. 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: 13. 10. 2011

ŠESTÁ DOTACE Z ROP
STŘEDNÍ ČECHY
Městu Rakovník se podařilo uspět
s dalším projektem v rámci výzev
Regionálního operačního programu Střední Čechy. Tentokrát byl
podpořen projekt obnovy místní
komunikace v lokalitě Huřviny, kde
má své provozovny a sklady několik
firem a živnostníků. Z evropských
fondů má město přislíbenu dotaci
ve výši 7 525 123,– Kč, což představuje 72,5% celkových způsobilých
výdajů projektu.
V předešlých výzvách město získalo evropské dotace na obnovu
Domu osvěty, Regeneraci městské
památkové zóny (2 etapy), novou
atraktivitu cestovního ruchu v podobě Lechnýřovny a zhotovení cyklostezky Rakovník – Olešná s propojením Olešná – Kněževes.

ZHOTOVENÍ BUSTY
NA ZIMNÍ STADION
Po celý měsíc září měla veřejnost
možnost přispět libovolně velkým
obnosem na zhotovení busty Milana Kotála buď prostřednictvím
dvou kasiček, nebo na speciální
bankovní účet. Po sečtení všech
došlých a vhozených darů se podařilo vybrat po přičtení úroků
a odečtení bankovních poplatků
12 477,85 Kč. Busta patrona rakovnického hokeje bude v podzimních měsících slavnostně odhalena v prostoru hokejové haly.
Na odlití busty se již pracuje
a město Rakovník dofinancuje její zhotovení částkou 87 522,15 Kč.
Autorem busty je čestný občan
města Rakovníka a akademický
sochař v jedné osobě Miroslav
Pangrác.
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SCHODIŠTĚ ÚŘADU
Ve všech budovách úřadu se každoročně provádějí kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
V loňském roce byly touto kontrolou zjištěny nedostatky na schodišti v budově Na Sekyře (bývalý
okresní úřad). Vytýkanou závadou
jsou okrajové pogumované lišty na
schodnicích, které jsou v současné
době již značně poškozené.
V této souvislosti bylo již v březnu
vypsáno a následně i vyhodnoceno zadávací řízení, ve kterém zakázku získala firma Josef Drábek
z Rakovníka za cenu 122 419,– Kč
vč. DPH. Stejná firma však uspěla
i v zadávacím řízení na rekonstrukce bytů v Domě pečovatelské služby na Wintrově náměstí, které bylo
třeba zrealizovat přednostně. Třetí z rekonstruovaných bytů firma
bez závad předala svému uživateli na konci září. S ohledem na tyto
skutečnosti rada města souhlasila
s uzavřením dodatku k původní
smlouvě a prodloužila dokončení
oprav schodů do konce listopadu.
Od pondělí 10. října již firma provádí smluvené opravy a z tohoto
důvodu musí jak zaměstnanci úřadu, tak i veřejnost používat výtah
v nové přístavbě.

ZINKOVÁNÍ
MINIGOLFOVÝCH DRAH
Město Rakovník se v letošním roce
snažilo získat dotaci na pozinkování minigolfových drah, na kterých
své síly změřila v rámci letošního
mistrovství i česká minigolfová elita. Bohužel žádost nebyla z Fondů
Středočeského kraje uspokojena.
Již v červnu proto rada rozhodla
o realizaci akce i bez dotace a vy-
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psala zadávací řízení, ve kterém
v konkurenci dvou nabídek uspěla
s nižší cenou ve výši 270 540,– Kč
vč. DPH firma Roman Topinka z Rakovníka. Díky pozinkování nebude třeba každé dva roky čistit a natírat kovové rámy a prodlouží se
tak životnost křehkých azbestocementových drah, u kterých hrozilo
i prasknutí z důvodu častého rozebírání. Dalším pozitivem je i úspora nákladů na údržbu. Veškeré práce by měly být hotovy do poloviny
prosince.

OPRAVA SCHODIŠTĚ
V letošním roce došlo na základě
rozhodnutí rady k opravám schodišť k bytovým domům Pod Nemocnicí a U Křížku. K radě města
doputovala další žádost z lokality
Pod Nemocnicí s požadavkem na
opravu schodiště k domu č. p. 2140
a 2141. Po zhodnocení stavu schodů rada města souhlasila i s touto
opravou. Na základě souhlasu bude vypsáno zadávací řízení a vybrán zhotovitel.

REKONSTRUKCE BYTU
DALŠÍ SCHODY
V SOKOLOVNĚ
Rakovnická sokolovna patří mezi významné architektonické památky města. V letních měsících
nechalo město Rakovník zrekonstruovat již propadající se hlavní
schodiště za téměř 140 tisíc Kč.
Následně po konzultacích s odborníky požádalo město Rakovník
o zařazení sokolovny do Programu záchrany architektonického
dědictví pro rok 2012, vyhlášeného Ministerstvem kultury ČR. K tomu nechala rada města vypracovat
potřebné projektové dokumentace. Na rozhodnutí si bude muset
město Rakovník ještě několik měsíců počkat. Do té doby by se asi
zcela rozpadly schody z jihovýchodní strany objektu. Z tohoto
důvodu rozhodla rada města o zadání zakázky na jejich opravu dle
odborného posouzení památkářů
rakovnické kamenické firmě Ladislav Humpál za cenu 112 764,– Kč
vč. DPH. Stejná firma provedla
opravy i hlavního vstupního schodiště a byla také jedinou, která na
zadávací řízení reagovala.

V nedávné době se uvolnil nájemní byt č. 2 v Nádražní ulici č. p. 4,
který řadu let užíval jeden nájemník. Z tohoto důvodu nebylo možné provést nezbytnou rekonstrukci rozvodů a sociálního zařízení
apod. Do zadávacího řízení nabídly své služby pouze 2 podnikatelské
subjekty. S cenou ve výši 430 778,–
Kč vč. DPH uspěla firma Josef Drábek z Rakovníka. Druhá nabídka byla o 60 tisíc Kč vyšší.

PROVOZNÍ LÁVKA
PRO RYBÁŘE
Na Bartoňském rybníku měla dle výsledku zadávacího řízení nainstalovat firma ERKA Žatec, s. r. o., za cenu
131 417,06 Kč vč. DPH provozní lávku pro rybáře, která by umožňovala
bezpečnou a snadnou manipulaci
se stavidlem při výlovech. S vítězem
zakázky bylo domluveno předání
stavby na 19. 9. 2011. Namísto toho obdrželo město Rakovník zprávu o odstoupení firmy od smlouvy
o dílo. Firma jako důvod odstoupení uvedla změny v projektu. Jedinou změnou ovšem byl požadavek rybářů na zhotovení posledního
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poloroštu jako odnímatelného nebo otevíratelného namísto pevného,
který by tak usnadňoval manipulaci s vypouštěcím zařízením. Z tohoto pohledu lze hodnotit důvod jako
zástupný. Nicméně na nastalou situaci je třeba reagovat, proto příslušný odbor oslovil další firmy v pořadí,
zda by byly ochotny zrealizovat zakázku do konce roku. Obě další firmy v pořadí s téměř stejnou cenou
realizace se vyjádřili pozitivně. Rada města s ohledem na obdržené informace rozhodla o zadání zakázky
druhé firmě v pořadí, a to ALLKON,
s. r. o., z Meziboří. Cena realizace je
168 256,34 Kč vč. DPH.

ALEŠOVY SCHODY
Po zhodnocení stavu a možností
oprav schodů z Alešovy ulice směrem do ulice Fr. Diepolta byl vypracován projekt na jejich posunutí od
nemovitosti garáže. Následně po
získání stavebního povolení a zaměření všech inženýrských sítí mělo dojít k realizaci stavby Údržbou
městských komunikací Rakovník,
s. r. o. S ohledem na kapacitní vytížení městské servisní firmy a technickou náročnost stavby, rozhodla rada
města o vypsání zadávacího řízení.
Do stanoveného termínu obdrželo město Rakovník 4 nabídky.

V této konkurenci uspěla s cenou
252 109,38 Kč vč. DPH firma SAT-AN Stavby SE z Kladna. Naopak
nejdražší nabídka dosahovala téměř 550 tisíc Kč. Po nových schodech bychom se mohli projít za
předpokladu příznivého počasí již
15. listopadu.

POČÍTAČE PRO ŠKOLSKÁ
ZAŘÍZENÍ
V červenci roku 2010 zakoupilo
město Rakovník pro potřeby úřadu
100 ks použité počítačové techniky,
která byla používána v celostátním
projektu Eliška (evidence dopravních agend). Za tuto počítačovou
techniku značky DELL vč. LCD monitoru a softwaru Windows bylo
uhrazeno 296 400,– Kč vč. DPH. Pokud by se nakupovala technika se
srovnatelnými parametry, stálo by
to městkou pokladnu cca 1,5 mil Kč.
Postupně jsou tyto počítače zaváděny na jednotlivé odbory a stará technika je vyřazována. Nicméně některá tato starší technika je
funkční, proto ji úřad zdarma nabídl hlavně základním školám k využití ve výuce. Zájem projevila 3. ZŠ
Rakovník, kde bude takto využito
30 ks počítačů a 24 monitorů. Další tři PC sestavy putují do Základní
školy a Mateřské školy Lužná.

NOVÉ OSVĚTLENÍ
V ULICÍCH
Po provedené rekonstrukci inženýrských sítí v ulici Čelakovského v úseku od ulice Václavská k ulici Kotkova
došlo za přispění města Rakovníka
k celkové opravě chodníků. Během
této opravy se snížila výška chodníku a díky tomu došlo k odhalení základu paticových stožárů veřejného
osvětlení starého cca 30 let. Z tohoto důvodu by bylo třeba provést nezbytné opravy nebo některé lampy
dokonce vyměnit. S ohledem na tyto skutečnosti rozhodla rada města o výměně všech 12 ks stožárů za
nové bezpaticové. Výměnu za cenu
190 693,– Kč vč. DPH provede firma
ERIMP – Pavel Srp z Rakovníka, která
pro město Rakovník provádí servis
veřejného osvětlení.

PETICE ZA HŘIŠTĚ
NA VINOHRADECH
Na začátku září byla na Městský
úřad Rakovník doručena petice požadující zhotovení dětského hřiště
v lokalitě Vinohrad, kterou lze vytýčit dle bydlišť podepsaných občanů
ulicemi Kollárova, Luženská a Lišanská. Petice obsahovala 259 podpisů.
Po kontrole uvedených jmen byly
u některých podepsaných odhaleny nesrovnalosti s uvedením trva-

lého pobytu nebo v některých případech se jednalo o fiktivní osoby.
I přes tyto nesrovnalosti provedl příslušný odbor v dané lokalitě
místní šetření a navrhl několik míst
k instalaci herních prvků. Nejbližší
dětské hřiště se nachází v lesoparku Jamka nebo vzdálenější v ulici
U Křížku. Jediné hřiště v této lokalitě je u místní mateřské školky,
kde si mohou hrát pouze děti z MŠ
a Mateřského centra Paleček.
Rada města všechny tyto informace zvážila a i s ohledem na schválený harmonogram obnovy a kontrol
dětských hřišť rozhodla o zahájení
práce na přípravě zhotovení dětského hřiště na sídlišti Vinohrady na vytipovaných místech. V prostoru na
rohu ulic Pod Václavem a Zdeňka
Štěpánka by mělo vzniknout centrální hřiště (více herních prvků na
jednom místě) a dále o něco níže
mezi zástavbou se osadí jednotlivé
herní prvky. Během zimního období tak budou zahájeny úkony k získání stavebního povolení. Ke stavbě
by tak mohlo dojít v průběhu roku
2012 podobnou formou jako v ulici
Otýlie Beníškové, kde byla stanovena fixní cena hřiště a firmy navrhly
hřiště dle svých představ.
Jan Polák,
tiskový mluvčí MěÚ Rakovník

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

7. ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Zastupitelé:

Mgr. Miloslav Blecha, Mgr. Jaroslav Hamouz, PhDr. Marcel Chládek, MBA, MUDr. Eva Kašová, Mgr. Miroslav Koloc, MUDr. Oldřich
Kronich, Miloslav Kubínek, RSDr. Vladimír Kvasnička, Václav Laňka, prom. biolog, Ing. Mgr. Miloš Lippert, MUDr. Jiří Ludačka, Ing.
Zdeněk Nejdl, Zdeněk Renc, Mgr. Radka Soukupová, Bc. Jan Švácha, PaedDr. Luděk Štíbr, MUDr. Ivo Trešl, Mgr. Bc. Ludvík Vožeh
a tajemnice MěÚ Mgr. Eliška Holková.
Omluveni:
Mgr. Zdeňka Jirková, Mgr. Marek Pavlík, Mgr. Jindra Plamitzerová.
Zapisovatelka: Jaroslava Holá
Zapsáno:
15. 10. 2011
V pondělí 26. 9. 2011 se od 17.00
hodin v sále Kulturního centra Rakovník konalo 7. zasedání zastupitelstva města. Program jednání obsahoval několik zajímavých bodů,
které se věnovaly ekonomickým,
sociálním, investičním a majetkovým věcem.
Na úvod všechny přítomné tradičně přivítal starosta města a v úvodním slově také konstatoval, že materiály k jednotlivým zprávám byly
všem rozeslány v jednacím řádu
stanoveném termínu. Po schválení
programu jednání, volbě návrhového výboru a ověřovatelů zápisu
začali zastupitelé projednávat jednotlivé body jednání.
Nejdříve zastupitelé vzali na vědomí zápis z 6. zasedání zastupitelstva
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města, u kterého zastupitelé opravili hlasování na straně 6 po přijetí usnesení č. 83/11 (Pro 10, proti 6,
zdrželi se 2) a dále na straně 8 bylo u příspěvku pana Vožeha nahrazeno slovní spojení „plán obnovy
města“ textem „plán rozvoje města“.
Poté již uvedla tajemnice úřadu zprávu mapující stav plnění
usnesení z předcházejících zasedání, ke kterým doplnila splnění úkolů vyplývající z usnesení č.
85/11 a č. 146/11. V usnesení vzali
zastupitelé plnění úkolů na vědomí. Druhá zpráva se věnovala návrhu obecně závazné vyhlášky
k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností. V diskuzi
(p. Kubínek, místostarosta, starosta, p. Lippert, tajemnice, p. Renc,

p. Chládek, p. Ludačka, pí Trešlová)
zazněla informace o přepracování
posledního článku o poskytování výjimek, dále o potřebnosti vyhlášky, možnosti poškození konání kulturních a společenských akcí,
sankcích za porušení vyhlášky atd.
V usnesení zastupitelé většinou
hlasů schválili znění nové obecně
závazné vyhlášky.
Ve zprávě ekonomického odboru, kterou uvedl vedoucí odboru,
schválili zastupitelé rozpočtová
opatření č. T/21 – T/27 dle zákona č. 250/2000 Sb. za období červenec – září 2011.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví předložil ústy vedoucího
odboru zastupitelstvu k projednání zprávu ke snížení neinves-

tiční dotace Pečovatelské službě Rakovník schválené na rok
2011. Toto snížení je možné na základě obdržené vyšší dotace ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
Převedené finanční prostředky ve
výši 290 000,– Kč navýší dle souhlasu zastupitelů položku rozpočtu určenou na investice do domů pečovatelské služby. V letošním roce se
pokračuje opět v rekonstrukcích
bytů a navíc bude před objektem
na Wintrově nám. postaven nový
odpočinkový altán.
Poté již zazněl z úst vedoucí odboru výstavby a investic komentář
k jednacímu řízení bez uveřejnění ke stavbě Lechnýřovny, jehož
podstatou byl vzájemný zápočet
víceprací a méněprací na probíha-
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jícím projektu, který nepřesáhl 5 %
z celkové ceny. Z tohoto důvodu
bude využito ustanovení všeobecných podmínek a veškeré náklady
půjdou na vrub zhotovitele v podobě firmy PEGISAN, s. r. o., z Plzně.
S tímto výsledkem jednání zastupitelé souhlasili a rozhodli v tomto
smyslu uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo. V následující zprávě se
zastupitelé věnovali návrhu zadání změny č. 9 Územního plánu
sídelního útvaru Rakovník (dále
jen ÚPSÚ). Předmětem zprávy bylo
opětovné zařazení změny Z 9.6 týkající se bývalé kotelny v ulici Pod
Václavem. V diskuzi se hovořilo (vedoucí odboru, pí Dykastová, p. Vožeh, p. Chládek, starosta, p. Blecha,
p. Ludačka, p. Lippert, p. Kronich, p.
Hamouz a z veřejnosti p. Kulhánek)
o chybě v minulém materiálu, kvalitě předloženého materiálu, potřebě změny na smíšenou plochu, záměru majitele kotelny, současných
úpravách objektu kotelny, provedené kontrole stavebního úřadu
a právním názoru oddělení úřadu.
Hlasováním zastupitelé rozhodli
o revokaci usnesení č. 86/11 a zařadili lokalitu Z 9.6 opět do zadání
změny č. 9 ÚPSÚ Rakovník.
Zprávy odboru správy majetku se
týkaly převážně odkoupení a prodejů pozemků apod. Na základě
rozhodnutí zastupitelstva dojde k
prodeji pozemkových parcel číslo 655/22, 3643, 2354/4, 2920/75

vše v k. ú. Rakovník. Za všechny
tyto pozemky získá město Rakovník do svého rozpočtu cca 190 tisíc
Kč. V další zprávě schválilo zastupitelstvo postoupení práv k nakládání se „III. stavbou ČOV Rakovník
– kalové hospodářství“ v hodnotě bezmála 47,8 mil Kč do Vodohospodářského sdružení obcí
Rakovnicka. Obdobně bylo naloženo i s darem v podobě prodlouženého vodovodního řadu
Na Spravedlnosti od společnosti
DŘEVODOMKY EU, s. r. o., z Prahy.
Hodnota tohoto majetku činí 184
tisíc Kč. Z bytové politiky rozhodli zastupitelé o prodeji bytové jednotky č. 3 v Malinovského ulici č. p.
1590. Byt se závazkem nájemního
vztahu získal zájemce za 269 000,–
Kč. Bezúplatně dle souhlasu zastupitelů získá město Rakovník pozemkovou parcelu č. 1644/14
o výměře 61 m2 v k ú Rakovník
od Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových. Podobně by mělo získat město Rakovník
i pozemkovou parcelu č. 3072/1
o výměře 9 113 m2 v k. ú. Rakovník
od Pozemkového fondu ČR. V tomto případě odsouhlasilo zastupitelstvo podání žádosti o bezúplatný
převod.
Závěrečnou diskuzi otevřel informací o připravovaném materiálu
k převzetí TJ TZ Rakovník starosta
města. Celou informaci o rozhodnutí rady města o stavebně – tech-

nickém průzkumu doplnil vedoucí
odboru správy majetku. Následně
p. Kubínek vyjádřil potěšení nad záměrem instalovat bustu pana Milana Kotála na zimní stadion. V této
souvislosti dal na zvážení pojmenovat celý stadion po tomto patronovi rakovnického hokeje. Poté
se obrátil s dotazem k tajemnici
úřadu, jak se kontrolují investoři při výkopech a vyjádřil své znepokojení nad délkou termínů. Paní tajemnice přislíbila vyhotovení
písemné informace. Dále paní Kašová vyzvala radní města, aby se
vrátili a případně přehodnotili svůj
postoj v případě vyhrazeného parkování v Klicperově ulici. K problematice dále obecně hovořil p. Ludačka s tím, že na minulém jednání
navrhl zpracování generelu parkovišť. K tomu p. starosta uvedl, že
se materiál připravuje a hned jak
bude hotov, bude předložen dle
požadavku zastupitelům. Následně zastupitelé (p. Chládek, starosta, místostarosta, p. Štíbr, p. Renc,
p. Koloc) hovořili o bezpečnosti ve
městě, potřebě zaměřit se na zlepšení prevence, stálém dohledu
nad kamerami a činnosti strážníků
Městské policie Rakovník. Následně předseda kontrolního výboru
informoval zastupitele o kontrole mezinárodních vztahů a navrhl
odměnit za akci Sportfestgames
jeho organizátory a jmenovitě
p. Pavlíka. O případné odměně bu-

de rozhodovat rada města. V souvislosti s mezinárodní spoluprací
p. Renc požádal o sdělování termínu návštěv partnerských měst.
Poté informaci o průběhu realizované rekonstrukce hokejbalového
stadionu přednesl p. Koloc. Z řad
veřejnosti se paní Čiberová dotázala na termín veřejného projednání dopravního systému v centru
města. K tomu pan starosta uvedl,
že se uskutečnily schůzky odborníků a připravují se materiály pro
veřejné jednání. Podkladem byly
i podněty veřejnosti a po vyhotovení konečné dokumentace dojde
i k veřejnému projednání. Dále paní Čiberová směřovala svůj dotaz
k počtu strážníků, dle jejího úsudku by v Rakovníku mělo být až 33
strážníků. K tomu pan starosta uvedl, že průměr ve všech městech je
1 strážník na 1000 obyvatel. Městská policie Rakovník má nyní 15
strážníků. Z tohoto pohledu má
Rakovník určitou rezervu. Na závěr
diskuze pozval pan Renc všechny
přítomné na oslavy Rock-n-Rollu
v Rakovníku.
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 20.30 hodin.
Jan Polák,
tiskový mluvčí MěÚ Rakovník

POZVÁNKA
28. listopadu 2011 od 17.00 hodin se koná v sále KC Rakovník

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

 ZPRÁVA ZE SPRÁVNÍHO ODBORU
OMEZENÍ ČINNOSTI ODDĚLENÍ CESTOVNÍCH PASŮ
A OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
Od 1. 1. 2012 dojde ke změně zákona č. 328/1999 Sb., o občanských
průkazech, který bude zavádět nové
typy občanských průkazů se strojově
čitelnými údaji a občanské průkazy
se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem.
V souvislosti s potřebou provedení
obnovy centrálního informačního
systému cestovních dokladů s biometrickými prvky dojde k odstávce
tohoto systému v termínu od 6.00
hodin dne 17. listopadu 2011 do
6.00 hodin 21. listopadu 2011.
Z tohoto důvodu nebude možné
v pátek 18. listopadu 2011 ani při-
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jímat nové žádosti o vydání e-pasů, ani tyto biometrické pasy předávat. Odstávka se však netýká tzv.
rychlopasů.
Další nezbytná technologická odstávka v souvislosti s implementací nového typu občanských průkazů proběhne v termínu od 16.00
hodin v pátek 23. prosince 2011
do 6.00 hodin v pondělí 2. ledna
2012. (Pozn.: v pátek je MěÚ Rakovník otevřen pouze do 14.00 hodin). S ohledem na novelu zákona
a s tím související odstávku počítačového systému bude možné si
požádat o stávající typ občanské-
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ho průkazu na správním odboru
MěÚ Rakovník pouze do 14. prosince 2011. V případě podání žádosti u místně nepříslušného obecního
úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričního úřadu musí žadatel vše stihnout do 30. listopadu
2011. Již hotové občanské průkazy
stávajícího typu bude možné vyzvedávat bez omezení.
I tato druhá technologická odstávka se dotkne biometrických pasů
neboli také e-pasů. Nejzazší termín pro podání žádosti o e-pas
je stanoven na 19. prosince 2011.
Vyzvednutí již hotového e-pasu lze

učinit nejpozději do 14.00 hodin
dne 23. prosince 2011. V době odstávky systému však bude možné
vydávat tzv. rychlopasy (pasy typu
„BLESK“).
Z tohoto důvodu apelujeme na veřejnost, aby si v případě plánované dlouhodobé cesty do zahraničí
zkontrolovala své cestovní doklady
a zavčasu si v případě potřeby podala příslušnou žádost o nový doklad. Vydání nového e-pasu trvá
min. 3 týdny.
Alena Zemanová,
vedoucí správního odboru
MěÚ Rakovník

Zprávy z města

 V KOSTCE
CHODNÍK A PARKOVACÍ MÍSTA
ULICE FR. DIEPOLTA

NA SCHODECH SE PRACUJE

OPRAVA SCHODŮ Z ALEŠOVY ULICE

V ulici Fr. Diepolta byl dokončen projekt obnovy chodníku a zkapacitnění
Schody z Alešovy ulice byste hledali již marně. Stavební firma je již rozebrala a
parkovacích míst. Provedené úpravy v hodnotě 2 759 504,– Kč vč. DPH usnadní do 15. listopadu by mělo o pár metrů dále vyrůst zcela nové schodiště.
hlavně rodičům vyzvedávání dětí ze školní družiny, mateřské školy nebo z areálu
speciálních škol.

BEZPEČNĚJI NA ÚŘADĚ

ÚPRAVY HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ

S příchodem listopadu bude již hlavní schodiště na úřadě bez omezení přístupné. Na první pohled byste ani nepoznali, že zde stavební firma zcela vyměnila
obložení schodnic.

Na konci října chybělo dodělat již jen nejspodnější část schodů vedoucích do
suterénu budovy a původním hlavním vchodovým dveřím.

ZEBRA U DOMU OSVĚTY

VÝROČÍ AKADEMICKÉHO SOCHAŘE

Památkově chráněná část Domu osvěty se kromě nového kabátu dočkala i
potřebné izolace základu, od kterého vzlínala vlhkost do nové omítky. Následně
dle nařízení památkářů došlo k obnově chodníku za použití kamenné a betonové dlažby, připomínající tak trochu zebru.

Čestný občan města Rakovníka, akademický sochař Miroslav Pangrác oslavil
v říjnu další jubileum. K jeho narozeninám mu popřálo mnoho jeho přátel a mezi
gratulanty nechyběl ani starosta města Ing. Zdeněk Nejdl.

IZOLACE ZÁKLADŮ HISTORICKÉ BUDOVY

Stalo se

NAROZENINY MIROSLAVA PANGRÁCE

www.mesto-rakovnik.cz
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 ZPRÁVA Z KANCELÁŘE TAJEMNÍKA ÚŘADU
TOPNÁ SEZÓNA
Topná sezóna začíná podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu 1.
září a končí 31. května.
Pravidelně v průběhu topné sezóny dochází k požárům vlivem zanedbané
nebo žádné údržby komínů, či nesprávného udržování tepelných spotřebičů.
Je tedy nutné připomenout si pár důležitých zásad, při jejichž dodržení lze
zabránit jak materiálním škodám, tak zmaření lidských životů.
Mezi časté příčiny vzniku požáru patří jiskry z komína nebo vznícení sazí. Komíny potřebují pravidelnou kontrolu a čištění. Povinností majitelů,
správců, uživatelů budov a dalších objektů, i uživatelů spotřebičů paliv ve
vztahu k čištění komínů, jsou vymezeny zvláštním předpisem, kterým je
vyhláška Ministerstva vnitra č. 111/1981 Sb., o čištění komínů a ČSN 73
4205 Komíny.
Uvedená vyhláška stanoví lhůty pro čištění komínů, případně kontrolu
jejich stavu za rok nejméně:
– jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče na paliva tuhá a kapalná do výkonu 50 kW šestkrát, s výkonem nad 50 kW čtyřikrát,
– jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče na paliva plynná do výkonu 50 kW,
pokud jsou opatřeny komínovou vložkou dvakrát, do výkonu 50 kW, pokud nejsou opatřeny komínovou vložkou šestkrát, s výkonem nad 50 kW
čtyřikrát,
– jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče paliv do výkonu 50 kW v rekreačních
domcích a chatách, pokud nejsou užívány celoročně, nejméně jednou.
V případě vzniku požáru sazí v komíně urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte hasiče na linku
150 nebo 112. Požár sazí v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít
k jeho popraskání nebo dokonce výbuchu. Do příjezdu hasičů se můžete pokusit zkrotit plameny pomocí vhazování písku vymetacími dvířky
nebo ze střechy do komína.
Pokud dojde k požáru komínového tělesa a hasiči zjistí, že těleso nebylo pravidelně kontrolováno a čištěno, hrozí majiteli pokuta, a to do výše 1000 Kč,
nebo s ním může být zahájeno správní řízení, kde fyzickým osobám hrozí
pokuta do 10 000 Kč a právnickým osobám do výše 250 000 Kč.
Mezi další časté příčiny požárů patří nesprávná obsluha topidla, manipulace se žhavým popelem, umístění hořlavých látek v blízkosti topidla,
špatné umístění topidla nebo zazděný trám v komíně.
Správná instalace topidel:
– vždy se řiďte návodem výrobce, který musí být připojen k výrobku. V žádném případě neinstalujte topidla bez odborné pomoci. Topidla nepodrobujte jakýmkoliv domácím „vylepšením“ nebo úpravám, zvyšuje se tím
riziko vzniku požáru, výbuchu či jiného neštěstí.
Správné umístění topidla:
– vždy je třeba dodržovat zásadu bezpečné vzdálenosti topidla od dalších
předmětů v místnosti, stavebních konstrukcí a podlahových krytin. Podrobnosti lze nalézt v příloze vyhlášky č. 23/2008 Sb. Pokud není možné

bezpečný odstup dodržet, musíte zajistit alespoň kvalitní tepelnou izolaci. Jakékoliv hořlavé látky a předměty, které se mohou vznítit, skladujte
pokud možno co nejdále od topidel. V žádném případě neodkládejte na
topné či ohřevné plochy jakékoliv hořlavé předměty. Topné těleso na pevná paliva zabezpečte ochrannou (nehořlavou) podložkou pod topidlem,
které znemožní vznícení podlahy tvořené hořlavými materiály a zabrání
také žhavým uhlíkům vypadlým z kamen zapálit okolní předměty.
Správná obsluha topidla:
– kamna na pevná paliva nesmíte nikdy zapalovat pomocí vysoce hořlavých
kapalin, vždy hrozí vznícení hořlavých par a vážné zranění,
– v případě topidel na pevná paliva dávejte vždy pozor na žhavý popel. Popel
nechte zcela vyhasnout a pak ho ukládejte do nehořlavých nádob, které jsou
neporušené, uzavíratelné a umístěné v bezpečné vzdálenosti od hořlavých
látek a stavebních konstrukcí z hořlavých hmot.
Pokud topíte plynovým vytápěním, nezapomeňte dodržovat lhůty revizí jednotlivých spotřebičů a pravidelně kontrolujte, zda správně fungují. Nebezpečí hrozí zejména u otevřených spotřebičů, kde při samovolném uvolňování plynu může dojít k otravě. Uživatelé plynového kotle musí minimálně
jednou ročně zajistit kontrolu celého spalovacího procesu, čistotou hořáků počínaje a funkcí pojistkového ventilu či termostatu konče.Topidla potřebují pro svou správnou funkci dostatečný přívod vzduchu. U některých
druhů topidel (např. u karmy) hrozí v případě nedostatečného odvětrání
otrava oxidem uhelnatým.
Skladování tuhých paliv a jiných materiálů:
– tuhá paliva skladujte odděleně od ostatních druhů paliv. V průběhu
skladování je třeba sledovat, zda se nevyskytují příznaky samovznícení
(např. při skladování lisovaných briket, apod.). V případě zjištění příznaků samovznícení (vytváření vodní páry, dýmu, apod.) je majitel objektu povinen provést potřebná opatření k odstranění nebezpečí vzniku
požáru,
– v případě, že tuhé palivo nebo jiný hořlavý materiál jsou skladovány v prostorách, kde je umístěn tepelný lokální spotřebič, je nutno dodržet vzdálenost min. 1 m od tohoto spotřebiče,
– materiál je třeba skladovat tak, aby v případě požáru nebyl znemožněn
přístup k rozvodným zařízením elektrické energie, plynu a vody a nebyly
ztíženy záchranné práce,
– majitel objektu zabezpečuje při sklizni a skladování úrody, zejména v místech výmlatu a skladování, zásobu požární vody v množství alespoň 200 l
a jiné věcné prostředky, které je možné používat ke zdolávání vznikajícího
požáru,
– pozor na manipulaci se zdroji otevřeného ohně (svíčka, cigareta, zapalovač) v blízkosti topiva.
Městský úřad Rakovník,
Oddělení obrany a ochrany

 2. ZŠ RAKOVNÍK
DRUŽSTVO 2. ZŠ RAKOVNÍK V CELOSTÁTNÍM FINÁLE KINDERIÁDY
Kinderiáda je nejvýznamnější atletická soutěž škol pro žáky 1. stupně. Ve
čtrnácti krajích se utkávají reprezentanti škol a nejlepší tři postupují do celostátního finále na Strahov.
Krajského kola v Kladně se 5. října 2011 zúčastnilo i družstvo 2. ZŠ Rakovník. Naši žáci předvedli vynikající výkony ve svých disciplínách a přesvědčivě zvítězili před 6. ZŠ Mladá Boleslav a ZŠ Masarykova, Kolín.
V kategorii 2. ročníku zaujala výkony Kateřina Roubalová, která zvítězila
v obou disciplínách (běh 60 m a skok daleký z místa). Vítězství si v běhu na
60 m odnesl také Marek Havel.
Mezi třeťáky byla nejrychlejší Eliška Krajčiová, která dosáhla nejlepšího
letošního času na 60 m. Tomáš Šíma přidal ve stejné disciplíně 2. místo.
V kategorii čtvrtých tříd vybojovala třetí místo ve sprintu Kateřina Khunová.
Mezi žáky pátého ročníku se nejvíce dařilo Kateřině Mastné, která s přehledem zvítězila v běhu na 60 m a dosáhla lepšího času než vítěz mezi chlapci.
Navíc Katka obsadila 2. místo ve skoku dalekém.
Pochvalu a poděkování za úspěšnou reprezentaci školy zaslouží tito žáci
a žákyně: K. Roubalová a M. Havel (2. roč.), E. Krajčiová a T. Šíma (3. roč.),
K. Khunová, F. Kalaš a D. Řezáč (4. roč.), K. Mastná a M. Pelc (5. roč.).
Petr Suk, trenér družstva
Držíme palce v celostátním kole!
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Zprávy z města, Informace

 1. ZŠ RAKOVNÍK
ADAPTAČNÍ KURZ 1. ZŠ RAKOVNÍK
Zvládli byste sestavit abecedu z věcí, které posbíráte po pokoji? Jak rychle byste dokázali naplnit sklenici polévkovou lžící vodou z rybníka a ještě
se při tom pořádně proběhnout? Dokážete účelně spolupracovat? Věříte
bezvýhradně lidem kolem sebe? Věříte sami sobě? Na tyto otázky hledali
odpovědi žáci 6. třídy 1. ZŠ Rakovník během posledního zářijového týdne
v krásném prostředí Vojtova mlýna u Čisté.
Přijeli sem, aby se navzájem poznali s novými spolužáky, naučili se spolu vycházet i mimo školu, obešli se pár dní bez rodičů a svých technických „miláčků“.
Program dětem umožnil poznávat přírodu doslova všemi smysly, uplatnit
svoji obratnost, rychlost, vytrvalost. Neobešly se ani bez notné dávky důvtipu a kreativity. Tomu všemu napomáhalo i povedené babí léto, neutuchající
nadšení, výborná bašta a ochotný personál Vojtova mlýna.
Martina Vorlová, Robert Chytrý
Krásný školní rok!

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 pořádá

ŠKOLIČKU PRO BUDOUCÍ
PRVŇÁČKY
Cílem Školičky je hravou a nenásilnou formou rozvíjet u dětí dovednosti
potřebné pro zvládnutí 1. třídy.
Školičku vedou zkušené a kvalifikované učitelky 1. stupně. Obsah hodin
je velmi pestrý: zaměřujeme se na rozvoj smyslového vnímání, rozvoj řeči a slovní zásoby, prostorovou orientaci, uvolňovací cviky jako přípravu
na psaní.
Děti poznají prostředí „velké“ školy, prohlédnou si svoji budoucí třídu, vyzkouší si práci v lavicích, seznámí se s novými kamarády a poznají paní
učitelku.
První setkání se uskuteční 2. listopadu 2011 od 15.30 hodin.
Schůzky se konají pravidelně každou středu, vždy ve stejném čase od 15.30
do 16.30 hodin v budově čp. 152 (tzv. Omáčkovně).

 POZVÁNKA

 POZVÁNKA NA ADVENT

Salon Beauty Radky Šímové a Sport a galanterie Ing. Marcely Šimůnkové
si vás dovolují pozvat na

MÓDNÍ SHOW
S HONZOU MUSILEM

Dne 14. 11. 2011 v 18.30 hodin v KC Rakovník
Modely rakovnických firem:
P+H prádlo – P. Bőhmová, H. Blažková
Sport – Ing. M. Šimůnková
Svatební salon Catherine– K. Šímová
Móda Elegance – B. Masáková
Simply Pretty – LERROS, RIFLE, IRON FIST

HOSTÉ: PETRA JANŮ A VOJTĚCH BERNATSKÝ
Vystoupí děti ZUŠ – OBOR TANEČNÍ,
pod vedením Adély Hauptmannové
O účesy modelek se postará Studio Styl Lenky Strouhalové.
Vstupenky v ceně 330 Kč je možné zakoupit ve výše uvedených firmách.

Výtěžek celé akce bude věnován Domovu Ráček
Mediální partner Týdeník Raport.

Informace, Pozvánky

www.mesto-rakovnik.cz
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 KULTURNÍ CENTRUM
STŘEDA 2. 11.
TYLOVO DIVADLO

PÁTEK 18. 11.
19.00 HODIN

William Douglas Home

LEDŇÁČEK
Lehkou rukou napsaná a černým humorem
oplývající konverzační komedie nás zavádí
do lepší společnosti, která řeší u kávy či
brandy své „fatální“ vztahy a problémy.
Režie Ladislav Smoček
Hrají Alena Vránová, František NĚMEC
a Petr Kostka
Převzaté představení Divadla UNGELT Praha
V rámci divadelního předplatného 2011 – 2012

STŘEDA 2. 11.
Kulturní centrum
8.30 až 16.30 HODIN
PŘEHLÍDKA STUDIJNÍCH
A UČEBNÍCH OBORŮ
středních škol a učilišť našeho a přilehlých
regionů pro školní rok 2012/2013
Pořádá Úřad práce ČR – Kontaktní pracoviště v Rakovníku, Informační a poradenské
středisko pro volbu a změnu povolání.

NEDĚLE 6. 11.

ČTVRTEK 17. 11.

FOYER TYLOVA DIVADLA
46. JAZZOVÝ VEČER

20.00 HODIN

TYLOVO DIVADLO
10.00 HODIN
TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ

Hrají JANA KOUBKOVÁ A QUARTET
BRASS BAND Rakovník Vstupné 80 Kč

Tintin a jeho věrný psí společník Filuta
společně narazí na model lodi, který v sobě
ukrývá nebezpečné tajemství. Tintin, který
je nevědomky vtažen do samého středu
několik set let staré záhady, se ocitá na
mušce Ivana Ivanoviče Sacharina, ďábelského padoucha.
Režie Steven Spielberg
Mládeži přístupný – 110 minut, v českém znění
Vstupné 150 Kč

NEDĚLE 20. 11.
SÁL KULTURNÍHO CENTRA
TANEČNÍ PODVEČER

16.00 HODIN

Hraje KVINTET Jiřího Soukupa
Vstupné 80 Kč

STŘEDA 23. 11.
SÁL KULTURNÍHO CENTRA
NA STOJÁKA

19.00 HODIN

Účinkují Daniel ČECH, Karel HYNEK
Lukáš PAVLÁSEK a Petr VYDRA
Originální česká „stand-up comedy“
čili sólové výstupy bavičů.
Vstupné 150 Kč

PÁTEK 25. 11.
SÁL KULTURNÍHO CENTRA
CECILSKÁ ZÁBAVA

20.00 HODIN

Setkání muzikantských generací
Hrají IDEAL BAND, KAMPANUS, QR BAND,
GRIPPEDS, TakyFanky, MERKUR
a hosté
Vstupné 80 Kč

SÁL KULTURNÍHO CENTRA 14.30 HODIN
NEDĚLE 27. 11.
STRAŠIDELNÝ BÁL S PALEČKEM
Diskotačení s BARBORKOU a zvířátky,
HUSOVO NÁMĚSTÍ
16.00 HODIN
Jan VAIDIŠ – kouzelník – soutěže – tombola.
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Pořádá Kulturní centrum ve spolupráci
– ADVENT ZAČÍNÁ
s Mateřským centrem Paleček Vstupné 50 Kč

STŘEDA 9. 11. – NEDĚLE 13. 11.
TYLOVO DIVADLO
POPELKA RAKOVNÍK 2011
XXX. celostátní přehlídka amatérského
činoherního divadla pro děti.
Přehlídka se koná pod záštitou ministra
kultury České republiky Jiřího Bessera

PONDĚLÍ 14. 11.
TYLOVO DIVADLO
19.00 HODIN
CESTUJEME S JAROSLAVEM TIŠEREM
KYPR 55+
aneb Výprava biologů – důchodců
Jarní rozkvetlý ostrov, město PAFOS a okolí,
výlet do hor a také trocha historie.
Vstupné 50 Kč

ÚTERÝ 15. 11.
SÁL KULTURNÍHO CENTRA
ŠOHAJI

19.30 HODIN

Kapela vznikla z původní Galánečky. V repertoáru mají jak krásné moravské písničky,
tak i skladby klasiků české dechovky.
Další koncert z cyklu VEČERY S DECHOVKOU
Vstupné 200 Kč

STŘEDA 16. 11.

Účinkují The SMALLPEOPLE – ZUŠ Rakovník
HRADNÍ DUO
Uvádí MARCELA ŠKÁBOVÁ
– moderátorka TV NOVA

KINO

ČTVRTEK 3. 11.
TYLOVO DIVADLO
ALOIS NEBEL

17.00 a 19.00 HODIN

Dlouho očekávaná adaptace kultovního
komiksu Alois Nebel autorů Jaroslava Rudiše a Jaromíra 99 přináší temný příběh s atmosférou podobnou filmům jako Scanner
Darkly, Sin City nebo Valčík s Bašírem.
Režie Tomáš Luňák
Mládeži přístupný – 90 minut Vstupné 70 Kč

NEDĚLE 6. 11.
TYLOVO DIVADLO
ŠMOULOVÉ

10.00 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 130 Kč

ČTVRTEK 17. 11.
TYLOVO DIVADLO
SPY KIDS 4

17.00 HODIN

Rebecca a Cecil, slavná dvojice malých
superšpionů, se vrací s novým dobrodružstvím ve čtvrtém pokračování filmové
série.
Zcela ojedinělým prvkem Spy Kids 4D je
zapojení čtvrtého rozměru – vůně.
Režie Robert Rodriguez
Hrají Daryl Sabara, Alexa Vega, Antonio
Banderas, Jessica Alba a další.
Mládeži přístupný – 95 minut, v českém znění
Vstupné 130 Kč

ČTVRTEK 17. 11.
TYLOVO DIVADLO
19.30 HODIN
TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK – 1. část
Bella Swan a Edward Cullen se po svatbě
vydávají na líbánky do Ria de Janeira, kde
se konečně, stranou všeho a všech, mohou
naplno oddat své lásce. Jejich štěstí ale
netrvá dlouho.
Režie Bill Condon
Hrají Robert Pattinson, Kristen Stewart,
Taylor Lautner a další.
Mládeži do 12 let nepřístupný – 120 minuT
Vstupné 90 Kč

NEDĚLE 20. 11.
TYLOVO DIVADLO
14.00 HODIN
TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ
Tintin a jeho věrný psí společník Filuta
společně narazí na model lodi, který v sobě
ukrývá nebezpečné tajemství. Tintin, který
je nevědomky vtažen do samého středu
několik set let staré záhady, se ocitá na
mušce Ivana Ivanoviče Sacharina, ďábelského padoucha.
Režie Steven Spielberg
Mládeži přístupný – 110 minut, v českém znění
Vstupné 150 Kč

NEDĚLE 20. 11.
SÁL KULTURNÍHO CENTRA 19.00 HODIN NEDĚLE 6. 11.
TYLOVO DIVADLO
17.00 HODIN
BOXEŘI DĚTEM – II.ročník
TYLOVO DIVADLO 17.00 a 19.30 HODIN
Boxerské exhibiční utkání – výtěžek sbírky
TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK – 1. část
PERFECT DAYS – I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY

bude věnován dětem
Zápas v bahně – ženy, soutěže
Spoluúčinkují CHIPPENDALES REVIVAL,
PROFI FITNESS MILLENIUM,
TS POWER CHEERS,
TS DANCERS 5EM
Pořádá Oddíl boxu TJTZ Rakovník za podpory Města Rakovníka a ve spolupráci
s Kulturním centrem Rakovník
Vstupné v předprodeji 130 Kč, na místě 150 Kč

10

Radnice | listopad 2011

„Nechápu, jak mi za rok může být pětačtyřicet, když pořád ještě nevím, čím chci být, až
vyrostu.“ Existenciální otázku hlavní hrdinky
přetavila režisérka Alice Nellis v originální
komedii, jejíž hlavní hrdinka nestihla dospět.
Režie Alice Nellis
Hrají Ivana Chýlková, Vojta Kotek, Ondřej
Sokol, Bob Klepl a další.
Mládeži do 12 let nepřístupný – 110 minut
Vstupné 100 Kč

Bella Swan a Edward Cullen se po svatbě
vydávají na líbánky do Ria de Janeira, kde
se konečně, stranou všeho a všech, mohou
naplno oddat své lásce. Jejich štěstí ale
netrvá dlouho.
Režie Bill Condon
Hrají Robert Pattinson, Kristen Stewart,
Taylor Lautner a další.
Mládeži do 12 let nepřístupný – 120 minut
Vstupné 90 Kč

Kultura

NEDĚLE 20. 11.
TYLOVO DIVADLO
OCELOVÁ PĚST

PÁTEK 25. 11.
19.30 HODIN

Když máte jen jednu šanci, musíte jí využít.
V drsném a napínavém akčním snímku
z blízké budoucnosti vystupuje Charlie
Kenton, bývalý boxer, jehož milovaný sport
ovládli dva a půl metru vysocí oceloví
roboti a lidé jako Charlie už do něj nadále
nijak nezapadají.
Režie Shawn Levy
Hrají Hugh Jackman, Evangeline Lilly a další.
Mládeži do 12 let nepřístupný – 130 minut,
v českém znění
Vstupné 100 Kč

ÚTERÝ 22. 11.

TYLOVO DIVADLO
AVATAR

NEDĚLE 27. 11.
19.30 HODIN

TYLOVO DIVADLO
17.00 HODIN
ARTUR 3 A SOUBOJ DVOU SVĚTŮ

Avatar před námi otevírá neuvěřitelný
svět za hranicemi naší fantazie, svět střetu
dvou naprosto odlišných civilizací. Nově
objevená vzdálená planeta Pandora je mírumilovné místo s obyvatelstvem – Na’vi,
žijícím v souladu s divukrásnou vegetací
planety.
Režie James Cameron
Hrají Sam Worthington, Zoe Saldana,
Sigourney Weaver a další.
Mládeži přístupný – 160 minut
Vstupné 100 Kč

Pomocí lsti se Maltazard dostal do světa lidí.
Má jasný cíl: sestavit armádu obřích seidů
a převzít nadvládu nad celým světem.
Vypadá to, že plány mu může zmařit jenom
Artur. Režie: Luc Besson
Mládeži přístupný – 105 minut Vstupné 90 Kč

NEDĚLE 27. 11.

TYLOVO DIVADLO
19.30 HODIN
TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK – 1. část

TYLOVO DIVADLO
ŠMOULOVÉ

Bella Swan a Edward Cullen se po svatbě
vydávají na líbánky do Ria de Janeira, kde
se konečně, stranou všeho a všech, mohou
naplno oddat své lásce. Jejich štěstí ale
netrvá dlouho.
Režie Bill Condon
Hrají Robert Pattinson, Kristen Stewart,
Taylor Lautner a další.
Mládeži do 12 let nepřístupný – 120 minut
Vstupné 90 Kč

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 130 Kč

PÁTEK 25. 11.

10.00 HODIN

NEDĚLE 27. 11.

TYLOVO DIVADLO
17.00 HODIN
JOHNY ENGLISH SE VRACÍ

TYLOVO DIVADLO
SPY KIDS 4

14.00 HODIN

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 80 Kč

Rebecca a Cecil, slavná dvojice malých
superšpionů, se vrací s novým dobrodružstvím ve čtvrtém pokračování filmové
série.
Zcela ojedinělým prvkem Spy Kids 4D je
zapojení čtvrtého rozměru – vůně.
Režie Robert Rodriguez
Hrají Daryl Sabara, Alexa Vega, Antonio
Banderas, Jessica Alba a další.
Mládeži přístupný – 95 minut, v českém znění
Vstupné 130 Kč

ÚTERÝ 29. 11.
TYLOVO DIVADLO
VYMĚŘENÝ ČAS

19.30 HODIN

Žij navěky. Nebo to aspoň zkus.
Představte si, že můžete žít jen do 25 let. Pak
zemřete. Pokud nevyděláte, neukradnete
nebo nezdědíte nějaký čas navíc.
Režie Andrew Niccol
Hrají Justin Timberlake, Amanda Seyfried
a další.
Mládeži do 12 let nepřístupný – 110 minut
Vstupné 80 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
kino@kulturnicentrum.cz
propagace@kulturnicentrum.cz
kcr@kulturnicentrum.cz
www.kulturnicentrum.cz

 RABASOVA GALERIE
WWW.RABASGALLERY.CZ

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

10. 11. – 22. 1. 2012
SVOZ 16
SOCHY
Škola doc. Jindřicha Zeithammla
Adéla Bébarová, Anna Plačková, Bronislava
Bakule Malá, Jakub Lipavský, Jan Kovařík,
Karel Přáda, Lucie Pištělková, Luděk Míšek,
Monika Immrová, Pavel Hošek, Pavel Šimíček, Petr Stibral, Veronika Resslová, Zdena
Saletová, Zuzana Kačerová, Irena Kárníková
Vernisáž 10. 11. 2011 od 16.00 hodin

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

Kultura

VÝSTAVNÍ SÍŇ NA RADNICI
13. 10. – 13. 11. 2011
VLASTIMIL ČERNOVSKÝ
OBRAZY

6. 11. 2011

16.00 hodin

KARLA KRÁTKÁ
Křest desáté básnické sbírky
„JAKOU BARVU MÁ SRDCE“
první sbírky povídek „STOPY V NÁS

16. 11. 2011 – 8. 1. 2012
AMFORA

jakou barvu má
karlakratka@seznam.cz

členská výstava
vernisáž 16. 11. 2011 od 16.00 hodin

stopy
stopy
stopy

HEROLDOVA SÍŇ

v nás

srdce

v nás
v nás

1. 11. 2011

19.30 hodin
2. ABONENTNÍ KONCERT KPH

Karla Krátká

Sergio Patria – violoncello,
Elena Ballario – klavír
program : F. M. Bartholdy, F. Liszt, F. Chopin,
E. Ballario

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

MANSARDA MUZEA

PETROVCOVA VÝSTAVNÍ SÍŇ 15. 11. – 10. 12. 2011

DO 27. 11. 2011

DO 27. 11. 2011

V RÁMCI MOŽNOSTÍ

KERAMICKÉ BYTOSTI
A FOTOKOLÁŽE HANY ANTOŠOVÉ

170 LET RAKOVNICKÉ KNIHOVNY
VÝSTAVA MALOVANÝCH RÁMŮ

Vernisáž 3. 11. 2011 v 17.00 hodin

GALERIE SAMSON-CAFEÉ

30. 11. – 1. 1. 2012

DO 12. 11.2011

RAKOVNICKÁ MANSARDA

PAVEL DVOŘÁK – OBRAZY
IVANA FIALOVÁ – KERAMIKA

Výstava výtvarníků regionu
Vernisáž 30. 11. 2011 v 16.00 hodin

ŽIDÉ V BOJI A ODBOJI

KULTURNÍ AKCE
NEDĚLE 4. 11. 2011
19.00 hodin
Chrám sv. Bartoloměje v Rakovníku
KONCERT
Monika Růžková – housle
Jiřina Dvořáková – Marešová – varhany
Koncert z cyklu Festival duchovní hudby 2011

 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 1. 11.
Husovo náměstí,
Čermákovy sady
PRŮVOD HALLOWENŮ

PONDĚLÍ 21. 11.
17.00 hodin

lampionový průvod městem – start před radnicí, cíl u altánu v parku, vystoupení šermířů
za podpory Města Rakovníka
M. Vondříčková, M. Círová

Klub DDM
9.00,10.30 hodin
DOKTOR PREVENCE
A NEPOSEDNÁ MÍŠA

Sportovní hala Rakovník
8.00 hodin
„MOA CUP“ turnaj ve florbalu

kategorie ZŠ IV. chlapci
H. Opatová

kategorie ZŠ IV. dívky, chlapci
H. Opatová

Klub DDM
KAPELA ZIMA A HOSTÉ

kategorie ZŠ IV. dívky
H. Opatová

koncert skupiny – mediální partner rádio Relax
M. Donátová
vstupné 100,– Kč

Tělocvičny 3. ZŠ Rakovník
ORION FLORBAL CUP

H. Opatová

kategorie ZŠ III. chlapci, dívky
H. Opatová

Klub DDM
8.30, 10.00 hodin
PROTIDROGOVÝ POŘAD
S DIVADLEM VETŘI
pro 1. a 2. stupeň ZŠ
za finanční podpory Města Rakovníka
M. Donátová
vstupné 10,– Kč

PONDĚLÍ – ČTVRTEK
7. – 10. 11

Klub DDM
BURZA SPORTOVNÍCH POTŘEB,
STŘEDA 23. 11.
HRAČEK, KNIH
Klub DDM
příjem: pondělí 7. 11.
8.00 – 18.00
VÁNOČNÍ
INSPIRACE
prodej: úterý, středa 8. – 9. 11. 8.00 – 18.00

výdej: čtvrtek 10. 11.
M. Donátová

z morušového papíru…
přinést: nůžky, štětec, zavařovací sklenici 0,3 l
zajišťuje VISK
M. Donátová
cena: 650,– Kč

Praha

KRAJKÁŘSKÉ TRHY
odjezd od sokolovny 13.00 hodin
cena: členové ZK 50,– Kč,
ostatní zájemci 100,– Kč
přihlášky: do 15. 11. 2011
M. Vondříčková

8.00 hodin

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

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC

13.00 hodin 7. 12.
Klub DDM
13.30 – 17.00 hodin
VÁNOČNÍ INSPIRACE
hvězdičky z korálků, vánoční koule, svícny

8.00 – 18.00

PÁTEK 18. 11.

19.30 hodin

ÚTERÝ 29. 11.

Sportovní hala Rakovník
8.00 hodin
HALOVÝ FOTBAL ZŠ – skupiny

STŘEDA 23. 11.

pro 9. ročník ZŠ – dívky – chlapci
H. Opatová/T.Růžička, E. Vambera

PÁTEK 25. 11.

Tělocvična 1. ZŠ Rakovník
8.00 hodin
ORION FLORBAL CUP – kvalifikace

STŘEDA 23. 11.

pořad divadla VeTři pro MŠ
za finanční podpory Města Rakovníka
M. Donátová
vstupné 10,– Kč

STŘEDA 9. 11.

Sportovní hala Nové Strašecí 8.30 hodin
ORION FLORBAL CUP – finále

ÚTERÝ 22. 11.

ČTVRTEK 3. 11.

PÁTEK 25. 11.

Tělocvičny 3. ZŠ Rakovník
8.00 hodin
ORION FLORBAL CUP – kvalifikace

ČTVRTEK 24. 11.
Sportovní hala Rakovník
8.00 hodin
HALOVÝ FOTBAL ZŠ – finále
H. Opatová

pro veřejnost – zdobení perníčků, výroba
vánočních věnců, dekorací…
M. Círová

16. 12.
Klub DDM
ŽÍŽEŇ BAND

20.00 hodin

koncert rakovnické country kapely
M. Donátová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAROZENÍ
Od 14. 9. 2011 do 16. 10. 2011 se v Rakovníku narodili:
Jan KÝNA, Martin STUCHL, Adéla KOUŘILOVÁ, Adam OHERAL, Adéla HAVLÁTOVÁ, Matyáš FILÍPEK, Rozálie Sára ZÝKOVÁ, Nikol VOŘÍŠKOVÁ,
Markéta VLČKOVÁ, Marek POLÍVKA, Alexandr JELIČ, Nikola KUČEROVÁ, Waldemar ŠMÍD, Martin ČELIKOVSKÝ, Natalie MARKOVÁ, Kateřina
KARAFIÁTOVÁ, Milan DÖME, Zdeňka KABOVÁ, Jan PODHORSKÝ, Martin BORŮVKA, Sofie WOROFKOVÁ, Dominik KOPŘIVA, Matyáš VITNER, Daniela ČERNÁ, Vojtěch OLEJNÍK, Lukáš KOKY, Karolína VEJRAŽKOVÁ, Gabriel JANDEJSEK, Martin KROB, Anna STAŇKOVÁ, Michaela
DUDYOVÁ, Martin HALENKA, Matouš MÜLLER, Tomáš MACEK.

SVATBY
Od 23. 9.2011 do 7. 10. 2011 si v Rakovníku řekli své ANO:
Robert BECKL a Radmila BLECHOVÁ, Martin ENDL a Eva SOMOLOVÁ, Přemysl ŠMÍD a Miroslava BAJZOVÁ.
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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

TÝDENNÍ ROZVRH

odpolední kroužky začínají od pondělí 19.9., jejich časy budou ještě
upřesněny

PONDĚLÍ 9.00 – 12.00
10.00 – 10.30
16.00 – 16.45
17.00 – 17.45
17.00 – 18.00

Hernička
Písničky s tanečky
Francouzština pro děti
Francouzština pro rodiče
Gravidjóga (MOA)

OD 21. DO 25. 11. 2011

BURZA HRAČEK, SPORTOVNÍCH
POTŘEB A KNÍŽEK PRO DĚTI

PO 21. 11. 2011 9 – 12 hod.
15–18 hod.
PŘÍJEM
ÚT 22. 11. 2011 9 – 12 hod.
PRODEJ
ST 23. 11. 2011 9 – 12 hod.
PRODEJ
ČT 24. 11. 2011 9 – 12 hod.
15 – 19 hod. PRODEJ
PÁ 25. 11. 2011 9 – 11 hod.
PRODEJ
ÚTERÝ
Nj pro rodiče s hlídáním dětí
VÝDEJ: od PO 28. 11. 2011 v kanceláři MC dle provozní doby
Aj pro rodiče s hlídáním dětí
Prosím věnujte pozornost pravidlům při prodeji na naší burze.
14.45 – 15.30 Angličtina II
Předměty k prodeji je nutno doma předem očíslovat, ocenit a dodat seznam
15.45 – 16.30 Angličtina I – začátečníci
dle návodu. Jednotný manipulační poplatek za prodej 20,–Kč (neplatí člen
16.30 – 18.30 Klub dvojčat (sudé týdny)
OS). Maximální počet předmětů k prodeji 50 ks. Výdej neprodaných před17.30–20.00 Scrapbook (liché týdny)
mětů bude následující den po ukončení burzy a další dny v kanceláři MC
STŘEDA 9.00 – 12.00 Miminka
Podrobná pravidla najdete na webu MC Paleček nebo na vyžádání e-mailem, osobně v MC.
10.00 – 10.30 Hrátky a cvičeníčko s Jarkou
info Jana Učíková : mob. 604 270 618, jana.ucikova@seznam.cz
ČTVRTEK 9.00 – 12.00 Hernička
Pravidla burzy:
9.30 – 11.30 Waldorfská pedagogika (1 rok – 5 let)
–
k prodeji přijímáme dětské hračky, sportovní potřeby pro děti, dětské
14.45 – 15.30 Angličtina III
knížky a knížky o výchově dětí nebo pro tvoření, hru apod.,
15.30 – 16.15 Veselá barvička
– přijímáme věci nezničené a čisté,
16.30 – 17.30 Keramika pro děti
– všechny předměty musejí být viditelně a pevně označeny vaším monograod 18.00 KŠR – Klub šikovných rodinek (sudé týdny)
mem či signaturou, pořadovým číslem a prodejní cenou MC podle návodu,
17.30 – 19.30 Keramika pro rodiny
– k prodeji je nutno dodat seznam předmětů s pořadovým číslem, vaší cePÁTEK
9.00 – 12.00 Hernička
nou a prodejní cenou MC, tj. vaše cena navýšená o provizi MC 20%,
– za umístění předmětů k prodeji vybíráme manipulační poplatek 20,– Kč
9.00 – 9.30 Muzicírování s Jindrou
za 1 osobu (člen OS neplatí),
10.30 – 11.00 Muzicírování s Jindrou
– příjem se řídí daným harmonogramem, lze se případně domluvit na jiném termínu,
– výdej neprodaných předmětů je následující den po ukončení burzy a další
dny v kanceláři MC dle provozní doby,
ANEB TVOŘIVÉ PODVEČERY PRO TVOŘIVÉ MAMINKY,
– pokud donesete zboží k prodeji v nádobách či taškách a necháte je v MC,
BABIČKY, TETIČKY I NAŠE DĚTIČKY…
prosím označte je svým jménem.
Čtvrtek od 18.00 hod
Návod na označení předmětů k prodeji:
10.11. PATCHWORK – vánoční prostírání (šití na šicím stroji)
1. Vyberte věci k prodeji a napište seznam na papír. Každý kus bude mít
1.12. vánoční patchworkové koule
vlastní číslo. Pokud prodáváte například komplet kostek v neoriginálním
15.12. vánoční cedulky na dárky, přáníčka – scrapbookové tvoření
balení, vložte je do igelit. pytlíku a dobře zalepte, aby se neztratil.
2. Vyrobte malé lístečky s čísly (cenovky). Je vhodné použít barevný papír,
Info Jana Učíková : mob. 604 270 618, jana.ucikova@seznam.cz
případně lístky označit razítkem, monogramem apod., aby se nedaly zaměnit s lístky ostatních. Do knížek lze případně vepsat tužkou.
3. Na seznam napište ke každému předmětu jeho cenu (kolik peněz za něj
chcete obdržet).
4. Do dalšího napište cenu, za níž se bude věc prodávat – to znamená s přirážkou 20%. Tuto částku si nechává MC jako provizi za pořádání burzy.
Milé maminky, tatínkové, i vy, kteří příchod svého děťátka teprve očeká5. Na lístky s čísly napište cenu MC (tj. s 20% přirážkou) a přišpendlete neváte. Pojďte přispět zdravou výživou k správnému tělesnému a duševnímu
bo přilepte.
vývoji vašich dětí.
Neprodané věci vám vrátíme včetně cenovek a na seznamu bude označeno,
Co vás čeká?
co se prodalo. Vše bude přehledné pro obě strany.
Přednáška na téma: Biopotraviny v našem jídelníčku
Děkujeme, že respektujete naše pravidla a těšíme se na vaší účast!
– Jak vybírat biopotraviny
Vzor seznamu věcí k prodeji:
– Které potraviny je vhodné zařadit a které je lepší omezit a proč
číslo
název prodávaného zboží – popis
cena cena + 20% MC
– Použití biopotravin pro dětskou výživu
1
– Praktická ukázka přípravy netradičních příloh a salátů
– Ochutnávka dvou hlavních jídel
Workshopem vás provede Dušan Machalík, odborný poradce a konzultant
na zdravou výživu.
S OHLEDEM NA SPRÁVNÝ VÝVOJ DÍTĚTE
Kde?
V MC Paleček 25. 11. 2011 od 15 do cca 18 hod.
Dozvíte se: o vývoji pohybových dovedností dítěte • jaké mohou být příčiNA WORKSHOP JE NUTNO SE PŘEDEM PŘIHLÁSIT!
ny špatného držení těla • jaký vliv má manipulace s dítětem na vývoj jeho
Počet účastníků je min. 6 a max. 12 dospělých osob.
páteře • jsou chodítka, hopsátka a jiné pomůcky vhodná?
A cena? Bude v závislosti na počtu přihlášených, maximálně však 400 Kč, Naučíte se: jak miminko správně chovat v náruči • polohy pro odříhnutí,
v ceně je základní materiál a vstupné do MC.
mytí zadečku • pomoc při otáčení na bříško (nácvik 1.a 2. vzpřímení) • co
Co s sebou potřebujete? Nic než dobrou náladu a chuť učit se novým věcem. můžeme udělat, aby miminko neplakalo.
Přijďte a uvidíte, že je možné vařit nejen zdravě, ale i chutně.
Dle metody p. Kiedroňové – viz kniha Něžná náruč rodičů
Srdečně vás zve tým MC Paleček
2. listopadu od 17.00 hod. v MC Paleček
Přihlásit se můžete u Ing. Jana Krauzová; 607 869 658; jana.mikotova@se- cena 100,– Kč/rodina
znam.cz nebo v kanceláři MC Paleček
Na přednášku se prosím objednejte na tel. 607 610 465

KLUB ŠIKOVNÝCH RUKOU

WORKSHOP ZDRAVÉHO VAŘENÍ
NEJEN PRO DĚTI

METODY MANIPULACE S MIMINKEM

Pozvánky, Informace

www.mesto-rakovnik.cz
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 MĚSTSKÁ KNIHOVNA RAKOVNÍK
ŘÍJEN V KNIHOVNĚ
Fotografiemi připomínáme akce, které knihovna uspořádala v rámci 15. ročníku Týdne knihoven.
O tom, že není důvod bát se strašidel v knihách, se přesvědčili prvňáci rakovnických základních škol. V jednom říjnovém týdnu se všechny třídy
prvňáků vystřídaly v dětském oddělení, aby se seznámily s prostředím, kde
knihovničtí skřítci v noci vylézají z knih a šmejdí mezi regály. Občas skřítci něco poupraví nebo dopíší do knih chybějící věty, zalepí potrhané listy,
narovnají pomuchlané stránky, a když jim vyjde trocha času, tak hupnou
k dětem do postýlek, aby jim do snu přinesli hezký příběh.
Milým setkáním prvňáků a skřítků začala spolupráce knihovny a škol, která
je zaměřena na výchovu dětí ke čtenářství. Nestačí pouze snahy učitelů a knihovníků, podporu ve čtení by měli pochopit především rodiče, kteří nejvíce
ovlivní a organizují čas svým dětem. Dospěláci nezapomínejte na krásné
chvíle z dětství, strávené společně s rodiči při čtení či vyprávění příběhů.

AUTORSKÉ ČTENÍ DAVIDA JANA NOVOTNÉHO
Velmi příjemnou hodinu strávili studenti obchodní akademie a několik dalších návštěvníků v knihovně na setkání se spisovatelem Davidem Janem
Novotným. Autorské čtení ze zajímavé knihy Sidra Noach nám připomnělo,
těm, kteří nečetli, zase představilo knihu výjimečnou svým obsahem i zpracováním. Po přečtení se ani nemůžete divit, že kniha získala několik literárních ocenění, hlavní cenu Knižního klubu za dosud nevydaný rukopis
a nominaci na cenu Magnesia Litera 2011 v kategorii próza.
Kniha Sidra Noach je plná moudrosti, laskavosti i jemného humoru. Trpké,
ale přesto až neuvěřitelně komicky vyznívající osobní historie nám prozaik
David Jan Novotný předává vlastní i sdílenou zkušeností. Zná současný židovský svět Prahy, jeho prostředí, jazyk, zvyklosti a obřady. Příběhy, které
vypráví laskavě, s charakteristickým ironickým humorem, získávají v jeho
podání moudrost dávných biblických poučení i jistou smířlivost poznání,
jež přesahuje celé generace.
Milena Křikavová
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VZPOMÍNKA ČTENÁŘE
REAKCE NA VÝZVU KNIHOVNY
Z MINULÉHO ČÍSLA

Vážená paní ředitelko,
na Vaši výzvu k „Zamyšlení pro pamětníky“ v měsíčníku Radnice sděluji těchto několik osobních
vzpomínek:
Jsem čtenářem Městské knihovny od školního
roku 1938 – 1939, kdy začala moje školní docházka. K pravidelné návštěvě knihovny mě přivedla
moje zemřelá maminka Marie Pochmanová (ročník 1905). Ona totiž také patřila k pravidelným
čtenářům. K její četbě patřila díla J. V. Raise, A.
Jiráska a dalších českých spisovatelů. Moje pravidelné cesty za knihou tehdy vedly do tzv. Mayerova domu, dnešní 1. Mateřské školy, dosud stojící mezi gymnáziem a budovou děkanství. (Spolu
s knihovnou zde působila mateřská školka, kterou jsem rovněž navštěvoval a rád vzpomínám
na její ředitelku p. Spalovou). V té době byl ředitelem knihovny pan Vendelín Punčochář a knihovníkem pan Hornof. Tohoto vzrůstem a tělesnou vadou poznamenaného pána, jehož ochotu
a zájem o nás začínající mohu dodnes potvrdit.
Pana Hornofa pamatuji z cest po Rakovníku, jak
vycházel z tehdejšího a dodnes stojícího domu
zvaného „Parlament“ na nynějším Vrchlického
náměstí. Působení knihovny a školky skončilo
začátkem německé okupace, kdy zde byl otevřen
tzv.“ Schüllheim“, tedy domov Hitlerovy mládeže.
Knihovna se tehdy přestěhovala do Donátovy vily
(dnes již zbořené), která stála v zahradě u křižovatky ulic Na Sekyře a ulice Nádražní. Tedy knihovna
nebyla za okupace uzavřená, jak je uvedeno na straně 14 v knize M. Pokorné „Když se v Rakovníku
řekne“. Snad je zajímavé, že v době před nastěhováním knihovny a hudební školy zde bylo vojenské velitelství v době zářijové mobilizace čsl. armády. Pamatuji, kdy jsme jako kluci přihlíželi odvozu
zadržených „Henlainovců“ z této budovy. Na počátku působení Městské knihovny tu působil jako knihovník bývalý důstojník pan Najman spolu
s panem Hornofem.
Vzpomínám, jak jsme při každé návštěvě knihovny v Donátově vile slyšeli melodie hudby z hudební školy v prvním patře této vily. Fotografie obou
zmíněných budov jsou otištěny v již zmíněné
knize M. Pokorné a to na straně 32 (foto V. Hvězda) a straně 53 (oba snímky archiv SOkA Rakovník). Snad není bez zajímavosti, že spodní snímek
na této straně pochází z doby mobilizace, jak dokládá stojící strážný u brány do zahrady Donátovy vily.
Tolik několik vzpomínek pamětníka. Děkuji za
jejich inspiraci, „vždyť na mládí se vzpomíná rádo“,
i když bylo poznamenáno nelehkou dobou okupace.
Myslím, že je nutno vyjádřit Vám i ostatním spolupracovnicím v knihovně dík nás čtenářů za ochotu
a každodenní práci spojenou se šířením tolik potřebné kultury v našem národě prostřednictvím
Miroslav Pochman
české knihy.

 AUKCE RÁMŮ
NEDĚLE 27. 11. 2011 OD 19.00 HODIN

SÁL KULTURNÍHO CENTRA

CHARITATIVNÍ AUKCE MALOVANÝCH RÁMŮ
LISTOVÁNÍ
VÁCLAV TOBRMAN
Vstupné 150 Kč
Předprodej vstupenek v Městském informačním centru.

PŘÍRŮSTKY V AUDIO-VIDEOPŮJČOVNĚ
DVD: ČERNÁ LABUŤ – psychologický, SPRÁVCI OSUDU – thriller, ZKUS MĚ ROZESMÁT – komedie, ČERVENÁ KARKULKA – thriller, TÝDEN
BEZ ZÁVAZKŮ – komedie, 127 HODIN – drama, KRÁLOVA ŘEČ – společenský, LÁSKA A JINÉ ZÁVISLOSTI – komedie , SVĚTOVÁ INVAZE – sci-fi, ARTHUR – komedie, ÚTĚK ZE SIBIŘE – drama, PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH PODIVNA – dobrodružný, THOR – akční, RYCHLE A ZBĚSILE 5 - akční, TOP GEAR: APOKALYPSA – dokument, VODA PRO SLONY – společenský, X-MEN: PRVNÍ TŘÍDA – sci-fi, CLARKSON: ITALSKÝ
NÁŘES – dokument.
ČESKÉ: ODCHÁZENÍ.
DĚTSKÉ: MÁMA MEZI MARŤANY, RANGO, MEDVÍDEK PÚ, BARBIE MOŘSKÁ VÍLA, BOŘEK STAVITEL 8: HUGO A HOLOUBCI, DENÍK
MALÉHO POSEROUTKY 2, RIO, AUTOPOHÁDKY, TOM A JERRY: ČARODĚJ ZE ZEMĚ OZ, SCOOBY DOO: LEGENDA O FANTOUSAUROVI,
BARBIE A ŠKOLA PRO PRINCEZNY, ČERTOVA NEVĚSTA.

Kultura, Informace
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 MĚSTSKÝ PLAVECKÝ BAZÉN RAKOVNÍK, p. o.
PROVOZ MĚSTSKÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU RAKOVNÍK
LISTOPAD 2011
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

vnitřní bazény parní lázně TAHITI
finská sauna
15 – 20
17 – 20
14 – 20 15 – 20
muži
14 – 20
17 – 20
14 – 20 14 – 20
ženy
15 – 20
17 – 20
14 – 20 15 – 20
muži
14 – 20
17 – 20
14 – 20 14 – 20
ženy
14 – 20
17 – 20
14 – 20 14 – 20 společná
11 – 20
15 – 20
10 – 20 10 – 20 společná
10 – 20
15 – 20
10 – 20 10 – 20 společná

Výjimky v listopadu:
17. 11. ČT Veřejnost plave 10.00 – 20.00 hod. Státní svátek.
NEPŘEHLÉDNI!!!
Ranní plavání každé úterý a čtvrtek od 6.00 do 7.30 hodin vyjma prázdnin a svátků.
.
Pavel Kumpa

NIC NEŽ PRAVDA O PLAVECKÉM BAZÉNU XXII
VÝSLEDKY JUBILEJNÍHO 20. ROČNÍKU PLAVECKÉ SOUTĚŽE MĚST
Plavecké soutěže měst se Rakovník zúčastnil podesáté a z vody Městského
plaveckého bazénu vylovil třetí bronz. O to více potěšující je skutečnost, že
plavci získali pro město v historii nejvyšší počet bodů a nejvíce plavců získalo
jejich maximální počet. Značným přínosem je i rýsující se plavecký oddíl, jehož budoucí adepti značně přispěli svými výkony k posunu na stupně vítězů.
Příslušníci obou vojenských útvarů již tradičně obsazovali v konečném pořadí
jednotlivců nejvyšší příčky, i když dosavadní rekord rovné minuty na 100 metrů volným způsobem překonán nebyl. Ve větším počtu se letos zúčastnili žáci a studenti rakovnických škol, z nichž největší počet 90 plavců dodala 3. ZŠ.
Zvýšenou aktivitu veřejnosti dokumentuje tabulka s pořadím jednotlivců, kdy
se 12 plavců vměstnalo mezi 44 nejlepších. Za zmínku jistě stojí výsledky rodiny
Jankových, kdy maminka se synky Vojtěchem a Jakubem získali pro naše město
Matěj Schwendt
1:23
ISŠ Na Jirkově
maximální počet 84 bodů (3 × 28). Na závěr mi dovolte připomenout rok loňský,
Zdeňka Saifridová
1:23
GZW Rakovník
kdy nás reprezentovalo 215 plavců se ziskem 3 019 bodů s konečným 9. místem.
1:24
veřejnost
Při současném vývoji plavání v našem městě si dovedu představit, že již v krát- 22. Kamil Němeček
1:26
veřejnost
ké době nemusí být bronzové poháry pro Rakovník maximálním úspěchem. 23. Jiří Gaňo
Vlastimil Stříbrský
1:26
veřejnost
25. Milan Hanzal
1:27
VZÚ
Města do 20 000 obyvatel – konečné pořadí soutěže
26. Vojta Týče
1:28
3. ZŠ Rakovník
1. Beroun
329 plavců
6 284 bodů
Robert Chytrý
1:28
1. ZŠ – kantor
2. Kravaře
588
5 843
Václav Vladyka
1:28
SZŠ Rakovník
3. Rakovník
331
4 630
Lenka Janková
1:28
veřejnost
4. Rychnov nad Kněžnou
356
4 202
30. Václav Slabý
1:29
plavčík MPB
5. Hořice
265
3 671
31. Radek Ostaš
1:30
VALEO
6. Ratíškovice
158
2 557
32. Radka Bačáková
1:31
veřejnost
7. Skuteč
146
1 284
Petr Kratochvíl
1:31
veřejnost
8. Roudnice nad Labem
nedokončila
34. Tomáš Chaloupka
1:32
veřejnost
Aleš Icha
1:32
SKP Rakovník
Přehled nejúspěšnějších reprezentantů našeho města, kteří dosáhli na
36. Petra Karczmarzyková
1:33
VÚ
plný zisk 28 bodů v závodě na 100 metrů volným způsobem.
Vít Štěpán
1:33
veřejnost
1. Martin Kasal
1:04
VÚ 5490
38. Radek Rozkovec
1:35
2. ZŠ Rakovník
2. Lukáš Brožík
1:08
VZÚ 5806
39. Jana Drtinová
1:38
VÚ
3. Michal Beránek
1:09
Plavecká škola
40. Michaela Železná
1:42
GZW Rakovník
4. Robert Kindl
1:10
VALEO
41. Anna Mordová
1:49
3. ZŠ Rakovník
5. Petr Diviš
1:13
SKP Rakovník
42. Klára Dykastová
1:50
GZW Rakovník
6. Petr Jedlička
1:14
veřejnost
43. Aneta Chaloupková
1:56
2. ZŠ Rakovník
7. Gabriela Raková
1:16
VALEO
44. Sára Krausová
1:57
3. ZŠ Rakovník
Jiří Šiler
1:16
SKP Rakovník
Dále plný počet bodů získali borci, kteří požadovanou trať uplavali bez
Tomáš Trešl
1:16
plavecká škola
ohledu na dosažený čas. V tomto případě regule soutěže ukládají, že plaLubomír Janko
1:16
veřejnost
vec musí být mladší 8 let nebo starší 60 let.
11. Vladimír Fencl
1:17
VZÚ
Adéla Kotlíková, Matěj Karafiát, Tonička Marková, Jiří Kučera, Martin Brož,
12. Pavel Klíma
1:18
VÚ
Tobiáš Parkman, Jakub Šiler, Anička Pondělníčková, Tadeáš Turek, Andrea
Petr Němeček
1:18
veřejnost
Chaloupková, Adéla Bornová, Karel Kraus, Dagmar Moutelíková, Libuše
Josef Baláž
1:18
VÚ
Němečková, Věra Polanová, Josef Nespal, Vojtěch a Jakub Jankovi, Sebastian
15. Matouš Blažek
1:19
GZW Rakovník
a Damián Páralovi, Zdeněk Radvan, Jiří Sabo a Jaromír Verner.
16. Petr Kaprál
1:20
VÚ
Všem mnohokráte děkujeme za vzornou reprezentaci našeho města, gratuDavid Štrougal
1:20
veřejnost
lujeme k dosaženým výkonům, které posunuly Rakovník na stupně vítězů.
18. Daniel Schiffer
1:21
VÚ
Pavel Kumpa
19. Vladimír Fiala
1:23
VALEO

STŘEDOČESKÝ POHÁR V RYCHLOSTNÍM POTÁPĚNÍ A PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI
V sobotu 15. října 2011 se v Městském plaveckém bazénu Rakovník uskutečnilo podzimní kolo Středočeského poháru v rychlostním potápění a plavání
s ploutvemi. Po nepotvrzení účasti klubu Dorea Mělník se na startovní bloky
postavilo celkem 47 borců z TRITONU Beroun, ATOLU Příbram a pořádajícího domácího oddílu MANTY Rakovník. Plavci ve věku 6 až 17 let byli roz-
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děleni podle pohlaví do čtyř věkových kategorií. Jednotlivé disciplíny jsou rozlišeny vzdálenostmi od 25 do 200 metrů ( 1 – 8 bazénů) s plaváním na hladině
a pod vodou. Konečné výsledky jsou věrným duplikátem loňského pořadí:
1. ATOL Příbram 300 bodů, 2. TRITON Beroun 279 bodů, 3. MANTA Rakovník 134 bodů.
Pavel Kumpa

Sport

 OKRAŠLOVACÍ SPOLEK MĚSTA RAKOVNÍKA
Chválí:
Ulice Frant. Diepolta je před dokončením. Probíhají poslední dokončovací práce a je zřejmé, že se podařil záměr, využít šířku ulice i pro
parkování osobních automobilů. Byla provedena důkladná rekonstrukce chodníků a doplněny podélné záhony, které oddělují silniční provoz od chodců, kterými jsou v této části většinou děti z přilehlých školek a školy. Snad zde mohlo být vysázeno více stromů. Také
vozovka dostala v celé šíři nový povrch.

Kritizuje:
V centru nejcennější památkové zóny starého Rakovníka vyrůstá bílá
věž, nad kterou kroutí hlavou rakovničané, kteří přicházejí z náměstí
Grillovou ulicí k letnímu kinu. Souvisí snad s přístavbou domu, který má vchod z ulice Vysoká. Je s podivem, že při probíhající rekonstrukci všech uliček a zachování původní podoby židovského Ghetta
unikla památkářům tato stavba.

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

Spolek pro okrašlování a ochranu domoviny v Rakovníku zve všechny zájemce o dobrodružství na přednášku Ing. Milana Sunkovského

LAPONSKO NA KOLECH
8. listopadu 2011 v 16.30 hodin v prostorách Galerie Samson-Cafée
Vstupné 20,–Kč

HISTORIE NA FOTOGRAFII
Vždy jsem si myslel, že nevěřím na zázraky. Ale pěkné počasí v závěru měsíce září, jeden takový tak trochu vytvořilo. Vždy koncem měsíce, od uzávěrky Radnice tj. 15., je počet odpovědí menší než počátkem měsíce. A teď
si představte, že od 15. září do 3. října mi najednou došlo 150 odpovědí. Vysvětluji si to tak, že nádherné „babí léto“ zlepšilo čtenářům pokleslou náladu
po propršené dovolené a oni začali luštit snímky s otazníkem. Zato do dnešního dne došlo teprve 128 odpovědí. Asi je na vině horší počasí. Na prvním
místě se umístil snímek č. 1 s 99 odpověďmi a z toho 97 správnými. Jedná
se o prodejnu řezníka Pucholta za Domem osvěty v ulici Dukelských hrdinů. Na tomto místě je dnes velké schodiště k prodejnám umístěným jakoby
v prvním poschodí. Na druhém místě se umístil snímek č. 2 s 83 odpověďmi
a všechny byly dobré. Je na pováženou, že by nějaký Rakovničan nepoznal
známou siluetu České chalupy. Větší problém však už byl se starým domem,
který stával v prostoru dnešní zahrádky s občerstvením u České chalupy. Na
tomto místě dovolte, abych ocitoval dopis od paní Macákové z Vysoké 91.
Cituji doslovně: Je to pod Lochem bývalá hospoda. V prvních dveřích bydlel
Voříšek a ve druhých, říkalo se jí Chadimka. Oba byli hospodáři a měli pole
na Bendovce. Ti dva se jednou tak pohádali, že na sebe už do konce života
nepromluvili. Konec citátu. Co víc k tomuto domu dodat. Snad jen to, že
lidské vztahy nejbližších sousedů jsou vždy problematické. Paní Macákové
vzdávám tímto hold a moc děkuji za nádherný příspěvek.
Na třetím místě se umístil snímek č. 4, na který došlo 78 odpovědí a každý
čtenář někoho na obrázku poznal. Domnívám se, že alespoň 35 odpovídajících čtenářů byli příznivci kopané, neboť uprostřed fotografie bezpečně
poznali bývalého hráče SKR Rakovník a hráče Sparty Praha O. Nejedlého. Na pravé straně je pak bývalý předseda MNV Rakovník Karel Kroutil
s 27 hlasy. Vlevo sedí Stanislav Černý z Řevničova, který pracoval v bance
a býval předsedou OV ČSTV. Ten dostal 21 hlasů. Na posledním místě zůstal snímek č. 3, který dostal jen 42 hlasů, a to mu ještě pomohlo 7 hlasů ze
Zbečna. Jedná se o vrchol hráze vodního díla Klíčava u Zbečna. Vím, že tato přehrada už v jiném pohledu byla před léty v Radnici uveřejněna a také
dostala málo hlasů. Asi je to tím, že dobrou vodu z Klíčavy pijou na Klad-

Informace, Historie na fotografii

ně a ne tady. Vylosovaným výhercem se po čase zase stává muž a dokonce
z Rakovníka. Je to pan P. Ebert z ulice Z. Štěpánka 1953. Vítězi blahopřeji
a žádám jej, aby si v průběhu měsíce listopadu vyzvedl svoji knižní odměnu na Městském informačním centru.
Dostávám se k jednomu problému, který bych chtěl na tomto místě vysvětlit. Do dnešního dne tj. 15. 10. 2011, mi došlo 6 odpovědí od čtenářů mimo okres Rakovník. Nejvzdálenější je od pana Pešla z Brna. Tito čtenáři se
většinou ptají: co se vyhrává, kolik je cen a jestli se jim ceny v případě vylosování pošlou poštou. Oficiální odpověď pak zní: vyhrává se kniha a to
jen jednou za měsíc. Výhry se neposílají, ale mohou si je vyzvednout pod
jménem výherce příbuzní nebo kamarádi z Rakovníka.
V prázdninové Radnici byla fotka č. 1 a v zářijové pak povídání o kašně
v parku pod kostelem, ve které kdysi stávali plameňáci. Dosti mladších čtenářů se mne ptalo, o co vlastně šlo. V dnešní Radnici by měly být dvě dobové fotky, které tuto dřívější ozdobu zachycují. V závěru mého povídání
dovolte, abych pozval všechny čtenáře Radnice na 46. klubovou výstavu fotoklubu AMFORA, která bude od 16. listopadu ve Výstavní síni na Radnici.
Nápověda pro listopadovou Radnici:
1 – 00158
2 – Poblíž filtru města
3 – Lidově „U Křížku“
4 – Zelená je tráva…
Prosím čtenáře, kteří mi v poslední době často házejí obálku s vyluštěním
do schránky na mé adrese, ať na obálku alespoň napíši Hvězda anebo jen
hvězdu nakreslí. Děkuji.
Uhodnutí jednoho snímku vás zařazuje do slosování. Čtenáře, kteří se mi
ozvou po redakční uzávěrce, automaticky zařazuji do příštího slosování. Odpovědi, žádosti, rady a připomínky napište nebo vzkažte na adresu: Hvězda
Václav, Masná 235, 269 01 Rakovník. Tel.: 313 513 736, 606 832 510.
S pozdravem Dobré světlo
Hvězda Václav, Amfora

www.mesto-rakovnik.cz
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Rakovnický park u plameňáků – 1967 (foto neznámý autor)

Plameňáci v bazénku v parku – 1967 (foto neznámý autor)

1 Kde stojí tento velký dům? – asi 30. léta (foto asi Kračmar)

18
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2 Kde se budoval tento most? – 60. léta (foto Bláha)

3 Poznáte toto zákoutí na Staré řece? – 80. léta (foto Prokš)

4 Poznáte tyto sportovní mladíky? (foto asi Ján Majdan)

Historie na fotografii

www.mesto-rakovnik.cz
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RAKOVNÍK 2011
TYLOVO DIVADLO RAKOVNÍK

POŘÁDAJÍ: NIPOS-ARTAMA PRAHA A KULTURNÍ CENTRUM RAKOVNÍK Z POVĚŘENÍ A ZA FINANČNÍHO PŘISPĚNÍ
MINISTERSTVA KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY A KRÁLOVSKÉHO MĚSTA RAKOVNÍK
VE SPOLUPRÁCI S DIVADELNÍM SPOLKEM TYL RAKOVNÍK
PŘEHLÍDKA SE KONÁ POD ZÁŠTITOU MINISTRA KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY JIŘÍHO BESSERA
STŘEDA

9.

SOBOTA

8.30 – 9.20 Vladislav Kracík
a
10.00 – 10.50

12.

Pohádky
o mašinkách

LISTOPADU

Divadlo Tramtarie Olomouc
Určeno dětem od 3 let

10.00 – 10.40 Iva Peřinová

Pohádka do dlaně
Divadlo Máj Praha
Určeno dětem od 5 let

LISTOPADU
Vstupné 40 Kč

Král zvířat

18.00 – 18.45 Jan Werich

DS J. K. Tyl Brodek u Přerova
Určeno dětem od 5 let

Rozum a štěstí

10.

Démonův pramen

08.30 – 09.40 Kipling Rudyard, Kristina Herzinová
a
10.30 – 11.40

Mauglí

18.00 – 20.20 INSPIRATIVNÍ PŘEDSTAVENÍ
Terry Pratchett, Stephen Briggs

DS Ty-já-tr Načerno Praha
Určeno dětem od 10 let

11.

20.30 HODIN

NEDĚLE

Stráže! Stráže!
PÁTEK

Divadlo Alfa Plzeň
Určeno dětem od 10 let

Herecká přípravka při Mladé scéně Ústí nad Labem
Určeno dětem od 4 let
Vstupné 40 Kč

LISTOPADU

Vstupné 50 Kč

13.

aneb Drsné město
hebkých plyšáků
Divadlo Alfa Plzeň
Určeno divákům od 14 let

Vstupné 40 Kč

14.30 – 15.10 Irena Brandová, Lucie Veličková a soubor

Pohádky
od rybníka
NA POSLEDNÍ CHVÍLI Ostrov
Určeno dětem od 5 let

Vstupné 40 Kč

19.00 – 20.00 INSPIRATIVNÍ PŘEDSTAVENÍ
Jakub Krofta a kolektiv

Jánošík
Divadlo Drak Hradec Králové
Určeno dětem od 7 let

OHŇOSTROJ
Amberville

LISTOPADU

O Smolíčkovi

LISTOPADU

Vstupné 50 Kč

Vstupné 50 Kč

10.00–11.20 HOST PŘEHLÍDKY
Tim Davys, Marek Pivovar

08.30 – 09.20 Vlastimil Peška, Michael Junášek
a
10.00 – 10.50

DS NaKop Tyjátr Jihlava
Určeno dětem od 3 let

Vstupné 40 Kč

19.00–20.00 INSPIRATIVNÍ PŘEDSTAVENÍ
Hubert Krejčí

Divadelní spolek Žár o.s. Žár nad Sázavou
Určeno dětem od 10 let
Vstupné 40 Kč

ČTVRTEK

Vstupné 40 Kč

14.30–15.30 Martin Šmída

12.00 HODIN

Vstupné 50 Kč

Slavnostní
zakončení
celostátní přehlídky činoherního amatérského
divadla pro děti POPELKA Rakovník s vyhlášením
ocenění, nominací a doporučení do programu
Jiráskova Hronova 2012

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Předprodej vstupenek: Pokladna KC Rakovník, tel. 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 1 hodinu před začátkem představení

CENY A UPOMÍNOVÉ PŘEDMĚTY VĚNOVALY: Královské město Rakovník, Městská knihovna Rakovník
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