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8. ročník soutěže pro děti mateřských a žáky 1. stupně základních škol v Rakovníku „O nejkrásněji nazdobený vánoční stromeček“ je za námi. Letos se
soutěže zúčastnilo 12 mateřských škol a školek. Nejvíce hlasů v anketě na webových stránkách města získala Mateřská škola V Parku Rakovník.
Oficiální vyhlášení výsledků ankety proběhlo ve čtvrtek 15. 12. 2022 od 10:00 hodin před budovou radnice na Husově náměstí. Všichni zúčastnění byli
odměněni a vítěz navíc získal finanční hotovost. Všechny děti za svou snahu zaslouží náš obdiv. Posuďte sami.
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Vážení spoluobčané,
rok 2022 je za námi. Vánoční svátky jsme jistě všichni strávili v kruhu rodinném, užili jsme si klid
a pohodu, děti se těšily z dárků a jejich rozzářené oči u vánočního stromečku potěšily nejednoho
z nás.
Nyní je na čase rok 2022 zrekapitulovat. Do našich myslí se zapsal jako další z těch zvláštních roků,
které máme za sebou. Válka na Ukrajině ovlivnila každého z nás, nárůst cen za energie, pohonné
hmoty a veškeré dostupné zboží či služby nás zasáhlo všechny stejně. Upřímně věřím, že se situace
bude postupem času uklidňovat a že rok 2023 přinese každému z nás jen to dobré.
I přes veškeré problémy a překážky se městské investice nezastavily. Konečně jsme po 2 letech ve
finální fázi s výstavbou nového Víceúčelového studijního a společenského centra, kam se přesune
městská knihovna a bude mít konečně „ten svůj prostor“.
Opět jsme nemalé investice vložili do údržby a rekonstrukce našich příspěvkových organizací
a městských budov, jmenujme například rekonstrukci technického pavilonu v MŠ Průběžná či
revitalizaci dvora 1. ZŠ a opravu fasády historického objektu Samson.
Ani na sportoviště jsme nezapomněli, konečně se opravila palubková podlaha ve sportovní hale
a u hokejbalového hřiště vznikají nové šatny a sociální zařízení, které by měly být dokončené
během měsíce února. Pořídili jsme technologii recyklace prací vody v aquaparku a zároveň jsme
rozhodli o zahájení prací na instalaci FVE na bazén, což nám do budoucna přinese velké úspory.
V loňském roce jsme také vystavěli nové parkoviště P&R u vlakového nádraží, kde vzniklo 68 nových parkovacích míst, a byla vybudována 2 spojovací schodiště s autobusovým nádražím. Po
rekonstrukci v lokalitě Zátiší zde došlo také k revitalizaci zeleně, výsadbě 54 ks stromů, 3871 keřů
a 482 ks trvalek.
Nesmíme zapomenout ani na opravy a rekonstrukce městských silnic a chodníků, které jsou nedílnou součástí rozpočtu města. V roce 2022 byla opravena ul. Bratří Burianů, dokončení Hlavačovské
ulice a Koubkova spojka. Zároveň se intenzivně pracovalo i v ulici Fojtíkova a Pod Václavem.
Úspěšně pokračujeme i v projektu Participativní rozpočet – Rozhodněte sami. V roce 2022 zvítězily
2 projekty – atletická elektronická časomíra, která je již využívána a naučné panely u významných
historických budov a na místech s vysokým kulturně-historickým významem v historickém jádru
města i v okrajových částech, které by měly být nainstalovány do konce března. Umístění bude
následující: Sokolovna, Mayerova vila + Lechnýřovna, Husovo náměstí, památník bratrů Burianů,
bývalá židovská čtvrť, hřbitov a Masarykova obchodní akademie.
Opět je na místě touto cestou poděkovat všem, kteří se o rozvoj města přičinili a nadále v tom
pokračují.
Nyní se nechme společně překvapit, co nám přinese rok 2023. Věřte, že pro rozvoj a příjemný
život v našem městě děláme maximum a naše budoucí rozhodnutí budou vždy směřovat právě
tímto směrem.
Dovolte mi na závěr, abych Vám do nového roku 2023 popřál především pevné zdraví, pohodu
a mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě.
PaedDr. Luděk Štíbr, starosta města

Nový rok je vždy dalším začátkem.
Šťastný a úspěšný rok 2023
přeje

MĚSTO

Společenská kronika

Začíná rok 2023. Jeho součástí bude i otevření nové městské knihovny, která se v následujících měsících přestěhuje ze svých
poboček na Husově náměstí a v ulici Na
Sekyře do tří zrekonstruovaných domů na
rohu Husova a Žižkova náměstí. Už teď vám
však můžeme slíbit, že se máte na co těšit.
Moderní, útulná knihovna s kavárnou a kouzelným výhledem na rakovnické Zákostelí
bude chloubou našeho města. Do finiše spěje i pořízení sady naučných panelů, jejichž
zpracování a výrobu jste podpořili svými
hlasy v rámci městského participativního
rozpočtu. Výrobu panelů zdržel nedostatek
potřebného materiálu, jejich umístění se
předpokládá na přelomu března a dubna.
Panely budou mít podobu vkusných moderních tabulí z tvrzeného skla s potiskem
a přiblíží návštěvníkům i obyvatelům našeho města historii a zajímavosti Husova
náměstí, obchodní školy nebo někdejšího
židovského ghetta. Rok 2023 bude také rokem významných rakovnických výročí – 190
let od otevření rakovnické reálky, 140 let od
založení šamotky nebo 175 let od narození továrníka Františka Otty. Teď je však rok
2023 teprve na svém začátku. Nikdo neví,
co všechno nám přinese, doufáme však, že
hodně dobrého a špatného jen tolik, kolik
dokážeme zvládnout. 
Vaše redakce

Ztráty a nálezy
Problematiku ztrát a nálezů upravuje ust.
§ 1045 až § 1065 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, který nabyl účinnosti dne
1. 1. 2014.
Věc nalezenou na území města Rakovníka je
možné oznámit a odevzdat na Městský úřad
v Rakovníku, Husovo nám. 27, 269 01 Rakovník, tel. +420 313 259 111 v kanceláři
č. 1 (recepce). Na stejném místě je možnost
ztracenou věc vyzvednout.
Hodiny pro příjem a výdej nalezených věcí
jsou: pondělí, středa 8.00–17.00, úterý, čtvrtek 8.00–14.30, pátek 8.00–13.00.
Mimo uvedené hodiny přebere nalezenou
věc od nálezce městská policie.
Aktuální seznam nalezených věcí
od 15. 11. 2022 do 14. 12. 2022
Dat. nálezu Popis nálezu

NAROZENÍ
Od 13. 11. 2022 do 13. 12. 2022

ÚVODNÍK

25. 11. 2022 Jízdní kolo OLPRAN
28. 11. 2022 Klíč od automobilu

Sedláčková Meda, Kučera Matyáš, Šrámek Kryštof, Holeček Richard, Součková Antonie, Sedláček
Adam, Cihelková Nina, Řepková Melánie, Černý Teodor, Nadj Tobias Mirko, Bula Jonáš, Janásková
Liliana, Blacký Marek, Novotná Sára, Kokta Jáchym, Chaloupka Jakub, Brunclíková Anna, Liška
Lukáš, Hegedüs Emma, Kolibačová Lea, Bečka Eliáš, Brožík Jindřich, Kubias Martin, John Emma,
Melč Teodor, Holík Jakub, Bartas Jasmina Eva, Gallagher Marie, Žákovský Robin, Čuhanič Ruben,
Hlava Eliáš, Kir Šimon, Rendl Jáchym, Vakulčuk Lev, Kubíček Josef, Svobodová Eliška, Tomšů Malvína,
Lendóci Anežka, Podsedníková Ema, Kyselková Karin, Krčmář Karel, Tran Dinh Auang, Šíchová Lotta,
Beneš Samuel, Prokop Alfréd, Kugler Matyáš, Morávek Jonáš, Bernal Murciová Iris, Bartoš Matyáš,
Šittová Amálie, Jakubíček Josef Ferdinand, Bernát Stanislav, Wauters Theodor Augustin, Štrachová
Isabel, lcke Pavel, Karlec Matouš, Slobodová Žofie, Laňka Tadeáš, Filatova Miroslava, Kučera Eduard,
Cverna Jamie, Jirásek Vojtěch, Beneš Jan Damian, Rejha Antonín, Dunková Kasandra Erika, Kovalová
Estelle Marie, Kudláčková Adél, Makulová Isabella Rose, Bakalářová Ingrid

28. 11. 2022 Dámská peněženka, slevové
karty
29. 11. 2022 Dětská peněženka s kartou
Dráčik
6. 12. 2022

Dámská černá peněženka
s doklady, slevové karty

9. 12. 2022

Mobilní telefon

12. 12. 2022 Lékařská zpráva z nemocnice Motol Praha

www.mesto-rakovnik.cz
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INFORMACE Z MĚSTA
TISKOVÉ ZPRÁVY
X Revitalizace Husova náměstí –
projektová dokumentace

V roce 2022 jsme sledovali přípravy výzev pro
nové programové období a sbírali všechny dostupné informace. Nyní je doporučeno zahájit
přípravu projektu na revitalizaci Husova náměstí.
Před deseti lety byly odhadované náklady na
revitalizaci okolo 150 mil. Kč, nyní zcela zhruba
předpokládáme, že bychom potřebovali okolo
300 mil. Kč. Je nutné také počítat s obnovou
inženýrských sítí, což je nejdůležitější částí celé
revitalizace.
Část nákladů by mohla pokrýt dotace z Integrovaného operačního programu (IROP) v rámci
specifického cíle 2.2 Zelená infrastruktura. Poskytovatelem je avizovaná výzva zaměřená
na komplexní projekty regenerace a modernizace veřejných prostranství s důrazem na zelenou
infrastrukturu. Vypsání této výzvy je předběžně
stanoveno na 20. 12. 2022. Výzva bude otevřena
do vyčerpání alokace (13,8 mld. Kč), maximálně však do 28. 12. 2023. Očekává se maximální
výše dotace do 120 mil. Kč s mírou podpory mezi
75% - 95% způsobilých výdajů. Pokud chce město o dotaci zažádat, nutnou podmínkou žádosti
o dotaci je právě zpracovat projektovou dokumentaci včetně rozpočtu v co nejrychlejším
termínu. Z dostupných informací vyplývá, že
podmínkou pro podání žádosti bude odsouhlasená územní studie. Tuto fázi již máme za sebou,
a proto se zdá, že oproti jiným městům můžeme
v současné době být lépe připraveni. Prozatím
byla uzavřena příkazní smlouva s Ing. Hebkým,
se kterým město již dlouhodobě spolupracuje,
na administraci zadávacího řízení na výběr zhotovitele projektové dokumentace.
Stručná historie projektu:
Rada města a zastupitelstvo města rozhodli
v roce 2021 o zhotovení studie na revitalizaci
Husova náměstí, Rakovník. Územní studii Husova náměstí Rakovník zpracoval Architektonický
ateliér ARKÁDA. V březnu 2022 proběhlo veřejné
projednání a představení konceptu v sále Kulturního centra. Rozpracovanou studii představil Ing.
arch. Martin Řehák. Nejprve vysvětlil základní
rozvržení funkcí částí náměstí:
Od západu byla před radnicí navržena plocha,
která bude mít společenskou funkci. Bude využívána na společenské akce, kulturní aktivity,
a podobně. Je do ní možné instalovat větší pódium pro jednotlivé akce. Do středu je navržena
pobytová plocha volnočasového charakteru.
Její součástí je také vodní prvek, který v územní
studii nemá zcela přesné obrysy, je podnětem
a základem pro další rozpracování. Plocha u Mariánského sloupu je velmi důležitým prostorem
s historickou a duchovní funkcí. Konečně před
kostelem vznikne klidová zóna, která plní funkci
pobytové plochy pro žáky všech okolních škol,
a je také příležitostí pro konání komorních akcí
s historickou kulisou fasády našeho největšího
kostela.
Nové prvky, které studie předkládá, jsou následující:
Zprůjezdnění Poštovní ulice pro zvýšení plynu-
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losti dopravy. Bezpečnost chodců bude zajištěna sloupky, které zajistí prostupnost a zároveň
jednoznačně vymezí prostor určený pro vozidla.
Parkovací systém zůstane zachován, Poštovní
ulice bude doplněna o vjezdovou závoru.
Parkoviště Kiss and Ride – takto tento prostor
dnes již zcela přirozeně funguje před budovou
2. ZŠ. Auta bez problémů plynule najíždějí a vysazují děti. Nově je parkoviště K&R posunuto
k budoucí knihovně, se stejným způsobem provozu. Cílem je opět dosáhnout maximální bezpečnosti pro děti, které jejich rodiče vozí autem
na náměstí.
Co zůstane zachováno? Forma zeleně je nadále
ve dvou osách, které jsou v části doplněny, v části
přerušeny. Hlavní linie zůstávají zachovány. Stejně tak zachováme možnost provozovat trhy
se stánkovým prodejem, což bylo požadavkem.
Parkovací místa jsou redukována, pouze v nezbytném množství a míře vynucené změnami.
Materiálové řešení je následující: pro celé náměstí bude použita kamenná dlažba, místy doplněná
vápencovými kostkami, aby mohly být dotvořeny kontrastní obrazce. Mobiliář (lavičky, odpadkové koše) bude v osvědčené kombinaci dřeva
na sedáky a opěráky a nosné kovové konstrukce.
Důležitým prvkem, který bude v dlažbě propsán,
bude obrys opevněného objektu budovy školy,
která stála před kostelem. V drobném měřítku
pak bude znázorněn detail v dlažbě, kdy jsou
s odkazem na heraldiku do tvaru trojúhelníku
rozmístěni raci z vápencových kostek.
Po představení projektu následovala výzva, aby
se k navrhovaným úpravám vyjádřili všichni,
kdo mají zájem. Prostřednictvím FB, podatelny
nebo e-mailem došlo 50 připomínek – některé
se opakovaly, odpovědi byly zveřejněny písemně
v červnu 2022. Některé připomínky jsme zapracovali do projektu. Výsledná územní studie je
zveřejněna na webu města: https://www.mesto-rakovnik.cz/mesto-1/rozvoj-mesta/pripravovane-projekty/revitalizace-husova-namesti/

X Program pro poskytování dotací
města Rakovníka

Město Rakovník každoročně podporuje aktivity
občanů, zájmových spolků aj. v oblasti sportu,
kultury, životního prostředí a prevence sociálně
patologických jevů, které nemají komerční charakter, realizují se na území města a významně
tím přispívají k obohacení kulturního, společenského a sportovního života a zlepšení jeho životního prostředí.
V rámci Programu pro poskytování dotací města Rakovníka v roce 2023 bude opět rozděleno
téměř 6 mil. Kč. Částky, určené pro poskytování
dotací z rozpočtu města ve vyhlašovaných programech, vycházejí z návrhu rozpočtu města
Rakovníka na rok 2023, který bude schvalovat
zastupitelstvo města dne 12. 12. 2022 a rozpisu
tohoto rozpočtu, který bude schvalovat rada
města dne 21. 12. 2022 takto:
• v oblasti sportu 4 000 000 Kč
• v oblasti kultury 1 000 000 Kč
• na podporu zájmových spolků 400 000 Kč
• v oblasti životního prostředí 150 000 Kč
• v oblasti prevence sociálně patologických
jevů 150 000 Kč
Žádosti musejí být doručeny do podatelny Měst-

ského úřadu v Rakovníku ve lhůtě od 9. 1. 2023
do 20. 1. 2023 do 12:00 hodin. Žádost je možné
zaslat také elektronicky, podmínkou je však podpis žádosti.
Formulář k žádosti je dispozici na webových
stránkách města a na Městském úřadu Rakovník
na odboru školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu.

X Rekonstrukce Bří Burianů

Rekonstrukce této ulice je již před dokončením.
Stavba byla koordinována s kompletní výměnou
vodovodního řadu, opravou kanalizačních šachet
a bezvýkopovou opravou kanalizace realizovanou VSOR. V průběhu realizace bylo v koordinaci dále řešeno i nové připojení 4 nemovitostí na
kanalizaci a demontáž sloupů el. vedení (ČEZ).
Součástí naší stavby bylo kromě komplexní rekonstrukce povrchů komunikace a chodníků,
odvodnění i zřízení nového místa pro kontejnery a rekonstrukce VO. V průběhu prací došlo
k několika změnám oproti původnímu projektu,
došlo zejména k úsporám na sanaci pláně, podkladních vrstvách (kdy byly částečně využity
původní), dále kabeláž VO byla již provedena
spolu s pokládkou kabelů ČEZ a nebylo nutné
použít odvodňovací pasy ve vjezdech. Cena díla
se snížila z původních 9 019 605 Kč vč. DPH na
8 595 765 Kč vč. DPH, tedy o 423 840 Kč vč. DPH.

X Naučné panely

Naučné panely u významných historických budov a na místech s vysokým kulturně-historickým
významem v historickém jádru města i v okrajových částech města byly jedním z vítězných
projektů participativního rozpočtu města letošního roku. Umístění bude následující: Sokolovna,
Mayerova vila + Lechnýřovna, Husovo náměstí,
památník bratrů Burianů, bývalá židovská čtvrť,
hřbitov a Masarykova obchodní akademie.
Instalace naučných panelů byla již objednána
u Lokša PrePress, s.r.o. s termínem dokončení
30. 11. 2022. Vzhled a umístění naučných stojanů musel odsouhlasit Národní památkový úřad
v Praze a Odbor školství a památkové péče, kultury MěÚ v Rakovníku. Ihned po vydání rozhodnutí
památkové péče byla provedena objednávka na
speciální sklo, na které se bude tisknout schválený text a fotografie. Vzhledem k časové tísni poddodavatel, který tyto speciální skla pro společnost Lokša PrePress, s.r.o., dodává, není schopen
termín dodání splnit a navrhuje posunout termín
dodání speciálních skel na březen příštího roku.
V současné době jsou připraveny betonové podstavce, na které budou panely instalovány a bylo
tedy rozhodnuto přesunout termín dokončení
do 31. 3. 2023.

X Časový plán konání zasedání ZM
v roce 2023

Zastupitelstvo města stanovilo časový plán konání zasedání zastupitelstva města na 1. pololetí
roku 2023, a to ve dnech 13. 3. 2023 a 12. 6. 2023.

X Střednědobý výhled rozpočtu na
roky 2023 až 2025

Schválený návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 až 2025 obsahuje souhrnné

základní údaje o příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích a pohledávkách a finančních zdrojích k realizaci dlouhodobých záměrů.
Střednědobý výhled rozpočtu bude zveřejněn
na úřední desce města v sekci Rozpočet.

X Rozpočet města Rakovníka na rok
2023

Rozpočet města Rakovníka je finanční plán, který vyjadřuje finanční vztahy na straně příjmů
a výdajů, podle něhož se řídí financování uskutečňovaných operací v průběhu kalendářního
roku. Rozpočet města Rakovníka na rok 2023 byl
schválen jako schodkový, tedy plánované příjmy
pro rok 2023 jsou nižší než plánované výdaje.
Rozdíl mezi plánovanými příjmy a plánovanými
výdaji je dorovnán financováním, které je složené
ze zůstatku finančních prostředků na běžných
účtech ve výši 91 000,00 tis. Kč a z dlouhodobého
úvěru na rekonstrukci víceúčelového studijního
a společenského centra ve výši 35 000,00 tis. Kč.
Příjmy jsou rozpočtovány ve výši 433 436,00 tis.
Kč, a to dle schváleného rozpočtového výhledu
města Rakovníka na období 2023–2025, dle skutečného plnění rozpočtu za předchozí rozpočtový rok, dle výpočtu daňových příjmů provedeného Ing. Luďkem Tesařem – Cityfinance a dle
kvalifikovaného odhadu příjmů.
Celkové výdaje byly stanoveny ve výši 559
436,00 tis. Kč. Tato částka se skládá z běžných
výdajů jednotlivých útvarů a účelových fondů
ve výši 403 474,50 tis. Kč, kapitálových výdajů ve
výši 132 340,50 tis. Kč a splátek úvěrů ve výši 23
621,00 tis. Kč. Při stanovení konkrétních výdajů
se vycházelo z rozpočtového výhledu města na
období 2023–2025 a odhadu výdajů a potřeb
jednotlivých útvarů města Rakovníka. Útvary vycházely zejména z uzavřených smluvních vztahů,
z potřeby dokončení rozpracovaných akcí financovaných z vlastních i cizích prostředků, ze vztahů, které vyplývají z obecně závazných právních
předpisů, zejména z povinnosti zabezpečit určité
činnosti a záležitosti pro občany a region dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a dále z nutnosti
zabezpečit potřebné opravy a údržbu majetku
města k jeho dalšímu efektivnímu využívání.
Rozpočet města bude zveřejněn na úřední desce
v sekci Rozpočet. Rozpis rozpočtu bude schvalovat rada města na své schůzi ve středu 21. 12.
2023.

X Prodej pozemku st. p. č. 4993

Jedná se o budovu, která slouží jako občerstvení
v ulici Rabasova. Na odkoupení budovy a pozemku byla doručena žádost od současného nájemce.
Na prodej byl zpracován znalecký posudek, který
stanovil cenu obvyklou ve výši 1 713 940 Kč. Cena
samotné budovy činí 577 688 Kč a pozemků
1 136 250 Kč, tj. 3 125 Kč/m2. Jedná se o pozemek, který je v územním plánu určen k bytové
zástavbě, avšak jeho využití je omezeno umístěním sítí, které vedou po větší části pozemku
a v případě jakékoliv stavby bude nutné zajistit
jejich přeložení. Budova s pozemkem je již několik let pronajímána pro občerstvení s průměrným
ziskem 80 000 Kč/rok. V lokalitě nejsou plánovány
žádné investiční výstavby města a pozemek není
ani zahrnut do žádného dalšího plánu k využití.
Z těchto důvodů zastupitelstvo města rozhodlo
o prodeji pozemku st. p. č. 4993, jehož součástí
je budova č. p. 2582 a pozemek p. p. č. 2366/6
(317 m2), vše v k. ú. Rakovník (LV 10001) za cenu
1 721 000 Kč.			

ník. Po diskuzi na zasedání ZM bylo rozhodnuto
schválit příspěvky ve stejné výši jako v roce 2022
Prodej těchto pozemků již jednou projednáva- s tím, že se zastupitelé k navýšení příspěvku vrátí
lo zastupitelstvo města a to dne 5. 9. 2022, kde na některém z dalších zasedání ZM podle aktunebylo přijato žádné usnesení. O odkoupení ální situace.
pozemků požádala společnost Valeo již v květnu a na pozemcích mají zájem vybudovat pl- Výše jednotlivých příspěvků:
nohodnotný chodník a odstavnou či parkovací TJ TATRAN Rakovník, z. s. - 900 000 Kč
plochu. Pozemky se nachází v lokalitě proti nové SK Rakovník, z. s. a HC 1972 RAKOVNÍK, z. s. výstavbě Valea poblíž ZZN. V současné době jsou 1 500 000 Kč
některé pozemky pronajaté pro zemědělské úče- HC Rakovník, z. s. - 1 850 000 Kč
ly. V územním plánu jsou vedeny jako plocha HVS Rakovník, z. s. - 150 000 Kč
pro výrobu. Zástupce Valea sdělil, že jednají se GOLFCLUB 85 Rakovník, z. s. - 45 000 Kč
soukromými vlastníky o odkoupení zbývajících TJ Tělovýchovná zařízení Rakovník, z. s. pozemků a předmětné pozemky by tak s nimi 600 000 Kč
tvořily jeden funkční celek. Znalecký posudek
stanovil cenu 1 540 Kč/m2, tj. celkem 5 790 400 Kč. X Strategický plán rozvoje města
Při prvním projednávání prodeje v červnu doRakovník do roku 2033
poručila rada města zastupitelstvu uzavřít kupní V roce 2013 jsme pracovali na přípravě stratesmlouvu za cenu ve výši 1 550 Kč/m2 a právě výše gického plánu našeho města, který byl v proceny vedla k tomu, že zastupitelstvo nepřijalo sinci roku 2013 schválen zastupitelstvem města.
žádné usnesení. Pozemky jsou svým umístěním V roce 2017 byl tento plán aktualizován a do
v průmyslové zóně vhodné pro využití okolních současnosti můžeme tento dokument používat
podniků a sloučením se sousedními pozemky jako důležitý podklad především pro získávání
bude hodnota pozemků vyšší, a proto odbor dotací. Strategický plán poskytl cenné údaje, ktesprávy majetku navrhl a rada města doporučila ré také často využívají studenti vysokých škol při
zastupitelstvu uzavřít kupní smlouvu za cenu přípravě svých seminárních nebo diplomových
ve výši 2 000 Kč/m2. Prodej pozemků probíhal prací. Nyní jsou data již neaktuální, a tak byly tyto
formou veřejné elektronické aukce. Do aukce se podklady přepracovány. Rok 2022 jsme využili na
přihlásili dva zájemci, z nichž jen Valeo potvrdilo přípravu zcela nového dokumentu, který pokryje
vyvolávací cenu a stalo se tak výhercem aukce. vizi města do roku 2033. V průběhu první poloCelková kupní cena tedy činí 7 250 000 Kč a jedná viny roku jsme sbírali data, podněty od všech
se o pozemky p. p. č. 1172 (351 m2), 1175/3 (2 zúčastněných stran, analyzovali podklady a také
310 m2), 1175/35 (38 m2), 1187/1 (83 m2), 1188/2 se setkávali v rámci pracovních skupin. Prostřed(113 m2), 1189 (84 m2), 1211/7 (33 m2), 3682 (12 nictvím webových stránek města byli obyvatem2), 3683 (495 m2), 3685/19 (48 m2), 3870 (193 lé informování, že mohou zasílat své postřehy
m2) v k. ú. Rakovník (LV 10001).
a náměty.
Po úvodních konzultacích jsme měli k dispoziX Navýšení příspěvku – Loutkářský ci koncept Strategického plánu rozvoje města
Rakovník do roku 2033. Jako obvykle se skládá
spolek
Loutkařský spolek Rakovník požádal o navýše- z analytické a návrhové části. Analytická část
ní příspěvku na provoz o 180 000 Kč. Navýšení vyhodnocuje jednotlivé oblasti na základě stažádali z důvodu předpokládaného nárůstu cen tistických dat a uvádí srovnání s městy podobné
energií, které budou dle odhadu činit 240 000 Kč/ velikosti. Definuje klíčové požadavky a dlouhorok. Loutkařský spolek má v užívání budovu Lout- dobé cíle. Návrhová část navazuje s globálním
kového divadla a na jeho provoz přispívá město cílem a popisuje jednotlivé specifické cíle. Jedčástkou 90 000 Kč/rok. Částku loutkáři každý notlivá opatření jsou obecně definována v sourok vyúčtovávají a vždy je vyčerpána na energie ladu s požadavky poskytovatelů dotací. K návrhu
a drobné opravy. Nyní tedy požádali o zvýšení Strategického plánu mohli všichni zasílat své přičástky, která by měla být dostačující na pokrytí pomínky a podněty a zapracování všech připonákladů na energie. Spolek provozuje budovu od mínek pak proběhlo v průběhu letních prázdnin.
počátku a od roku 2010 je mu poskytován příspě- Následně byl dokument postoupen dotčeným
vek na provoz budovy. V roce 2010 to byla část- orgánům státní správy k vyjádření.
ka 60 000 Kč, v roce 2011 částka 75 000 Kč a od Nyní jeho znění schválilo i zastupitelstvo města.
roku 2012 je stanovena částka 90 000 Kč. Deset Strategický plán najdete zveřejněný na webu
let je tedy poskytována stejná částka na provoz města - https://www.mesto-rakovnik.cz/mesbudovy. Vzhledem k tomu, že Loutkařský spolek to-1/rozvoj-mesta/strategicky-plan-1/.
zajišťuje činnost, která je v Rakovníku jediná a je
zaměřena zejména na nejmenší děti, bylo roz- X Investiční a neinvestiční projekty
hodnuto navýšit příspěvek na provoz budovy č. Byl schválen následující zásobník investičních
p. 2311 – Loutkové divadlo, na částku 270 000 Kč. projektů:
Projekty prováděné v roce 2022:
• Park&Ride u vlakového nádraží
X Příspěvky na provoz sportovišť
• Modernizace MKDS Rakovník – kamerový
pro rok 2023
bod Na Váze a v ul. Malcova
Město Rakovník na základě provozovatelských
smluv poskytuje sportovním klubům příspěvky • Víceúčelové studijní a společenské centrum
na provoz jednotlivých areálů. Poslední příspě- • Stavební úpravy vstupního parteru – Víceúčelové studijní a společenské centrum
vek byl stanoven na období od 1. 1. 2022 do 31.
•
Interiér
a vybavení Víceúčelového studijního
12. 2022. Sportovní kluby mají povinnost příspěa společenského centra
vek vyúčtovávat čtvrtletně a musí být použit
prioritně na zajištění samotného provozu areálu. • ul. Bratří Burianů + Hlavačovská dokončení +
Koubkova spojka
O navýšení příspěvku na příští rok požádalo HC
•
Šatny
a sociální zařízení u hokejbalového
Rakovník, SK Rakovník a GOLFCLUB 85 Rakov-

X Prodej pozemků – VALEO
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hřiště
• Oprava fasády historického objektu Samson
• Oprava sportovní palubkové podlahy ve
Sportovní hale
• Rekonstrukce technického pavilonu v MŠ
Průběžná
• Revitalizace zeleně v sídlišti Zátiší
• Revitalizace dvora 1. ZŠ
• Rekonstrukce ulic Pod Václavem a Fojtíkova
• Recyklace prací vody v aquaparku

• Šatny PH a SK – buňky
• Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ
• Modernizace dílen a cvičné kuchyně 2. ZŠ
Rakovník
• FVE bazén
• Sokolovna – rekonstrukce střechy
• Dopravní řešení ulice Spalova
• Fasáda a střecha na školních dílnách 1. ZŠ
• Oprava fasády na budově 2. ZŠ Stará pošta
• Úprava interiérů radnice

Financování připravených projektů v roce 2023,
případně v letech následujících:
• Skateboardové hřiště
• Cyklostezka Rakovník – Kněževes – propojení
• Most č. 16 Benešovy rámy-Hradcův mlýn
• Most č. 17 Pod Papírnou
• Most č. 18 u Kohoutova mlýna
• Regenerace MPZ V – ul. Palackého
• Rekonstrukce ulice Na Francouzích včetně
dopravního řešení napojení
• Modernizace MKDS Rakovník – kamerový
bod Pražská, Lišanská
• Rekonstrukce ul. Zd. Štěpánka, 2. část
• Rekonstrukce ul. Jiráskova, Žlutického, Komenského nám.
• Revitalizace dvora a školní zahrady MŠ V Parku
• Rozvod vody pro závlahu v areálu TJ Tatran
Rakovník

Další seznam:
a) investičních projektů, které se připravují k realizaci v letech následujících:
• Rekonstrukce prostranství před vlakovým
nádražím
• Nové architektonické řešení Husova náměstí
včetně rekonstrukce inženýrských sítí
• Rozšíření Sportovní haly
• Rozšíření šaten 2. ZŠ
• most č. 3 přes potok Huřvinka, za ČOV
• Nové šatny na hřišti SK na Zátiší
b) investičních projektů, u kterých je vydáno pravomocné stavební povolení, a jsou připraveny
k realizaci:
• Rekonstrukce a modernizace areálu SK Rakovník
• most č. 5 (chodník na mostě přes Černý potok – Valeo)
• V Lukách – Lužní ulice
• Sokolovna – celková obnova
• Obnova Čermákových sadů
• Přístavba archivu budovy radnice
• Kanalizační sběrač – Zátiší Bulovna – ČOV
Rakovník
• Komunikace ke kynologickému cvičišti –
I. etapa
• Sídliště Bendovka – řešení komunikací
• Botanická zahrada - řešení odvodnění

V případě volných prostředků v rozpočtu města
nebo v případě získání dotace fyzickou realizaci
připravených investičních projektů a jejich financování v roce 2023, případně letech následujících:
• Nábř. Dr. Beneše – parkování u Zimního stadionu
• Zimní stadion – rekonstrukce šaten a sociálního zařízení

c) dalších investičních projektů:
• Vodohospodářská studie, odvedení povrchových vod z lokality Zátiší
• Řešení kapacit školní družiny 1. a 2. ZŠ Rakovník
• Úprava prostranství v ul. Nádražní (Poliklinika)
• Snížení energetické náročnosti MŠ Šamotka,
snížení energetické náročnosti DDM Rakovník
• Budova Palečku
• Regenerace panelového sídliště V Lukách
• Městská tržnice
• Rekonstrukce dopravního hřiště
• Rekonstrukce ul. Riegerova 1. část, Budovcova, Vackova, Nábřeží TGM mezi ul. Trojanovou
a Nádražní, ul. Levého, U Hřbitova, Kokrdovská
• Rekonstrukce Wintrova, Zahradní, Alešova,
rekonstrukce komunikace Šamotka, Medová,
Soukupova
• Rozhledna
• Včelín
• Provozní budova hřbitova, hřbitovní zeď,
obnova veřejného osvětlení v urnovém háji
a rozšíření kolumbária
• Měřící stanice kvality ovzduší
• Vybudování bezbariérové přístupové trasy po
dvou lávkách přes Lišanskou ulici a lesopark
Jamka
• Autobusové zastávky
• Sídliště U Křížku
• Sídliště Zátiší
• Rekonstrukce Tyršova koupaliště – výstavba
hlediště, kabinek, dokončení
• Rekonstrukce lávky č. 4
• Dopravní řešení přispívající k bezpečnosti
dopravy
K. Hradilová, tisková mluvčí MěÚ Rakovník

PODĚKOVÁNÍ ČTYŘNOHÝM KAMARÁDŮM
Děkujeme paní Marcele a jejím fenkám Baby Děkujeme a přejeme hodně zdraví a energie
(Irský jemnosrstý pšeničný teriér), Terezce (Ně- v novém roce 2023 nejen těmto pejskům a jemecký ovčák) a Daisy (Yorkšírský teriér) za pravi- jich majitelce, ale i vám všem.
delné návštěvy v našem Domově seniorů. Fenky
Za Domov seniorů Rakovník
mají speciální zkoušky pro canisterapii, která
Kateřina Brunclíková DiS.
u nás probíhá v rámci dobrovolnictví a šestým
rokem obohacuje život našim klientům. Přímý
kontakt s těmito zvířecími mazlíčky milují. Vždy
se na ně těší, neboť jim pomáhají zapomenout
na chmury a bolest, rozveselí je nebo naopak
uklidní. Imobilní klienti a klienti s omezenou
hybností oceňují nejvíce přítomnost Daisy. Její
malý vzrůst ji jednoduše umožňuje pobyt u klienta v křesle či na lůžku. Je nejmladší a vydrží
pracovat nejdéle.

ITALSKÝ TÝDEN NA ISŠ RAKOVNÍK
Integrovaná střední škola Rakovník má v současné době udělen grant EU na tzv. mobilitu
žáků. Jde o pobyty a praxi studentů v zahraničních podnicích. V rámci tohoto projektu
Erasmus+ zavítali teď na oplátku na naši školu
zkušení kuchaři z italských hotelů a restaurací.
Hlavním úkolem bylo připravit různé kurzy, kde
se žáci naučí nové technologické postupy. Šlo
např. o baristický kurz, kurz správné přípravy
pizzy, těstovin a italských moučníků. Své zkušenosti předávali žákům (z oboru kuchař-číšník
a studentům z cestovního ruchu) konkrétně pan
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Renato Zara, Emanuele Corliano a paní Rosanna
Maurilli. Po celou dobu pobytu se věnovali těm,
kteří se s nimi chtěli naučit připravovat tradiční italskou kuchyni. Nechyběla pizza, focaccia,
tiramisu s krémem zabaione, pan di spagna,
mandlový dort, panna cotta, grisiny - slané tyčinky atd. Cílem bylo zvýšit kvalitu odborných
dovedností, efektivitu práce a zajistit si případnou další mezinárodní spolupráci. Absolventům
se tak otevírá šance na kvalitní pracovní uplatnění i u certifikovaných zahraničních partnerů.

KULATÝ STŮL

29. listopadu 2022 se v Rakovníku konal v pořadí
již druhý mezioborový kulatý stůl na téma RAKOVNICKO JAKO DEMENTIA-FRIENDLY REGION.
Setkání organizovala Dementia I.O.V. společně
s Městem Rakovník. Zúčastnili se zástupci Dementie, Městského úřadu Rakovník i představitelé a zástupci institucí sociální a zdravotní sféry regionu, kteří se při své každodenní činnosti
s lidmi s demencí a pečujícími setkávají.
Regionální jednání se uskutečnilo krátce po
národním mezioborovém setkání ČR jako dementia-friendly společnost. Zástupci organizace Dementia informovali účastníky o průběhu
a závěrech národního setkání, i o zkušenostech

z cesty k dementia-friendly společnosti v několika Evropských zemích.
Byla citována definice komunity vstřícné vůči
demenci podle Alzheimer´s Society Scotland.
Je jí takové místo, kde jsou lidé s demencí ostatními přijímáni, chápáni, respektováni a podporováni, a kde zůstávají součástí společenského
života. Ve společnosti přátelské k demenci lidé
vědí, co demence znamená, mají pro nemocné
porozumění a ti vnímají, že jsou její součástí.
Mají možnost volby i kontrolu nad svým každodenním životem.
Účastníci regionálního setkání při svém jednání
navázali na jarní setkání a společně deklarovaný
zájem podílet se na naplňování myšlenky „regionu jako dementia-friendly komunity“. Po diskusi
sestavili seznam témat, která je třeba v regionu řešit a shodli se na třech z nich, kterým dali
nejvyšší prioritu. Je to lepší dostupnost terénních a ambulantních sociálních služeb v obcích,
osvěta veřejnosti a podpora domácí péče.

INFORMACE ZE ŠKOL

Ani letos nezůstali rodiče lhostejní k akci „Radost
v krabici“. Mohli jsme tak do redakce Raportu
odvézt 147 dárků. Děkujeme všem za spolupráci.
Po vydařené akci s Draky v Klicperovce, nás napadla myšlenka výstavy vánočních ozdob, opět
ve spolupráci s rodiči. A že se nám to pro radost
všech dětí i dospěláků povedlo, o tom svědčí
126 rozmanitých ozdob od koulí, andělů, stromečků, až po hvězdičky a jiné. Nechyběly ani
ozdoby svítící.

www.mssamotka.cz
tradičně v duchu tradic, koled, vůně vánočního cukroví, rozsvícení vánočního stromečku
před školkou a nadělováním zvířátkům na naší
zahrádce. I letos si k nám našel cestu Mikuláš,
anděl a hodný čert. Donesl dětem za pěkné písničky plno dobrůtek, ale nejvíce se děti těší na
PŘEDVÁNOČNÍ ČAS
Ježíška, který k nám přichází pravidelně o trochu
V naší školce se předvánoční čas nesl jako již dřív než do našich domovů.

www.mesto-rakovnik.cz
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMEČKU
Druhé prosincové úterní odpoledne se v Mateřské škole Vinohrady neslo v duchu přicházejících Vánoc.
Rodiče, prarodiče, sourozenci, přátelé, známí…
Všichni se sešli, aby se společně s námi a svými
dětmi naladili na atmosféru těch nejkrásnějších
svátků v roce. Paní učitelky ze všech tříd s dětmi
nacvičily krátký program, se kterým postupně
všichni před budovou mateřské školy vystoupili. Se všemi příchozími jsme si poté zazpívali
vánoční koledy a dojali se při závěrečné písničce,
jejíž součástí bylo samotné rozsvícení našeho
vánočního stromečku. Nakonec jsme všem básničkou popřáli krásné Vánoce a děti poté rozdaly svým blízkým, co si pro ně připravily.

Pro mnohé z dětí to bylo jejich první vystoupení,
a to před opravdu velkým počtem lidí, není tedy
divu, že se sem tam objevila nějaká ta slzička
a nervozita. I přesto dětem většinu času zářily
oči radostí a těšením se na Ježíška.
Jelikož akce probíhala venku a počasí nám
opravdu, co se zimy týká, přálo, její součástí bylo

dostaly balíčky. Hodilo se jim, že uměly zazpívat koledy. Mikuláš, čert i anděl byli spokojení.
Po 18. hodině jsme naladili kytary, postavili se
kolem vyzdobeného stromu a spustili. Sešlo se
tu opravdu hodně lidí a ti zpívali s námi. Děti
využily možnosti půjčit si rolničku a držet s námi
rytmus. Takže se zazpívalo, zahrálo, zazvonilo,
strom byl rozsvícen a advent začal i tady.
Moc děkujeme starostům obcí za pozvání. DěJEDNIČKY V MALINOVÉ
kujeme všem obětavým lidem, kteří pro nás přiA NA PŘÍČINĚ
pravili dárečky, občerstvení, vytopili sály a mile
Naši kytaristé byli pozváni, aby svým vystoupe- nás přivítali.
ním při rozsvícení vánočních stromů podtrhli Děkuji rodičům mých kytaristů za to, že je vždy
předvánoční atmosféru. Aby se lidé sešli, zazpí- přivezou a odvezou a zajistí, aby děti mohly ukázat, že něco umí. Dětem, které i přes zmrzlé prsty,
vali si a měli dobrou náladu. A to se povedlo.
V Malinové jsme hráli už od 16 hodin. Čerstvě hrály, jak nejlépe uměly, a že se to zase vydařilo.
Mgr. Zuzana Ledvinová
napadaný sníh dotvořil sváteční atmosféru. Zazpívali jsme jedenáct koled a vánočních písní.
Vystupovalo čtrnáct děti. Malé děti ze třetí třídy
ADVENTNÍ KALENDÁŘ
jsou začátečníky. Drží kytaru od počátku října.
I přes krátkou dobu, za kterou se stihly naučit Čokoládový, čajový, s úkoly, lízátky či bonbony
tři akordy, hrály a zpívaly pěkně. Pro starší děti, - adventních kalendářů je k dostání nepřeberné
které hrají již několik let, to bylo „opáčko“, o to množství. Ale jen u nás na Jedničce jste měli
víc si to užily.
v loňském roce možnost otevírat pomyslná
okénka knižního adventního kalendáře. Snažili jsme se především žáky inspirovat a potěšit
krásnými knihami a jejich fotografiemi.
Letošní „advenťák“ však byl trošku jiný. Opět
souvisel se školní knihovnou, ale tentokrát jeho
okénka naplnili svými příspěvky žáci 2. stupně.
Téma znělo: TAJEMSTVÍ (VÁ)NOČNÍ KNIHOVNY.
Žáci se měli zamyslet nad tím, jak to asi vypadá
v naší školní knihovně, když celá škola „přepne“
do (vá)nočního režimu a děti i učitelé odejdou
na prázdniny. Všechny knížky zůstanou opuštěné. Budou poslušně čekat na své čtenáře uspořádané v policích? Nebo snad vymyslí nějaký
Po vystoupení v Malinové se rozsvítil strom, plán, aby se zabavily? A co když paní knihovnice
paní starostka Jaroslava Čechová popřála všem zapomene knihovnu zamknout?
zdraví a krásné, šťastné a mírové vánoční svátky. Děti se na chvíli staly spisovateli. Přenesly se
Byli jsme pozváni do kulturního domu na výbor- do říše fantazie a nechaly se unášet svou předné pohoštění. Dostali jsme dobrůtky a dárečky. stavivostí. To nejlepší, co je během této „cesty“
Ve vytopeném sále jsme si všichni spolu sedli, potkalo, zaznamenaly a vytvořily zcela nový
popovídali. Celé to bylo moc fajn. Po více jak půl a originální příběh.
hodině byl čas přejet do další obce.
V dnešní době děti bohužel postupně přizpůsoNa Příčinu jsme dojeli v půl šesté. V sále hos- bují jazyku počítačů a mobilních telefonů veškepody byla nadílka Mikuláše. I naše Jedničky rý svůj písemný projev. Některá slova zkracují či
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podávání horkého čaje, svařáku a pohoštění
v podobě domácí vánočky a drobného pečiva
od našich paní kuchařek.
Děkujeme všem příchozím za podporu jejich
dětí a spolupráci, a těšíme se na další společné
akce.

Bc. Petra Cílová

úplně vypouštějí. Nezáleželo tedy na tom, zda
se rozhodnou psát povídku, báseň či komiks, šlo
nám především o to, aby se nad tématem zamyslely a zkusily vytvořit zajímavý a smysluplný
text pro potěšení ostatních. Pro některé žáky to
nebyl snadný úkol, ale myslíme si, že nakonec
vznikly podařené práce. I proto vás prosíme
o shovívavost, pokud se někde objeví nějaká
chybička, dílka dětí jsme zveřejňovali tak, jak je
napsaly právě ony.
Mgr. Markéta Marková

ANIMAČNÍ DÍLNY POTŘICÁTÉ
Party ve studiu. Hrátky se zrcátky. Příklad dvou
projektů, kterým se věnovali naši žáci pod vedením Mgr. Martiny Vorlové a Mgr. Jitky Brabcové
při pokračování animačních dílen. Ty se konaly
v předvánočním čase 13. prosince a účastníci
se v nich pustili zase do něčeho jiného. Zatímco
jedna parta si vyrobila vlastní studio a zvládla
natočit party panáčků ze stavebnice, druhá
skupina animátorů objevovala svět za zrcadly.
Ale i před zrcadly a za nimi. Kaleidoskop, pohyb,
rytmus, tanec – prostě nekonečno možností. Vý-
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běr z žákovské tvorby lze zhlédnout na youtube.
Došlo k částečné generační výměně animátorů.
Z dřívějších tahounů dílen jsou žáci středních
škol. Je tedy potěšující, že se daří nacházet nové
zájemce o filmovou tvorbu.
Počátek filmových animací sahá do roku 2013.
V příštím roce tak oslavíme deset let kreativní
tvorby, během nichž vznikly desítky nejrůznějších projektů. Od nesmělých studií, hlavně

ADVENTNÍ KALENDÁŘ V 5. C

ABECEDA PENĚZ NA 2. ZŠ

Každý rok s paní učitelkou vyrábíme adventní
kalendář zdobením pytlíků. Je to taková naše
tradice. Začali jsme s výrobou ve 3.třídě, kde tématem byl vánoční stromek. Ve 4.třídě jsme ho
vyzdobili Mikulášem. Letos paní učitelka vybrala téma zasněžený vánoční domeček. Všechny
vyzdobené pytlíky jsou zavěšené a seřazené na
nástěnce. Do nich dá paní učitelka malé překvapení. Většinou je tam sladkost, která moc potěší.
Každý si vylosuje číslo, které napíše na pytlík. Já
mám letos 17. Od 1. prosince si každý den jeden žák pytlík sundá a vezme domů. Čeká na něj
také řešení křížovky, kterou vytvořili spolužáci.
Mám moc ráda tuto tradici.
Tereza Kubicová, žákyně 5. C

Ve středu 7. prosince se 2. ročníky zúčastnily
projektu Abeceda peněz od České spořitelny.
Tomuto setkání předcházel interaktivní vstupní
dotazník na počítačích, který ukázal, jaké povědomí o financích žáci mají. Samotný projekt
probíhal v tělocvičně, kde na žáky čekali lektoři
a aktivity, které s penězi souvisejí. Nejdříve si
s lektory žáci povídali o financích. Následně si
sami žáci zkusili, jaké to je být dospělákem na
jeden den. Ve skupinkách po třech se vydali na
dospělákovu denní cestu. Na koloběžce jeli do
práce, po cestě je ale chytil policista a museli
zaplatit pokutu z peněženky, kterou na začátku
dostali. V práci zkoušeli odhadovat, kolik peněz
je v sáčku, kde byly ukryté mince. Museli také
zaplatit za oběd, který si v práci dali, a nakonec
dostali výplatu. Po práci šli nakupovat, povídali
si o tom kolik, které potraviny a elektronika stojí.
Na konci dospělákova dne děti dostaly prasátko a deset korun, mohly se rozhodnout, jestli si
celých deset korun dají do prasátka a odnesou
domů anebo jestli si něco koupí a peníze utratí.
Na závěr celého projektu si děti zopakovaly, co
nového se naučily. Druháčci se za pomoci hry
dozvěděli něco o financích a na vlastní kůži si MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
vyzkoušeli, že není jednoduché peníze vydělat
Dne 5. 12. 2022 chodil na naší škole Mikuláš
a hospodařit s nimi.
Daniela Ilbergová, učitelka 2.C s čerty a anděly. Tyto postavy ztvárnili žáci devátých ročníků. Mladší spolužáci jim vždy museli zarecitovat básničku nebo zazpívat písničku,
pak
dostali sladkou odměnu. Tento den si užili
2. ZŠ NAVŠTÍVILA PLZEŇ
nejen ,,deváťáci“, ale i žáci prvního stupně.
V listopadu vyrazily třídy 6.A, 6.B a 6.C do
Žáci 9. C
Techmánie a Planetária v Plzni. V Planetáriu
jsme si prohlédli vesmír, mohli jsme si sáhnout
ÚNIKOVÁ HRA VE 3. C
na uměle vytvořené tornádo, projet se v planetě
Zemi jako na kole nebo třeba zjistit, jak to vypa- Velký dík patří mamince Betynky Kodymové,
dá uvnitř Země.
která pro naši třídu připravila čertovskou úniPo prohlídce Planetária byla na řadě Techmá- kovou hru. Děti pracovaly ve skupinkách, ponie. Tam bylo neuvěřitelně moc různých, dalo hybovaly se tiše po chodbách školy, kde pro ně
by se říci, atrakcí. Třeba domek nakloněný úplně byla připravena stanoviště se záludnými úkoly.
nakřivo nebo natáčecí studia. Dokonce si mohli Pro děti byl tento den výjimečný. Nestává se
žáci vyzkoušet třeba závody autíček, nebo také každý den, aby třídu navštívil rodič a připravil
pozorovat úžasnou vodní dráhu.
pro děti takto poutavý a promyšlený program.
Mohu s klidem říci, že si všichni prohlídku Velmi si této iniciativy vážím a těším se na další
Techmánie a Planetária náramně užili.
spolupráci.
Linda Suková, žákyně 6. A
Za třídu 3. C děkuje p. uč. Radka Koubová
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na začátku, kdy jsme bojovali mimo jiné i s nedostatečným vybavením a zázemím, až k náročnějším filmům vytvořeným kombinovanou
technikou. Postupně jsme hledali partnery, kteří
by nás podpořili jak materiálně, tak metodicky.
Před časem začalo projekt animačních dílen
podporovat také město Rakovník a jsme rádi,
že jeho finanční pomoc trvá dodnes.
Karel Folber

EXKURZE DO MUZEA
ČESKÉHO KRASU V BEROUNĚ
Ve středu 30. listopadu se žáci 9. A vypravili do
Muzea Českého krasu v Berouně, kde se zúčastnili edukačně-tvořivého programu Na dno
pradávných moří. Program žáky zavedl do doby
trilobitů a hravou formou jim ukázal, jak probíhají základní geologické procesy. Všichni zjistili,
že zde kdysi bylo moře, objevili, jak vzniklo a jak
zaniklo, viděli, jak Čechy procestovaly skoro celou zeměkouli. Měli také možnost si namodelovat, co se děje na dně moří, jak se mořské dno
dostalo na Berounsko a vytvořit obtisk trilobita
do samotvrdnoucí hmoty.
Děkujeme Mgr. Pavlu Bokrovi z Muzea Beroun
za příjemně strávený čas.
M. Lüftnerová, učitelka 2. ZŠ

ÚSPĚCH 2. ZŠ VE FLORBALE
Další florbalový turnaj odehráli naši žáci 1. 12.
2022 v Berouně. Turnaje se mohli zúčastnit vybrané školy okresu Beroun a Rakovník. Tentokrát
naši žáci zvítězili ve všech čtyřech zápasech se
skóre 51: 1 a postoupili do krajského finále.
P. Suk, učitel 2. ZŠ
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KRAJSKÝ FLORBAL S BRONZOVOU RADOSTÍ

ADVENTNÍ DRÁŽĎANY
V pátek 9. 12. 2022 jsme se v brzkých ranních
hodinách vydali s natěšenými žáky převážně devátých tříd a několika „osmáky“ na náš již tradiční výlet do německých Drážďan. Cesta ubíhala
nezvykle rychle a spolu s mladými němčináři
jsme již v půl desáté vystupovali z autobusu
u řeky Labe, kde začínal náš program.
Bodem číslo jedna byla prohlídka města pod vedením zkušené průvodkyně Mgr. Petry Čechové.
Během více než hodiny poutavého vyprávění
jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o jednotlivých památkách a žáci motivováni sladkou odměnou se předháněli, kdo bude dříve odpovídat
na záludné dotazy, což pro nás ostatní vyučující
byla věc nevídaná.
Zhlédli jsme takové skvosty jako například
Brühlovu terasu, přezdívanou také jako balkon
Evropy, ze které jsme si užili krásný výhled do
okolí a následovaly památky jako například synagoga, barokní skvost Zwinger, kostel Frauenkirche, jedna z nejznámějších německých barokních staveb, státní opera Semperoper, kostel
Hofkirche či sídlo saských kurfiřtů a králů Residenzschloss.
Naše další kroky pak směřovaly na náměstí
Neumarkt a poté Altmarkt, kde jsme si ještě
krátce povyprávěli o místním slavném trhu Striezelmarkt, který kromě nás ročně navštěvují
i miliony dalších návštěvníků, aby nasáli pravou
německou vánoční atmosféru. Po kratší pauze
na prohlédnutí zdejšího vánočního sortimentu

Po skvělém výkonu v okresním kole, kdy si
naši žáci 4. a 5. tříd pouze s jedním prohraným
zápasem došli pro vítězství, jsme 13. prosince
2022 odjeli na krajské kolo. To se konalo hned
ve dvou sportovních halách, na ZŠ Chýně, kde
jsme i my ve skupině B začínali. Následující
boje o umístění se odehrávaly ve sportovní
hale ZŠ Rudná. Nutno podotknout, že obě tělocvičny nám svým vzhledem vyrazily dech.
Skupinu jsme začali velice sebevědomě a po
prvních dvou zápasech jsme zaznamenali hned
dvě vysoké výhry. Trošku uzemnění přišlo ve
třetím zápase, kdy jsme prohrávali dlouho 2:0
a vypadalo to, že zápas ztratíme. Nic jsme ale
nevzdali, po skvělém závěru jsme dokázali srovnat na 2:2. Čekal nás poslední zápas ve skupině

s Mladou Boleslaví, který se vlastně hrál o to, kdo
půjde do dalších bojů z prvního místa skupiny.
Zápas nám bohužel nevyšel vůbec a my ho prohráli 4:0. Nic se ale už nezměnilo na tom, že jsme
si balili věci a jako druzí v naší skupině jsme jeli
do ZŠ Rudná vyzvat vítěze skupiny A, což byl
Benešov. První malý cíl, postup, byl splněn a my
už rychle spěchali do druhé haly.
Tam nebylo moc času na rozkoukání a už se pískalo k začátku zápasu. Když jsme po pár minutách vstřelili první branku vypadalo to nadějně.
Bohužel potom jsme za 6 minut dostali branek
5 a prohrávali tak 1:5. Oddechový čas nám trošku pomohl, pohlídali jsme si nejsilnějšího hráče
a dokázali vstřelit další tři branky. V poslední minutě přišly ještě 2 tutovky, ty jsme ale bohužel
neproměnili, a s hvizdem píšťalky a potoky slz
na naší straně skončil zápas o finále 5:4 v prospěch Benešova.
Do boje o třetí místo jsme šli poměrně zkroušení,
protože naším soupeřem byla Mladá Boleslav,
která nás ve skupině jasně přehrála. Na našich
žácích bylo ale od prvních minut znát, že jim
prohru chtějí vrátit. Zápas jsme začali ovládat
a nakonec jsme mohli propuknout v radost,
když závěrečné skóre bylo 6:4 pro 3. ZŠ Rakovník.
Všichni hráči nechali na hřišti naprosté maximum. Děkujeme za reprezentaci naší školy.
Mgr. Markéta Křikavová

BADATELSKÉ DOPOLEDNE PARTNERSKÝCH ŠKOL
Protože v letošním roce již nejsou žádná režimová opatření, mohli jsme ve zmodernizovaných
učebnách přírodopisu a fyziky přivítat žáky partnerských škol našeho projektu. Badatelské dopoledne dílem nad různými mikroskopy, dílem
se sadami fyzikálních pokusů, tak v naší škole
prožili žáci a žákyně ze škol v Lužné a Lubné.
Děkujeme všem žákům za aktivní přístup k připraveným materiálům a pedagogům za výbornou spolupráci.
Mgr. Jan Křikava
A takhle akci viděli zúčastnění pedagogové.
Ve dvou hodinách, které žáci partnerské školy
strávili v učebně přírodopisu, pracovali nejprve
s optickými elektrickými mikroskopy. Naše žákyně jim radily a pomáhaly se správnou manipulací s přístroji. Osmáci z Lubné, resp. deváťáci
z Lužné, si sestavili preparáty lístků a lodyžek
dvou druhů mechů a porovnávali stavbu buněk.

Někteří pozorovali také vlákna řasy zelenivky.
Poté se přesunuli ke stolům, na kterých naše
žákyně přichystaly digitální mikroskopy s obrazovkami. Zde si prohlíželi trvalé preparáty částí
těl rostlin, živočichů, různé tkáně či pletiva. Některé zajímavé preparáty si i nafotili, aby je pak
ukázali svým spolužákům či rodičům.
Ing. Lenka Blažková, 3. ZŠ
Žáci 9. třídy ZŠ v Lužné dostali pozvání navštívit 3. ZŠ Rakovník a zažít kousek badatelského
učení v jejich odborných učebnách. Nejprve si
deváťáci vyzkoušeli přírodovědné mikroskopování (obzvláště se jim líbila práce s digitálním
mikroskopem). Během fyzikální části pracovali
s žákovskými sadami na magnetismus a elektřinu podle připravených pracovních listů.
Děkujeme za příjemné badatelsky strávené
dopoledne.
Za ZŠ Lužná Jana Procházková

a případném posilnění se klobásou či jinou dobrotou z trhu, následovala všemi favorizovaná
část našeho programu a sice návštěva nákupní
třídy Prager Straße. Zde jsme měli dost času na
oběd i na nákup zbytečností pro radost či dárků
pro naše blízké.
Po nákupech už chtěli někteří žáci odjíždět
domů, protože z jejich pohledu bylo to nejdůležitější již splněno, ale ještě nás čekala prohlídka v interaktivním Muzeu hygieny. Očividně
jsme nebyli jediní z Rakovníka, kdo měl nápad
jet v tento den do Drážďan a navštívit toto muzeum, a to je dobře, protože jsme se alespoň
shledali s bývalými žáky naší školy a dnešními
rakovnickými gymnazisty.
Tím jsme do puntíku splnili náš předpokládaný program, který časově vyšel na „jedničku“,
a protože nám pan ředitel s panem zástupcem
objednali perfektní počasí, domů se jelo jako po
másle. A za rok znova...
Mgr. Zdeňka Adamčíková
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STUDENTI GYMNÁZIA SE SEZNÁMILI S REFORMULACÍ POTRAVIN
GZW
Rakovník

Dne 12. 12. 2022 přivítalo Gymnázium Zikmunda Wintra v Rakovníku vzácnou návštěvu, vedoucího Ústavu konzervace potravin a proděkana pro vědu a výzkum Fakulty potravinářské
a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, doc. Ing. Aleše
Rajchla, Ph.D., který byl hlavním hostem v pořadí již 16. vědecké chemické konference, pořádané jako ukázka propojení poznatků chemie
s novými trendy ve výrobě potravin a jejich vlivu
na lidské zdraví, na téma reformulace potravin.
Celá akce proběhla ve dvou obdobně koncipovaných dvouhodinových blocích v aule gymnázia, nejprve pro studenty tříd C3A, C3B, O7,
a poté tříd C4A, C4B, O8. Po zahájení konferen-

ce ředitelkou školy PhDr. Zdeňkou Voráčkovou
promluvil vyučující chemie Ing. Kamil Březina,
který představil studentům doc. Rajchla a krátce
pohovořil o vlivu potravin na lidské zdraví. Pak
se již ujal slova doc. Rajchl, který nejprve studentům v krátkosti přiblížil VŠCHT, FPBT a aktivity
svého ústavu.
Hlavní částí programu konference byla odborná
přednáška o reformulaci potravin aneb jak vyrobit „zdravější“ potraviny. Reformulací se rozumí
změna výroby potravin s cílem dosáhnout lepšího složení s ohledem na lidské zdraví. Proč reformulace? Populace v ČR patří mezi nejobéznější
v Evropě a rychle dohání USA. Lidí s nadváhou
je u nás přes 60 %, obézních pak přibližně 30 %.
Značný nárůst obezity je zaznamenán také
u dětí. Předpokládá se, že 80 % případů srdečních onemocnění, cévních mozkových příhod,
diabetu mellitu 2. stupně a 40 % případů rakoviny by bylo možné eliminovat vyloučením rizikových faktorů běžného životního stylu, které
souvisejí s výživou: vysoký příjem energie, soli
a alkoholu, nevhodné složení tuků, nedostatečná konzumace ovoce a zeleniny.
V potravinách lze reformulovat složky, které
současně patří mezi problematické: obsah cukrů, obsah a složení tuků, obsah soli (sodných

www.gzw.cz

kationtů). Reformulace je ovšem také technologickou výzvou, neboť pro konzumenta jsou
zásadní senzorické vlastnosti – potravina by
měla chutnat, a současně musí být možné ji
technologicky vyrobit i s ohledem na ekonomické a legislativní aspekty. Cukr v potravinách
plní několik funkcí – sladidlo, konzervant, stabilizátor, zahušťovadlo. V ČR je spotřeba cukru na
obyvatele 2krát větší, než by měla být. Problémem náhradních sladidel jsou jiné senzorické
vlastnosti (chuť). Navíc snížení obsahu cukru
v potravinách nemusí spotřebitel vždy vnímat
jen jako péči o jeho zdraví, ale může nabývat dojmu, že je šizen. Tuk v potravinách je především
nositelem chuti, obsahuje esenciální (nepostradatelné) mastné kyseliny a lipofilní vitaminy. Je
energeticky nejbohatší živinou. Podílí se na stabilitě potravin a je základní složkou margarínů,
majonéz, uzenin aj. Mezi vůbec nejrizikovější
faktory v potravinách patří sůl, která slouží jako
zdroj fluoridů a jodidů, konzervant nebo k vázání vody. Již dávno neplatí pohádkové sůl nad

zlato.Výživové doporučení je pro dospělého
člověka 5 g soli/den. V ČR se však konzumuje
až 3krát více – 15 g soli denně. Pokrm k obědu
by měl podle doporučení obsahovat 2,1 g soli.
V poledním menu českých restaurací se však
nachází průměrně 7,5 g soli na porci. V domác-

nosti se doporučuje solit jak nejméně je možno.
Někteří výrobci zkoušejí sůl (NaCl) částečně nahradit draselnou solí (KCl), která ovšem ve vyšší
koncentraci způsobuje hořkou chuť.
Na konferenci také zaznělo, že radit ohledně
výživy může každý, jde o volnou živnost. Objektivní informace se často ztrácejí mezi balastem.
Ve veřejnosti také koluje mnoho mýtů o potravinách. Např. mléko zahleňuje a škodí našemu
trávení – naprostý nesmysl. Pokud netrpíme
intolerancí k laktose (mléčnému cukru), tj. deficitem enzymu laktasy, který tento cukr v těle
štěpí, patří mléko mezi nejzdravější potraviny
vůbec. Lepku se rozhodně vyhněte obloukem
– další blud. Pokud nemáme celiakii, lepek nám
v žádném případě neškodí.
Po skončení každé přednášky byla otevřena diskuze, do které se studenti aktivně zapojili a zahrnuli pana docenta různými dotazy. Dostalo se
jim vždy podrobné vysvětlující odpovědi. Konferenci ukončil Ing. Kamil Březina, který na závěr
poděkoval doc. Rajchlovi z partnerské VŠCHT
Praha za to, že přijal pozvání a bez jakýchkoliv
finančních nároků přijel do našeho gymnázia
prezentovat odborné informace o problematice
reformulace potravin.
Chtěl bych poděkovat našim studentům, kteří
velmi pozorně naslouchali oběma přednáškám
a následně se aktivně zapojili do diskuze se svými dotazy. Snahou předmětové komise chemie
je i v budoucnu pořádat podobné konferenci na
další zajímavá témata, která mohou studenty
významně obohatit, poučit a umožnit jim kontakt se současnou vědou přímo na půdě naší
školy.

Ing. Kamil Březina

www.mesto-rakovnik.cz

11

MOA KAMARÁDÍ S RÁČKY
A SENIORY

MOA
Rakovník

Takřka 15 let už trvá oboustranně zajímavá spolupráce MOA a rakovnického Ráčku
a i letos studenti 3. ročníku ekonomického lycea pravidelně stacionář navštěvují.
„Vznikají nejen nové přátelské vztahy, ale žáci
MOA se zúčastňují s Ráčky všech činností a aktivit daného dne. Jsme rádi, že můžeme oslavit
krásných 15 let tohoto přátelství a přejeme všem
hodně dalších příjemných a užitečných chvil,“
uvedl k výročí a aktivitám s rakovnickým stacionářem ředitel MOA Mgr. Emanuel Vambera.
Stejně tradičními už se stávají také návštěvy studentů MOA u klientů Domova seniorů Rakovník,
kterým žáci 3. i 4. ročníku pravidelně zpříjemňují
volné chvíle, zúčastňují se společných volnočasových aktivit a společně s pracovnicemi Domova seniorů paní Fišerovou a Gebhartovou také
organizují mikulášskou nadílku. Navazují tak na
své předchůdce, kteří se seniory nafotili i krásný
generační kalendář a ze společných chvil si odnesli i nové zážitky a zkušenosti.

EKONOMOVÉ
VYBOJOVALI
KRAJSKÉ STŘÍBRO
V letošním školním roce MOA Rakovník hostila krajské kolo prestižní soutěže obchodních
akademií Ekonomický tým 2022. V nabité
konkurenci devíti středočeských týmů domácí
ekonomové v sestavě Adéla Pekárnová, Aneta
Plačková a Daniel Hlaváček vystoupali na stříbrný stupínek za první OA Mladá Boleslav, třetí
místo získali studenti z VOŠ, SPŠ a OA Čáslav.
„ Věříme, že se všem účastníkům u nás líbilo,
ocenili organizaci celého dne i možnost komentované prohlídky Rakovníka. Děkujeme
odborné porotě V. Bečákové z Rakony, Ing.
Petru Daliborovi z firmy Daneker a Ing. M.
Cafourkovi z rakovnického Copycentra, díky
dotačnímu titulu Odboru školství Středočeského kraje a regionálnímu sponzorovi Rakona
Rakovník se podařilo zajistit hodnotné ceny
pro vítězná i zúčastněná družstva a též i bohaté občerstvení,“ hodnotila vydařený náročný
den za organizátory zástupkyně ředitele Ing.
Veronika Benešová.

PŘIJĎTE SE PODÍVAT NA MOA
V testu ekonomických znalostí i prezentaci před
odbornou porotu se ve středočeské konkurenci
neztratili ani reprezentanti MOA a získali druhé
místo.

www.moarako.cz

KOMORNÍ PĚVECKÝ SBOR

Už 11. ledna 2023 se na Masarykově obchodní
akademii od 12 do 16 hodin koná další den otevřených dveří, během kterého si mohou zájemci
o studium prohlédnout všechny prostory školy,
vyzkoušet si středoškolské lavice v učebnách
a nahlédnout pod pokličku zajímavostí studia
na rakovnické MOA.

Hlasy (Magistrae Raconenses)

HLEDÁME NOVÉ
ZPĚVÁKY A ZPĚVAČKY

Hlasy
Magistrae Raconenses

Po covidové pauze náš původní ženský pěvecký sbor Magistrae
Raconenses ožívá v komorní sestavě pod názvem Hlasy. Do nového
seskupení sháníme nejen zpěvačky, ale i zpěváky se základní
znalostí not ve věku 15–70 let. Repertoár máme velmi pestrý – od
klasiky po Beatles. Mrkněte na náš FB.
Zkoušky jsou ve středu od 18 do 20.30 hodin na 2. ZŠ v Rakovníku.

Nebojte se nám ozvat
a nezávazně se přijďte podívat
na některou z našich zkoušek.
Přijďte bez ostychu, všichni jsme jednou začínali. Právě připravujeme nový
repertoár na jarní zájezd do Německa. Mohli byste už jet s námi! Těšíme se
na vás na některé z našich středečních zkoušek! Jsme fajn parta – zažijete
s námi nejen krásné chvíle s hudbou a zpěvem, ale i spoustu legrace.

facebook magistrae.raconenses kontakt tel. 602 329 234 (Barbora Polánková – sbormistryně)
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Městská knihovna
ROUBENKA LECHNÝŘOVNA

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
17. 1. 2023
LISTOVÁNÍ

DO 8. 1. 2023
MODROBÍLÉ VÁNOCE V ROUBENCE

17 HODIN

VAŘÍME Z VODY, na základě knihy U nás v Evropě, Markéta Hejlíková
Po téměř deseti letech se projekt LiStOVáNí vrací na své věrné scény s cooking show
U nás v Evropě, knihou která vychází ze stejnojmenného televizního pořadu. V průběhu
večera navštívíte s modrožlutým moderátorem Lukášem Hejlíkem země Evropské unie,
seznámíte se s vybranými deseti evropskými
tatínky, které ztvární Alan Novotný. Společně uvaříme hutný euroguláš, těšte se na velkou divadelní kuchařskou show!
Účinkují: Lukáš Hejlík a Alan Novotný

Inspirativní a prodejní výstava

10. 1. – 5. 3. 2023
NAŠI PREZIDENTI

Od vzniku Československa v roce 1918 až do
současnosti se na Pražském hradě vystřídalo
11 prezidentů.
Výstava nabízí přehled našich prezidentů,
s konkrétními historickými událostmi v době
jejich působení ve funkci.

Předprodej vstupenek za cenu 150 Kč v informačním centru. Zakupte si vstupenky v předprodeji, počet míst je omezen.

Leden
TIPY NA ČTENÍ
X Lucie Macháčková – Historky
z Tinderu
PRAHA: COSMOPOLIS, 2022, 234 STRAN

Populární stand-up
komička Lucie Macháčková s humorem
a nadsázkou glosuje
milostné karamboly.
Vtipná kniha plná ironie i optimismu přináší postřehy nejen
ze světa seznamovací
aplikace Tinder. Příběhy o lásce, randění
i pořádných trapasech
vás rozesmějí a zahřejí
na duši – ať už jste single, zadaní, anebo něco mezi.

X Kathryn Hughes – Krabička
vzpomínek
PRAHA: COSMOPOLIS, 2022, 378 STRAN

Jenny slaví sté narozeniny a při té příležitosti rozjímá nad minulostí. Myšlenky se jí vrací především
k dávným událostem, které doposud skrývala,
protože na ně není zrovna hrdá. Mladá ošetřovatelka Candice, která si plánuje zářivou budoucnost
s láskou svého života, si stoletou stařenku oblíbí
a navzdory generačním rozdílům se stanou přítelkyněmi. Candice se zájmem naslouchá Jennyinu
vyprávění a moudrým
radám – s jednou výjimkou. Nechce slyšet
pravdu o svém vztahu.
Když se domlouvají,
že bude Jenny na její
cestě do Itálie doprovázet, ani jedna z nich
netuší, jak moc si vzájemně ovlivní život.

1

2

3

4

X Mary Ellen
Taylor –
Domek u lesa

5

PF 2023

15

6

PRAHA: COSMOPOLIS, 2022, 366 STRAN

14
7

Je dobré držet se snů, i když cesta k jejich splnění je někdy hodně dlouhá.
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Městská knihovna Rakovník
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Staré děkanství

1841–1843

6

Hovorkův dům čp. 162/I

1853–1861

11

2

Dům Josefa Hanzlíka, čp. 111/I

1843–1851

7

Radnice

1861–1929

12 Dům v Nádražní ulici

1960–1991

3

Hostinec V Lázních

1851–1852

8

Mayerův dům čp. 188/I

1929–1942

13 Dům Na Sekyře

1991–2023

4

Hostinec na náměstí čp. 161/I

1852–1853

9

Donátova vila čp. 99/II

1942–1948

14 Dům U Červeného raka, čp. 114/I 1991–2023

5

Hostinec U Černého orla

1853

Bývalá Okresní hosp. záložna

1948–1951

15 Husovo náměstí

10
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Du

1951–1991

2023
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á

Havlíčko
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Malcova

Dům U Němečků, čp. 165/I

Těhotná Megan se po nedávné tragédii vrhá do
práce na vysněném projektu: touží vrátit původní velkolepost Zimní vilce, kterou nechal vystavět
její prapradědeček. Z domu se má stát turistická
atrakce, kterou Cape Hudson, město plné jižanské
historie, rozhodně potřebuje. Oporou se jí stanou
nejen místní obyvatelé, ale hlavně jeden
přítel z dávné minulosti. Ve správcovském
domku u lesa objeví
v utajené skrýši staré
dopisy, v nichž se před
jejíma očima začne
odvíjet podmanivý
životní příběh mladé
ženy, která se na cestu
za svými sny vydala už
před celým stoletím.

Vyso
ká

Vla
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Kulturní centrum
KINO

zub, Anna Kameníková, Miroslav Donutil
Žánr: Komedie. Nevhodný do 12 let, v českém znění, 107 minut.
Vstupné: 80 Kč

PÁTEK 6. 1.
TYLOVO DIVADLO

19.00

AVATAR: THE WAY OF WATER

Ve filmu Avatar: The Way of Water se po více
jak deseti letech znovu setkáváme s Jackem
Sully, Neytiri a jejich dětmi, kteří stále bojují
za to, aby se udrželi v bezpečí a naživu.
Režie: James Cameron
Hrají: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet
Žánr: Fantasy. Přístupný bez omezení, s českým dabingem, 190 minut. Vstupné: 150 Kč

NEDĚLE 8. 1.
TYLOVO DIVADLO

13.00

KOCOUR V BOTÁCH:
POSLEDNÍ PŘÁNÍ

Režie: Joel Crawford
Žánr: Animovaný. Přístupný bez omezení,
s českým dabingem, 101 minut.
Vstupné: 130 Kč

NEDĚLE 8. 1.
TYLOVO DIVADLO

15.00

AVATAR: THE WAY OF WATER

Vstupné: 160 Kč



ČTVRTEK 12. 1.

TYLOVO DIVADLO

M3GAN

19.30

PŘÁNÍ K NAROZENINÁM

Líba má každý rok jediné narozeninové přání. Trvá na tom, aby se na její oslavě sešla celá rodina, což všichni vždy splnili. Tedy až do
letošních narozenin. Její syn Petr má na tenhle rok jiné plány, a tak před rodinou předstírá nemoc.
Režie: Marta Ferencová
Hrají: Eva Holubová, Jaroslav Dušek, Veronika Khek Kubařová, Tomáš Klus
Žánr: Komedie. Přístupný bez omezení,
v českém znění, 93 minut.
Vstupné: 140 Kč

NEDĚLE 22. 1.
TYLOVO DIVADLO

13.00

ÚŽASNÝ MAURIC

Režie: Toby Genkel
Žánr: Animovaný. Přístupný bez omezení,
s českým dabingem, 90 minut.
Vstupné: 130 Kč

NEDĚLE 22. 1.
15.00
Vstupné: 140 Kč

NEDĚLE 22. 1.
TYLOVO DIVADLO

17.00

BABYLON

Režie: Damien Chazelle
Hrají: Margot Robbie, Brad Pitt, Samara Weaving, Olivia Wilde, Tobey Maguire
Žánr: Drama. Nevhodný do 12 let, s českými
titulky, 188 minut. 
Vstupné: 150 Kč

PONDĚLÍ 23. 1.
TYLOVO DIVADLO

NEDĚLE 15. 1.
TYLOVO DIVADLO

13.00

ÚŽASNÝ MAURIC

Režie: Toby Genkel
Žánr: Animovaný. Přístupný bez omezení,
s českým dabingem, 90 minut.
Vstupné: 130 Kč

NEDĚLE 15. 1.
TYLOVO DIVADLO

15.00

AVATAR: THE WAY OF WATER

Vstupné: 150 Kč

NEDĚLE 15. 1.
TYLOVO DIVADLO

9.00
Vstupné: 140 Kč

PONDĚLÍ 16. 1.
TYLOVO DIVADLO

10.00

DOPOLEDNÍ PROJEKCE NEJEN PRO SENIORY

GRAND PRIX

Režie: Jan Prušinovský
Hrají: Kryštof Hádek, Robin Ferro, Štěpán Ko-
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PŘÁNÍ K NAROZENINÁM

19.30
Vstupné: 140 Kč

PÁTEK 27. 1.
TYLOVO DIVADLO

PŘÁNÍ K NAROZENINÁM

19.30
Vstupné: 140 Kč

TYLOVO DIVADLO

13.00

AVATAR: THE WAY OF WATER

Vstupné: 160 Kč

SOBOTA 29. 1.
PŘÁNÍ K NAROZENINÁM

17.00
Vstupné: 140 Kč

SOBOTA 29. 1.
TYLOVO DIVADLO

V ZAJETÍ MYSLI

ÚTERÝ 31. 1.
TYLOVO DIVADLO

19.30

VE ZNAMENÍ BÝKA

Nemilosrdný portrét člověka, který o vše
přišel, přestože se na první pohled topí v luxusu a nic mu neschází. Rapper Cole se vrací
z úspěšného turné. Vyčerpaný nejen pracovně, ale i osobně z nedávného rozvodu.
Režie: Tim Sutton
Hrají: Colson Baker, Maddie Hasson, Megan
Fox, Angela Fornero
Žánr: Drama. Nevhodný do 12 let, s českými
titulky, 98 minut.
Vstupné: 140 Kč

PÁTEK 3. 2.
TYLOVO DIVADLO

V ZAJETÍ MYSLI

19.30
Vstupné: 140 Kč

NEDĚLE 5. 2.
TYLOVO DIVADLO

13.00

ÚŽASNÝ MAURIC

Režie: Toby Genkel
Žánr: Animovaný. Přístupný bez omezení,
s českým dabingem, 90 minut.
Vstupné: 130 Kč

NEDĚLE 5. 2.
TYLOVO DIVADLO

VE ZNAMENÍ BÝKA

15.00
Vstupné: 140 Kč

NEDĚLE 5. 2.
TYLOVO DIVADLO

17.00

VÍLY Z INISHERINU

Režie: Martin McDonagh
Hrají: Colin Farrell, Brendan Gleeson, Barry
Keoghan, Kerry Condon
Žánr: Drama. Přístupný bez omezení, s českými titulky, 108 minut.
Vstupné: 140 Kč

KONCERTY/DIVADLA:

SOBOTA 29. 1.

TYLOVO DIVADLO

dají o pomoc uvězněného sériového vraha,
kterého všichni znají pod přezdívkou “Umělec”. Brilantní mysl jim pomáhá přiblížit se
k psychice vraha, který si vybírá další oběti.
Režie: Mauro Borrelli
Hrají: John Malkovich, Martin Lawrence, Melissa Roxburgh, Aiden Turner
Žánr: Thriller. Nepřístupný do 15 let, s českými titulky, 97 minut.
Vstupné: 140 Kč



TYLOVO DIVADLO

19.30

Příběh sleduje Gemmu (Allison Williams),
geniální robotičku z hračkářské společnosti.
Její nejnovější panenka s umělou inteligencí M3GAN je naprogramovaná jako nejlepší
dětská společnice a největší spojenec rodičů.
Režie: Gerard Johnstone
Hrají: Allison Williams, Ronny Chieng, Violet
McGraw, Jen Van Epps
Žánr: Horor. Nepřístupný do 15 let, s českými
titulky, 101 minut.
Vstupné: 140 Kč
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PÁTEK 20. 1.

PŘÁNÍ K NAROZENINÁM

TYLOVO DIVADLO

M3GAN

www.kulturnicentrum.cz

PÁTEK 6. 1.
KULTURNÍ CENTRUM

TŘÍDA 4CR

Město terorizuje sériový vrah a policie je
bezmocná. Úřady si neumí dát rady a požá-

Vstupné: 300 Kč

PÁTEK 20. 1.
KULTURNÍ CENTRUM

19.00

19.00

MATURITNÍ PLES INTEGROVANÉ
STŘEDNÍ ŠKOLY RAKOVNÍK

20.00

MATURITNÍ PLES STŘEDNÍ
ZEMĚDĚLSKÉ ŠKOLY RAKOVNÍK

TŘÍDY: 4A, 4CH.

Vstupné: 260 Kč

SOBOTA 21. 1.

ČTVRTEK 26. 1.

TYLOVO DIVADLO

18.00

ŠAKALÍ LÉTA

Příběh hudební komedie je zasazen do 50.
let, kdy Dejvice žily poklidným maloměstským životem pod rudou hvězdou, zářící na
vrcholu hotelu Internacionál.
70. repríza Divadelního spolku Tyl Rakovník
Vstupné: 100 Kč

NEDĚLE 22. 1.
KULTURNÍ CENTRUM

KARNEVAL S LENTILKAMI

14.00

Vstupné: 100 Kč

PÁTEK 27. 1.
KULTURNÍ CENTRUM

MATURITNÍ PLES MOA 4. A

19.00

K tanci a poslechu hraje hudební skupina
ELIZABETH

Vstupné: 300 Kč

TYLOVO DIVADLO

19.00

PŘIŠEL NA VEČEŘI

Bravurní inteligentní komedie se odehrává
v padesátých letech minulého století a začíná tím, že si slavný americký spisovatel
a rozhlasový reportér Sheridan Whiteside
při návštěvě malého městečka kdesi v Ohiu
zlomí nohu. Převzaté představení Divadla A.
Dvořáka Příbram
Divadelní předplatné - Zábavná řada 7/2023
Vstupné: 750 Kč

SOBOTA 28. 1.
KULTURNÍ CENTRUM

20.00

MATURITNÍ PLES STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY EMILA KOLBENA

TŘÍDA ES 4

Vstupné: 250 Kč

PONDĚLÍ 30. 1.
TYLOVO DIVADLO

ENIGMATICKÉ VARIACE ANEB
LÁSKA AŽ ZA HROB

19.00

Fascinující detektivní komedie, která odhaluje tajemství mezi dvěma muži a nepřítomnou ženou.

Spád nevšedního dialogu napíná, mrazí.
Hrají: Martin Stránský, Jan Maléř Eric, Emmanuel Schmitt
Inscenace vznikla ve spolupráci s DJKT Plzeň
Divadelní předplatné 2022/2023

STŘEDA 1. 2.
TYLOVO DIVADLO

18.00

DAKAR

Přednáška s Janem Říhou a účastníkem rallye Dakar.
Vstupné: 100 Kč

PŘIPRAVUJEME:
9. 2. CHLAP NA ZABITÍ - předplatné
2022/2023
22. 2. MLČETI ZLATO - Zábavná řada 7 - předplatné 2023
25. 2. X. LETECKÝ PLES – k tanci i poslechu
hraje IDEAL BAND
28. 2. ÚL – Divadlo V. A. D. Kladno - předplatné 2022/2023
10. 3. DOGA – koncert
25. 3. WOHNOUT UNPLUGGED – koncert
14. 4. ANNA K. AKUSTICKY – koncert

Svaz zdravotně postižených Rakovník

www.szpr.cz

zapsaný spolek, Nábřeží T. G. Masaryka 2486, Rakovník, tel. 313 513 008, www.szpr.cz

X Pro osoby se zdravotním
postižením a seniory nabízíme:

Svaz zdravotně postižených Rakovník poskytuje od 1. 11. 2021 kontaktní místo pro seniory
a zdravotně postižené. Kontaktní místo mohou
osoby využít k základnímu poradenství, pomoci
při uplatňování oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Lze se objednat na
čísle 313 513 008

28. 1. – 4. 2. 2023
HOTEL PARK
HOKOVCE, SLOVENSKO,

Cena polopenze 6 400,- Kč
plná penze 6 700,- Kč
Moderní hotelový komplex je situovaný v bezprostředním sousedství známého
lázeňského města Dudince a je umístěný
u krásného lesoparku cca 13 km od hranic
s Maďarskem.
Cena zahrnuje :
dopravu autobusem z Rakovníka a zpět
polopenzi, možnost plné penze
lékařskou prohlídka zdarma, 10 léčebných
procedur, sauna, denně vnitřní bazén, taneční večer, zpívánky, ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových nebo třílůžkových
pokojích s příslušenstvím, možnost bezbariérového pokoje.

19. 3. – 26. 3. 2023
FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
HOTEL MONTI SPA

Cena 11 400,- Kč
Františkovy Lázně – světově proslulé místo s unikátní koncentrací léčebných zdrojů,
součást tzv. „Západočeského lázeňského
trojúhelníku“. Město skutečně kouzelné, ma-

lebné a plné života, můžete často slýchat nazývat také „Zelenou perlou Chebska“.
Další služby hotelu - pedikúra, kosmetika,
manikúra, kadeřnictví, sauna (za poplatek).
V budově je výtah.
Cena zahrnuje: ubytování ve dvoulůžkových
pokojích s přísl., TV, rádio, telefon, fén,
plná penze, možnost dietního stravování, (snídaně formou bufetu, oběd a večeře
servírované – výběr ze tří jídel + salátový bufet), 8 procedur za týden (z toho 4 procedury s využitím místních přírodních léčivých
zdrojů - minerální voda, přírodní plyn, františkolázeňská slatina, vstupní lékařská prohlídka + Bonus 2 lehké procedury, župan na
pokoji, trezor, WIFI připojení zdarma, volný
vstup do vnitřního bazénu, kulturní pořady
v domě

25. 4. – 1. 5. 2023
LÁZNĚ KUNDRATICE

Cena 9 600,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu z Rakovníka a zpět,
dvoul. pokoje s přísl., balkon, stravování –
plná penze, vstupní prohlídka u lékaře, 9
procedur. Nabídka procedur bude vždy obsahovat slatinou koupel nebo zábal, ostatní procedury dle doporučení lékaře, podle
zdravotního stavu klienta. Je dobré s sebou
mít alespoň krátkou lékařskou zprávu od
Vašeho lékaře, taneční večery, bazén v odpoledních hod. zdarma. Lázeňská léčebna
Lázně Kundratice, jedny z nestarších lázní
v České republice využívají k léčbě pohybového ústrojí mimo ostatních procedur
i tradiční přírodní léčivý zdroj sirnoželezitou
slatinu.

29. 5. – 4. 6. 2023
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
HOTEL CONTINENTAL

Cena 9 200,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu z Rakovníka a zpět,
polopenzi - NOVĚ polední snack (polévka,
salátový bufet) ubytování ve dvoulůžkových
pokojích s přísluš. toaletní potřeby, župan
a pantofle, vysoušeč vlasů, televize, telefon,
trezor, lednice / budova Aida/, lékařská konzultace, 10 procedur dle lékaře, uvítací nápoj,
volné využití bazénu, sauny a fitness.
Mariánské Lázně jsou druhými největšími
českými lázněmi, s velkým bohatstvím minerálních pramenů.
Čtyřhvězdičkový lázeňský hotel Continental
se nachází v centru Mariánských lázní, v blízkosti parku a nedaleko od Kolonády.

8. 7. – 15. 7. 2023
HOTEL PARK
HOKOVCE, SLOVENSKO,

Cena 9 500,- Kč plná penze
9 200,- Kč polopenze
V ceně pobytu: doprava autobusem z Rakovníka a zpět, stravování, lékařská prohlídka,
10 léčebných procedur, volný vstup do bazénu a sauny, ubytování ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím, TV, telefon.
Příplatek za jednolůžkový pokoj 1.080,-Kč,
příplatek za pokoj na jih 300,-Kč. Pobyt začíná v neděli obědem. Taneční večer, zpívánky. Venkovní bazén, výtah, vhodné i pro
vozíčkáře. Možnost dokoupit fakultativní
výlety na zajímavá místa v okolí dle dohody.
Návštěva vinného sklepa, který je součástí zámku v areálu hotelu, ochutnávka vín,
hudební produkce (harmonikář). Prohlídka
zámku, muzea a galerie v areálu hotelu.

www.mesto-rakovnik.cz
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Muzeum T. G. M.
PETROVCOVA VÝSTAVNÍ SÍŇ
DO 23. 1. 2023
ADVENT A VÁNOCE

Tradiční adventní a vánoční zvyky
Výstava ze sbírek Muzea T. G. M. Rakovník

MUZEUM T. G. MASARYKA
V LÁNECH - VÝSTAVY

NOVÁ SÍŇ
POD VYSOKOU BRÁNOU

DO 14. 2. 2023
ZNAMENÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE – ZNAMENÍ DOBROČINNOSTI

DO 5. 2. 2023
JAKUB SÝKORA
PROMĚNLIVÁ SITUACE

Výstava Saského červeného kříže v Muzeu
A. G. Masarykové

OD 28. 1. DO 16. 4. 2023
KRONIKA VÁCLAVA HÁJKA
Z LIBOČAN

MUZEUM NOVÉ STRAŠECÍ
VÝSTAVY:

Sbírka Petra Bílka

MANSARDA

DO 15. 1. 2023
ZIMNÍ HRÁTKY A RADOVÁNKY

DO 25. 6. 2023
ZÁHADA ZLATÝCH ŠPERKŮ

Retrovýstava ze sbírek Muzea T. G. M. Rakovník

Unikátní nálezy královských klenotů z období stěhování národů ze středních Čech

GALERIE SAMSON CAFEÉ
6. 1. 2023
VÁNOČNÍ NADĚLOVÁNÍ

VÝSTAVNÍ SÍŇ NA RADNICI

Tradiční prodejní výstava rukodělných výrobků tvůrců z Rakovnicka

DO 8. 1. 2023
AMFORA

OD 12. 1 DO 24. 2. 2023
ORIGINÁLNÍ REKLAMNÍ OBRAZY
FIRMY OTTA

57. členská výstava fotoklubu

12. 1. DO 19. 2. 2023
PETER ERBÁK

Výstava ze sbírky Procter&Gamble-Rakona s.r.o.

ZAPOMENUTÉ SVĚTLO
FOTOGRAFIE
OD 19. 1. DO 26. 2. 2023
IVONA KNECHTLOVÁ – PORTRÉTY

vernisáž 12. ledna 2023 od 16 hodin

Hravé ilustrace známé ilustrátorky dětských
knížek (např. Anna ze Zeleného domu, Valentýnka)

VÝSTAVNÍ SÍNĚ
VE VYSOKÉ 232
DO 15. 1. 2023
JINDŘICH ULRICH
MŮJ SVĚT
19. 1. DO 2. 4. 2023
VIKTOR SÝKORA
VĚDECKÁ FOTOGRAFIE
A MIKROFOTOGRAFIE

AKCE
6. 1. 2023

15.00 h

GALERIE SAMSON CAFEÉ ve spolupráci
s Folklorním souborem Borůvky

NOVOROČNÍ SETKÁNÍ

nad novoročními zvyky pro české a ukrajinské děti a jejich rodiče a dílny na téma Nový
rok a Tři králové
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Radnice | Leden 2023

vernisáž 19. ledna 2023 od 16 hodin

HEROLDOVA SÍŇ

AKCE
17. 1. 2023
KLUB CESTY ZA POZNÁNÍM

17.00 h

Mgr. Dagmar Martínková, Ph.D.: Volynští Češi na Ukrajině – historie jejich emigrace, tradice a současnost

www.muzeumtgm.cz

12. 1. 2023 OD 19 HODIN
3. koncert Kruhu přátel hudby

ANNA SYSOVÁ - KLARINET
DANIEL WIESNER - KLAVÍR
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

www.rabasgallery.cz

Velké díky a jedeme dál … POSPOLU
Nový rok je tu a rádi bychom české i ukrajinské
děti a jejich rodiče pozvali na další společná
setkání. Zároveň se tolik chce poděkovat za
všechna milá setkání, která proběhla v roce
minulém. Velký dík patří především Akademii
techniky 4.0, která s podporou Člověka v tísni
hostila většinu z nich a dokázala pro své hosty
vytvořit vskutku krásně přátelskou, laskavou
atmosféru. Ale také všem, kteří svým uměním
a umem tato setkání zpříjemňovali: Evě a Jirko-

vi Sukovým a jejich žáků z LDO ZUŠ za veselá
halloweenská vystoupení, Kristýně Vargové za
lekci znakového jazyka, tanečnicím Sharie Bellydance za oslnivý svatojánský tanec s ohněm
a Folklornímu souboru Borůvky za příjemné svatojánské pohrání a také za pomoc s organizací
akcí a přípravou jejich doprovodného programu. Za velkou podporu děkujeme také skupině
Rakovnicko pomáhá Ukrajině a Centru pro děti,
mládež a dospělé DRAK.

Srdečně zveme
české a ukrajinské děti a jejich rodiče na

NOVOROČNÍ SETKÁNÍ
NAD NOVOROČNÍMI ZVYKY
KDY: 6. 1. 2023 od 15 h
KDE: v Galerii Samson Cafeé
Čeká nás malé seznámení s dávnými tradicemi prvních lednových dnů u nás i na Ukrajině a dílny na téma Nový rok a Tři
králové. Na výrobu fanfrnochu si prosím doneste kelímek od
velkého jogurtu (500 g).
Pojďme do nového roku vkročit pospolu.
Dílny pro vás připravuje Folklorní soubor Borůvky ve spolupráci s Muzeem T. G. M. Rakovník za finanční podpory města
Rakovníka

A ještě jeden dík posíláme do Galerie Samson
Cafeé, ve které nás 6.1. čeká první česko-ukrajinské setkání v novém roce a ve které si do 6.1.
můžete zakoupit obrázky z toulek po Zakarpatí
a podpořit tak sbírku Akademie techniky 4.0
a skupiny Rakovnicko pomáhá Ukrajině, jejímž
cílem je shromáždit finanční prostředky na co
nejvíce plynových kamen, která by pomohla na
Ukrajinu dostat aspoň trochu teď tolik potřebného tepla.
Marie Erlebachová

Srdečně zveme
české a ukrajinské děti
a jejich rodiče na

DÍLNY
na téma

HROMNICE

KDY: 2. 2. 2023 od 14 h
KDE: v AKADEMII
TECHNIKY 4.0
Havlíčkova 2753 , Rakovník

Přijďte si vyrobit svíčku
a povědět si, jak to s těmi
Hromnicemi a hromy
a blesky bylo.
Dílny věnované výrobě
svíček pro vás připravuje
Folklorní soubor Borůvky
za finanční podpory města
Rakovníka.

www.mesto-rakovnik.cz

17

Dům dětí a mládeže Rakovník, p. o.

tel.: 313 512 467, 313 517 298, fax: 313 515 438, e-mail: info@ddmrako.cz, www.ddmrako.cz

AKCE PRO ŠKOLY

17. 2. Muzeum Čtyřlístku Doksy – odjezd

18. 1.
KLUB DDM ČERMÁKOVY SADY

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA ZŠ + SŠ

8.00

okresní kolo pro žáky ZŠ A STUDENTY SŠ
M. Vondříčková

25. 1.

KLUB DDM ČERMÁKOVY SADY

8.00

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA Z5, Z9

okresní kolo pro žáky 5. a 9. ročníku ZŠ
Z5 na školách, Z9 v Klubu DDM Rakovník
A. Holá

POLOLETNÍ PRÁZDNINY

v 8.30 hod., návrat kolem 15.00 hod.
Cena: 400,- Kč
sraz na všechny akce je školní družiny ZŠ J. A.
Komenského v Novém Strašecí, přihlášky od
úterý 6.prosince 2022 do pondělí 6. února
2023 přes klientské centrum:
https://ddmrako.iddm.cz
POZOR: platby až od 2. 1. 2023 do 6. 2. 2023!
J. Samšuková

LETNÍ PRÁZDNINY
1. 7. - 3. 9. 2023
POBYTOVÉ TÁBORY A AKCE
9. 7.–15. 7. LT Třímany, všeobecný

cena bude upřesněna
M. Donátová, T. Doležal

3. 2.
ZIMNÍ STADION RAKOVNÍK
NEBO KLUB DDM RAKOVNÍK 13.00–14.30

KARNEVAL

tancování, hry a soutěže pro děti

16. 7.–21. .

LT Kralovice, všeobecný
cena bude upřesněna
M. Vondříčková, J. Samšuková

PŘÍMĚSTSKÉ

T. Doležal 10. 7.–14. 7. Letní prázdniny v klubu, všeobecný,
cena 1300,- Kč
A. Holá
3. 2.
10. 7.–14. 7. Keramický týden I., keramika,
ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM PRAHA
cena 1500,- Kč
M. Vondříčková
pátek exkurze do Prahy pro děti do 12 let
31.
7.–4.
8.
Keramický
týden
II.,
keramika,
sraz v 9.00 hod. na vlakovém nádraží v Racena 1500,- Kč
M. Vondříčková
kovníku, návrat v 16.30 hod. na vlakové ná7. 8.–11. 8. Keramický týden III., keramika,
draží v Rakovníku
cena 1500,- Kč
M. Donátová
sraz v 9.00 hod. u školní družiny v Novém
Strašecí, návrat v 16.00 hod. na vlakové ná17. 7.–21. 7. Šmoulí tábor, všeobecný,
draží v Novém Strašecí nebo v 16.10 hod. ke
cena 1300,- Kč
M. Donátová
školní družině
cena: 150,- Kč z Rakovníka
10. 7.–14. 7. LNSD I. , všeobecný,
130,- Kč z Nového Strašecí
cena 1400,- Kč
J. Samšuková
s sebou: svačinu a pití v batohu na zádech,
31.
7.–4.
8.
LNSD
II.,
všeobecný,
pohodlnou obuv, drobné kapesné
cena 1400,- Kč
J. Samšuková
přihlášky a platby https://ddmrako.iddm.cz
M. Vondříčková, J. Samšuková 31. 7.–4. 8. LRD I., všeobecný,
cena 1300,- Kč
T. Doležal
JARNÍ PRÁZDNINY

13. 2.–19. 2. 2023

7. 8.–11. 8. LRD II. (cyklisti od 3. tříd ZŠ), všeo-

becný+cyklo, cena 1300,- Kč
H. Opatová
14. 8.–18. 8. LRD III. , všeobecný,
cena 1300,- Kč 
V. Skoupá
21. 8.–25. 8. LRD IV., všeobecný,
cena : 4.500,-Kč děti do 11,99 let (v den nácena 1300,- Kč
A. Holá
stupu na ZT), 5.600,- Kč od 12 let
UPOZORNĚNÍ! PŘIHLAŠOVÁNÍ NA LETNÍ TÁBORY
přihlášky přes klientské centrum: https:/
BUDE PROBÍHAT OD ÚTERÝ 21. ÚNORA 2023
ddmrako.iddm.cz
OD 17.00 HOD. PŘES KLIENTSKÉ CENTRUM DDM
více informací na www.ddmrako.cz a Alena
RAKOVNÍK: https://ddmrako.iddm.cz
Holá, tel. 313 512 467
Všechny tábory je třeba uhradit do 10. března 2023.
M. Bechnerová, A. Holá, T. Doležal Nedojde-li k tomuto datu k zaplacení, budou
12.–18. 2.
uvědoměni náhradníci!
PŘEHLED ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ I AKCÍ A INLYŽOVÁNÍ NA BOŽÍM DARU
FORMACE O PŘIHLAŠOVÁNÍ NA NĚ NAJDETE
CHATA DANDIE
NA STRÁNKÁCH DDMRAKO.CZ
cena: 4300,- Kč děti do 11,99 let (v den nástu- UPOZORNĚNÍ! Přihlašování na zájmové kroužky,
pu na ZT), 4.500,-Kč nad 12 let
většinu akcí i tábory probíhá přes klientské centpřihlášky přes klientské centrum: https:/
rum DDM Rakovník: https://ddmrako.iddm.cz
ddmrako.iddm.cz
více informací na www.ddmrako.cz a Mirka
Vondříčková, tel.: 734 445 823 M. Vondříčková

12.– 7. 2.
PEC POD SNĚŽKOU
HORSKÁ BOUDA NA MULDĚ

13.–17.2.
PRÁZDNINY S DDM NOVÉ STRAŠECÍ
13. 2. Majaland Praha – odjezd v 9.15 hod.,
návrat kolem 15.00 hod.; cena: 400,- Kč

14. 2. ZOO Ústí nad Labem – odjezd v 8.30

hod., návrat kolem 15.00 hod.; cena: 400,- Kč

16. 2. Toboga Praha – odjezd v 9.15 hod.,
návrat kolem 15.00 hod.; cena: 400,- Kč
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VÁNOČNÍ DROBNOSTI
V pátek 25. listopadu 2022 bylo na sále Klubu
DDM připraveno vše na akci Vánoční drobnosti. Účastníci si tady vyzkoušeli mnoho různých
technik výroby vánočních dekorací. Domů si tak
později odnesli krásný adventní věnec ozdobený přírodninami i dalšími doplňky, svícínek ze
zavařovací skleničky ozdobený notovým papírem a hvězdičkami, ale také vánoční sáček v podobě Mikuláše, sněhuláka nebo soba. Všichni si
také speciálními voskovými popisovači zkusili

ozdobit svoji svíčku a pomocí stroje Big shot si
vyřízli vánoční motivy na dozdobení vánočního
přáníčka. Každoročně mělo úspěch i zdobení
vánočních perníčků, na kterých si někteří pochutnali už na místě.

MIKULÁŠSKÁ VESELICE
Páteční odpoledne 2. prosince 2022 prožilo asi
třicet dětí společně se svými rodiči i prarodiči
na Mikulášské veselici v Klubu DDM v Čermákových sadech. Čekal je tu bohatý program s názvem Diskodovádění, který si pro ně připravil
Lukáš Záblocký. Ten celou akci moderoval a tančil spolu se všemi účastníky. Během odpoledne
se děti za Lukášovy asistence naučily nové tance a zasoutěžily si v netradičních mikulášských
disciplínách (přenášely plastová víčka pomocí
velkého škrabadla ve tvaru kostí lidské ruky, za
doprovodu hudby podlézaly stále se snižující
tyč, poznávaly pohádkové melodie). K dispozici
byl i pekelný fotokoutek, kde se všichni mohli
vyfotit v pekelném okýnku s nezbednými čerty,
a hned dostali vytištěnou fotografii. Na závěr
celého dovádění dorazil samozřejmě i Mikuláš
s krásným andělem a několika neposednými
čerty a čertíky. Všichni si nejprve užili tanec na
písničku „Vařila myšička kašičku“, který se děti
pro Mikuláše během odpoledne naučily a anděl
přečetl jména hříšníků a zlobivých dětí z Knihy
hříchů. Potom už Mikuláš společně s andělem
rozdali dětem balíčky se sladkostmi, ovocem
a vánočními ozdůbkami. Mikulášská veselice se
všem líbila a vykouzlila dětem i rodičům na tváři
krásný úsměv. Každý si z ní také něco odnesl, ať
už v podobě společně stráveného odpoledne,
nových zážitků nebo mikulášského balíčku.

VÁNOČNÍ BIG SHOT
V pátek 9. prosince 2022 se v Klubu DDM sešla
skupinka tvořivých nadšenců, aby si vyrobila vánoční dárkovou krabičku s pomocí stroje zvaného Big shot. Krabičku si účastníci poté dozdobili
a doma si do ní mohou vlepit také malé fotografie a vyrobit si tak malé krabičkové fotoalbum.

www.ddmrako.cz

Historie na fotografii
Drazí čtenáři Radnice. Srdečně vás vítám v novém roce 2023 a doufám, že tento rok bude bez
válek a bez zbytečného zdražování všeho.
Od 15. do 30. listopadu 2022 jsem od vás dostal
653 vyluštění. Na prvním místě opět setrvává
snímek č. 1, který dostal 606 hlasů. Na snímku
je zachycená část Lexovy vily v Čermákových
sadech v ulici Štemberova. Druhé místo tentokráte patří snímku č. 2, který dostal 506 hlasů. Na
snímku je zachycen již zbořený Váňovic dům ve
Šmahově ulici v parku pod kostelem sv. Bartoloměje. Třetí místo dnes patří snímku č. 3, který
dostal 505 hlasů. Na snímku je zachycen při
práci s velkoformátovým fotoaparátem bývalý
profesionální fotograf pan Josef Bláha. Poslední
místo náleží snímku č. 4, který obdržel 180 hlasů.
Na snímku je vyfocena kaple sv. Vojtěcha poblíž
Kounova ve stráni kopce Roviny, poblíž Kounovských kamenných řad.
Od 1. do 13. 12. 2022 jsem od vás obdržel 601

vyluštění. Na místě prvním s 589 odpověďmi se
umístil snímek č. 3. Na snímku je zachycen zakladatel Ottových závodů v Rakovníku, později
Rakony, dnes Procter&Gamble, pan František
Otta. Místo druhé náleží snímku č. 4, který dostal
563 hlasů. Na snímku je vyfocena vstupní brána
do zámku Lány v obci Lány. Na místě třetím je
snímek č. 2, který dostal 536 hlasů. Na snímku
je pohled od západu do bývalé ulice Pivovarské,
dnes Palackého. Tato ulice je dnes celá předělána a z domů v její pravé části už dnes neexistuje
ani jeden. Místo nich je tam dnes panelák. Poslední místo náleží snímku č. 1, který dostal 530
hlasů, Na snímku je zachycen pohled na Bendovku a v pozadí je vidět lesopark Jamka. Za Jamkou
jsou vidět paneláky Vinohrady západ.
Vylosovaným výhercem se stává paní Dana Vitnerová, ul. Prostřední 105, Lišany. Blahopřeji jí
a žádám ji, aby si svoji výhru vyzvedla během
ledna 2023 v MIC v Rakovníku

Nápověda pro prosincovou Radnici:
1 – u Hluboké vody
2 – Nad Důlkem
3 – Psí táta
4 – Přemysl rolník
Fotografické výstavy na našem okrese –
leden 2023:
SZeŠ – výstavní síň „Na Schodech“ – Petr
Nejman – Amfora
RG – VSNR – fotoklub Amfora – 57. členská
výstava
Uhodnutím jednoho snímku vás zařazujeme do
slosování. Čtenáře, kteří se mi ozvou po redakční
uzávěrce, automaticky zařazuji do příštího slosování. Odpovědi, žádosti, rady a připomínky mi
napište nebo vzkažte na adresu: Václav Hvězda,
Masná 235, 269 01 Rakovník, tel. 606 832 510,
723 828 045.
S pozdravem Dobré světlo,

Václav Hvězda, Amfora

Trojanova ulice od křižovatky Na Váze. Foto Hvězda, 80. léta

Kouzlo zimního Rakovnického potoka. Foto Hvězda, 2005

Husovo náměstí, nyní zde stojí spořitelna. Foto neznámý autor, 50. léta

Kandidát na prezidenta Václav Klaus na Husové náměstí. Foto Lisý, 1998

www.mesto-rakovnik.cz
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1. Kde se to v Rakovníku stavělo? Foto Hvězda, 1986

2. Kde v Rakovníku stojí tato lékařská ordinace? Foto Hvězda, 2006

3. Poznáte bývalého rakovnického šohaje? Foto Hvězda, 1987

4. O jaké údolí na západ od Rakovníka jde? Foto neznámý autor, 1925
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