
V den Dušiček 
vzpomínáme na 
zemřelé
Svátky či památka zesnulých, označovaná 
jako Dušičky, se u nás 2. listopadu slaví od 
konce desátého století. V tento den pekli 
obyvatelé obcí zvláštní pečivo, nazývané 
dušičky. Rozdávali je žebrákům, pocestným 
a všemu chudému lidu. Dnes se v den 
Dušiček zdobí hroby především květinami, 
věnci a zapálenými svíčkami. 
Na křesťanském Východě se slavil společ-
ný svátek všech mučedníků už od čtvrtého 
století, o čtyři sta let později začali Irové, 
Angličané, Keltové a Frankové slavit svá-
tek Všech svatých 1. listopadu. Vybrané 
datum zřejmě ovlivnil fakt, že v tento den 
začínal keltský nový rok. Slavení svátku se 
rychle rozšířilo a od devátého století se 
pravidelně slaví i v Římě. Je to slavnost 
těch, kteří jsou už „v nebi“.
Zajímavě slaví Dušičky Mexičané. Svátek 
zesnulých považují za veselou kulturní 
událost, při které se smějí a dobře baví. 
Podobně probíhají oslavy i v Americe, kde 
se drží o tři dny dříve takzvaný Halloween, 
jehož vydlabané dýně a maškarní převleky 
znají Evropané především z amerických 
filmů.

(red)

Nešiřte paniku, vzkazuje hlavní 
hygienik

V poslední době se díky zprávám o šíření ptačí chřipky 
plní lékárny vystrašenými lidmi, kteří vyžadují lék proti 
této chorobě. Takový lék ale v lékárnách zatím není, 
i když jeho dodání na trh se připravuje. Nikde na svě-
tě také neexistuje očkovací vakcína přímo proti ptačí 
chřipce. Ta by se začala vyrábět až tehdy, kdyby se 
virus ptačí chřipky začal přenášet z člověka na člověka. 

Nic takového se ale zatím nestalo. „Není třeba šířit 
paniku, ptačí chřipka se až dosud přenesla pouze těs-
ným stykem z drůbeže na člověka, mezi lidmi se nešíří. 
Hromadné očkování proti běžné chřipce je ale nyní 
velmi důležité. Pokud by se totiž v těle člověka, který 
onemocněl klasickou chřipkou, setkal chřipkový virus 
s virem ptačí chřipky, mohlo by dojít ke spojení obou 
virů. Výsledný mutovaný virus by pak mohl způsobit 
celosvětovou pandemii,“ upozornil hlavní hygienik 
České republiky Michael Vít ve vysílání Rádia Impuls.

Očkovat se mají především rizikové 
skupiny obyvatel
• poruchy funkce průdušek a plic 
• srdeční onemocnění 
• chronické onemocnění ledvin 
• cukrovka 
• porucha imunity a krvetvorby 
• pacienti po onkologickém onemocnění 
• osoby starší 65 let 
Očkování je možno provádět až do prosince

Irena Janečková

V důsledku zvýšeného zájmu o očkování zmizela 
koncem října očkovací látka proti klasické chřipce 
i z ostrovských lékáren. Lékaři očekávají její další 
přísun začátkem listopadu. 
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aJak na chřipku? Očkujte se, radí lékaři

Na podzim klesá odolnost a zvyšuje se počet infekčních onemocnění, takzvaných nemocí z nachlazení. 
Stále ještě je aktuálním tématem chřipka. Jako nejspolehlivější ochranu před ní doporučují lékaři 
očkování. Přesto tuto možnost až donedávna nevyužíval příliš velký počet obyvatel. „Já se nechávám 
očkovat každý rok, protože jsem náchylný na infekce, kamarádi se mi ale kvůli tomu posmívají,  
oni prý budou rádi, když nebudou muset do školy,“ říká sedmnáctiletý ostrovský středoškolák Jan. 
Očkovat se proti chřipce pravidelně nechávají lidé od 65 let, kteří je mají zdarma, a pak ti, kteří jsou  
více ohroženi nákazou kvůli svému povolání. „Dávám se očkovat každoročně, a musím říct, že to je znát, 
už pár let jsem nebyla nemocná,“ potvrzuje osmdesátiletá Marie z Ostrova.
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Nejlepší prevencí je smích
Velmi často bývá takzvaná deprese jen normální a ví-
ceméně zdravou reakcí na určitou situaci, a po nějaké 
době sama odezní (lékařské řešení vyžaduje tehdy, 
trvá-li příliš dlouho, nebo člověka zcela ochromuje). 
Jedním z nejlepších preventivních opatření podzimní-
ho nárůstu chmurných nálad je podle mínění lékařů 

dostatek smíchu. Důležitou, i když dost opomíjenou, 
zásadou je také dostatek světla a příjemných barev 
v místě, kde trávíme nejvíc času. Dnes už málokdo 
pochybuje o tom, že dobrá nálada značnou měrou 
zvyšuje odolnost člověka jak proti psychickým, tak ostat-
ním onemocněním (více na www.deprese.cz).

(red)

Listopad přináší deprese
Počet depresí, jednoho z nejčastějších zdravotních problémů, narůstá zřetelně na podzim a v zimních 
měsících. Přestože ženy mají k depresivním stavům větší sklon, toto onemocnění se nevyhýbá ani mužům 
a dětem. Počáteční obtíže, ohlašující nástup onemocnění, se většinou projevují jen jako poruchy nálady, 
skutečná deprese je však nemoc, která zasahuje psychiku i tělo. Klinickými depresemi trpěla celá řada 
slavných historických osobností, například Wolfgang Goethe, italský renesanční umělec Michelangelo, 
americký prezident Lincoln, spisovatel Ernest Hemingway a řada dalších. 

Obávanou ptačí chřipku prý nejčastěji roznášejí slepice.  
Ve vzácných případech se přenese ptačí virus z ptáka  

na člověka, mezi lidmi se zatím nešíří 
Foto: Reuters
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Odchycení každého živočicha musí 
provádět odborník
Odchytávání jakýchkoli živočichů včetně ptáků je jak 
pro samotné zvíře, tak pro člověka velmi nebezpeč-
né, proto by je měli vždy dobrovolní zachránci svěřit 
do rukou odborníka. „Aby mohl člověk odchytávat 
živočichy, musí absolvovat kurz. Některé druhy zví-
řat roznášejí vzteklinu v hojné míře, aniž by to lidé 
vůbec tušili. Tuto nemoc si většinou spojují s liškami 
a lesní zvěří, ale ve skutečnosti mohou vzteklinu roz-
nášet i zvířata, u kterých by to laik rozhodně neče-
kal. Jakékoli poranění se pak může nepoučenému 
zachránci stát osudným,“ upozorňuje Hana Šimková 
z azylu Macík. Pokud někdo ví o zraněném zvířeti, 
měl by vždy upozornit Městskou polici (telefon 
156), která zprostředkuje odborný odchyt a předání 
do azylového zařízení.

Útok při záchraně zvířete většinou 
nepředpokládáme 
Lidé často nečekají nebezpečí, když přijdou do styku 
s oblíbeným zvířetem, protože nepředpokládají jeho 
agresivitu. „Lidem hrozí často vážné nebezpečí právě 
proto, že je nečekají. Někdy ale na pohled nevinný 
tvor může způsobit vážné zranění či smrt. Vzpomí-
nám na případ paní, která odchytila zraněnou volav-
ku popelavou. Je to vodní pták, který vždy velmi 
rychle reaguje na vlhkost a lesk, protože v přírodě 
chytá ryby. Paní měla naštěstí brýle, takže se četné 
bodné rány od volavčího zobáku, jichž měla plný 
obličej, tentokrát vyhnuly očím, jindy by ale takové 
štěstí mít nemusela,“ pokračuje Hana Šimková. Také 
labuť může v sebeobraně člověku například zlomit 
ruku, a pokud jej napadne na otevřené vodě daleko 
od břehu, může způsobit i jeho utonutí. 

Krmení divokých zvířat způsobuje 
velké škody
Neodborné přikrmování volně žijících zvířat napá-
chá každoročně větší škodu, než vandalové nebo 
choroby. Dokladem toho jsou desítky uhynulých 
labutí, které ochránci zvířat každoročně nacházejí na 
březích rybníků. Je známou pravdou, že kynuté peči-
vo ptactvu velmi škodí, protože je nadýmá. Přesto 
návštěvníci přírody vytrvale lámou do vody čerstvé 
rohlíky, někdy dokonce ještě teplé přímo z pekárny. 
Pokud už chtějí krmit pečivem, musí je nejprve 
nechat ztvrdnout a pak znovu rozmočit ve vodě. 
Stejně škodlivé je podle Hany Šimkové přikrmování 
divokých koček, které je nešvarem především v za-
hrádkářských koloniích. „Lidé si myslí, že tím kočkám 
pomáhají, ale opak je pravdou. V konečném důsled-
ku nakonec kočky a jejich koťata hynou,“ stěžuje si. 
Kočky, vykrmované zahrádkáři od jara do podzimu, 
rodí koťata častěji a ve větším počtu. Přes zimu, kdy 
se zahrádkáři stáhnou do svých domovů, pak tyto 
přemnožené kočky umírají hlady. „Příroda si dokáže 
poradit i bez lidí, kdyby měly kočky přirozené pod-
mínky, dokážou svá koťata uživit i v zimě,“ zdůraz-
ňuje paní Šimková.

Soucit není vždy namístě, 
upozorňuje veterinář
Někteří lidé odsuzují kastraci koček jako týrání 
zvířat, to je ale podle veterináře povrchní pohled. 
Mnohem větším zlem je pak likvidace nežádou-
cích koťat utopením nebo házením do popelnic, 

což je navíc trestným činem. „Kastrace je pro kočku 
vcelku nenáročná operace, a majitele finančně příliš 
nezatěžuje,“ ujišťuje veterinární lékař Antonín Mutl. 
Veterináři také vyvracejí pověry, které se ke kastraci 
váží. Kočka nepřestává chytat myši, naopak prý je 
mnohdy teprve po kastraci chytat začne, protože se 
více drží u domu a hledá si nějakou činnost. Také 
není pravda, že by se jí ostatní kočky stranily, nebo 
že přibere na váze – to je i nadále pouze otázka 
výživy. Velkým omylem některých lidí je přesvěd-
čení, že když je kočka jejich, mohou si s ní dělat, co 
se jim zachce, takže ji třeba vypustí do města, nebo 
ji dokonce zabijí a tím se dopouštějí trestného činu 
(více na www.psi-kocky.cz. 

Ostrovský Macík kočky nepřijímá, 
ale rozdává
Azylové zařízení Macík v Horním Žďáru není zaří-
zeno na příjem koček, kterých se majitelé chtějí 
zbavit, ani na obrovské množství koťat, které jim 
stále občané nabízejí. „Každý by si měl uvědomit, 
že za svou kočku i jiné domácí zvíře je odpovědný 
sám. Bohužel nemáme prostředky ani dostatek pro-
storu na příjem koček od lidí, málokdo ale ví, že si 
naopak u nás může koťátko zdarma opatřit. Do péče 
ovšem přijímáme všechny druhy zvířat ohrožených, 
jako jsou například ježci, veškeré ptactvo včetně 
vodního, také lesní zvěř včetně vysoké,“ informuje 
Hana Šimková.

S Hanou Šimkovou z Macíka  
rozmlouvala Irena Janečková

Upozornění
Všichni, kdo chtějí přispět na provoz ostrovského 
azylového zařízení pro zvířata, mohou nosit do Info-
centra v Domě kultury kočičí konzervy. Přinesené 
krmivo bude průběžně odevzdáváno do Macíka. 
Děkujeme všem, kdo se rozhodnou využít této 
formy pomoci.

Hana Šimková, Macík

O zvířatech toho víme stále málo
V kanceláři Městské policie v Domu kultury se jednoho zářijového rána 
ocitl malý netopýr. Přinesla ho tam paní uklizečka, která ho našla venku 
na okenní římse. Netopýrek se schoval na zem do rohu za širokou sedačku. 
Když ho pak chtěli zájemci vyfotografovat, poprosili policistu, aby jim ho 
vyndal a ukázal zblízka. „Nedotknu se ho ani za nic,“ odpověděl pracovník 
Městské policie, a měl pravdu!

Při výměně střešní krytiny na kostele sv. Jakuba 
v Ostrově byly objeveny v takzvaném sanktusníku 
(zinková koule s křížem) dokumenty z roku 1912, 
uložené někdejšími obyvateli Ostrova, tehdy ješ-
tě Slackenwerthu. Kromě sdělení města budoucím 
generacím, seznamu základních životních potřeb či 
seznamu tehdejších význačných městských občanů 
zde bylo i několik mincí C a K. Rakouska.
Město Ostrov uložilo zpět do schránky sanktusní-
ku opisy původních listin spolu s novodobými doku-
menty, mezi nimiž byla například osobní zdravice 
starosty Jana Bureše, městský znak, mince z roku 
2005 a další svědectví ze života dnešního města.

(red)

Kostel sv. Jakuba 
vydal svědectví

Archeolog Jiří Klsák (uprostřed) se domlouvá s památkáři na 
způsobu otevření vnitřního tubusu

Foto: Irena Janečková

Zvířecí miláčci nejsou jen pro potěšení,  
je také třeba se o ně zodpovědně starat

Foto: Irena Janečková

Snést zinkovou makovici ze střechy kostela  
vyžadovalo sílu a dobrou kondici

Foto: Irena Janečková

Další informace k tématu přinášíme na straně 11
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Jaké máte vzpomínky na Ostrov  
- Schlackenwerth?
Nastoupil jsem do Ostrova v září 1938, za měsíc 
nato byly zabrány Sudety. O příštích Vánocích jsem 
si na lyžích zlomil nohu, a tak jsem se vyhnul vojen-
ské službě. Až do konce války jsem byl jako duchov-
ní správce šestnácti obcí ostře sledován. Byl jsem 
zodpovědný také za výuku náboženství na školách, 
stačilo jedno nesprávné slovo, a hrozil kriminál. Na 
faře jsme bydleli tři duchovní, byli jsme dobří přáte-
lé, a to nás posilovalo. Po válce jsem byl v Ostrově 

poprvé v roce 1965. Přivítal mě tehdejší farář Novák 
a řekl: Salzer? Za vás jsem už sloužil rekviem. Pak se 
ale ukázalo, že se jednalo o mého jmenovce. 
Jak vidíte Ostrov dnes? 
Velmi se mi líbí, víc než město mého dětství - Vejpr-
ty. Kostel je pěkný, hřbitov též, zvláště však Zámecký 
park. 
Všichni obdivují Vaši svěžest, můžete nám  
prozradit své současné aktivity? 
V Bavorsku jsem dostal na starost farnost v diecézi 
Regensburg, působil jsem v ní do roku 2000. Pak 
jsem přesídlil do svého současného bydliště. Mám 
na starosti každodenní bohoslužby v domově pro 
seniory, na které chodí i lidé z okolí, často zastupuji 
v kostele. Každý den podnikám hodinové procház-
ky. Mám-li příležitost, rád cestuji. Loni jsem byl na 
studijní cestě v italském Toskánsku, letos na Moravě 

a Slovensku, kde jsme navštívili Brno, Bratislavu 
a několik dalších památných míst. Každý den jsem na 
nohou. V sobotu před Michaelskou poutí jsem byl 
s autobusem poutníků na Svaté Hoře a v Plzni, kde 
jsem absolvoval i prohlídku Prazdroje.

Mgr. Lidmila Hanzlová 

Čtyřiadevadesátiletý páter podniká denně 
hodinové procházky
Na letošní poutní slavnosti sv. Michaela v Ostrově sloužil mši mimo jiných také bývalý ostrovský 
farář, Pater Rudolf Salzer, který 8. listopadu oslaví již čtyřiadevadesáté narozeniny. V Ostrově 
působil v období druhé světové války.

Rudolf Salzer se Zdeňkou Čepelákovou v den pouti na ostrovské faře
Foto: Irena Janečková

Pražský biskup navštívil Michaelskou pouť
Jaroslav Škarvada jako světící biskup pražský předsedal letošní poutní slavnosti v kostele sv. 
Michaela. V loňském roce oslavil osmdesáté narozeniny. Po roce 1990 byl činný v Praze jako 
světící biskup a generální vikář pražského arcibiskupství. Předtím dlouhá léta působil v Římě. 
Protože byl v září na lázeňském léčení v Jáchymově, mohli se s ním setkávat i ostrovští věřící.

Dozvídal jste se v Římě  
o práci politických vězňů 
v Jáchymově padesátých  
a šedesátých let?
Čtyřicet sedm let jsem žil v exilu. 
Staral jsem se zvlášť o naše kra-
jany, přijížděli a vyprávěli, jak 

to ve vlasti vypadá. Byl jsem tenkrát mladý, většina 
pronásledovaných byla z generace mých učitelů, 
třeba Pater Josef Zvěřina mě v Praze učil filozofii. Já 
jsem v Římě dostudoval v roce 1949, a už jsem se 
nemohl vrátit. O rok starší spolužáci se ještě vrátili, 
všichni ale byli zavřeni a označeni za „vatikánské 
špiony“. Věděl jsem, že mnoho z nich skončilo 
v Jáchymově v uranových dolech. Od té doby se za 
své spolubratry i za Jáchymov denně modlím. 
V listopadu 1989 jste se v Římě zúčastnil  
přípravy Svatořečení Anežky České. 
To byla pro Čechy velká událost, když po 707 letech 
bylo svatořečení, o které usilovalo tolik generací. 
A taky krásná práce. Nyní mě velice těší, že právě 

pobývám v kraji, se kterým je také svázána Anežka. 
Jezdila tudy se svým otcem, králem Přemyslem Ota-
karem I., na hrad Loket. Její životopisci zazname-
nali, že jako patnáctiletá tam v roce 1226 dokonce 
zachránila život mistru Konrádu z Marburku, na 
kterého se její otec velmi rozhněval, a chtěl ho 
nechat popravit.
Jaký máte dojem z letošní poutní slavnosti  
v Ostrově? 
Pouť se mi velmi líbila a byl jsem rád, že jsem mohl 
udílet i křest malému Vítkovi. Křest, to je začátek 
lepších časů. Také mě těšilo, že jsem se setkal s Pate-
rem Salzerem, zdejším rodákem. Když jsem se před 
cestou do Jáchymova v Praze loučil se svým nástup-
cem, generálním vikářem Paterem Michaelem Sla-
víkem, prozradil mi, že byl v Ostrově také dva roky 
farářem. Tradice tady byla po válce přerušena, vše 
se muselo budovat znovu, takže jsem rád, že se rodí 
tradice nová. 

Mgr. Lidmila Hanzlová

Kdysi jsem nechápala, proč 
se obžerství řadí mezi hříchy. 

Domnívala jsem se, že je to něco jako opilství - kdo 
sní obrovské množství jídla, je mu špatně, tak se pře-
ce potrestá sám. Někdy kolem čtyřicítky mě začala 
pronásledovat chuť na sladkosti; jsem si jistá, že vět-
šina mých vrstevnic ví, o čem je řeč! Začalo to novou 
cukrárnou, kam jsem chodila nejdřív každou sobotu, 
pak dvakrát týdně, nakonec denně. Měla jsem svou 
oblíbenou „sestavu“, kterou jsem nerozšiřovala, tak 
jaképak obžerství. Pak se v nabídce objevila nová 
bonboniéra. Krásný obal s devíti vyobrazenými růže-
mi ji předurčoval jako vhodný dárek. Nebyla drahá, 
a protože jsem tehdy ještě trochu trpěla porevoluční 
nedůvěrou v dostatek žádaného zboží, pro jistotu 
jsem ji koupila dopředu oběma babičkám, kamarád-
ce, sobě i dceři. Bonboniéry jsem zamkla do spíže 

ve sklepě a klíč dobře schovala, jen mi v tu chvíli 
nedošlo, že před sebou ho neschovám…. Nebylo 
to bez boje ani bez výčitek svědomí. Nejdřív jsem 
snědla svou bonboniéru – tím přece nikomu neu-
škodím, utěšovala jsem se. Pak mi došlo, že kama-
rádka o přichystaném dárku neví, koupím jí něco 
jiného. Na bonbónech pro dceru jsme si pochutnaly 
společně, nemusela jsem ji přemlouvat. Asi nemá 
smysl pokračovat; babičky se o „devíti růžích“ nikdy 
nedozvěděly. Podobný boj jsem v dalších letech 
svedla (a prohrála) ještě několikrát, než jsem chytře 
přestala sladkosti kupovat do zásoby, a to ani na 
jedno dopoledne. 
Dnes chápu pojem obžerství v souvislosti s hříchem 
ještě jinak. Zneklidňují mě kulinářské výstavy s pyra-
midami umělecky vyřezávaných kusů ovoce a re-
cepty, ve kterých se krocaní břicho naplní kuřetem, 

které má v sobě zašité holoubě naplněné telecími 
játry, to vše zalité nejméně pěti různými omáčkami. 
Stále častěji si připomínám starobylou moudrost, že 
v jednoduchosti je krása. Všímám si poměrně velké-
ho počtu zdravých lidí kolem osmdesátky a říkám si, 
že to může být i tím, že v dětství jedli jednoduchou 
domácí stravu, a poté ve válečných letech zažili 
dokonce hlad. Správné věci vždy prospějí více stra-
nám – jednoduché jídlo šetří nejen naše zažívání 
a peněženku, ale také přírodu a životní prostředí. 
A možná sem tak trochu patří i tragikomická situace, 
kdy členové svazu ochránců fauny na jedné ze svých 
osvětových akcí pekli na rožni prase, přičemž rovnou 
nad ním debatovali o tom, že je třeba chránit zvířata. 
Ale to už je možná z poněkud jiného soudku…

Irena Janečková

Pod čarou 
Hřích obžerství

FESTIVALOVÉ FILMY 
BODOVALY
37. ročník festivalu Oty Hofmana 14. října skončil.
Křišťálový šaton (imitace diamantu) udělily mlad-
ší děti pohádce Království potoků Pavla Jandourka, 
starší děti ocenily Velkou vodu Ivo Trajkova. Cenu 
dětského diváka dostala pohádková komedie Poklad 
na Sovím Hrádku Zdeňka Zelenky. Zlatý dudek za 
nejlepší herecký výkon skončil u Ester Geislerové 
a Jiřího Mádla za role ve filmu Snowboarďáci.
Dospělá porota udělila Cenu Oty Hofmana tele-
viznímu snímku Trampoty vodníka Jakoubka Víta 
Olmera a slovenskému filmu O dvě slabiky pozadu 
Kataríny Šulajové. Čestné uznání za dílo s nejvýraz-
nějším morálním akcentem dostal Ivo Trajkov, autor 
filmu Velká voda.
Festivalové ohlédnutí přineseme v příštím čísle. 

 (red)

Autora oceněného filmu Velká voda Iva Trajkova vyhledala  
v T-klubu režisérka Věra Plívová-Šimková, aby mu vyslovila uznání 

za jeho tvůrčí přístup. „Nejvíc oceňuji, že jste i násilí dokázal 
představit jen v náznaku a takřka poeticky,“ řekla mimo jiné 

režisérka.
Foto: MAFA
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Ostrovský měsíčník je docela prima čtení o našem 
městě, ale myslím si, a ne sama, že by tam také mělo 
být napsáno, jak se mají lidé chovat na ulici a v do-
mech, zkrátka něco o sousedském soužití. Bydlím 
v Ostrově pětačtyřicet let, ale tak špatné vztahy, jaké 
jsou dnes, nikdy nebyly. Je sice pravda, že v občan-
ském zákoníku je jasně napsáno, čeho by se lidé 
měli vyvarovat, ale nikdo jej přeci nebude studovat. 
Rozhodně je snadnější přečíst si to v Ostrovském 
měsíčníku, který chodí do všech domácností. 
Nadměrný hluk po dvaadvacáté hodině, v neděli 
celý den prach, vyklepávaný z okna sousedovi, který 
bydlí pod ním. Kuřáci kouří na chodbách a nekuřáci 
se mohou udusit, když jsou nuceni projít kolem. 
Odpadky vyhazují mnozí lidé z okna, například 
odkvetlé květiny. Hudbu pouštějí naplno tak, že 
obtěžuje ostatní obyvatele, kteří právě nemilují 
techno. Obyvatelé nemyjí chodbu, ztrácejí odpadky 
na schodech, domů se vracejí v noci a podnapilí, 
takže budí ostatní nájemníky. 

J. Kovaříková, Ostrov

Několik pravidel sousedského 
soužití
•  Způsobí-li uživatel bytu mimořádné znečištění 

společných prostor domu nebo jeho bezprostřed-
ního okolí, je povinen je neprodleně odstranit. 
Pokud tak neučiní, bude znečištění odstraněno na 
jeho náklad. Totéž platí o znečištění způsobeném 
návštěvami a jinými osobami byt užívajícími.

•  Vyklepávání koberce, rohožky a jiných znečiš-
těných předmětů je možno pouze na místech 
k tomu určených. 

•  Smetí a odpadky se vysypávají pouze do nádob 
k tomu určených, včetně tříděného odpadu, a to 
takovým způsobem, aby byla zachována co nej-
větší čistota v okolí sběrných nádob.

•  Nájemce bytu nese plnou odpovědnost za domá-
cí zvířata, která jsou v bytě držena (psi, kočky, 

morčata apod.). Je současně povinen dbát, aby 
nedocházelo k rušení užívacího práva ostatních 
obyvatel domu.

•  V době od 22 do 6 hodin jsou obyvatelé domu 
povinni dodržovat noční klid. Nesmí používat 
hlučné domácí spotřebiče, ani jinak rušit hlukem.

•  Uživatel bytu je povinen zajistit, aby osoby, které 
s ním sdílí domácnost, nebo se s jeho souhlasem 
a vědomím zdržují v domě, nerušili ostatní uži-
vatele nejen nadměrným hlukem, ale ani zápa-
chem.

Chci poukázat na nedostatečné informování nás, 
občanů. Od 1. října se měnil jízdní řád MHD - nikde 
se tato změna neobjevila, v kabelové televizi ani 
v Ostrovském měsíčníku. 11. října jsem jela do 
nemocnice a chtěla jako obvykle využít spoj v 6.25 
ze zastávky Řezník. Stálo tam se mnou i několik star-
ších lidí a byl to pro ně šok, že by měli jít pěšky, nebo 
tam stát 25 minut a čekat na další spoj. Otiskujte 
proto aktuální informace, i aktualizovaný jízdní řád 
MHD. Myslím si, že si to starší generace zaslouží, 
aby byla vždy informována, jinak je to neohleduplné 
k lidem, kteří pro Ostrov již něco vykonali a žijí zde 
dlouhá léta. V Ostrovském měsíčníku jsou kolikrát 
takové nesmyslné informace, které nikoho nezajíma-
jí, například zbytečně rozsáhlé zprávy ze škol. Je více 
občanů, kteří si na něco stěžují, ale jen si řeknou, že 
stížnosti si někdo přečte a pak je hodí do koše. Ale 
věci se mají řešit, nebo ne?Jinak bychom se vraceli 
opět o několik let nazpět... 

Jaroslava Kohoutová, Ostrov

Uzávěrka do říjnového čísla byla 15. září. Po tom-
to datu už není zařazení jakýchkoli informací do 
měsíčníku možné. Dopravní podnik změnu nahlásil 
do Infocentra teprve 4. října, tedy v době, kdy 
Ostrovský měsíčník byl již rozeslán do ostrovských 
domácností. Noviny, které vycházejí pouze jednou 
za měsíc, nemohou pružně reagovat na rychlé 
a nečekané změny, a to z čistě technických důvodů. 
Proto i nadále budeme odkázáni na to, s jakým 
předstihem se k nám dostanou informace, jejichž 

zveřejnění je omezeno redakční uzávěrkou. 
Informace o jízdních řádech podává Informační cen-
trum v Domu kultury Ostrov, tel. 353 843 605, nebo 
E-mail: ic@dk-ostrov.cz, zde si také mohou čtenáři 
zakoupit platný jízdní řád pro MHD Ostrov za 2 Kč.

Redakce

Ostrovský měsíčník se změnil. A je to změna k lepší-
mu! Je v něm více zajímavých informací, fotografií, 
postřehů, rad i zamyšlení. Asi jsem si této změny 
nevšimla jenom já, ale i ostatní spoluobčané, pro-
tože časopis se „zelenou desítkou“ první říjnový den 
se zájmem pročítala naše vrátná, nahlížela do něho 
prodavačka za pultem v obchodě i pán na ulici, který 
zrovna venčil svého psa. Dokonce byl i jedním z té-
mat hovoru ostrovských sportovců večer v restauraci. 
Už se těším na jeho další čísla a věřím, že budou čím 
dál poutavější, a dopředu jim za to děkuji. Navrhuji 
sloupek na téma ostrovské osobnosti, který se ale 
bude týkat současnosti - mladších, žijících a tvořících 
občanů, potřebujeme vzory.

Věra Polovková, Ostrov

Příspěvky čtenářů jsou redakčně kráceny

Příspěvky čtenářů

Ministr kultury přijel 
do Ostrova

Ministr kultury Vítězslav Jandák navštívil Ostrov 
u příležitosti 37. ročníku festivalu Oty Hofmana. 
V Domu kultury se přátelsky pozdravil se starostou 
města Janem Burešem a se členy festivalového 
organizačního štábu v čele s ředitelem Markem 
Poledníčkem. Mnohé z pořadatelů festivalu zná 
osobně z minulých let, kdy přijížděl do Ostrova 
jako herec a festivalový host. Po uvítacím posezení 
v T-klubu odjel ministr Jandák do Radošova, kde 
si prohlédl historický most, zapsaný na seznamu 
památek Unesco.  (red)

Petr Spálený má rád zpívání a lidi
Zpěvák Petr Spálený se profesionálně věnuje hudbě už téměř čtyřicet let, první desku vydal v roce 
1967. Svým podmanivým hlasem a melodickými písněmi pro všechny generace si stále udržuje 
popularitu. V Ostrově si ho v den Michaelské pouti na Mírové náměstí přišla poslechnout téměř 
tisícovka fanoušků. Po více než dvouhodinovém večerním vystoupení se skupinou Apollo Band 
byl Petr Spálený už trochu unavený, přesto neodmítl Ostrovskému měsíčníku poskytnout malý 
rozhovor.
Jak se Vám dnes zpívalo?
Mám rád zpívání a mám rád lidi, takže se mi zpívalo 
dobře. Neodmítám nabídky na venkovní vystoupení 
ani v zimě, například v Brně nebo Olomouci jsem 
zpíval venku i v prosinci. Lidé se zahřáli tancem, 
a nás na pódiu zahřívají světla.
Udržujete si nějak svůj zvučný hlas?
Můj hlas je hluboko položený, takže není tak chou-
lostivý jako například školený tenor. Neudržuji ho 
nijak, a myslím si, že když to takhle vydrželo čtyřicet 
let, vydrží to i nadále. 
Jak se Vám jeví Ostrov jako město?
Přestože jsem v Ostrově už po několikáté, neměl 
jsem zatím čas si město prohlédnout. Zdejší kraj ale 
dobře znám, zamlada jsem sloužil v Chodově na 
vojně. Měl jsem už tehdy kapelu, se kterou jsme 
občas hráli na čajích. Chodili jsme dost do přírody, 
například pěšky z Chodova na Vřesovou. Také mám 
osobní vzpomínky na obec Mírovou.
Co Vaše nejbližší hudební budoucnost?
Teď jsem už čtyři týdny ve studiu, do toho ještě 
jezdíme na koncerty, takže mám práce nad hlavu. 
S Apollo Bandem dokončuji novou desku, samé 

nové písničky, celkem čtrnáct skladeb. Deska vyšla 
v říjnu v Supraphonu, jmenuje se Jackpot. 

(jan)

Petr Spálený
Foto: www.dirami.cz

Ministr kultury Jandák v rozhovoru s  
ředitelem festivalu Markem Poledníčkem

Foto: Stanislav Hořínek

Příští téma: Vánoce
Prosíme čtenáře o příspěvky do prosincového čísla 
našeho měsíčníku, které by se týkaly vánočního 
tématu. Mohou to být osobní příběhy, fotografie, 
rady, zkušenosti, názory nebo podněty na dané 
téma. Psaný text je možno zaslat na adresu redakce 
(str. 2), nebo svůj námět osobně sdělit (Infocentrum 
v DK, Irena Janečková). Příspěvek musí být vždy 
podepsán celým jménem, pokud možno uvádějte 
také kontakt na sebe. Nejzajímavější příspěvky 
zveřejníme. 
Zároveň prosíme organizátory důležitých akcí v Os-
trově a okolí o včasnou informaci redakci (datum 
a místo konání), pokud si přejí, abychom údaje 
zveřejnili.

(red)
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Kdo jsou preventisté a čím se zabývají? Jedná se 
o pracovníky městských policií, kteří se věnují osvě-
tě, týkající se problematiky drog, výherních hracích 
automatů, nebezpečí internetu a dalších sociálně 
patologických jevů u mládeže. Tato preventivní čin-
nost obvykle stojí mimo běžný služební výkon, pro-
to je zapotřebí i trocha osobního zapálení. V Os-
trovském měsíčníku je prezentace týmu prevence 
kriminality MP Ostrov vcelku častá a články s pre-
ventivní tématikou už jistě leckdo četl. Výsledky této 
činnosti nejsou na první pohled nijak extrémní. Je 
však ověřenou skutečností, že žáci si z jednotlivých 
přednášek odnesou mnoho pozitivního do svého 
života, a je vždy jen otázkou času, kdy získané infor-
mace o různorodých nástrahách moderního světa 
splní účel. 
Preventisté Městské policie, zabývající se touto 
problematikou, musejí zvyšovat nejen své odborné 

předpoklady nebo profesní způsobilost, ale také roz-
šiřovat okruh témat jednotlivých přednášek. Zájem 
posluchačů není vždy samozřejmostí - jejich neo-
padající pozornost je především vizitkou dobře 
zvládnuté práce. Mladí projeví velmi rychle, jestli 
je hodina strávená se strážníkem pro ně přínosem 
nebo ne, a buď ji odmění svou upřímnou pozorností 
a zvídavostí, nebo nezájmem. Jednou z významných 
akcí je celorepublikový Seminář prevence krimina-
lity. Zúčastní se jej sedmdesát preventistů, kteří se 
řadí k profesionální špičce. Jsou to ti, kdo ve svých 
městech organizují vzdělávací akce, dopravní výu-
ku, a také připravují děti na mnohá úskalí reálného 
života ve městech, od problematiky drog až třeba po 
pedofily na chatech internetů. Jedná se o předávání 
těch nejnovějších poznatků, zkušeností a znalostí.
V současnosti tento Seminář prevence kriminality 
pořádají na Vítkově hoře Městská policie Ostrov 

a Městská policie Karlovy Vary, pod záštitou sta-
rosty města Ostrova Jana Bureše, karlovarského 
primátora Zdeňka Roubínka a obou velitelů měst-
ských policií, Pavla Bokůvky a Marcela Vlasáka. Na 
tomto třídenním semináři budou přednášet skuteční 
odborníci, například doktorka Štěpánková na téma 
„Týrané a zneužívané děti“, doktor Šišák z Ostravy 
na téma „Sexuální zneužívání děvčat do 15 let“, dále 
pedagožka Andrová, doktorka Sleisová a magistra 
Fialová na téma „Využití vývojové psychologie při 
práci preventisty, metody práce s dětmi a mládeží“. 
Získané znalosti a zkušenosti strážníci MP Ostrov 
vhodně předají mládeži při přednáškách a besedách 
v ostrovských školách. Věříme, že prevence přispěje 
k výchově dětí, které budou lépe připraveny na 
složitý život v tomto světě. 

Jaroslav Skoták a Václav Hraba,  
Prevence kriminality MP Ostrov 

Městská policie Ostrov organizuje celorepublikový seminář  
pro preventisty

Naše škola spolu s ostatními navštívila v polovině 
října festival Oty Hofmana. V říjnu také některé tří-
dy využily slunečného počasí k výletům do okolí. 
Všechny třídy i vyučující se zapojili do celorepubli-
kové sběrové soutěže za účelem propagace třídění 
odpadu. V listopadu se uskuteční třídní schůzky, na 
kterých mimo jiné bude zvolena nová školní rada. 
Ještě jednou srdečně zveme všechny rodiče. 

Daniela Brodcová, ZaPŠ

Úvaha na téma Podzim 
(ukázka žákovské práce)
Podzim je jedno z ročních období, které na mě 
působí dost depresivně. Je pravda, že na jednu stra-
nu je podzim krásný svou barevností, když se listí 
zbarvuje a opadané na zemi vytváří krásné mozaiky. 
Na druhou stranu ale často prší, ráno mrzne a od-
polední sluníčko mě rozčiluje, a tak nikdy nevím, 
jak se mám oblékat. Taky vždy na podzim začnu 
trpět, protože mě často bolí hlava, a doma se už 
musí topit, pak vyjdu ven a hned mám chřipku. Na 
podzim ani zahrady nejsou veselé. Úroda je sklizená, 
kytek už tolik nekvete, končí na nich život. Stejně 
mám radši léto.“ 

Antonie Prokopová, 8. třída ZaPŠ

Zvláštní a Pomocná 
škola Ostrov

Oslava 45. výročí založení školy se blíží, přípravy 
slavnostního společenského večera a školní akade-
mie vrcholí. Doufáme, že vystoupení našich dětí na 
akademii ve čtvrtek 24. října zhlédne do posledního 
místa obsazené hlediště Domu kultury, stejně jako 
tomu bylo loni. Na ples v Domu kultury jsou všichni 
srdečně zváni v sobotu 26. listopadu v 19.30 hod. 
Říjen byl ve znamení festivalu Oty Hofmana. Žáci 
pomáhali s jeho organizací a Markéta Fialová z 9. 
A byla členkou dětské poroty. Žáci druhého stupně 
se opět připravují na školní kolo olympiády v dě-
jepisu a na dějepisnou soutěž Krajského muzea 
v Karlových Varech. Nejlepší žáci se také zapojili do 
projektu Příběhy bezpráví - Komunistické Českoslo-
vensko, jehož cílem je připomínat osudy statečných 
mužů a žen, kteří se stali oběťmi komunistického 
režimu. 
Zaznamenali jsme první sportovní úspěchy: v bě-
žecké štafetě děti prvního stupně obsadily 3. místo. 
Zúčastnily se také přespolního běhu v Jáchymově 
a školního kola Mc Donald´s Cupu. V okresním 
kole atletického čtyřboje vynikl úctyhodný výkon 
našeho žáka Patrika Lutze z 9.A. Při hodu míčkem 
mu bylo naměřeno 83,1 metrů. 

Mgr. Jana Paříková

ZŠ Klínovecká 
informuje

Ačkoli se naše škola zdánlivě nevěnuje mezinárodním 
aktivitám, v tomto případě opravdu zdání klame. Před 
čtyřmi lety jsme s Mittelschule Oberwiesenthal navá-
zali oboustranně výhodnou spolupráci především na 
poli sportovního zápolení. Naši žáci i učitelé mohli 
využívat volné vstupenky na překrásné lyžařské svahy 
v tomto krušnohorském středisku. Bohužel, loni byla 
střední škola v Oberwiesenthalu uzavřena.
Již s předstihem jsme začali hledat další partnery. 
Jsme účastníky programu Tandem, v jehož seminá-
řích se setkávají čeští a němečtí učitelé a za pomoci 
prožitkové pedagogiky bourají pomyslné bariéry 
vytvořené z předsudků, obav a vlastní neznalos-
ti. Těchto akcí jsme se zúčastnili v německém 
Würzburgu a v Nečtinách na Plzeňsku. Učitelka 
Hrebeňárová získala velmi slibný kontakt na Haupt 
und Realschule Bothel, která leží na půl cesty mezi 
městy Hamburg a Brémy. Aktivní kolegové ze 
strany budoucího partnera okamžitě navštívili naši 

školu. Prvním výsledkem je plánovaná návštěva 
členů pedagogického sboru německé školy u nás 
v termínu 4.- 7. ledna 2006. Naše partnerská škola 
je navíc patronátní školou klubu německé bundesli-
gy Werder Bremen.
Již více než rok jsme součástí evropské vyhledávací 
partnerské sítě E-twinning. Cílem projektu je nalézt 
partnera pro multimediální, jazykové a internetové 
projekty. Největším úspěchem je získání účasti na 
velkém projektu Socrates-Comenius, jehož evrop-
ským koordinátorem je Hauptschule z Neumarktu. 
Kontakt získala učitelka Martinková a otevřela tak 
dveře ke spolupráci i se základními školami z Catalny 
ve Španělsku, z Jastrzebie–Zdroj v Polsku, ze Skuo-
das v Litvě, z Gaziantep v jihovýchodním Turecku, 
dívčí školou z Ramsgate ve Velké Británii a jednou, 
zatím neupřesněnou, školou z Norska. Projekt se 
zaměřením na místní zvyky a tradice, historii, součas-
nost a představy o budoucnosti bude trvat tři roky.

Svědomitě se připravujeme na naši druhou návštěvu 
v partnerském Rasttatu, kde bychom rádi navázali 
na úspěch z Vánočních trhů 2003 s výrobky našich 
žáků. Doufáme, že naše cukroví, perníčky a drobné 
ozdoby půjdou opět na dračku. Kolegové z Max-Jä-
ger Schule projevili přání sehrát odvetu přátelského 
fotbalového zápasu, který se konal loni na našem 
školním hřišti v rámci projektu „Evropa ve škole - 
škola v Evropě.“ V září jsme se podíleli na organizaci 
návštěvy studentů ze švýcarského Apenzellu, kteří si 
prohlédli naši školu a navštívili významné ostrovské 
památky. 
Pro všechny, kteří si snad do teď mohli myslet, že 
jsme školou, která nic nedělá, by měla být tato sta-
tistika pádným důkazem, že nespíme, pracujeme, jen 
o tom nahlas nemluvíme, dokud věci nedotáhneme 
do konce.

Helmuth Harzer, ředitel školy Masarykova

ZŠ Masarykova

Rádi bychom informovali rodičovskou veřejnost, že 
v návaznosti na postupné zavádění Školního vzdě-
lávacího programu mohou rodiče navštívit výuku 
v nultém ročníku a na prvním stupni ZŠ, a to vždy 
první pondělí v měsíci. Dále škola umožňuje pro-
hlídku obou budov a jejich vybavení v odpoledních 
hodinách, konzultace se speciálními pedagogy a vý-
chovným poradcem, získání informací o progra-
mu školy přímo z úst ředitelky, vše po předchozí 
domluvě. 
Připravujeme pobyty na Škole v přírodě pro první 
i druhý stupeň, lyžařský kurz pro žáky 7. ročníků, 
tradiční Den otevřených dveří, a naopak zcela netra-
diční zápis do 1. tříd. 
V říjnu nás potěšili předškoláci z MŠ, kteří se zúčast-
nili výtvarné soutěže, a za leporelo zámku Červená 
Lhota získali hodnotné ceny. Naši fotbalisté zvítězili 
v okrskovém kole a bez porážky postoupili do kola 
okresního. Zvláště potěšitelné je vítězství v prestiž-
ním duelu se ZŠ Masarykova, kterým tak naši hráči 
vyrovnali loňské účty. V okresním kole přespolního 
běhu se Kateřina Držíková z 1. třídy umístila na dru-
hém místě.
Týden, ve kterém vzniká náš příspěvek, byl nabitý 
i společenskými událostmi. Kromě účasti dětí na 
projekcích festivalu Oty Hofmana, pracovní tým 
projektu Socrates uskutečnil výjezdní zasedání v ně-
meckém Rastattu. 

Mgr. Vladimír Vízdal

ZŠ J. V. Myslbeka 
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Májový trojlístek 
informuje
Kolotoč školních dnů se už naplno rozběhl, stejně jako 
pravidelné školní i mimoškolní akce. Listina úspěchů 
žáků naší školy již má své první zápisy. Žáci 1. stupně 
se zasloužili o 2. místo v okresním kole běžeckých 
štafet a 1. místo v okrskovém kole přespolního běhu. 
Žáci 2. stupně si již v září připsali první body v soutě-
žích sportovní olympiády. Družstva děvčat a chlapců 
hladce získala postup do krajského kola v házené. 
Zde se pak chlapci postarali o zisk 4. místa, děvčata 
si stoupla na medailovou 3. příčku. V okresním kole 
atletického čtyřboje si dívky 1. místem vybojovaly 
postup do krajského kola, kde v soutěži nejlepších 
družstev získaly 5. místo. Cenu nejlepšího atleta 
okresního kola soutěže si z Karlových Varů odvezla 
naše žákyně Anička Mullerová z 9. A. Blahopřejeme! 
Ani letos nezapomínáme na charitu. Ve dnech 12. 
– 13. září jsme ve spolupráci s nadací Život dětem 
nabízeli k prodeji magnetické obrázky pejsků a koči-
ček, abychom pomohli zdravotně postiženým dětem. 
Žáci, rodiče a učitelé přispěli na konto nadace částkou 
3750 korun. Děkujeme.

Mgr. Simona Hnátová 

Základní umělecká 
škola
8. listopadu 17.00, Koncertní sál ZUŠ
Interní koncert žáků hudebního oboru, vstup volný
10. listopadu 17.00, Stará radnice
Kdo se tady bojí, derniéra souboru Na poslední 
chvíli pod vedením Lucie Veličkové 
11. listopadu 18.00, Minidivadélko ZUŠ
V našem městě – představení souboru Na poslední 
chvíli Lucie Veličkové, vstup volný 
26. listopadu 17.00, Koncertní sál ZUŠ
Interní koncert žáků hudebního oboru, vstup volný

Akce mimo Ostrov
3. listopadu, Kulturní klub Merklín 
Neschovávejte se, když prší, představení souboru 
Na poslední chvíli pod vedením Lucie Veličkové
24. až 26. listopadu 
Česko–slovenská soutěž O štít Valašského Meziří-
čí, které se zúčastní Nguyen Minh Huong, žákyně 
Lucie Veličkové
26. listopadu, Kino Panasonic (bývalá Drahomíra) 
Karlovy Vary 
Orchestr Swing Band pod vedením Jaroslava Chme-
líka vystoupí u příležitosti 30 let působení orchestru 
Swing studio Karlovy Vary 

Ostrovští průmyslováci nemají v regionální 
atletice konkurenci 
Okresního kola Corny ve Středoškolském atletickém 
poháru jsme se jako škola zúčastnili 20. září na stadi-
onu AC Start v Karlových Varech. Náš tým nastoupil 
ve složení: Tomáš Belada, Lukáš Bureš, Petr Florián, 
Martin Jiskra, Miroslav Krajňák, Jaromír Kubín, Jan 
Novák, Milan Pelc, Vladimír Pergl a já, Ota Sandr. 
Doprovázeli nás naši učitelé tělesné výchovy, Josef 
Kopečný a Václav Klečka. Přestože začátek nám 
docela vyšel, stále jsme byli druzí za SPgŠ Karlovy 
Vary. Obrat přišel v druhé polovině závodu, úžas-
ný výkon totiž podal student Tomáš Belada, když 
zaběhl 1500 metrů za 3:65,8, za ním doběhl druhý 
náš atlet, Martin Jiskra. Rázem jsme se dostali na 
první místo. Tuto velmi sympatickou příčku se nám 
podařilo udržet i po dalších disciplínách – běhu na 
400 metrů a skoku do výšky. Nakonec se běžela 

„švédská“ štafeta, pro kterou jsme sestavili družstvo 
ve složení: Krajňák, Belada, Bureš a Pergl. Naši nej-
větší konkurenti z SPgŠ K. Vary skončili ve svém 
rozběhu poslední. A tak přesto, že jsme doběhli až 
druzí, mohli jsme se radovat z vítězství. Výhra nás 
potěšila, ale nebyl čas na oslavy, už za necelý týden 
nás čekalo krajské kolo. Zajímá vás, jak jsme si vedli 
v něm? Opět jsme všem ukázali záda, dokonce jsme 
si vylepšili celou řadu svých osobních rekordů. Snad 
nás štěstí neopustí ani při celostátním kole, které se 
uskuteční na konci října v Jablonci nad Nisou. Ostat-
ně, pokud zabodujeme a jméno naší školy i Ostrova 
bude uvedeno v popředí výsledkové listiny, určitě se 
o úspěch podělíme i s vámi.

Ota Sandr, student druhého ročníku SPŠ

Tento článek nebude o týrání či dokonce o způso-
bech likvidace obtížného hmyzu, nýbrž se bude držet 
známého rčení, pro účely následujícího sdělení mírně 
pozměněného. Ony pomyslné mouchy v sobě zahr-
nuje netradiční výuka, kterou jsou svěřenci gymnázia 
doslova vybičováni k netušeným výkonům, vhozeni 
do jámy lvové a vystaveni napospas místům, označe-
ným ve starých mapách Hic sunt leones. 
Místem takto označeným se pro ostrovské gymnasisty 
stalo již po dva roky německé městečko Weidenberg 
nedaleko známějšího Bayreuthu, jámou lvovou simu-
lační hra POL&IS, připomínající mezi středoškoláky 
známý model OSN, a netušenými výkony, tedy 
mouchami, schopnost komunikovat v cizím jazyce, 
dokázat prosadit svůj názor a prezentovat jej před 
posluchačstvem, překonat ostych a jazykové zábrany. 
Vydržet pracovat po celý den a nezkolabovat z pře-
míry odborných slov, dešifrovat němčinu, která je 
poněkud překotnější než ve škole a někdy i naprosto 

nesrozumitelná díky vlivu nářečních specifik studentů 
ze SRN. Pochopit podstatu hry, umět vyplnit výrobní 
i ekologický formulář, zamyslet se nad problémy při-
děleného regionu, hledat možnosti jejich řešení, brát 
ohled na hospodářsky slabší a vést s nimi rovnocenný 
dialog, pomáhat postiženým přírodními katastrofami, 
poznat riziko hrozícího válečného konfliktu a vidět, 
naštěstí jen zprostředkovaně, jeho nedozírné násled-
ky. Uvědomit si, jak složité, zodpovědné a zároveň 
zajímavé je být politikem…
Vydržet nekonečné martyrium společenských veče-
rů, osobních rozhovorů s novými přáteli, a téměř 
začít myslet v němčině a přitom nezapomenout, co 
znamená večerka.  
Když uvidíte skupinku mladých lidí s naditými baťohy 
a cestovními taškami, jak vystupují z vlaku, a mezi 
proudem českých slov uslyšíte podivná Produkti-
onsformular, Umweltbewusstsein, unerschlossene 
Lagerstätten..., jsou to naši studenti, kterým se 

podařilo zabít několik much jednou ranou. Opravdu 
si nevymýšlím. Zeptejte se jich na to. Za to jim patří 
náš obdiv.

Dana Osičková, učitelka německého jazyka

Několik much jednou ranou

Sotva se žáci stačili rozkoukat ve školních lavicích, 
začaly soutěže Malé sportovní olympiády a Sportov-
ní olympiády škol okresu K.Vary. Žáci 1.stupně začali 
běžeckými závody. Nejprve se účastnili štafetových 
soutěží. V okresním kole se našim dětem dařilo 
skvěle a obsadily 2. místo, stejně jako v krajském 
finále. Další soutěží byl přespolní běh, který se konal 
v Jáchymově, a opět jsme slavili. Ve všech katego-
riích od první do páté třídy naše děti vybojovaly 
celkem sedm medailových umístění, a umístily se 
opět na druhém místě. Všechny děti, které školu 
reprezentovaly, si zaslouží pochvalu.
Žáci 2.stupně se nejprve zúčastnili atletického čtyř-
boje, naším nejúspěšnějším atletem byl David Tůma, 
z děvčat Klára Bačinová. Dále následovala malá 
kopaná, ve které se naši umístili na 2.místě a zajistili 
si tak postup do B finále okresního kola. Společnou 
soutěží žáků byl závod horských kol, který se konal 
v Ostrově v září. Žáci se umístili celkem sedmkrát, 
v kategorii nejmladších zvítězil Ladislav Martínek. 
Do školy přinesli krásný pohár za celkové vítězství. 
Jim všem gratulujeme, a přejeme mnoho dalších 
úspěchů.

Karel Daníček, učitel TV

Sportovní noviny ZŠ 
Masarykova

TJ Ostrov oddíl karate Hokusei dojo 

Krajská bodovací 
soutěž
19. listopadu 10.30, tělocvična 4. ZŠ
Přijďte povzbudit ostrovské závodníky!
1. října se náš závodní tým zúčastnil soutěže v Plzni.
Opět bodoval Fabián Šula a v kategorii kumite ml. 
žáci do 35 kg třetím místem. Děkuji i ostatním závod-
níkům za vzornou reprezentaci našeho klubu. 

Zuzana Tothová, předseda oddílu
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KINOKAVÁRNA LISTOPAD
KINOKAVÁRNA OD 15.00 HODIN

Začátky představení v 15.00 hodin, není-li 
uvedeno jinak

6. neděle
68 minut, vstupné: 25 Kč, přístupný dětem a rodičům

VZPOURA HRAČEK
Pásmo pohádek pro nejmenší diváky
 
13. neděle
142 minut, vstupné: 30 Kč, přístupný dětem a rodičům

HARRY POTTER A VĚZEŇ 
Z AZKABANU
I třetí rok ve škole kouzel bude plný překvapení 
a nebezpečí... Česká verze
 
20. neděle
115 minut, vstupné: 35 Kč, přístupný dětem a rodičům

ÚŽASŇÁKOVI
Do večeře musejí zachránit svět… Česká verze
 
27. neděle
79 minut, vstupné: 25 Kč, přístupný dětem a rodičům

JAKO ZAJÍCI
Příběh třináctiletých kluků Petra a Michala je situován do 
chatařské oblasti na Slapech

KINOKAVÁRNA OD 17.30 HODIN
Začátky představení v 17.30 hodin, není-li 
uvedeno jinak

3. – 4. čtvrtek a pátek
75 minut, česká verze, premiéra
Vstupné: 55 Kč, mládeži přístupný

VAILANT
V malé hospůdce na anglickém venkově, v relativním 
bezpečí před hrůzami probíhající Druhé světové války, 
sleduje skupina holubů filmový týdeník. Malý Vailant film
nadšeně sleduje a rozhodne se k holubí jednotce připojit… 
Nejnovější animovaná pohádka, ve které hrdiny jsou 
zástupci ptačí říše… Od producenta filmů Shrek a Shrek 
2. Produkce: USA. Žánr: animovaná rodinná dobrodružná 
komedie

5. – 6. sobota a neděle
117 minut, premiéra
Vstupné: 60 Kč, mládeži přístupný

DOBLBA!
Příběh černé vánoční komedie Doblba! se odehrává 
v rozvětvené rodině Mukových. Náhlá možnost zbohat-
nutí je jakýmsi spouštěcím momentem pro řadu osudo-
vých událostí, které jednotlivé členy rodiny trochu svedou 
z nastoupených cest. Nic už nebude jako dřív. A náhody 
neexistují. 
Produkce: ČR. Žánr: černá barevná komedie

10. – 12. čtvrtek až sobota
130 minut, české titulky, premiéra
Vstupné: 55 Kč, mládeži nepřístupný

ŘÍŠE VLKŮ
Bývalý policista (Jean Reno) vyšetřuje brutální a záhadné 
vraždy tří žen. Anna, manželka vysoce postaveného 
pařížského úředníka, již déle než měsíc trpí hrůznými 
halucinacemi a částečnou ztrátou paměti. Začíná podezří-
vat svého manžela, že vlastně není tím solidním a čestným 
mužem, jakým se zdál být.
Produkce: Francie. Žánr: krimi thriller

13. neděle
123 minut, české titulky, premiéra
Vstupné: 55 Kč, do 12 let nehodný

ZEMĚ HOJNOSTI
Děj se odehrává ve Spojených státech těsně po útocích 
11. září. Příběh sleduje vztah dvou postav: Paula, veterána 
z Vietnamu a nyní federálního agenta, jehož velkou 
obsesí je fanatická obrana Ameriky před ostatním světem, 
a mladičké Lany – misionářky, zarputile bránící práva 
menšin. 
Produkce: USA/Německo. Žánr: drama

17. čtvrtek
104 minut, české titulky, premiéra
Vstupné: 60 Kč, mládeži nepřístupný

EROS
Tři režiséři. Jedna erotická vize. Třídílný snímek o lásce 
a sexualitě od tří režisérů, z prostředí různých kultur. 1 – 
příběh o manželském trojúhelníku mezi párem a mladou 
ženou, 2 – stres marketingového ředitele se převádí do 
erotických snů, 3 – nevšední milostný románek prvotřídní 
prostitutky se svým krejčím. 
Produkce: USA / Itálie / Čína / Francie / Lucembursko / 
GB. Žánr: drama

18. - 20. pátek až neděle
144 minut, české titulky, premiéra
vstupné: 65 Kč, mládeži přístupný

TĚŽKÁ VÁHA
Začátky představení již v 17.00 hodin
Bývalý šampión se vrací do ringu, aby riskoval v zápase 
na život a na smrt. Idol celého národa, James J. Braddock 
(Russell Crowe), muž, který se i přes nepřízeň osudu měl 
brzy stát jednou z nejinspirativnějších legend v dějinách 
sportu. Láska, čest a silná vůle mu pomohly proměnit 
v realitu zdánlivě neuskutečnitelný sen. Produkce: USA. 
Žánr: drama

24. - 25. čtvrtek a pátek
101 minut, české titulky, premiéra
Vstupné: 65 Kč, do 12 let nevhodný

JESKYNĚ
Pod nebem leží peklo, pod peklem leží jeskyně. Uprostřed 
hlubokého lesa v Rumunsku narazí tým vědců na ruiny 
opatství z 13. století. Opatství stojí na vchodu do obrov-
ského systému podzemních chodeb. To, co najdou uvnitř 
jeskyně, však není pouze nový ekosystém, ale úplně nový 
živočišný druh… 
Produkce: USA . Žánr: akční horor

26. - 27. sobota a neděle
83 minut, česká verze, premiéra
Vstupné: 55 Kč, mládeži nepřístupný

PANENSTVÍ NA OBTÍŽ
Šestnáctiletá Bea je poslední panna ve třídě. Jestli se 
nechce dál ztrapňovat, musí jí kamarádky pomoci najít 
vhodnou „oběť“, která by ji o panenství připravila… 
Panenství na obtíž je svižná komedie plná peripetií, dívčích 
půvabů, nadsázky a přiměřené erotiky. 
Produkce: Norsko/Švédsko. Žánr: komedie

KINOKAVÁRNA OD 20.00 HODIN
Začátky ve 20.00 hodin, není-li uvedeno 
jinak. 

4. – 5. pátek a sobota
117 minut, premiéra
Vstupné: 60 Kč, mládeži přístupný

DOBLBA!
Příběh černé vánoční komedie Doblba! se odehrává v roz-
větvené rodině Mukových. Náhlá možnost zbohatnutí 

je jakýmsi spouštěcím momentem pro řadu osudových 
událostí, které jednotlivé členy rodiny trochu svedou 
z nastoupených cest. Nic už nebude jako dřív. A náhody 
neexistují. 
Produkce: ČR. Žánr: černá barevná komedie

11. – 12. pátek a sobota
100 minut, premiéra
Vstupné: 55 Kč, mládeži přístupný

ŠTĚSTÍ
Tatiana Vilhelmová, Pavel Liška a Aňa Geislerová ve filmu
Bohdana Slámy o zázracích obyčejných lásek. Dojemný 
příběh o křehkém vztahu dvou mladých lidí, jenž po-
stupně přeroste v opravdovou lásku. Herecké obsazení 
i atmosféra filmu navazuje na Slámův úspěšný debut 
Divoké včely, který měl mimořádný ohlas u českých di-
váků, a přinesl mu i řadu cen na mezinárodních filmových 
festivalech. Produkce: ČR. Žánr: tragikomedie

18. - 19. pátek a sobota
144 minut, české titulky, premiéra
Vstupné: 65 Kč, mládeži přístupný

TĚŽKÁ VÁHA
Bývalý šampión se vrací do ringu, aby riskoval v zápase 
na život a na smrt. Idol celého národa, James J. Braddock 
(Russell Crowe), muž, který se i přes nepřízeň osudu měl 
brzy stát jednou z nejinspirativnějších legend v dějinách 
sportu. Láska, čest a silná vůle mu pomohly proměnit 
v realitu zdánlivě neuskutečnitelný sen. Produkce: USA. 
Žánr: drama

25. - 26. pátek a sobota
105 minut, české titulky, premiéra
Vstupné: 65 Kč, mládeži nepřístupný

TEMNÉ VODY
Jsou tajemství, která mají zůstat nevyřešena. V prázdném 
bytu ve vyšším patře jsou slyšet tajemné zvuky, a stropem 
v ložnici stále prosakuje tmavá voda. Hlavní hrdinku 
pronásledují divoké představy, díky nimž přestává být 
schopna odlišit realitu od fantazie; je vydána napospas 
nekonečným hrám s jejím zdravým rozumem. 
Produkce: USA. Žánr: thriller

 CO PŘIPRAVUJEME 
 V KINĚ NA PROSINEC?

 Oči
 Strašpytlík
 Wallace & Gromit
 Bratři Grimmové
 Madagaskar – 24.12.
 Legenda o Zorrovi – 31.12.
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5. istopadu 19.00 hod., společenský sál DK
Prodloužená
Hraje: Taneční orchestr Metrum Chomutov
Prodloužení tanečních kurzů, pořádaných Domem 
kultury Ostrov. Zveme rodiče, přátele i absolventy 
předešlých kurzů. 
Vstupné: 100, 120 Kč

6. listopadu 17.00 hod., Stará radnice Ostrov
Výstava
Bílá…ale nejenom ona
Výstava ostrovských malířek, které navštěvují 
Ateliér Jany Hasmanové, představí tvorbu těchto 
žen na Staré radnici v Ostrově již poněkolikáté. 
Skupina autorek tentokrát dlouho
hledala společné téma výstavy. Nakonec se shodla, 
že v obrazech bude dominovat bílá barva. V pro-
cesu malby se však ne vždy bělost pláten udržela, 
a tak se některá díla společnému záměru vymykají. 
O to zajímavější je divácký zážitek. Některé autor-
ky se malbě věnují téměř deset let a jejich plátna 
mají svůj patrný rukopis, všem je pak společný žen-
ský lyrismus a ženský pohled na svět, který má tato 
výstava návštěvníkům zprostředkovat.
Výstava bude zahájena za přítomnosti autorek  
6. 11. 2005
v 17.00 hodin a potrvá do 18. 11. 2005
Vstupné na výstavu a vernisáž: 10 Kč

16. listopadu 19.30 hod., divadelní sál DK
Arthur Watkyn
CO V DETEKTIVCE NEBYLO 
- úsměvná detektivka
Režie: Pavel Háša
Osoby a obsazení: 
Ondřej Bennett - Petr Nárožný, Sylvie 
Bennettová - Jana Boušková, Jana Švandová, 
Timoteus Gregg - Martin Sochor, Michal 
Bennett - Martin Kubačák, Nikola Navrátil, 
Inspektor Malcolm - Oldřich Vlach, Bořík 
Procházka, 
Pedro Juarez - Václav Vydra, Plukovník Barstow 
- Miloš Hlavica, Ladislav Trojan, Doktor Locke 
- Ota Sládek
Obyčejný, slušný člověk v situaci, kdy je schopen 
i vraždit. Brilantně napsaná detektivní komedie 
s vtipnou zápletkou. Odehrává se v prostředí spo-
řádané anglické rodiny nedaleko Londýna, nad 
klidně plynoucí Temží s mlhavými večery, jako 
stvořenými pro zločin. Úctyhodný pan Ondřej 
Bennett žije jen pro svoji rodinu a zahrádku. Je 
to šťastný člověk až do dne, kdy se v domě objeví 
nezvaný host z Jižní Ameriky, vyděračský gauner 
Pedro Juarez, a zcela změní smysl jeho života. 
Naštěstí je nablízku začínající autor detektivek, 
Timoteus Gregg… 
Vstupné: 250, 230,190, 150 Kč

19. listopadu 17.00 hod., Stará radnice Ostrov
Výstava
JANA HASMANOVÁ 
Obrazy smutku a radosti
Stará radnice v Ostrově představí tvorbu této 
ostrovské autorky po několika letech. Její poslední 
výstava byla dlouhou retrospektivou malby v prů-
běhu dvaceti let. Tato výstava prezentuje tvorbu 
posledního roku, kdy se autorka začala malbě sou-
středěně věnovat. Věříme, že návštěvníky zaujmou 

plátna důstojných rozměrů a zajímavě pojatých 
námětů, které někdy provokují svou banalitou. 
Tematicky se autorka neodchyluje od zažitých 
inspiračních impulsů, jakými jsou pobyty v přírodě, 
prožitky a snové světy. 
Výstava potrvá do 2. 12. 2002
Vstupné na výstavu a vernisáž: 10 Kč
 
24. listopadu 18.00 hod., Dům kultury,  
klubovna č. 8 
Tomáš Pfeiffer
DUB vás zve na filozofické zamyšlení v rámci cyklu 
„Tvore lidského stupně, staň se člověkem!“ 
Vstupné: 40 Kč

26. listopadu 17.00 hod., Stará radnice Ostrov
Orbis pictus
Předvánoční koncert plný svátečních melodií 
Vstupné: 40 Kč „M“

27. listopadu od 10.00 do 17.00 hodin, foyer DK
VÁNOČNÍ INSPIRACE
Dům kultury připravil ve spolupráci s Mateřským 
centrem Ostrůvek, s Ekoateliérem Jitky Horové, 
se Zdeňkou Úlovcovou a s SOS dětskou vesničkou 
v Karlových Varech Vánoční inspiraci. Pro děti 
i dospělé bude připravena ukázka ručních prací 
spojená s prodejem – drátkování kamínků, palič-
kování, malování na kamínky, ozdoby, obrázky, 
výrobky z ekomateriálů. Paní Úlovcová ozdobí 
v Domě kultury Vánoční strom. Děti si budou moci 
samy za symbolický poplatek 5 - 10 Kč namalovat 
kamínek, ozdobit perník, vytvořit ozdobné jablíč-
ko, vyrobit si jmenovku na dárek.

27. listopadu 17.00 hodin, Mírové náměstí
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMU
Stává se již tradicí, že na první adventní neděli 
slavnostně rozsvěcujeme vánoční strom na Míro-
vém náměstí. Také v letošním roce přijdou ke stro-
mu zazpívat děti i dospělí. Pro dopisy a přáníčka 
pro Ježíška si osobně přijde Nebeský pošťák. Pro 
dospělé bude připraveno něco na zahřátí. 

27. listopadu 19.30 hod., divadelní sál DK 
NOTA Ostrova - III. ročník 
Pavlína Senič
Pěvecký koncert Pavlíny Seničové, Leopoda Poldy 
a Iriny Kondratěnkové 
Pavlína Seničová si jako hosta pozvala soubor 
Májová sluníčka pod vedením Jany Svobodové, 
se kterým zazpívá několik úvodních písniček. Pavlí-
na Senič patří k nejvýraznějším talentům své gene-
race. Svědčí o tom i několik prestižních ocenění, 
jež získala na mezinárodních pěveckých soutěžích, 
například v Itálii nebo Německu.
Byla i hostem koncertu na počest prezidenta české 
republiky. 
Vstupné: 60 Kč

Listopad 19.30 hod., divadelní sál (I. repríza) - 
datum bude upřesněno na programových plaká-
tech
John Patrick 
Rajčatům se letos nedaří
Úprava a režie Petr Pokorný
Děj hry Rajčatům se letos nedaří nás zavede do 
zapadlé osady mimo civilizaci, kam přijíždí popu-
lární a úspěšná televizní herečka Myra, aby zde 
v klidu a hlavně inkognito sepsala své vzpomín-
ky. Přes naléhání agenta Toma trvá na svém roz-
hodnutí vytrhnout se alespoň na chvíli z víru show 
byznysu a snad poprvé ve své kariéře si užít neru-
šeného odpočinku a relaxace. V podání Divadelní 
scény DK Ostrov. 
Vstupné: 40 Kč „M“

LISTOPAD
Dům kultury Ostrov 

VIDEOPŮJČOVNA 
Domu kultury
Novinky
OCHRÁNCE
Akční hrdina Vin Diesel jako Ochránce dětí.
DVD
ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI
Julianne Moore a Pierce Brosnan jako špičkoví 
rozvodoví právníci
DVD
SKŘÍTEK
Pestrá kaskáda gagů, skečů a tragikomických 
situací. 
DVD
V DOBRÉ SPOLEČNOSTI
Nicole Kidmanová předvádí jeden ze svých 
nejodvážnějších a nejlepších výkonů. 
DVD
PRINCEZNA LEDU
Veselá, romantická komedie.
DVD
KAMEŇÁK 3
Další pokračování úspěšné komedie Zdeňka 
Trošky. 
VHS, DVD
JEHO FOTR, TO JE LOTR
Zábavný kolotoč plný ztřeštěných gagů. DVD
HITCH: LÉK PRO MODERNÍHO MUŽE
Vyvolá ve vás záchvaty smíchu. 
DVD
7 VTEŘIN
Užij si každou vteřinu divoké akce. 
DVD
MILENCI A VRAZI
Český film režiséra Viktora Polesného. DVD
TLUMOČNICE
Chytrý, působivý, napínavý a dobře zahraný 
thriller. 
DVD

Z premiérového představení hry Rajčatům se letos nedaří
Foto: Irena Janečková
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1. října se zúčastnili Velké ceny města Plzně v soutěži 
karate David Hoang a Tomáš Flašar. V kategorii kata 
se ani jednomu nepodařilo postoupit, avšak v ka-
tegorii kumite zazářil ve své váhové skupině David 
Hoang. Na kumite nastoupil poprvé ve své kariéře, 
a hned se mu podařilo vybojovat stříbrnou medaili - 
za sebou zanechal tři borce. Také podal velice dobrý 
výkon 8. října na otevřeném mezinárodním turnaji 
asijských bojových umění, osmém ročníku European 
Opean Cheb 2005, a to společně se Štěpánem 
Dědečkem. David v této soutěži obsadil v konečném 
pořadí čtvrté a Štěpán šesté místo. Oba závodníci 
startovali v kategorii kata – starší žáci.

Ivo Hodík st., vedoucí oddílu, 1. Dan

MDDM,  
Karate-klub

Zleva: Dědeček, David Hoang
Foto: Ivo Hodík st.

V rámci výstavy Jiřího Juna – Trialog - proběhl v os-
trovském zámečku interaktivní program pro základní 
školy a gymnázia. Účastníci interpretovali vystavená 
díla skrze vlastní prožitek, vyzkoušeli si artefiletickou 
metodu automatického psaní. Studenti prvního roč-
níku Gymnázia následovně absolvovali výtvarnou 
dílnu v expozici a jejich postupné pronikání do světa 
Junových děl bylo završeno setkáním s autorem. 
Popiska k fotce:
Dílna byla zaměřena na výtvarný účin světla a jeho 
využití coby nositele významu. Studenti, inspirova-
ní kompozicemi Jiřího Juna, převedli detailní kres-
bu do plošné techniky. Mezi dvě skla kladli a vrstvili 
hedvábné papíry, linie ztvárňovali pomocí lýkových 
provázků. Konečný vzhled díla získali prosvícením 
slunečním světlem či lampou. Koncepci programu 
vytvořily Kateřina Rejchrtová a Jana Hasmanová.

Letohrádek Ostrov

Studenti si vyzkoušeli různé techniky
Foto: Archiv

29. ročník Běhu 17. listopadu
So 12. 11. Zámecký park
• prezentace od 8.30 v MDDM
•  starty jednotlivých disciplin  

od 9.30 do 12.10 
Kategorie a časový program
• rodiče s dětmi do 6 let 150 m 
• nejmladší žáci a žákyně I. 1996-97, 550 m
•  nejmladší žáci a žákyně  

II. 1994-95, 870 m
• mladší žáci a žákyně 1992-93, 1200 m
•  starší žáci 1990-91, 2630 m 

starší žákyně 1800 m
•  dorostenci 1988-89, 4380 m 

dorostenky 2940 m
•  junioři 1986-87, 6500 m 

juniorky 5200 m
•  muži 1985 a st. m. 8700 m 

ženy 5200 m
•  veteráni 1965 a st.m. 8700 m 

1970 a st. ž. 5200 m
Závod je otevřen všem, kteří si chtějí zaběhat a změ-
řit své síly s nejlepšími v regionu 
 
Sběrová soutěž
I letos se můžete od 1. 11. do 30. 11. zúčastnit 
soutěžního sběru podzimních plodů (kaštanů, žaludů 
a bukvic). Nasbírané plody můžete odevzdávat ve 
Stanici ml. přírodovědců ve všední dny od 10.00 do 
16.00. Nejlepší sběrači budou odměněni.

Podzimní lukostřelba
St 16. 11. od 15.00 u SMPř 

Tradiční podzimní lukostřelecká soutěž pro všechny 
příchozí. Přijďte si změřit síly a vyzkoušet svoji zruč-
nost při střelbě z luku. Vlastní luk a šípy jsou vítány, 
ale nejsou podmínkou. Všichni účastníci obdrží 
drobnou odměnu. 

Podzim v lázeňských lesích
Ne 27. 11., sraz v 9.50 na nádraží ČD 
Putování po známých i méně známých stezkách 
karlovarských lázeňských lesů.
Přihlášky do čtvrtka 24.11. 

Mikulášská besídka 
Pá 2. 12. 16.30
Bližší informace k besídce najdete v prosincovém 
zpravodaji a na plakátech ve městě. Vzhledem k to-
mu, že je o vstupenky velký zájem, doporučujeme 
zakoupit si vstupenky od pondělí 28.11. v předpro-
deji v Domě dětí.

Povídání o….
Na sklonku zimy vám, mimo jiné, nabízíme besedu: 
O zazimování našich divokých zvířat. V povídání 
bude zmíněn nejen zimní spánek, ale i možnosti 
jeho narušení člověkem a podmínky, jejichž splnění 
zvířatům zajišťuje, aby v pořádku zimu přestála. Tuto 
a další dvě desítky besed je možné zamluvit telefo-
nicky přímo v SMPř.

Plavecké kurzy
leden - březen
V týdnu od 9.ledna začínají desetihodinové plavec-
ké kurzy pro začátečníky i pokročilé a pro rodiče 

s dětmi. Zájemci se mohou přihlašovat v Domě dětí 
v pracovní dny od 8 do 18 hodin.
Volná místa jsou ještě v těchto kurzech:
Po 16.00 děti MŠ, 1. tř. neplavci
út, čt 16.00 rodiče a děti

Výtvarná soutěž 
Vánoční stromeček
Uzavírka soutěže je v pátek 25.11. Připomínáme, 
že pracovat můžete libovolnou technikou. Výkresy, 
případně výrobky označte jménem, věkem a školou. 
Nejlepší práce budou vystaveny v Domě dětí od pá 
2.12. do pá 16.12. Výsledky budou vyhlášeny a ceny 
předány při Mikulášské besídce 2.12.

Nábor do kroužků 
Dům dětí znovu otevírá kroužek angličtiny  
a cvičení rodičů s dětmi. 
Děti MŠ a 1. tříd se budou učit anglicky každý pátek 
od 16 do 17 hod., děti 2.-5.tříd ve středu od 16 do 
17 hod. Cvičení rodičů s dětmi je každý čtvrtek od 
10.00 v tělocvičně Domu dětí.
Klukům od 6. třídy nabízíme volejbal každé pondělí 
od 18.00 do 19.30 v tělocvičně ZŠ Masarykova.
Kluky od tří do pěti let hledá folklorní soubor 
Malenky Šikulky. Scházejí se v Domě dětí každý 
čtvrtek od 16.00 do 17.00
Informace ke všem akcím i k činnosti kroužků 
Domu dětí od pondělí do pátku od 8.00 do 20.00 
v MDDM nebo na tel. 353 613 248, k akcím SMPř 
ve stanici od 9.30 do 17.00 na tel. 353 842389 nebo 
736 761 913.

Vlasta Schartová

Výpůjční lhůta v čítárně – studovně je prodloužena 
na 14 dní. Každý čtenář má možnost si své výpůjčky 
prodloužit buď telefonicky, nebo e-mailem na mvs.
ostrov@seznam.cz, nebo přímo z našich webových 
stránek www.knihovna.ostrov.cz. 
Dle zájmu pořádáme informativní lekce a exkurze 
pro MŠ a ZŠ.
Od 1. září pracuje knihovna v novém automatizova-
ném knihovnickém systému Clavius, který umožňu-
je kromě obvyklého přístupu do databází knihovny 
i lepší služby veřejnosti - například zadávání termí-
novaných rezervací knih, které jsou půjčené, a ta-
ké těch, které jsou v knihovně k dispozici, předpla-
cení konta na internet, atd. Řady dalších vylepšení se 
dočkáte do konce roku.

Výpůjční doba
Oddělení pro dospělé a studovna:
po, út, pá  13:00 – 18:00
čt  9:30 – 11:30 a 13:00 – 18:00
so  9:30 – 11:30
st, ne  zavřeno
Dětské oddělení:
po, út, čt, pá  13:00 – 18:00
so  9:30 – 11:30
st, ne  zavřeno

Připravujeme
V prosinci chystáme besedu s astrologem Milanem 
Gellnarem. Kdo má zájem o vypracování osobního 
horoskopu, v průběhu listopadu si jej musí objednat 
v knihovně. Čím dřív tak učiní, tím větší má naději, 
že ho astrolog stačí vypracovat. Pan Gellnar pak po 
skončení besedy podá každému zájemci ještě osob-
ní výklad.
Podrobnosti ke všem akcím najdete na www. knihov-
na.ostrov.cz., při osobní návštěvě v knihovně, nebo 
na tel. 353 842 528.

Městská knihovna 
informuje

MDDM Ostrov
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Kabel Ostrov, s.r.o.
Plán vysílání – LISTOPAD

čtvrtek 3. listopadu, moderuje Helena Kyselá
18.00 Zahájení, soutěž
18.05 Zprávy
18.20 Rozhovor na téma: Drogy, hovoří psychiatr 
MUDr. Karel Moravec
18.30 S-mix
18.45 Dokument: Vladař – tajemství minulosti
19.00 Informační servis, závěr

čtvrtek 10. listopadu 15.00
Přímý přenos ze schůze Zastupitelstva města  
Ostrov. Opakování do 24 hodin. repríza v sobotu 
12. listopadu

čtvrtek 17. listopadu, moderuje Jana Pavlíková
18.00 Zahájení, soutěž
18.05 Zprávy
18.20 Rozhovor na téma: Ostrovská veverka,  
hovoří vítězové letošní Ostrovské veverky
18.30 Kulturní Měšec
18.45 Proměny
19.00 Informační servis

čtvrtek 24. listopadu, moderuje Helena Kyselá
18.00 Zahájení, soutěž
18.05 Zprávy
18.20 Rozhovor na téma: Projekty nadace Adra, 
hovoří Jiřina Laubendorfová, mluvčí organizace 
Adra
18.30 Školní střípky
18.45 Videotip
19.00 Informační servis
Opakování vysílání vždy ve čtvrtek od 19.00 do 
pátku 10.00, v ostatní dny Informační smyčka.  
Změna programu vyhrazena

Celotýdenní zkušební vysílání
(sestaveno na základě výsledků divácké ankety)

Pondělí až středa, pátek, neděle:
9.00 Mini-zprávy 
9.05 Zprávy z Ostrova (opakování ze čtvrtka)
9.20 Informační smyčka
11.00 Pořad
11.15 Informační smyčka
13.00 Host ve studiu
13.15 Informační smyčka
18.00 Mini-zprávy (repríza)
18.05 Zprávy z Ostrova (opakování ze čtvrtka)
18.20 Informační smyčka
21.00 Pořad
21.15 Informační smyčka

čtvrtek:
Do 18.00 stejné jako výše uvedeno (po-st, pá, ne)
18.00 vysílání programového bloku dle plánu vysílání
19.00 Opakování programového bloku (do 24.00)

sobota:
9.00 Opakování čtvrtečního programového bloku 
(do 13.00)
13.00 Informační smyčka

Můžete se 
čtenářům blíž 
představit?

Je mi třiapadesát let a 1. července jsem převzal 
funkci ředitele ostrovské pobočky ČSOB. Do práce 
dojíždím ze Žlutic, kde žiji se svou rodinou - jsem 
ženatý a mám dvě děti. Do rodiny však musím zapo-
čítat také dva psy – dobrmana a kokršpaněla, jed-
noho koně, dva kanáry, užovku a údajně trpasličího 
králíka, který už má po šesti letech tři kila a všechny 
nás přežije. Jsem bývalý šéf pobočky ČSOB v Tou-
žimi a Karlových Varech. Na přelomu osmdesátých 
a devadesátých let jsem pracoval čtyři roky jako 
ředitel žlutického kulturního domu.
Fandíte prý ochotnickému divadlu
Ano, divadlo je mým velkým koníčkem. Jako režisér, 
herec a scénárista působím v ochotnickém divadel-
ním souboru Žlutičan. Za největší autorský úspěch 
považuji svou hru Otylka, za kterou byl náš sou-
bor oceněn i na národní přehlídce. Je to komedie 
o stárnoucí ženě s nadváhou, které manžel k pa-
desátinám zaplatí pobyt v přepychovém sanatoriu 
pro hubnutí. A ona se mu tam vzbouří. Hru už od 
nás přebírají i divadelníci odjinud, což mě velmi těší. 
Divadlo lze sympaticky využít i v bankovní praxi. Za 
mého působení v pobočce ČSOB v Toužimi jsme 
po čtyři roky za sebou při předvánočních večírcích 
hráli pro naše klienty divadlo. První rok jich přišlo asi 
šedesát, poslední hodně přes dvě stě. Tato setkání 
se moc líbila. 
Jak se Vám líbí město Ostrov?
Více jak čtyři roky jsem v Ostrově pořádně nebyl, 
a za tu dobu Ostrov opravdu zkrásněl. Především 
historická část města, ale také Mírové náměstí, které 
se stalo vkusnou oázou pohody. Líbí se mi také nově 
opravené barevné fasády domů, přínosem je nepo-
chybně i nový obchvat města, kde Ostrov trumfnul 
Karlovy Vary. Zkrátka, je tady pěkně. 

Co nabízíte svým klientům?
Můj nástup do ostrovské ČSOB nebude zname-
nat převratné změny, ale některé účelné kroky pro 
zkvalitnění bankovních služeb. Prvním z nich je díl-
čí přestavba bankovní haly, již klienti zaznamenali 
začátkem září. Rád bych sem vnesl i něco nového. 
Chceme a jsme schopni klientům poskytnout nejen 
standardní služby, ale právě také něco navíc, protože 
to je přesně to, co od nás očekávají. 
To zní ale příliš obecně, můžete to 
upřesnit?
Dobře, tak konkrétně. V oblasti hypoték nabízíme 
výborné sazby a podmínky. To by ale bylo málo. 
Protože je hypotéka pro klienta administrativně 
poměrně složitá, snažíme se při jejím zpracování 
od počátku jednat tak, aby k nám klient nemusel 
chodit několikrát za sebou. A v některých případech 
jsme schopni za  klienta vyřídit i věci, na které on 
nemá čas.
Blíží se Vánoce, lidé budou potře-
bovat peníze na dárky. Mohou se 
obrátit na vás?
Ano, také tady děláme krok vstříc občanům. Výrazně 
jsme snížili úrokové sazby u vybraných spotřebitel-
ských úvěrů a peníze půjčíme, aniž se ptáme, na co 
jsou. Mimochodem, výhodně půjčujeme i na nová 
či starší auta a všichni víme, že právě ojetiny se na 
podzim kupují nejvýhodněji.
Takže auto pod stromeček?
Ano, a nejen auto. Dárkem pod stromeček může být 
i lepší bydlení. Půjčujeme výhodně na koupi, rekon-
strukci i vybavení bytu. Bez zajištění může zájemce 
získat až 600 tisíc Kč.
Co řeknete závěrem, pane řediteli?
Čtenářům bych rád vzkázal, že jsme tady pro naše 
klienty. Zajímáme se o jejich potřeby a budujeme 
si s nimi dlouhodobý vztah. To je náš bankovní scé-
nář.     (placená reklama) 

Nové osobnosti v Ostrově 
Ing. Jaromír Břehový, nový ředitel ČSOB Ostrov

Krásné podzimní sluníčko přilákalo v neděli 9. října 
stovky dětí i dospělých na procházku Starým městem. 
Tradiční Stezka byla tentokrát první z doprovodných 
akcí 37. ročníku festivalu Oty Hofmana, jehož letoš-
ním motem je „Putování po hradech a zámcích“. 
Se svými kartami prošli dětští i dospělí účastníci na 
třinácti stanovištích celý „Historický Ostrov“ – od 
kostela sv. Michaela přes Zámecký park až po areál 
Kláštera. Nemohli mít zasvěcenější průvodkyně 
– Starým náměstím je provázela kronikářka Walbur-
ga Mikešová, klášterními kaplemi a kostelem Zdena 
Čepeláková, asi nejlepší znalkyně historie Ostrova. 
Největší zájem byl o sklepení pod Starou radnicí, 
atrium Zámku – dnešní SPŠ a zejména o zrekonstru-
ovaný konvent Kláštera s Einsiedelnskou kaplí. 
Rozčarování nad havarijním stavem nejstarších částí 
areálu, hrobní kaple sv. Anny, kaple sv. Floriána 
i vnitřku kostela Zvěstování Panny Marie, poněkud 
ustoupilo po zjištění, že i tato část ostrovské historie 
se dočká lepších zítřků, a to v rámci projektu Histo-
rický Ostrov, který je spolufinancován Evropským 
fondem pro regionální rozvoj. Kostel bude upraven 
jako víceúčelový sál, kde bude možné pořádat 
odborné přednášky, semináře, prezentace, koncer-
ty, kulturně společenská setkání, výstavy. V kapli 
sv. Floriána bude umístěn památník obětem všeho 

násilí na Ostrovsku, hrobní kaple bude sloužit jako 
výstavní síň se stálou expozicí barokního stavitelství, 
dokumentující jeho vývoj v regionu.

Vlasta Schartová, MDDM
(redakčně kráceno)

Děti putovaly po ostrovských památkách

Naučná stezka zavedla tentokrát účastníky k ostrovským památkám
Foto: Markéta Moravcová
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Při provozování Sběrného dvora se opakovaně 
vyskytují problémy, zapříčiněné neukázněnými spo-
luobčany, zejména drobnými podnikateli. 
Sběrný dvůr mohou využít všichni občané s trvalým 
bydlištěm v Ostrově. Odpad však nesmí pochá-
zet z činnosti právnických a podnikajících fyzických 
osob. Pokud například nějaká firma provádí v bytě 
občana stavební úpravy, jedná se o odpad, pochá-
zející z podnikatelské činnosti, nikoli o složky komu-
nálního odpadu, které je možno odevzdat bezplatně 
ve Sběrném dvoře! 
Občané města Ostrova, kteří mají řádně provádě-
né platby za odvoz komunálního odpadu, mohou 
bezplatně ukládat ve Sběrném dvoře tyto druhy 
odpadů:
- velkoobjemný (výměny nábytku, koberců atd.), 
odpad ze zeleně, železo, sklo, plasty, nebezpečné 
složky (barvy, laky, rozpouštědla) atd.
Ve Sběrném dvoře je nutné kontaktovat obsluhu 
a předložit doklad totožnosti. Po vyplnění a potvrze-
ní dokladu o převzetí bude občan vyzván k uložení 
přivezeného odpadu do příslušných velkoobjemo-
vých kontejnerů ve dvoře. Zakládání černých skládek 
v okolí Sběrného dvora je zakázáno! Pokud občan 
s trvalým bydlištěm v Ostrově zapůjčí svůj občanský 
průkaz obyvateli jiného města, podporuje tím ulože-
ní odpadů na úkor nás všech. Množství uložených 
odpadů ve Sběrném dvoře totiž souvisí s následným 
zvyšování cen za provoz. 

Provoz sběrného dvora 
Pondělí až pátek: 7.30-11.30 hod.,  
12.00-16.00 hod.
Sobota: 8.00-14.00 hod., neděle: zavřeno

Eva Hlavsová, referent odboru SMM

Pravidla ukládání 
odpadů ve Sběrném 
dvoře

Sdělení pro budoucí
V září 1912 byl nasazen na věž, od roku 1902 uza-
vřeného, hřbitovního kostela nový sanktusník. Při 
té příležitosti byla do sanktusníku vložena tato malá 
památka. Patronátním komisařem byl tehdy Oskar 
Giesl von Gieslingen, vedoucím kostelního účtu 
Kosmas Fickl, duchovním adjunktem Josef Siegel, 
vrchním lesním Emil Otto, adjunktem lesního úřadu 
Heinrich Klump, úředním sluhou Harzer Josef.
Jako duchovní působili tehdy Peřich Johan jako 
farář, Johan Kohl jako kaplan, v klášterním kostele 
„Maria Treu“ byl Josef Böhm, kromě toho bydlel 
tehdy v Ostrově Josef Weigl, penzionovaný farář 
z Jelení.
Purkmistrem města Ostrova byl tehdy Rudolf 
Schmidt, zvaný lidově Rohrermüller, městští radní 
byli Eduard Wolf, majitel barvírny, Leger Karl, hos-
podský a řezník, Robert Wolf, koželuh, Dotzauer 
Fritz, lékárník, ředitel měšťanské školy pan Josef 
Hippmann zemřel 23. června 1912 a jeho nástupce 
ještě nebyl určen. Kromě toho byli na chlapecké 
měšťanské škole činní jako odborní učitelé Ottomar 
Friedek, N. Hirsch (Žid), N. Müller, na obecné škole 
Anton Pecher....
Kostelníkem při farním kostele byl Josef Mieles, 
zvoníkem Sommer Adam, hrobníkem Hippmann 
Rudolf. Představenou řádových sester byla Antonie 
Mündelein...
Dále následuje výčet jmen C.k. vrchního pošmist-
ra, přednosty stanice Buštěhradské železniční dráhy, 

velitele četnické stanice, obvodního lékaře, listonoše, 
městského sekretáře, policejních strážníků, pokladníka 
a kontrolora spořitelny.
Pisatelem těchto sdělení je Johann Peřich, farář. 
Sanktusník zhotovil Josef Tschammerhöll, klempíř 
v Ostrově č. 57.

Ceny některých potravin v roce 1912 – množství 
1 kilogram:
• pšeničná mouka 40 haléřů
• černý chléb 20 haléřů
• káva pražená 4 koruny
• maso hovězí 2 koruny
• kroupy 48 haléřů
• plzeňské pivo 1 litr 56 haléřů

Co nám vzkázali obyvatelé Ostrova  
z roku 1912

Vážení budoucí,
připadá mi ta veliká čest pozdravit vás z věků, které 
my nazýváme dneškem a pro vás jsou více či méně 
historií. Naše chování a především naše činy jsou 
možná už ve vaší době předmětem zkoumání histo-
riků, což by však pro vás mělo být pouze vodítkem, 
nebo nápovědou, názor si musíte udělat každý sám 
za sebe.
Možná utopicky, neboť člověk je prý tvor nepouči-
telný, bych rád, abyste si z chyb, které my na počátku 

21. století děláme, vzali ponaučení, a neopakovali je 
po nás. Také bych byl však rád, abyste vnímali jen to 
dobré, co jsme vykonali. Vždy však pro pohled na 
svůj i ten náš svět používejte své oči a svou hlavu, 
a toto základní právo si nenechejte nikým a nikdy 
vzít. A prosím pamatujte, že my jsme vaše kořeny, 
ze kterých jste vyrostli, a vy jste kořeny, ze kterých 
budou vyrůstat vaši následovníci.

Jan Bureš, starosta města Ostrova,  
v Ostrově dne 14. října 2005

Sdělení budoucím generacím od Ostrovanů 
roku 2005

Dokumenty z roku 1912 byly v tomto okamžiku ještě ukryty v kovové schránce
Foto: Irena Janečková

Součástí sanktusníku jsou kříže, na snímku krátce  
po snesení ze střechy na zem

Foto: Irena Janečková

Změny stavu 
obyvatel Ostrova 
v září 2005
V září se v Ostrově narodilo devět dětí, zemřelo jede-
náct občanů. Do manželství vstoupilo celkem jedenáct 
párů. Do města se přistěhovalo dvacet dva lidí (včetně 
dětí), odstěhovalo se jich dvacet osm. Celkový počet 
obyvatel města Ostrova byl ke 30. září 16 959.

Zapsala: Jana Pecková

Slovníček
sanktusník – štíhlá vížka na hřebenu kostela, 
nazvaná tak proto, že se z ní při mši „Sanktus“ 
poprvé zvonívalo
tubus – dutý válec
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Ivo Trajkov, držitel Křišťálového šatonu za film Velká voda,  
při jeho převzetí s nadsázkou uvedl, že na festivalech dosud 

dostával jen trička. Ta mu prý vydržela vždy tři, čtyři roky, než 
natočil další film, a dostal trička nová. Z křišťálového diamantu 

měl tedy velkou radost, až na to, že když si chtěl cenu lépe 
prohlédnout, vypadla mu z ruky a diamant se z podstavce odloupl. 

„Po návratu domů budu lepit,“ povzdechl si Trajkov.
Foto: Irena Janečková

Představitelka hlavní ženské role v oceněném filmu Velká voda, 
Verica Nedeska-Trajkova, musela před promítnutím soutěžní 

projekce odpovědět na otázku, jak se jí natáčelo s vlastním 
manželem. „V té době jsme ještě manželé nebyli,“ přiznala 

lámanou češtinou makedonská herečka.
Foto: Irena Janečková

Nejmladším oficiálním hostem festivalu byla jeden a půlroční 
dcera Ivo Trajkova a jeho ženy Verici, Zana Trajkova.  

Na společenském večeru stála více než hodinu před pódiem  
a se zaujetím naslouchala historickým písním.

Foto: Irena Janečková

Vojta Kotek, jeden z hlavních hrdinů filmu Snowboarďáci a také 
jeden z prvních návštěvníků letošního festivalu, se před zraky 

ctitelek každou chvíli ukryl do T-klubu. Někdy ho tam našly, jindy 
mu zbyla chvilka volna. 
Foto: Irena Janečková

Nejmenší děti přivítaly v Domě kultury jejich oblíbení postavy 
z Večerníčků. Ve společenském sále je pak překvapil také zvětšený 

maskovaný Večerníček.
Foto: Irena Janečková

Bílá paní, maskot letošního festivalu, pomáhala losovat výherce 
soutěže o digitální fotoaparát. Děti, které navštívily některou 

z českých památek, a poslaly do soutěže orazítkovanou kartičku, 
měly naději také na další drobné ceny, jako trička a suvenýry. 

Fotoaparát vyhrál Zdeněk Zaplatílek ze Smilovic v okrese Mladá 
Boleslav, který do soutěže jako jeden z prvních poslal kartičku 

s nasbíranými razítky z hradů a zámků.
Foto: Irena Janečková

Jeden z nejslavnějších českých režisérů Václav Vorlíček byl prvním 
hostem v pořadu Křeslo pro hosta v ostrovském T-klubu.  

Zpovídal ho dramaturg Jan Gogola, předseda dospělé poroty. 
Václav Vorlíček přesvědčoval po celou dobu trvání festivalu svou 

dobrou fyzickou kondicí i skvělou náladou.
Foto: Irena Janečková

Mladé redaktorky dětských novin šly na režiséra Zdeňka Zelenku 
od lesa: nejprve si vyžádaly u stolu v kavárně autogram, 

teprve poté ho začaly zpovídat. „Takhle si představuji správné 
redaktorky,“ komentoval to autor oceněné pohádkové komedie 

Poklad na Sovím Hrádku.
Foto: Irena Janečková

Pracovní kolektiv Domu kultury se sešel na večeru s karaoke.  
Po prvních nesmělých pokusech se nakonec na jeviště dostali  

i ti méně odvážní. Společně si zazpívali několik písniček.  
Mezi dobrovolnými účinkujícími byl i ředitel festivalu Marek 

Poledníček, který si zřejmě připomněl svou aktivní hudební 
minulost. S velkým úspěchem zazpíval píseň Dům holubí.

Foto: Irena Janečková

Festival Oty Hofmana 14. října skončil
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