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Svátek svatého Valentina má nejasný pùvod
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Z obsahu:

VIII. roèník

Svatý Valentin byl svìtec, který zemøel muèednickou 
smrtí. Køes�anská tradice ho chápe jako patrona mladých 
lidí a š�astného sòatku. Bohužel, historie kolem sv. 
Valentina je trochu zmatená, nebo� pøibližnì ve stejné 
dobì žili Valentinové dva. Valentin Øímský, který zemøel
v roce 269 a Valentin z Terni, který byl popraven 
sedmatøicet let poté. Tito dva svìtci bývají èasto 
zamìòováni, nìkteré prameny je dokonce uvádìjí jako 
jednu osobu. Tradice se pøiklání více k Valentinovi 
Øímskému, který údajnì oplýval èetnými léèitelskými 
schopnostmi, proto je èasto vyobrazen s nemocným
u svých nohou.

Øímský duchovní Valentin vyznával køes�anskou víru, což 
vadilo císaøi Claudiovi. Valentin, který se staral také o mla- 
dá manželství, mìl za úkol obdarovávat páry kvìtinami
ze své zahrady, pøitom však øímským mužùm radil, aby 
místo tažení do války zùstávali doma u svých žen. Tak se 
dostal do ještì vìtšího sporu s Claudiem. Císaø se 
neodvážil Valentina rovnou popravit, pøedal tedy jeho 
pøípad soudci Asteriovi. Ten mìl za úkol Valentina 
usvìdèit z podvodných šarlatánských praktik pøi léèení, 
aby bylo možné proti nìmu vznést konkrétní obvinìní. 
Asterius však znal Valentinovo léèitelské umìní a místo 
toho, aby proti nìmu vznesl obvinìní, stal se jeho 
pøítelem. Když pak Valentin dokonce vrátil zrak jeho 
nevidomé dceøi, sám konvertoval ke køes�anství. To však 

Valentin zrazoval manžele od války

prý rozzlobilo prosté obyvatele Øíma, kteøí v davové 
hysterii vyvlekli Valentina za mìsto, kde ho popravili.

Dùvod, proè byl svatý Valentin oznaèen za patrona všech 
zamilovaných, je rovnìž nejasný. Jedna z verzí uvádí starý 
øímský pohanský zvyk slavit 14. února svátek bohynì 
Juno, která byla ochránkyní manželství a plodnosti. 
Souèástí tìchto oslav byla takzvaná „loterie lásky“, pøi  
které si mladí lidé losovali z bubnu jména svých protìjškù, 
s nimiž pak strávili další rok v jakémsi zasnoubení. Jiné 
vysvìtlení bere na zøetel skuteènost, že právì 14. února se 
konají „svatby“ v ptaèí øíši, ptáci prý v tento den zakládají 
nové potomstvo. Fakt, že v jižních zemìpisných šíøkách 
toto datum neplatí, však takové vysvìtlení zpochybòuje. 
Další možnost vychází z legendy o Valentinovi Øímském, 
který prý tajnì oddával zamilované páry, pøestože to císaø 
Claudius zakazoval (chtìl mít pouze svobodné vojáky). 
Pøedávání kvìtin v den svatého Valentina by mohlo mít 
pùvod ve skuteènosti, že tento svìtec obdarovával 
zamilované páry kvìtinami, jiná legenda hovoøí o zázraè- 
nì vykvetlém mandlovníku na èerstvém Valentinovì 
hrobu.  Nejrozšíøenìjší verzí o pùvodu posílání valentinek 
je balada o zamilovaném Valentinovi, který vzplanul 
láskou k dceøi svého žaláøníka. Pøed popravou jí pak 
zanechal lístek se vzkazem, který zaèínal slovy: „Od Tvého 
Valentina.“

Do povìdomí obchodníkù se svátek zamilovaných dostal 
rychle, takže kdo jej chce slavit, má na výbìr jak kvìtiny, 
tak nejrùznìjší valentinská pøáníèka, jimiž se každoroènì 
plní stojany papírnictví. Také ostrovská kvìtináøství 
zaznamenávají v dobì kolem svátku Valentina nárùst 
prodeje, nejvíc jdou na odbyt rùže. K dostání jsou i rùzné 
kvìtinové vazby, napøíklad ve tvaru srdce. Lidé støedního
a staršího vìku vìtšinou u nás svátek zamilovaných 
neslaví, nejradìji ho mají zøejmì dìti.
„Valentin je svátek pro mladé, asi tak od dvaceti let níž, 
naší generaci už to moc neøíká,“ potvrzuje ètyøicetiletá 
Jana z Ostrova. „Moc nerozumím tomu, když si valen- 
tinky dávají dìti s paní uèitelkou, vnouèata s babièkou 
a podobnì. Valentin by mìl být svátkem pro zamilované,“ 
míní Jana. V nìkterých rodinách však chápou tento svátek 
jako den, kdy si vyjadøují lásku všichni, kdo se mají rádi. 
„My si dáváme pøáníèka nejen s manželem, ale i s ostat- 
ními èleny rodiny, rodièe dìtem, prarodièe vnouèatùm, 
sourozenci mezi sebou,“ øíká paní Jiøina, která patøí
k zástupcùm støední generace. Nìkteøí mladí vidí ve svát- 
ku Valentina pøedevším pøíležitost, jak si navzájem vyznat 
city, když se jindy ostýchají. „Asi bych se normálnì stydìl 
své holce vyznat lásku, pøipadal bych si trapnì, takže je pro 
mne  valentinka  øešení,“ svìøuje  se ètrnáctiletý Adam.  

Pùvod  valentinek vysvìtluje nìkolik verzí

Svátek zamilovaných slaví hlavnì mládež

Foto: Jaroslava Rošková Irena Janeèková

Co nejèastìji dostávají ženy
Svazek jarních kvìtin, rùže, valentinské 
pøáníèko, sladkosti, plyšové zvíøátko, 
parfém, pozvání na veèeøi, prstýnek, 
pøívìsek ve tvaru srdce, spodní prádlo

Co nejèastìji dostávají muži
Plyšové hraèky, valentinské pøáníèko, 
pøívìsek, foto partnerky v rámeèku ve 
tvaru srdce, polibek, nìco na zub

Ankety se zatím zúèastnili: nejmladší 
úèastník 13 let, nejstarší 48 let

Více na www.stripky.cz/svatky/valentyn

Valentinská anketa

Na svátek sv. Valentina se tìší hlavnì nejmladší generace, nejèastìjšími 
dìtskými dárky bývají takzvaní plyšáci
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Zprávy z Mìstského úøadu (tisková konference 5. ledna)Vybráno z jednání 
Rady mìsta 3. ledna 2006

Historický Ostrov

Zimní stadion

Dohoda o partnerství v projektu 
o vzdìlávání

Obsazení místa øeditelky MŠ 
Masarykova

V listopadu minulého roku byla zahájena realizace 
první etapy projektu Historický Ostrov, na který 
Mìsto Ostrov získalo dotaci z Evropských 
strukturálních fondù ve výši 106 milionù korun. První 
etapa projektu zahrnuje výstavbu komunikací, 
inženýrských sítí, obnovu klášterní zahrady a demolici 
bývalých vojenských objektù v areálu Kláštera. 

V souèasné dobì probíhá zadávací øízení na druhou 
etapu projektu, týkající se obnovy vnitøního zaøízení 
kostela Zvìstování Panny Marie, kaple sv. Floriána, 
ve které bude zøízen Památník obìtem násilí 
na Ostrovsku, obnovy kaplièky Panny Marie 
Bolestné, jejíž torzo se nachází poblíž Einsiedelnské 
kaple, a opravy další èásti klášterní zdi. Tøetí etapa 
zahrnuje stavební a památkovou obnovu kaple
sv. Anny, Gloriety a zøícené ohradní zdi Kláštera, 
ètvrtá etapa stavební a zahradnické práce v Zá- 
meckém parku a pátá etapa novou stavbu Ekocentra 
v klášterním areálu. Na projekt „Historický Ostrov 
patøí v Èeské republice mezi 78 prioritních projektù 
mimoøádného významu, proto se mu vìnuje zvýšená 
pozornost,“ upozornil starosta mìsta Jan Bureš. 
Dokonèení projektu je naplánováno na konec srpna 
2007.

Krytý zimní stadion s 230 místy pro sedící diváky
a ledovou plochou kanadských rozmìrù by mìl být 
dokonèen už letos v létì. Na provozovatele bude 
vypsáno výbìrové øízení. Jednou z podmínek výbìru 
provozovatele bude zajištìní provozu ledové plochy 
minimálnì po deset mìsícù v roce, s možností 
veøejného bruslení ve støedu, v pátek a o víkendech. 
Celkové náklady na stavbu stadionu jsou stanoveny 
na 81 milionù korun. „Výnosy z ledové plochy
si bude øídit v rámci své podnikatelské èinnosti 
provozovatel sám, ve dvoumìsíèní technické 
pøestávce tam napøíklad mùže poøádat koncerty,“ 
uvedl starosta Jan Bureš.

V rámci projektu Rozvoj dalšího profesního 
vzdìlávání na MìÚ Ostrov byl pøedložen Radì 
mìsta Ostrov návrh na partnerství. Mìsto Ostrov 
mùže tímto projektem získat bezplatné proškolení 
svých pracovníkù v oblastech zákonodárství, psy- 
chologie, managementu a využívání strukturálních 
fondù.

Rada mìsta Ostrov odvolala v øíjnu loòského roku 
øeditelku mateøské školy v Masarykovì ulici Janu 
Strejèkovou. „Dùvodem pro odvolání stávající bylo 
neúplné a nesprávnì vedené úèetnictví, které 
odhalila Èeská školní inspekce, jednalo se o neúmysl- 
ný èin. V pedagogické èinnosti se závady nevyskytly,“ 
informoval místopøedseda Milan Matìjka. 
Konkurzního øízení na nové místo øeditelky MŠ 
Masarykova se zúèastnily celkem ètyøi uchazeèky, tøi
z nich byly po prvním jednání komise vylouèeny, 
protože nesplòovaly uložené podmínky (vzdìlání
a praxe). Pøi druhém jednání posoudila komise 
vhodnost jediné zbývající uchazeèky, Lenky 
Dienesové, a doporuèila ji do funkce øeditelky
 s úèinností od 4. ledna 2006. 

Návrh rozpoètu mìsta
Rada mìsta doporuèila Zastupitelstvu schválit návrh 
rozpoètu mìsta na rok 2006, kde celkové pøíjmy 
mìsta èiní 294,625 milionù korun a celkové výdaje 
397,045 milionù korun.
Rozdíl mezi celkovými pøíjmy a celkovými výdaji mìs-  
ta na rok 2006 je 102,42 milionù korun. Tento rozdíl  
pokryje jednak pøevod prostøedkù z  fondù mìsta, 
dále výsledek hospodaøení mìsta za rok 2005 a pøijetí 
druhé èásti finanèního daru od SLOT game a.s.

Finanèní dar
Rada mìsta doporuèila Zastupitelstvu mìsta 
poskytnout finanèní dar ve výši 50 tisíc korun Lukáši 
Bauerovi za jeho mimoøádné sportovní výsledky 
v roce 2005.

Rozpoètové opatøení
Rada mìsta schválila rozpoètové opatøení o zaøazení 
pøíjmù do rozpoètu mìsta pro rok 2005 ve výši 47,7 
tisíc korun na základì poskytnuté neinvestièní úèe- 
lové dotace od Ministerstva životního prostøedí ÈR 
na Program péèe o krajinu, ošetøení souboru památ- 
ných stromù a zaøazení výdajù do rozpoètu mìsta pro 
rok 2005 ve výši 47,7 tisíc korun na Program péèe 
p krajinu, ošetøení souboru památných stromù.

Mìstská knihovna
Rada mìsta souhlasila s rozšíøením èinnosti Mìstské 
knihovny Ostrov o pùjèování hudebních nosièù. 

Prodej prioritních akcií

Úprava výše nájmu a podnájem
v objektu 1340

Mìsto vyhovìlo petici obèanù proti 
umístìní lunaparkù u lékárny

Dar prvnímu obèánkovi mìsta 
Ostrova v roce 2006

Mìsto Ostrov vlastní 15 tisíc prioritních akcií akciové 
spoleènosti Èeská spoøitelna, které získalo pøi její 
privatizaci, pøièemž nominální hodnota jedné akcie je 
100 korun. O odkoupení tìchto akcií od Mìsta 
Ostrov mìlo v minulosti zájem už nìkolik firem, 
naposledy to byla spoleènost Finance Zlín a.s. 
Ostrovu plyne z tìchto akcií dividenda, napøíklad
za rok 2004 èinil výnos z akcií spoøitelny 382 500 
korun. Rada mìsta proto nedoporuèila zastupitelstvu 
schválit prodej 15 tisíc kusù tìchto prioritních akcií, 
oèekává totiž výnosy z uvedených akcií i do bu- 
doucna.

Rada mìsta Ostrov schválila uzavøení dodatku
k nájemní smlouvì na pronájem nebytových prostor 
ve Vanèurovì ulici 1340 Fotbalovému klubu Ostrov, 
kterým mu ustanovila roèní nájemné na rok 2006
ve výši 50 tisíc korun. Rada mìsta zároveò schválila 
uzavøení podnájemní smlouvy mezi stávajícím 
nájemcem nebytových prostor ve Vanèurovì ulici 
1340, kterým je Obèanské sdružení Fotbalový klub 
Ostrov a spoleèností Metrostav a.s. na podnájem 
vymezené èásti objektu za úèelem zaøízení staveništì 
pro stavbu Zimní stadion Ostrov. Smlouva je na dobu 
urèitou do 31. srpna 2006, za mìsíèní nájemné 10 tisíc 
korun plus náklady za spotøebované energie.
 

V polovinì prosince 2005 byla Mìstskému úøadu 
Ostrov doruèena petice s podpisy 50 obèanù se 
stížností na umístìní lunaparkù na louce u tržištì
u lékárny. Na základì opakujících se stížností 
obyvatel na hluk, zápach a zaøízení lunaparkù
v blízkosti oken obyvatel nìkterých pøilehlých domù 
v Šafaøíkovì a Masarykovì ulici navrhl odbor majet- 
ku mìsta napøíštì umístit lunaparky pouze na louku 
mezi obchody Penny a Plus, kde jsou mimo jiné 
provozovány také cirkusy. „Výtìžnost z tìchto atrakcí 
pro mìsto tak klesne pøibližnì o polovinu,“ zhodnotil 
výsledek starosta Jan Bureš. Tento pokles však není 
pro mìsto natolik významný, aby nebylo možné 
obèanùm vyhovìt.

Rada mìsta odsouhlasila poskytnutí penìžitého daru 
ve výši dvou tisíc korun pro první dítì, narozené
v roce 2006, které má trvalé bydlištì ve správním 
území mìsta Ostrova. Byla jím holèièka Maruška, 
narozená 3. ledna ve 23 hodin v Nemocnici Ostrov. 
Tradici daru pro prvního obèánka nového roku 
udržuje Mìsto již jedenáctý rok.

(jan)

Tøíkrálová sbírka  2006

Mgr. Tomáš Fexa, øeditel Oblastní charity Ostrov

Foto: Jaroslav Kováø

Dìkujeme Vám všem, kteøí jste se jakkoli zapojili do 
sbírky, konané v Ostrovì a okolí, vedení a žákùm 
základních škol: Klínovecká, Májová, J.V. Myslbeka, 
dále Gymnázia Ostrov, Dìtského domova a šedesáti 
koledníkùm s jejich ètyøiadvaceti vedoucími. 
Pøedevším však dìkujeme Vám, kteøí jste opìt 
otevøeli svá srdce a pøispìli k pomoci potøebným. Pøi 
letošní sbírce byla vybrána finanèní èástka v celkové 
výši 95 384,50 Kè. Z toho v Ostrovì 65 887 Kè 
(vèetnì Tøíkrálového koncertu 1463,50 Kè), 
v Hroznìtínì 13 708 Kè, v Merklínì 8259 Kè, 
Velichovì 4798 Kè a ve Stráži nad Ohøí 2732,50 Kè. 
Z tìchto finanèních prostøedkù se Oblastní charitì 
Ostrov vrátí 65%, tj. 62 000 Kè, 15% z vybrané èástky 
je urèeno na podporu projektù Diecézní charity 
Plzeò, 10% na humanitární pomoc do zahranièí, 5% 
na podporu projektù SÈKCH Praha, která sbírku 
vyhlásila a 5% na nezbytnou režii sbírky. Nám navrá- 
cené finanèní prostøedky budou použity na rozšíøení 
kapacity Domova pokojného stáøí v Hroznìtínì, 
konkrétnì na již druhou stavební etapu, pøestavbu 
neobytného podkroví v obytné

(rep)
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Ze záznamù 
Mìstské policie Ostrov

Zmìny stavu 
obyvatel Ostrova 
v prosinci 2005

Zapsala: Jana Pecková, Soòa Nìmcová

V prosinci se v Ostrovì narodilo sedm dìtí, zemøelo 
devìt obèanù. Dva páry uzavøely manželství. Do 
Ostrova se pøistìhovalo 19 osob, odstìhovalo se jich 
15. V prosinci 2005 tedy ve mìstì celkovì pøibyli dva 
obèané. 
Ke 31. prosinci 2005 byl celkový poèet obyvatel 
mìsta Ostrova 16 924. 

1. prosince 15.40 hodin: Zmatený datel 
S žádostí o pomoc malému opeøenci se na strážníky 
obrátil ostrovský obèan. Zmatený datel narazil v letu 
do budovy v ulici Kollárova. Strážníci opeøence 
odvezli do útulku Macík, kde mu byla poskytnuta 
veškerá dostupná péèe. Po nìkolikadenním odpo- 
èinku byl opeøenec opìt vypuštìn zpìt do pøírody. 
2. prosince 12.10 hodin: Š�astný konec
Na linku 156 pøijali strážníci oznámení, že na nádraží 
ÈD se ocitl slepý muž, který netuší, kde se nachází 
a nemá u sebe žádné finanèní prostøedky. Strážníci 
nalezli na oznaèeném místì muže a zjistili, že má 
trvalé bydlištì v Brnì, omylem vystoupil v Ostrovì 
a neví si rady. Strážníci využili telefonní linky a muži 
zajistili pomoc. Prostøednictvím Armády spásy byla 
muži zakoupena jízdenka na vlak do Brna, kde na 
nìho budou èekat sociální pracovnice a doprovodí 
ho domù. Doufáme, že muž bude na Ostrov 
vzpomínat v dobrém.
2. prosince 14.55 hodin: A máme vás, darebáci!
Spoleènì s ostrovskými policisty strážníci MP zadrželi 
tøi osoby, které se pokusily vykrást sklad s pneu- 
matikami. Jednoho muže zadrželi policisté na místì, 
strážníci zadrželi zbývající osoby ve vozidle, se kterým 
se snažili z místa uniknout. Všichni putovali na 
policejní stanici, kde se budou zodpovídat z pokusu 
krádeže vloupáním.
3. prosince 9.10 hodin: To se pøece nedìlá!
U supermarketu Norma se rozhodl jeden z místních 
bezdomovcù vykonat potøebu. Nejenže k tomu zvolil 
nevhodné místo, ale ještì byl spatøen jednou z naku- 
kupujících, která pøivolala strážníky. Hlídka MP muži 
øádnì vysvìtlila, že nelze vystavovat „mužství“ 
kdekoliv a jeho poèínání øešila jako pøestupek 
blokovou pokutou.
7. prosince 17.15 hodin: Zlodìji ve dne v noci 
chodìjí
Na linku 156 MP pøijala oznámení, že nìkdo pálí 
kabely u obce Moøíèov. Strážníci zadrželi na místì 
dva muže z Ostrova, kteøí zde opalovali izolaci ze 40 
metrù kabelu. Provedeným šetøením strážníci zjistili, 
že elektrický kabel byl odcizen ze sloupu u železnièní 
tratì. Oba muži byli pøedáni PÈR, kde se budou 
zodpovídat z trestného èinu krádeže.
12. prosince 9.47 hodin: Oheò
Pracovníci pošty pøivolali strážníky k hoøícímu 
odpadkovému koši. Strážníci na místì zjistili, že oheò 
není rozsáhlý, a tak se pokusili zahrát si na hasièe. 
Oheò uhasili a pracovníci pošty mohli opìt nerušenì 
pracovat.
26. prosince 19.25 hodin: Neš�astná láska
V ulici Lidická kontaktoval muž strážníky a oznámil 
jim, že na kopci za MìÚ se chce nìjaká osoba obìsit. 
Strážníci na místì nalezli muže, který sedìl na stromì 
asi v 6 m výšce s provazem okolo krku. Bìhem rozho- 
voru s mužem vyšlo najevo, že tímto zpùsobem chce 
øešit neš�astnou lásku. Strážníci pøivolali na místo   
ženu, která byla pravdìpodobnou pøíèinou zkra- 
tového jednání. Za její pomoci muž slezl ze stromu 
a nechal se pøevézt do nemocnice. 

MK Ostrov vyhlašuje u pøíležitosti 675. výroèí mìsta 
Ostrova soutìž pro žáky II. stupnì ZŠ Ostrovský 
reportér, a to pro jednotlivce i kolektivy. Podrobné 
propozice soutìže najdete na našich webových 
stránkách www.knihovna.ostrov.cz. 
Ve støedu 15. února v 17 hodin se ve studovnì koná 
filmový podveèer, nazvaný Veèer o dokumentu. Je to 
vyprávìní o tvorbì dokumentárních filmù, 
zajímavých lidech a místech. Poøad je doplnìn 
filmovými ukázkami. Hostem bude filmový režisér 
a scénárista Pavel P. Ries.
Ve støedu 22. února v 17 hodin se koná rovnìž 
ve studovnì první z pìtidílného cyklu pøednášek 
Zdeòky Èepelákové o historii Ostrova, Ostrovem 
napøíè staletími.
Dárkové poukazy v hodnotì 100 korun mùžete
i nadále zakoupit v oddìlení pro dospìlé. Poukaz 
slouží svému majiteli k bezplatné roèní registraci
v knihovnì, dìtem k registraci a pøedplacení 
internetu.

Podrobnosti ke všem akcím najdete
na tel. 353 842 528, osobnì v knihovnì nebo 
na  www.knihovna.ostrov.cz

Irena Leitnerová

Mìstská knihovna 
Ostrov

U pøíležitosti výstavy betlémù v klubovnì Domu 
kultury obdrželo mìsto Ostrov od Spolku pøátel 
mìsta Ostrova vzácný dar. Jde o èást pøekrásného 
porcelánu, který se v ostrovské porcelánce PULS 
v první polovinì minulého století vyrábìl. Tento 
porcelán byl známý, bez nadsázky, po celém svìtì 
a vyvážel se do celé Evropy i do zámoøí. Byl také 
ocenìn medailemi na svìtových výstavách. 
Významná byla také spolupráce porcelánky PULS 
s pøedními výtvarnými umìlci té doby.

Je to již ponìkolikáté, co Spolek pøátel mìsta vìnoval 
nám všem takovýto vzácný dar. Chtìl bych využít této 
pøíležitosti a všem èlenùm spolku ještì jednou 
z celého srdce podìkovat. Jde o opravdové pøátele, 
které mìsto Ostrov má. Pøátel si musíme vážit, 
musíme je respektovat a musíme jim naslouchat. 
Pøátel ze Spolku si vážím, respektuji je a naslouchám 
jim vždy rád.

Dar mìstu

Bc. Jan Bureš, starosta mìsta

Pavel Bokùvka, velitel MP Ostrov

Kabelovku 
nebo digitální pøíjem?

Už bìhem loòského roku zaèala Èeská televize 
s digitálním vysíláním v Praze a v Brnì. V prvním 
ètvrtletí letošního roku se oèekává zkušební vysílání 
i z Klínovce. V této souvislosti se i na mì obrací èím 
dál tím více obèanù s otázkou, jak bude dál fungovat 
kabelová televize a zda si nebudou muset poøídit 
nový televizor.

K pøíjmu digitálního vysílání je zapotøebí zakoupit 
digitální televizní pøijímaè, který je schopen toto 
vysílání pøijmout a zpracovat. Dále bude nutná vnitøní 
nebo venkovní anténa. Digitální televizor, který je 
nìkolikanásobnì dražší než ty, které máme v sou- 
èasnosti vìtšinou doma, lze nahradit i koupí 
takzvaného set-top-boxu, pøístroje v cenì øádovì 
nìkolika tisíc korun.

Kabelová televize funguje tak, že pøejímá signál ze 
satelitu a pøevádí jej do svého frekvenèního pásma. 
V souèasnosti to je signál analogový, který jsou 
schopny pøijímat televizní pøístroje všech nás, kteøí 
jsme na kabelovku pøipojeni. V budoucnu, až ceny 
digitálních a kombinovaných televizních pøístrojù 
(schopných pøijímat analogový i digitální signál) 
poklesnou, bude i kabelová televize schopna pøejít 
na vysílání kombinované, analogové i digitální.
 
Ostrovský obèan, majitel digitální soupravy pro 
pøíjem pozemního vysílání, bude divákem pouze ÈT 
1, ÈT 2, ÈT 24 a Novy. V dobì pokusného vysílání 
bude odkázán na klasickou anténu, nebude-li vysílání 
v provozu. Zdali bude vysílání rozšíøeno o další 
kanály, mi není doposud známo. Naproti tomu klient 
kabelové televize si nemusí poøizovat ani digitální 
televizi, ani žádný jiný dodateèný pøístroj. I nadále 
bude mít zajištìný pøíjem všech programù (v sou- 
èasnosti 37 televizních a 19 rozhlasových stanic) 
stejnì jako doposud. Po rekonstrukci sítì, která se 
plánuje na letošní rok, bude možné zaøadit do 
nabídky i další programy. Každá zásuvka nabídne také 
možnost pøipojení k internetu.

Budete-li mít zájem o další informace pro vaše 
pøípadné rozhodování, kontaktujte jednatele 
Kabel Ostrov, s.r.o. Ing. Petra Kovaøíka, který 
vám rád a ochotnì vše vysvìtlí. 

Bc. Jan Bureš, starosta mìsta

Nový telefonní seznam
Mìstského úøadu Ostrov
najdete na stranì 13

Zadržení pachatele Mìstskou policií Ostrov Foto: Archiv MP
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Prodej domu v Horním Žïáru 
k bydlení i podnikání

Prodej volné bytové jednotky
v Ostrovì

Prodej obytného domu 
v Dolním Žïáru

Mìsto Ostrov nabízí ke koupi dùm èp. 57, výhodnì 
položený u silnice vedoucí z Ostrova do Jáchymova. 
Dùm je dvoupodlažní, s obytným podkrovím, èásteè- 
podsklepený. V prvním nadzemním podlaží je neby- 
tový prostor (prodejna), ve druhém nadzemním 
podlaží a v podkroví jsou dvì samostatné bytové 
jednotky 3+1. Dùm je zcela volný. Prodává se vèetnì 
stavebního pozemku è. 72 o výmìøe 409 m2 a sou- 
sedního pozemku o výmìøe 368 m2. Pro prodej 
stanovilo zastupitelstvo mìsta nabídkovou cenu ve 
výši 2 577 400 Kè. Kupující je rovnìž povinen uhradit 
veškeré náklady, spojené s prodejem.

Mìsto Ostrov dále nabízí ke koupi byt è. 33 v pùdní 
vestavbì v èísle popisném 769 až 770, vèetnì 
spoluvlastnického podílu na spoleèných èástech 
domu a stavebním pozemku v klidné èásti mìsta. Byt 
se nachází ve ètvrtém nadzemním podlaží cihlového 
domu z poloviny 50. let minulého století, podlahová 
plocha pøesahuje 59 m2. Zastupitelstvo stanovilo 
nabídkovou cenu ve výši 605 700 Kè. Bytovou 
jednotku je možno rovnìž koupit na splátky s mi- 
nimální akontací ve výši 100 Kè. V pøípadì splát- 
kového prodeje je dlužná èástka úroèena pevnou 
šestiprocentní úrokovou mírou.

Mìsto Ostrov dále nabízí ke koupi podsklepený 
dvoupodlažní bytový dùm èp. 38 se ètyømi bytovými 
jednotkami. Všechny bytové jednotky jsou pronajaty. 
Dùm stojí na výhodném místì pøi silnici Ostrov  
Jáchymov. Zastupitelstvo mìsta stanovilo nabídko-
vou cenu ve výši 1 177 000 Kè. V pøípadì více zájem- 
cù se prodej uskuteèní ve dvou kolech obálkovou 
metodou s následnou licitací o cenì. Licitace smìrem 
dolù je nepøípustná.
 
Nabídky na koupi pøijímá odbor majetku mìsta 
a podatelna Mìstského úøadu, také písemnì na 
adresu: Mìstský úøad v Ostrovì, odbor majetku 
mìsta, Brigádnická 709, 363 20  Ostrov. Bližší 
informace podá odbor majetku mìsta Brigádnická 

Ing. Miloslav Hock, vedoucí odboru MM. (redakènì kráceno)

Odbor rozvoje a investic se k 1.12. 2005 rozdìlil na 
dva samostatné odbory. Tímto vznikly Odbor investic 
a Odbor rozvoje a územního plánování. Náplní práce 
Odboru investic bude realizace projektù, mìstských 
investièních akcí a velkých oprav. Odbor rozvoje 
a územního plánování se bude zabývat rozvojem 
mìsta (koncepce, studie, dotaèní programy apod.) 
a územním plánováním. Vedoucím odboru investic 
je Jiøí Šuster, referenty jsou David Papánek a Jarmila 
Rubešová. V souèasné dobì probíhá výbìrové øízení 
na obsazení volného místa referenta  investic. Odbor 
rozvoje a územního plánování je v souèasné dobì 
v novém složení. Celkem pod vedení odboru pøibyli 
tøi noví referenti: jeden pro oblast územního plá- 
nování a dva v oblasti rozvoje. Václav Zikeš je ma- 
nažerem území pro oblast venkova, jeho územní 
pùsobnost jsou  Krušné hory  západ.

Zmìny na Mìstském úøadu Ostrov

Ing. Alexandra Fürbachová, vedoucí odboru rozvoje a investic 
(redakènì kráceno)

Obèané mìsta Ostrova, kteøí mají øádnì provádìné 
platby za odvoz komunálního odpadu, mohou 

ukládat na Sbìrném dvoøe  tyto 
druhy odpadù:

1. Velkoobjemový (nábytek, koberce, televize,po- 
èítaèe, lednice atd.)
2. Odpad ze zelenì
3. Nebezpeèné složky komunálního odpadu (barvy, 
laky, rozpouštìdla) atd.

Stavební odpady jsou ve Sbìrném dvoøe 
pøebírány pouze za úhradu
Upozoròujeme obèany, že staré stavební výplnì, 
napøíklad okna vybouraná z bytu pøi výmìnì za nová, 
jsou rovnìž souèástí stavebního odpadu, a je tedy 
nutné za jejich odevzdání ve Sbìrném dvoøe zaplatit. 
Tuto povinnost mají i stavební firmy, které provádìjí 
výmìny oken v bytových domech. Do Sbìrného  
dvora nelze odkládat zdarma odpady, které jsou pod- 
le Katalogu odpadu stanoveny jako odpady stavební.  
Stavební a demolièní odpady (vybráno z 
Katalogu odpadù)
Beton, cihly, tašky a keramika
Døevo, sklo, plasty
Asfaltové smìsi, dehet a výrobky z dehtu
Kovy (vèetnì jejich slitin)
Zemina (vèetnì vytìžené zeminy z kontaminovaných 
míst), kamení a vytìžená hlušina
Izolaèní materiály a stavební materiály s obsahem 
azbestu
Stavební materiál na bázi sádry
Jiné stavební a demolièní odpady

bezplatnì pouze

Pravidla pro ukládání stavebních 
odpadù ve Sbìrném dvoøe

Eva Hlavsová, odbor SMM

Odbor rozvoje a územního plánování (døíve 
odbor rozvoje a investic) poøídil pro rozvojové 
plochy nacházející se na území mìsta nové studie, 
které øeší zpùsob zástavby a technickou vybavenost
 v tìchto lokalitách:

Urbanistická studie „Moøièov  støed“ øeší dostavbu 
pozemkù v souèasnì zastavìném území obce v místní 
èásti Moøièov. Jedná se o pozemky, urèené k zástav- 
bì rodinnými domy a jsou pøevážnì ve vlastnictví 
Mìsta Ostrov. Na tìchto pozemcích by mohlo 
vzniknout celkem osm parcel s výmìrou od 750 
do 1600 m2. Podmínkou pro výstavbu rodinných 
domù je pøedevším realizace kanalizaèního øadu, 
svedeného do ÈOV Ostrov.

Urbanistická studie lokality v místní èásti Kvìtnová 
øeší rozvojové lokality pro bydlení na jihovýchodní 
stranì obce. Studie øeší umístìní 37 rodinných domù 
vèetnì umístìní veøejných spoleèenských prostor 
a dìtského høištì. Výmìra parcel pro výstavbu 
rodinných domù se pohybuje od 980 do 1350 m2. 
Podmínkou realizace staveb je výstavba komunikací 
a pøivedení inženýrských sítí, pøedevším pak ka- 
nalizaèního øadu. V souèasné dobì jsou pozemky, 
tvoøící tyto rozvojové plochy, ve vlastnictví 
Pozemkového fondu ÈR. O tyto pozemky podalo 
Mìsto Ostrov žádost o bezúplatný pøevod do jeho 
vlastnictví.

Cílem studie technické a dopravní infrastruktury v lo- 
kalitì Ostrov (východ) za Penzionem pro dùchodce, 
jejíž zpracování mìsto Ostrov zadalo v roce 2005,
je navrhnout a nalézt optimální øešení možnosti 
zástavby uvedených pozemkù v souladu s územním 
plánem. Zejména se studie bude zabývat návrhem 
dopravního øešení, návrhem øešení technické 
infrastruktury a zpùsobem rozparcelování pozemkù. 
Zájmové území je v územním plánu mìsta Ostrov 
navrženo pro bydlení (bydlení èisté, smíšené území 
mìstské) a obèanskou vybavenost. V souèasné dobì 
se v zájmovém území nachází zahrádkáøská kolonie 
è. 1. Studie bude zpracována do konce bøezna 2006. 
V souèasné dobì probíhá na odboru rozvoje a územ- 
ího plánování projednání celkem devíti dílèích zmìn 
Územního plánu mìsta Ostrov v rùzných etapách 
projednání. Podrobné informace o poøizování zmìn 
ÚPM Ostrov jsou aktuálnì zveøejòovány na inter- 
netových stránkách mìsta Ostrov.

Odbor rozvoje a územního 
plánování informuje

Ing. Lea Hochová, odbor rozvoje a územního plánování

Kam s vybitou baterií, akumulátorem, výbojkou a zá- 
øivkou, pneumatikami nebo elektrospotøebièem?
Všechny tyto druhy výrobkù podléhají podle novely 
zákona o odpadech zpìtnému odbìru, to znamená, 
že zodpovìdnost za zpìtný odbìr pøebírá výrobce. 
Každý obèan má právo pøi nákupu tìchto výrobkù 
požadovat prostøednictvím prodejce adresu, kde 
mùže odložit již nepotøebný spotøebiè èi výrobek. 
V žádném pøípadì by použité baterie, akumulátory, 
výbojky, záøivky, pneumatiky a elektrospotøebièe 
nemìly konèit v nádobách na komunální odpad ani 
vedle nich. 
V souèasné dobì se vytváøí celostátní systémy na 
zajištìní pokrytí odbìru všech skupin elektrozaøízení 
podle zákona a náš odbor jedná o vytvoøení 
sbìrného místa v prostorách Sbìrného dvora. Ne 
všechny prodejny tohoto zboží mají totiž dostateèné 
skladové kapacity k odbìru starého zboží. Jistì jste si 
všimli, že v cenì nového zboží je zahrnuta i èást penìz 
na odstranìní starých odpadù. Právì tento poplatek 
bude využit na zajištìní recyklace využitelných 
materiálù z tìchto výrobkù. Chceme-li zachovat 
životní prostøedí pro pøíští generace, musíme se 
k nìmu všichni chovat šetrnì. 
Opatøení se týká tìchto výrobkù:
! Velké domácí spotøebièe: chladnièky, kombino- 
nované chladnièky a mraznièky, praèky, myèky 
nádobí, elektrické sporáky, elektrická   topidla apod.
! Malé domácí spotøebièe: vysavaèe, žehlièky a jiné 
spotøebièe používané k žehlení, mandlování a další 
péèi o odìvy, topinkovaèe, hodiny, budíky apod. 
! Telekomunikaèní zaøízení, zaøízení informaèních 
technologií, osobní poèítaèe,  notebooky, kapesní 
a stolní kalkulaèky, mobilní telefony apod.
! Spotøebitelská zaøízení: televizory, videokamery, 
videorekordéry apod.

Zpìtný odbìr 
vybraných druhù výrobkù

Eva Hlavsová, odbor SMM

! Osvìtlovací zaøízení: lineární (trubicové) záøivky, 
kompaktní záøivky apod.
! Elektrické a elektronické nástroje: vrtaèky, pily, šicí 
stroje, zaøízení pro soustružení, frézování, broušení, 
drcení, øezání, sekání, støíhání, vrtání, dìlání otvorù, 
ražení, skládání, ohýbání nebo podobné zpracování 
døeva, kovù a dalších materiálù, nástroje pro seèení 
nebo jiné zahradnické èinnosti atd.
! Hraèky, vybavení pro volný èas a sporty: elektrické 
vláèky, soupravy závodních autíèek, ruèní ovladaèe 
videoher, videohry apod.
! Lékaøské pøístroje
! Pøístroje pro monitorování a kontrolu: regulátory 
topení apod.
! Výdejní automaty: výdejní automaty na horké 
nápoje apod. 

709, tel: 353 808 612, e-mail: jstrejcek@ostrov.cz
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Zprávy ze škol

Libor Velièka

Vyzkoušejte si zkoušky 
na Gymnázium!
Gymnázium Ostrov po roce opìt nabízí zájemcùm
o studium pøijímací zkoušky naneèisto. Po velmi 
vstøícném pøijetí v minulém školním roce, kdy byly 
tyto zkoušky nabídnuty zájemcùm o ètyøleté studium 
(tedy žákùm 9. tøíd), letos nabízí ostrovské gymná- 
zium kromì „devá�ákù“ stejnou možnost i zájem- 
cùm o studium osmileté, tedy letošním žákùm pátých 
tøíd základních škol. Pøijímací zkoušky naneèisto 
probìhnou na gymnáziu v sobotu 18.  bøezna dopo- 
ledne. Jde urèitì o velmi dobrou zkušenost, která 
pomùže všem zájemcùm o studium seznámit se s tím, 
co se pøedem v mnohém tolik nazkoušet a pøipravit   
nedá: tedy nejen s pøibližnou podobou samotných 
testù, ale i s atmosférou zkoušek, s prostøedím školy 
a jejími profesory. Dùležité je zdùraznit, že je takto 
možné provìøit nejen vlastní schopnosti a zna- 
losti, ale i psychickou odolnost každého uchazeèe ve 
všech ohledech jako u zkoušek skuteèných. Je ale 
samozøejmé, že výsledky u pøijímacích zkoušek nane- 
èisto nemají  na skuteèné zkoušky  vùbec  žádný  vliv.

Uchazeèi o studium ètyøleté absolvují SCIO testy 
naneèisto z èeského jazyka, matematiky i obecnì 
studijních pøedpokladù, zájemci o studium osmileté 
pak budou zkoušet svou pøipravenost ve SCIO 
testech v èeském jazyce a v matematice. Výsledky
v poøadí všech uchazeèù v celkové listinì i správné 
odpovìdi budou zveøejnìny na www. stránkách 
gymnázia,  v sekretariátu školy a na dveøích Gymná- 
zia. Pøihlášku ke zkouškám naneèisto je nutné podat 
do 28. února 2006. Podrobnìjší informace naleznete 
na adrese www.gymostrov.cz, nebo Vám rádi cokoli 
vysvìtlíme na mailové adrese velicka@gymostrov.cz 
èi na telefonním èísle 353 433 788. 

Na ostrovském gymnaziu

ZŠ Klínovecká 
V tìchto dnech si dìti užívají volných dní na jarních 
prázdninách. Odpoèinek je jistì zasloužený, 
pøedcházel mu totiž nároèný mìsíc. Žáci se více èi 
ménì snaživì pokoušeli vylepšit skóre v klasifkaè- 
ních sešitech svých uèitelù v písemkách a pøi zkou- 
šení. Na pololetním vysvìdèení 31. ledna každý 
našel, co si zasloužil. Matematicky nadaní žáci 
provìøili své znalosti v Pythagoriádì. Uvidí se, zda 
mezi nimi byli úspìšní øešitelé, kteøí postoupí
do okresního kola. Jména dvou postupujících
do okresního kola Olympiády v èeském jazyce už 
známe, jsou to: Ivona Dujsíková a Aneta Úlovcová
z 9.A. Žáci, kteøí letos vycházejí, øešili testy z mate- 
matiky, èeského jazyka a studijních pøedpokladù 
CERMAT. Tito žáci v rámci pøedmìtu Volba povolání 
navštìvují besedy a dny otevøených dveøí v rùzných 
støedních školách, aby si utvoøili lepší pøedstavu
o svém budoucím povolání. Anežka Radouchová
ze 7. A se zúèastnila celostátní výtvarné soutìže 
Romano vodi a se svou prací na téma Menšiny mezi 
námi se umístila na pìkném 3. místì. Úspìšní jsme 
byli i ve sportu: chlapci 6. až 9. tøíd obsadili tøetí místo 
v okresním kole halového fotbalu. V lednu probìhl 
zápis dìtí do prvních a pøedškolních tøíd. Dáreèky pro 
nì vyrobili žáci paní uèitelky Milady Hockové a dìti 
ze školní družiny. Budoucí žáci, jejich rodièe, ale i další 
zájemci si pøišli prohlédnout naši školu pøi Návštìv- 
ním odpoledni. Na nové žáèky už se moc tìšíme! 

Mgr. Jana Paøíková

Sportovní noviny 
ZŠ Masarykova
Mìsícem únorem jsme vstoupili do druhé poloviny 
školního roku a oèekáváme, že druhý poloèas se 
vydaøí stejnì jako ten první. V samém závìru 
kalendáøního roku se u nás ve škole uskuteènil závod 
ve skoku vysokém, Vánoèní la�ka. Soutìže se zú- 
èastnilo více než ètyøicet žákù ve ètyøech kategoriích
a tady jsou vítìzové: mladší žákynì 1.místo Klára 
Baèinová 125 cm, mezi staršími žákynìmi zvítìzila 
Iveta Dominiková 120 cm, nejlepší z mladších žákù 
byl David Novotný s výkonem 145 cm a nejlepším 
starším žákem se stal Petr Kuril za výkon 163 cm. 
V mìsíci prosinci se našim chlapcùm podaøilo 
dosáhnout dalšího úspìchu, a to tentokrát v plavání. 
Nejprve se naše družstvo plavcù umístilo na druhém 
místì v okresním kole a za stejné 2.místo si z kraj- 
ského finále v Sokolovì pøivezli krásný pohár. 
Družstvo plavcù tvoøili: Míra Kumpolt, Dan Kopøiva, 
Josef Justa, Michal Mareš, Krištof Kotrè, David Tùma 
a Roman Nguyen.

Sotva dìti zasedly v lednu do lavic, hned 4. ledna 
se konala další soutìž, sálová kopaná. V posledních 
letech se našim chlapcùm v kopané moc nedaøilo, ale 
tentokrát pøekvapili, obsadili 1. místo a vybojovali
si tak úèast v okresním finále. Poslední významnou 
sportovní událostí mìsíce ledna byla úèast žákù
7. roèníkù na lyžaøském výcviku. Jak se tento lyžaøský 
výcvik vydaøil a kdo byl nejlepší v lyžaøských soutì- 
žích, budeme informovat pøíští mìsíc. Všem žákùm 
pøejeme v druhém pololetí - druhém poloèase - lepší 
„umístìní“ než  v  poloèase  prvním. 

Karel Daníèek

Májový trojlístek 

Vysvìdèení je rozdáno, první pololetí školního roku 
uzavøeno. V jeho historii je však ještì leccos, co 
na tìchto stránkách nebylo napsáno. Tedy… Naši 
nejmladší, žáci 1.A, mají jistì v mysli vzpomínku
na výlet s paní uèitelkou Jaroslavou Roulovou
do Prahy, kde navštívili výstavu ke 40. výroèí vysílání 
poøadu Veèerníèek. Nejenže je výstavou provázel 
sám Veèerníèek, ale dìti zde mìly možnost si také 
zasoutìžit, zazpívat èi namalovat obrázek s pohád- 
kovou tématikou. Dalším zážitkem dìtí z I. stupnì byl 
urèitì poèin jejich starších spolužákù, žákù 9. roèníku. 
Ti spolu s paní uèitelkou Terezou Plášilovou v hodi- 
nách angliètiny nacvièili divadelní pøedstavení o pøí- 
jezdu Santa Clause a vánoèním nadìlování a toto 
pøedstavení dali jako dárek právì našim nejmenším. 
Tím však u nás vánoèní nadìlování neskonèilo! 
Zmínìní žáci 9. roèníku mìli velkou radost, nebo� 
od MMDM Ostrov získali ocenìní za svou kolektivní 
práci, zaslanou do výtvarné soutìže Vánoèní 
stromeèek. Radost však jistì mìli i babièky a dìdeè- 
kové ve stacionáøi, kam je svým vystoupením pøišly 
potìšit dìti z 2.B. Z dalšího dìní na škole je ale znát, 
že ani bìžný školní život nešel kvùli vánoènímu
a pololetnímu shonu stranou. Uskuteènila se školní 
kola Olympiády z èeského jazyka a matematické 
soutìže Pythagoriáda, zástupci 8. roèníku se zúèastni- 
li dìjepisné soutìže o Pohár Královské mincovny
a po našich chodbách se poprvé prošli budoucí 
prvòáèci, kteøí pøišli k zápisu. Nyní se zaèíná psát 
historie 2. pololetí školního roku 2005 až 2006. 

Mgr. Simona Hnátová

S novým rokem u nás nastala zmìna v názvu školy. 
Dosavadní jméno „Zvláštní a pomocná škola“ bylo 
nahrazeno názvem „Základní škola praktická a zá- 
kladní škola speciální“. Došlo pouze ke zmìnì 
pojmenování, jinak ale obìtavá práce všech 
zamìstnancù s dìtmi, které vyžadují zvláštní pøístup, 
pokraèuje. V uplynulém období se ve škole 
uskuteènila výtvarná soutìž Mùj volný èas. Nejhezèí 
obrázek namalovala Šárka Rousová z 8.B, druhé 
místo obsadila Vlasta Kanèiová z 8.A, tøetí místo 
Gerald Gazsi z 8.B. V únoru se bude konat školní
a okresní kolo soutìže Umíme to s poèítaèem. 
Bøeznové krajské kolo této soutìže se uskuteèní též
u nás, pøivítáme zástupce zúèastnìných škol z celého 
regionu. Z výbìru sportovních akcí se žáci nejvíce tìší 
na lyžaøský výcvik, který organizujeme každoroènì
a je dostupný všem pøihlášeným dìtem. V hodinách 
tìlesné výchovy se chlapci a dìvèata vìnují bìhu
na lyžích, který jim poskytuje pøíjemné odreagování 
od uèení. Pro absolvující žáky nastalo období výbìru 
uèebního oboru, na který by se chtìli pøihlásit.
Se správnou volbou jim vždy ochotnì poradí 
výchovná poradkynì, za kterou žáci i s rodièi èasto 
pøicházejí. Pøed pololetním vysvìdèením jsme u nás, 
jako na všech ostatních školách, mìli hodnì práce. 
Blížící se jarní prázdniny budou jistì pro všechny 
èasem zaslouženého odpoèinku. Všem pøejeme 
radostné a pohodové zimní dny. 

Základní škola praktická 
a základní škola speciální 

Daniela Brodcová

ZŠ J. V. Myslbeka a MŠ 

Rádi bychom pøedstavili výrazný literární talent, 
žákyni 5.  roèníku Terezu Brandovou. 
Zdùrazòujeme, že se jedná o školní, stylisticky 
neupravenou, tedy pùvodní práci. 

Ferda
Bylo ráno, slunce prosvítalo pøes koruny stromù
a jemnì na mì doráželo. Vstala jsem, zívla, oblékla 
se a vydala se ven. Ranní rosa se tøpytila na ještì 
nezasnìžených kopeècích. Sníh vypadal jako posetý 
démanty. Žluté listí se pomalu snášelo k zemi. Když 
mé oèi spatøily východ slunce, byla jsem dojatá. Ta 
krásná scenérie mì uchvátila, do oèí mi vyhrkly slzy. 
Koulely se mi po tváøích velké jako hrách. Když jsem 
sehla hlavu, spatøila jsem ptáèka, jak bezbrannì 
pípá-nemohl létat. Sklonila jsem se a letmo pohladila 
jeho sametové peøí. Zamrazilo mì. Moje srdce se 
sevøelo jako železná pìst. Pøivinula jsem ho k sobì 
a pošeptala mu: „Neboj, bude dobøe, slibuju!“ Vzala 
jsem ho pod bundu a donesla domù. Doma jsem mu 
pøipravila vodu a jídlo. Ptáèek se na mì zahledìl. Mìl 
tak zvláštní výraz v oèích, na ten nikdy nezapomenu. 
Druhý den jsem se mrštnì vzbudila a nachystala
se slovy: „Dobré ráno, ptáèku, budu ti øíkat Ferda.“ 
Když jsem ale k nìmu pøišla blíž, ležel bezmocnì, 
oèka mìl zavøená. Srdce mu netlouklo. „Je mrtvý,“ 
vydechla jsem. Popadlo mì zoufalství. Byla jsem 
smutná. Pak jsem ale pochopila, že Ferda neumøel. 
Žije dál v mém srdci a v mých vzpomínkách. Nebyl
se mnou dlouho, ale díky nìmu jsem nìco pochopila. 
Že je dùležitìjší, jak na nìkoho vzpomínáme a to, 
že i když je pryè, tak pro nás hodnì znamená.

Mgr. Vladimír Vízdal

Tereza Brandová, žákynì 5. roèníku
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Zachraòujeme lidské životy, pøipomíná Rudolf Chlad
Rozhovor

Záchranáøská profese je plná nebezpeèí. 
Máte pøi své práci strach?

Došlo nìkdy u vás pøi záchranné akci
k tragédii mezi záchranáøi?

Hrozí v Krušných horách lavinové 
nebezpeèí?

Mùže se stát horským záchranáøem 
každý, kdo je fyzicky zdatný?

Stres do urèité míry mobilizuje síly a pozornost 
záchranáøe, ale nesmí pøesáhnout hranici, kdy by 
ovlivnil jeho výkon pøi záchranné akci. Pøi 
nároènìjším zásahu se zvedá adrenalin v krvi i mnì, 
ještì po tolika letech záchranáøské èinnosti, ale 
osobnì bych to nenazval pøímo strachem nebo 
stresem. Je to spíš pocit zodpovìdnosti vùèi 
zachraòované osobì a urèité napìtí, aby vše dopadlo 
co nejlépe. Pokud by èlovìk tyto pocity nemìl a bral 
to jako rutinní záležitost, nemìl by tuto èinnost 
vykonávat.

Pochopitelnì objektivní nebezpeèí pøi záchranných 
akcích hrozí i záchranáøùm, i oni jsou pouze lidé, ale 
pøi cvièeních a doškolování dìláme vše pro to, aby se 
jakékoli nebezpeèí minimalizovalo a ke zranìní nebo 
smrti záchranáøù nedocházelo. Pøesto napøíklad
v Krkonoších došlo pøi záchranných akcích v minulosti 
ke smrti horských záchranáøù. V Krušných horách se 
takováto tragédie v minulosti nestala.

Laviny v Krušných horách nehrozí, ale pokud sníh 
padá, tvoøí se takzvané pøevìje. Je to velké množství 
snìhu navátého vìtrem do pøevisu. Je-li nìkde 
prudký svah pod pøevisem delší, zaèíná v tomto místì 
lavina a jmenuje se lavinový svah. V Krušných horách 
se sice pøevisy vyskytují, ale pod nimi jsou jen krátké 
prudké svahy, nejedná se tedy o typické lavinové 
svahy. Pøevìj se nikdy nevytváøí na rovinatém terénu, 
vždy vzniká na zaèátku pøíkrého svahu. Když se 
ovšem takováto pøevìj utrhne, chová se obdobnì 
jako lavina. V loòské zimní sezónì nám uvìznila 
takováto pøevìj èlovìka na dvì hodiny. Bylo nutné 
ho vyprostit pomocí lopat. Sám by se z takového 
množství snìhu nedostal.

Do øad èlenù Horské služby se zájemci peèlivì 
vybírají, procházejí zkušební lhùtou jako èekatelé. 
Tato lhùta trvá vìtšinou dva roky. Èekatel musí splnit 
øadu povinností, mimo jiné sem patøí školení, fyzické 
testy a provìrky. Po zhodnocení èekatelské èinnosti 
je uchazeè poslán do letní základní školy a následnì 
do zimní školy, kde je nakonec pøezkoušen hlavnì
z první pomoci, transportu ranìných, fyzické vý- 
konnosti, horolezecké dovednosti apod. Jestliže
v obou školách prospìje, je vyøazen jako dobrovolný 
èlen Horské služby. Pøi vyøazení obdrží služební 
odznak a prùkaz a stává se právoplatným 
dobrovolným èlenem. Z øad dobrovolných èlenù se 
pak dále do Horské služby vybírají a pøijímají 
pracovníci z povolání. V souèasné dobì máme pro 
 

Osmapadesátiletý Rudolf Chlad je náèelníkem Horské služby pro oblast Krušné hory. Pochází z nedalekých 
Karlových Varù, pùvodnì pracoval jako projektant. Záchranáøem je témìø pìtatøicet let, od roku 1974 
se práce v horském záchranném týmu stala jeho povoláním. Mezi svými zálibami uvádí ski-alpinismus
a motorismus, ale na prvním místì v zájmech jsou jeho dvì vnuèky. S manželkou Dagmarou si rád vyjde
v horském terénu na bìžky, syn i dcera pøi studiích rovnìž sportují. Život v horách a rodina mu podle jeho 
slov pøinášejí radost. K práci záchranáøe se dostal díky bývalému kolegovi z projekèní kanceláøe, dnes již 
dùchodci, Josefu Cidlinovi.

oblast Krušných hor sedm zamìstnancù a pøibližnì 
šedesát dobrovolníkù, kteøí pomáhají o sobotách
a nedìlích nebo pøi pátracích akcích.
 

Leteckou záchrannou službu jsme zavolali, když jsme 
hledali dva pohøešované mladíky z Prahy, lyžaøe
a snowboardistu, kteøí ve veèerních hodinách 
zabloudili pod Klínovcem. V první fázi jsme k zá- 
chranì používali snìžné skútry, které postupnì jeden 
za druhým zapadaly do hlubokého snìhu mezi 
spadlými stromy, poté jsme využili služeb letecké 
záchranky k propátrání terénu pomocí svìtlometù, 
bohužel marnì. Podruhé jsme ji zavolali, když 
èlenové Horské služby na lyžích našli oba 
pohøešované ve volné krajinì poblíž Krásného Lesa, 
šest kilometrù pod Klínovcem. Z tohoto terénu nebyl 
technicky možný pøevoz pomocí skútrù, muselo by se 
jít pìšky, což bylo na tuto vzdálenost témìø 
nemyslitelné, zvláštì po osmi hodinách intenzivního 
pátrání, kdy byli všichni záchranáøi vyèerpáni. Oba 
pohøešovaní byli ve velmi špatném psychickém 
a fyzickém stavu, byli silnì podchlazeni, v šoku, mìli 
omrzliny. Proto byli s pomocí Letecké záchranné 
služby vyzvednuti jeden po druhém jeøábem na 
palubu vrtulníku a transportováni do nemocnice
v Ostrovì. O dalším postupu pak vždy rozhoduje 
posádka vrtulníku, hlavnì její velitel. Z èistì 
technických dùvodù, kdy se nedalo pøistát u nemoc- 
ce kvùli zvíøenému snìhu a nulové viditelnosti
pøi pøistávání, zvolil velitel posádky nouzové pøistání 

Jak to bylo s noèním pøistáním 
helikoptéry v Ostrovì na konci roku 
2005? 

výjimeènì na Mírovém námìstí v Ostrovì, kde žádný 
sníh, který by se pøi pøistání zvíøil, nebyl. Bylo tøeba 
rozhodnout se okamžitì, nebo� nalezení potøebovali 
co nejrychlejší lékaøskou pomoc. V tomto pøípadì se 
jednalo o záchranu dvou lidských životù.

Obyvatelùm Ostrova, které jsme v noci vzbudili, jsme 
se prostøednictvím tisku veøejnì omluvili, i když
v podstatì nebylo za co, protože jsme zachraòovali 
životy lidí. Jen mi vrtá hlavou, že jim nevadí 
ohòostroje a dìlobuchy, které je ruší v prùbìhu 
celého Silvestra, zøejmì je to pro nìkteré lidi 
dùležitìjší. Pøistání si vynutily podmínky a jistì jsou 
takové pøípady zákonem ošetøeny, nebo� jinak by si 
to pilot nedovolil, je to ale legislativní záležitost 
armády, kam letecká záchranná služba patøí. Jiná 
možnost v tuto chvíli nebyla a pokud vím, záchranka 
pøistává na celém území Èeské republiky vèetnì 
obydlených lokalit, nebo� v takových pøípadech jde 
vesmìs doslova o život. Mìstská policie byla na Mí- 
rovém námìstí v Ostrovì pøi pøistání pøítomna. 

V období kolem Vánoc a Silvestra se každoroènì 
nakupí v našich horách obrovské množství 
návštìvníkù, samozøejmì se to netýká jen Krušných 
hor. To s sebou vždy pøináší zvýšený poèet zásahù. 
Podívám-li se dva nebo tøi roky zpìt, zasahovali jsme 
napøíklad na Štìdrý den, kdy jsme transportovali 
zmrzlého mrtvého nìmeckého bìžkaøe, na Silvestra 
jsme hledali do druhé hodiny ranní na Nový rok 
zbloudilou bìžkaøku z Prahy atd. Letos jsme ovšem 
zaznamenali v celé republice podstatný nárùst zá- 
chranných akcí Horské služby. Jednalo se i o velmi 
tìžké úrazy a pátrací akce.
 

Chtìl bych vzkázat všem návštìvníkùm hor, aby se na 
horách chovali vùèi sobì ohleduplnì. Ohleduplný 
vztah mezi lidmi a vzájemná pomoc byla vždy
na horách to nejhezèí a bývala témìø pravidlem. 
Bohužel se tyto vlastnosti témìø vytratily a troufám
si øíci, že díky tomu dochází v posledních letech
k velkému množství úrazù, bohužel i k planým 
poplachùm a záchranným akcím. Dále by návštìvníci 
hor mìli dodržovat naše pokyny a nevyhledávat za 
každou cenu nebezpeèí, jako je napøíklad sjíždìní 
prudkých neupravených svahù v lesních porostech, 
vyboèování z bìžeckých tras do volného terénu, 
vjíždìní na lyžích a snowboardech z boku na sjezdové 
tratì atd. Tím pak dochází k úrazùm a støetùm mezi 
lyžaøi, snowboardisty apod. Aby mùj vzkaz ètenáøùm 
nevyznìl pouze negativnì a jako vyhrožování, vím, 
že na horách pøevažují pozitivní èinnosti, které 
pøispívají k duševní a fyzické pohodì. Všem 
návštìvníkùm tedy pøeji pøíjemnì strávený èas na 
našich horách, a� už na sjezdovkách, bìžeckých 
tratích nebo pøi turistice. 

Mìli jste kvùli tomuto pøistání nìjaké 
problémy s policií nebo obyvateli?

Máte vždycky na pøelomu roku kolem 
Božího Daru tak horký týden? 

Co byste vzkázal ètenáøùm?

Foto: Archiv Horské služby v Krušných horách

Zábìr ze záchranné akce Horské služby ve spolupráci s Leteckou 
záchrannou službou: vyproš�ování èlovìka  zasypaného snìhovou 
pøevìjí v rokli (jan)
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K I N O K A V Á R N A ÚNOR
KINOKAVÁRNA OD 15.00 HODIN

KINOKAVÁRNA OD 17.30 HODIN

KINOKAVÁRNA OD 20.00 HODIN

KINOKAVÁRNA OD 17.30 HODIN

CO PØIPRAVUJEME V KINÌ 
NA BØEZEN?

PÙJÈOVNA DVD
Domu kultury Ostrov

Novinky na DVD

Zaèátky pøedstavení v 17.30, není-li uvedeno jinak

Zaèátky pøedstavení ve 20.00, není-li uvedeno jinak 

Zaèátky pøedstavení v 15.00, není-li uvedeno jinak

5. Nedìle, 
65 minut, vstupné: 25 Kè, pøístupný dìtem a rodièùm

Pásmo pohádek pro nejmenší diváky
 

12. Nedìle, 
110 minut, vstupné: 35 Kè, pøístupný dìtem a rodièùm

Nejvìtší životní dobrodružství. Èeské titulky
 

19. Nedìle, 
64 minut, vstupné: 25 Kè, pøístupný dìtem a rodièùm

Pásmo pohádek pro nejmenší diváky
  

26. Nedìle, 
103 minut, vstupné: 35 Kè, pøístupný dìtem a rodièùm

Mládì Zebry má svùj sen: vyhrát dostihový závod. 
Èeská verze

RUSALKA HUPSALKA

STOPAØÙV PRÙVODCE PO GALAXII

SNÌHOVÁ KRÁLOVNA

RYCHLÝ STRIPES

2. ètvrtek, 90 minut, èeské titulky, premiéra

Vstupné: 60 Kè, mládeži pøístupný

Brasileirinho pøedstavuje divákùm historii a nevšední vitalitu 
jednoho z nejoriginálnìjších brazilských hudebních stylù, choro. 
Choro vzniklo jako první skuteènì brazilská instrumentální hudba 
a od svého založení pøed 130 lety se vyvinulo do fascinující podoby 
moderní tropické hudby. Postupem èasu se z nìj vyvinuly samba 
a bossa nova. Po nìkolika letech odmlky uèinilo choro v roce 1990 
výrazný comeback. Koncetry ve stylu choro jsou vždy plnì 
vyprodané a návštìvníci z Evropy, USA a Japonska ho vítají 
s nadšením.
Produkce: Brazílie/Finsko/Švýcarsko. Žánr: dokument

3. až 5. pátek až nedìle, 157 minut, èeská verze, premiéra

Vstupné: 75 Kè, mládeži pøístupný

Zaèátky pøedstavení již v 17.00 hodin
Harry se pøipravuje na nároèné úkoly Turnaje tøí kouzelníkù, musí 
uniknout plameny chrlícímu drakovi, potopit se do hlubin velkého 
jezera a najít cestu v bludišti, žijícím vlastním životem. Nic ho ale 
nedeptá víc než nejdìsivìjší ze všech úkolù, najít partnerku na 
Vánoèní ples.  Produkce: USA. Žánr: dobrodružný

9. a 10. ètvrtek a pátek, 86 minut, èeské titulky, premiéra

Vstupné: 55 Kè, mládeži nepøístupný

Vášnivé, osudové, zakázané, nezapomenutelné… Film je opojnou 
romancí dvou žen, jejich vzájemnou znièující posedlostí, bojem 
o lásku a víru v ní. Bezprostøední, neobyèejný a tajemný pøíbìh 
obohacuje pùvabné obsazení hlavních rolí. 
Produkce: Velká Británie. Žánr: romance, drama

11. a 12. sobota a nedìle, 119 minut, èeské titulky, 

premiéra
Vstupné: 65 Kè, mládeži do 12 let nevhodný

Strhující souboj mladé dívky se samotným ïáblem. Katolická církev 
uèinila extrémnì vzácné rozhodnutí a oficiálnì potvrdila, že je 
devatenáctiletá studentka prvního roèníku vysoké školy posedlá 
zlým duchem. Dramatické soudní líèení s faráøem, odsouzeným 
za nedbalost, která vyústila ve smrt mladé, údajnì posedlé dívky. 
Založeno na skuteèných událostech. 
Produkce: USA. Žánr: thriller, horor

16. a 17. ètvrtek a pátek, 132 minut, èeská verze, 

premiéra
Vstupné: 70 Kè, mládeži pøístupný

Prožijete neopakovatelná dobrodružství v zemi plné kouzel 
a zázrakù. Ètyøi sourozenci se pomocí magické skøínì dostanou do 
jiného svìta. Narnie se ukáže být okouzlující a mírumilovnou zemí 
obydlenou mluvícími zvíøátky, skøítky, fauny, kentaury a obry,

BRASILEIRINHO

HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR

MOJE LÉTO LÁSKY

V MOCI ÏÁBLA

LETOPISY NARNIE: LEV, 
ÈARODÌJNICE A SKØÍÒ

3. a 4. pátek a sobota, 108 minut, premiéra
Vstupné: 70 Kè, mládeži nepøístupný

Po veleúspìšné Nudì v Brnì, ocenìné pìti Èeskými lvy, pøicházejí 
Vladimír Morávek, Jan Budaø a producent Èestmír Kopecký s další 
komedií z ryzí souèasnosti. Václav Hrubeš (Jan Budaø) a Josef 
Mareš (Richard Krajèo) jsou kamarádi. Nemají peníze, nejsou ani 
moc chytøí, ani moc hezcí. Život v jejich chlapské domácnosti ubíhá 
ponìkud fádnì. Když tu se ze Slovenska vynoøí filmový režisér…  
Produkce: ÈR. Žánr: komedie

10. pátek, 86 minut, èeské titulky, premiéra
Vstupné: 55 Kè, mládeži nepøístupný

Vášnivé, osudové, zakázané, nezapomenutelné… Film je opojnou 
romancí dvou žen, jejich vzájemnou znièující posedlostí, bojem 
o lásku a víru v ní. Bezprostøední, neobyèejný a tajemný pøíbìh 
obohacuje pùvabné obsazení hlavních rolí. 
Produkce: Žánr: romance, drama

11. sobota, 119 minut, èeské titulky, premiéra
Vstupné: 65 Kè, mládeži do 12 let nevhodný

Strhující souboj mladé dívky se samotným ïáblem. Katolická církev 
uèinila extrémnì vzácné rozhodnutí a oficiálnì potvrdila, že je 
devatenáctiletá studentka prvního roèníku vysoké školy posedlá 
zlým duchem. Dramatické soudní líèení s faráøem, odsouzeným za 
nedbalost, která vyústila ve smrt mladé, údajnì posedlé dívky. 
Založeno na skuteèných událostech. 
Produkce: USA. Žánr: thriller, horor

17. a 18. pátek a sobota, 124 minut, èeské titulky, 

premiéra
Vstupné: 55 Kè, do 12 let nevhodný

Když chcete najít sami sebe, musíte poøádnì hledat. Život hrdiny 
filmu Drewa Baylora (Orlando Bloom) se ale aktuálnì ocitl 
v „hororové“ fázi. Kvùli fatální chybì pøišel o prestižní práci, 
dokonalou pøítelkyni, a když má pocit, že už ho nic horšího potkat 
nemùže, sestøin telefonát mu oznámí úmrtí otce. Bìhem smutné 
cesty do rodného mìsta pozná sympatickou letušku, která je 
doslova ztìlesnìný optimismus, a Drewovi dokáže, že štìstí lze 
nalézt i tehdy, kdy to vùbec neèekáte. 
Produkce: USA. Žánr: romantický

HRUBEŠ A MAREŠ JSOU KAMARÁDI 
DO DEŠTÌ

MOJE LÉTO LÁSKY

V MOCI ÏÁBLA

ELIZABETHTOWN

Ještì žiju s vìšákem, plácaèkou a èepicí
EXPERTI
Sklapni a zastøel mì

ARSENE LUPIN
Umìní pøevleku ohromovalo jeho pøátele, nepøátele 
i obìti. 

8 MM 2
Její sexuální choutky by zabily chlapa. Obsahuje i bo- 
nusové scény ze zákulisí.

MOJE KRÁSNÁ ÈARODÌJKA
Z èarodìjky se stane televizní hvìzda!

PØÍŠERNÁ TCHÝNÌ
Koneènì potkala toho pravého. Pak potkala jeho 
matku!

PØÍBÌH MODRÉ PLANETY
Skuteèný pøíbìh celé naší historie

LEGENDY Z DOGTOWNU
Natoèeno podle skuteèné události legendárních 
Z-Boy, kteøí zkouší nový styl skateboardingu.

FANATICKY ZAMILOVÁN
Od režisérù filmu „Nìco na té Mary je“ a „Tìžce 
zamilován“.

TÌŽKÁ VÁHA
Russell Crowe a Renée Zellweger v nejlepším filmu 
roku.

která je však díky prokletí zlé èarodìjnice odsouzena k vìèné zimì. 
Produkce: USA. Žánr: dobrodružná fantazie

18. a 19. sobota a nedìle,  118 minut, èeské titulky, 

repríza
vstupné: 60 Kè, do 12 let nevhodný

Pøíbìh o dvou legendárních bratrech nìmeckého pùvodu, nyní 
nazvaných Jake a Will, kteøí cestují od vesnice k vesnici a sbírají 
tajemné kletby. Budou však potøebovat notnou dávku odvahy, 
když se osobnì støetnou se skuteènými èarodìjnými stvùrami 
a zaøíkávadly. Produkce: USA/ÈR. Žánr: komedie, dobrodružný, 
fantasie, thriller

23. a 24. ètvrtek a pátek, 91 minut, èeské titulky, 

premiéra
Vstupné: 55 Kè, mládeži nepøístupný

Dìsivý pøíbìh dvou dívek, které bojují o pøežití s šíleným 
psychopatem. Spolužaèky tráví víkend na odlehlé usedlosti 
Alexiiných rodièù. Uprostøed noci zastaví u domu dodávka a na 
dveøe zaklepe neznámý muž. Otec Alexie otevøe a s prvním 
zasvištìním bøitvy se pro obì dívky idylický víkend zmìní 
v nekoneènou noc plnou teroru. Produkce: Francie. Žánr: horor

25. a 26. sobota a nedìle, 79 minut, premiéra

Vstupné: 55 Kè, mládeži pøístupný

Restart je  moderní vizuálnì vytøíbený film z prostøedí pražské 
klubové kultury. Vypráví o mladých lidech, kteøí se noc co noc 
obklopují barevnými kostýmy, hlasitou hudbou, alkoholem a stále 
novými partnery. O lidech zdánlivì bezstarostných, uvnitø však 
køehkých, zranitelných a osamìlých. 
Produkce: ÈR. Žánr: drama

KLETBA BRATØÍ GRIMMÙ

NOC S NABROUŠENOU BØITVOU

RESTART

24. a 25. pátek a sobota, 95 minut, èeské titulky, premiéra
Vstupné: 55 Kè, mládeži nepøístupný

Romantická komedie vypráví pøíbìh dvou lidí, kteøí dokázali, 
že láska je opravdu nesmrtelná. David se nastìhuje do nového bytu 
a brzy zjistí, že má spolubydlící: Elizabeth je duch a nechce uznat 
svou smrtelnost. Postupnì k sobì najdou cestu a nakonec se 
do sebe zamilují. Mùže mít takový vztah budoucnost ? V hlavní roli 
Reese Witherspoon a Mark Ruffalo. 
Produkce: USA. Žánr: komedie

A CO KDYŽ JE TO PRAVDA?
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Dùm kultury Ostrov a Taneèní škola Stardance

Termíny lekcí: 6. února, 20. února, 27.února
6. bøezna, 13. bøezna 
17.30 hod. Pokraèovací taneèní pro mládež 
20.00 hod. Minitaneèní pro dospìlé 
Cena taneèních kurzù je 750 Kè
Pøihlásit se mùžete v IC v DK Ostrov

Výstava
5. února 17.00 hod., Stará radnice Ostrov

Výstava mladých autorù Luïka Šimèíka, Vojtìcha 
Øíhy a Jana Buchtely
Vstupné na vernisáž a výstavu: 10 Kè

10. února 19.00 hod., Stará radnice Ostrov

Vážení pøátelé voòavých dálek, dobrodružných 
zážitkù a neobvyklých situací, dovoluji si Vás pozvat 
na povídání spojené s promítáním diapozitivù a pro- 
hlížením fotografií. Vše jsem pro Vás zaznamenal 
na své cestì po rovníkové  zemi, kde vysoko nezna- 
mená daleko a kde ztratit pùlden neznamená ztratit 
všechno. To vše si mùžete poslechnout, snímky 
si prohlédnout a ještì k tomu si vychutnat šálek 
pravého kakaového moku. Na setkání vás všechny 
zve fotograf, cestovatel a dobrodruh Stanislav 
Hoøínek.
Vstupné: 40 Kè „M“

11. února 15.00 hod., divadelní sál DK Ostrov
Premiéra pohádky Divadelní scény DK Ostrov

Režie: Jan Mareš, Lenka Novotná
Hudba: Veronika Savincová
Výprava: Jan Istrate
Hrají: Blanka Sýkorová, Václav Novotný, Milan 
Matìjka, Jan Mareš
Vstupné: 25 Kè

14.února, 16.00 hod., spoleèenský sál DK 
Ostrov

(urèeno dìtem od 2 do10 let)
Zábavný poøad pro rodièe, jejich dìti i širokou 
veøejnost. Hudební bloky vystøídají soutìže. Dìti 
si mohou zatanèit, zaøádit i zasoutìžit. Hlavní 
soutìží je Cena o nejlepší maškarní kostým. Poøad 
pøipravili herci Studia pod sítí Kladno.
Vstupné: 40 Kè

POKRAÈOVACÍ TANEÈNÍ KURZY 
PRO MLÁDEŽ 
MINITANEÈNÍ PRO DOSPÌLÉ

3 x COMIX 

EKVADORSKÉ TAJEMNO

ÈERT TO NEMÁ NIKDY LEHKÉ

VALENTINSKÁ MAŠKARNÍ PÁRTY 
PRO DÌTI 

Pøipravujeme:

PØÍPAD GRENDWAL

KOUZELNÁ ŠKOLKA S MAJDOU
A FRANTIŠKEM

KDYŽ TY, TAK JÁ TAKY, MILÁÈKU!

3. bøezna 19.30 hod., divadelní sál DK Ostrov
Divadlo Bez zábran Praha 
Pavel Dostál

Crazy komedie o šesti obrazech. Uklízeèka, toužící 
po kariéøe detektiva, poctivý kasaø, mrtvoly chtiví 
hrobníci, šílený lékaø a spousty nedorozumìní... to je 
to, co vás na této inscenaci pobaví. Divadlo Bez 
zábran, soubor zkušených i zaèínajících hercù, kteøí 
v souèasnosti mají trvalou scénu v prostorách divadla 
Reduta.
Vstupné: 60 Kè, pøedprodej IC v DK Ostrov
Sponzor pøedstavení: S.V. I.
 
19. bøezna 17.00 hod., divadelní sál DK

Dìtské pøedstavení volnì navazuje na oblíbený 
televizní poøad. Majda a její kamarád z Famfárie 
v nìm zpívají spoustu pùvabných písnièek, pro- 
pojených veselým povídáním s množstvím høíèek 
a pøekvapení. Poøádá Pragokoncert Bohemia, a.s. 
Vstupné 110 Kè, pøedprodej od 1. února v IC v DK

22. bøezna 19.30 hod., divadelní sál DK Ostrov
Divadelní spoleènost Háta 

Marc Camoletti
Jeden z nejúspìšnìjších francouzských autorù 
souèasnosti. Spoleènost Háta jej uvede již potøetí. 
Opìt se setkáme se zápletkami, každému asi dùvìr- 
nì známými z vlastního manželství.
Dvojice, která spolu žije øádku let a pomalu jí hrozí 
nuda. Rozhodnou se, že si zpestøí život nevìrou.  
Nìkde horzí krveprolití, rozvody nebo alespoò 
kravál. My jsme však v Paøíži a náš pøíbìh napsal 
právì Marc Camoletti, který z banálních 
situací spøádal hry, jež šumí jako šampaòské. Hry, 
které pøekvapí. Hry, které baví. Pøíjemnou zábavu!

ÚNOR
Program Domu kultury

28. února 19.30 hod., divadelní sál DK Ostrov
DIVADELNÍ SPOLEÈNOST JANA HRUŠÍNSKÉHO

NADÍLKA
V hlavních rolích:
Eva .......................................... Miluše ŠPLECHTOVÁ
Geoffrey ................................. Martin PREISS
Marion ................................... Valérie ZAWADSKÁ
Ronald .................................... Jan HRUŠÍNSKÝ
Jana ......................................... Anna BENDOVÁ
Sidney ..................................... Jaroslav PLESL
Ze zvukového záznamu:
Lotty a Dick Potterovi ........... Adéla a Dalibor  

pes Jirka .................................. Petr MARTINÁK

Hoøká komedie o tøech vánoèních setkáních tøí 
manželských párù, plná originálního anglického 
humoru. Jste dokonale pøipraveni na vánoèní 
veèírek? Pití, obèerstvení, spoleèenské hry? Ale co 
když hostitelé jsou nudní a hosté nevychovaní? 
A život? Není to vlastnì také jedna velká 
spoleèenská hra, v níž si hráèi vymìòují místa? Kdo 
byl na poèátku dole, úspìšnì se škrábe nahoru, ten 
kdo sedìl na vršku, klouže dolù na dno. Neúspìšní 
se stávají úspìšnými, neš�astní š�astnými a naopak. 
Tak jako naši hrdinové. Každé škobrtnutí vás stojí 
jeden fant. A vy nesmíte pøestat hrát. Nesmíte 
pøestat tanèit! Kdo vydrží až do finále, toho èeká 
Nadílka! 
Vstupné:  250,  230,  190,  150 Kè

téka. Cena pro nejhezèí pyžamovou kreaci. O zába- 
vu se postarají herci Studia pod sítí Kladno.
Vstupné: 40 Kè

16. února18.00 hod., Dùm kultury Ostrov

DUB vás zve na filozofické zamyšlení v rámci cyklu 
„Tvore lidského stupnì, staò se èlovìkem!“ 
Vstupné: 40 Kè

18. února 20.00 hod., spoleèenský sál DK

Zábavný program po celý veèer
Vstupné 150 Kè, pøedprodej vstupenek ve Fitness 
Atlantis

21. února 17.00 hod.,  Dùm kultury Ostrov

Spoleèenský veèer pro milovníky starších známých 
melodií. K tanci a poslechu hraje Taneèní orchestr 
DK Ostrov.

24. února 19.00 hod., Stará radnice Ostrov

Josef Topol
V režii Karola Skladana se pøedstaví hereèka Lucie 
Domesová. Divadelní scéna Klubu Paderewski, 
Divadlo v patøe. Pøedstavení vzniklo za finanèní 
podpory Karlovarského kraje.
Vstupné: 40 Kè „M“

TOMÁŠ PFEIFFER

SETKÁNÍ OSTROVSKÝCH 
SPORTOVCÙ 

TANEÈNÍ PODVEÈER

STÌHOVÁNÍ DUŠÍ   

25. února 20.00 hod., spoleèenský sál DK, 
T klub, kavárna

Hrají: MaraCas, Album, DRC, Kavalíøi
Vstupné 150, 200 Kè, 
zbylé vstupenky k dostání od 15. 2. v IC v DK

PLES COUNTRY KLUBU OSTROV

18.00 hod., spoleèenský sál DK Ostrov

(urèeno dìtem od 10 do15 let)
Pro všechny náctileté je urèena Valentinská disko- 

VALENTINSKÁ PYŽAMOVÁ PÁRTY 

GONDÍKOVI
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Kultura
Výstava: 3 x comix

Výstavu prací tøí studentù Støední keramické školy 
v Karlových Varech, nazvanou 3 x comix, uvidí 
v únoru návštìvníci Staré radnice. Svou tvorbu zde 
pøedstaví studenti Støední keramické školy v Karlo- 
vých Varech, Ludìk Šimèík, Vojtìch Øíha a Jan 
Buchtela. „Název naší výstavy øíká, že zde pøedsta- 
víme tøi rùzné pohledy na svìt komiksu: první je 
fotografie, druhý plakát a tøetí je umìní první 
poloviny dvacátého století. My jsme ale ještì název 
upravili písmenem „x“ na konci, protože je to mix, 
tedy smìska,“ vysvìtluje jeden z autorù, Ludìk 
Šimèík. Na vernisáži, která se koná 5. února v 17 ho- 
din, bude souèástí programu také videoprojekce se 
sestøíhanými komiksovými zábìry.

Na pùdì Staré radnice poøádáme už øadu let 
pravidelnì výstavy známých i ménì známých umìlcù, 
napøíklad u nás vystavoval Kája Saudek, Zdenìk 
Hajný, František Stach nebo Oldøich Kulhánek. 
Výstavní prostory ale slouží i autorùm z øad amatérù, 
pro které je to èasto jedna z mála možností pøedstavit 
svou práci veøejnosti. V minulém roce si napøíklad 
svou výstavu pøipravila studentka ostrovského 
gymnázia Klára Císaøovská a tato amatérská pøehlídka 
se stala jednou z nejvíce navštìvovaných výstav roku. 
Práce mladých autorù jsou plné nekonvenèních 
a originálních nápadù. Velice nás tìší, jak velký poèet 
mladých lidí na podobné výstavy nachází cestu. Proto 
chceme ve stejném duchu pokraèovat i nadále. 

Spoleènost Telepace s.r.o., která je tradièním 
partnerem Dìtského filmového a televizního 
festivalu Oty Hofmana, získala dne 11. ledna 
letošního roku licenci na satelitní šíøení televizní 
stanice TV Noe. Vzhledem k programovým zámìrùm 
této nové televizní stanice lze oèekávat, že zde velký 
prostor najde také zpravodajství právì z ostrovského 
festivalu, které vzhledem ke zpùsobu šíøení zasáhne 
diváky na území celé Èeské republiky a Slovenska. 
Charakter stanice TV Noe je takový, že bude šíøit 
pohodu, pokoj, lásku a odvahu a má se stát 
alternativou a doplòkem k souèasným televizním 
programùm. Bude diváky inspirovat, vzdìlávat, 
informovat a bavit. TV Noe bude televizí, pøed kterou 
nebudete mít obavy posadit své dìti.
Více na www.tvnoe.cz 

V roce 2005 zaznamenaly taneèní kurzy v Domì 
kultury Ostrov podstatné zmìny. Jako taneèního 
uèitele se nám podaøilo zajistit vynikajícího taneèního 
mistra Josefa Zelenku. Majitel soukromé taneèní 
školy Josef Zelenka má za sebou tøicetiletou praxi, 
tanèil také na mezinárodních parketech. Podle ohlasù 
absolventù jeho kurzù vede taneèní hodiny vysoce 
odbornì a pøitom v pøíjemném, pøátelském ovzduší. 
Proto jsme se rozhodli uspoøádat pro bývalé 
absolventy taneèních kurzù i další zájemce 
pokraèování.

Pokraèovací taneèní kurzy pro mládež 
Pokraèovací kurzy zahájíme 6. února v 17.30 hodin 
ve spoleèenském sále Domu kultury. Celkem 
uspoøádáme pìt taneèních lekcí a poté kurz 
ukonèíme malým spoleèenským veèerem.

Minitaneèní pro dospìlé
Ve vìtších mìstech se stávají velmi populárními 
taneèní kurzy pro dospìlé. Je to jedineèná pøíležitost, 
jak se zdokonalit v tanci pod osobním vedením 
taneèního mistra. Tyto kurzy nabízejí pøíjemný zpùsob 
pohybu pøi spoleèenských setkáních a dávají 
pøíležitost všem, kteøí milují tanec.
  

Termíny lekcí
6. února, 20. února, 27. února, 6. bøezna, 13. bøezna
Pokraèovací taneèní pro mládež: 17.30 hodin 
Minitaneèní pro dospìlé: 20.00 hodin
Kurzy se uskuteèní ve spoleèenském sále Domu 
kultury Ostrov 
Cena kurzu 750 Kè

50 let 
Základní umìlecké školy Ostrov

4. února 2006 od 14.00 do 17.00 hodin 
Den otevøených dveøí

v budovách Základní umìlecké školy Ostrov 
(Masarykova 717, 715 a 1195)
Zahájení na vernisáži výtvarného oboru v Galerii 
ZUŠ 
v 17.00 hodin divadelní pøedstavení souboru 
HOP-HOP Veèerní máj 
divadelní sál Domu kultury Ostrov
 
IV. reprezentaèní ples ZUŠ Ostrov - Dùm kultury

Program: 
19.30 Slavnostní zahájení
19.40 Polonéza taneèního oddìlení
19.50 Smyècový orchestr
20.00 Balerína, taneèní vystoupení
20.05 Swing Band 
20.30 Jazz, taneèní vystoupení
20.35 Písk-Písk
21.00 Alfa sextet
00.00 Pùlnoèní pøekvapení
00.10 Alfa sextet
02.00 Zakonèení plesu

Kavárna
K tanci a poslechu hraje Duo Olga a Irena
Bohatá tombola

4. února sobota   
Oslavy 5O let vzniku, ples ZUŠ v Domu kultury 
Ostrov

7. února úterý    
Interní koncert, vystoupí žáci Hudebního oboru. 
Vstupné dobrovolné

18. února sobota  
Pøedtanèení na plese, žákynì Taneèního oboru Mirky 
Ferencové

23. února ètvrtek 
Interní koncert, vystoupí žáci Hudebního oboru. 
Vstupné dobrovolné

23. února ètvrtek, 19.00 hodin
Koncert uèitelù. V rámci oslav 5O let ZUŠ zahrají na 
Staré radnici uèitelé ZUŠ Irina Širokaja, Nikolaj 
Dorogovcev a žákynì Julie Formáèková. 
Vstupné: 30,-Kè - dospìlí, 10,-Kè - dìti

24. února pátek  
Okresní kolo soutìže ZUŠ. V prostorách ZUŠ soutìží 
žáci z celého okresu Karlovy Vary ve høe na dechové 
a bicí nástroje
Akce ZUŠ mimo Ostrov:

18. února sobota  
Oblastní kolo soutìže monologù a dialogù 
Západoèeského regionu, Kandrdásek a Pohárek 
SÈDO Horšovský Týn, zúèastní se žáci dramatického 
oboru Ireny Konývkové a Lucie Velièkové

Základní umìlecká škola

Jaroslav Chmelík

Pokraèovací kurzy taneèních 
a Minitaneèní pro dospìlé

Josef Topol

Partner festivalu 
vyplouvá s TV Noe

Básník a dramatik Josef Topol je jedním z nejvý- 
raznìjších èeských pøedstavitelù poetiky lyrického 
dramatu. Zhruba pøed ètyøiceti lety se stal režisérem 
a dramaturgem Divadla Za branou, které založil spolu 
s Janem Tøískou, Marií Tomášovou a dalšími, od roku 
1972 bylo divadlo zrušeno a Josef Topol mìl zákaz 
èinnosti. Do roku1998 vystøídal práci v nìkolika 
dìlnických profesích. Pozornost kritiky i divákù si  
kdysi zajistil hrou z vesnického prostøedí, nazvanou 
Konec masopustu. Jeho dalšími díly jsou napøíklad 
známý Slavík k veèeøi, Hodina lásky, Dvì noci s dív- 
kou nebo Hlasy ptákù. Autor vìtšinou pracuje se 
symbolickými postavami, v dìji se støetávají mýtus se 
skuteèností. 

Stìhování duší
Hra vypráví o síle i slabosti lásky, o pocitu 
smysluplnosti i marnosti a malosti života. Je to pøíbìh 
o èekání, touhách, radosti i smutku, je to výpovìï 
o nás samých. Je to lyrický i drsný pøíbìh, takový, jaký 
dokáže napsat sám život. V hlavní a jediné roli 
Magdaleny se na Staré radnici v Ostrovì pøedstaví 
hereèka Lucie Domesová. Podle slov režiséra Karola 
Skladana je tato role nejen krásný, ale také herecky 
velmi nároèný úkol. Josef Topol je totiž proslulý 
svými zvláštními mluvnickými obraty. Hra, která po 
tomto úvodu mùže vypadat složitì a nezáživnì, si 
jistì své pøíznivce najde. „Na premiéøe hry Stìhování 
duší jsem byla s pøítelem, patnáctiletou dcerou a její 
stejnì starou kamarádkou. Všichni jsme pøíbìh prožili 
spoleènì s Magdalenou, samozøejmì vzhledem 
k rùznému vìku každý z jiného pohledu,“ sdìlila své 
dojmy Eva z Ostrova. Pøedstavení na Staré radnici 
v Ostrovì se hraje v pátek 24. února od 19 hodin. 

(rep)

Ing. Marek Poledníèek 

Výstavy mladých autorù 
pøitahují pozornost

Jaroslava Rošková

(roš)

(jan)
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MDDM

Stopovací výprava
Støeda 8. února, sraz v 15.30 u SMPø
Tradièní stopaøský závod ve volném terénu v okolí 
Ostrova. S ohledem na pøípravy prosíme o pøihlášení 
pøedem (do pondìlí 6. února). 

Herna stolního tenisu
V lednu byla v Domì dìtí novì otevøena herna 
stolního tenisu. Každý den si mùžete pøijít zahrát od 
8.00 do 20.00, v pátek do 17.00

Pátek 3. února od 10.00 do 11.00
bazén ZŠ Masarykova
Volné plavání a soutìže o ceny pro plavce od šesti let. 
S sebou: plavky, koupací èepici, ruèník a hygienické 
potøeby. Je nutné pøihlásit se pøedem v Domì dìtí do 
støedy 1. února a uhradit zde poplatek ve výši 25 Kè. 
Pedagogický dozor bude zajištìn.

Pátek 3. února od 9.00 do 17.00
Šipky, stolní a PC hry, airhockey, stolní tenis a kuleèník 
(od 12 let), vše zdarma.

Pátek 3. února od 10.00
Nevíte, jak naložit s volným dnem? Vyznavaèi her „na 
hrdiny“,  sbírkových karetních a dalších podobných 
her si mohou pøijít zahrát do Stanice ml. 
pøírodovìdcù.

Jarní prázdniny v Domì dìtí:

Každý den (za pøíznivého poèasí): od 9.00 do 17.00 
víceúèelové høištì MDDM, minigolf a venkovní 
stolní tenis

Pondìlí 13. února      Stolní tenis: turnaj
Úterý 14. února Sudoku, pøijïte si vyzkoušet hit  

Støeda 15. února Kuleèník
Ètvrtek 16. února PC hry
Pátek 17. února          Stolní fotbal a hokej

Úterý 14. února od 10.00 do 14.00    ve SMPø 
V rámci jarních prázdnin si mùžete prohlédnout 
zvíøecí druhy, které jsou v souèasné dobì ve stanici 
chovány. Zvíøátka samozøejmì ocení drobné 
pøilepšení potravy, jako napøíklad ovoce, koøenovou 
zeleninu, oøíšky, piškoty ad. 

Valentýnská párty
Pátek 10. února 17.00, MDDM
14. února se slaví i u nás svátek svatého Valentýna, 
svátek všech,  kteøí se milují a jsou milováni. Dùm dìtí 
pøipravuje k Valentýnu podveèerní párty, na kterou 
mùžete pøijít s kamarády, menší dìti s rodièi. 
Vstupenky v jednotné cenì 20 korun si mùžete 
zakoupit v pøedprodeji od pondìlí 6. února
v MDDM.

Aerobik šou
Pátek 24. února 17.00, tìlocvièna MDDM
Tradièní vystoupení dìvèat zájmového kroužku 
aerobiku pro rodièe, kamarády a další návštìvníky.

Halové rybáøské závody
Nedìle 26. února 8.00, tìlocvièna  ZŠ Masarykova            
Pravidelná soutìž v rybolovné technice, která provìøí 
dovednosti mladých rybáøù z našeho regionu.

Pololetní prázdniny v Domì dìtí:

Hodinka v bazénu

Otevøené herny 

Ve Stanici ml. pøírodovìdcù:
Hráèský den 

13. až 17. února  Týden v hernách, airhockey
 a stolní tenis

Ve Stanici ml. pøírodovìdcù:
Otevøené úterý

Ve dnech 10. až 11. prosince 2005 navštívil Èeskou 
republiku mezinárodní instruktor WKC,
Shihan Takeji Ogawa, 8. Dan. Pøi této pøíležitosti se
v Mladé Boleslavi uskuteènil semináø, kterého se 
zúèastnili i nìkteøí karatisté z oddílu karate Klubu 
MDDM Ostrov. Každému z nás, kteøí jsme se 
semináøe zúèastnili, zùstanou v naší mysli katy 
Sanchin a Tensho, zacvièené Shihanem Ogawou. 

ètvrtek 2. února, moderuje Helena Kyselá

18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 Rozhovor: Den památky holocaustu a pøed- 
cházení zloèinùm proti lidskosti, hovoøí Chaim Koèí, 
zástupce karlovarské Židovské obce
18.30 Kulturní mìšec
18.45 Povídání o... Plesu Domu kultury Ostrov
18.50 Informaèní servis
ètvrtek 9. února, moderuje Jana Pavlíková
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 Rozhovor: Zmìny pro nezamìstnané platné od 
1. ledna 2006, hovoøí Ing. Jiøí Novák, øeditel Úøadu 
práce v Karlových Varech
18.30 S-mix
18.45 Tipy na víkend: Obora Svatý Linhart
18.50 Informaèní servis

ètvrtek 16. února, moderuje Helena Kyselá

18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 Rozhovor: Práce Mìstské policie Ostrov a do- 
tazy obèanù, hovoøí Pavel Bokùvka, velitel MP 
Ostrov
18.30 Školní støípky: ZUŠ Ostrov
18.45 Dokument: Staré cesty v okolí Ostrova
19.01 Informaèní servis
ètvrtek 23. února, moderuje Jana Pavlíková
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 Rozhovor: Dotazy obèanù Ostrova, hovoøí 
Bc. Jan Bureš, starosta mìsta Ostrova
18.30 Promìny 
18.45 Videotip
19:00 Informaèní servis

Premiéra vysílání ve ètvrtek 18.00, opakování ve 
ètvrtek od 19.00 do pátku 10.00, v ostatní dny 
Informaèní smyèka. Zmìna programu vyhrazena!
Pøipravujeme zkušební celotýdenní vysílání
(sestaveno na základì výsledkù divácké ankety)
pondìlí až støeda, pátek, nedìle:

 9.00 Mini-zprávy 
 9.05 Zprávy z Ostrova (opakování ze ètvrtka)
 9.20 Informaèní smyèka
11.00 Poøad
11.15 Informaèní smyèka
13.00 Host ve studiu
13.15 Informaèní smyèka
18.00 Mini-zprávy (repríza)
18.05 Zprávy z Ostrova (opakování ze ètvrtka)
18.20 Informaèní smyèka
21.00 Poøad
21.15 Informaèní smyèka

ètvrtek:
do 18.00 stejné jak je výše uvedeno (po-st, pá, ne)
18.00 Programový blok dle plánu vysílání
19.00 Opakování programového bloku (do 24.00)

sobota:
9.00 Opakování ètvrteèního programového bloku 
(do 13.00)
13.00 Informaèní smyèka

Na základì telefonického upozornìní kardioložky 
MUDr. Marie Petrášové z ostrovské nemocnice 
opravujeme informaci o hodnotì krevního tlaku. 
V minulém èísle OM jsme uvedli, že za optimální 
hodnotu se považuje tlak 140 / 90 a nižší. Ve sku- 
teènosti ale hranice 140 / 90 se již považuje za tlak 
zvýšený. Krevní tlak by mìl být vždy nižší, než je 
140 / 90. Za chybu se ètenáøùm omlouváme. 

Kabel Ostrov, s.r.o.
Plán vysílání - ÚNOR

Návrhy, pøipomínky, dotazy (i pro naše hosty) na
tel. 353 613 694 nebo e-mail: studio@tv-ostrov.cz 
nebo SMS na 776 696 133

Zaèátky poøadù jsou pouze informativní

Masopustní karneval
Pondìlí 27. února 16.00, spoleèenský sál Domu 
kultury
Dùm dìtí spolu s obèanským sdružením Benjamin
a folklorním souborem Malenky zvou malé i vìtší 
dìti na Masopustní odpoledne s masopustními 
koblížky, v jehož prùbìhu si pøipomenou masopustní 
zvyky, ale hlavnì si dìti v maskách zasoutìží a zatanèí. 
V soutìži masek rádi pøivítáme dìti i dospìlé, 
zejména v masopustních kostýmech: šaška, kobyly, 
medvìda, báby s nùší, kominíka se žebøíkem, kozla…

Povídání o….
Na tento mìsíc nabízí SMPø jako pilotní povídání 

 Obsahem bude seznámení
s pøíklady tradièního soužití, lovu i tabuizování 
urèitých zvíøecích druhù. Tento a další výukové pro- 
gramy si mùžete zamluvit telefonicky pøímo v SMPø.

Plavecké kurzy

V dubnu zaèíná jarní cyklus desetihodinových 
plaveckých kurzù pro zaèáteèníky, pokroèilé a pro 
rodièe s dìtmi. Zájemci se mohou pøihlašovat od 
února v Domì dìtí v pracovní dny od 8 do 18 hodin.
Neplavci:
Pondìlí 3. dubna 16.00 až 17.00
Rodièe a dìti:
Úterý 4. dubna 16.00 až 17.00
Rodièe a dìti:
Ètvrtek 6. dubna  16.00 až 17.00 
Plavci:
Pátek 14. dubna 16.00 až 17.00
  
Informace
ke všem akcím i k èinnosti  kroužkù:  v Domì dìtí 
pondìlí až ètvrtek 8.00 až 20.00, pátek 8.00 až 17.00,  
tel. 353 613 248, ve Stanici mladých pøírodovìdcù 
tel. 353 842 389, 736 761 913. Vlasta Schartová

Spojení mezi pøírodními národy a rùznými 
živoèišnými druhy.

duben až èerven

Karate Klub, MDDM Ostrov

Oprava

Zleva: Ivo Hodík st., 1. Dan, mistr Shihan Takeji Ogawa, 8. Dan, 
David Hoang a Tomáš Flašar

Vlasta Schartová

(red)

Foto: Archiv oddílu Karate Klub 

roku 2005
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Nad starým adresáøem
Pøed pìtasedmdesáti lety slavil Ostrov 600 let 
od udìlení privilegia, které jej jmenovalo mìstem. 
V té dobì (v roce 1931) byl jeho oficiální název 
Ostrov u Karlových Varù, nìmecky Schlackenwerth. 
Žily zde tøi tisíce obyvatel, byl tu Okresní starobinec 
a Okresní sirotèinec, telefonních stanic bylo asi 
ètyøicet. (Pro srovnání: Karlovy Vary mìly 24 029 
obyvatel, Jáchymov 7322 obyvatel, Hroznìtín 1787 
obyvatel, Nejdek 9057 obyvatel.) Starostou Ostrova 
byl tehdy továrník Robert Wolf, pùsobili zde dva 
lékaøi, pánové Gross a Wehner, lékárnu vlastnil 
magistr Dotzauer, zubní ateliér doktor Knapp, léèivé 
láznì (Tiefenbacher Radium-Heilquelle) Anna 
Leibachová. Porodními asistentkami byly paní 
Geierová a Lorenzová. Advokátní kanceláø si tady 
zaøídil právník Reinelt, pojiš�ovací jednatelství byla 
dvì. Veterinární ordinaci mìl doktor Keil. Místním 
stavitelem byl pan Schöderl.

Mìsto mìlo i nìkolik vlastních podnikù: vodárnu 
a elektrárnu ve mlýnì è.p. 111, právì v roce 1931 
bylo také otevøeno mìstské koupalištì s budovou 
restaurace a šaten. V Letohrádku zas mìlo premiéru 
Mìstské muzeum. Otevøen byl lom na tìžbu èedièe 
(u koupalištì). Nejvìtší továrnou ve mìstì byla 
slavná porcelánka majitelù Pfeiffera a Löwen- 
steinové. Velkostatek øídila Správa státních lesù a stat- 
kù. Populární pivovar Weber's Bierbrauerei 
Schlackenwerth spravoval majitel Weber, mlýn s pi-  
lou vlastnil pan Lihl a pilu majitel Langhammer. 
Továrna na zužitkování dehtu, filiálka akciové 
spoleènosti Teerag v tehdejším Liticovì (Liditzau), 
který je dnes souèástí Ostrova, patøila tehdy územnì 
pod Moøíèov. Dále zde byla barvírna, knihtiskárna, 
cihelna a dvì výrobny cementového zboží.

Nejvìtší továrnou ve mìstì byla 
porcelánka Puls

Do projektu Historický Ostrov  je zaøazena také 
rekonstrukce klášterního kostela Zvìstování Panny 
Marie. Mnozí urèitì znají zubožený stav, ve kterém 
se interiér tohoto barokního kostela ocitl. Proto je 
vyhlídka na jeho obnovu nanejvýš radostná. 
Pøedmìtem rekonstrukce je, kromì stavebních prací, 
také restaurování døevìných prvkù, které zbyly 
z oltáøù. V souèasnosti rovnìž probíhá pátrání po 
dalších zbytcích pùvodního vybavení kostela. 
Vzácnou památkou je pozdnì gotická øezaná socha 
Panny Marie Vìrné, døíve umístìné v klášterním, 
dnes ve farním kostele sv. Michaela. Do Ostrova se 
dostala ze severonìmeckého Epstorfu a do kostela 
sv. Michaela ji po válce pøenesl tehdejší faráø Josef 
Novák. Je zde také Pieta, která pùvodnì stála na 
jednom z boèních oltáøù klášterního kostela, 
zasvìceném sv. Josefu z Calasanzy. Nìkolik dalších 
soch a obrazù je uloženo v depozitáøi a v expozici 
karlovarské Galerie umìní a Karlovarského muzea. 
V pamìtní síni ostrovského Letohrádku je k vidìní 
andìl z oltáøe sv. Jana Nepomuckého a obraz Josefa 
Mellinga Sv. Josef z Calasanzy z roku 1765. Vypátrat 
se podaøilo také dvì øezané sochy andìlù svìtlonošù 
z hlavního oltáøe, které jsou uloženy v církevním 
depozitáøi, stejnì jako øezaný reliéf  (èást kazatelny), 
vytvoøený v 17. století „ostrovským sochaøem“ 
Martinem Möcklem. Vzhledem ke vstøícnému 
stanovisku øímskokatolické církve je velice 
pravdìpodobné, že se všechna nalezená umìlecká 
díla opìt setkají v jedineèném prostoru klášterního 
kostela. Bylo by pøíznaèné, kdy by se po letech 
pustošení podaøilo vrátit na pùvodní místo pøedmìty, 
které zde v minulosti po staletí tvoøily závažný 
umìlecký a duchovní celek.

Hledáme umìlecké pøedmìty 
z klášterního kostela

V Ostrovì bylo pøes padesát obchodù

Pomìrnì dost bylo v Ostrovì obchodníkù: osm 
øezníkù, pìt pekaøù, ètyøi obchody se smíšeným 
zbožím, jedna filiálka konzumní spoleènosti z Karlo- 
vých Varù, dvoje lahùdkáøství, ètyøi cukrárny, jeden 
obchod s ovocem, drogerie byla také pouze jedna. 
Obuv vedly tøi firmy, porcelán a sklenìné zboží také 
tøi. Železáøství a knihkupectví byly po jedné prodejnì. 
Prodej kloboukù byl zastoupen dvìma obchody, 
kožené výrobky jedním, trafiky byly ètyøi. Støižní zboží 
bylo k dostání v pìti prodejnách. Hospodáøské stroje 
prodával obchodník Müller, obchodní zastoupení 
pro prodej automobilù mìl pan Kastner, hospo- 
dáøskými zvíøaty obchodovali pánové Löwy 
a Schöningen. Dùležitým obchodním podnikem byl 
urèitì Pohøební ústav majitelky Miebesové. Hotely 
byly v Ostrovì tøi: Wolfùv Renthaus, Schiess Stätte 
nájemce Schinzla a Sieglùv Westphälner. Kavárny 
provozovali majitelé Eberl a Starke. Hostincù zde 
bylo v provozu hned celých jedenáct.

Ve mìstì se daøilo øemeslníkùm 
a živnostníkùm
 

Podnikalo se i v blízkých obcích

Velkou skupinu obyvatel tvoøili øemeslníci a živnost- 
níci: sedláøi byli tøi, zámeèníci dva, kováøi také dva, 
kominík jeden, malíøi pokojù ètyøi, pokrývaèi dva, 
dále jeden pilníkáø, jeden košíkáø, jeden puškaø, dva 
knihaøi, jeden provazník, ètyøi klempíøi, tøi truhláøi, 
dva hodináøi, jeden sí�aø. Kabinetní a jiné fotografie 
poøizoval fotograf Busarello, autodílnu mìl pan 
Langer a bednáøství pan Merkl. Koláøi byli tøi, 
zahradníkù bylo dokonce devìt. Dále tu byl jeden 
sklenáø, jeden sochaø kamene, sedm holièù, dva 
povozníci, autodrožky jezdily dvì. V Ostrovì také 
pùsobili tøi kapelníci.

Moøíèov (Möritschau) mìl v té dobì 263 obyvatel (k 
obci pøíslušel i Liticov). Byly zde dva obchody smí- 
šeným zbožím, jeden obchod máslem a vejci, jeden 
obchod lahvovým pivem, dvì trafiky. Hostince byly 
tøi, z toho jeden v Liticovì. Povoznictvím se živil pan 
Dengler. 
Dolní Žïár, døíve Dolní Brand, nìmecky Unter 
Brand, mìl 387 obyvatel a pøíslušely k nìmu obce 
Borek (Heidles) a Vykmanov (Weidmesgrün). Mlýn 
s pekárnou a telefonem patøil majiteli Patzakovi, byl 
zde košíkáø Haubhuber a tesaø Grund. Dále byl 
v Dolním Žïáru jeden hamerník a pokrývaè Rehn.Ve 
všech tøech obcích byl hostinec. 
Horní Žïár, døíve Horní Brand, nìmecky Ober 
Brand, obývalo 450 obyvatel. Pùsobilo zde 
Elektrárenské družstvo (Elektrizitätsgenossenschaft 
GmBh), dva mlýny s pekárnami, tøi pily, dvì výrobny 
cementového zboží, jedna kovárna, továrna na 
rukavice, továrnièka na výrobu kufrù, autodílna, 
truhlárna. Zastoupení zde mìla i spoøitelna, 
Landwirrtschaftliche Bezirkschusskassa. Nakoupit se 
dalo ve tøech obchodech smíšeného zboží, u dvou 
pekaøù, dvou øezníkù a ve dvou trafikách. Švadlena 
zde byla jedna, švec rovnìž jeden, koláøi byli dva, 
truhláø jeden, holiè také jeden, autodrožky jezdily dvì 
a hostince zde byly tøi. 
Kfely (Gfell) mìly 261 obyvatel. Pùsobilo zde 
elektrodružstvo, byly tu dva mlýny s pekárnami, tøi 
hostince, dvì trafiky, jeden obchod smíšeným zbožím 
a jeden obuvník, rolnictvím se živil pan Frisch.
Kvìtnová (Permersgrün) mìla v té dobì 415 
obyvatel. Byla zde spoøitelna, pohøební ústav, dva 
obchody smíšeným zbožím, jedna trafika, jedno 
øeznictví zároveò s hostincem a další dva hostince, 
pekaøství, kovárna  a koláøství. Dále zde byl holiè, dva 
krejèí, obuvník, klempíø a sedláø. Rolnictví se vìnovali 
ètyøi obèané. Lom provozoval podnikatel Lorenz.
Maroltov (Marletzgrün) mìl 112 obyvatel. Žilo zde 
devìt rolníkù, byl tu jeden mlýn, jedna pila, štìrkárna 
a hostinec. 
Hanušov (Honnersgrün) a pøíslušející osada Léno 
(Holzbachlehen) mìly 158 obyvatel. V Hanušovì 
byly dva hostince, jeden v Lénu. Dále zde byl jeden 
obuvník a trafika. Košíkáø Grund žil v Lénu, stejnì jako 
švadlena Marie Grund. V nadmoøské výšce 750 
metrù bylo jedenáct rolníkù v Hanušovì a šest jich 
žilo v Lénu. 
Popov (Pfaffengrün), položený 700 metrù nad 
moøem, mìl 82 stálých obyvatel. Hospodaøilo zde 
deset rolníkù. Hostinskou živnost provozovali Emma 
a Josef Siegelovi. Obec zanikla v roce 1946. 

Prameny: Adresáø ÈSR, odd. Èechy pro rok 1932, 
údaje z roku 1931, archiv autora

Únor je doba masopustu a legrace. Nejvíce smíchu 
pøejeme dìtem a zveme je na masopustní zábavu:
Karneval pro dìti v nedìli 19. února v 15 hodin
v T klubu v Domì kultury v Ostrovì. Vstup je 
zdarma, obèerstvení pro dìti bude zajištìno. Na 
programu je prùvod masek, tanec, hry, tombola. Dìti 
i rodièe si mohou pocvièit fantazii pøi výrobì masek, 
mají na ni pøedcházející týden prázdnin. Mottem 
karnevalu mohou být slova svatého Jana Boska: „Buï 
veselý, konej dobro a nechej vrabce cvrlikat!“ 
Popeleèní støeda, kterou zaèíná doba postní, letos 
pøipadne na 1. bøezen. 

Katolická farnost informuje

Mgr. Lidmila Hanzlová

Ing. Marek Poledníèek

Dnes již zbouraný ostrovský pivovar
Foto: Archiv Mìstské kroniky

Vojtìch Písaèka
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Cesta Jana Lucemburského na èeský trùn
Jan Lucemburský se narodil 10. srpna 1296 v hrabství 
Lucemburském, na hradì Vianden. Toto malé území 
(v pøibližné rozloze dnešního Karlovarského kraje), 
hranièící s Francií, Belgií a Nìmeckem, bylo roku 955 
pøièlenìno ke Svaté øímské øíši, ke konglomerátu 
nìmeckých státù a státeèkù. Od  konce 13. století se 
však Lucemburkové orientovali na Francii, která pod 
vládou krále Filipa IV. Slièného (1285 až 1314) 
zaznamenávala mohutný ekonomický, politický i mo- 
censký vzestup. Bylo to období vrcholícího støetnutí 
svìtské moci s dosud pøevládající mocí církve, v nìmž 
francouzský král poprvé získal pøevahu. Stal se ne- 
dotknutelným panovníkem „z Boží milosti“, bez pa-  
pežského potvrzení. Dosáhl pøesídlení papeže z Øíma 
do francouzského Avignonu a usiloval o získání 
øímské císaøské koruny a tedy i rozhodujícího vlivu 
v Evropì pro svoji (kapetovskou) dynastii.

V prostøedí francouzského královského dvora, 
politickém i kulturním, vyrostli tøi synové 
lucemburského hrabìte Jindøicha III. Byli to Jindøich 
IV. (pozdìjší øímský císaø Jindøich VII.), jeho bratøi 
Waleran a Bouduin èi Balduin, od roku 1308 
arcibiskup trevírský. Jindøich patøil mezi nejbližší 
dùvìrníky Filipa Slièného, který si cenil jeho rytíøských 
i diplomatických schopností a upevnil tento vztah 
i cestou pøíbuzenského sòatku. Jindøich se také stal 
kompromisním kandidátem pøi volbì nového 
øímského krále v roce 1308. Nebyl Nìmec jako jeho 
pøedchùdce Albrecht I. a nebyl ani Francouz, který by 
znamenal nepøijatelné riziko pøílišné francouzské 
expanze. Jako øímský král byl Jindøich Lucemburský 
korunován 6. ledna 1309 v Cáchách a usiloval dále
o korunu císaøskou, s níž hodlal sledovat univerza-
listické tendence velké mnohonárodní øíše, v duchu 
svého slavného pøedchùdce, øímského císaøe Karla 
Velikého (768 až 814). Pøipravoval velké tažení 
do Øíma, aby uplatnil i v Itálii, rozvrácené boji mezi 
knížaty i mìsty, svou centrální moc. Tak se malé, 
dosud nevýznamné Lucembursko ocitlo v èele 
støedoevropské politiky. Také Jindøichùv prvorozený 
syn Jan získal vynikající vzdìlání i rytíøské mravy 
na paøížské univerzitì a u francouzského královského 
dvora. Zúèastòoval se, kromì dvorských turnajù 
a her, také mnoha diplomatických jednání. Dalším 
jeho uèitelem byl navíc biskup Filip z Eichstättu, rodilý 
Francouz, ovládající stejnì dokonale evropské jazyky 
jako umìní diplomacie.

V Èeských zemích vládl  po smrti posledního 
pøemyslovského panovníka Václava III. v roce 1306 
Jindøich Korutanský, manžel Anny, jedné z dcer 
Václava II. Jak praví v Kronice zbraslavské svìdek 
všech událostí,  zbraslavský mnich a pozdìjší opat, 
Petr ze Žitavy: „... Pod bezmocnou a nespoøádanou 
vládou Jindøicha, vévody korutanského, který mìl jen 
podle jména titul královský, království Èeské, které 
bylo pøed jeho pøíchodem bohaté mírem i bo- 
hatstvím, zakoušelo se vzrùstem zla na všech stranách 
pustošící rozvrat, že takøka už hrozila koneèná zkáza 
jeho dùstojnosti.“ Tento král navíc vydíral cisterciácké 
kláštery a tupil povìst pøemyslovského rodu dluhy
a spory. Proto se zástupci pøední èeské šlechty, 
vedeni zbraslavským opatem Konrádem, rozhodli 
požádat o øešení této situace nového øímského krále, 
s tím, že je zde ještì druhá dcera Václava II., Eliška 
(narozena 1292): „Panna  velmi rozumná, v mysli 
bystrá a zkušená, skvìjící se záøí dívèí cudnosti

Jindøich Lucemburský se stal øímským 
králem

Jindøich Korutanský tupil povìst 
Pøemyslovcù

Dìjiny mìsta Ostrova: 
kniha pro pouèení i pro radost 

a ctnosti… kvìtem moudrosti obdaøená,“ dìdièka 
zemì, která by se stala manželkou toho, koho øímský 
král urèí za nového èeského krále.
 

Po jednání s èeskou delegací v Helibronnu v srpnu 
1309 uznal Jindøich VII. nárok princezny Elišky na 
èeský trùn. Rozhodujícím vlivem pøispìl tehdy 
arcibiskup mohuèský, nanejvýš dùvìryhodný Petr
z Aspeltu, v letech 1296 až 1306 kancléø èeského 
krále Václava II., který dokonale znal pomìry v Èe- 
chách. I pøes vojenský odpor Jindøicha Korutanského 
a snahu provdat urychlenì Elišku za jiného nápadníka 
došlo v lednu 1310 k dalšímu jednání s øímským 
králem v Norimberku. Jeho výsledkem byla listina, 
kterou potvrdil, že Èeskému království zachová 
v rámci øíše všechna práva a svobody, zvolí-li 
Èechové králem osobu, kterou jim urèí. Pøedcházel 
ovšem ještì dramatický útìk princezny Elišky v pøe- 
strojení na panství Jana z Vartemberka do Nymburka 
i její slavný návrat, když pominulo nebezpeèí. (Tady 
mi dovolte malou poznámku: Když jsem jako malá 
jezdila do Nymburka k babièce, vedla mì vždycky 
k Labi, ukazovala rybárnu, kde se princezna Eliška 
ukrývala a vyprávìla celý tento pøíbìh. Pro mne 
tehdy historii i pohádku.)

Princezna Eliška se skrývala 
u Nymburka

Ženichem Elišky se stal ètrnáctiletý 
Jan Lucemburský 
Ženichem a novým èeským králem se pùvodnì mìl 
stát Jindøichùv bratr Waleran èi Valram. Èlenové 
èeské delegace však neochvìjnì trvali na osobì 
teprve ètrnáctiletého Jana, jediného syna Jindøicha, 
který byl o ètyøi roky mladší než Eliška. Jako dùvod 
uvádìli, že se mladý král snáze pøizpùsobí novému 
prostøedí a že stejnì bude využívat pøi své vládì 
zkušeností a rad svého otce. Mezi øádky byla ovšem
i obava z pøíliš pevné ruky tøicetiletého Valrama.
Do nekoneènì složitých evropských vztahù a sou- 
vislostí, do zemì, trpící neschopnou vládou a vojen- 
skými støety èeské šlechty s dosavadním králem a jeho 
pøívrženci, do zemì, kterou nikdy nevidìl a jejímuž 
jazyku nerozumìl, mìl v záøí 1310 odejít od plaèící 
matky mladièký, u francouzského královského dvora 
vychovaný, èeský král Jan Lucemburský.

Slovníèek
univerzalistické tendence: sklony k nadøazenosti, snaha 
obsáhnout celý svìt
kompromisní: založený na dohodì o vzájemných ústupcích
konglomerát: slepenec, spojení zdánlivì nesourodých èástí
expanze: rozpínavost

Mateøské centrum Ostrùvek

(red)

novì nabízí maminkám na MD a jejich dìtem každou 
støedu tvoøení z keramické hlíny pod vedením výtvar- 
nice Pincové a každé úterý a støedu od 15 do 17 hod. 
„Odpolední hry pro dìti“ v prostorné, hraèkami 
vybavené hernì. Pro širokou veøejnost je 
v pondìlí a ètvrtek od 16 do 17 hod. cvièení na 
velkých míèích (cviky na posílení pánevního dna, 
bøišního i zádového svalstva) a orientální bøišní tance 
ve ètvrtek od 17 do 18 hod. Hlídání dìtí v prùbìhu 
cvièení zajištìno. Veèerní akce: jóga pro každého 
ve støedu od 16.30 hod. nebo ètvrtek od 18 hod. 
Využijte možnosti zapojit se do tohoto nenároèného 
a tìlu prospìšného cvièení pod odborným vedením! 
Maškaráèek v MC se koná 15. února a další Vítání 
miminek bude v nedìli 26. února od 14 hod. Na obì 
akce je nutné se vèas pøihlásit. Bližší informace 
najdete na letáècích v IC v DK, na infokanálu ostrov- 
ské kabelové televize nebo na tel. 602 747 447. 

Lenka Kottková

Mgr. Zdeòka Èepeláková

Historie mìsta Ostrova vznikala po dobu témìø 
sedmi stovek let. Pùvodní malá osada na bøehu øeky 
Bystøice se bìhem staletí rozrostla v pomìrnì velké 
mìsto. Málokterá encyklopedie podává tak ucelený 
pøehled informací o urèitém místì jako právì kniha 
Dìjiny mìsta Ostrova. Text osvìtluje vývoj 
osídleného území od pravìku až do dnešní doby. 
Ètenáø mùže sledovat osudy jeho obyvatel ve všech 
historických obdobích, seznámit se napøíklad s pa- 
vníky, kteøí se zasloužili o stavební rozkvìt a vìhlas 
Ostrova ve svìtì, nebo se dovìdìt podrobnosti 
o koncentraèním táboøe, který byl prvním na našem 
území. Texty popisují nejen významné události, ale 
také zpùsob života bìžných obyvatel, pøináší obraz 
školství, spoleèenského života, náboženství, 
prùmyslu, umìní a dalších odvìtví v urèitých 
obdobích. Souèástí knihy je seznam slavných 
návštìvníkù Ostrova, mezi kterými nechybìl 
napøíklad Johann Wolfgang Goethe, který se roku 
1823 v okolí mìsta zabýval mineralogickým studiem, 
vrchní starosta New Yorku Jimmy Walker v roce 
1931, svìtící biskup pražský František Lobkowitz 
v roce 1991 a mnozí další. Je zde také seznam 
významných rodákù. Kniha obsahuje pøes tøi sta 
barevných pøíloh a na textech se podílel kolektiv 
autorù, jejichž jména jsou ostrovským obèanùm 
dobøe známá, napøíklad Zdeòka Èepeláková, Jiøí 
Klsák a další. Provedením na køídovém papíøe a šitou 
vazbou se tato publikace øadí mezi výtisky nejvyšší 
kvality. K dostání je v Informaèním centru v Domì 
kultury Ostrov za pouhých 490 korun.

Jindøich VII., Jan Lucemburský, Karel IV.
Foto: Ze Zbraslavské kroniky
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Mìstský úøad Ostrov

Kanceláø starosty

Odbor kanceláøe starosty

Odbor vnitøní správy 

Odbor životního prostøedí

Živnostenský úøad 

Odbor investic

112 Bc. Bureš Jan        280
114 Matìjka Milan        281
106 Bc. Samáková Jitka        285

104 Mgr. Lucie Mildorfová                286
113 Matyášová Jitka        284
105 Poledníèková Dita        245
115 Jurek Ladislav        254
107 Shánìlová Dagmar        262
103 Mgr. Šole Stanislav        252
107 Turková Helena        261
214 Hrádelová Margita        222

 

116 Ing. Punèocháøová Jana        248
111 Rejchrt Tomáš        257
111 Pajer Petr        214
213 Hlaváèová Hana        264
1 Hampapová Bohuslava        200
2 Hrkotová Iveta        255
sklep Bauchner Petr        288

 

211 Ing. Èepelák Tomáš        229
209 Susková Ludmila        234
209 Jahnová Vladimíra        272
209a Sloupová Dagmar        274
211 Ing. Dvoøák Jindøich        273
209a Ing. Jerglová Jindra        267
211 Ing. Erlebach Ralph        244
209a Tomeèek Petr        271

219 Žlutická Vladimíra        265
201 Koláø Pavel        207
203 Dohnalová Dagmar        204
201 Hrádela Marek        203
202 Fousová Pavla        241
202 Slabá Drahoslava        233

117 Šuster Jiøí                      220
102 Papánek David       209
102 Rubešová Jarmila       216

Odbor sociálních vìcí a zdravotnictví
Odbor sociálnì právní ochrany

Odbor finanèní

Odbor výstavby

Odbor rozvoje a územního plánování

15 Svìtlíková Miroslava        287
5 Horská Petra        270
6 Valterová Marie        238
6 Navrátilová Jaroslava        236
7 Pùdová Miloslava        210
7 Gangurová Ta�ána        277
8 Mertová Daniela        217
8 Vlasáková Radmila        237
18 Køístková Eva        239
4 Mgr. Duchková Jaroslava        218
11 Stašková Marie        250
14 Bc. Sysalová Veronika        247
13 Sekot Jan                       212
17 Homolková Eva        251
16 Hájek Jan        256
12 Steiningerová Anna        227
10 Štrichelová Anežka        208

218 Ing. Bárnet Jiøí        224
216 Fricová Olga        221
216 Nývltová Irena        223
217 Štréblová Vìra        269
101 Altmanová Soòa        249
215 Hruška Josef        219
9 Doležalová Hana        268
217 Kábrtová Irena        246
9 Zajacová Hana        211
215 Nyšová Romana        202

204 Pospíšil Pavel        228
205 Schillerová Gabriela        235
205 Kubálková Václava        242
206a Jiskrová Jitka        232
206 Stropková Hana        231
210 Souèková Sylvie        260
210 Èerný Miroslav        230

208 Ing. Fürbachová Alexandra        205
212 Ing. Stolínová Romana        206
212 Ing. Hochová Lea        266
207 Zikeš Václav        278

spojovatelka         353 808 600
fax                       353 808 619

Odbor majetku mìsta

(ústøedna)

Odbor správy majetku mìsta

Ing. Hock Miloslav         353 808 611
Žitníková Vìra         353 808 600

Strejèek Jiøí         353 808 612
Kozl Pavel         353 808 614
Holeèková Marie         353 808 615
Lebocová Gabriela         353 808 613
Vávra Milan         353 808 616
Chrástecká Jana         353 808 617

Pála Lumír         353 808 601
Hofmann Libor         353 808 602
Ille Karel                        353 808 603
Diviš Jiøí                        353 808 604
Valeèek Vilém         353 808 605
Valachová Marie         353 808 606
Hlavsová Eva         353 808 618

spojovatelka                       353 808 630
fax                                      353 808 659

Odbor dopravnì správní

Jiskra Ladislav                        353 808 631
Kotmelová Vìra                        353 808 632
Berková Jaroslava                        353 808 633
Pecková Jana                        353 808 634
Koppová Jitka                        353 808 635
Nìmcová Soòa                        353 808 636
Kafková Eva                        353 808 637
Krs Josef                                       353 801 263
Janovská Marta                        353 808 638
Burešová Hana                        353 808 639
Babic Jaroslav                        353 808 640
Mandausová Eva                        353 808 641
Kravková Renata                        353 808 642

spojovatelka     353 801 111
fax                      353 801 299

Detašovaná pracovištì

Brigádnická 709

Hlavní 795

telefonní seznam platný k 1.2. 2006

Mìstská policie
Mírové námìstí 733

tísòové volání                      156
služebna                       353 615 880

                      777 766 074
Bokùvka Pavel velitel MP        353 844 131

Hlavní budova MìÚ

 Klínovecká 1204
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Únorové pranostiky

Pod èarou
Chvála bílé

Ti, kterým se peèení cukroví na Vánoce 
nezprotivilo, si mohou upéct valentinská 
srdíèka. 
Uvedený recept je pøevzat z www.labuznik.com.

4 hrnky polohrubé mouky
1/2 lžièky soli
1 lžièka prášku do peèiva
130 g másla
2 hrnky krystalového cukru
2 vejce

Recept na valentinská srdíèka

Mouku smíchejte se solí a práškem do peèiva. Ve 
šlehaèi zpracujte cukr s máslem a  potom zašlehejte 
vejce. Postupnì pøidávejte do šlehané smìsi mouku, 
až se úplnì spojí. Nakonec zašlehejte citrónovou 
š�ávu. Tìsto vložte do potravinové fólie a dejte na 
30 minut do chladnièky. Troubu pøedehøejte na 
165° C. Na pomouèeném vále vykrájejte tvary srdce 
a položte na suché plechy. Znovu dejte zchladit na 
15 minut, potom peète a sledujte okraje: až se zaènou 
okraje srdíèek barvit, jsou hotová (asi 8 až 10 minut). 
Cukroví zchlaïte na møížce. Okraje lze potøít našle- 
haným bílkem s trochou vody a posypat je krysta- 
lovým cukrem. 

Je-li v únoru sucho a zima, bude horký srpen
Jestli únor honí mraky, staví bøezen snìhuláky
Leží-li koèka v únoru na slunci, jistì v bøeznu poleze 
za kamna
Mnoho mlh v únoru pøináší toho roku mnoho 
deštì
Vánice a metelice v únorový èas neopustí nás
V únoru když skøivan zpívá, velká zima potom bývá
V únoru sníh a led, v létì nanesou vèely med
2. února 
Mnoho-li snìhu do Hromnic, stejnì tolik i po nich
Pošmourné Hromnice sedlákovi jsou milé velice
Kde se na Hromnice pracuje, tam uhodí hrom
Na Hromnice kalužky, budou jabka i hrušky
Na Hromnice musí skøivan vrznout, i kdyby mìl 
zmrznout
Svítí-li slunce na Hromnice, bude zimy o šest nedìl 
více
Vyjde-li jezevec o Hromnicích z díry, za ètyøi nedìle 
zpátky zas pílí
3. února 
Na svatého Blažeje slunce ještì nehøeje
6. února
Na svatou Dorotu odme� sníh od plotu
9. února 
Svatá Apolena bývá v mlze zahalena

V Ostrovì na zaèátku ledna 2002 Foto: Z archivu Mìstské kroniky 

Irena Janeèková

14. února
Jsou-li na Valentýna vidìt hvìzdy, bude pozdní jaro
Na svatého Valentina zamrzne i kolo mlýna
22. února
Je-li mráz o svatém Petru, bude ještì po ètyøicet dní
24. února
Je-li na svatého Matìje vìtrno, bude toho roku 
hodnì ovoce
Svatý Matìj ledy láme, nemá-li jich, nadìlá je

Svátky svatých se vždy neshodují se jmény v sou- 
èasném èeském kalendáøi

(pozn. red.) 

(rep)

K únoru neodmyslitelnì patøí bílá barva, a� už na 
svatebních šatech dívek, které se v tomto mìsíci 
vdávají èastìji, nebo na snìhové pokrývce, jejíž 
zvýšený výskyt potvrzuje i únorová pranostika. Podle 
prastaré symboliky je prý bílá barva nejen znakem 
èistoty, ale také urèité neproniknutelnosti nebo 
pøetváøky. Stejnì jako v minulosti mohly bílé šaty 
nevìsty skrývat, že už není nedotèenou pannou, 
mùže i snìhová deka leccos milosrdnì schovat. 
Ostrovští obyvatelé si jistì pamatují vysoké snìhové 
závìje na pøelomu roku 2001 a 2002, které za pomoci 
mrazù poskytly romantickou kulisu jiskøivé zimy. Po 
následné oblevì pak byli všichni zdìšeni, co všechno 
se pod snìhem ukrylo. Tání odhalilo kromì bìžných 
odpadkù tolik psích výkalù, že se tento problém 

tehdy dostal až do jednání mìstské rady a byla 
zpøísnìna kontrola dodržování vyhlášky.
Samozøejmì, sbírání psích hovínek ve mìstì není jen 
otázkou zimních mìsícù, ale na bílém podkladì, 
pokud hned nezachumelí, hnìdé hromádky více 
vyniknou. Ne každý je ale ochoten je sbírat. Mockrát 
se mi stalo, že zatímco jsem pracnì lovila po zemi to, 
co vypadlo z mého voøíška, vedle ležela èerstvá
a mnohem vìtší hromada z dobrmana èi vlèáka, 
na kterého pak jeho páníèek jen písknul a pøivolal ho 
zpìt do udržované zahrady. Pobíhání psù bez 
vodítek, zákonem schválnosti témìø vždy velkých 
plemen, se v Ostrovì v poslední dobì opìt rozšíøilo. 
Možná je to tím, že se jejich majitelùm nechce do 
mrazu. V duchu pøísloví: „Psa by ven nevyhnal“, 

 vyhánìjí totiž naši psi do každého poèasí nás, lidi. 
Pamìtníci si možná vzpomenou na ostrovskou 
smutnou specialitu konce padesátých let, sníh 
ušpinìný od sazí. Na místì dnešní základní školy
v Masarykovì ulici stála totiž tehdy mìstská kotelna, 
zabarvující kouøem a popílkem nemilosrdnì 
veškerou bílou barvu ve mìstì na šedoèernou. 
Dodnes si každou zimu znovu uvìdomuji, jak pìkný 
pohled je na dnešní èerstvì zasnìžené mìsto. Pøeji 
tedy sobì i ostatním Ostrovanùm, aby ten letošní 
únorový sníh zùstal opravdu bílý, i když je jasné, že 
zimnímu ošetøení cest se vyhnout nelze. Tím 
smutnìjší je pak pohled na pøidanou „zimní hnìï.“
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Tipy pro okrasnou zahradu
Únor je ideální doba k pøípravì výsadbových plánù 
pro osázení jednoletých okrasných rostlin do záhonù. 
Dobrý plán se vám v celé sezonì odmìní pìknou 
kompozicí barev, která se mùže mìnit od èasného 
jara až do pozdního podzimu. Zároveò slouží jako 
podklad pøi nákupu semen. Nezapomeòte za mra- 
zivého poèasí zalévat okrasné rostliny umístìné 
venku v nádobách a sklenících. Rostliny totiž málokdy 
v zimì zmrznou, ale vìtšinou uschnou. Do skleníkù 
a paøeniš� nanoste sníh, zabráníte tím pøeschnutí 
pùdy. Jen do konce února provádìjte tvarovací 
proøezávku všech okrasných rostlin vyjma vrby, tu 
proøežte až po „zmrzlících“. Nezapomeòte ošetøit 
rány štìpaøským voskem nebo latexem. Vysévejte 
první letnièky do propaøeného substrátu. Sazenice 
pìstujte na svìtlém a chladném místì. Stále 
nezapomínejte na pøikrmování drobného ptactva.
 
Tipy pro ovocnáøskou zahradu
Do konce února dokonèete prùklest a zmlazování 
jádrovin a peckovin. Mùžete sbírat rouby z jádrovin. 
Ze starých kmenù a vìtví oškrábejte starou borku, 
znièíte tak zdroje mnohých plísní a pøezimující 
škùdce. Proveïte také postøiky proti pøezimujícím 
škùdcùm. Poèátkem mìsíce roubujte angrešty 
na  meruzalku. Øežte výhony rybízu pro pøípravu 
øízkù. Koncem mìsíce roubujte tøešnì a višnì. Do 
konce února proveïte zmlazování vinné révy.

Tipy pro zeleninovou zahradu
Zasnìžené prázdné záhony mùžete lehce poprášit 
mletým vápencem a snížit tak kyselost pùdy (to platí i 
pro trávníky). Stále ještì mùžete v domácím prostøedí 
vysévat papriky a ke konci února i rajèata. Je vhodné 

Pøes internet dnes už nakupuje skoro každý. Jako 
první jsem si objednala parfém. Znáte to? Staèí jeden 
mail, druhý den je parfém váš a ještì ušetøíte pìkných 
pár stovek. 
To mi udìlalo takovou radost, že jsem se s dùvìrou 
pustila do druhé objednávky. A protože mùj synek 
chtìl speciální brusle na rampy, takzvané „agresivky“, 
které se dají sehnat jen ve speciálních prodejnách 
nebo právì na netu, šla jsem do toho. Našla jsem je 
na e-shopu a zavolala uvedené èíslo. To jsem ovšem 
nemìla dìlat! Prodavaè na mì byl v telefonu víc než 
protivný, celkem rychle mi vysvìtlil, že jsem natvrdlá 
slepice, která neumí èíst, a není tedy schopná poslat 
poøádnì objednávku... že moje dotazy jsou více než 
stupidní a zbyteèné a že mu beru drahocenný èas. 
Pøesto se mi nakonec podaøilo vyplnit objednávkový 
list a sama ho odeslat. Èekala jsem na slíbenou 
odpovìï nebo alespoò mail s potvrzením objed- 
návky. Nikdo mi nepsal, nikdo nevolal. 
Za nìkolik dní jsem se rozhodla, že do firmy znovu 
zavolám a jen jsem doufala, že to nezvedne ten 
moula. Zvedl a vynadal mi podruhé. Tentokrát už 
jsem mu pìknì od plic øekla, že není jediný, kdo 
prodává brusle, a� jde tedy do háje, objednávku jsem 
zrušila. Netrvalo však ani pùl hodiny a dopravní 
služba mi pøivezla balík v cenì bruslí. Øešila jsem 
dilema: vzít èi nevzít? Vìdìla jsem, že firma není 
seriozní (nebo alespoò ten èlovìk v telefonu), jenže 
Vánoce byly za dveømi... No jo, tak jsem to tedy 
udìlala. Brusle v balíku byly a jsou kupodivu zatím 
v poøádku. Jen trnu hrùzou, jak bych øešila pøípadnou 
reklamaci. A mé pocity z nakupování na internetu? Je 
to levné, rychlé, pohodlné a vùbec skvìlé kupování 
zajíce v pytli, jen pro odvážné. 
Milí ètenáøi, máte podobné zkušenosti? Mùžete se 
nám svìøit na známou adresu (viz tiráž). 

Nakupuji na internetu Únor bílý zahrádkáøe sílí
použít propaøenou zem, která je tímto procesem 
zbavena nebezpeèných plísní. Rostlinky chtìjí hodnì 
svìtla a ne pøíliš tepla, jinak jsou vytáhlé a slabé. 
Nezapomeòte pøekontrolovat stav uskladnìné 
zeleniny.

Co nabídnout v krmítku 
Hmyzožravým ptákùm (sýkory, brhlíci) vyhovuje 
tuková smìs, šoupálkùm, mlynaøíkùm, støízlíkùm 
a králíèkùm se zavdìèíme tukovým žírem. Skládá se 
z hovìzího nebo strojového loje, drcených 
sluneènicových a jiných semen, mletých oøechù 
a strouhanky, máku a ovesných vloèek. Smìsí 
máèíme jehliènaté vìtvièky, šišky, nebo jí plníme 
nejrùznìjší druhy krmítek, napøíklad kelímky a kvì- 
tináèe, které zavìšujeme jako zvonek. Kosùm, 
kvíèalám a brkoslavùm zase urèitì zachutnají bobule 
ptaèího zobu, kaliny, èerného bezu, jeøabin, plody 
hrušek a jablek, èerstvé nebo sušené. Vrabcùm 
a hrdlièkám zahradním lze nabídnout oves, pšenici 
nebo sluneènicová semena. Z naší vlastní kuchynì 
mùžeme použít kromì strouhanky i vaøené brambo- 
ry, kousky masa (ne syrové!), na plátky nakrájený lùj 
nebo vnitøní sádlo.

Víte že...?
I únor je mìsícem, ve kterém nìkteré stromy a keøe 
v našich podmínkách kvetou. Jsou jimi napøíklad 
jasmín nahokvìtý (Jasminum nudiflorum) s pùvab- 
nými žlutými kvìty a rùzné druhy japonských tøešní 
(sakury) odstínù od prostì bílých až po temnì rudé. 
Pøeji Vám potìšení z každé provádìné èinnosti 
a alespoò malou rostlinku z každého zasetého 
semínka. 

Milan Jandourek  Jaroslava Rošková

Ostrovský mìsíèník vydává Dùm kultury Ostrov v 
nákladu 7500 kusù mìsíènì
Distribuce je zdarma do každé ostrovské 
domácnosti
Redakèní uzávìrka pøíspìvkù do bøeznového 
èísla je 10. února, uzávìrka pro pøíjem reklam 13. 
února
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