
Vážené dámy a pánové,
rok 2006 se stal rokem loòským 
a v tuto dobu nastává èas, kdy vìtšina 
z nás rekapituluje, co vše mu pøinesl. 
Pro nìkoho to byl rok š�astný, nìko- 
mu tolik štìstí nepøinesl. Nìkomu z nás 
bude tento rok vhánìt do oèí slzy štìstí, 
jinému slzy smutku. Všichni jsme bo- 

hatší o prožitky, které nás jistì posílily. Takový je už život. 
A moudøí lidé se tìší z každé radosti, kterou život pøináší 
a z tìch ménì š�astných okamžikù si berou ponauèení pro 
své dny pøíští. Také je tento èas dobou, kdy se díváme na 
rok právì pøicházející, hodnotíme, co vše nás v nìm èeká, 
co dobrého nám pøinese a dáváme si pozitivní pøedsevzetí.

Hodnocení dìjin státu i mìsta je úloha historikù, a to 
zvláštì tìch, kteøí mají možnost je hodnotit s odstupem 
èasovým i osobním. Pro naše mìsto i pro náš stát byl rok 
2006 rokem volebním. Nejprve jsme vybírali své zástupce 
do snìmovny, dolní komory našeho parlamentu, a není 
naší vinou, že nejsou schopni nebo ochotni najít øešení 
tìch nejvìtších problémù, trápících Èeskou republiku. 
Situace to je o to závažnìjší, že ubývá drahocenného èasu 
k nezbytným reformám, které by naši zemi posunuly od 
stavu, kdy je preferován momentální prospìch jednotlivce, 
k dlouhodobé stabilitì zemì. A nemám na mysli jen oblast 
hospodáøství; daleko dùležitìjší je oblast mravní. O to více 
bychom mìli od svých zástupcù vyžadovat, aby drželi své 
slovo, aby neobchodovali se sliby, které nám dali a aby se 
snažili poctivì hledat a nacházet øešení ve prospìch celé 
zemì. Na druhou stranu musíme být pøipraveni i na to, že 
nejde si vybírat jen to pøíjemné a bezbolestné.

Volby se však netýkaly jen naší zemì; pøedvolebním bojem 
i povolebním jednáním prošlo po ètyøech letech i naše 
mìsto. To, co jsem napsal o nìkolik øádkù výše o politice 
celostátní, považuji za samozøejmé i pro sebe. Byl jsem 
starostou i v minulém roce a tak mé hodnocení, zda se 
mìstu daøilo a co vše se povedlo, je velmi subjektivní. 
Koneckoncù, tím nejobjektivnìjším hodnocením byly 
právì hlasy vás, volièù v komunálních volbách a využívám 
této situace, abych vám za vaši dùvìru podìkoval. Myslím, 

Vážení a milí spoluobèané, závìrem bych rád vám 
všem popøál hodnì klidu a pohody v kruhu vašich 
blízkých, pevné zdraví, spoustu sluníèka a hodnì štìstí 
v roce 2007. 
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Redakèní uzávìrka pøíspìvkù do 
pøíštího èísla je 10. ledna

Novoroèní projev starosty mìsta
že se daøí naplòovat naši vizi Ostrova jako mìsta pøíjem- 
ného pro život, a že jsme se v hodnocení mìst a obcí v naší 
zemi, kde se nejlépe žije, umístili na pátém místì, to jen 
potvrzuje. Zároveò je to pro nás výzvou k tomu, abychom 
pøíštì dosáhli místa ještì lepšího. Ke zlepšení kvality života 
jistì pøispìl nejen nový zimní stadion, ale i opravované 
silnice a péèe o životní prostøedí vùbec.

 Život jde dál a je tøeba se dívat i do budoucna. V tomto roce 
bychom rádi dokonèili zatím nejvìtší investièní akci mìsta. 
Mám na mysli projekt Historický Ostrov, který znamená 
obnovu a opravu tìch nejcennìjších barokních památek, 
které ve mìstì máme. Mimoøádný je tento projekt také 
tím, že více jak sto milióny korun na nìj pøispívá Evropská 
unie. Je urèitou zvláštností, že v dobách, kdy v naší zemi 
vládla nejvìtší nesvoboda, vznikaly v našem mìstì ty nej- 
hezèí stavby. Mám na mysli jak dobu pobìlohorskou, tak 
50. léta minulého století. Ostrovu tak dominují dva archi- 
tektonické styly, baroko a socialistický realismus; na první 
pohled naprosto antagonistické základy daly vzniknout ob- 
jektùm tak podobným svým vnìjším projevem, a tak chce- 
me v jedné z nejhezèích barokních staveb v takzvaném 
posvátném okrsku, kapli sv. Floriána, zøídit památník obì- 
tem veškerého násilí na Ostrovsku ve 20. století. A tak 
v tomto sakrálním objektu z takzvané doby temna pøipo- 
menout, co dovedl èlovìk, který se pyšní pøídomkem mou- 
drý, udìlat jinému èlovìku. Vìøím, že se stane místem roz- 
jímání a pøemýšlení i nejen pro naše dìti, ale pro všechny.

Velké úsilí však chceme v tomto roce vìnovat i pøípravì 
smysluplných projektù, které bychom rádi, tak jako tomu 
bylo u Historického Ostrova, uplatnili u dotaèních titulù 
Evropské unie. Máme možná poslední šanci, jak získat ne- 
malé prostøedky. Vše, co se ve mìstì zlepšilo a zlepšuje, by 
však nebylo, nebýt lidí, poèínaje zastupiteli a mými spolu- 
pracovníky na mìstském úøadì a konèe všemi tìmi, kteøí 
svou práci, mnohdy bez nároku na jakékoli ocenìní, vìnují 
svému mìstu. Jim patøí mùj velký dík

Bc Jan Bureš, starosta mìsta Ostrova

Tomáš Garrique Masaryk
7. 3. 1850 až 14. 9. 1937

„Štìstí musí být dosažitelné. Vyvolte si tako- 
vý cíl, abyste v nìm skuteènì štìstí došli. 
Pokuste se alespoò jednu osobu uèinit š�ast- 
nou ve svém životì a nezapomeòte každé- 
ho dne udìlat nìkomu malièkostí radost.“ 
(T.G.M.)

Oprava historických varhan v kostele sv. Michaela 
umožní mimo jiné po letech opìt uspoøádat Ostrovské 
varhanní jaro. Více na stranì 3.
Foto: Ing. Marek Poledníèek

Foto: Jitka Rjašková



uzamèené pokladny odcizil šest tisíc korun a zboží 
v hodnotì asi 1500 korun. Dále vnikl nezajištìným 
oknem do videopùjèovny, kde odcizil z volnì polo- 
žené penìženky a ze zásuvky pultu celkem 39 tisíc 
korun. Za nìkolik dnù v téže pùjèovnì ze zásuvky od- 
cizil sto korun, poté ho vyrušila majitelka. V hernì od- 
cizil odložený mobil. Kriminální policie mu také pro- 
kázala odcizení cigaret z kanceláøe prodejny potravin 
v hodnotì témìø 21 tisíc korun. Pøes èetnost krádeží 
hrozí „èiperovi“ souhrnný trest nejvýše na dvì léta.
Loupež
Mladý muž na Mírovém námìstí požadoval od mla- 
distvého ukázat jeho mobil a když odmítl, pohrozil mu 
fyzickým napadením. Chlapec mu ze strachu telefon 
podal, ale když ho chtìl zpìt, loupežník požadoval 2000 
korun. Chlapec mìl u sebe pouze 200 korun, které 
zlodìji pøedal a ten mu telefon vrátil. Nyní násilníkovi 
hrozí trest odnìtí svobody dvou až deseti let.
Žádost o pomoc 
Prosíme obyvatele Ostrova o spolupráci ve vìcech 
krádeží mìdìných souèástí domù. V poslední dobì 
byly odcizeny mìdìné okapové svody z kostela na 
Malém námìstí, z budovy nemocnice, bytového 
komplexu kláštera a z objektu firmy na Jáchymovské 
ulici. Zlodìji zpùsobili škodu ve výši 85 tisíc korun. 
Budete-li svìdky této nebo jiné trestné èinnosti, 
zavolejte (i anonymnì) na Policii ÈR na tel. 353 612 
733. 
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Zabrání dìsivé obrázky na cigaretách 
kouøení?
Podle pøedbìžného prùzkumu Ostrovského 
mìsíèníku jsou nejen kuøáci, ale i mnozí z dotázaných 
nekuøákù pøesvìdèeni, že drsné fotografie nepøine- 
sou požadovaný úèinek.

„Obrázky mrtvol nebo nemocných tkání na krabiè- 
kách cigaret mi hodnì vadí, i když jsem sama nekuøák. 
Kdo chce kouøit, stejnì kouøit bude a myslím si, že 
lidem, kteøí jsou už na nikotinu závislí, to mùže jen 
ublížit. Když si nìkolikrát dennì pøipomenou, co je 
èeká, je dost dobøe možné, že si to jejich podvìdomí 
vezme jako program. Bude to zkrátka pùsobit jako 
záporné placebo a onemocnìní se tím mùže vyvolat 
nebo uspíšit. Osvìtu urèitì schvaluji, ale na jiných 
místech, jsem pro zavedení protikuøácké prevence do 
uèebních osnov už pro dìti od první tøídy základní 
školy,“ øíká šedesátiletá nekuøaèka z Ostrova. Podob- 
ný názor na varovné nápisy a obrázky na krabièkách 
cigaret zastává i pìtatøicetiletá psycholožka, která 
sama kouøí už od puberty:

„Nesouhlasím s tímto zpùsobem propagace, nevìøím 
totiž, že to nìco vyøeší. V Itálii jsem èetla na cigaretách 
ještì dìsivìjší (protože konkrétní) údaj: že v roce 2004 
zemøelo na následky kouøení v Itálii 150 tisíc žen, 
zhrozila jsem se takového èísla, ale stejnì jsem si v tu 
chvíli zapálila. Jestliže je nìkdo závislý na nikotinu, ne- 
kouøí proto, aby ostatní naštval, ale proto, že je podob- 
nì nemocný jako alkoholik nebo narkoman, a pro nì 
u nás existují poradny, léèení, pomoc. Opatøení krabi- 
èek výstražnými vìtami èi obrázky je pouhé zastrašo- 
vání a jediný rozdíl pro kuøáky bude v tom, že sice 
budou kouøit dál, ale budou se víc bát. V tom pøípadì 
ale nechápu, proè na lahvích s alkoholem nevidíme 
opilce v deliriu, cirhózu jater a fotky z dopravních 
nehod nebo na kávì tøeba obrázek žaludeèního vøedu. 
Podle mne by jediné úèinné opatøení bylo, kdyby na 

13. ledna, 27. ledna, 3. února, 24. února
17. bøezna, 31. bøezna, 7. dubna, 21. dubna
19. kvìtna, 9. èervna, 23. èervna
7. èervence, 21. èervence, 11. srpna, 25. srpna
8. záøí, 22. záøí, 6. øíjna, 20. øíjna
10. listopadu, 24. listopadu, 7. prosince

Obèanský sòatek se dle zákona uzavírá pøed 
starostou, místostarostou nebo povìøeným 
èlenem zastupitelstva mìsta.

Rada mìsta povìøila funkcí oddávajících èleny 
zastupitelstva Jitku Samákovou, Jana Blažka 
a Vojtìcha Písaèku.
Svatební obøady mimo schválené termíny se po 
schválení žádosti zpoplatòují èástkou 1000 Kè. 

Novoroèní pøedsevzetí: Pøestaneme kouøit?
V rámci boje proti kouøení se Ministerstvo zemìdìlství Èeské republiky chystá prosadit umístìní 
varovných protikuøáckých obrázkù na cigaretové krabièky. Jedná se celkem o šestatøicet fotografií, 
zobrazujících napøíklad mrtvého èlovìka v pitevnì, detail nádoru plic, samovolných potratù apod. 
Obrázky jako evropský vzor sestavili belgiètí odborníci, kteøí jejich použití zatím nepøikazují, jen 
doporuèují. Ministerstvo zemìdìlství spolu s úøedníky resortu zdravotnictví pozvalo k jednání 
zástupce šesti nejvìtších firem, vyrábìjících v Èeské republice cigarety. Podle Radia Impuls s nimi 
úøedníci ministerstva neprojednávali otázku, jestli varovnými obrázky cigarety opatøit nebo ne, ale 
pouze to, zda je dát jen na cigarety nebo na všechny tabákové výrobky.

Irena Janeèková

krabièkách cigaret byl kontakt na protikuøáckou porad- 
nu a kdyby stát vìnoval peníze na prevenci a odvykací 
kúry, nikoli na zastrašování kuøákù.“ 

Pøípravky na odvykání kouøení i docházení do proti- 
kuøáckých poraden jsou zatím natolik nákladné, že si 
je nemùže dopøát každý. Argument, že když má kuøák 
peníze na cigarety, mùže je mít i na odvykací kúru, 
u kuøáka závislého na nikotinu neobstojí.

„Odvykání kouøení mi pìknì natrhlo rozpoèet. Vydr- 
žel jsem jen s pomocí nikotinových žvýkaèek a nápla- 
stí, které jsem kombinoval a zpoèátku k tomu ještì 
i trochu kouøil, postupnì jsem pak snižoval dávky. Byl 
jsem silný kuøák a kouøit jsem zaèal už ve ètvrté tøídì 
základky. Pøípravky na odvykání kouøení jsou podle 
mne zbyteènì drahé, myslím, že by stát ušetøil na 
pozdìjších léèbách rakovin, kdyby vìnoval peníze na 
odvykací kúry. Znám nìkolik mladých lidí ze svého 
okolí, kteøí si náplasti ani žvýkaèky nemohou dovolit, 
protože to jsou jednorázové a náhlé výdaje. Mnì to 
stálo asi pìt tisíc,“ uvádí ètyøiadvacetiletý technik.

Pøíspìvek na odvykání kouøení u nás zavedla od 
loòského øíjna pro své klienty napøíklad Zdravotní 
pojiš�ovna Ministerstva vnitra, a to ve výši 500 korun, 
pøièemž tìhotné ženy dostanou na stejné úèely celou 
tisícovku. Tento preventivní program bude pokraèo- 
vat i v letošním roce. Pøíspìvek lze využít na pøípravky 
k léèbì závislosti na nikotinu, zakoupené v lékárnì. 
Mohou to být léky, náplasti, žvýkaèky, inhalátory, pa- 
stilky rozpustné v ústech a další produkty, napomá- 
hající odvykání kouøení. Pøestože je tento jedno- 
rázový pøíspìvek pomìrnì nízký, je to možná první 
vlaštovka, kterou budou jednou následovat i ostatní. 

Odvykání stojí peníze

Na následky kouøení zemøe v Èeské republice roènì prùmìrnì 
18 tisíc lidí, jeden a pùl tisíc zemøelých pøipadá na pasivní kuøáky. 
Informace o boji proti kouøení najdete na: www.drogy-info.cz, kde 
jsou také uvedeny kontakty na protikuøácké poradny. 

Termíny svatebních obøadù 
pro rok 2007

(rep) 

v Ostrovì ve dnech 2. až 14. ledna 2007
Sbírka je vyhlášena Sdružením Èeské katolické charity 
a v našem mìstì je organizována Oblastní charitou 
Ostrov. Sbírka se stává tradièní akcí tohoto druhu 
v našem regionu.

Výtìžek sbírky bude opìt urèen na rozšíøení kapa- 
city Domova pokojného stáøí v Hroznìtínì, kon- 
krétnì na pokraèující druhou stavební etapu, na 
pøestavbu neobytného podkroví v obytné.

Sbírka konaná v roce 2006, díky pochopení vás všech, 
vynesla v Ostrovì, Hroznìtínì, Merklínì a Stráži nad 
Ohøí èástku 95 385 korun.
Naší organizaci byla vrácena èástka ve výši 62 000 
korun (tj. 65%) a byla použita pøi realizaci II. stavební 
etapy rozšíøení kapacity Domova pokojného stáøí na 
pøestavbu neobytného podkroví v obytné.

O vyúètování letošní sbírky vás budeme bezpro- 
støednì informovat. 
Další informace: tel. 353 821 821, 777 767 050, tisk, 
televize, letáèky, www.ostrov.charita.cz. 

Upøímnì Vám dìkujeme za Vaše otevøené srdce 
a možnou pomoc, která pøinese radost i uspoko- 
jení našim potøebným.

Mgr. Tomáš Fexa

Tøíkrálová sbírka 2007

Øízení motorových vozidel
Pìt øidièù motorových vozidel, kteøí øídili bez øidiè- 
ského oprávnìní a dva podnapilí øidièi èekají na výrok 
soudu. Od èervence loòského roku se totiž jedná již 
o trestný èin. 
Krádeže
Mladík odcizil v supermarketu 31 balení kávy, byl však 
zadržen pracovníkem ostrahy. Hrozí mu trest odnìtí 
svobody až na dvì léta. Pìtatøicetiletá žena odcizila 
nìmeckému obèanu mobilní telefon pøímo z jeho 
vozidla. Hrozí jí trest odnìtí svobody až na dvì léta. 
Muž se vloupal do bytu rozbitím skla balkónových 
dveøí, v bytì odcizil finanèní hotovost 92 tisíc korun, 
kartony cigaret a digitální kameru, dále platební karty, 
ze kterých následnì vybral celkem 10 tisíc korun. Hro- 
zí mu trest odnìtí svobody až na tøi léta. Mladík vypáèil 
vstupní dveøe do domu a z neuzamèené sušárny odci- 
zil zimní bundu, dále vypáèil dveøe dvou sklepních kójí 
(zde nic nezcizil). Zpùsobil škodu dva a pùl tisíce korun. 
Vzhledem k opakovaným krádežím skonèil ve vazební 
vìznici. Dva mladíci se vloupali do sklepa a nakradli 
vìci v hodnotì pøes 19 tisíc korun, ve skladu bývalé 
nákladní pokladny ÈD odcizili kabel v hodnotì 1600 
korun, jeden z mužù pak vnikl do dalšího skladu 
s úmyslem odcizit mìdìné kabely, ale našel jen náby- 
tek. Hrozí jim trest odnìtí svobody až na dvì léta. 
Mladík odcizil bìhem návštìvy na ubytovnì z kance- 
láøe správce pøíruèní pokladnu s hotovostí pøes 30 tisíc 
korun. Další den se vloupal do prodejny a z ne-  

Trestná èinnost v Ostrovì

Kpt. Bc. Martin FILIP, vedoucí OOP Ostrov

V listopadu 2006 se v Ostrovì narodilo šest dìtí, 
zemøelo deset obèanù. Bylo uzavøeno sedm sòatkù. 
K trvalému pobytu se v listopadu pøihlásilo 35 osob 
vèetnì dìtí a 16 obèanù se odstìhovalo. Ve mìstì 
tedy bìhem pøibylo celkem patnáct obèanù. Celkový 
poèet obyvatel mìsta Ostrova k 30. listopadu 2006 
byl 16 871. 

Jana Pecková, Soòa Szarková, odbor DS

Vážení spoluobèané,
dovolujeme si Vás opìt požádat o spoluúèast na 
charitativní akci

Zmìny stavu 
obyvatel Ostrova 
v listopadu 2006 

(rep)

Mariánský morový sloup
Pískovcový sloup umístìný na hranolovém soklu 
a ukonèený korintskou hlavicí nese plastiku Madony 
s císaøskou korunou, podávající malému Ježíškovi 
hrozen. Nápis na podstavci, datovaný rokem 1685, 
upomíná na právì øádící mor a prosí, aby panovník, 
mìstští páni i všechen lid byli teï i v budoucnu pøed 
touto nemocí ochránìni.
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Schválená rozpoètová opatøení 
pro rok 2006:

Zaøazení pøíjmù do rozpoètu mìsta ve výši 34 760 Kè 
na základì poskytnutí finanèních prostøedkù od 
Ministerstva životního prostøedí ÈR v rámci „Progra- 
mu péèe o krajinu“, vytváøení podmínek pro zacho 
vání významných biotopù s pøirozeným výskytem 
alespoò jednoho stanovištì odpovídajícího druhu 
uvedeného v èerném a èerveném seznamu cév- 
natých rostlin Èeské republiky a zaøazení stejné èást- 
ky do rozpoètu na výdaje v rámci uvedeného 
programu. 

Zaøazení pøíjmù v rozpoètu mìsta z neinvestièní 
pøijaté dotace od mezinárodních institucí pro 
Základní školu Masarykova v Ostrovì v rámci prog- 
ramu Socrates ve výši cca 70 400 Kè jako zálohu na 
školní rok 2006/2007 a zaøazení výdajù do rozpoètu 
mìsta ve stejné výši pro realizaci uvedeného 
programu. 

Zaøazení pøíjmù do rozpoètu mìsta z úèelovì vázané 
dotace ze státního rozpoètu, poskytnuté prostøed- 
nictvím Karlovarského kraje, na akci obnovy kultur- 
ních památek v rámci státní finanèní podpory z Prog- 
ramu regenerace mìstských památkových rezervací 
a mìstských památkových zón na restaurování ku- 
turních památek: èástku 150 000 Kè na spárování 
a konzervaci pøední a zadní strany pohledové zdi 
areálu zámku zvané Velký muž, èástku v celkové výši 
970 000 Kè na I. etapu odvlhèení zdiva, restaurování 
vnitøních omítek, restaurování oltáøe a vstupního 
portálu kostela sv. Jakuba v Ostrovì a zaøazení tìchto 
finanèních èástek do výdajù mìsta.

RM schválila stanovení ceny nájemného za metr 
ètvereèní v bytech v Domì s peèovatelskou službou 
Ostrov na Hlavní tøídì ve výši 19,76 Kè. Souèasnì 
schválila také pravidla pro pøíjem žádostí a poøadník 
pro pøidìlování bytù v tomto zaøízení.

Rada mìsta jmenovala na základì doporuèení kon- 
kurzní komise do funkce nového øeditele ZŠ Májová 
v Ostrovì, Mgr. Rudolfa Radonì, s úèinností od 
1. ledna 2007.

Dùm s peèovatelskou službou

Konkurz na øeditele školy

Vybíráme z jednání 
Rady mìsta

(red)

V listopadu bylo pøedáno stave- 
ništì pro další drobné stavby, rea- 
lizované v rámci projektu Obnova 
a podpora návštìvnosti regionál- 
nì významného rozsáhlého kom- 

plexu barokních památek (zámeckého areálu 
a areálu kláštera) v historické èásti mìsta Ostrov 
(VI. veøejná zakázka v rámci projektu).

Jsou to tyto stavební akce: kamerový systém pro 
zámecký park a areál kláštera, oplocení zámeckého 
parku, oplocení ploch okolo klášterních kaplí, sta- 
vební úpravy opìrné zdi a vybudování schodištì 
u Paláce princù, úprava stávajících bazénù v parku, 
oprava barokního mostu pøes Bystøici, vybudování 
nového parkovištì u Zámeckého parku a høbitova. 
Dodavatelem stavby na základì provedeného výbì- 
rového øízení je karlovarská firma Stavby silnic 
a železnic.

Celkové náklady èiní pøibližnì 21 milionù korun 
a stavební práce by mìly být ukonèeny 
k 30. èervnu 2007. Stavby jsou ze 75% finan- 
covány ze strukturálních fondù EU, z 12,5% ze 
státního rozpoètu a z 12,5% z rozpoètu mìsta. 

Pro umožnìní pøístupu co nejširší veøejnosti 
k vysokorychlostnímu internetu a záruku kvality 
dat vèetnì bezporuchovosti sítì realizovalo Mìs- 
to Ostrov v posledních mìsících loòského roku 
projekt na zkvalitnìní stávající telekomunikaèní 
sítì.

pøestavba stávající koaxiální širokopásmové sítì na 
mìstskou telekomunikaèní sí�, zmìna topologie sítì 
(rozdìlení sítì na šest samostatných celkù), pøesun 
hlavní vysílací stanice na Dùm kultury, zvýšení pro- 
stupnosti sítì rozšíøením kmitoètového pásma, vybu- 
dování nového datového pøípoje do mìsta z pøedá- 
vacího bodu ve Kfelích, rozšíøení telekomunikaèní 
sítì do lokality Starého mìsta, vylepšení technologie 
pro pøenos dat a vybudování portálu veøejné správy 
pro komunikaci s obèany.

Na realizaci tohoto projektu byla získána dotace ze 
strukturálních fondù EU v rámci rozvoje informaèních 
a komunikaèních technologií v regionech Spoleèné- 
ho regionálního operaèního programu, který je za- 
mìøen na podporu projektù v oblasti informaèních 
a komunikaèních technologií pro obyvatelstvo a pro 
místní veøejnou správu, ve výši 9,86 milionù korun.
 
Touto cestou bychom rádi podìkovali všem obèa- 
nùm Ostrova za pochopení a toleranci pøi provádìní 
rekonstrukce, která se ne vždy obešla bez problémù, 
jako napøíklad výpadky sítì, nekvalitní pøíjem signálu 
apod. Po tøináctiletém provozu telekomunikaèní sítì 
se jedná o první vekou rekonstrukci a s ní spojenou 
modernizaci. 

V rámci projektu byly provedeny tyto úpravy:

Zkvalitnìní a rozšíøení 
telekomunikaèních rozvodù 
mìsta Ostrov

Lumír Pála, vedoucí odboru SMM

Historický Ostrov

(rep)

Komise pro propagaci a historickou pamì� mìsta 
projednala nabídku Miloše Flossmanna z Ostrova, 
který se zabývá opravami hodin a restaurátorskými 
pracemi, na restaurování vìžního hodinové stroje, 
zhotoveného hodináøem Sunmerecherem. Hodino- 
vý stroj uskladnìný v archivu Mìstského úøadu byl 
pùvodnì umístìn ve vìži radnice na Starém námìstí 
a ještì v roce 1963 byl funkèní. Po pøedbìžné pro- 
hlídce bylo zjištìno, že je ve velmi špatném stavu 
a jeho dùležité souèásti chybí. Zprovoznìní odhaduje 
restaurátor Flossmann na ètyøi mìsíce práce. Komise 
navrhla shromáždit v budoucnosti na Staré radnici 
hodinové stroje, které jsou v souèasné dobì v Ostro- 
vì k dispozici, vèetnì vìžního hodinového stroje, na- 
cházejícího se v Radošovì. Stávající expozice historic- 
kého porcelánu, která bude v roce 2007 pøemístìna 
do klášterního kostela Zvìstování Panny Marie, by 
tak byla nahrazena expozicí hodinových strojù. 
V rozpoètu 2007 bude zaøazen výdajový øádek na 
zmínìné restaurování vìžního hodinového stroje ve 
výši 55 tisíc korun. 

Restaurování vìžního 
hodinového stroje

Zapsala Mgr. Lucie Mildorfová

Stav historických varhan v ostrovském farním 
kostele sv. Michaela posoudil loni na jaøe 
varhanáø Antonín Habìtín. 

Pneumatický stroj z dílny firmy Kloss z roku 1941 má 
ještì pùvodní skøíò. Vzhledem k velké netìsnosti 
vzdušnic a porézních kožených „pulpetek“ dochází ke 
stálému pøiznívání a pøihrávání mnoha píš�al. Na 
píš�alový materiál byl použit výhradnì ménìcenný 
zinkový plech, který je èásteènì pomaèkaný i jinak 
poškozený. U døevìných píš�al bylo použito mìkké 
døevo, které je èásteènì napadeno èervotoèem. 
Nejedná se však o závažný stav, impregnaci je možné 
provést pøímo na místì. Rovnìž tìsnìní krytých píš�al 
je pøevážnì ve špatném stavu. Pneumatické vedení 
od hracího stolu do jednotlivých strojù je tøeba 
utìsnit, upevnit, nìkteré trubky znovu zaklížit. Motor 
je velice starý, v dnešní dobì již z bezpeènostních 
dùvodù (otevøené vinutí) nevyhovující, avšak stále 
funkèní. Varhanáø navrhl výmìnu za nový nebo 
alespoò zánovní (repasovaný) motor.

Generální oprava varhan se uskuteèní ve dvou 
etapách. 

 rozebrání a vyèištìní 
manuálu a pedálù, otevøení vzdušnic, odstranìní 
starých porézních pulpetek, kontrola (pøípadnì vý- 
mìna) pružin, na napadených místech impregnace 
proti èervotoèi, utìsnìní vzduchového vedení, 
mìchu a vzduchových kanálù. Dále bude provedena 
stabilizace a oprava píš�al, a to jak døevìných, tak 
i kovových, utìsnìní všech krytých píš�al a také 
intonaèní vyrovnání a generální ladìní pøi stávající 
výši tónu.

Celková cena výše uvedených prací I. etapy opravy 
varhan byla vyèíslena na 158 tisíc korun. Pøi fi- 
nancování opravy varhan bude Øímskokatolická 
farnost èerpat z dotace Karlovarského kraje ve výši 
50 tisíc a z dotace Mìsta Ostrov 40 tisíc korun. 
Ostatní náklady budou hrazeny z darù rodákù, 
farníkù a dalších dárcù v celkové výši 68 tisíc korun. 

V I. etapì se provede:

Oprava varhan 
v kostele sv. Michaela

 (rep)

Rozhovor s hodináøem Milošem Flossmannem 
pøipravujeme do nìkterého z jarních vydání 
Ostrovského mìsíèníku. (red)

Jmenování zástupce mìsta
RM jmenovala zástupcem mìsta ve Sdružení Krušné 
hory západ a v Euregio Egrensis uvolnìnou èlenku 
Zastupitelstva mìsta, èlenku Rady mìsta Bc. Jitku 
Samákovou, s právem zplnomocnit k jednání, na 
kterém nebude pøítomna, tøetí osobu s vymezením 
pravomocí. 

Foto: Archiv Základní školy Májová
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Nìkteøí nezodpovìdní obèané odkládají odpad 
na místa, která k tomu nejsou urèena a myslí si, 
že když nezaplní svoji popelnici, zaplatí to za nì 
nìkdo jiný. Opak je pravdou. Pokud nebudou 
mít obyvatelé zajištìn dostatek nádob na odpa- 
dy, budou se muset neustále zvyšovat náklady 
na úklid, jež se promítnou do koneèné ceny i za 
jejich popelnice. 

Odbor Správy majetku mìsta proto písemnì vyzval 
správce jednotlivých domù v lokalitách, kde se s tímto 
problémem již delší dobu potýkáme, aby prostøed- 
nictvím pøedsedù sdružení vlastníkù vedli obèany 
k vìtší zodpovìdnosti v odkládání odpadù: je totiž 
dostatek možností, jak odpad minimalizovat, tøídit, 
objemnìjší odpady lze pøedávat zdarma do sbìrného 
dvora. Na jedné stranì je vidìt snaha obèanù své 
domy opravit a svìžími barvami pøekrýt panelákovou 
šeï let  minulých, ale podíváme-li se na zem... 

Komunální odpad 
nepatøí na zem

Zapsala Mgr. Lucie Mildorfová

Odvoz stromkù bude zajištìn ze stanoviš� 
kontejnerù v tìchto dnech: 

Prosíme o dodržení výše uvedených termínù. 

  5. ledna, pátek
  8. ledna, pondìlí
15. ledna, pondìlí
22. ledna, pondìlí
29. ledna, pondìlí

Svoz vánoèních stromkù 

Lumír Pála, odbor SMM

Ozdobený vánoèní strom na Mírovém námìstí, 
kolem kterého se letos shromáždilo neuvìøitelné 
množství dìtských i dospìlých divákù, pocházel 
z Luèní ulice v Ostrovì. Na žádost obèanù, kterým 
svou velikostí již pùsobil problémy, rozhodl Mìstský 
úøad po dohodì s Odborem životního prostøedí 
o jeho pokácení. Aby ještì naposledy svému mìstu 
posloužil, byl použit jako dominanta vánoèní výzdoby 
Ostrova. Mìsto vìnovalo na tuto kulturní akci ze 
svého rozpoètu 25 tisíc korun, které ušetøilo snížením 
èástky urèené na nákup spotøebního propagaèního 
materiálu. 

Pokácený strom
se ještì rozsvítil

(red)

Podle provádìcí vyhlášky k zákonu o odpadu se 
povinnosti vztahují jak na zpìtný odbìr, týkající 
se nepodnikajících fyzických osob (obèanù), tak 
na oddìlený sbìr, vztahující se na právnické 
a podnikající fyzické osoby. Obèané mohou pøi 
zakoupení nového elektrospotøebièe odevzdat 
starý  elektrospotøebiè, sloužící 
stejnému úèelu (napøíklad praèku za praèku, 
televizi za televizi), bez ohledu na znaèku vý- 
robku. Prodejce je povinen takový elektrospo- 
tøebiè bezúplatnì pøevzít a zajistit jeho eko- 
logickou likvidaci. Povinnost øešit odbìr starého 
spotøebièe má prodejce dokonce i v pøípadì, že 
od nìj zákazník nový spotøebiè nekupuje. Mìl 
by poradit, kam lze starý výrobek odevzdat 
k likvidaci, jinak je povinen pøijmout ho sám 
s následným zajištìním recyklace èi ekologické 
likvidace. Stejná povinnost platí pro prodáva- 
jícího i pøi prodeji z internetu: obèan pøedá svùj 
starý elektrospotøebiè bezúplatnì dopravci, kte- 
rý mu nový výrobek pøiveze. Obèané Ostrova 
mají navíc možnost staré kompletní elektro- 
spotøebièe odevzdat bezúplatnì do sbìrného 
dvora firmy Tima, kde se tøídí a pøedávají spo- 
leènostem, povinným zajistit a financovat jejich 
další využití a ekologickou likvidaci. Tím se vý- 
znamným zpùsobem šetøí finanèní prostøedky 
mìsta.

Kompletním spotøebièem se rozumí spotøebiè, který 
má všechny základní èásti, tedy nosnou konstrukci, 
hnací a hnanou èást (napøíklad praèka musí mít 
motor, buben, pláš�. Sporák musí mít topná tìlesa, 
troubu, varné plotny, pláš�. U chladnièky to je motor, 
kompresor, chladící okruh, pláš�, apod.). Elektro- 
spotøebièe, které nejsou kompletní, jsou elektrood- 
padem, který firmy s povinností zpìtného odbìru 
nejsou povinny pøevzít. 

Takové neúplné elektrospotøebièe mùže obèan 
rovnìž odkládat ve sbìrném dvoøe, avšak na rozdíl 
od kompletních spotøebièù musí mìsto za jejich 
odstranìní v rámci provozu systému sbìru, svozu, 
tøídìní a odstraòování odpadù zaplatit.
 
To znamená, že se tyto náklady na ekologickou 
likvidaci promítnou v poplatcích obèanù za odpad. Je 
tedy v jejich zájmu odevzdávat vysloužilé èi porou- 
chané elektrospotøebièe kompletní, protože tím šetøí 
i svoji kapsu.

Prodejce elektrických spotøebièù má také povinnost 
informovat kupujícího o pøíspìvku na likvidaci hi- 
storických elektrozaøízení (PHE), protože o tuto èást- 
ku je navýšena cena prodávaného výrobku. Zákon 
nestanoví, kdy má být tato informace poskytnuta, 
takže se mùže stát, že se o navýšení koneèné ceny 
zákazník dozví teprve v okamžiku placení. 

Podrobný výèet skupin elektrospotøebièù, na 
které se vztahuje povinnost zpìtného odbìru, 
poskytne obèanùm odbor Životního prostøedí 
MÚ Ostrov, který v pøípadì stížností èi podnìtù 
ohlednì neplnìní povinnosti prodejcù takový 
pøípad provìøí, zdokumentuje a zjistí-li porušení 
povinnosti v oblasti zpìtného odbìru, podá 
podnìt Èeské inspekci životního prostøedí k za- 
hájení správního øízení o uložení pokuty, která 
mùže dosáhnout až 10 milionù korun. 

kompletní

Zpìtný odbìr elektrozaøízení 
z domácností

Petr Tomeèek, odbor ŽP

V loòském roce pøibyly ve mìstì tøi nádoby na 
sklo, tøi na papír a šest na plasty. Pro srovnání 
uvádíme výsledky tøídìní. 

 papír 85 tun, sklo 74  
tun, plasty 34 tun

 papír 109 tun, sklo 93 
tun, plasty 45 tun

V letošním roce pøibude jedna nádoba na sklo na 
stanovišti v Jáchymovské ulici a jedna nádoba na 
plasty mezi Jídelnou Adam a nákupním støediskem 
Plus. Pøipravujeme také zøízení nového stanovištì pro 
všechny tøi druhy tøídìného odpadu poblíž Domu 
s peèovatelskou službou (døíve Penzion pro dùchod- 
ce). Zodpovìdným obèanùm dìkujeme. 

1. ledna až 31. øíjna 2005:

1. ledna až 31. øíjna 2006:

Výsledky tøídìní odpadù v Ostrovì

Zapsala Mgr. Lucie Mildorfová

Zásobování domácností vodou v obci Hluboký je 
z pøevážné èásti zajištìno ze studnì v horní èásti obce. 
Tento vodovod je gravitaèní (dodávka vody je øešena 
samospádem). Menší poèet objektù je zásoben vo- 
dou z vlastních studní. Z dùvodù nevyhovující kvality 
vody ve studních a nedostateèné kapacitì vodních 
zdrojù zaèlení Vodohospodáøské sdružení obcí zá- 
padních Èech, jehož je mìsto Ostrov èlenem, stavbu 
vodovodu pro obec Hluboký do plánu investic pro 
rok 2007. Náklady jsou cca pìt milionù korun (bez 
DPH), Mìsto Ostrov pøispìje èástkou tøi miliony 
korun. Vlastní pøivadìè vody do obce Hluboký bude 
napojen v západní èásti Kfel na stávající vodovod, 
v úseku Kfely Hluboký má délku 1786 metrù. V obci 
Hluboký bude vodovod napojen na východní vìtev, 
k jejíž výstavbì zároveò dojde (mìøí 602 metrù) 
a vìtev západní, která dnes slouží k dodávce vody po 
obci (tato vìtev dlouhá 350 metrù byla v roce 1997 
kompletnì zrekonstruována).

Pøíspìvek Vodohospodáøskému 
sdružení obcí západních Èech

(rep) 

Na Mìstském úøadì v Ostrovì se setkali zástupci 
obcí a mìst Sdružení Krušné hory západ s pøedsta- 
viteli DK Ostrov, TJ Ostrov, MDDM Ostrov a dalšími 
subjekty, aby spoleènì diskutovali o spoleèné strate- 
gii rozvoje mikroregionu. Pùvodní Strategii je tøeba 
aktualizovat a pøizpùsobit podmínkám, umožòujícím 
èerpání dotací z rùzných dotaèních titulù. Cílem všech 
zúèastnìných je pøipravenost èerpat finanèní pro- 
støedky v plánovacím období 2007 až 2013. Strategie 
se pøipravuje v souvislosti se vznikem Místní akèní 
skupiny Krušné hory západ. Tuto organizaci tvoøí 
veøejný i soukromý sektor, který má zájem o rozvoj 
celého regionu. 

Spolupráce v oblasti 
regionálního rozvoje

(rep)

Stávající trolejbusové vedení z Horního Žïáru do 
Jáchymova se ruší. Pøíslušná firma nabídla Mìstu 
Ostrov odprodej sloupù v cenì 10 tisíc korun (bez 
DPH) za kus, což èiní celkem 416 500 korun (na zmí- 
nìných sloupech má mìsto umístìny výložníky ve- 
øejného osvìtlení). V pøípadì koupì tìchto sloupù 
zùstane dosavadní osvìtlení Horního Žïáru zacho- 
váno. Pokud by se musely osazovat sloupy nové, byla 
by cena zhruba ètyønásobná, a to i v pøípadì, že by 
bylo možno použít stávající rozvod (v opaèném pøí- 
padì by byla cena témìø pìtinásobná). Rada mìsta 
doporuèila zastupitelstvu schválit pro potøeby veøej- 
ného osvìtlení Horního Žïáru koupi 35 stožárù zru- 
šeného trolejbusového vedení. Mìsto plánuje osadit 
svítidly i další sloupy, což znamená dalších cca 230 
tisíc korun navíc. 

Odkoupení sloupù 
veøejného osvìtlení

(rep)
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Zprávy ze škol

Vzhledem ke stoupajícímu zájmu rodièù o zaøazení 
dítìte do pøípravné tøídy bych ráda pøedstavila tako- 
vouto tøídu na naší škole. Pøípravná tøída pro pøed 
školní dìti, dìti s odkladem povinné školní docházky 
a pro dìti ze sociálnì a kulturnì znevýhodnìného 
prostøedí byla na naší škole poprvé otevøena ve 
školním roce 1997/98. Pokusné ovìøování, sle-
dované Výzkumným ústavem pedagogickým Praha, 
trvalo do roku 2000 a jednoznaènì prokázalo 
oprávnìnost této pøípravy dìtí. Poèet žákù v pøí- 
pravné tøídì stanovuje školský zákon na sedm až 
patnáct a vìnuje se jim kvalifikovaná pedagožka. Dìti 
získávají vìdomosti, dovednosti a návyky potøebné 
k bezproblémovému pøechodu do první tøídy, jistotu 
a suverenitu, která jim pomùže k dobrému startu na 
zaèátku školní docházky. Mají pøehled o organizaci 
školy, nepøekvapí je zvonìní ani starší spolužáci, jsou 
seznámeny s prací školní družiny a jídelny. V pøed- 
stihu vlastnì znají vše, co budoucí prvòáèky teprve 
èeká a to jim pomáhá ke klidu, potøebnému k zvlád- 
nutí uèiva. Dìtem, které to potøebují, je též vìnována 
logopedická a grafomotorická péèe. Docházka do 
pøípravné tøídy je bezplatná. Ètyøi vyuèovací hodiny 
jsou dìleny na bloky, v nichž se pøedevším formou 
hry objevuje výuka základních matematických a jazy- 
kových dovedností, hudební, výtvarné, tìlesné a pra- 
covní výchovy. Všechny dìti mají rovnocenné posta- 
vení, jsou motivovány pochvalou, povzbuzením, po- 
zitivním hodnocením. Chodí na vycházky do pøírody, 
relaxují na školním høišti, mají možnost zapojit se spo- 
lu s ostatními žáky školy do jazykových, sportovních 
i dalších kroužkù. V rámci pøedškolní docházky nejsou 
ochuzeny o filmová a divadelní pøedstavení, úèastní 
se výstav, besed, školního výletu. Zaøazení dítìte do 
pøípravné tøídy se provádí na základì žádosti rodièù 
dítìte, dále na základì doporuèení pedagogicko-psy- 
chologické poradny a odborného lékaøe (pediatra).

Vážení rodièe, máte-li zájem o zaøazení vašeho 
pøedškolního dítìte do pøípravné tøídy, pøijïte 
se s ním podívat do naší školy na Návštìvní 
odpoledne 10. ledna od 14.30 do 17 hodin nebo 
ve dnech 15. až 16. ledna od 14.30 do 17 hodin, 
kdy bude na škole probíhat zápis. Informace vám 
budou poskytnuty také na telefonu 353 612 762. 

V prosinci se uskuteènil již tøetí roèník dìjepisné sou- 
tìže o Pohár Královské mincovny, kterou poøádá 
Krajské muzeum Karlovy Vary. Porotci jsou dva na- 
nejvýš vážení a vyhlášení znalci místního regionu, 
Stanislav Burachoviè a Jiøí Klsák. Téma je samozøejmì 
jasné: historie Karlovarského kraje. Soutìž probíhá 
v kategorii základních škol a odpovídajících roèníkù 
víceletých gymnázií a v kategorii støedních škol. Sou- 
tìžící z ostrovského Gymnázia nenašli ani letos své 
pøemožitele: Petra Jílková a Vít Hynek z tercie A ob- 
hájili vítìzství z loòského roku. Mezi støedoškoláky 
také obhájili loòský triumf Jan Hynek a Jan Adamoviè 
ze sexty A: zvítìzili dokonce tøikrát po sobì! Jaký je 
recept na vítìzství? Oba se shodují v tom, že nej- 
podstatnìjší je mít ucelený všeobecný pøehled o Kar- 
lovarském kraji a dostateènou kreativitu pøi vypra- 
cování úkolù pøímo v mincovnì! Hlavní zásluhu na 
tom, že soutìž dosud nepoznala vítìze z jiné školy, 
má jistì i profesorka dìjepisu a èeského jazyka Ivana 
Alfonsová, která své svìøence svìdomitì pøipravuje. 
Poháry a diplomy budou vystaveny na Dni otev- 
øených dveøí Gymnázia 12. záøí. 

Støední prùmyslová škola uspoøádala i letos svùj Den 
otevøených dveøí. Žákùm devátých roèníkù základ- 
ních škol, jejich rodièùm i široké veøejnosti se otevøely 
brány zámecké budovy ve ètvrtek 9. prosince. Vedle 
základních informací o historii budovy na Jáchy- 
movské ulici se zájemci mohli seznámit s vybaveností 
uèeben. Pøesvìdèili se, že oproti minulému roku pøi- 
byly interaktivní tabule, schopné uèinit výuku v øadì 
pøedmìtù atraktivnìjší, nabídka vyuèovaných oborù 
se rozšíøila o jeden strojírenský obor, studenti se uèí 
pracovat na pøístrojích, které byly poøízeny z nej- 
rùznìjších grantù. Každý se také mohl seznámit s na- 
bídkou oborù, vyuèovaných na odlouèeném pra- 
covišti v Dolním Žïáru, a získat informace o aktivitách 
partnera školy, spoleènosti Witte Nejdek. Tato firma 
ve spolupráci s naší školou uspoøádala pro osmé 
a deváté roèníky základních škol Karlovarska soutìž 
v oblíbeném sudoku. Poèetná sestava luštitelù se 
utkala ve tøech kolech s nástrahami pøipravených pøí- 
kladù a nejlepší si odnesli hodnotné ceny (MP3 pøe- 
hrávaèe), které jim bezpochyby zpøíjemnily vánoèní 
svátky. Každým rokem se naše škola prezentuje ve- 
øejnosti také svým maturitním plesem, poøádaným 
v Grandhotelu Pupp. Pøestože se letos tradièní setkání 
souèasných i bývalých maturantù uskuteèní až 
9. bøezna, organizátoøi vyzradili nìkolik zaruèenì 
žhavých zpráv. Studenti a studentky, navštìvující 
zámeckou budovu, se rozhodli po plných 13 letech 
pøekvapit a hodlají nacvièit pøedtanèení svými silami. 
Nezbývá než odvážnému plánu držet palce a tìšit se 
na okamžik, kdy na taneèním parketì studenti zúroèí 
týdny tvrdých pøíprav. 

Pøed zimními prázdninami jsme se tradiènì sešli na 
vánoèní besídce. Žáci si mohli spoleènì zazpívat 
koledy, zatancovat èi zahrát krátké scénky. Poslední 
den vyuèování mìly tøídy se svými tøídními uèiteli 
vlastní program ve slavnostnì vyzdobených tøídách. 
Ochutnávalo se cukroví a povídalo o Vánocích, dìti si 
navzájem vymìòovaly dáreèky. Ve škole máme vždy 
pøipravenu prodejní výstavku výrobkù našich dìtí, 
letos je ukázka prezentována i ve výloze prodejny 
nábytku v Lidické ulici. Vystaven je keramický betlém, 
který žáci vytvoøili v hodinách výtvarné výchovy. 
Školní turnaj v nohejbalu vyhrála osmá tøída. Žáci 
März, Maco a sourozenci Stopferovi se zúèastnili 
také zimního turnaje ve florbalu na ZŠ Masarykova 
a byli vyrovnanými soupeøi všem školám. Každo- 
roènì navštìvujeme Minidivadélko, i letos se nám 
komponovaný poøad ZUŠ velmi líbil. Pomalu se bude 
blížit pololetí a na nebohé, ještì prázdninovì nala- 
dìné žáky èekají písemné práce a zkoušení.

Pøeji všem, aby tento nový rok byl alespoò 
o trochu lepší, aby zdraví, štìstí, láska a vzájem- 
né porozumìní byly v popøedí. 

Prosinec patøí na naší škole k nejrušnìjším mìsícùm, 
žáci se v nìm soustøedili na pøípravu Vánoèní aka- 
demie, uskuteènìné v posledním pøedvánoèním tý- 
dnu v DK Ostrov. Vítaným zpestøením pro dìti byla 
mikulášská besídka, kdy do výuky vstupovali èerti, 
Mikuláši a andìlé. Žáci II. stupnì a tøída 4. A poté 
oslavili Mikuláše soutìžemi i volným bruslením na 
ledì nového zimního stadionu. Dìti z pìveckého 
kroužku i letos navštívily obyvatele Domu pokojného 
stáøí v Hroznìtínì, potìšily je pohádkovou operkou, 
vánoèními koledami a dárky v podobì stromeèkù 
z lepenky od dìtí 3. tøíd a paní uèitelky Filipi. Ve 
výtvarné soutìži Vánoèní hvìzda byla tøetím místem 
ocenìna kresba Jakuba Krejzy z 9. B. V rámci vý- 
tvarné výchovy zhlédly dìti ze 7. B výstavu prací vy- 
kmanovských vìzòù v DK Ostrov a žáci 9. B se 
zúèastnili besedy na téma, atraktivní pøedevším pro 
dívky, Výtvarné umìní v líèení. V prosinci probìhlo 
školní kolo Olympiády v èeském jazyce. Žáci 9. A se 
zapojili svými literárními pracemi na téma Holocaust 
a jeho reflexe do soutìže Daniel. Dìti z 6. tøíd se 
vydaly do Prahy, kde navštívily výstavu Lovci mamutù 
v Národním muzeu. V plavecké štafetì okrskového 
kola nás reprezentovalo družstvo dìtí 4. A, 4. B a 5. B, 
umístilo se na tøetí pøíèce. O zábavu mìly dìti 
postaráno i v družinì. Vychovatelky si pro nì pøipra- 
vily mj. turnaj ve skoku pøes švihadlo, soutìž o nejori- 
ginálnìjší vánoèní ozdobu a karetní odpoledne. Po- 
chopitelnì i sem zašli Mikuláš s èerty a andìly a i zde 
se slavily Vánoce besídkou. Na 15. a 16. leden vždy 
srdeènì zveme všechny budoucí prvòáèky a jejich 
rodièe k zápisu, který bude vždy od 14.30 do 
17 hodin. Zájemci si mohou naši školu prohlédnout 
10. ledna od 14.30 do 17 hodin v rámci Návštìvního 
odpoledne. 

Pøípravná tøída 
na ZŠ Klínovecká 

Mgr. Rùžena Endrštová, øeditelka 

ZŠ praktická a ZŠ speciální

Daniela Brodcová

Pouhý mìsíc do pololetního vysvìdèení mnohým 
nedovolí naplno se vìnovat zimním radovánkám. 
Nicménì novoroèní pøedsevzetí a odhodlání budou 
jistì korunována zaslouženým úspìchem. Pøedvá- 
noèní období bylo pro žáky naší školy také úspìšné: 
tøída 5. A se pìknì umístila v soutìži SuperÈtenáøi 
2006, žáci šestých roèníkù navštívili výstavu Pravìk 
v Národním muzeu v Praze a osmáci si program roz- 
šíøili ještì o prohlídku Židovského muzea. Tradicí se již 
stalo vystoupení pìveckého souboru Májová sluníè- 
ka na Mírovém námìstí pøi rozsvìcení vánoèního 
stromu. Významnou událostí v naší škole je odchod 
dosavadní øeditelky Mileny Doležalové do dùchodu 
a nástup nového øeditele Rudolfa Radonì. Ve dnech 
15. a 16. ledna probìhnou zápisy do prvních tøíd. 

S koncem kalendáøního roku se uzavøela jedna z ka- 
pitol Základní školy Májová v Ostrovì. Do dùchodu 
odchází øeditelka školy, Mgr. Milena Doležalová. Ve 
funkci pùsobila od roku 1994 a je za ní vidìt poøádný 
kus práce. Bìhem tohoto období získala škola reno- 
mé sportovní školy s velmi dobrým zázemím, o èemž 
svìdèí mimo jiné každoroèní poøádání atletické sou- 
tìže Ostrovská minitretra. V tvùrèí atmosféøe vznikl 
jeden z nejstabilnìjších a nejstmelenìjších kolektivù 
ostrovských škol, který vždy oceòoval chápající a las- 
kavé vedení paní øeditelky, její skromnost, praco- 
vitost a osobní lidský pøístup ke každému jednotlivci. 
Pod jejím vedením si škola vybudovala u ostrovské 
veøejnosti dobrý zvuk. Dìkujeme paní øeditelce za její 
poctivou práci pro školu a nadšení, s nímž se vìno- 
vala nelehké profesi vzdìlávání dìtí. Pøejeme jí mno- 
ho zdraví, spokojenosti a pohody v dalším životì. 

Podìkování

Májový trojlístek

Mgr. Naïa Èechmanová  

Zamìstnanci, rodièe a žáci ZŠ Májová

ZŠ Klínovecká 

Mgr. Jana Paøíková

Ze zámecké budovy

Mgr. Libor Háèek 

Jan Hynek a Jan Adamoviè jako vítìzové.  Foto: Mgr. Libor Velièka

Mgr. Libor Velièka

Gymnazisté opìt s pohárem 
Královské mincovny!

Pokraèování na stranì 15



Taneèní skupinu Mi- 
rákl dobøe znají náv- 
štìvníci kulturních 
programù v Ostrovì 
i dalších mìstech na 
Karlovarsku, její vì- 
hlas však už dávno 
pøekroèil i hranice 
tohoto regionu. Když 
pøed dvanácti lety 
zakladatelka taneè- 
ního souboru, tehdy 
ještì Andrea Klugová, 
pøemýšlela o jeho ná- 

zvu, sestavila zaèáteèní písmena jmen zaklá- 
dajících èlenù, a vzniklo slovo Mirákl. Jako an- 
gliètináøce se jí okamžitì vybavilo anglické slovo 
„miracle“ (div, zázrak) a nutno dodat, že tento 
význam je pro její èinnost a výsledky souboru 
velmi pøíhodný. Navzdory tomu hovoøit o zá- 
zraku v souvislosti s pohádkovými úspìchy Mi- 
ráklu by bylo nespravedlivé, protože se za nimi 
skrývá pøedevším ohromné množství perné 
práce.

Do Ostrova jsem se pøistìhovala za manželem pøed 
tøemi lety, pøedtím jsem bydlela v obci Dolní Nivy 
u Sokolova. Pùvodním povoláním jsem uèitelka se 
zamìøením na èeský a anglický jazyk a obèanskou 
výchovu, které jsem vyuèovala na Základní škole 
s rozšíøenou výukou jazykù v Sokolovì. Nyní jsem na 
mateøské dovolené s patnáctimìsíèní dcerkou 
Anièkou. Práci s Miráklem jsem po jejím narození 
nepøerušila, naopak, soubor se neustále rozšiøuje. Po 
skonèení mateøské bych se ráda vrátila do školy, ale 
trochu mám starosti, jak všechno skloubím 
dohromady. Mám ještì jedenáctiletého syna, 
jmenuje se Reno a mimo jiné tanèí také v Miráklu.

Já sama jsem závodnì tanèila latinsko-americké 
a standardní tance. Pøed dvanácti lety, kdy jsem do- 
konèila studium na Pedagogické fakultì Univerzity 
Jana Evangelisty Purkynì v Ústí nad Labem, jsem se 
rozhodla se svou sestrou založit taneèní skupinu. Pù- 
vodnì nás bylo dvanáct èlenù, pøedvádìli jsme kolek- 
tivní pøedtanèení. V zaèátcích mi pomohla má vlastní 
taneèní prùprava, ke které patøí i základy klasického 
baletu. Z toho jsme se sestrou vycházely pøi choreo- 
grafii. Jak se skupina postupnì rozrùstala, následo- 
valy soutìže, pøehlídky a další pøíležitosti k nabírání 
zkušeností i ke srovnávání. 

Celý název naší skupiny je Taneèní studio Mirákl 
Sokolov a pùsobíme pøi Mìstském domì kultury 
v Sokolovì. V souèasné dobì èítá sto ètyøicet èlenù 
všech vìkových kategorií. Kolegynì vede dvì pøí- 
pravné tøídy, kde jsou už i tøíleté dìti, uèí se tam 
základùm baletu a rytmiky a já si z nich pak vybírám 
taneèníky pro vìkovou skupinu do jedenácti let, kte- 
rou vedu sama. V juniorech a hlavní skupinì už vìt- 
šinou pracujeme kolektivnì, spoleènì se podílíme 
i na choreografii. Pomáhá mi bývalá èlenka z hlavní 
skupiny Miráklu Iva Baranová, která sice není na 
mateøské jako já, ale jednoduché to s èasem a mož- 
nostmi také nemá, protože studuje práva, k trénin- 
kùm tedy využíváme hlavnì pátky a soboty. Ve sku- 
pinì juniorù máme dìti od jedenácti do patnácti let 
a od šestnácti let výše je takzvaná hlavní skupina. 
Zamìøujeme se pøedevším na show dance a parke- 
tové kompozice kolektivù, což jsou oficiální soutìžní 
disciplíny. Jako jediná taneèní skupina v Karlovar- 
ském kraji jsme èlenem Èeskomoravské taneèní or- 
ganizace, takže se každoroènì úèastníme všech po- 
stupových soutìží a musím øíct, že s èím dál vìtšími  

Prozradíte nìco o sobì?

Jak vznikla skupina Mirákl?

Pøedstavíte ètenáøùm dnešní Mirákl?

Ostrovský mìsíèník
Leden 20076

Rozhovor
Andrea Burešová Klugová vìøí na zázrak 

úspìchy. Letos organizujeme základní postupové 
kolo právì v Sokolovì, kam bych pøípadné pøíznivce 
tìchto taneèních odvìtví ráda pozvala.

Velkou pomocí jsou mi moji i manželovi rodièe 
a hodnì mi vycházejí vstøíc i rodièe dìtí. Když jsem 
mìla pøedloni vypoèten termín porodu na srpen, ne- 
chtìla jsem kvùli tomu rušit tradici našich srpnových 
táborù, na které jezdíme všichni spoleènì a kde kaž- 
doroènì vznikají také nápady na nová vystoupení. 
Rodièe se organizace ujali za mne a já už se jen na 
tábor pøijela podívat s malou Anièkou v náruèí. Poz- 
dìji si rodièe sami vypracovali pro sebe èasový rozpis, 
podle kterého mi od zaèátku pomáhali s hlídáním mé 
holèièky, a to nejen bìhem nácviku, ale i pøi vystou- 
peních a soutìžích. Vozili ji v koèárku a ve správný èas 
ji pøivezli na kojení, takže mi ubyla velká starost. Moc 
jim za to dìkuji.

Pøestože trénujeme tøikrát v týdnu a pøed premiérou 
nebo soutìží ještì èastìji, manžel mì všestrannì 
podporuje. Doplòujeme se i èasovì, protože vìtši- 
nou trénuji nebo vystupuji v odpoledních a veèerních 
hodinách, kdy on je na rùzných jednáních a schùzích, 
takže mì doma nepostrádá (manželem Andrey Bure- 
šové Klugové je starosta Ostrova Jan Bureš, pozn. 
red.). Jinak on sám moc netanèí, místo do taneèních 
chodil „za taneèní“, ale spolu jsme zvládli alespoò 
základní variace párových tancù. 

Já mám vìtšinou prvotní nápad, který pak dál spo- 
leènì propracujeme. Ovšem od první myšlenky ke 
koneèné podobì vystoupení na jevišti je ještì velmi 
dlouhá cesta. Kromì choreografie (taneèní kroky 
a pohyby) je tøeba sestøíhat a preciznì zpracovat hud- 
bu, to se dìje v profesionálním studiu. Dùležitá je 
i kostýmová výbava, v tuctovém obleèení bychom na 
vrcholných soutìžích neuspìli. Máme své vlastní ná- 
vrháøky a švadleny. Choreografii ještì dotváøíme 
rekvizitami, s jejichž realizací opìt pomáhají rodièe. 
Napøíklad na „Flinstounech“ jsme mìli pravìkou ská- 
lu, u Tarzana to byly pojízdné palmy s hady, pøi vy- 
stoupení Komu straší na vìži na hudbu Michaela 
Jacksona to byl dokonce velký skládací hrad. Také 
tanec se musí dotáhnout do všech detailù, je tøeba 

Jak pøi práci zvládáte péèi o malou 
dcerku?

Co tomu všemu øíká manžel?

Jak vznikají jednotlivá vystoupení?

mít i herecký talent, dùležitá jsou gesta, mimika… Mùj 
syn Reno, jenž navštìvuje první roèník osmiletého 
gymnázia, se našel v divadelním souboru Hop-Hop 
Ireny Konývkové,  to mu pomáhá i pøi tanci.

Naše odchovankynì Nikola Bernatová studuje dru- 
hým rokem na pražské taneèní konzervatoøi a podílí 
se na choreografii juniorù a dìtí se mnou. Znám ji od 
tøí let, kromì Miráklu se vìnovala i baletu, aerobiku, 
latinsko-americkým tancùm a dalším disciplínám. Ve 
svém roèníku patøí k tìm nejlepším, urèitì se s ní 
jednou setkáme na velkých jevištích jako s primaba- 
lerínou. Desetiletý Patrik Tusjak dokonce vystoupil 
loni v prosinci v pražském Národním divadle v pøed- 
stavení Louskáèek na hudbu Petra Iljièe Èajkovského. 
Je èlenem baletní pøípravky Národního divadla. Na 
jedné stranì nás mrzí, že nám odcházejí takové ta- 
lenty, na druhé stranì máme radost z jejich úspìchù 
a ony se k nám vracejí a pomáhají, napøíklad Nikola 
poøádá pro své vrstevníky odborné semináøe. Pro 
naše dìti je velkým vzorem.

Mne osobnì tanec urèitì hodnì ovlivòuje, stal se mi 
nezbytnou souèástí života, pohybem se dá vyjádøit 
mnoho vìcí, myšlenek, citù a pocitù. Má i vliv na 
životy jiných, zdánlivì nezúèastnìných: napøíklad ro- 
dièe našich taneèníkù se stýkají i mimo tréninky, stali 
se z nich pøátelé a stýkají se i v soukromí. 

To bych sice udìlala moc ráda, ale nejspíš se mi to 
nepodaøí. V souèasné dobì pracuji s taneèníky, kteøí 
mají za sebou základní taneèní prùpravu, ze které pøi 
pøípravì choreografií tìžím. Závodní tanec je finan- 
ènì nákladná záležitost, jsou to výdaje za pronájem 
sálù, kostýmy, hudbu a vše kolem. Nedávno jsme 
založili Obèanské sdružení Mirákl, snažíme se získat 
granty, budeme potøebovat finanèní podporu napøí- 
klad na uspoøádání taneèního mistrovství pro celé 
západní Èechy. Nikdy však neøíkám nikdy.

Už nìkolik let moderuji plesy a hlavnì párové taneèní 
soutìže rùzných výkonnostních tøíd. Pøipravuji ma- 
turitní pøedtanèení, od loòska spolupracuji také 
s ostrovským Gymnáziem. Má pøedtanèení nejsou 

Jsou v Miráklu výjimeèné talenty?

Ovlivní nìjak tanec i bìžný život?

Budete v Ostrovì také zakládat taneèní 
skupinu?

Vìnujete se ještì nìjakým dalším 
aktivitám?

Pokraèování na stranì 12
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K I N O K A V Á R N A LEDEN
KINOKAVÁRNA OD 15.00 HODIN
nedìlní promítání pro dìti

KINOKAVÁRNA OD 17.30 HODIN

CO PØIPRAVUJEME V KINÌ 
NA ÚNOR?

NOVINKY PÙJÈOVNY DVD
Domu kultury Ostrov

Pondìlí - sobota                8.00 - 21.00 
Nedìle    9.00 - 11.00    16.00 - 21.00

Pùjèovna DVD otevøena:

Každá desátá výpùjèka zdarma, VHS do 30 Kè

Zaèátky pøedstavení v 15.00 hodin, není-li uvedeno jinak

Zaèátky pøedstavení v 17.30 hodin, není-li uvedeno jinak

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

7. nedìle, 112 minut, vstupné: 30 Kè, pøístupný 
dìtem a rodièùm

Èeská rodinná komedie Marie Poledòákové

14. nedìle, 85 minut, vstupné: 30 Kè, pøístupný 
dìtem a rodièùm

Komorní pøíbìh režiséra Karla Kachyni z nemocnice 
malého mìsta

21. nedìle, 61 minut, vstupné: 30 Kè, pøístupný 
dìtem a rodièùm

Pohádka o tureckém nebezpeèí, zlých vílách a králi 
narozeném v obilném poli

28. nedìle, 131 minut, vstupné: 30 Kè, pøístupný 
dìtem a rodièùm

Tajemný muž v masce opìt zasahuje. Èeské titulky

JAK SE KROTÍ KROKODÝLI

MÌSTEM CHODÍ MIKULÁŠ

O JEÈMÍNKOVI

LEGENDA O ZORROVI

4. a 5. ètvrtek a pátek, 110 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 65 Kè, mládeži do 12 let nevhodný

Bostonský tajný policista Billy Costigan (Leonardo Di 
Caprio) je povìøen úkolem infiltrovat zloèineckou 
sí�. Zloèinec Colin Sullivan (Matt Damon), který pro 
zmìnu infiltroval policejní složky, aby získával pro 
zloèinecký syndikát cenné informace. Pak je tu ještì 
tøetí hráè, který hraje na obì strany. Billyho a Co- 
linova existence je rázem ohrožena a vystavena 
nepøátelské stranì, oba muži musí vyvinout ma- 
ximální úsilí, aby nebyli odhaleni. 
Produkce: USA. Žánr: akèní

6. a 7. sobota a nedìle, 107 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 65 Kè, mládeži pøístupný

Adam Sandler v roli zamìstnaného muže, který 
nestíhá práci a rodinu. Nezvládá zjistit ani to, který 
ovladaè zapíná televizi. Sežene si experimentální 
ovladaè, který zmìní celý jeho život: nejenže se 
stává vládcem své elektroniky, ale ovladaè má i jiné, 
mnohem pøekvapivìjší funkce. Jakýmsi zvláštním 
zpùsobem dokáže ztlumit štìkání psa a dokonce 
i pøetáèet hádky s manželkou. Novì nabitá moc 
Michaela však brzy ovládne… 
Produkce: USA . Žánr: komedie

11. až 14. ètvrtek až nedìle, 104 minut, premiéra
Vstupné: 70 Kè, do 12 let nevhodný

Film Karla Janáka o muzice, penìzích a gangsterech 
amatérech. Film nás tentokrát pøivádí do svìta 
mladých muzikantù, kteøí se neèekanì ocitnou tváøí 
v tváø praktikám podsvìtí a mafie. Èerná komedie 
o gangsterech amatérech je svým tématem i zpra- 
cováním ponìkud odlišná od pøedchozích teena- 
gerských komedií. V hlavní roli Vojtìch Kotek, Jiøí 
Mádl a další.  
Produkce: ÈR. Žánr: èerná komedie

18. a 19. ètvrtek a pátek, 91 minut, èeská verze, 
premiéra
Vstupné: 70 Kè, mládeži pøístupný

Zaklepejte s námi na dveøe záhadného domu. Nová 

SKRYTÁ IDENTITA

KLIK, ŽIVOT NA DÁLKOVÉ 
OVLÁDÁNÍ

RO©K PODVRA�ÁKÙ

V TOM DOMÌ STRAŠÍ !

5. a 6. pátek a sobota, 109 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 60 Kè, mládeži do 12 let nevhodný

Špatný èas. Špatné místo. Špatné èíslo. Duchaplný 
a nepøedvídatelný thriller, který se proplétá a toèí 
mezi svìtem kriminálníkù, zámìn osob a nekompro- 

NABÍT A ZABÍT

Lovecká sezóna
Ïábel, který nosí Pradu

animovaná strašidelná pohádka. Dvanáctiletý DJ 
Walters tráví vìtšinu èasu pøemýšlením o domì 
starého pana Nebbercrackera na protìjší stranì 
ulice, se kterým není nìco v poøádku. V polo- 
rozpadlém domì se neustále záhadnì ztrácejí vìci: 
zatoulané míèe, tøíkolky, hraèky i domácí zvíøata... 
Den pøed Halloweenem se dìti pokusí pøijít záhadì 
na kloub.
Produkce: USA. Žánr: animovaný rodinný

20. a 21. sobota a nedìle, 86 minut, èeská verze, 
premiéra
Vstupné: 60 Kè, mládeži pøístupný

Pøíbìh Spláchnutej se odehrává v ulicích britské 
metropole a pøekvapivì také pod nimi. Jeho 
hrdinou je rozmazlený myšák z lepší spoleènosti. 
Když se v luxusní rezidenci jeho páníèkù objeví 
kanálová krysa jménem Sid a dostane chu� na jeho 
místo, pøipraví Roddy ïábelský plán na její 
vyhoštìní, jehož hlavní èástí je spláchnutí Sida 
záchodovou mísou zpátky do kanálu. Jenže kdo 
jinému jámu kopá… Produkce: VB. Žánr: komedie

MIMOØÁDNÉ PØEDSTAVENÍ:
22. až 24. pondìlí až støeda, 147 minut, èeské 
titulky, premiéra
Vstupné: 70 Kè, do 12 let nevhodný

Promítáme pouze od 19.00 hodin!
Daniel Craig jako nový James Bond 007 ve filmu 
Casino Royale. Již 21. pokraèování nejúspìšnìjší 
filmové série všech dob. Casino Royale pojednává 
o zaèátcích Bondovy špionážní kariéry. V rámci své 
první mise s povìøením „007“ se má dostat na ko- 
bylku Le Chiffreovi, který se stal bankéøem svìto- 
vého terorismu. Celá øada nebezpeèných situací 
navždy zmìní Bondùv život.

25. a 26. ètvrtek a pátek, 115 minut, èeská verze, 
premiéra
vstupné: 60 Kè, mládeži pøístupný 

Po Harrym Potterovi, Pánovi prstenù a Letopisech 
Narnie pøichází další dobrodružné fantasy. Chudý 
farmáøský chlapec Eragon najde v Draèích horách 
podivný modrý kámen. Zprvu ho chce pouze 
zpenìžit, jenže když se z kamene „vyklube“ draèí 
vejce a z nìj pozdìji draèí mládì Safira, uvìdomí si, 
že stojí tváøí v tváø dobrodružství, které sahá vysoko 
nad jeho možnosti. Jeho prostý život pøes noc 
zanikne a on se ocitne v novém, nebezpeèném svìtì 
intrik, kouzel a válek.
Produkce: USA. Žánr: fantasy

27. a 28. sobota a nedìle, 96 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 70 Kè, do 12 let nevhodný

Dokonalý muž. Dokonalý pøíbìh. Dokonalá vražda. 
Na vystoupení mága Sida se pøišla také podívat 
studentka žurnalistiky Sondra. Iluzionista si ji vybere 
jako pomocnici pro svùj trik. Jaké je její pøekvapení, 
když se v bednì, kde má zmizet, objeví duch 
zavraždìného novináøe, který jí stihne øíci, kdo je 
„tarotový vrah“ a že má Sondra najít dùkazy.
Produkce: USA. Žánr: komedie

SPLÁCHNUTEJ

CASINO ROYALE

ERAGON

SÓLOKAPR

misní tvrdou pomstou. Slevin si zapùjèí byt od svého 
pøítele Nicka a netuší, že po Nickovi jdou dva tvrdí 
gangsteøi, kteøí hledají hazardního hráèe, jenž jim 
dluží prachy… Skvìlé herecké obsazení: Josh Hart- 
nett, Bruce Willis, Morgan Freeman, Ben Kingsley 
a Lucy Liu. 
Produkce: USA. Žánr: krimi thriller

12. a 13. pátek a sobota, 104 minut, premiéra
Vstupné: 70 Kè, do 12 let nevhodný

Film Karla Janáka o muzice, penìzích a gangsterech 
amatérech. Nový film Karla Janáka nás tentokrát 
pøivádí do svìta mladých muzikantù, kteøí se neèe- 
kanì ocitnou tváøí v tváø praktikám podsvìtí a mafie. 
Produkce: ÈR. Žánr: èerná komedie

19. a 20. pátek a sobota, 108 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 65 Kè, mládeži nepøístupný

Velká láska plná drog! Candy, nádherná, sexy, vol- 
nomyšlenkáøská dívka se setká a neèestným, nezod- 
povìdným Danem. Jsou finanènì na dnì, pøesto žijí 
ze svìtla, které jeden ve druhém vidí. Jak se ne- 
vyhnutelnì zhoršuje jejich manželství, tak se také 
zhoršuje duševní stav Candy…
Produkce: Austrálie. Žánr: romantické drama

MIMOØÁDNÉ PØEDSTAVENÍ:
22. až 24. pondìlí až støeda, 147 minut, èeské 
titulky, premiéra

Vstupné: 70 Kè, do 12 let nevhodný

Promítáme pouze od 19.00 hodin!
Daniel Craig jako nový James Bond 007 ve filmu 
Casino Royale. 

26. a 27. pátek a sobota, 83 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 55 Kè, mládeži nepøístupný

Borat Sagdijev je šestým nejvýznamnìjším Kaza- 
chem a nejlepším televizním reportérem Kazašské 
státní televize, která ho vyšle do USA, aby zde natoèil 
dokument o této „zemi neomezených možností“, 
pøípadnì aby si našel novou manželku, protože tu 
starou tlustou mu znásilnil a roztrhal medvìd. 
(Skuteèná kazašská vláda nemá s tímto filmem nic 
spoleèného a oficiálnì proti nìmu podala protest.) 
Produkce: USA. Žánr: komedie

RO©K PODVRA�ÁKÙ

CANDY

CASINO ROYALE

BORAT

My dva a køen
CASINO ROYALE

TAJEMSTVÍ LOÒSKÉHO LÉTA 3
Hrùza jednoho léta pokraèuje…
PIRÁTI Z KARIBIKU: TRUHLA MRTVÉHO
MUŽE
Kapitán Jack je zpìt.
AUTA
Láska prochází pøes plynový pedál.
DÙM U JEZERA
Sandra Bullock v romantickém filmu.
BESTIE KARLA
Hrùzný pøíbìh èeské bestie byl natoèený podle 
skuteèné události.
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LEDEN
Program Domu kultury

LO STUPENDO aneb

Tenor na roztrhání

PØIPRAVUJEME

HRDÝ BUDŽES
Bára Hrzánová

7. ledna, Stará radnice Ostrov
Výstava

Medailér, sochaø a grafik František Pavlù 
Konec výstavy 31. ledna 
Vstupné: 10 Kè

17. ledna, divadelní sál DK Ostrov Dopolední 
pøedstavení pro školy

BALET PRAHA JUNIOR 

Vzdìlávací výukový program, kdy studenti ukazují 
studentùm, co vlastnì znamená tanec, jaké taneèní 
styly se mohou nauèit a mnoho dalšího. V pøípadì 
zájmu o pøedstavení pro školy kontaktujte  produkci 
taneèního centra Praha, tel. 776 709 814, 220 611 
980. Vstupné: 40 Kè

17. ledna 19.00 hod., divadelní sál DK Ostrov 
Veèerní pøedstavení

Pøedstavení se koná v rámci Mezinárodních týdnù 
tance, kdy jednotlivé choreografie vznikly s obsa- 
zením èi za pomoci kolegù z jiných èástí Evropy.
Vstupné: 70 Kè

19. ledna 19.30 hod., divadelní sál DK Ostrov

Naivním pohledem osmiletého dítìte sugestivnì 
provází tragikomickými roky husákovské norma- 
lizace.
Hrají: Bára Hrzánová (za tuto roli byla ocenìna 
Thalií 2003), Jarmila Vlèková (alternace: Marcela 
Šiková), Libor Jeník
Vstupné: 260, 240, 200, 150 Kè

FRANTIŠEK PAVLÙ

„JAK SE DÌLÁ TANEÈNÍK“

BALET PRAHA JUNIOR + HOSTÉ

HRDÝ BUDŽES

27. ledna Dùm kultury Ostrov

Spoleèenský sál
19.45 hod. Uvítací nápoj
20.30 hod. Pøedtanèení taneèní skupiny Mirákl

22.00 hod. 
23.00 hod. Vystoupení taneèní skupiny Mirákl
24.00 hod. Pùlnoèní pøekvapení 
Spoleèenský sál:  taneèní skupina Rullete music Cheb
T-klub: taneèní skupina Krystal Karlovy Vary
Kavárna: diskotéka
 Tombola
Vstupné: 290, -100 Kè
Pøedprodej v IC v DK Ostrov

30. ledna 17.00 hod., T klub, DK Ostrov

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

PLES DK OSTROV 2007 

PETRA  JANÙ

TANEÈNÍ PODVEÈER

4. února, Stará radnice, zahájení výstavy

Vítìzové fotografické soutìže „Jak vidím Ostrov“ 
Jitka Rjašková a Petr Liška pøedstaví své práce. 
Jedineèná kolekce fotografií známých i ménì 
známých míst mìsta i blízkého okolí, architektury, 
památek i bìžného života ve mìstì. Výstava potrvá 
do 28. února.

21. února 19.30 hod., divadelní sál Ostrov

VLASTENECKÁ KOMEDIE FRANTIŠKA RINGA 
ÈECHA se zpìvy a tanci o lásce nezbedného 
poslance ke krásné missce a šlechetném prezidentovi

Hrají: 
MÁÒA, 
Miss Kocourkov 2020: URŠULA KLUKOVÁ 
MARCELA,
její šeredná kamarádka: Martha Olšrová
VÁCLAV, 
èerstvì zvolený poslanec: Petr Martinák
TONDA, 
pøedseda Václavovy strany: Michal Gulyáš
DANIEL, bankéø a burzián: Jaroslav Sypal
LENIN / hrabì CORNUTO: Jiøí Helekal
PALIVEC/ PREZIDENT/FORBÍNY: 
František Ringo Èech
Scénáø:  FRANTIŠEK RINGO ÈECH
Režie:    JAROSLAV SYPAL
Vstupné: 260, 240, 200, 150 Kè

OSTROV VE FOTOGRAFII

NA BRUSEL, VÁVRO!

PØEDPRODEJ V INFOCENTRU V DK 
OSTROV OD 10. LEDNA 2007

26. ledna 19.00 hod., Stará radnice Ostrov

Mgr. Libor Steiner projel Japonsko jako sborový 
zpìvák operního souboru Divadla Josefa Kajetána 
Tyla v Plzni (2003 a 2005 - turné po Japonsku).  Pro- 
vede nás místy a mìsty (Tokio, Osaka, Kobe, 
Hiroshima, Nagoya, Nagano), zastavíme se v Údolí 
opic v Yudanako, v národním parku Hakone 
a dalších místech. K dispozici budou fotografie 
v albech, promítané snímky  i rùzné „rekvizity", které 
si pøivezl.
Vstupné:  40 Kè

JAPONSKO

25. ledna 19.00 hod., Stará radnice Ostrov 

Polský cestující uèitel Karol Sleczek
Pøednáška o buddhismu Diamantové cesty
Vstupné: 40 Kè

BUDDHISMUS NA ZÁPADÌ
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Kultura

Na své pøednášce o cestì do Indonésie pøivítal ten- 
tokrát cestovatel a fotograf Stanislav Hoøínek pøekva- 
pené návštìvníky Staré radnice stylovým odìvem: 
zlatou šerpou kolem èela a tradièním indonéským 
sárongem, který známe v našich krajích spíš jako 
obleèení bøišních taneènic, ale v Indonésii jej bìžnì 
nosí i muži. Souèástí vyprávìní byla i prohlídka 
mnoha fotografií a promítání diapozitivù, navíc mohli 
zájemci ochutnat pravou indonéskou kávu. Když se 
pak pøi besedì posluchaèi dozvìdìli, že za svùj život 
navštívil cestovatel už pìtašedesát zemí, zajímalo je, 
kde se mu líbilo nejvíc.
„Nejradìji mám Jižní Ameriku, ta bez konkurence 
stále vede,“ odpovìdìl Stanislav Hoøínek. 

Medailér, sochaø a grafik František Pavlù (nar. 1932) 
patøí k nejstarším souèasným umìlcùm, pøesto si 
hledáním stále nových variant udržuje mladistvý 
pohled a tvùrèí pøístup pøi zachování charakteristické 
tvùrèí tváøe. Vystudoval Vysokou školu umìlec- 
koprùmyslovou v Praze u profesora Bedøicha 
Stefana. Protože byl jeho oblíbeným studentem, 
dostalo se mu mnohem hlubšího vzdìlání v oboru 
medaile a plastiky. Jeho aktivní úèast na libereckém 
výtvarném projektu Socha a mìsto mìla v 70. letech 
za následek neoblibu u tehdejšího politického 
režimu, proto mìl do poèátku 90. let málo pøíležitostí 
k samostatné prezentaci. Pravidelnì se však úèastnil 
spoleèných výstavních projektù èeských medailérù 
a mezinárodních pøehlídek medailí. Nyní se jeho 
obdivuhodná invence soustøeïuje do koláží, frotáží, 
muchláží a pastelù.

27. ledna 

PLES DOMU KULTURY 
OSTROV 2007

Pøipravujeme na rok 2007

Jaroslava Rošková, programové odd. DK

Adventní pøedvádìní starých øemesel v Domì kultury 
Ostrov se tentokrát uskuteènilo zaèátkem prosince. 
Ráda bych podìkovala všem, kdo se na této zdaøilé 
akci podíleli. Spokojeni jsme byli nejen my pøed- 
vádìjící; kladnou odezvu jsme zaznamenali i u ná- 
vštìvníkù, kteøí si pomalu zvykají na tyto pravidelné 
pøedvádìcí dny. 
Na další podobnou ukázku starých øemesel se 
mohou obèané Ostrova tìšit o Velikonocích. 

Navštívil pìtašedesát zemí

František Pavlù

Speciální pedagog Vìznice Ostrov instaluje obrazy svých svìøencù.
Foto: Irena Janeèková

Podìkování 

Jana Dvoøáková 

Cestovatel Stanislav Hoøínek se ozdobil prvky stylového indonéské- 
ho odìvu.                                                       Foto: Lucie Kiliánová

V poøadí již druhá výstava obrazù a kreseb ostrovských 
vìzòù, uspoøádaná v Domì kultury koncem listopadu, 
vzbudila velký zájem veøejnosti i médií (napø. obsáhlou 
reportáž uvedla televize ÈT 1). Podle pøesvìdèení 
speciálního pedagoga Vìznice Ostrov Josefa Øízka, 
i mnoha návštìvníkù, byly nìkteré z vystavených prací 
srovnatelné s díly profesionálních malíøù. To je za- 
jímavé zejména proto, že nikdo z vystavujících autorù 
se pøed nástupem do výkonu trestu malbou nezabýval 
ani ji nestudoval. Výstava pøedstavuje mimo jiné 
i zúroèení dlouholeté koncepèní práce zamìstnancù-
specialistù vìznice s odsouzenými. Výchova k tvoøi- 
vosti je podle nich jednou z cest, jak u odsouzených 
pozvolna mìnit jejich životní postoje. (jan)

Vìzni vystavovali obrazy

(jan)

 (rep)

12. bøezna

Autor Donald Churchill. Od premiéry Natìraèe uply- 
nulo v listopadu 2006 neuvìøitelných dvanáct let, 
a pøesto se tato hra, ozdobená hereckou improvizací, 
stále setkává s plnými sály. Diváci se na ni dokonce 
opakovanì vracejí. Inscenace je nesmrtelná zejména 
díky skvìlému klaunství hereckých protagonistù. 
V nejrùznìjších promìnách jednotlivých pøedstavení 
si diváci i herci mohou být jisti jen jediným: možné je 
úplnì všechno! Hrají:  Pavel Zedníèek, Jana Paulová, 
Simona Stašová (Zuzana Mixová), režie: Ladislav 
Vymìtal.

Duben 

Autor Niccolo Machiavelli v podání Divadelní spo- 
leènosti Jana Hrušínského. Že úèel svìtí prostøedky? 
A že koho nechytí, není zlodìj? A že není podstatné, 
jak se vìci mají, ale jak se jeví navenek? Vítejte tedy 
ve slunné Florencii! Staòte se svìdky jednoho z nej- 
neuvìøitelnìjších milostných dobrodružství v dìji- 
nách. Jaký je prostøedek pro naplnìní milostné tou- 
hy? Co pomùže pøi potížích s vyprazdòováním hor- 

Natìraè 

Mandragora 

HOST PLESU PETRA JANÙ

monù lásky a zvýší enormnì potenci orgánù? Man- 
dragora. Jedinì Mandragora Niccola Machiavelliho, 
nejslavnìjší komedie italské renesance! Hrají: Radek 
Holub, Miroslav Vladyka, Jan Hrušínský, Zdenìk 
Hruška, Martin Preis, Lenka Krobotová, Tereza 
Nìmcová,  Miluše Šplechtová, Martina Menšíková

Kvìten  

Divadlo Járy Cimrmana.

Zmìna programu vyhrazena! 

Dlouhý, Široký a Krátkozraký

Na Mikuláše se v kostele sv. Michaela ukázal i èert. Bonbóny, které rozdával dìtem, byly ale pìknì ošklivé: slané a kyselé. Všechno, co pochází 
od èerta, totiž vypadá hezky jen na pohled.                                                                                                           Foto: Ing. Marek Poledníèek
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Provozujeme pøedevším závodní krasobruslení, úèast- 
níme se závodù v rámci Poháru Èeského krasobru- 
slaøského svazu, jehož jsme èlenem. Jsme také èlenem 
Sportovní unie Karlovarska. Závodnice, èlenky našeho 
klubu, jsou ve vìku od ètyø do 15 let. Za šest let pù- 
sobení (první dva roky jsme se pomalu rozjíždìli, jeden 
až dva tréninky v týdnu, dnes již trénujeme témìø kaž- 
dý den) zvyšujeme úroveò a rozšiøujeme èlenskou 
základnu. Každoroènì poøádáme závody v krasobru- 
slení (únor) a exhibici pro diváky (bøezen) na zimním 
stadionu v Karlových Varech. Na krasobruslaøské exhi- 
bice rádi zveme širokou veøejnost. Spolupracujeme 
s vedením HC Energie Karlovy Vary a v nìkterých 
pøestávkách extraligových zápasù jezdíme exhibice, 
sólo nebo nacvièený exhibièní program skupinky dìtí. 
Toto je pro dìti zážitek, pøedvedou se pøed tisíci 
divákù, kteøí jim tleskají.

MDDM

12. ledna 19.00 hod., MDDM

17. ledna od 15.00, u SMPø 

20. ledna 9.00 hod., tìlocvièna ZŠ Masarykova, 
hoši 2.-3.tø. 

Pøíèinách vymírání živoèišných 
druhù. 

leden až bøezen

ke všem akcím i k èinnosti kroužkù v MDDM 
pracovní dny 8 až 20 hod., tel. 353 613 248, ve 
Stanici mladých pøírodovìdcù tel. 353 842 389, 
736 761 913. 

Výtvarná soutìž Vánoèní hvìzda
Soutìže se zúèastnilo 120 dìtí se 74 pracemi. V jed- 
notlivých kategoriích obsadili 1. místo Karolína Pøího- 
dová, Barbora Øihánková, kolektivní práce MŠ Pa- 
lackého, pøípravné tøídy  a 3. oddìlení školní družiny 
ZŠ Myslbeka a kroužku textilní techniky MDDM. 
Zvláštní cena byla udìlena dìtem ZŠ  Pernink a ZŠP 
a ZŠS Ostrov.
Novoroèní setkání 

Na zaèátku nového roku se na pravidelném setkání 
sejdou dobrovolní a externí pracovníci MDDM, kteøí 
svùj volný èas vìnují ve více než stovce kroužcích. 
Turnaj v Shinny

Volný turnaj v kolektivní dynamické høe severoame- 
rických indiánù, doufejme, že na snìhu. Velmi rychlá 
hra podobná pozemnímu hokeji. 
Zimní florbal 

Zimní florbalový turnaj, vítìzství obhajují chlapci 
z Mariánských Lázní. Turnaj je i pro pøespolní flor- 
balisty. Družstvo tvoøí ètyøi hráèi bez brankáøe. Pøi- 
hlášky v Domì dìtí do 18. ledna. Prezence od 8.30 
hod. v tìlocviènì ZŠ Masarykova. Propozice k dispo- 
zici na školách. Výsledky se zapoèítají do Olympiády 
ostrovských škol. Další termíny: 10. února, dívky 6.-7. tø.
Povídání o….
... tento mìsíc o 

V tématu jsou zahrnuty nejen obecné pøíèiny, 
ale i konkrétní pøíklady vyhubených zvíøat i tìch, které 
jsou na hranici vyhubení. Tento a další výukové 
programy si mùžete zamluvit telefonicky pøímo 
v SMPø.
Výsledky sbìrové soutìže
Každoroèní sbìrová soutìž se uskuteènila v øíjnu 
a listopadu. Pøes dostatek lesních plodù se tentokrát 
zúèastnilo pouze 16 sbìraèù, kteøí dohromady nasbí- 
rali 125 kg kaštanù. Tyto plody budou použity na 
pøikrmovaní volnì žijící zvìøe. Nejúspìšnìjším sbì- 
raèem byl Martin Vaòaè ze ZŠ JVM, který odevzdal 
33 kg kaštanù. Všichni zúèastnìní si mohou vy- 
zvednout ve SMPø drobnou odmìnu.  
Plavecké kurzy

V týdnu od 9. ledna zaènou desetihodinové plavecké 
kurzy pro zaèáteèníky i pokroèilé a pro rodièe s dìtmi. 
Pøihlaste se v Domì dìtí v pracovních dnech od 8 do 
18 hodin. Volná místa jsou ještì v tìchto kurzech:
St 16.00 hod.: MŠ, 1. tø., neplavci
Èt 16.00 hod.: Rodièe a dìti
Pá 16.00 hod.: Plavci ZŠ 
Informace

Krasobluslaøský klub Karlovy Vary
„Nìkdy mám pocit, že bydlíme na zimákách, a nìkdy jsme my trenéøi pìknì vysílení, jelikož pracujeme 
každý den a každý víkend na ledì i mimo nìj, a to všechno teprve až po práci, ale krasobruslení je naše 
láska. A práce s dìtmi je ta nejkrásnìjší, co znám, o tom se stále pøesvìdèuji,“ øíká Marta Svobodová, 
trenérka a pøedsedkynì KK Karlovy Vary.

Pøedstavujeme

v týdnu na Zimním stadionu Ostrov, kde si platíme pro- 
nájem ledové plochy èistì pro náš klub. Každoroènì 
poøádáme letní soustøedìní na ledì (poslední roky 
v Klatovech). Závodnice, aby staèily konkurenci, musí 
absolvovat více soustøedìní bìhem jara a léta, jezdí 
s rùznými kluby na jejich soustøedìní, individuálnì, dle 
doporuèení trenéra.

Závodní èinnost: úspìšné zaøazení do pohárových 
soutìží, které jsou nároèné. Na každém pohárovém 
závodì se sejdou dìvèata z rùzných mìst z celé re- 
publiky, a to pouze ta, která absolvovala a splnila testy 
výkonnosti (plní se z daných prvkù pøed takzvanými 
komisaøi, kteøí rozhodnou, zda dítì test splnilo èi ne). 
Na pohárový závod se tedy nedostane každé bruslící 
dítì. Naše závodnice mají na tìchto pohárech ve vý- 
sledcích vzestupnou tendenci. Nejvìtšího úspìchu 
jsme docílili na zaèátku sezóny ve Slaném, kde Lucie 
Prokopová (10 let) obstála v plnì obsazeném závodì 
a svou volnou jízdou vybruslila druhé místo. V poháru 
v této sezónì startuje osm dìtí z našeho klubu, které 
absolvují jeden, nìkdy i dva až tøi závody za mìsíc. 
Ostatní závodnice také slibnì reprezentují náš klub 
v poháru i dalších závodech. Na nepohárových mezi- 
oddílových závodech získáváme medaile.

Zaèínající dìtièky bruslí nejprve ve škole bruslení, která 
probíhá v rámci tréninku klubu a má svùj vlastní pro- 
stor. Dìti, které mají vážný zájem dále krasobruslit, pøe- 
cházejí po absolvování školy bruslení do klubu. Pøípra- 
va mimo led je nedílnou souèástí tréninkového cyklu. 
Od dubna do èervence tøikrát v týdnu provozujeme 
atletiku, gymnastiku, balet, techniku. Bìhem „rozjeté“ 
sezóny (záøí až bøezen) absolvují jednou týdnì vìtší 
dìvèata balet a menší dìti taneèní prùpravu. Kraso- 
bruslení je krásný, ale tvrdý sport. Dìti trénují tøeba 
také pøed školním vyuèováním od šesti hodin ráno, ale 
kdo tomuto sportu propadne, miluje ho. Pro mnoho li- 
dí jsme blázni, nám je ale na ledì fajn. Snažíme se i o to, 
aby trénink nebyl jen tvrdou pøípravou: zpestøujeme jej 
soutìžemi, nácvikem na exhibici, o Vánocích si dìti 
pravidelnì zabruslí se svými rodièi, kterým dávají úkoly 
(pøedvedení krasobruslaøských prvkù) a rodièe se po- 
tom zpravidla nìkolik dní ani nehnou… Jejich dìti se 
jim smìjí a tímto jim dokazují (a rády), jak to mají na 
ledì vlastnì tìžké. Více na: www.kraso-kvary.info. 

Vlasta Schartová

Marta Svobodová, 
trenérka a pøedsedkynì KK Karlovy Vary

Èlenky Krasobruslaøského klubu Karlovy Vary                                                                                                              Foto: Ondøej Kalmán

Lucie Prokopová, 10 let                                  Foto: Ondøej Kalmán

Do MC si bìhem loòského roku našla cestu øada 
maminek na mateøské dovolené se svými dìtmi, kte- 
ré si zde hrály a tvoøily se svými vrstevníky. Dìkujeme 
všem, kteøí se dobrovolnì podíleli na našich akcích, 
velký dík patøí i mateøským školám, knihovnì a ano- 
nymním sbìratelùm plastových víèek, za které naku- 
pujeme dìtem nové hraèky a materiál k tvoøení. Rov- 
nìž dìkujeme soukromým sponzorùm, kteøí nám 
dávají již ètvrtým rokem dárky pro Vítání miminek, 
i všem dalším sponzorùm, bez kterých by se provoz 
našeho centra neobešel. Nemalý dík chceme vyjádøit 
i naší úèetní a dvorní fotografce. Jmenovat všechny 
nelze, proto pøejeme všem, kdo nám pomáhají, i tìm, 
kteøí nás navštìvují, hodnì zdraví, štìstí a síly. 

Lenka Kottková, MC

Mateøské centrum Ostrùvek

Trénujeme, kde se dá, jelikož na karlovarském zimním 
stadionu není více prostoru, musí se zde vystøídat 
všichni od hokejové pøípravky po Extraligu, ženský ho- 
kej, apod. Proto využíváme tréninky v Sokolovì, dále 
na malé ploše v Karlových Varech-Dvorech, nìkdy 
trénujeme v Mariánských Lázních, v Chebu, od listo- 
padu 2006 jsme dostali možnost trénovat jedenkrát 
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Ètenáøské pøíspìvky

Ostrovská piaristická kolej, založená roku 1666 
Annou Magdalenou, tøetí manželkou vévody Julia 
Jindøicha Sasko-Lauenburského, pøedevším pak kos- 
tel Zvìstování Panny Marie, byly našimi pøedchùdci 
oznaèovány „Maria Treu“, tedy „Panny Marie Vìr- 
né“. V klášterním kostele byla totiž až do roku 1945 
vystavena a uctívána pozdnì gotická soška madony, 
jejíž pøíbìh se stal pøedmìtem jednoho z prvních 
tištìných spisù o našem mìstì. Neznámým nìmec- 
kým autorem psaná drobná knížeèka s dlouhým 
názvem: „Struèná zpráva o pùvodu  milostné sochy 
Panny Marie Vìrné, která je nanejvýš zbožnì uctívá- 
na ve vévodském sasko-lauenburském kostele, spra- 
vovaném duchovními, otci zbožných škol v Ostrovì 
v Èechách s pøipojenou modlitbièkou“ byla vytištìna 
„s povolením nadøízených“ roku 1750. Kromì slav- 
ného zámeckého parku byla ostatnì ostrovská pia- 
ristická kolej a její milostná soška od samých zaèátkù 
hlavním pøedmìtem nemnoha tehdejších spisù a sta- 
tí, které se Ostrovem zabývaly.

Barokní mariánský kult, zvroucnìlý a zlidštìný ještì 
motivem samého mateøství, jeho nìhy i tragiky, se 
stal inspirací k mnoha literárním projevùm, èasto 
plným myšlenkové hloubky, skrytých významù i poe- 
zie. Byly to pøedevším modlitby, texty písní a legendy. 
„Struèná zpráva“ z roku 1750 líèí v tomto duchu na- 
lezení ostrovské milostné sošky. Pùvodnì byla uctí- 
vána v ženském benediktýnském klášteøe v dolno- 
saském Ebstorfu, kde ji také kolem roku 1492 vytvoøil 
neznámý øezbáø. Už tehdy se k ní vázala øada zázraè- 
ných dìjù. Benediktýnky musely v období šíøícího se 
luteránství v 16. století klášter opustit. Nepøípustná 
zobrazení svìtcù byla z kostela odstranìna a uložena 
v sakristii. Tam se s nimi pøi své návštìvì lünebur- 
gského vévody v roce 1654 seznámila vévodkynì 
Anna Magdalena Sasko-Lauenburská. Jak pozdìji 
èasto vyprávìla, zdálo se jí, že se líbezná Matka Boží 
na ni usmála. Tento projev „nìžné náklonnosti“ ji 
zaujal natolik, že o sošku vévodu lüneburgského po- 
žádala a odvezla ji do své èeské rezidence, Ostrova. 

LEDEN

Celotýdenní vysílání

Ètvrtek 4. ledna, moderuje Jana Pavlíková 
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 Novoroèní projev starosty mìsta Ostrova
18.30 Kulturní mìšec
18.45 Obyèejná dobrá vùle, Èernobylské dìti 2006 
(dokument)
19.00 Informaèní servis
Ètvrtek 11. ledna, moderuje Helena Kyselá
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 Divadlo V patøe. Hovoøí Ing. Pavel Žemlièka, 
øeditel divadla.
18.30 S-mix
18.45 Gymnázium Ostrov (dokument)
18.55 Informaèní servis
Ètvrtek 18. ledna
15.00 Pøímý pøenos z jednání Zastupitelstva Mìsta 
Ostrova
Ètvrtek 25. ledna, moderuje Helena Kyselá
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 Mateøské centrum Ostrùvek. Hovoøí Dana 
Kolovratníková, jednatelka MC
18.30 Videotip
18.45 Promìny
19.00 Informaèní servis 

Pondìlí, úterý: 9.00 Minizprávy (repríza), poøad, 
13.00 Rozhovor, 18.00 Minizprávy (premiéra), 
poøad, 21.00 Poøad, 22.00 Minizprávy (repríza)
Støeda: 9.00 Minizprávy (repríza), poøad, 21.00 
Poøad, 22.00 Minizprávy (repríza)
Ètvrtek: 18.00 Vysílání (premiéra), 19.00 Opakování 
vysílání do 24.00
Pátek: 13.00 Rozhovor, 18.00 Vysílání (premiéra), 
19.00 Opakování vysílání do 24.00, 
22.00 Minizprávy (repríza)
Sobota: 8.00 Vysílání (opakování do 12.00)
Nedìle: 9.00 Minizprávy (repríza), poøad

Nové schéma vysílání se bude dále mìnit a zdo- 
konalovat dle diváckých podnìtù. Jakékoli návrhy, 
pøipomínky a dotazy volejte na 353 613 694, pište na: 
studio@tv-ostrov.cz, nebo sms na: 776 696 133.

Eva Jandáková
OSTROVOSTROV

Kabel Ostrov, s.r.o.

Panna Marie Vìrná, Maria Treu

Mgr. Zdenka Èepeláková

V roce 1666, po smrti svého manžela, ji pak pøenesla 
na místo jeho posledního odpoèinku, na oltáø po- 
høební kaple. Po dostavìní klášterního kostela (1674)  
byla pak madona vystavena pod jeho vévodskou ora- 
toøí. Stala se zakrátko útoèištìm ostrovských vìøících, 
a to hlavnì v dobì morové rány kolem roku 1680. 

Když se o jedenáct let pozdìji schylovalo k rozhodné 
bitvì s Turky na Dunaji, složila poslední princezna 
sasko-lauenburská, provdaná za vrchního velitele cí- 
saøských vojsk markrabìte bádenského, u sochy slav- 
ný slib: Zvítìzí-li  køes�anské vojsko a její manžel bitvu 
pøežije, zøídí Matce Boží nádherný oltáø. Tak se také 
stalo a milostná soška spoèinula 7. záøí 1693 na 
pøebohatì vybaveném „záslibném“ oltáøi. Vìhlas 
a dùvìra v její blahodárnou moc vzrùstaly a k ostrov- 
ské madonì putovali lidé z širokého okolí. Místo 
u postranního oltáøe nestaèilo pro tolik vìøících 
a socha byla proto se svolením arcibiskupa pražského 
roku 1750 slavnostnì pøenesena na hlavní oltáø. 
Z ruky posledních markrabat bádenských se jí dostalo 
bohatì zlatem a drahými kameny zdobeného 
baldachýnu z rudého sametu. Tehdy to už byla Panna 
Marie Vìrná. 

Vìrnost svému poslání ochránkynì, tato z mnoha 
krásných vlastností a obsažných poetických pøirovná- 
ní,  kterými byla Matka Boží obdaøena a vzývána, se 
ovšem objevila již døíve, v loretánských litaniích: Pan- 
no Vìrná, pros za nás! V nich také: Panno nejmou-
døejší, Panno ctihodná, Panno slavná, Panno mocná, 
Panno dobrotivá, Zrcadlo spravedlnosti, Pøíèino naší 
radosti, Hvìzdo jitøní, Rùže duchovní, Dome zlatý, 
Bráno nebeská, Vìži ze slonové kosti... Definitivnì 
bylo oznaèení „vìrná“ s ostrovskou milostnou mado- 
nou spojeno v roce 1726. Tehdy Ostrov navštívil 
generál øádu zbožných škol, pozdìjší biskup raabský 
a založil zde pro studenty piaristické koleje Bratrstvo 
Panny Marie Vìrné, o dva roky pozdìji potvrzené 
papežskou bulou. Zakrátko pak byl takto nazýván 
oltáø a kostel i celý klášter.

Milostná soška byla vystavena na hlavním oltáøi kláš- 
terního kostela v zasklené skøíni, ozdobené støíbrem 
a drahými kameny. Panna Maria i Ježíšek byli 
obleèeni do drahocenných pláštíkù v liturgických 
barvách pøíslušného svátku, jejich pozlacené korunky 
posázeny drahými kameny. Kolem byly zavìšeny 
støíbrné øetízky s mincemi a mnoho dalších šperkù, 
votivních darù a díkù za pomoc. Poslední zpráva 
o nich pochází z øíjna 1869. Faráø Wenzl Sommer 
sdìluje v dopise tehdejšímu majiteli panství, velko- 
vévodovi Leopoldovi Toskánskému, že došlo 
k vloupání do kostela a odcizení všech šperkù. 
Dodnes se však naštìstí, díky vèasnému zásahu faráøe 
Josefa Nováka, zachovala  sama socha. A ovšem také 
zprávy o ní, zobrazení a modlitby, napøíklad „Devìt 
zbožných pozdravení k Vìrné Pannì a Matce Boží 
Marii“ èi „Prosebné vzdechy k nejsvìtìjší Pannì 
a Matce Boží Marii, která je zbožnì uctívána 
v Ostrovì.“ Nepochybnì znamenaly tyto modlitby 
ve své dobì, tak plné váleèných a živelných pohrom 
i osobních tragedií, úèinnou posilu. Vìrnost jejich 
„ochrany a štítu“, na kterou se spoléhali, znamenala 
totiž jednu z mála jistot, která pomáhala Ostrovským 
pøežít a pøesáhnout svùj tehdejší tìžký pozemský 
údìl.

Farní kostel sv. Michaela, kam dnes soška Panny 
Marie Vìrné patøí, byl vzhledem k tomu v roce 
1995 prohlášen plzeòským biskupem Františkem 
Rad kovským za kostel poutní. 

1. ledna: Novoroèní ètyølístek. Stráž nad Ohøí, do 
Nebes a do Pekla, 6. ledna: Jestliže je leden, musíme 
být na Boreèi (Èeské støedohoøí), 20. ledna: Ústí nad 
Labem, rozhledny Vìtruše a Erbenka
27. ledna: Tatarský pochod do Ostrova s prohlídkou 
kláštera

 Pochod Novoroèní ètyølístek symbolizuje 
ètyøi dobré skutky, s kterými úèastníci pochodu 
vstoupí do nového roku: Pøekonej svou pohodlnost 
a jdi na Nový rok na výlet nebo procházku.Uèiò nìco 
pro své okolí, pozvi alespoò jednoho bližního na 
tento výlet. Projdi alespoò malý kousek okolí svého 
bydlištì a poznej ho vlastními smysly.Pøispìj na konto 
Svìtluška na pomoc nevidomým minimální èástkou 
20 korun, za to v cíli dostaneš hezký odznak s logem 
akce a kalendáøík).
 
Bližší informace (doba odjezdu, délka trasy, organizaèní pokyny) 
budou k dispozici pro pøíslušný sobotní termín vždy od støedy ve 
vitrínì KÈT na Mírovém námìstí u autobusové zastávky na Karlovy 
Vary a na internetové adrese http://www.turiste.webpark.cz nebo na 
rozcestníku (Informaèní centrum, Sport, KÈT) webových stránek 
Ostrova http://www.ostrov.cz. Všechny uvedené akce jsou volnì 
pøístupny i pro neèleny Klubu èeských turistù. 

Náš tip:

Klub èeských turistù

RNDr. František Wohlmuth, pøedseda KÈT

Zmìna programu vyhrazena!
Všechny zaèátky poøadù jsou pouze informativní! 
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„Naši uèitelku vozila její maminka, emancipovaná 
statná dáma, podle odhadu asi šedesátiletá. Histo- 
rická tatrovka kabriolet s ženou za volantem byla už 
tenkrát kuriozitou. Stará paní hrála v našich hodinách 
na klavír a my podle té hudby tanèily, nìkdy používala 
také gramodesky s nahrávkami orchestru,“ uvádí bý- 
valá žaèka Irena z Ostrova.

Dagmar Hyšperská byla velmi schopná uèitelka, 
v dívkách dokázala vhodnou motivací probudit cti- 
žádost a maximální výkony. Pøi probírání nových 
taneèních prvkù je uèila i pøíslušné francouzské názvy, 
nacvièovala s nimi vystoupení rùzných žánrù od kla- 
siky po modernu. Soubor èasto vystupoval na ve- 
øejnosti, v okolních obcích i v ostrovském Domu 
kultury. Uèitelka Hyšperská mìla bohatou fantazii, 
kterou projevila nejen jako autorka choreografie, ale 
také pøi navrhování kostýmù pro vystoupení: návrhy 
sama malovala, a protože tehdy ještì nebyly známé 
kopírky, každá žaèka si domù odnášela originál akva- 
relu se stylizovanou postavou v kostýmu. Její návrhy 
byly dotažené do posledního detailu, u každé kresby 
byl uveden i druh látky, ze které se bude šít, poèet 
potøebných metrù i pøedbìžná cena. „My jsme v té 
dobì byly malé holky a tìm malovaným figurkám 
jsme se po stranì posmívaly, ale dnes s odstupem 
èasu si myslím, že to byly velmi zdaøilé kresby, my jen 
nepochopily výtvarnou zkratku. Kostýmy podle jejích 
návrhù pak pro nás všechny šila jedna z maminek,“ 
dodává pamìtnice.

Uèitelka baletu svìdomitì posuzovala, která z dívek 
už má natolik vyvinuté kloubní vazivo, aby mohla 
zaèít tanèit na takzvaných špièkách. Do té doby dívky 
tanèily jen v „piškotkách“ (cvièky z pravé kùže s pod- 
rážkou ve tvaru podlouhlých cukráøských piškotù). 
Na špièkách tedy mohly tanèit pouze dívky, které 
dosáhly urèitého vìku a mìly správný postoj, tak aby 
jim nepøirozená poloha nohou nepoškodila zdraví. 
„Boty pro tanec na špièkách jsme smìly využívat ve 
tøinácti letech pouze dvì z celé tøídy. Objednaly jsme 
si je u výrobce a když poštou pøišly, vypadaly jako 
z pohádky, byly z rùžového saténu, s dlouhými stu- 
hami, které se ovíjely pøes lýtka. Bohužel, v té dobì se 
u mne zaèala projevovat vrozená vada kyèle, a tak 

V Ostrovì tanèily baletky už v padesátých letech

Irena Janeèková

V budovì ostrovské Lidové školy umìní (dnes ZUŠ, založena 1956) existovala od konce padesátých let výuka klasického baletu a pokraèovala zøejmì do 
roku 1963 nebo 1964. Hodiny baletu vedla uèitelka Dagmar Hyšperská se svou matkou, do Ostrova dojíždìly starým automobilem z nìkterého mìsta 
v okolí, pravdìpodobnì z Klášterce.

Jana Bergerová v saténovém kostýmu pro Èínský tanec, kolem roku 
1959                                                  Foto: Ze soukromého archivu

klasické polonézy, snažím se je maturantùm „ušít na 
míru“ ve stylu show, vždy je to celý pøíbìh. Loni jsme 
tanèili na hudbu skupiny Queen, letos to bude na 
melodie z muzikálu Pomáda. Maturanti se pøedstaví 
se svým pøedtanèením také na letošním Plese Domu 
kultury jako pøedpùlnoèní pøekvapení. Plesová 
pøedtanèení, vzhledem k noèním hodinám, pøipravu- 
jeme vždy s dospìlými taneèníky, nyní máme v re- 
pertoáru celkem dvanáct vystoupení. Mirákl tanèí 
také na festivalech Oty Hofmana pøi slavnostních 
zahájeních a ukonèeních, tato tradice vznikla ještì 
v dobì, kdy jsem se neznala s manželem. S Miráklem 
dìláme i módní pøehlídky a pojímáme je také netra- 
diènì, i zde se snažíme o pøíbìh. Èasto pøedvádíme 
svatební šaty, pracujeme na zakázku. Zároveò spolu- 
pracujeme i s rùznými firmami, pro které pøipravu- 
jeme choreografie. Napøíklad nedávno to byl velký 
komponovaný program v Goja Music Hall v Praze 
(bývalé divadlo Pyramida).

Ve spolupráci s Baletem Praha Junior, s jehož umì- 
leckým vedoucím  jsem se seznámila právì v Ostro- 
vì, chystáme taneèní show na 18. leden u pøíležitosti 
benefièního veèera v sokolovském divadle. Výtìžek 

Jaké jsou plány Miráklu do budoucna?

Úspìchy Taneèního studia Mirákl v roce 
2006

Mistrovství Západoèeského regionu 
Pøípravka: 2. místo za choreografii rekreaèního tance
Dìti: 1. místo v show dance, 1. místo v parketových 
kompozicích
Junioøi: 1. místo v parketových kompozicích
Hlavní skupina: 2. místo v parketových kompozicích

Mistrovství Èech 
Pøípravka: postup do semifinále
Dìti: 2. místo v parketových kompozicích, 2. místo 
v show dance
Junioøi: 2. místo v parketových kompozicích
Hlavní skupina: postup do finále

Mistrovství Èeské republiky
Dìti: 4. místo a postup do finále
Junioøi: 3. místo a postup do finále

Nominace Miráklu na Mistrovství svìta 
Dìti: parketová kompozice „...A pøišlo jaro“ 
Junioøi: parketová kompozice „Tobì“ 
Hlavní skupina: parketová kompozice „Hodina 
tance“

bude vìnován sdružení Støípky, které peèuje o staré 
nemocné lidi dlouhodobì upoutané na lùžko. 
Návštìvníci plesu Domu kultury v Ostrovì 27. ledna 
se mohou tìšit na úvodní pohádkový pøíbìh Aladin 
s létajícími koberci a kouzelnou lampou, který pøed- 
vede dìtská skupina Miráklu. Toto vystoupení vy- 
užívá orientálních taneèních prvkù, napøíklad bøišních 
tancù. Pøedstaví se v nìm dvanáct princezen a vojákù 
a sólista Patrik Tusjak jako princ Ali. Junioøi zde pøed- 
vedou nové vystoupení Mise, je to zajímavý pohled 
do budoucnosti s plastovými lahvemi jako rekvi- 
zitami, dùležitou roli sehraje i Centrální mozek lidstva. 

Snažím se dìti vést vždy k odpovìdnosti nejen za 
sebe, ale i za všechny ostatní. Na mistrovství republi- 
ky se sejde až osm set úèastníkù, proto porota pøi 
hodnocení bere v úvahu i ty nejmenší detaily. Vždy 
svým svìøencùm pøipomínám, že nezáleží na tom, jak 
to zvládne jednotlivec, porota totiž hodnotí celek. 
Není dùležité, jak to umí jeden taneèník, ale jak to umí 
všichni spoleènì, záleží tedy i na tom posledním 
v øadì. Pøedvádíme pøeci kolektivní tanec. Prioritou 
pro mì však zùstává, aby dìti tanèily pro radost a aby 
pro nì tanec znamenal více než jen úèast na soutìžích. 

Co byste øekla na závìr?

Rozhovor s Mgr. Andreou Burešovou Klugovou 
pøipravila Irena Janeèková

Vìtšinou jsme zpøíjemòovaly rùzné schùze a shro- 
máždìní, na kterých lidé u stolù jedli a pili, a už ten- 
krát jsem to cítila jako ponížení,“ vzpomíná Jana 
Bergerová.

Všechny pamìtnice svornì pøiznávají, že nìkdejší 
baletní prùprava zmìnila jejich celoživotní zpùsoby 
i vkus. „Jako dítì jsem to tak nedovedla ocenit, ale 
dnes mohu øíct, že mì tato baletní škola ovlivnila na 
celý život. Nikdy jsem nechodila nahrbená a už 
vždycky jsem v sobì mìla zažitou urèitou kulturu 
pohybu. Když jsem se jako kadeønice úèastnila sou- 
tìží, trápila jsem své modelky tím, že se musely pøe- 
devším nauèit správnému držení tìla a chùzi. Pozdìji 
jako porotkynì na soutìžích jsem kriticky hodnotila 
i tyto, pro pøedvedení úèesu zdánlivì nedùležité, 
ukazatele. Základy z baletu jsem nauèila i svou dceru, 
která se dnes vìnuje tanci na profesionální úrovni. 
Navíc tím, že jsem v hodinách baletu od dìtství 
poslouchala vážnou hudbu jako samozøejmost, 
oblíbila jsem si ji už navždycky. Také na baletní vy- 
stoupení se dívám jinýma oèima než laik,“ uzavírá 
Jana Bergerová.

Podle svìdectví nìkterých pamìtnic vedla uèitelka 
Hyšperská se svou matkou taneèní hodiny také na 
jiných ostrovských školách, pravdìpodobnì na bý- 
valé IV. základní škole (dnes Klínovecká) a I. ZŠ (dnes 
Mìstský dùm dìtí a mládeže). V budovì LŠU vy- 
uèovala dvì hodiny v týdnu takzvanou rytmiku a ètyøi 
hodiny týdnì klasický balet. O její èinnosti v rámci 
LŠU však záznamy v kronice Základní umìlecké školy 
v Ostrovì neexistují.

„Taneèní obor na Lidových školách umìní byl celo- 
státnì zaveden až v roce 1960, možná i pozdìji. Na 
naší škole se zaèal vyuèovat taneèní obor až v roce 
1965,“ uvádí Irena Konývková, øeditelka ZUŠ Ostrov. 
Proto je pravdìpodobné (i když vzhledem k teh- 
dejšímu politickému zøízení dost výjimeèné), že Dag- 
mar Hyšperská uèila balet jako soukromnice. Pro tuto 
verzi by svìdèilo i to, že za její hodiny platili rodièe 
v hotovosti pøímo jí a že èástka byla v porovnání 
s ostatními kroužky té doby pomìrnì vysoká. 

jsem s baletem musela skonèit právì ve chvíli, kdy mì 
to nejvíc bavilo,“ uzavírá své vyprávìní bývalá balet- 
ka. Taneèní hodiny v ostrovské LŠU navštìvovala až 
do jejich ukonèení (kolem roku 1963) také Jana 
Bergerová, dnes kadeønice z Karlových Varù.

„Bohužel, klasický balet rozhodnì nebyl atraktivní 
pro tehdejší komunistický režim, takže jsme nemìly
moc možností vystupovat na tradièních jevištích.  

Andrea Burešová Klugová vìøí na zázrak (pokraèování ze strany 6)

Dìkujeme všem, kteøí pomohli sestavit vzpo- 
mínky na ostrovské baletky. Prosíme ètenáøe, 
kteøí by mìli co øíct k hudebním skupinám, 
pùsobícím v Ostrovì v šedesátých letech, aby se 
ozvali na tel. 353 800 525, nebo pøišli do redakce 
OM (za Infocentrem v DK). Uvítáme i fotografie,  
které po zapùjèení vrátíme. Redakce



nejèastìji nás navštìvují sýkorky. Do krmítek ale 
rozhodnì nedáváme èerstvé peèivo, které by jim 
ublížilo. Vhodná jsou semínka, napøíklad sluneèni- 
cová, nebo lze zakoupit i speciální smìsi pro ptactvo. 
Kousek syrového loje na šòùrce je také dobrý. Když je 
do zahrady vlákáme a pohostíme, odvdìèí se nám 
sbìrem škùdcù v létì. Koncem ledna ukonèíme sbìr 
roubù slivoní a merunìk. Vyséváme semena skalni- 
èek, která potøebují pøemrznout. Kontrolujeme zdra- 
votní stav kvìtinových hlíz. Provádíme omlazovací 
øez na okrasných listnáèích a živých plotech.
Tipy pro ovocnáøskou zahradu
Leden je ideální mìsíc pro zimní posilovací øez 
jádrovin. Nesmíme zapomenout øádnì zatøít øezné 
plochy štìpaøským voskem nebo jinou elastickou 
hmotou, napøíklad latexem, abychom zamezili 
vnikání vody do rány. Dùkladnì pøekontrolujeme 
oplocení zahrady, lesní zvìø bývá v zimì hladová 
a odváží se až k našemu domu, kde pak okusuje 
mladé stromky a výhony. Nemáme-li možnost za- 
bránit vniknutí zvìøe do zahrady, necháme u paty 
stromù ležet vìtve, které zbyly ze zimního øezu. Dle 
starých osvìdèených pravidel je vhodné kmeny 
ovocných stromù natøít vápenným mlékem. Zlikvi- 
dujeme tím èást pøezimujících škùdcù a zamezíme 
ohøívání kmene, které vede k pøedèasnému rašení. 
Uskladnìné plody pravidelnì kontrolujeme a vyøa- 
díme všechny se známkami poèínající hniloby èi 
plísnì.
Tipy pro zeleninovou zahradu
Kontrolujeme uskladnìnou zeleninu. Testujeme klí- 
èivost starších semen, která chceme letos ještì použít. 
Zimní jídelníèek si zpestøíme rychlenou pažitkou, kte- 
rou vypìstujeme doma za oknem. Do truhlíkù vy- 
séváme papriky, umístíme je na velmi svìtlém, ale 
chladnìjším místì, jinak se výhonky pøíliš vytáhnou 
a budou slabé. Do truhlíkù mùžeme vysévat také raný 
paøeništní salát a kvìták. 

Vážení ètenáøi, lednovým pøíspìvkem Milana 
Jandourka jsme uzavøeli roèní cyklus obecných 
rad pro zahrádkáøe. Od pøíštího èísla vám bude- 
me na této stranì pøinášet podrobnìjší pouèení, 
týkající se zahradnických a pìstitelských prací. 

místo, aby majitele upozornil na ztrátu? Ruka mi 
automaticky vjela do levé kapsy bundy, kde mívám 
rukavice a ejhle, kapsa prázdná, tedy spíše vysypaná. 
Vrátil jsem se k odloženým rukavicím, nedùvìøivì 
jsem je zdvihnul, abych pøi tom zjistil, že tím neodpo- 
vìdným majitelem jsem vlastnì já sám. To jsem zjistil 
podle neklamných známek opotøebení a známých 
míst s ponìkud odøeným povrchem, takže nemohlo 
jít o omyl. Pomyslel jsem si, je tedy asi pravda, že 
nìkdy mívají lidé pøeci jen trochu štìstí. 
Ještì bych se trochu k tìm rukavicím vrátil. Nìmecky 
se tento druh odìvního doplòku nazývá „Hand- 
schuhe“, což by v doslovném pøekladu znìlo jako 
boty na ruce. Bohužel, lze jen konstatovat, že tìch 
ševcù bot na ruce jaksi u nás ubývá a náš døívìjší 
parádní vývozní artikl se stává témìø výhradnì 
zbožím dovozovým. 
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Ètenáøské pøíspìvky

Èlovìk dùchodového vìku má své zkušenosti a ve- 
lice dobøe ví, že do zimního poèasí je již zapotøebí 
ponìkud znásobit textilní vrstvy na tìle, aby zuby 
nedrkotaly zimou, pøípadnì aby se ruce chvìly jen 
natolik, aby to nevzbuzovalo pohoršení v blízkém 
okolí. Zkrátka, je zapotøebí se zaèít oblékat pøimìøenì 
roènímu období a momentálnímu stavu poèasí. 
Zøejmì na tom nezmìní nic ani postupné oteplování 
naší planety. V podstatì to znamená, že vymìním 
polobotky za bytelné vysoké boty, kterým nepøíznivé 
mrazivé poèasí nemùže vadit, a pokud pøes vestu 
pøehodím ještì bundu s rukavicemi v kapse, tak 
s jistotou mohu tvrdit: Zima je tu. Zdálo by se, že tohle 
zvýšené množství odìní nemá podstatný vliv na naše 
další konání, jenže jisté zmìny tu zcela jistì lze za- 
znamenat, protože „homo sapiens“ je od pøírody tvor 
zvídavý a ochotný vymyslet si pro usnadnìní své 
každodenní èinnosti všechno možné i nemožné. 
Není tedy zcela nelogické, že pro pøemístìní nákupu 
z obchodu do domácí spíže je využíváno nespoèet 
pomùcek od rùzných tašek, kabel a tlumokù, noše- 
ných na zádech, pøípadnì táhnutých za sebou na ko- 
leèkách, až po krabice od rùzného zboží. Nelze také 
zapomenout na využívání motorových vozidel nejen 
k dopravì osob, ale i k dopravì nakoupeného zboží.  
Jednoho dne, v návalu horlivosti a ve snaze co 
nejrychleji obstarat nákup a rychle jej dopravit domù, 
jsem zašel do garáže, nastartoval auto, dojel k hyper- 
marketu, zaparkoval vozidlo na pøilehlém parkovišti 
a pak spokojenì vešel do prodejny, s rozepnutou 
bundou a vlajícím vlasem, tedy vlastnì tím, co mi na 
hlavì ještì zbylo. Na ten kousek z parkovištì do pro- 
dejny se pøeci nebudu pøíliš upravovat, zapínat a po- 
dobnì. Nakonec v provozovnì je takové teplo, že 
bych si tam stejnì bundu byl nucen rozepnout. Ná- 
kup probìhl bez zvláštních potíží a událostí. 
Vracel jsem se k zaparkovanému autu s nákupním 
vozíkem a na chodníku pøed parkovištìm jsem spatøil 
pohozené rukavice. Ještì jsem si pomyslel, který 
trouba tu takhle hazarduje se svým majetkem… nebo 
to snad poctivý nálezce odložil nalezené na viditelné 

Zimní náhoda

V lednu zima obvykle øádí naplno, ale správný 
zahrádkáø ani v zimì nespí! S pøedstihem provádí 
práce, kterými pøipravuje zahradu na jaro.
Tipy pro okrasnou zahradu 
Stále zaléváme venkovní kvìtiny umístìné v nádo- 
bách, a� už na terase èi balkónì nebo ve skleníku. 
Vhodný interval je zhruba jednou za ètrnáct dní. 
Teplota vody na zalití by nemìla pøesáhnout 8°C. 
Nezapomínáme ani na naše drobné opeøené pøátele, 

Milan Jandourek

Zahrádkáø ani v lednu 
nespí zimním spánkem

Je to už známý vtip o dùchodkyních, které se sešly na 
silvestra u pøítelkynì Marie. Ještì pøed jejich pøícho- 
dem dávala dcera své zapomnìtlivé matce rady. 
„Pamatuj si tøi vìci: uvaøit jim kafe, nabídnout chle- 
bíèky a na pøípitek nalít víno,“ a odešla slavit jinam, 
aby si dámy mohly nerušenì povídat. Když pak kama- 
rádky pøišly, Marie si zaèala pøeøíkávat tøi vìci: „První 
je kafe...,“ a uvaøila kávu. Když ji vypily, zaèala pøe- 
mýšlet, co to mìla udìlat: „Byly to tøi vìci, první je 
káva...“ a šla zase uvaøit kafe. Když ho opìt vypily, 
sklidila šálky, opøela se o linku a pøemýšlela: „Mám 
udìlat tøi vìci...“ a pøinesla na stùl další kávu. O pùl- 
noci kamarádky odešly a venku pøed domem Marii 
pomlouvaly: „To byl teda silvestr, vždy� nám nena- 
bídla ani kafe!“ Dcera se pak po návratu domù ze- 
ptala: „Tak jak dopadla oslava, nezapomnìla jsi na ty 
tøi vìci?“ A Marie na to: „Ále, jsem naštvaná, vždy� ty 
ženské ani nepøišly!“

Žertovat o zapomínání je nìkdy kruté, zvláštì jedná-li se 
o skuteèné onemocnìní, vtipkování na tohle téma se 
však v životì nelze zcela vyhnout. Zøejmì zapomínáme 
všichni a když už je po všem, máme na svou roztržitost 
legraèní vzpomínky, kterými bavíme aspoò své nejbližší. 
Když jsem shánìla pro tento èlánek nìjaké historky 

Nezapomeòte na Nový rok!

Irena Janíèková (pardon, Janeèková) 

Foto: Jaroslav Kováø

Pod èarou

o zapomnìtlivosti, mockrát jsem slyšela: „Takových pøí- 
hod mám spoustu, ale už si je nepamatuji.“ 

K bìžným omylùm patøí požadování jízdenky v auto- 
busu do mìsta, ze kterého cestující vyjíždí. Èasto také 
lidé zapomenou svùj vìk, nìkdo si roky pøidá, jiný 
ubere, nìkdy s neuvìøitelným vysvìtlením (v dubnu): 
„Jé, já zapomnìl, že už je zase nový rok!“

Mnì se jednou podaøilo být u zubaøe pøesnì ve 
správný den i hodinu a po dlouhém èekání jsem ztra- 
tila trpìlivost, že mì sestra stále nevolá. Pøišla jsem 
totiž o celý mìsíc døív... 

Je možná drsné, že terèem vtipù na zapomnìtlivost 
bývají nejèastìji starší osoby, tìm se nìkdy pøihodí 
neuvìøitelné vìci. Znala jsem dvì kamarádky ve vìku 
kolem sedmdesátky, které si vymìnily navzájem ka- 
báty. Po celý týden, než se znovu navštívily, se obì 
divily, že jim baloòák nìjak nesedí, vrtalo jim hlavou, 
copak se to s ním divného stalo, až to nakonec zjistily. 
Nepochopitelné na tom bylo, že kabáty mìly sice 
stejnou barvu, ale úplnì jiný støih i velikost, což jim ale 
nebránilo, aby zamìnìné kabáty celý týden nosily... 
Jiná starší dáma zas jednou pøišla k holièi, svlékla si
dlouhý kožich a teprve když si ji ostatní zákaznice 

zaèaly s úžasem prohlížet, zjistila, že je jen v halence  
a bez suknì. Nakonec se tomu dokázala sama zasmát.
Jenže zapomínání zdaleka není jen výsadou starších! 
Zaèíná už v dìtském vìku plesnivými svaèinami v ak- 
tovce, ztrátou bot, pomùcek a dokonce i trenek a po- 
kraèuje do dospìlosti. Sotva pìtadvacetiletý muž te- 
lefonoval své ženì a pøitom mìl najít nìjaké èíslo ve 
svém mobilu. Bìhal po celém bytì, otvíral zásuvky, 
hledal i pod postelí, ale mobil nemohl najít. Už 
zoufalý se svìøil ženì, že ho asi ztratil. „A z èeho mi 
tedy voláš?“ zeptala se pak nevinnì manželka...

Kdysi dávno v porodnici jsme sdílely pokoj s mladou 
maminkou, která po oznámení, že paní Nováková 
má na vrátnici návštìvu, celá š�astná vybìhla z po- 
koje, ale vrátila se zkroušená a zklamaná, že to nebylo 
pro ni. Byla vdaná „teprve“ pùl roku a stále si prý na 
nové jméno nezvykla. Nejvíc nás ale udivilo, když 
vyšlo najevo, že její pøíjmení po svatbì bylo Veselá 
a pøed svatbou Procházková... 

A tak abychom na další rok nezapomnìli, oslavme 
jeho pøíchod tradiènì pøedsevzetím, tøeba že nebu- 
deme zapomínat... 

Jaroslav Kováø

Redakce
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Zaváté šlépìje (osud sochaøe Šlezinge- 
ra) a Dìjiny mìsta Ostrova jsou dvì 
výjimeèné obrazové publikace, vhodné 
i jako reprezentativní dárek. 
Nová kniha Zaváté šlépìje vypráví 
pohnutý osud sochaøe Jaroslava Šlezin- 
gera, který byl jako politický vìzeò umu- 
èen v jáchymovských lágrech v padesátých 
letech minulého století. Ètenáøi v ní naj- 
dou velkou spoustu fotografií a dokumen- 
tù, odhalujících nejbližší soukromí tohoto 
nedocenìného umìlce. Uvedená fakta, 
shromáždìná díky pamìtníkùm z celé naší 
republiky, pøibližují sochaøe Šlezingera 
jako vrcholnì èestného citlivého èlovìka, 
jehož krátký život byl plný utrpení.

Kniha Dìjiny mìsta Ostrova od 
kolektivu autorù osvìtluje vývoj osídlené- 
ho území kolem dnešního mìsta od 
pravìku až do souèasnosti. Kniha obsahuje 
pøes tøi sta barevných pøíloh. 

Kniha je k dostání v IC v DK Ostrov
a v knihkupectvích.

Knihu prodává Infocentrum v Domu 
kultury Ostrov. 

Ostrovský mìsíèník vydává Dùm kultury Ostrov 
v nákladu 7500 kusù mìsíènì.
Distribuce je zdarma do každé ostrovské domácnosti.

Redakèní uzávìrka pøíspìvkù do pøíštího èísla je 
10. ledna, uzávìrka pro pøíjem reklam 14. ledna. 
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ZŠ J. V. Myslbeka a MŠ Ostrov zve rodièe a bu- 
doucí žáky školy k zápisu do prvních tøíd, který se 
uskuteèní v pondìlí 15. ledna v dobì od 14.30 do 
18.00 a v úterý 16. ledna v dobì od 14.30 do 
17.00 hodin. 
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V rámci pobytu ve škole v pøírodì navštívili žáci 4.A, 
4.C, 4.S, 5.S a obì šesté tøídy oblast Plzeòské pa- 
horkatiny. Støedisko Sklárna nedaleko Žihle je známé 
nejen pozoruhodnou historií, krajinou zalesnìnou až 
k zbloudìní, plnou obøích ledovcových kamenù, 
mezi nimiž se proplétá nauèná stezka, ale i Lanovým 
centrem (atrakcí lákající sezónní turisty) a pro náš 
pobyt optimálními podmínkami pro výuku (oddìlení 
školních prostor od ubytovny), profesionálním kolek- 
tivem výchovných pracovníkù a skvìlou kuchyní. Na 
ètyøhodinovou dopolední výuku pøedevším hlavních 
pøedmìtù navazovala odpolední sportovní a kulturní 
èást, vycházky, soutìže a hry. Pøed veèeøí jsme se 
všichni opìt na hodinku sešli ve tøídách, abychom 
zhodnotili den a pøipravili se na následující. Návratem 
dìti vstoupily do posledních pøíprav návštìvního 
dne, který se v prosinci na škole uskuteènil. Vyzdo- 
bené tøídy, upomínkové pøedmìty s vánoèní tema- 
tikou, zaplnìná tìlocvièna pøi taneèních a gymna- 
stických vystoupeních, vánoèní zpívání, výstava „zaèí- 
najícího fotografa“ Jiøího Balaže (žáka 7.C), to vše 
pøispìlo k jeho zdárnému prùbìhu. 

O výsledcích výtvarné soutìže Vánoèní hvìzda, v níž 
dìti výraznì uspìly, se doètete na našich www 
stránkách.

Využijte
možnosti
inzerovat

v Ostrovském
mìsíèníku!

Kontakt: 
bilkova@dk-ostrov.cz 

tel. 353 800 525 

ZŠ J. V. Myslbeka a MŠ Ostrov

Mgr. Vladimír Vízdal

Program má usnadnit financování komplexních 
oprav bytových domù, postavených panelovou tech- 
nologií, vèetnì možnosti zateplení. Vlastníkùm a spo- 
luvlastníkùm panelových domù umožòuje Program 
Panel tyto nástroje podpory: státní úrokovou dotaci, 
bankovní záruku úvìru a odbornì technickou po- 
moc. Poradenská a informaèní støediska pracují pro 
zájemce zdarma. Úèast v tomto programu nevyluèuje 
možnost úèasti v dalších èeských i zahranièních pro- 
gramech.

Další informace poskytují webové stránky SFRB 
ÈR a kanceláø èíslo 11 odboru Majetku mìsta, 
Mìstský úøad Ostrov, Brigádnická 709.

Podrobnìjší informace pøinesl také dubnový 
Ostrovský mìsíèník (4/2006), který je k dispozici 
v Mìstské knihovnì nebo na stránkách 
www.dk-ostrov.cz/eostrov/rozcestník. 

Program Panel

(red)

4. listopadu jednotka vyproš�ovala dívku z Jáchy- 
movského potoka. Byla v šoku a po poskytnutí první 
pomoci byla pøedána lékaøi. 11. listopadu došlo k po- 
žáru ve sklepì rodinného domu v obci Smilov. Týž 
den naše jednotka spolu s dalšími dvìma likvidovala 
následky dopravní nehody u obce Boè a dále u Hor- 
ního Hradu, kde došlo po nehodì k požáru dodáv- 
kového automobilu. 15. listopadu byl nahlášen požár 
cestovního letadla na letišti v Olšových Vratech. 
Jednalo se o námìtové cvièení. 21. listopadu jsme  
v obci Kfely likvidovali únik ropné látky na komu- 
nikaci. Ropná skvrna zasahovala až do obce Fojtov 
u Nejdku. Havárii øešili hasièi spoleènì s odborem 
životního prostøedí a správou silnic. Do Nového roku 
pøejeme všem obèanùm mnoho štìstí, zdraví a spo- 
kojenosti a aby naši pomoc potøebovali co nejménì. 
Další aktuální informace: www.hasiciostrov.wz.cz. 

Ze zásahù hasièské jednotky

Pavel Všelko, JSDH Ostrov

 



Leden 2007

20%

1
4

8
0

740 740

1480


