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Ostrovský mìsíèník
Novoroèní projev starosty mìsta Významné události roku 2007 

Vybráno z Kroniky mìsta Ostrova

Na 4. setkání sportovcù v DK Ostrov (17. 
února) byli vyhodnoceni nejlepší sportovci 
a týmy. Na 1. místì se umístila Pøípravka 
fotbalistù FK Ostrov, cenu za nejlepší ama- 
térský tým získala Liga neregistrovaných 
Cosmos, nejlepším juniorem se stal Luboš 
Bachura (triatlon) a nejlepším sportovcem 
David Plachý (kulturistika). 

Pøes naše mìsto se pøehnala silná vichøice 
(17.-18. ledna), na Hlavní ulici se utrhlo kus 
støechy, kde museli zasahovat hasièi. V Hor- 
ním Žïáru poryv vìtru zavinil dopravní ne- 
hodu. Nejvìtší škody vznikly v lesích. 

Poselství budoucím generacím bylo ulože- 
no do bánì hrobní kaple Sasko-Lauenbur- 
ských (26. února). Starosta mìsta Jan Bureš 
uložil do dvou kovových schránek osobní 
zdravici, historický pøehled o vývoji stavby 
hrobní kaple, popis projektu Historický 
Ostrov, Ostrovský mìsíèník è. 12/2006 
a 1/2007, aktuální vydání Karlovarského 
deníku z 26. 2. 2007, sedm kusù mincí 
z roku 2006, fotokopie aktuálních bankovek 
a elektronické médium (dìjiny Ostrova, fo- 
tografie klášterního okrsku). 

Vážení ètenáøi Ostrovského mìsíèníku, milí spoluobèané, v tuto chvíli je už rok 2007 minulostí. Sice ne tak 
vzdálenou, ale pøesto už o nìm budeme vždy mluvit v minulém èase. Zaèátek nového roku bývá dobou, kdy 
obvykle rekapitulujeme. Bývá to doba vzpomínání na to, co se nám povedlo, ale také se nám pøipomínají 
chvíle, kdy jsme mnoho štìstí zrovna nemìli. A také to bývá doba, kdy se díváme pøed sebe a stanovujeme si 
rùzné cíle, co bychom chtìli právì v tom letošním roce dokázat. A první lednové èíslo Ostrovského mìsíèníku 
mi dává už tradiènì prostor, abych vám sdìlil svùj pohled na rok minulý i na ten, který právì nastal. 

Splnìné sny

Letošní plány
Vzdìlávací centrum

Pro nás byl loòský rok pøedevším ve 
znamení finiše projektu Historický 
Ostrov, který znamenal naplnìní ne 
jednoho, ale mnoha snù. Snù, které 
zaèali naši pøedchùdci snít už 
v 17. století. Do nového se tak oblékl 
nejen Zámecký park, ale pyšní už 

zase mùžeme být na celý klášterní areál. Také se v minulém 
roce naše hlavní pozornost soustøedila na pøípravu projek- 
tù, které jsou dùležité a mnohdy i nezbytné pro naše mìsto. 
Samozøejmì, že u vìtšiny se budeme snažit zajistit možnost 
spolufinancování z evropských nebo národních zdrojù, ale 
ne u všech projektù to pùjde. 

Tímto prostøednictvím vás každoroènì seznamuji s plány na 
následující období. Na to, abych vás seznámil se všemi, 
nemám dost místa, a tak bych zde chtìl zmínit jen ty nej- 
dùležitìjší. Prvním z nich je projekt, který v loòském roce 
svou pøípravu zapoèal a který by v letošním mìl úspìšnì 
pokraèovat. Projekt, jehož hlavním garantem nejsme my, 
ale který má svým dopadem pro nás všechny možná ještì 
vìtší význam než Historický Ostrov. Mám na mysli vý- 
stavbu Centra technického vzdìlávání v Ostrovì neboli 

novou budovu prùmyslové školy, do které chce Karlo- 
varský kraj investovat pøes 300 miliónù korun. V loòském 
roce, po nesnadných jednáních a silném zájmu médií, od- 
souhlasila vìtšina zastupitelù zrušení Základní školy v Klíno- 
vecké ulici a její pøevedení kraji. Bylo to rozhodnutí nejen 
stateèné, ale také správné. Stále jsem pøesvìdèen, že pro 
budoucnost a dozajista i pro pøežití mìsta je udržení obou 
støedních škol v Ostrovì jedinou správnou možností.

Se školstvím také souvisí další nepomìrnì skromnìjší 
projekt, který nás letos èeká. Je to komplexní øešení škol- 
ního stravování v našich základních školách. Školní kuchynì 
jsou už na hranici, kterou stanoví hygienické pøedpisy a po- 
kud chceme, aby se v našich školách mohlo jídlo podávat 
dìtem i nadále, pak se do rekonstrukce zkrátka pustit mu- 
síme. Projekt obsahuje vlastnì dvì možnosti øešení. Tou 
první je vytvoøení jedné centrální vývaøovny na Základní 
škole v Masarykovì ulici, která by do ostatních škol jídlo 
dodávala. Druhé øešení by znamenalo dovoz jídla do všech 
škol odjinud.

Po možná sedmi letech bychom se chtìli se stavebními 
stroji vrátit na prùmyslovou zónu, abychom pokraèovali ve 
výstavbì inženýrských sítí pro další etapu. Po dosti dlouhé 
dobì hledání prvního investora, kterému už jeho výrobní 

Školní stravování

Prùmyslová zóna
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siedelu (23.-24. èervna) bylo pozváno i mìsto Ostrov. 
Zúèastnili se jich také starosta Ostrova Jan Bureš 
a øeditel DK Marek Poledníèek, mìsto dále repre- 
zentoval divadelní soubor Lucie Velièkové Na po- 
slední chvíli ze ZUŠ Ostrov. Na slavnostním zasedání 
i u mìstských kašen sklidil za pøedstavení Ostrovské 
povìsti mimoøádný aplaus. 

Nejvýznamnìjší událostí roku bylo slavnostní otevøení 
klášterního areálu (29. záøí). Biskup Radkovský po- 
svìtil v kapli sv. Floriána nový køíž. Ze zahranièních 
hostù se zúèastnili starostka mìsta Annabergu v do- 
provodu zastupitelstva a starosta mìsta Rastattu. Slav- 
nost zakonèil koncert houslového virtuosa Václava 
Hudeèka. Na tento den navázala tradièní Michaelská 
pou� (30. záøí). 

XII. Ostrovská míle se bìžela po Hlavní tøídì (11. záøí). 
Už pošesté vyhrál Michal Šneberger z Dukly Praha, 
v závodì žen obhájila loòské vítìzství Petra Kamínská 
z Olomouce.

Ostrovský mìsíèník
Leden 20082 Uvítáme diskusní pøíspìvky ètenáøù k otištìným tématùm v OM

Pokraèování ze strany 1

Na Hradì Loket byli ocenìni dobrovolníci Karlovar- 
ského kraje „Cenou pro obyèejné lidi, kteøí dìlají ne- 
obyèejné vìci“ (2. bøezna). Cenu Køesadlo 2006 
získala ostrovská historièka Zdeòka Èepeláková za 
obìtavou a nezištnou péèi o historické dìdictví mìsta 
Ostrova. 

Hodináø Miloš Flossmann  pøedal mìstu zrekonstruo- 
vaný Sunmerecherùv hodinový stroj (9. kvìtna).

Na Staré radnici Ostrov se konal poøad k výstavì 
o skladateli a písnièkáøi, rodákovi z Božího Daru Anto- 
nu Güntherovi (22. dubna). Programu se zúèastnili 
hosté z nìmeckého Scheibenbergu a Augsburgu. 

V kostele sv. Michaela se konal XI. roèník Ostrov- 
ského varhanního jara (13. kvìtna). Díky podpoøe 
mìsta, kraje, rodákù a dalších mohly být historické 
varhany opraveny a cyklus varhanních jar obnoven. 
Zahranièním partnerem byla øímskokatolická farnost 

Novoroèní projev starosty mìsta

Významné události roku 2007 

neznamená bez vìdomí odpovìdnosti a pocitu poko- 
ry pøi službì vám všem, kteøí dáte zastupitelùm svou 
dùvìru.

Už pøed Vánocemi jsme dostali velký dárek, aè si to 
mnozí z nás asi neuvìdomují, koneènì jsme skuteènì 
souèástí Evropy: 21. prosince byly zrušeny kontroly na 
hranièních pøechodech a Èeská republika tak pøestala 
být evropskou zemí druhé kategorie. Co by na to asi 
øekli naši  pradìdeèkové a prababièky, kteøí žili v ra- 
kousko-uherské monarchii? Pro nì to pøeci bylo na- 
prosto samozøejmé, že mohli cestovat, pracovat a žít 
v celé Evropì jen tak.

Volnì pøes hranice 

Vážení spoluobèané, 
chtìl bych na závìr podìkovat zastupitelùm 
mìsta, že pracovali vìcnì a konstruktivnì pro nás 
všechny. Ne menší dík také patøí všem mým spo- 
lupracovníkùm na Mìstském úøadì za jejich práci 
a v neposlední øadì bych chtìl podìkovat i vám 
všem, kteøí se díváte okolo sebe a není vám 
lhostejné, v jakém mìstì žijete. Na závìr se má 
pøát, a tak pøeji nám všem, abychom si v letošním 
roce našli více èasu na svoje nejbližší, abychom 
umìli i dny všední promìnit na dny sváteèní, 
aby nám zdraví sloužilo, štìstí nás neopouštìlo 
a v našem mìstì se dobøe žilo. 

závod na zónì funguje, je v tuto chvíli více zájemcù, 
než kolik budeme schopni nabídnout. Pochopitelnì 
budeme preferovat ty, jejichž pøínos pro mìsto bude 
nejvìtší.

Po dlouhých letech velkého úsilí o dotaci bude v prv- 
ním pololetí postaven nový vodovod do Hlubokého. 
Zámìrnì píši bude, pøestože jeho investorem nebude 
mìsto, ale Vodohospodáøské sdružení obcí západních 
Èech. Mìsto na nìj pøispívá bezmála tøemi milióny 
korun a sdružení se zavázalo, že do poloviny roku 
bude vodovod stát. 

Další, kdo se mùže tìšit na zlepšení podmínek, jsou 
naši hasièi. Rádi bychom jim poøídili nové zásahové 
vozidlo. To by mìlo nahradit více jak 20 let starý vùz. 
Udìlal obrovský kus práce a zachránil bezpoèet životù, 
ale bez lidí by to byla skuteènì jen velká hromada 
železa. Vozidlo je však jen jednou, nikoli jedinou vìcí, 
na kterou se hasièi mohou tìšit. Pokraèovat bude 
pøíprava projektu na novou hasièskou stanici, kterou 
nutnì potøebujeme. Kdo byl nìkdy na té stávající, tak 
mi musí dát za pravdu. Už jen její situování do 
historické èásti mìsta je neš�astné. Jak už jsem se zmínil 
na zaèátku, nejsou to jediné projekty, které jsme si na 
tento rok vytkli jako cíl, práce bude daleko více. Jen 
jsem považoval za dùležité, každý možná z trochu 
jiného dùvodu, je zde zdùraznit. O nìkterých dalších
bych vám rád nìco napsal v nìkterém z následujících 
èísel mìsíèníku. 

Vodovod v Hlubokém

Zlepšení podmínek pro hasièe

Pozvání k volbám
Pokud se podívám, co nás také ještì èeká, tak to po 
roce oddechu budou opìt volby. Konèí mandát kraj- 
ským zastupitelùm, a tak v podzimních mìsících opìt 
budeme dávat své preference. Je to opìt šance, jak 
vyjádøit svùj názor a ohodnotit práci našich zástupcù. 
Rozhodnutí, zda to bude pozitivnì nebo negativnì, je 
naše právo, které jsme si vybojovali a mìli bychom je 
využívat. Pøed ètyømi lety jsem vás z tohoto místa 
srdeènì zval do volebních místností, dnes bych rád své 
pozvání zopakoval. Evropa pomalu pøestává být 
„Evropou státù“ a stává se „Evropou regionù“. Je-li to 
dobøe, nebo ne, není pøedmìtem mého èlánku. Jed- 
noznaènì z toho vyplývá, že chceme-li, aby se náš 
region mohl dobøe prosadit v konkurenci s ostatními, 
je nezbytné jej k tomu vybavit silným mandátem. A to 
je právì náš úkol. Druhý úkol je pro samotnou 
krajskou reprezentaci. Nestaèí totiž být vybaven kom- 
petencemi, je také nutné k nim mít dostatek finanèních 
prostøedkù. Pøál bych si, aby byla volební úèast vyšší 
než v minulých letech. Dùležitým vodítkem pro vaše 
rozhodování i následnou kontrolu by mìl být reálný 
a srozumitelný program. Krajská politika se od té tzv. 
vrcholové pøíliš neliší, vždy jde o øešení nejen 
aktuálních, ale i dlouhodobých problémù, a tak by ti, 
kteøí se ucházejí o vaši dùvìru, mìli prokázat dos- 
tateènou odvahu. Je nutné, aby vìci øešili bezodkladnì
a dùslednì, k tomu je nutné ovládat nejen tah na 
branku, ale i dùslednost. Schopnost hledat i netradièní 
øešení zase vyžaduje tvùrèí pøístup. To vše však nic 

Bc. Jan Bureš, starosta mìsta Ostrova
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Walburga Mikešová, kronikáøka

Annaberg-Bucholz, na zahájení pøijeli hosté z Anna- 
bergu s faráøem. 

Ministr vlády ÈR a pøedseda legislativní rady Cyril 
Svoboda navštívil na pozvání pøedsedy KDU-ÈSL 
Marka Poledníèka Gymnázium Ostrov, kde hovoøil se 
studenty na téma Souèasnost a budoucnost Evropské 
unie (17. kvìtna).

Na Slavnosti kašen uspoøádané v nìmeckém Wun- 

Den s Deníkem se konal na Mírovém námìstí (15. 
kvìtna). Tématem bylo navrhované zrušení ZŠ Klíno- 
vecká. Rozhoøèení obèané pøedali starostovi mìsta 
petici. Ten pak po zdùvodnìní projektu èelil na pódiu 
palbì jejich pøipomínek a otázek.

Ostrov se stal poøadatelem XI. roèníku Poháru 
Euroregionu Krušnohoøí (16. èervna). V DK Ostrov 
soutìžily taneèní páry ze Slovenska, Nìmecka, Polska 
a Èeské republiky.

Vinou nezodpovìdných lidí našel smrt v pros- 
toru zvíøecího azylu Macík malý mourovatý 
kocourek. Stalo se to v nedìli 25. øíjna loòského 
roku. 

Neznámý „zachránce“ hodil asi šestimìsíèního ko- 
courka do areálu azylu v dobì, kdy v nìm nikdo nebyl 
a nechal ho tam samotného. Protože to bylo dùvì- 
øivé, pøítulné kotì, padlo za obì� psùm, kteøí prostor 
Macíka hlídají. V noci pak ko�átko následkùm zranìní 
podlehlo. Tragické na celé události bylo to, že do 
Macíka ve stejné dobì volali lidé, kterým se ztratil 
malý kocourek, jehož popis i vìk byl shodný. 

Tento pøípad bohužel zdaleka nebyl jediný. Lidé 
házejí zvíøata pøes plot azylu, nechávají poblíž psy, 
koèky i další domácí mazlíèky, nejèastìji ty, kterých se 
chtìjí zbavit. Psi i koèky pak hledají cestu zpìt do 
mìsta a vìtšinou skonèí svùj život pod koly aut. 
Zachraòovat nalezená volnì se pohybující zvíøata tím, 
že je potají donesete do azylu, je nezodpovìdné 
a kruté. Nechytejte volnì pobíhající zvíøata, která 

Ostrovský Macík sdružuje ve své péèi nejen psy a koèky, ale také 
rùzná domící zvíøata. Na snímku je koza Amálka.

Na oslavách 40. výroèí Heimatverbandu Schlac- 
kenwerth v Rastattu, konaných 17. listopadu 
minulého roku, byli pøítomni za mìsto Ostrov 
Zdeòka Èepeláková ze Spolku pøátel mìsta 
Ostrova, kronikáøka Walburga Mikešová a sta- 
rosta Ostrova Jan Bureš, který pøedal pøedsedovi 
krajanského spolku Heimatverband Schlacken- 
werth Horstu Hippmannovi album s fotogra- 
fiemi opraveného ostrovského klášterního 
areálu. 

Zástupce vrchního starosty v Rastattu Wolfgang 
Hartweg pøedal spolku Heimatverband velký dort 
s mìstskými znaky Rastattu a Ostrova.

Oslavy v Rastattu

(red)

Kocourek zbyteènì zahynul navíc nejeví známky zranìní nebo nemoci, vìtšinou 
již nìkomu patøí. 

Pokud ale jsou nìjakým zpùsobem oslabená, volejte 
Mìstskou policii (777 766 074) nebo OS Macík 
(776 669 084), nikdy se jich sami nedotýkejte! 

Hana Šimková, OS Macík



U pøíležitosti slavnostního rozsvìcení vánoèního stro- 
mu (2. prosince na Mírovém námìstí v Ostrovì) byla 
uspoøádána sbírka ve prospìch dìtí v Dìtském domo- 
vì Ostrov. Podle protokolu o rozpeèetìní sbírkových 
kasièek, které se konalo 5. prosince na Mìstském 
úøadì Ostrov, se vybralo celkem 7455 Kè. Spoleènost 
Nestlé vložila do této akce èástku 20 000 Kè, za kterou 
budou nakoupeny dárky, které si dìti pøály. Proto 
vrchol vánoèního stromu letos zdobí hvìzda Orion. 
Èástka, která se vybrala ve sbírce, bude pøedána Dìt- 
skému domovu Ostrov formou šeku. 

Od 1. ledna 2008 je nám zákonem dána povin- 
nost úhrady regulaèních poplatkù ve zdravot- 
nictví. V Nemocnici Ostrov se budou vybírat tyto 
poplatky:

60 Kè za jeden den pobytu v nemocnici, 30 Kè za 
návštìvu v ambulanci vèetnì ordinace dìtského lé- 
kaøe (v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod.), 90 Kè za 
návštìvu pohotovosti (akutní ošetøení v ambulancích 
nemocnice bez následné hospitalizace v pracovní dny 
v dobì od 17.00 do 7.00 hod., po celý víkend a ve 
svátek).

Nemocnice Ostrov hledá možnosti poskytnutí bonusù 
pro jednotlivé pacienty, kteøí se zúèastní preventivních 
programù nemocnice, tak aby dopad úhrady regulaè- 
ních poplatkù byl na naše klienty co nejmenší. 
O konkrétních postupech a podmínkách vás budeme 
informovat. 

Ostrovský mìsíèník
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V tomto mìsíci byla naše jednotka vyslána celkem ke 
12 událostem, z toho bylo šest dopravních nehod, dva 
úniky ropných produktù, dvì technické pomoci, jeden 
požár a jedno provìøovací cvièení.
3. listopadu: provìøovací cvièení jednotek požární 
ochrany s námìtem dopravní nehody civilního letounu 
se konalo na letišti Karlovy Vary-Olšová Vrata. Bylo to 
jedno z nejvìtších cvièení poslední doby.
5. listopadu nám byl nahlášen blíže nespecifikovaný 
požár u Domu s peèovatelskou službou na Hlavní ulici 
v Ostrovì. Jelikož byla hustá mlha, nebyl požár 
viditelný. K místu události vyjeli kromì naší jednotky 
i hasièi z Karlových Varù. Pozdìji bylo zjištìno, že se 
jedná o požár chatky za saunou.

Tragické nehody
Listopad byl dalším mìsícem, který se zapsal do historie 
a pamìti našich spoluobèanù èernou barvou. Na 
silnicích v okolí našeho mìsta zbyteènì zahynuli lidé. 
8. listopadu došlo k nehodì dvou osobních vozidel 
a autobusu u obce Damice. Tìžce zranìného øidièe 
naši hasièi vyprostili z osobního vozidla pomocí hydra- 
lického náøadí, ale pøes veškerou snahu záchranáøù na 
místì svým zranìním podlehl. 26. listopadu došlo 
k nehodì dvou osobních vozidel nad Damicemi, pøi níž 
bylo zranìno šest osob. U nehody zasahovali naši 
a karlovarští hasièi, ètyøi vozy RLP, vrtulník LZS a Policie. 
Jen o pár desítek metrù dál smìrem na Chomutov 
došlo další den opìt k tragické události. Osobní vozidlo 
vyjíždìjící z Damic se støetlo s vozidlem jedoucím na 
Chomutov. Øidiè prvního vozidla svým zranìním na 
místì podlehl, jeho spolujezdkynì byla zranìna.

Rok 2007 ve zpìtném zrcátku
Uplynulý rok nám pøinesl navýšení výjezdù. Vzhledem 
k tomu, že v roce 2006 jsme zasahovali u 198 mimo- 
øádných událostí a pøed koncem roku 2007 jsme mìli 
na kontì 213 zásahù, je toto navýšení znatelné. Naši 
hasièi strávili u zásahù celkem 1385 hodin, a to jen ke 
dni 3. prosince 2007. V roce 2007 jsme nakoupili pìt 
nových dýchacích pøístrojù, výjezdové vozidlo bylo 
opraveno v autorizovaném servisu a ustaveno po 
vybavení jako vozidlo 1. výjezdu. Byla také zapoèata 
jednání se zástupci kraje a ministerstva vnitra o nákupu 
nové techniky, na níž nám byla pøidìlena dotace ve 
výši dvou milionù korun ze státního rozpoètu, jedním 
milionem by se mìl podílet Kraj, zbytek bude hrazen 
z rozpoètu mìsta Ostrova. Také je plánována výstavba 
nové budovy hasièské zbrojnice, prozatím v podobì 
studie a projektu.  Bohužel, uplynulý rok byl velmi 
tragický. Pøi nehodách na silnicích v okolí našeho mìsta 
zemøelo na místì nehody devìt osob, pøi požárech 
jedna osoba a pes. Pøi výbìru z nejvìtších událostí se 
nabízejí: lednová vìtrná smrš�, která se pøehnala pøes 
naše území, dopravní nehoda osobního vozidla u èer- 
pací stanice s tragickými následky, požár stodoly v Bo- 
ru, požár rodinného domu v Otovicích, kde shoøelo 
celé první patro se støechou a z jehož sklepa bylo 
evakuováno 50 psù, požár tøetího patra a støechy býva- 
lé ubytovny v Jáchymovì, dopravní nehoda dvou 
nákladních vozidel v obci Stráž nad Ohøí, kde došlo 
k velkému úniku pohonných hmot, dopravní nehoda 
osobního a nákladního automobilu pod Jáchymovem 
opìt s tragickými následky, dopravní nehoda, pøi níž 
byl zmaøen život mladé dívky u Hroznìtína a následný 
požár v obytném domì v Jáchymovì, kde bylo eva- 
kuováno 16 osob, dále tøi po sobì jdoucí dopravní 
nehody u obce Damice, také bohužel s tragickými 
následky.

Plány na rok 2008
Máme pro vás pøipraven ples hasièù v bøeznu, na èer- 
ven plánujeme tradièní dìtské dny a soutìž v požárním 
útoku v Zámeckém parku, o prázdninách opìt letní 
soustøedìní pro dìti, Drakiádu a Mikulášskou besídku. 
Do Nového roku vám ostrovští dobrovolní hasièi pøejí 
mnoho krásných zážitkù a (mimo spoleèenské a kultur- 
ní akce) co nejménì setkání s námi. 
Více na: www.hasiciostrov.wz.cz. 

Akce pro veøejnost

1. ledna 

5. ledna

19. ledna 
26. ledna

Bližší informace (doba odjezdu, poèet km, org. pro- 
pozice) budou k dispozici vždy od støedy pro pøí- 
slušný sobotní termín ve vitrínì KÈT na Mírovém 
nám. u autobusové zastávky na Karlovy Vary. Tyto 
údaje jsou rovnìž na internetové adrese 
http://turiste.webpark.cz. Všechny uvedené akce 
jsou volnì pøístupné bez startovného i pro neèleny 
Klubu èeských turistù. 

Do Pekla a do Nebes ze Stráže nad 
Ohøí do Boèe

 Most (Dìkanský kostel), Hrad Hnìvín, 
Hvìzdárna

Stadice, Pøemyslovo Královské pole
 Ostrovský tatarský pochod 

s návštìvou Posvátného okrsku

Ostrovský policista zachránil život
Vrchní asistent z obvodního oddìlení PÈR v Ostrovì 
byl vyslán dozorèí službou k sedmdesátiletému muži, 
který ležel na autobusové zastávce v Jáchymovské ulici 
v bezvìdomí. Po pøíjezdu na místo policista okamžitì 
poèal zjiš�ovat životní funkce. Zjistil, že muž nedýchá. 
Okamžitì pøistoupil k oživování masáží srdce, ve které 
pokraèoval do pøíjezdu záchranné služby. Policista 
podle sdìlení lékaøe zøejmì muži zachránil svým 
jednáním život.

Krádeže
Neznámý pachatel vnikl do novinového stánku na 
Hlavní tøídì, kde odcizil cigarety rùzných znaèek, 
cukrovinky a finanèní hotovost. Zpùsobená škoda byla 
odhadnuta na 27 tisíc korun.
Pøi pokusu o vloupání do návìsu zapøaženého za 
tahaèem byl na základì anonymního oznámení 
zadržen muž z Jáchymova, který se po rozøíznutí krycí 
plachty návìsu pokoušel odcizit  naložené zboží. 
Hlídkou byl zadržen pøi útìku z místa èinu. 

Porušování domovní svobody
Muž z Ostrova neoprávnìnì vnikl a setrval v domì 
v Moøíèovské ulici v Ostrovì. Policisté jej usvìdèili na 
základì vyhotovené expertizy DNA. Pøípad byl 
odložen, nebo� pøípadné trestní stíhání by bylo zcela 
bez významu vedle trestu, který mu již byl za jinou 
trestnou èinnost uložen.

Dopravní pøestupky
Žena z Jáchymova øídila osobní motorové v obci Dolní 
Žïár, kde byla hlídkou PÈR zastavena. Kontrolou bylo 
zjištìno, že øidièka má vysloven zákaz øízení moto- 
rových vozidel ze strany MÚ Ostrov a øídí bez øidiè- 
ského oprávnìní. Hrozí jí trest odnìtí svobody až na 
jeden rok.
Z Ostrova do obce Bystøice øídil osobní motorové 
vozidlo muž, který nebyl držitelem øidièského 
oprávnìní. V Bystøici neuposlechl výzvy policejní hlídky 
policie ÈR-Ostrov k zastavení a kontrole. Ujíždìl až do 
Hroznìtína, kde na zledovatìlém povrchu havaroval. 
Z místa poté utíkal, pøièemž byl zadržen v Karlovarské 
ulici mezi domy po varovném výstøelu do vzduchu. 
Policisté u muže nalezli dva igelitové balíèky s drogou, 
kterou sám oznaèil za pervitin.
Muž øídící osobní motorové vozidlo, aèkoliv pøed 
jízdou požil alkoholické nápoje, byl zadržen mìstskými 
strážníky. Pøi dechové kontrole hlídkou PÈR mu byla 
namìøena hodnota  tøi promile alkoholu v dechu. 
Rozbor krve požití alkoholu potvrdil a muži bylo 
sdìleno podezøení pro trestný èin ohrožení pod vlivem 
návykové látky. 

Podvod
Na základì spisového materiálu z Odboru dopravnì 
právního pøi MÚ Ostrov vzešlo podezøení ze spáchání 
trestného èinu neznámého pachatele, který se 
prokazoval pøi silnièní kontrole hlídce policie OOP 
Ostrov jménem jiného muže z Ostrova. Pøi 
projednávání pøestupkového jednání na MÚ Ostrov 
vyšlo najevo, že jmenovaný byl v kritickou dobu po 
operaci a tedy nemohl øídit vozidlo a spáchat dopravní 
pøestupek. Policisté šetøením zjistili, že podvodu se 
dopustil jeho bratr, který se bál trestního stíhání, nebo� 
není držitelem øidièského oprávnìní. Policisté pøípad 
odložili, protože nedostali potøebný souhlas osoby 
blízké (bratra) k trestnímu stíhání podezøelého. 

Celosvìtový Pochod proti diabetu se v Ostrovì usku- 
teènil 14. listopadu loòského roku. Pochodu, který 
mìl zaèátek èasovì shodný na celém svìtì, se zúèast- 
nilo celkem 63 ostrovských obèanù. Na závìr se 
konala prohlídka restaurovaných objektù klášterního 
areálu doplnìná odborným výkladem. Všem zúèast- 
nìným obèanùm dìkuje výbor Územní organizace 
Svazu diabetikù Ostrov. 

V listopadu se v Ostrovì narodilo 15 dìtí, zemøelo 
13 obèanù. Manželství uzavøely dva páry. K trvalému 
pobytu ve mìstì se bìhem listopadu pøihlásilo 
27 osob, odstìhovalo se jich 10. Celkovì tedy ve 
mìstì v mìsíci listopadu pøibylo 19 lidí. Celkový 
poèet hlášených obyvatel v Ostrovì k 30. listopadu 
2007 byl 16 940. 

Rada mìsta schválila øádné termíny svatebních obøadù 
v roce 2008. Mimoøádné termíny se dle zákona 
o správních poplatcích zpoplatòují èástkou 1000 Kè. 
Zvýšený zájem se oèekává o svatební den 8. 8. 2008, 
který vychází na pátek.

12. a 26. ledna, 2. a 16. února, 8. a 29. bøezna, 
5. a 19. dubna, 17. kvìtna, 7. a 21. èervna, 
12. a 26. èervence, 16. a 30. srpna, 6. a 20. záøí, 
4. a 18. øíjna, 1. a 15. listopadu, 13. prosince. 

Hasièi: listopad na lince 150

Pavel Všelko, JSDH Ostrov

Obvodní Policie ÈR Ostrov

Vrchní inspektor nprap. Pavel Valenta

Zmìna stavu 
obyvatel mìsta Ostrova 
v listopadu 2007

Jana Pecková, Soòa Szarková, MÚ Ostrov

Aktuality z Nemocnice Ostrov

RNDr.Lubomír Netolický, øeditel NO

Termíny svateb pro rok 2008

(rep)

Pochod proti diabetu

Josef Horák, pøedseda ÚO

Sbírka 
pro Dìtský domov Ostrov

Ilona Hálová, DK Ostrov

RNDr. František Wohlmuth

Klub èeských turistù

Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce



nejvíce o možnostech studia, nároènosti školy a ná- 
sledném uplatnìní na trhu práce. Nìkdo dorazil s jas- 
nou pøedstavou, na jaký obor povedou jeho násled- 
né kroky, další zájemci se teprve seznamovali, který 
obor by pro nì z nabízené sestavy byl ten nejlepší. 
Nejvìtší zájem u návštìvníkù zaznamenaly nejen 
obory vztahující se k dopravì a novì se otevírající 
Informaèní technologie (což pøesnì odráží zájem 
souèasných teenagerù), ale pøekvapivì i strojírenství, 
v nìmž je výpoèetní technika obsažena ve velké míøe. 
Do zámku dorazily organizovanì skupiny žákù ze 
dvou ostrovských základních škol a èást z nich si ne- 
nechala ujít ani ukázkové hodiny, které letos organi- 
zátoøi pro zájemce pøipravili. Na akci se jim evidentnì 
líbilo, nìkteøí žáci se totiž do budovy vypravili odpo- 
ledne ještì jednou, tentokrát ve spoleènosti svých 
rodièù. 
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Zprávy ze škol

Žáci i uèitelé v pøedvánoèním shonu nezaháleli a pod- 
nikali spoustu akcí. Pro žáky I. stupnì i jejich rodièe 
uspoøádala zaèátkem listopadu uèitelka Jana Šnajdro- 
vá sobotní výlet do mosteckého aquaparku. V prùbì- 
hu listopadu se žáci I. stupnì úèastnili besed v Mìst- 
ské knihovnì Ostrov. Nejlepších výsledkù pøi øešení 
„Pøírodovìdného klokana" pro 9. tøídy dosáhli tito 
žáci: Petra Zelenková, Thomas Albrecht, Eliška Staò- 
ková. Žáci 6. a 7. tøíd podnikli 20. listopadu exkurzi na 
hvìzdárnu v Karlových Varech. V plavecké štafetì 
mezi ostrovskými školami vybojovali naši žáci druhé 
místo. Koncem listopadu navštívili výtvarnì nadaní 
žáci Národní galerii v Praze, aby si prohlédli výstavu 
moderního umìní. V soutìži o nejzajímavìjší vánoèní 
øetìz pro MDDM Ostrov obsadily dívky 8.B a 9.B 
první místo, Jan Hladovec druhé místo. Na Mikuláše 
potìšilo žáky naší školy bruslení na zimním stadionu, 
které bylo doprovázeno rùznými soutìžemi na ledì. 
Ve škole v tento den pøipravila uèitelka Šnajdrová pro 
své žáky „èertovské vyuèování“, kromì soutìžení se 
volil nejlepší èert. Pro žáky 1.-5. tøíd zorganizoval 
uèitel Kollarov 6. prosince  hudebnì znalostní soutìž. 
Další den mìly dìti možnost navštívit trénink oddílu 
Hokusei Karate Ostrov. Na pozvání žáka Josefa Hav- 
líèka, karatisty, si v tìlocviènì ZŠ Klínovecké mohly 
i ostatní dìti pod dohledem trenérky vyzkoušet nì- 
které údery. Pro žáky I. stupnì byl pøipraven Pohád- 
kový les zdatnosti, sportovní soutìž, pøi které budou 
dìti plnit na deseti stanovištích soutìžní úkoly s po- 
hádkovými bytostmi. Souèástí akce byly odmìny 
a dìtská diskotéka. 

Pøejeme všem zamìstnancùm školy, žákùm a rodi- 
èùm pohodový vstup do nadcházejícího nového 
roku. 

ZŠ Klínovecká

Veronika Raulová

Témìø stovka našich dìtí vyjela ve dnech 29. 11. -
7. 12. do školy v pøírodì. Areál Sklárna u Žihle, obklo- 
pený lesy a èlenitým terénem posetým shluky ka- 
menných balvanù, vytvoøil spolu s možností sportov- 
ního a spoleèenského vyžití (lanové centrum, laser 
game herna ad.) ideální podmínky pro výchovu dìtí. 
Respektování denního režimu, spoleèné soužití, od- 
polední øízené èinnosti (hry v pøírodì, práce na úpra- 
vì terénu pro mikulášskou oslavu, výlety atd.) pro- 
vìøily fyzickou i psychickou odolnost dìtí, jejich smysl 
pro odpovìdnost za sebe i druhé, pøátelství i „lásky“ 
natolik, že pokud byly schopny domyslet pohádkový 
slogan: Nad nikým se nevyvyšuj a pøed nikým se ne- 
ponižuj, vracely se možná se zážitky na celý život. 
Letošní pobyt s dìtmi z Bíliny a Teplic byl korunován 
témìø dvouhodinovým putováním setmìlým lesem 
za svitu pochodní po cestì z pekla do nebe, v jehož 
závìru, po obdarování, sledovali žáci spoleènì s Mi- 
kulášem ètvrthodinový ohòostroj, roje jisker a zábles- 
ky zrcadlící se na hladinì zamrzlého rybníka. 

Pokud se dìti spoleènì s rodièi budou chtít v pová- 
noèním èase vrátit do tìch nezapomenutelných 
okamžikù, mohou navštívit naše www stránky. 

ZŠ J. V. Myslbeka a MŠ Ostrov

Mgr. Vladimír Vízdal  

Pøesnì na Mikuláše uspoøádala SPŠ Ostrov svùj 
pravidelný Den otevøených dveøí, v nìmž se zájemci 
mohli blíže seznámit s nabídkou oborù vyuèovaných 
v zámecké budovì a na odlouèeném pracovišti 
v Dolním Žïáru. Poèetná sestava vycházejících žákù 
z Ostrova, Karlových Varù a blízkých i vzdálenìjších 
míst regionu pøišla s jasným cílem: dozvìdìt se co 

SPŠ: Den otevøených dveøí 

Mgr. Libor Háèek       

Den otevøených dveøí umožnil návštìvníkùm seznámení se studijními obory i vybavením školy.                                           Foto: Ondøej Douša

Vstup do Svazku obcí Ekoodpady
Zastupitelstvo mìsta odsouhlasilo vstup Ostrova do 
Svazku obcí Ekoodpady, kde bude i dalších pìt mìst 
Karlovarského kraje (Cheb, Sokolov, Nová Role, 
Chodov a Skalná). V souèasné dobì je smìsný ko- 
munální odpad ve mìstì odvážen na skládku do Èi- 
nova nebo Tušimic. Do budoucna není tento systém 
nakládání s odpady udržitelný. Nyní se objevila ini- 
ciativa regionálnì propojených spoleèností a pøidru- 
žených institucí založit klastr (sdružení spolupracujících 
ekonomických subjektù) odpadù Enwiwa, jehož po- 
sláním by mìl být mimo jiné ekologický pøístup 
k odpadùm. Zájmem sdružení je zapojit mìsta a obce 
do tohoto svazku. Obce jsou totiž nejvìtším produ- 
centem odpadù a pøi jejich spolupráci bude snadnìjší 
získat pro tyto úèely dotace z fondù EU. Hlavní vý- 
hodu èlenství ve svazku pro obce pøedstavuje aktivní 
zapojení do systému podporujícího nezvyšování nákla- 
dù obèanù za odpad po co nejdelší dobu. Pro Ostrov to 
znamená pøedevším možnost aktivnì ovlivòovat bu- 
doucí nakládání s odpady ve prospìch mìsta. Dalším 
pøínosem je získávání aktuálních informací o zámìrech 
velkých producentù i zpracovatelù odpadù. 

Zmìna regulaèního plánu
Zmìna dopravního øešení v jihovýchodní èásti Starého 
mìsta vyøeší dopravní zklidnìní prostoru pøed budo- 
vou zámku. Novì vytvoøený prostor bude využit jako 
spoleèenská rozptylná plocha s parkovou úpravou, 
která k objektu zámku náleží mimo jiné i vzhledem 
k jeho architektonické a historické hodnotì. Tento 
prostor bude zároveò využit jako souèást vstupu do 
Zámeckého parku. Tato zmìna øeší nový vjezd do 
Ostrova vèetnì dopravy v klidu a zaøízení hromadné 
dopravy. Druhá zmìna se týká zástavby Zahradní ulice 
(rozšíøení asanaèních pozemkù na objekt Stanice 
mladých pøírodovìdcù a objekt bývalé stodoly s ná- 
vrhem nového zpùsobu využití). Aktivity bývalé stani- 
ce byly pøesunuty do Ekocentra v areálu kláštera. 
K obìma zmìnám regulaèního plánu dalo podnìt 
mìsto Ostrov. V prvním pøípadì s ohledem na zmìnu 
funkce zámku (budoucí správní centrum mìsta), 
druhá zmìna reaguje na nové podmínky v Zahradní 
ulici (nevyužívané objekty).

Dar prvnímu obèánkovi mìsta 
Od roku 1995 vìnuje mìsto prvnímu narozenému 
dítìti s trvalým pobytem v Ostrovì finanèní dar. 
V letech 1995-6 byla výše daru 1000 Kè, 1997-8 to 
bylo 1500 Kè, od roku 1999 je to èástka 2000 Kè. 
Výjimku tvoøil rok 2001, kdy první obèánek nového 
tisíciletí dostal dar ve výši 3000 Kè.

Snaha o získání dotací
Integrovaný projekt Regenerace mìstského prostoru 
vznikl již loni za úèelem pøípravy vybraných projektù, 
na nìž má mìsto zájem èerpat dotaèní prostøedky. 
Cílem je pøipravit dílèí projekty do takové fáze, aby na 
nì v pøípadì vypsání vhodných dotaèních titulù mohla 
být podána žádost o finanèní prostøedky jak evropské, 
tak národní. Projekt Regenerace mìstského prostoru 
vychází ze Strategického plánu rozvoje mìsta Ostrov 
a zamìøuje se na pøípravu investièních projektù jako 
(napø. stavby, rekonstrukce a modernizace budov 
a zaøízení pro volný èas, kulturní a spoleèenský život, 
cestovní ruch, vzdìlávání, rozvoj sportu a turistiky, 
rozvoj podnikání, zamìstnanost ad.). Souèástí pro- 
jektu je také výstavba, modernizace, rekonstrukce 
základní dopravní infrastruktury mìsta, cyklostezek èi 
staveb pro zkvalitnìní života na sídlištích. Nìkteré 
projekty budou financovány z vlastních zdrojù, mìsto 
však bude usilovat o získání podpory z EU èi 
národních zdrojù na co nejvìtší poèet plánovaných 
projektù.

Vybráno 
z Mìstského úøadu Ostrov

(rep)
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Zprávy ze škol

Redakce si vyhrazuje právo krátit došlé pøíspìvky.

MDDM Ostrov

Vlasta Schartová

Výtvarná soutìž Vánoèní øetìzy a závìsy
Soutìže se zúèastnilo 220 dìtí s 33 vìtšinou kolektivními 
pracemi. V jednotlivých kategoriích zvítìzily: I. dìti MŠ 
Palackého (5-6 let), II. dìti 1.-5.tøídy ZŠ pomocné a ZŠ 
speciální, III. dívky 8.B a 9.B ZŠ Klínovecká. Blahopøe- 
jeme všem odmìnìným, dìkujeme všem, kteøí pomohli 
tuto soutìž zpropagovat i uskuteènit.
Novoroèní setkání 

Na zaèátku nového roku se na pravidelném setkání  
sejdou dobrovolní a externí pracovníci MDDM, tedy ti, 
kteøí svùj volný èas vìnují dìtem a mládeži ve více než 
stovce zájmových kroužcích MDDM. 
Halový turnaj malých fotbalistù

V lednu si v zimním halovém turnaji zahrají malí fotba- 
listé narození v roce 2001 a mladší.
Zimní florbal 

 
Vítìzství v tradièním zimním turnaji florbalistù obhajují 
chlapci ZŠ Masarykova Ostrov a dívky ZŠ Jih Mariánské 
Láznì. Družstvo hochù 2.-3.tøíd tvoøí pìt hráèù bez bran- 
káøe, dívek 6.-7.tøíd tøi hráèky a brankáøka (u brankáøky 
nutná pøilba s chránièem). Pøihlášky v domì dìtí pro 
2.-3.tø. do Èt 10.1. a pro dívky do 17.1. Prezence od 8.30 
hod. v tìlocviènì ZŠ Masarykova. Propozice jsou k dis- 
pozici na školách. Výsledky turnajù se zapoèítávají do 
Olympiády ostrovských škol.

Hrátky se snìhem

Dílna pro všechny šikovné ruce zamìøená na stavbu 
snìhulákù a jiných objektù ze snìhu a ledu. V pøípadì 
nepøíznivého poèasí bude sníh nahrazen jinými 
materiály. Akce je vhodná také pro školní družiny.
Ledová odyssea

Støednì nároèný turistický výlet do okolí Horní Blatné, 
Blatenského vrchu a Potùèek. S sebou dùkladné obleèe- 
ní podle aktuálního poèasí, návrat do 18 hod. Na akci se 
pøihlaste v ekocentru do ètvrtka 17.1. 
Víkendové prohlídky pro veøejnost
V zimním období (od prosince do bøezna) je objekt Eko- 
centra o víkendech pro veøejnost uzavøen. Délka tohoto 
období se mùže mìnit podle aktuální situace.
Povídání o….
Tento mìsíc mimo jiné pøipravujeme povídání o „Zazi- 
movávání rùzných druhù zvíøat.“ Povídání se bude týkat 
pøedevším zvíøecích druhù žijících na našem území 
a zpùsobu, kterým se vyrovnávají se zimním obdobím. 
Bližší informace a rezervaci si vyžádejte v ekocentru 
telefonicky.
Plavecké kurzy

V týdnu od 7.ledna zaèínají desetihodinové plavecké 
kurzy pro zaèáteèníky i pokroèilé a pro rodièe s dìtmi. 
Zájemci se mohou pøihlašovat v domì dìtí v pracovní 
dny od 8 do 18 hodin. 
Út, Èt 16.00 hod. rodièe a dìti
St 16.00 hod.       MŠ,1.tø. neplavci 
Pá 16.00 hod. plavci ZŠ 
CAPOEIRA ACHE
Nezamlouvá se vám klasické tancování? Zkuste CA- 
POEIRU! Tanec, rytmický pohyb, akrobacie, netradièní 
hudební nástoje, podmanivá hudba a bájeèní lidé, to je 
capoeira, brazilský tanec otrokù, který je dnes po celém 
svìtì velmi populární. Mùžete se pøi nìm vyøádit jak 
pohybovì, tak hudebnì i kulturnì. Dùm dìtí pøipravuje 
pro dìti od šesti let až po dospìlé zájmový kroužek 
capoeiry pod vedením zkušeného instruktora Pavla 
Jaruška. První informativní schùzka se uskuteèní v pátek 
11.ledna v 16.00 hod. v MDDM. 
Informace
Èinnost zájmových kroužkù MDDM bude po zimních 
prázdninách zahájena v pondìlí 7.ledna 2008.
Informace ke všem akcím i k èinnosti  kroužkù v domì 
dìtí Po-Pá 8-18 hod., tel. MDDM 353 613 248, 
ekocentra  353 842 389, 736 761 913.  

Pá 11.1.       19.00 hod.     MDDM

So 12.1.           hala TJ Ostrov

So 12.1.       9.00 hod.       hoši 2.-3.tø. 
So 19.1.       9.00 hod.       dívky 6.-7.tø. 
tìlocvièna ZŠ Masarykova 

Akce ekocentra MDDM:

Èt 10.1.      od 13.30 hod. 

Ne  20.1.  odjezd v 9.10 hod.     z nádraží ÈD Ostrov 

leden - bøezen

Jsme malá škola s I. stupnìm (1.-5. roèník). Výukové 
programy jsou stejné jako v ostrovských školách (zá- 
kladní škola 2.-5. tøída a školní vzdìlávací RVP ZV 
1. tøída). Tøídy jsou naplnìny deseti dìtmi, což umož- 
òuje výuku s maximálnì individuálním pøístupem 
k žákùm. Od 3. roèníku uèíme anglický jazyk. Škola je 
vybavena poèítaèovou uèebnou s 11 poèítaèi a inter- 
netem, pracovnou výtvarné výchovy a knihovnou. 
V okolí školy je zahrada a buduje se høištì. O pøe- 
stávkách je možnost zakoupení obèerstvení (projekt 
Školní mléko). Žáci si mohou vybrat ze sedmi zájmo- 
vých kroužkù: poèítaèe, nìmèina, keramický kroužek, 
šikovné ruce, sportovní kroužek, gymnastika, taneèky. 
V provozu je školní družina a jídelna. ZUŠ Ostrov zde 
zajiš�uje po vyuèování výuku na hudební nástroje 
(flétna, housle, keyboard). V zimì využíváme lyžaøské 
sporty (bìžecké lyže jsou ve vybavení školy). Každo- 
roènì poøádáme desetidenní pobyty v jiných krajích 
se zamìøením na vlastivìdu a netradièní formy výuky 
(v Železné Rudì, Plasech, Jablonci nad Nisou, Horním 
Bradle u Pardubic). Letos plánujeme Máchovo jezero 
nebo jižní Èechy. Tìšíme se na vás!
Zápis do 1. roèníku se koná 17. ledna 2008 od 14.00 
do 16.30 hodin. V pøípadì zájmu zajistí mìsto 
Abertamy školní autobus, doprava by byla zdarma. 
Dotazy na tel. 353 892 268, 602 193 115. 

Základní škola Abertamy

Mgr. Dana Chmelová, øeditelka školy

Prosinec minulého roku byl pro celé Gymnázium 
mimoøádnì bohatý na nejrozliènìjší aktivity. 
Sportovci se zúèastnili mnoha okresních turnajù. 
Pøímo na Gymnáziu byl turnaj studentù støedních škol 
v sálové kopané a vánoèní volejbalový turnaj kantorù 
støedních škol. Konala se školní a okresní kola 
olympiád, krajské i celostátní vìdomostní soutìže. 
Krajské kolo chemické olympiády (kategorie A), v níž 
dlouhodobì patøí naše škola k nejúspìšnìjším v ÈR, 
organizoval vyuèující chemie Miloš Krejèí. Pìvecký 
sbor vystupoval s vánoèním programem hned šest- 
krát, na koncertech v Ostrovì, Nejdku a také v Nì- 
mecku. Novinkou bylo vánoèní setkání Gymnázia 
Ostrov na sv. Lucii u rozsvíceného vánoèního stromu 
pøed budovou školy. Kromì vánoèního zpívání se 
podával teplý èaj, perník a ve škole byla pøipravena 
výstava keramického kroužku. Vodopád akcí však 
nepoleví ani v lednu.

Den otevøených dveøí: 12. ledna od 9.00 do 13.00 
hodin

Také letos budete mít všichni možnost projít si celou 
školu a prohlédnout si všechny uèebny, seznámit se 
s uèebnicemi a didaktickými pomùckami. Pøítomní 
profesoøi i studenti budou pøipravení odpovìdìt na 
vaše otázky. Zveme žáky, kteøí zvažují možnost studia 
u nás i jejich rodièe. Pozvání ale patøí i rodièùm 
souèasných studentù, aby si mohli prohlédnout školu 
jinak než na tøídních schùzkách, a také našim bývalým 
absolventùm. V minulosti prošly naši školu bìhem 
Dne otevøených dveøí vždy témìø ètyøi stovky 
zájemcù. 

Gymnázium Ostrov 

Mgr. Libor Velièka, zást. øed. GO

Vstupujeme do nového kalendáøního roku, ve 
kterém naše škola oslaví kulaté výroèí: 50 let od 
svého založení. 
Koordinátorkou pøíprav je Ilona Jarošová, zástupky- 
nì øeditele školy. Vzhledem k tomu, že chceme 
uspoøádat nìkolik akcí, uvítáme jakoukoli pomoc. 
Ostrovskou veøejnost jistì zaujme sportovní den 
rodinných týmù v záøí, setkání bývalých uèitelù v øíjnu, 
výstava výtvarných prací v DK Ostrov v listopadu, 
Den otevøených dveøí, Akademie školy èi Vánoèní 
ples v prosinci. V záøijovém vydání Almanachu III. ZŠ 
si naši absolventi mohou pøipomenout jména a fo- 
tografie svých spolužákù a uèitelù. A že jich za to 
pùlstoletí bylo! A jistì ještì bude; už teï se tìšíme na 
naše budoucí prvòáèky.„Pohádkový zápis“ v dopro- 
vodu princezen je pro nì pøipraven v úterý 15. ledna 
od 14.00 do 17.00 hodin a ve støedu 16. ledna od 
15.00 do 17.00 hodin). 

Májový trojlístek

Mgr. Naïa Èechmanová

V soutìži Chemická olympiáda patøí Gymnázium Ostrov dlouhodobì mezi nejlepší v republice.                                      Foto: Archiv Gymnázia 

ZŠ Abertamy                                                  Foto: Dana Chmelová



Fotograf Rostislav Stach, na jehož fotografiích mají hlavní roli zvíøata, se narodil v roce 1960 v Karlových Varech jako jeden ze synù významného èeského 
fotografa Dalibora Stacha (získal sedm zlatých medailí na prestižních svìtových soutìžích, zemøel r. 1982). Rostislav ale rozhodnì nebyl poslušným synkem, který 
jde ochotnì v otcových stopách. Vyuèil se strojním zámeèníkem a po vojnì pracoval ve Vìzeòské službì v Ostrovì. V roce 1993 se odstìhoval do Chomutova, kde 
v Podkrušnohorském zooparku pøijal místo vedoucího propagace a krátce zastupoval i øeditele. Tak se vlastnì svému životnímu zájmu, zvíøatùm, ještì víc pøiblížil. 
Dnes je druhým rokem fotografem „na volné noze“, ale se zooparkem nadále úzce spolupracuje. Je ženatý a jak sám øíká, koneènì našel ženu, která jeho povolání 
plnì respektuje, pomáhá mu a podporuje ho. Pøestože má za sebou øadu úspìchù, ve své skromnosti by je málem zamlèel. Je držitelem tøetí, druhé a nakonec
i první ceny Czech Press Foto v kategorii Pøíroda a životní prostøedí (cena Zlaté oko v roce 2001 za foto sovy kulíška). Je èlenem fotoklubu Iris, prezidentem Klubu 
fotografù pøi Èeskomoravské myslivecké jednotì v Praze, spolupracuje s více než desítkou èeských i zahranièních èasopisù, je autorem obrazových kalendáøù, 
pohlednic, plakátù... nedávno vydal knihu Fotolovy, která byla pøeložena i do polštiny. Poèet jeho výstav doma i v zahranièí bezmála dosáhne stovky. 
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Rozhovor
Rostislav Stach žije s vlky pod okny 

Kdy a jak jste 
zaèal fotit?

Jaká zvíøata fotíte nejradìji? 

Které zvíøe je nejtìžší nafotit? 

Máte své osobní oblíbené zvíøe?

S focením jsem 
zaèal hodnì brzy, 
i když to zpoèátku 
vypadalo, že fotit 
nebudu nikdy. Mùj 

táta jako významný fotograf pochopitelnì chtìl, aby 
jeho syn taky fotil, ale mnì se do toho nijak nechtìlo. 
Brával mì do fotokomory, abych se díval, jak se dìlají 
fotky, ale já se tam nudil. Obèas jsem mu naschvál 
rozlil vývojku nebo ustalovaè a táta to vzdal. Mne to 
táhlo ven do pøírody, kam jsem hodnì chodíval se 
svým bratrancem Vasilem, pozorovali jsme zvíøata, 
ptáky a už jako malí kluci jsme vydrželi dlouho sedìt 
na posedu a klidnì èekat, než se nìco objeví. Jednou 
jsem tátovi nadšenì vyprávìl, co všechno jsme v lese 
vidìli, a on mi øekl: „Tak to vyfo�!“ A to byl ten 
rozhodující okamžik. Na další výpravu do lesa jsem už 
šel vybavený jeho fo�ákem. Když jsem pak zachytil 
v oboøe v Hájku svého prvního muflona, byl jsem 
nadšený. Hned jsem bìžel k tátovi, vyvolali jsme film, 
a muflon nikde. Teprve když jsme zábìr zvìtšili 
hodnì pøes metr, tam jsem ho uvidìl! Mìl na filmu 
nepatrný rozmìr, ale byl mùj první. Táta mì napøíštì 
vyzbrojil i radou: „Nefo�, když na zvíøeti nerozeznáš 
chlupy.“ 

Všechna zvíøata mám rád, baví mì pøelstít je, dostat se 
do jejich blízkosti, stát se neviditelnou souèástí pøí- 
rody. Je to vlastnì lov a èlovìk je lovcem od pradáv- 
na. Jenom po mém stisknutí spouštì zvíøe zùstává 
naživu a mùžu ho tak lovit znovu a znovu. Asi 
nejsilnìjší zážitky mám pøi fotografování tetøívkù 
v toku. Jsou to nádherní ptáci a jejich tok za ranního 
úsvitu je fantastický. Vyplatí se kvùli tomu vstávat 
o pùl tøetí ráno, ještì za tmy zasednout do krytu na 
tokaništi a sledovat probouzející se den ozdobený 
tokem i souboji tetøívèích kohoutkù. Jinak jsem už 
fotil na Aljašce, Kamèatce, v Maroku, Norsku, Litvì, 
na Ukrajinì, ve Spojených arabských emirátech, 
Španìlsku, Skotsku a dalších zemích. Nafotil jsem 
více než tøistapadesát druhù živoèichù od savcù pøes 
ptáky, plazy, ryby až po hmyz. 

Obecnì jsou to zvíøata, ke kterým se špatnì dostává. 
Zvíøata plachá, vzácná, ostražitá. U nás v Krušných 
horách je to napøíklad jelen; z dùvodu intezivního 
lovu vychází z úkrytu až pozdì veèer a vrací se brzy 
ráno. To už bývá vìtšinou problém se svìtlem a taky 
tìch silných tady už moc není. Naopak velmi snadné 
je fotit zvíøata v parcích, v zimì pak tøeba ptáky na 
krmítku.

Asi jako každý z jelenáøské oblasti mám rád jeleny 
a letos se mi dokonce podaøilo nafotit souboj dvou 
dvacaterákù, což je na Krušné hory opravdu význam- 
ný kousek. Doma zvíøata máme taky, dlouho jsem 
mìl jezevèíka, teï máme nìmeckého pinèe a v te- 
ráriu korálovku. K tìmto dvìma nám právì pøibyla 
koèka. Byla opuštìná, nikdo se o ni nestaral, tak si 
vybrala mou ženu a už je naše. Jinak mám pod okny 

vlky, z druhé strany rosomáky, pøed obývákem nám 
hnízdí kalousi, na druhé stranì je kolonie volavek. 
Bydlím totiž v zooparku.

Veselo bývá pøi focení èasto. Jednou už mì prohnala 
losice na Aljašce, laò v americkém parku Yellow- 
stone, u nás na mì zaútoèil muflon a zubr mi zase 
zdemoloval auto. Na noze mám jizvu po parùžku 
srnce, který si bránil teritorium. Docela se divím, že 
jsem pøežil letošní výpravu za medvìdy grizzly, byly 
tam situace, kdy jsme si byli až nebezpeènì blízko.

Mezi myslivci mám spoustu výborných pøátel. 
Myslivost chápu, je to dùležitá a užiteèná lidská 
èinnost. Kdo jiný se stará v zimì o zvìø než myslivci. 
Èlovìk si podmanil krajinu, ubral životní prostøedí 
zvíøatùm, zlikvidoval predátory. Nebýt myslivcù, ne- 
bylo by v lesích co fotit. Ovšem i mezi myslivci se 
najdou jedinci, kteøí myslivosti dìlají ostudu. S tím se 
ale nedá nic dìlat, to se stává ve všech odvìtvích. Je 
tøeba rozlišovat, naštìstí výraznì pøevládají ti dobøí. 
V této souvislosti bych rád nìco vzkázal bìžným 
návštìvníkùm lesa, a to nejen za myslivce, ale i za
sebe: Prosím, na houbách nehulákejte a respektujte 
zákazy vstupu.

Máte z focení nìjakou zajímavou 
pøíhodu?

Jaký máte názor na myslivost?

Co byste øekl o své nové knize?
Fotograficky jsem se podílel už na mnoha publi- 
kacích, ale Fotolovy - nauète se fotografovat dobøe 
zvíøata v pøírodì - je mou první samostatnou knihou. 
K jejímu vydání mì pøimìl fakt, že když jsem sám 
zaèínal, prahnul jsem po jakékoli radì, která by mi 
usnadnila první kroky. Bohužel u nás nikdy podobná 
kniha nevyšla, a tak jsem èerpal alespoò z náznakù, 
které se objevovaly v knížkách o pøírodì. Èasem jsem 
pak pøišel na to, že ne všemu, co je v knihách napsá- 
no, se dá vìøit. Vìtšina fotografù o svých snímcích 
nenapíše pravdu… Proto vznikla tato kniha, ve které 
shrnuji své tøicetileté zkušenosti s fotografováním 
zvíøat a kde je popsáno vše tak, jak to opravdu je. 
Mìla by usnadnit první kroky zaèáteèníkùm, ale 
užiteèná je i pro pokroèilé. 

Rozhovor pøipravila Irena Janeèková

Sovu pálenou 
na Pardubicku zachytil 
Rostislav Stach tìsnì 
pøed pøistáním.



VDÁŠ SE, A BASTA!

NEXT

SHREK TØETÍ

Proè? Protože jsem to øekla! Komedie o vdávání

Mùžeš zmìnit Osud! Nicolas Cage v hlavní roli.

Shrek nechce vládnout, vydává se proto hledat 
nástupce.
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KINOKAVÁRNA  OD 17.30 HODIN

Ilona Hálová, vedoucí kin

LEDENK I N O K A V Á R N A
DVD KINO

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

Pùjèovna DVD otevøena:

Každá desátá výpùjèka zdarma

Zaèátky pøedstavení v 17.30, není-li uvedeno jinak

KINOKAVÁRNA  OD 20.00 HODIN

Zaèátky pøedstavení ve 20.00, není-li uvedeno jinak 

NOVINKY PÙJÈOVNY DVD
Domu kultury Ostrov

6. ledna, 15.00 hodin, vstupné 25 Kè

Animovaný seriál o kamarádovi z plakátu. Obsahuje 
7 pøíbìhù: Jak šel Lukáš za Lukáše do školy, Navštivte 
cizí kraje, Nevidìli jste tu lva?, Ztratila se písmenka, 
Velká voda, Strašidlo zebou nohy, Jak kluka z plakátu 
pøelepili.

13. ledna, 15.00 hodin, vstupné 25 Kè

Známé veèerníèkové postavy z lesa Øáholce, pohád- 
ky o Rumcajsovi, Mance a Cipískovi

20. ledna, 15.00, vstupné 25 Kè

Pøíbìh svérázného formana Šejtroèka, který se støe- 
tává nejen s obyvateli mìsta Jièína, ale i s pohád- 
kovými postavami.

27. ledna, 15.00 hodin, vstupné 25 Kè

Dva šikulové opìt kutí, opravují, vylepšují a nièí vše, 
do èeho se pustí.

5. ledna a 19. ledna, 15.00 hodin, vstupné: 25 Kè

Hudební komedie režiséra Brynycha z roku 1975 líèí 
první schùzku mladièkých uèòù Pídi a Maruny a ne- 
uvìøitelné pøíhody, které prožijí bìhem jednoho ve- 
èera a noci. Poèáteèní nedorozumìní zaviní, že se 
Píïa shodou okolností stane spoleèníkem nìkolika 
oblíbených hvìzd naší tehdejší populární hudby a je 
mu tak umožnìno zblízka nahlédnout do zákulisí 
jejich práce.

12. a 26. ledna, 15.00 hodin, vstupné: 25 Kè

Co mùžete dìlat, když celý svìt nenávidí potkany 
a váš nejlepší kamarád Halvorsen je potkaní maz- 
líèek? Svein zjistí, že svìt nemá k potkanùm vùbec 
žádnou úctu a rozhodne se s Halvorsenem zúèastnit 
každoroèní soutìže domácích mazlíèkù; tady by 
mohli všem ukázat, jak úžasní dokážou potkani být.

O KLUKOVI Z PLAKÁTU 1

O LOUPEŽNÍKU RUMCAJSOVI 1

CESTY FORMANA ŠEJTROÈKA

PAT A MAT SE VRACEJÍ

DVD pro mládež a veøejnost

ROMANCE ZA KORUNU

POTKAN 07

3. a 4. ètvrtek a pátek, 98 minut, repríza
Vstupné: 70 Kè, do 12 let nevhodný

Pøíbìh zasazený do souèasné Prahy vypráví osudy tøí 
kamarádù, kteøí se znají už od školních let. Mají k so- 
bì blízko, vzájemnì se navštìvují. Málokdo z jejich 
okolí vèetnì jejich žen však netuší, že všichni z nich 
mají tajemství, která zásadnì ovlivní jejich další smì- 
øování. Co se stane, když pøetváøky a lži vyjdou na 
povrch? Produkce: ÈR. Žánr: èerná komedie

5. a 6. sobota a nedìle, 122 minut, èeské titulky, 
premiéra
vstupné: 70 Kè, do 12 let nevhodný

Moderátorka jednoho z newyorských rádií Erica 
(Jodie Foster) miluje svého snoubence a užívá si vše- 
ho, co jí život štìdøe nabízí. Pøi náhlém brutálním 
útoku však o snoubence pøijde a sama je velmi vážnì 
zranìná. Policie si s pøípadem neví rady, a tak Erica 
bloudí sama po nocích temnými ulicemi mìsta 
a pátrá po mužích, kteøí jsou zodpovìdní za její 
neštìstí. Produkce: USA. Žánr: kriminální thriller

10. a 11. ètvrtek a pátek, 90 minut, premiéra
Vstupné: 70 Kè, mládeži pøístupný

Nový èeský film režiséra Kryštofa Hanzlíka s Agátou 
Hanychovou v hlavní roli. Veronice je 18, má po 
maturitì a odmalièka má pocit, že osud je proti ní. 
Aby nad osudem vyhrála, dìlá „neèekané vìci“. 
Odchází z Prahy a vydává se hledat „dobré lidi“. 
Produkce: ÈR. Žánr: drama

12. a 13. sobota a nedìle, 105 minut, repríza
Vstupné: 70 Kè,  mládeži pøístupný

Komedie o studentech, uèitelích, rodièích a graffiti. 
Nový èeský film režiséra Tomáše Vorla. Hrají: Tomáš 
Vorel ml., Jiøí Mádl, Eva Holubová, Tomáš Mato- 
noha, Milan Šteindler, Jiøí Schmitzer, Zuzana Byd- 
žovská, Martin Zbrožek, Jan Kraus, Ivana Chýlková, 
Tomáš Hanák.ad.. Produkce: ÈR. Žánr: komedie

17. a 18. ètvrtek a pátek, 99 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 70 Kè,  do 12 let nevhodný

Vesmírná stanice se rozletìla na tisíce kouskù a na 
území Ameriky se snesla spousta trosek. Zaèínají pro- 
sakovat informace, že na palubì byla neznámá 
substance, která mùže napáchat nedozírné škody. 
Zárodky neznámého viru zaútoèí na DNA spícího 
èlovìka a postupnì jej promìní v nìco, co je nám 
podobné, ale zbavené všech emocí. Nicole Kidman 
a Daniel Craig se vydávají na nebezpeènou cestu, aby 
zachránili lidstvo… Produkce: USA. Žánr: thriller

19. a 20. sobota a nedìle, 95 minut, premiéra
Vstupné: 60 Kè, mládeži pøístupný

Komedie se opírá pøedevším o výrazné herecké 
výkony a hlavnì sympatický výkon neherce a zpì- 
váka Michala Malátného ze skupiny Chinaski. V dal- 
ších rolích Tatiana Vilhelmová, Iva Janžurová, Vladi- 
mír Javorský, Ludìk Sobota, Zuzana Stivínová, Kryš- 
tof Hádek. Produkce: ÈR. Žánr: komedie

24. a 25. ètvrtek a pátek, 90 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 70 Kè, mládeži nepøístupný

MEDVÍDEK

MÉ DRUHÉ JÁ

CRASH ROAD

GYMPL

INVAZE

CHY�TE DOKTORA

RESIDENT EVIL: ZÁNIK

4. a 5. pátek a sobota, 98 minut, premiéra
Vstupné: 70 Kè, do 12 let nevhodný

Produkce: ÈR. Žánr: èerná komedie.

11. a 12. pátek a sobota, 92 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 60 Kè, do 12 let nevhodný

Když si nebudeš stát za svým, vždycky prohraješ. 
Arian a Ernest studují v Californii na univerzitì a pod 
vlivem svého profesora Malleye (Robert Redford) 
se rozhodnou vstoupit do armády. Realita Afghani- 
stánu je na hony vzdálená jejich pøedstavám. Na 
druhé stranì zemìkoule sedí senátor Irving (Tom 
Cruise), jehož rozhodnutí zasahují do vojenské ob- 
lasti a pøímo ovlivòují pøežití nebo nepøežití Ernesta 
s Arianem. Senátorovi se do cesty staví novináøka 
Roth (Meryl Stpreep), která by mìla referovat o je- 
ho úspìších…
Produkce: USA. Žánr: politický thriller

18. a 19. pátek a sobota, 114 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 60 Kè, do 12 let nevhodný

Žena. Bojovnice. Královna. Postavila se nejmocnìjší 
armádì svìta. Unikla pokusu o atentát. Obìtovala 
svou lásku a nechala popravit svou pøíbuznou. Hi- 
storické drama je pokraèováním devìt let starého 
snímku Královna Alžbìta, nominovaného na sedm 
Oscarù, který jako první upozornil na nesporný 
talent hereèky Cate Blanchett. Produkce: Velká 
Británie. Žánr: historický

25. a 26. pátek a sobota, 90 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 70 Kè, mládeži nepøístupný

Produkce: USA. Žánr: akèní sci-fi horor

MEDVÍDEK

HRDINOVÉ A ZBABÌLCI

KRÁLOVNA ALŽBÌTA: ZLATÝ VÌK

RESIDENT EVIL: ZÁNIK

CO PØIPRAVUJEME V KINÌ 
NA ÚNOR?

Václav, Vetøelec vs. Predátor 2, Øíše hraèek

Nastal konec svìta. Pokusný T-virus, vyrobený spo-
leèností Umbrella, byl vypuštìn do svìta a promìnil 
jeho obyvatele v hordu potácejících se zombie, které 
mají v oblibì maso. Alice (Milla Jovovich) byla pod- 
robena biogenním experimentùm, ale pøesto se sna- 
ží pomoci skupinì pøeživších a znièit spoleènost 
Umbrella. Boj teprve zaèíná… Produkce: USA. Žánr: 
akèní sci-fi horor

26. a 27. sobota a nedìle, 86 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 70 Kè, do 12 let nevhodný

Nápaditý akèní film plný ostrého èerného humoru, 
který divákùm nabízí rychlý sled skvìlých scén. Smith 
pomùže pøivést dítì na svìt uprostøed pøestøelky, 
dává se dohromady s prostitutkou DQ  a spoleènì se 
snaží odhalit tajemství pøíèiny ohrožení života dítìte 
døív, než celá narychlo vytvoøená rodinka skonèí 
s kulkami v tìle. Produkce: USA. Žánr: akèní komedie

31. ètvrtek, 114 minut, èeské titulky, premiéra
Vstupné: 70 Kè, do 12 let nevhodný

V dávných dobách hrdinù žil mocný bojovník jmé- 
nem Beowulf, který zabil svého démonického soka 
Grendela. Tím vyvolal konflikt s jeho nebezpeènou, 
ale velmi svùdnou matkou. Z krále se stává legenda. 
Vizionáøský prùkopník Robert Zemeckis pøichází 
s takovou verzí Beowulfovy ságy, která pøekoná 
všechny vaše pøedstavy… 
Produkce: USA. Žánr: dobrodružný

SEJMI JE VŠECHNY

BEOWULF
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KULTURA LEDEN

POKRAÈOVACÍ TANEÈNÍ KURZ

Zahájení: 7. ledna 18.00 hod.

Poøádá Dùm kultury Ostrov a Taneèní škola 
Stardance Chomutov.

Náplò kurzu: úèastníci se zamìøí na zdokonalování 
jednotlivých tancù jak latinskoamerických a stan- 
dardních, tak i dalších. Vyuèují se jednoduché 
taneèní figury a variace, které navazují na základní 
taneèní kurzy.  
Délka kurzu: 6 lekcí po 3 vyuèovacích hodinách 
Na závìr malý spoleèenský veèer (možno si pozvat 
pøátele)  
Obleèení úèastníkù tréninkové: košile, kravata, 
pøípadnì vestièka, taneèní boty, suknì (ne úzká) 
a halenka, boty na vyšším podpatku.
Kurzovné: 900 Kè 
Absolventi taneèních kurzù 2007 si po pøedložení 
prùkazky mohou vyzvednou vstupenky na Ples DK 
Ostrov do 10.ledna 2008.

VÝSTAVA BETLÉMÙ
Výstava betlémù ostrovských sbìratelù v klášterním 
kostele Zvìstování Panny Marie potrvá do nedìle 
6. ledna 2008. Otevøeno je od úterý do nedìle 
v dobì od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 17.00 
hodin. Zavøeno je pouze 1. ledna 2008.

KLÁŠTER OSTROV

10. ledna 17.00 hod., sál ZUŠ
 zahrají žáci Hudebního oboru. 

22. ledna 17.00 hod., sál ZUŠ
 zahrají žáci Štìpánky Hamar, 

Jaroslava Chmelíka a Jiøího Novotného. 
29. ledna 17.00 hod., sál ZUŠ

 zahrají žáci Hudebního oboru. 
29. ledna 18.00 hod., Obøadní síò Staré radnice 

 zahrají a zazpívají žáci Evy 
Henychové. 

Interní koncert,

Zimní hrátky,

Interní koncert,

Malá veèerní hudba,

ZUŠ OSTROV

DÙM KULTURY OSTROV

Od 5. do 31. ledna 2008

Olejomalby, kresba a døevoøezby
Poslední výstava ostrovského výtvarníka Vladimíra 
Lázinky se uskuteènila v prostorách Staré radnice 
v Ostrovì v létì roku 2003. K vidìní na ní byly 
obrazy, fotografie a drobnìjší døevoøezba. Nyní se 
po více než ètyøech letech na Starou radnici vrací. 
Øíká se, že dvakrát do stejné øeky nevkroèíš. Ani tato 
výstava není stejná. Vedle klasické i kombinované 
olejomalby se zde mùžeme seznámit i s kresbou, 
které se Vladimír Lázinka v poslední dobì vìnoval 

NÁVRATY VLADIMÍRA LÁZINKY

STARÁ RADNICE OSTROV 

26. ledna, Dùm kultury Ostrov

Spoleèenský sál: 
hraje taneèní skupina Koala Cheb.

19.45 hod.  Uvítací nápoj 
20.00 hod.  Pøedtanèení: Pohádkový valèík, 
ZUŠ  Cheb
21.00 hod.  Módní pøehlídka Promìny. 
Poøádá Kabel Ostrov s.r.o., kosmetický Salon 
Millenium a firma Jeans shop.
22.30 hod.  Taneèní vystoupení Ulice, ZUŠ Cheb

24.00 hod.  Zpìvák Dalibor Janda 

T-klub: hraje taneèní skupina Tandemband Kadaò.
Kavárna: Diskotéka
Bohatá tombola 

PLES DOMU KULTURY OSTROV 2008

zklamat. Moderátorka poøadu Promìny Sue vám 
pøedstaví novinky, které si rádi obléknete. Objeví 
pro vás zajímavé tipy na úèesy i líèení pro rok 2008. 
Pøehlídku zpestøí tancem skupina RAPresent Karlo- 
vy Vary. TV Ostrov pøipravuje pro všechny, kteøí se 
na ples DK Ostrov a tím i na módní pøehlídku pro 
velký zájem nedostanou speciální Promìny, které 
uvidíte v únoru 2008.  
Sponzory pøehlídky jsou: Salon Millenium, Jeans 
shop, Zámeènictví Volkovjak, Potraviny a Drogerie 
Pavlína, Martin Fábry, stavební sdružení. 

19. ledna 20.00 hod., Dùm kultury Ostrov

Ples se koná ve spoleèenských prostorách Domu 
kultury Ostrov a T-klubu. Hraje orchestr Martina 
Baranijaka z Kadanì, v T-klubu J. Kulhavý Karlovy 
Vary. Bohatá tombola s živými rybami. 
Pøedprodej vstupenek od 4. ledna v sekretariátu 
MO ÈRS (Restaurace Na Rùžku) a pozdìji také v IC 
v DK Ostrov. 

RYBÁØSKÝ PLES 2008

OSTATNÍ AKCE

27. ledna 19.30 hod., divadelní sál DK Ostrov

Divadelní hra Líbánky aneb Láska a� jde k èertu patøí 
k nejúspìšnìjším komediím Noela Cowarda.
Dvojice bývalých manželù se po letech setkává 
v drahém francouzském hotelu, kam oba pøijeli trá- 
vit líbánky se svými novými a mladšími partnery. 
Následuje to, co by oba bývalé manžele Elyota 
a Amandu ani ve snu nenapadlo: opìt se do sebe 
zamilují. Napìtí mezi ètveøicí roste. Nakonec pøed 
svými novými partnery Sybilou a Victorem uteèou 
do Amandina bytu v Paøíži. Oba dva spolu však 
nepøestanou bojovat. 

Režie: Petr Hruška
Hrají: Jiøí Langmajer, Ivana Jirešová / Klára Issová, 
Martina Válková / Jitka Èvanèarová, Jan Teplý ml. / 
Kryštof Rímský
Vstupné: 290, 270,230,150 Kè. 

LÍBÁNKY 

(spolu s døevoøezbou) nejvíce. Jak sám øíká:„U kres- 
by se dá i ležet.“ 
Døevoøezbu nyní tvoøí spíše figury z dubového a bu- 
kového døeva v jednoduché stylizaci. Jak pozna- 
menal jeden severoèeský novináø, z Lázinkových 
obrazù dýchá teplo a osobitá atmosféra, stejnì jako 
z pohádkovì ladìných døevoøezeb. Stejný pocit 
z „Návratù“ lze popøát i ostrovským návštìvníkùm. 

Promìny na plese
Oblíbený poøad Promìny, který ve spolupráci s vla- 
sovým a kosmetickým Salonem Millenium a odbor- 
níkem na obleèení firmou Jeans shop už tøi roky 
pøipravuje a vysílá TV Ostrov, pro vás pøipravuje 
netradièní módní pøehlídku. Uskuteèní se 26. ledna 
v rámci plesu DK Ostrov. Pokud oèekáváte extra- 
vagantní, tedy nenositelné modely, pak vás musíme 
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Kultura
leden
3. ledna moderuje Jana Pavlíková
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 Novoroèní projev starosty mìsta Ostrova
18.30 Pod lupou, anketa
18.35 Absolventský film: Nevìrná
19.45 Informaèní servis
10. ledna moderuje Helena Kyselá
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.25 Pod lupou, anketa
18.30 Kulturní mìšec
18.45 S-mix
19.00 Informaèní servis
17. ledna
15.00 Pøímý pøenos z jednání Zastupitelstva mìsta 
Ostrova
24. ledna moderuje Helena Kyselá
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 Pod lupou, anketa
18.30 Jungle
18.45 Promìny
19.00 Informaèní servis
31. ledna 
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.25 Pod lupou, závìreèná diskuse
18.40 Videotip
18.55 Školní støípky: Gymnázium Ostrov
19.15 Informaèní servis
Celotýdenní vysílání

 9.00 
Minizprávy (premiéra), 9.05 Zprávy z Ostrova 
(opakování ètvrteèního vysílání), 9.20 Informaèní 
smyèka, 11.00 Poøad, 13.00 Host ve studiu, 13.15 Inf. 
smyèka, 18.00 Minizprávy (repríza), 18.05 Zprávy 
z Ostrova (opakování ze ètvrtka)18.20 Inf. smyèka, 
21.00 Poøad, 21.15 Inf. smyèka

 9.00 Minizprávy (premiéra), 9.05 Zprávy 
z Ostrova, 9.20 Inf. smyèka, 11.00 Poøad, 11.15 Inf. 
smyèka, 18.00 Vysílání programového bloku dle 
plánu, 19.00-24.00 Opakování programového bloku

9.00-13.00 Vysílání programového bloku 
(opakovaná repríza ètvrteèního vysílání), 13.00 Inf. 
smyèka

Zmìna programu vyhrazena! 

Pondìlí, úterý, støeda, pátek a nedìle:

Ètvrtek:

Sobota: 

Schéma vysílání se bude dále mìnit dle divác- 
kých podnìtù. Jakékoli návrhy, pøipomínky 
a dotazy volejte na 353 613 694, pište na: 
studio@tv-ostrov.cz nebo pošlete sms na: 776 
696 133. Podrobný celotýdenní program je k dis- 
pozici také v IC v DK Ostrov, na Staré radnici 
Ostrov, v Domì peèovatelské péèe (Penzion) 
a v kanceláøi poplatkù Elektro-S. 

Všem ètenáøùm pøejeme v Novém roce hodnì 
pohody, pracovních a osobních úspìchù, pevné zdraví 
a spokojenost s našimi službami. Velice vám všem 
dìkujeme za pøízeò, kterou jste nám po celý loòský rok 
vìnovali. V dobì, kdy píši tyto øádky, sice ještì 
neznáme pøesná èísla, ale i tak mùžeme konstatovat, že 
knihovnì v roce 2007 pøibyli noví ètenáøi, zvýšil se 
poèet výpùjèek i návštìv. Velice nás to tìší. Slibujeme, 
že se stejnì jako loni budeme snažit, abyste od nás 
odcházeli spokojeni. Novinky jste již jistì zaregistrovali: 
rozšíøení provozních hodin pro veøejnost, WiFi 
pøipojení k internetu, možnost pùjèování zvukových 
knih. Øadu dalších novinek budete moci využívat již 
v lednu, napøíklad možnost barevného kopírování, 
opravy vašich údajù pøímo z vašeho ètenáøského 
konta, další telefonní linku a mailové adresy pøímo na 
jednotlivá oddìlení. Další informace o knihovnì 
najdete na: www.knihovna.ostrov.cz. 

Také v tomto roce nabízíme 
maminkám na mateøské dovo- 
lené a jejich dìtem bohatý do-
polední program.

Informace o všech akcích MC najdete na letáècích 
v IC v DK nebo ve vysílání kabelové televize, novì 
také na našich webových stránkách: www.mc-
ostruvek.estranky.cz 

V pondìlí jsou již tradiènì oblíbené 
Hrátky s batolátky plné pohybo- 
vých her, taneèkù a pohádek pro 
dìti od dvou let, v úterý Tvoøivá 

dílna urèená pro šikovné maminky, které zde mohou 
plnì rozvinout svoji tvoøivost, ve støedu pak mohou 
maminky i jejich dìti tvoøit z hlíny pod odborným 
vedením Milany Pincové v Keramické dílnì. Ve ètvrtek 
je pøipravena obdoba Hrátek s batolátky, tentokrát pod 
názvem Miniškolièka: je to opìt pásmo øíkanek, písnièek, 
taneèkù a pohybových her pro dìti ve stáøí jeden a pùl 
až dva roky. Každý pátek  od 9.30  do 10.30 hod. jsou 
u nás Masáže dìtí a kojencù, na které pak navazují 
Orientální tance pro tìhulky a maminky s miminky 
v šátcích (tel. kontakt na lektorku: 608 211 363). Pro 
tìhotné maminky pøipravujeme od 18. ledna další 
pokraèování Tìhotenského kurzu s porodní asistent- 
kou. Každý pátek od 17.00 do 19.00 hod. se mùžete 
zúèastnit jednotlivých lekcí kurzu na téma: tìhotenství, 
porod, šestinedìlí, kojení, partner u porodu, relaxace 
s hudbou a nošení dìtí v šátku, pøípadnì využít mož- 
nosti èerpání výhod a slev VZP v rámci celého kurzu 
(bližší informace o tìhotenském kurzu a pøihlášky na tel. 
608 914 469). Každé pondìlí a ètvrtek od 18.00 do 
19.00 hod. se konají Orietální tance studia Janan (tel. 
608 211 363). Ve ètvrtek od 19.00 do 20.00 hod. je zde 
Jóga pro každého, protahovací a uvolòovací cvièení 
spojené s meditací (tel. 608 914 649 ). V nedìli 13. led- 
na od 14.00 hod. pøipravujeme další Vítání miminek 
(pøihlašujte svá miminka do 6. ledna na tel. 608 914 
469). 

 

Ostrovský podzim roku 2007 byl jednoznaènì ve 
znamení slavnostního otevøení barokního klášterního 
areálu, který je také znám jako Posvátný okrsek. 
Nemìli bychom však zapomenout na to, že vìtší èást 
našeho mìsta byla vystavìna v padesátých letech 
dvacátého století. Tato architektura je ve svìtì známá 
jako tradicionalismus, v Nìmecku jako pováleèná mo- 
derna a v Èesku se jí také øíká socialistický realismus 
neboli SORELA. Všechny tyto pojmy zahrnují kom- 
plexnì pojatou zástavbu podle nejobecnìjších antic- 
kých pravidel kompozice s dùrazem na symetrii. Pravi- 
delná kompozice mìstského pùdorysu vychází také 
z renesanèních teorií „ideálních“ mìst. Tato architektura 
je plná lidského mìøítka a historických vazeb. Vyskytují 
se zde výrazné dekorativní motivy, sgrafitová a sochaø- 
ská výzdoba a další doplòkové prvky jako møíže a zá- 
bradlí balkónù. Ve zdobných prvcích jsou zdùraznìny 
národní motivy, napøíklad v Èechách lipové listy a v Sas- 
ku listy dubové. Významná je také pùvodní barevnost 
staveb, která byla volena v klasickém schématu (v Èe- 
chách prezentovaném jako inspirace a návrat k barev- 
nosti lidové architektury) svìtlé pískové a okrové 
v kombinaci s èervenou terakotou a režnou šedobílou. 
Tmavší odstíny pøíslušely architektonickým èlánkùm, 
jako byly šambrány oken, øímsy, pruhy schodiš�, bosáže 
a vlysy. Tato barevnost mìla pøipomínat použití 
ušlechtilejšího materiálu. Pøíklady této architektury je 
možné najít na mnoha místech Evropy. Podobné 
stavby naleznete také v Rakousku, Maïarsku, Polsku, 
Nìmecku, ale nejvìtším pøíkladem je francouzské 
mìsto Le Havre, které je zaøazeno na Seznamu 
památek svìtového kulturního dìdictví UNESCO. 
Snad je to dostateèný dùvod, abychom ostrovskou 
architekturu pøijali s respektem a pochopením. 

Jako obzvláštì zajímavá nám pøipadá podobnost 
pováleèné architektury v Karlovarském kraji a Sasku. 
Na této skuteènosti staví projekt s oficiálním názvem 
Architektura 50. let dvacátého století v Karlovarském 
kraji a Sasku. Je pøíznaèné, že autorem tohoto projektu 
je Dùm kultury Ostrov, jehož budova je nejvýznam- 
nìjším pøedstavitelem této architektury. V rámci projek- 
tu vznikla celá øada propagaèních materiálù, které 
budou k dispozici nejen v ostrovských informaèních 
centrech, ale také v širokém regionu na obou stranách 
èeskonìmecké hranice. Premiéra projektu se uskuteèní 
na veletrhu cestovního ruchu v Chemnitz ve dnech 
4.-6. ledna 2008. Informace o projektu naleznete také 
na webových stránkách www.sorela.eu

Mateøské centrum Ostrùvek

Mìstská knihovna Ostrov 

Mgr. Irena Leitnerová, øed. MK Ostrov

Nová otevírací doba Mìstské knihovny

po a pá: 13.00-18.00, út a èt: 9.30-12.00, 13.00-
18.00, so: 9.00-11.30, st: zavøeno

po, út, èt, pá: 13.00-18.00, so: 9.00-11.30, st: zavøeno

po, pá: 13.00-18.00, út, èt: 9.30-12.00, 13.00-18.00, 
so: 9.00-11.30, st: pouze èítárna 9.30-12.00

po, út, pá: 13.00-18.00, èt: 9.30-12.00, 13.00-18.00, 
so: 9.00-11.30, st: zavøeno

Oddìlení pro dospìlé

Oddìlení pro mládež

Studovna a èítárna

Hudební oddìlení

Dana Kolovratníková, MC Ostrùvek

Nový Ostrov 
se pøedstaví v Chemnitz

Ing. Marek Poledníèek, øeditel DK Ostrov

Kabel Ostrov, s.r.o. OSTROVOSTROV

Eva Jandáková, Kabel Ostrov, s.r.o.

RM  Ostrov

Od 1. února 2008 se mìní poplatek za rozšíøenou 
nabídku ze souèasných 270 Kè na 300 Kè. Cena 
základní nabídky se nemìní. Pokud do konce 
ledna 2008 využijete možnost pøedplatit si ji na 
12 mìsícù, bude to za stávající cenu. 

Upozornìní uživatelùm kabelové televize

Všechny zaèátky poøadù jsou pouze informativní! 

Sbírka se v Ostrovì uskuteèní 3. až 13. ledna. 
Za výtìžek bude zakoupeno potøebné vybavení 
pokojù (nábytek, el.spotøebièe) pro zrekonstruované 
prostory Domova pokojného stáøí v Hroznìtín i jeho 
stávající uživatele. 

Upøímnì dìkujeme za Vaše otevøené srdce a pomoc, 
která pøinese radost našim potøebným. Další 
informace: média, letáèky, www.ostrov.charita.cz. 

Tøíkrálová sbírka 2008

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

Mgr. Tomáš Fexa, tel. 353 821 821, 777 767 050
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Volný èas

Ostrovský mìsíèník

Motto: Minulost je pohlcována pøítomností a pøítom- 
nost žije jen tím, že rodí budoucnost.
(Joyce James)
Témìø tøicet let uplynulo od doby, kdy došlo 
k uskuteènìní akce, jež stmelila partu mladých lidí 
a vytyèila cíl, kterého nebylo snadné dosáhnout. 
Vypovídá o smyslu pro kolektiv, snaze, lidské píli, 
tvoøivosti. Událost, o které snad stojí za to psát, 
ponìvadž v dnešním svìtì pøeplnìném pøíbìhy, 
ve vìtšinì pøípadù postavenými na smyšleném 
základì, nevím, co lze skuteènì považovat za 
užiteèné pro dnešní lidi, co je mùže zaujmout. 
Pokud jste z tìch, které by mohl oslovit pravdivý 
pøíbìh nìkolika studentù, ve kterém dokázali 
splnit vytyèený cíl, pak je onen èlánek pro vás. 

Aby se vše podaøilo, bylo zapotøebí nìkolika lidí. 
Nemohu však uvést pøesné èíslo, nebo� jich bylo tolik, 
že dodnes snad ani pøesný poèet znám není. 
Nejdùležitìjší z nich byli studenti støední prùmyslové 
školy z Ostrova, kteøí do toho vložili nejvíc: své úsilí 
i pot. Nic však nebylo nadarmo, tento projekt se na- 
konec podaøilo dotáhnout do vysnìného konce. 
Podobnou vìc se možná dnes již nikdy nepodaøí zopa- 
kovat... Vše se odehrálo v období od 7. do 9. dubna 
roku 1978. Místem konání byla sportovní hala pøi 
IV. ZDŠ v Ostrovì. Tehdejší heslo, které mìlo moti- 
vovat všechny spolubojovníky, znìlo: Pøekonej sám 
sebe, èas, únavu a hlavnì dosavadní rekord, který je 
41 hodin nepøetržité hry! Šlo o kolektivní hru, která 
byla „vynalezena“ v roce 1891 jistým Jamesem Nai- 
smithem. Jistì by dnes rád vidìl, jak se jeho hra stala 
tolik oblíbenou v celém svìtì. Tou hrou je košíková 
neboli basketbal. O co tedy ve skuteènosti oné partì 
studentù šlo? Nejlépe to asi vysvìtlí úryvek èlánku 
Lubomíra Mayera, který vyšel ve „Stráži míru“ 
nìkolik dní po této události (duben 1978):

Necelý týden na pøípravu ojedinìlé akce mìli studenti 
z SPSŠ z Ostrova nad Ohøí. O co vùbec šlo? Jeden 
z poøadù televize seznámil diváky s pokusem našich 
vysokoškolákù, kteøí sehráli utkání v košíkové, které 
trvalo 41 hodin. Slovo dalo slovo a kde je dobrá parta, 
není nic nemožné. Organizaci a zajištìní si vzali za své 
hlavnì studenti ze tøíd S4.A a S4.B: Resa, Kulhavý, 
Hlaváè, Jirucha, Svigoò, Mayer a další... Hlavním pro- 
blémem bylo zajištìní tìlocvièny. Pochopení a po- 
mocnou ruku našli u øeditele IV. ZDŠ v Ostrovì nad 

Když naši závodníci Míša Rupert a David Braný 
a závodnice Pavlína Mezzeiová odjíždìli 17. listo- 
padu na Velkou cenu mìsta Plznì, ještì netušili, že se 
na soutìži sejde 16 oddílù a 93 závodníkù. 

Na jejich výkony soupeøi jen tak nezapomenou. 
David s Míšou se probojovali až do finále a tam si to 
„rozdali“ mezi sebou. Pavlína nezapøela, že je na 
dobré cestì v kumite. Dostat se do finále na soutìži 
o Velkou cenu mìsta Plznì, to není jen tak. Takže:
Kata mladší žáci: David Braný 1. místo, zlatá 
medaile, Míša Rupert 2. místo, støíbrná medaile.
Kumite mladší žákynì: Pavlína Mezzeiová 2. místo, 
støíbrná medaile. 

Závodníkùm dìkuji za reprezentaci našeho oddílu. 
Podìkování patøí také trenérùm Ivovi Hodíkovi ml. 
a Jindrovi Pospíšilovi. Na závìr všem èlenùm a tre- 
nérùm bych rád popøál všechno nejlepší a hodnì 
zdraví v novém roce 2008. 

Zapomenutý rekord ostrovských studentù

Zprava stojí: Pavlína Mezzeiová, Míša Rupert, David Braný, vedoucí a trenér Ivo Hodík st.                 Foto: Archiv oddílu Karate MDDM Ostrov

Ohøí s. Havla. Samotná akce zaèala v pátek 7. dubna 
ve 22 hodin. Skonèila pak v nedìli 9. dubna v 19 
hodin. Po celou dobu hrála proti sobì dvì patnác- 
tièlenná družstva. Ve dvouhodinových intervalech 
proti sobì nastupovali vždy stejní hráèi. Pøipraveni byli 
i náhradníci. Hráèi po celou dobu utkání nesmìli 
opustit budovu školy, takže sousední malá tìlocvièna 
se zmìnila v noclehárnu a jídelnu. Nebyla nouze 
o humorné chvilky, ale ani o puchýøe a odìrky. Ale i na 
to se pamatovalo. Zdravotnický dohled byl zajištìn 
díky pøedsedkyni Èerveného køíže z Ostrova nad Ohøí 
s. Ouøadové. A tak není dùležité, že základní rekord byl 
o ètyøi hodiny pøekonán, ani výsledek zápasu 
2664:2544, ale to, že se utužil kolektiv a také to, že 
studenti dokázali sami sobì, kolik vydrží. To platí 
i o rozhodèích, studentech Pinterovi a Oulehlovi, kteøí 
celý zápas øídili jednotlivì sami. 

Mým cílem bylo nabídnout lidem nìco zajímavého 
z minulosti našeho mìsta a možná, že pramálo lidí 
o tomto vìdìlo. Nejde jen o zápas v basketbale, jde 
o to, co kolektiv dokázal, mùže dokázat a ještì snad 
dokáže. Velké vìci nejsou tvoøeny jednotlivci, jsou 
výsadou kolektivu. Daniel Mayer 

Ivo Hodík st., vedoucí a trenér oddílu

Karate MDDM Ostrov

Cyklus, který tímto zaèíná, by mìl shrnout infor- 
mace o umìní bonsají, kouzlu rostlin, vlivu filoso- 
fie na estetiku tvaru a kompozice a na pìstování 
jednotlivých rostlin. Zabrousíme do historie, bio- 
logie rostlin, pravidel estetiky, ale i jinam. Jed- 
notlivé èlánky mohou odpovìdìt na otázky nejen 
zahrádkáøù a pomoci pøi budování klasických 
zahrad.

Co je bonsaj? Každý èlovìk si pøedstavuje nìco trochu 
jiného a pro každého také nìèím jiným je. Bonsaj je 
odrazem duše jejího majitele. Je projekèním plátnem 
jeho snù, tužeb a pøedstav. Je umìleckým dílem rov- 
najícím se a možná i pøevyšujícím klasické neživé sochy, 
které postrádají prvek plujícího èasu. Dílem podmínì- 
ným biologickým rostlinným materiálem, se kterým 
pracujeme a dalšími doplòujícími prvky. Stejnì jako za- 
hrada je i bonsaj dílem filosofa, botanika a umìlce. Je 
dílem spolupráce pøírody a èlovìka.

Nejen o bonsajích - èást I.

Milan Jandourek

Bonsaj neboli rostlina pìstovaná v nádobì, v Èínì 
nazývaná pchen-t'ing, je souhrnem estetických a pìsti-
telských pravidel, které lze ze znaèné èásti nastudovat, 
praxí odzkoušet, ale obsah a hloubku jim dodá teprve 
zamilovaný a vidoucí pozorovatel. Je to pøedmìt umì-
leckého charakteru, který zrcadlí schopnosti tvùrce a za- 
chycuje realitu pøírodního modelu. Tvorba bonsají 
hovoøí o pøísném souhrnu pravidel, které se musí za 
každou cenu dodržet, avšak jediné, co jako tvùrci sku- 
teènì musíme dodržovat, jsou biologická pravidla, která 
nám zadala pøíroda. Jinak mùžeme nespoutanì tvoøit. 
Chceme-li se ale úèastnit klasických bonsajových výstav, 
pak jsou pravidla na první pohled skuteènì pøísná. 
Druhý pohled je ponìkud optimistiètìjší, zjistíme-li 
princip vycházející z urèité filosofické, historicky pro- 
vìøené podstaty.

Bonsaj je diapozitivem, který v detailu znázoròuje pod- 
statu bytí, takového, jak je vnímají nejlepší pozoro- 
vatelé. Budemeli se na bonsaj dívat správným zpùso- 
bem, spatøíme výseè krajiny v celé její kráse, orámova- 
né horizontem èasu. Budeme-li se dívat ještì pozornìji, 
spatøíme rytmus a krásu celého našeho svìta. Bonsaj je 
kamínkem zapadajícím do úchvatné mozaiky vnímání 
života starých èínských mudrcù a japonských mistrù, 
kteøí svou prací vytvoøili filosofii, která pro svou do- 
konalost pøežila nìkolik tisíc let. Bonsaj má stejný výz- 
nam jako ikebana, zahrada, báseò a jiné lidmi stvoøené 
obrazy svìta. Nìkteøí tvùrci miniaturních scenérií na- 
prosto potírají rozdíl mezi bonsajemi a jinými druhy na 
podnose ztvárnìné krajiny. Faktem je, že všechny mají 
stejný zámìr a pointu, pouze využívají rùzné ztváròující 
prostøedky. Vìtšina východních uèení, a� to je taoismus, 
buddhismus èi zen, vycházejí z pøedstavy, že èlovìk je 
rovnocennou souèástí pøírody a proto má být pokorný 
vùèi všemu, co jej obklopuje. Odtud vychází neuvìøi- 
telná láska k pøírodì a ke každému detailu, který obsa- 
huje. Tato uèení jsou dobrou školou pozorování, která 
se následnì uplatòují v životì, ale i v umìní jako je ma- 
líøství, kaligrafie, ztvárnìní zahrad, stejnì jako pøi vytvá- 
øení miniaturních scenérií na mísách. Vše nese stejnì 
dokonalý odraz pøírody. Dá se øíci, že bonsaj je produk- 
tem urèitého životního stylu. 



držela mikrofonu na stojanu, protože kdybych v tu 
chvíli ztratila na tìch zkøížených nohou rovnováhu, 
žuchla bych jistì mezi pobavené lázeòáky rovnou do 
hledištì. U lékaøe pøi prohlídce „do pùl tìla“ jsem 
málem hanbou omdlívala a než bych šla nìkam, kde 
se musím svléknout celá, radìji bych se léèila by- 
linkami. Dnes už je mi to skoro jedno a jedna má 
vrstevnice to vyjádøila dost drsnì: My už bychom 
mìly tìm druhým za to platit odškodné, když nás vidí 
svleèené. A znám jinou ještì starší paní, která pøi jízdì 
autem bez rozpakù s úsmìvem vykoná malou potøe- 
bu pøímo u auta, pøece se nebude namáhat lézt nì- 
kam do škarpy! A tak bych chtìla vzkázat všem, kteøí 
jsou pobouøeni, když se ve svých fejetonech pøíliš 
pøedvádím a „odhaluji“, aby si poèkali, až budou také 
v letech: kdoví, co budou dìlat oni :-). 

Ostrovský mìsíèník
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V prosincovém èísle Ostrovského mìsíèníku vzpo- 
mnìla Zdeòka Èepeláková na nìmeckou rodinu 
z Rumunska, jež bìhem váleèných let prošla Ostro- 
vem. Jak bylo uvedeno, muži bìhem pùsobení 
v Ostrovì pracovali v továrnì Teerag a tajnì si 
opatøovali potravinové lístky. Mìli štìstí, že na jejich 
èinnost nacistické bezpeènostní orgány nepøišly. Zde 
bych rád navázal a pøidal další støípek do této váleèné 
historie. Støípek, který s vyprávìním Zdeòky Èepe- 
lákové zapadá do celé mozaiky a dotváøí tak obraz 
váleèného Ostrova. 

Ve firmì Teerag pracovali bìhem války i totálnì 
nasazení Èeši. Také oni se snažili zlepšit si svoji životní 
situaci vybíráním prošlých potravinových lístkù z pa- 
pírového odpadu, který do závodu pøicházel. Bohu- 
žel, Èeši Stanislav Körner a Bohumil Koubek tolik 
štìstí jako rumunští Nìmci nemìli. Nacistické orgány 
jejich èinnost odhalily a Zvláštní soud (Sondergericht) 
v Chebu je odsoudil k trestu smrti. Oba Èeši byli 
popraveni koncem roku 1942 v Mnichovì. Tato 
smutná událost je jen dalším malým poodhalením 
spletité historie našeho mìsta. Z malých pøíbìhù se 
ale postupnì skládá celkový pøehled o historii, a to 
nejen ve strohých datech, ale i v jednotlivých lidských 
osudech. 

Rád bych poukázal na záslužnou èinnost Spolku 
pøátel mìsta Ostrova, který se velkou mìrou stará 
o to, aby informací o historii našeho mìsta postupnì 
pøibývalo. Každý z vás mùže pøispìt, každý se mùže 
stát èlenem spolku. Podrobnosti o èlenství ve Spolku 
pøátel mìsta Ostrova získáte v Kronice mìsta v Domì 
kultury Ostrov.

Výzva ètenáøùm

Tentokrát se vydáme na putování nikoli za dílem 
pøírody, nýbrž za dvìma vodními náhony vy- 
tvoøenými lidskýma rukama. Oba odvádìly vo- 
du z Jáchymovského potoka a oba ústí do øeky 
Bystøice v Zámeckém parku. První náhon snad 
pøivádìl vodu do bývalého mlýna stojícího na 
bøehu Bystøice pod kostelem sv. Michaela, druhý 
napájel svými horskými vodami kaskády v Zá- 
meckém parku. Ty se nacházely ve výklenku (ješ- 
tì dnes znatelném) na konci Pohledové zdi 
uvnitø parku. Oba umìlé toky jsou vyobrazeny 
na mnoha starých rytinách a mapách. Ten delší, 
díky nìmuž zurèely zmínìné kaskády, ještì 
donedávna fungoval a jeho stopy jsou ještì ve 
mìstì viditelné. Druhý, mlýnský už projdeme 
jen díky mapám a troše fantazie.

Vstoupíme-li do Zámeckého parku Bílou bránou 
a hned za ní se vydáme doprava po novì upravených 
cestièkách, dojdeme až k pomìrnì velkému výklenku 
v cihlové zdi. Právì tam se nacházely kaskády Velký 
muž nazvané podle sochy ležícího Neptuna s ne- 
zbytným trojzubcem, zpod jehož levé ruky vytékal 
pramen vody. Toto krásné zákoutí mùžeme vidìt na 
rytinách z roku 1647, které zachycují všechny 
zajímavé stavby tehdejší zámecké zahrady. Voda 
z kaskád pak konèila svou dráhu ve slepém rameni 
Bystøice, dnes již zasypaném, ale stále ještì v terénu 
dobøe patrném. Vrátíme se do mìsta, a to do Žižkovy 
ulice, kterou náhon pøetínal. V zadním traktu budovy 
nynìjší lékárny najdeme nìkolik metrù zachovalého 
koryta, sice již v novìjší betonové podobì, ale pøesto 
jako èást technického díla našich pøedkù. V další èásti 
pouti proti proudu pøekroèily vody náhonu plochu 
Starého námìstí a mezi domy èp. 50 a 70 se ocitly 
v Dlouhé ulici. Její šíøka nás nijak nezdržela, a tak se 
ocitáme v úzkém prùchodu ulièky, dlouho beze- 
jmenné, nyní nazvané Na Máchadle. Pamìtníci si 
jistì vzpomenou, že v nejužším místì byl kdysi prken- 
ný chodník, pod kterým ještì voda proudila. Pøed 
námi je úsek vedoucí v trase Jáchymovské ulice, 
náhon zde kopíroval øadu domù po pravé stranì 
smìrem na Jáchymov. Trasa koryta je skryta pod 
úrovní nového chodníku, který kolem domù vede. 
Po pár metrech dojdeme na hroznìtínskou køižo- 
vatku. Zatoèíme doprava smìrem na Jáchymov, ale 
jakmile se silnice za zatáèkou srovná, pøecházíme 
(spolu s náhonem) na druhou stranu ulice. Mezi 

Øíká se, že jediná spravedlnost na svìtì je, že všichni 
musíme jednou zemøít. Já tohle úsloví nìkdy ve druhé 
pùlce svého života upravila takhle: Jediná spravedl- 
nost je, že všechny ženy stárnou. Takže nikdy nezá- 
vidím svìžím dívèinám ani jejich mládí, ani jejich krásu, 
protože moc dobøe vím, že je to taky èeká... Neøíkám 
si to s nìjakou škodolibostí, jen se pak cítím ménì 
zoufalá ze všech tìch pøíznakù stáøí, ke kterým zdaleka 
nepatøí jen zmìny na tìle, ale taky tøeba v mysli, 
hlavnì takové ty situace, kdy si øeknu: To je dobrý ná- 
pad, teï hned si ho musím napsat, abych neza- 
pomnìla, natáhnu se rukou pro tužku a - prásk, v hla- 
vì ne okno, ale pøímo díra jako vrata a já to ve zlomku 
okamžiku nevím! Stáøí má ale taky své pøíjemné strán- 
ky, a nemyslím tím jen tolik zdùrazòovanou moudrost, 
ale tøeba to, že se èlovìk jakoby vrací do dìtských let. 

Dìtství, stáøí a stud
Pod èarou

Irena Janeèková

Postihuje to i mne: zaèínají se mi líbit pestré duhové 
barvy, tøeba fialová, tyrkysová, rùžová..., tajnì si kou- 
pím sem tam nìjakého plyšáèka, kterého pak s výèit- 
kami nechám nìkde na dnì šuplíku, abych si nedìlala 
ostudu pøed neèekanou návštìvou, na DVD si obèas 
kupuji pohádky... a tak bych mohla ještì pokraèovat. 
O staøeckém návratu do dìtství svìdèí zøejmì i ztráta 
studu. Jako dítì jsem se ráda pøedvádìla, vymetala 
všechna možná jevištì, hrála jsem divadlo, zpívala, 
baletila... v pubertì se to zmìnilo, ne že bych se 
pøestala pøedvádìt, ale už to bylo s obrovskou trémou 
a bolestnými mindráky. Když jsem v sedmnácti poprvé 
mìla zazpívat Becaudovu píseò o kvetoucí rùži pøed 
obecenstvem (bylo to v lázních Kyselce), volali na mì 
diváci, a� se jdu vyèurat, protože jsem samou trémou 
mìla pevnì pøekøížené nohy a køeèovitì jsem se 

Cesta jednoho ostrovského potoka, èást IV.
nynìjší pizzerií a protìjší øadou garáží se dostaneme 
do zahrad zadních dvorù na Jáchymovské ulici. 

Pøekroèíme ulici Bezruèovu a na dohled polikliniky 
jsme opìt v zahrádkáøské kolonii. Zde je èást náhonu 
ještì viditelnì zachována. Trasa dále pokraèovala 
místy, kudy vede nyní funkèní cesta mezi zahrádkami 
a rodinnými domky. Stojí zde napøíklad vila èp. 294 
z roku 1910 a dùm èp. 375 z roku 1933 (obì stavby 
projektoval ostrovský stavitel Schöber, který si 
v letech 1913-1914 pro sebe postavil vilu, dnes re- 
stauraci známou pod názvem Domeèek). Posledními 
metry svého toku (stále proti proudu) náhon podélnì 
pùlil souèasný prùmyslový dvùr u autobusové za- 
stávky U Jídelny. Po opuštìní tohoto areálu jsme již 
u jedné ze zákrut Jáchymovského potoka, kde toto 
dílo svou cestu zaèínalo. Kde to bylo pøesnì, to už po 
mnohých úpravách koryta potoka i jeho okolí tìžko 
zjistíme.

Trasa druhého náhonu je ještì krásnì vidìt na 
katastrální mapì Ostrova z roku 1842. Do dnešních 
dnù se však (jak jsem osobnì zjistil) nezachovalo 
vùbec nic. Náhon zaèínal svou cestu na soutoku 
Jáchymovského potoka s Bystøicí (viz OM 11/2007). 
Je to také asi jediné místo, které mùžeme se zaniklým 
místem spojovat. Je zde vystavìn jez, který hladinu 
Jáchymovského potoka zvyšuje, tehdy umožòoval 
zøejmì odtok vody právì do tìchto míst. Sem ústila 
i èást náhonu z blízkých Kfel. Budeme-li pokraèovat 

Ètenáøské pøíspìvky

proti proudu dnes již fiktivního díla, máme po levé 
ruce prùmyslový areál bývalé Tesly a ještì daleko 
pøedtím stodoly a stáje místního družstva. Pøekroèíme 
Staromìstskou ulici v místech, kde jsou dnes u silnice 
garáže a jsme už pod Mìstským domem dìtí 
a mládeže (bývalou školou). V místech dnešního 
nového høištì u øeky stával dle mapy objekt, pro který 
snad byl zdroj vody urèen. Náhon konèil svou cestu 
v místech dnešní ocelové lávky umožòující pøístup do 
Zámeckého parku. Pùvodní lávka stávala o nìolik 
metrù výš proti proudu, za krásnou budovou (dnes už 
neexistujícího) místního pivovaru. 

Na mapì Starého mìsta je vidìt vìtšina náhonu tekoucího pøes 
mìsto a èást náhonu pod kostelem sv. Michaela. Ing. Josef Macke

Lubomír Mayer

Další støípek 
ve váleèné historii Ostrova

Redakce nezodpovídá za správnost obsahu ètenáøských pøíspìvkù.
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Z hudebníka 
zvukaøem
Nìkdy v roce 1992 Pavel 

Hozák s veøejným vystu- 

pováním skonèil. Nehrál 

asi rok a myslel si, že už 

nikdy nezaène. 
„Mìl jsem hraní tak 

akorát. Zaèal jsem jezdit 

s ostrovskou country skupinou Tuláci jako zvukaø. 

Nikdy jsem s nimi nevystupoval, ale ve studiu jsem 

jako host na jejich cédéèku (Dál jen dál) natoèil ètyøi 

písnièky,“ upøesòuje Pavel Hozák. Tuto pøestávku ve 

veøejném vystupování protáhl až na šest let. Jako 

zvukaø byl ale hudbì stále blízko a nakonec potkal 

kytaristu Jiøího Šrumu s kapelou Nepøátelé rytmu, 

jejíž styl americké country se mu zalíbil. Rozhodl se 

založit svou vlastní country kapelu a v roce 1998 

Šrumovi nabídl, aby v ní hrál. Skupinu nazval 

MaraCas.

Ostrovské hudební skupiny - èást X. 
Od big beatu ke country
Pavel Hozák se zaèal v první tøídì uèit v ostrovské Lidové škole umìní na houslièky, ve 13 letech pak na pozoun, hrál také v dechové kapele Ostrovanka. 
Pozdìji ho (stejnì jako mnoho jeho vrstevníkù) okouzlil big beat, který už mìl koncem semdesátých let v Ostrovì pevnou pozici. Když bylo Pavlovi patnáct 
(1980), založil bigbeatovou kapelu Syrup. Hrál v ní na kytaru a zpíval, dalšími èleny byli: Radim Rulík, pozdìji zesnulý Jiøí Roth, Miroslav Brodec a za bicími 
Pavlùv bratr, Vladimír Hozák. V tomto složení se Syrup udržel asi deset let, poté se hráèi rozešli, každý za svými zájmy. Kolem roku 1990, už jako ženatý muž, 
vstoupil Pavel do undergroundové skupiny S.I.B. (Spoleènost indiánské babièky). 
„Se Spoleèností indiánské babièky jsem hrál asi dva roky a pøitom jsme si užili spoustu legrace,“ vzpomíná dnes dvaaètyøicetiletý Pavel Hozák. V souèasné 
dobì se zdokonaluje ve zpìvu u známé zpìvaèky, klavíristky a skladatelky Lídy Nopové.

Zaèátky kapely MaraCas

Pokrok si vynutil zmìnu 

Maracas je kubánský tradièní hudební nástroj patøící 

do skupiny rytmických bicích nástrojù (nìkdy je ne- 

správnì nazýván „rumbakoule“). V psaném názvu ka- 

pely MaraCas mají však význam i velká písmena: 

M jako Music a C jako Country. 
„Zhruba rok se kapela formovala a nejménì dva roky 

trvalo, než jsme našli svùj styl,“ objasòuje lídr Pavel 

Hozák. V nové kapele kromì nìho a Šrumy dále 

hráli: Jaroslav Chmelík (klavír), Dan Hnát (baskytara), 

Ví�a Vojtek (housle) a Vladimír Hozák (bicí), kapelou 

krátkodobì prošli také Bohouš Havelka, Petr Kuliš, 

Míra Matoušek a Martin Zajac. V roce 2002 nahráli 

své první CD (Èeká mì štìstí?). V roce 2004 pak nastal 

zlom. 

Pavel Hozák zaèal cítit, že kapela usíná na mrtvém 

bodì, toužil se v hudbì nìkam posunout, jít dál. 

„Nìkterým èlenùm MaraCasu vyhovoval spíš klid, 

nechtìli nic mìnit ani na sobì pracovat, takže mi 

nebývalo, než je vymìnit. Brzy se ukázalo, že to byl 

MaraCas vyjíždí na koncerty
Kapela jezdí na koncerty nejen po celé Èeské 

republice, ale zvou ji i do zahranièí. Hráli už v Dánsku, 

Nìmecku, loni vyjeli na dvoutýdenní turné po 

Slovensku. Vystupují na festivalech, v country klu- 

bech, na plesech... Repertoár už dávno není složen 

jen z pøevzatých skladeb, kapela má i své vlastní písnì. 

A pøes èetné úspìchy rozhodnì neusíná na vavøí- 

nech. Ostrovští posluchaèi si mohli vystoupení 

MaraCasu užít nedávno na velkém vánoèním kon- 

certì v Domì kultury, kde hrál spolu s legendární 

skupinou Fešáci. 
Irena Janeèková, šéfredaktorka OM

dobrý tah,“ øíká Hozák. Vìtšina nových èlenù, kteøí 

s kapelou hrají dodnes, pochází z Chomutova a okolí, 

proto se nakonec za nimi pøestìhoval i jejich lídr. 

Zaèal se vytváøet nový zvuk kapely a repertoár pøešel 

z klasické country na takzvanou country druhé vlny, 

známé pøedevším v USA. V novém složení (kromì 

Hozáka a Šrumy Jan Valenta, Petr Kubrycht, Martin 

Rychter a Martina Hoštová) nahrál MaraCas ne- 

dávno své album nazvané Øekni proè..., které mìlo 

svùj slavnostní køest loni v prosinci. Jako hosté na 

nìm vystupují napøíklad Lída Nopová (vokály), Petr 

Kocman (foukací harmonika) a další. 

MaraCas vystoupil na hyperdromu v Mostì v roce 2004. 
Foto: Archiv MaraCasu



Ostrovský mìsíèník
Leden 2008 13Rok 2007 objektivem èlenù Fotoklubu Ostrov

Tatínkové. Foto: Vladimír Toman Výlov Devátého rybníka. Foto: Miloslav Køížek

Oprava mostku. Foto: Vladimír Toman Z cyklu Ostrov. Foto: David Papánek

Z cyklu Ostrov. Foto: David Papánek Biker. Foto: Vladimír Toman

Fotbálek. Foto: Vladimír Toman

Koncert Václava Hudeèka. Foto: David Papánek Veterán rallye. Foto: Miloslav Køížek

www.dk-ostrov.cz/fotoklub
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SUPERÚVÌR SUPERÚVÌR 

nízký poèáteèní vklad 10%, ale možnost i s nulovým vkladem!
nejnižší úroková sazba: pøeklenovací úvìr 
                                         

mìsíèní splátka  z cílové èástky po dobu cca 17 let

4,8 %

0,7%
podmínky garantované po celou dobu splácení !!!

nízký poèáteèní vklad 10%, ale možnost i s nulovým vkladem!
nejnižší úroková sazba: pøeklenovací úvìr

                                         

mìsíèní splátka  z cílové èástky po dobu cca 17 let

 4,8 %

0,7%
podmínky garantované po celou dobu splácení !!!

Pøíklad koupì bytu za 500. 000 Kè 
- poè. vklad 50 000 Kè, + plus poplatky 10.000 Kè = 60.000 Kè

mìsíèní splátky 3.500 Kè 

Pøíklad koupì bytu za 500. 000 Kè 
- poè. vklad 50 000 Kè, + plus poplatky 10.000 Kè = 60.000 Kè

mìsíèní splátky 3.500 Kè 

HYPOTÉKYHYPOTÉKY až na 100% kupované nemovitostiaž na 100% kupované nemovitosti

úrokové sazby od 3,99%, splatnost až 30 letúrokové sazby od 3,99%, splatnost až 30 let

Øešení rodinných financí a investic:Øešení rodinných financí a investic:

Zavolejte a sjednejte si schùzku, pøijedeme za vámi !!!Zavolejte a sjednejte si schùzku, pøijedeme za vámi !!!

Odborný finanèní poradce Ing. Ladislav VišòovskýOdborný finanèní poradce Ing. Ladislav Višòovský

uzavírání smluv stavebního spoøení
vyøízení úvìru stavebního spoøení
vyøízení hypoteèního úvìru u HB Wüstenrot
uzavøení smlouvy penzijního pøipojištìní
(výbìr ze tøí penz. fondù)
uzavøení úvìrové, životní a úrazové pojistky
pojištìní domácnosti a nemovitosti
zpracování osobních a rodinných finanèních plánù
povinné a havarijnípojištìní os, automobilù
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vyøízení hypoteèního úvìru u HB Wüstenrot
uzavøení smlouvy penzijního pøipojištìní
(výbìr ze tøí penz. fondù)
uzavøení úvìrové, životní a úrazové pojistky
pojištìní domácnosti a nemovitosti
zpracování osobních a rodinných finanèních plánù
povinné a havarijnípojištìní os, automobilù

tel./fax/záznam: 353 842 563, 603 559 864tel./fax/záznam: 353 842 563, 603 559 864

Nabídka pøeklenovacích úvìrù na koupi bytu,Nabídka pøeklenovacích úvìrù na koupi bytu,

Flexibilní (tzv. americká) hypotéka na cokolivFlexibilní (tzv. americká) hypotéka na cokoliv
s úrokovou sazbou 7,70%  splatnost 20 lets úrokovou sazbou 7,70%  splatnost 20 let

údržbu a modernizaci bytu, rod. domu a obyt. domuúdržbu a modernizaci bytu, rod. domu a obyt. domu

                                                     3,7 %                                                     3,7 %                                         øádný úvìr                                                      øádný úvìr             

visnovský@centrum.cz      visnovský@centrum.cz      
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Step  aerobik -  vystupování a sestupování ze stupínků-stepu. Formování stehen, hýždí a zvýšení fyzické 
a psychické kondice.

      

V areálu Fitness Atlantis 

VAŠE ZDRAVÍ A SKVĚLÁ FYZIČKA - NÁŠ CÍL 

Místnost na aerobik je v prvním patře s rozlohou ca 80 m2.
Předcvičovat budou pouze kvalifikovaní instruktoři.

Zatím se bude jednat o tyto druhy aerobiku s možností rozšíření dle Vaší poptávky:
Rozpis cvičení a podrobnosti najdete v přízemí u baru v posilovně.

Bodystyling -  aerobní rozcvička s dynamickým cvičením. Posilování celého těla s gumičkami, overbally a činkami.

Kick box aerobik - bojový sport - kopy,údery jsou jednoduché a efektivní. Rozšíření fyzické a psychické kondice.

Thai-box robics -  prvky aerobiku, tae-bo, posilování. Cvičení vychází z bojových umění. Zpevnění problémových 
partií břicha, hýždí, stehen, posílení svalů zad. Očekávejte nárůst vytrvalosti, síly, schopnosti koncentrace.

Pilates -  90 let starý cvičební systém složený 
z gymnastiky, jógy - harmonie těla,duše a mysli.
Cvičení je zaměřeno ke zvýšení ohebnosti,
správnému dýchání, redukci stresů.
Thai box - bojový sport složený z úderů, kopů.
Zaměřený na sebeobranu, nárůst vytrvalosti, síly, 
schopnosti koncentrace a koordinace pohybu.

byla nově otevřena nejmodernější aerobní část, věnovaná především aerobiku

353 612 004

Otevírací doba:
Po - Pá  10.00 - 13.00  15.00 - 22.00
So - Ne  10.00 - 13.00  16.00 - 20.00

Zajiš�ujeme kompletní realitní služby pøi prodeji domù, bytù, pozemkù, garáží, atd. 
od zajištìní znaleckých posudkù pøes vyhledání kupujících až po podání daòových 
pøiznání.

Dìkujeme, Ing. Jan Koutný, tel. 604 948 256
 

VYUŽIJTE NAŠICH DLOUHOLETÝCH ZKUŠENOSTÍ V OBORU!

AKTUÁLNÌ HLEDÁME PRO NAŠE KLIENTY JAKÉKOLIV BYTY V OSTROVÌ.


