
Spoleènì s námi žije ve mìstì celá øada 
živoèichù, kterým soužití z rùzných dùvo- 
dù vyhovuje. Nìkteré z nich tu však 
nevidíme rádi a snažíme se jejich poèet 
snižovat. Na prvním místì jsou to potka- 
ni a myši, urèitý hmyz, mìstští holubi. 
Jiné živoèichy ve mìstì vìtšina obyvatel 
naopak vítá: èápy, vlaštovky, sýkory, 
rorýse, veverky, ježky. Díky zpùsobu ži- 
vota nìkterých živoèišných druhù o je- 
jich existenci ve mìstì vìtšina lidí nic 
neví. V Ostrovì žijí napøíklad poèetné 
skupiny netopýrù a kun skalních. Málo 
lidé vìdí také o životních nárocích mìst- 
ských živoèichù.

Svou èinností a zpùsobem života èlovìk 
zužuje prostor pro život vìtšiny živoèichù 
ve mìstì. Snahou je vítané živoèichy (je- 
jichž životní nároky známe) podporovat, 
protože jsou pøíjemnou souèástí mìstské- 
ho života. Je to zejména zimní krmení ptá- 
kù a veverek, zajiš�ování ošetøení poranì- 
ných zvíøat, vytváøení možností k hnízdìní 
ptákù èi ochrana pøed predátory. V soukro- 
mých zahrádkách si lidé poøizují nejrùznìjší 
krmítka, o ošetøení divokých poranìných 
živoèichù pak dbá (s podporou mìsta) 
obèanské sdružení Ostrovský Macík.

Nejbližší akcí Zájmové skupiny dùchodcù je Maškarní 
beseda s hudbou a tancem, která se uskuteèní 14. února od 
14.30 ve spoleèenském sále Domu kultury v Ostrovì. Její 
ukonèení je plánováno na 19.30 hodin. 

formou neinvestièních dotací schvalovaných pøíslušnými  
sponzorskými komisemi. Èást výloh hradí sami èlenové 
formou èlenských pøíspìvkù a úhradou èásteèných výdajù 
za jednotlivé akce.

V loòském roce uspoøádala Zájmová skupina dùchodcù 
ètyøi besedy s hudbou a tancem, k nejoblíbìnìjším tradiè- 
nì patøily únorová Maškarní a prosincová Mikulášská 
beseda. Èlenové sdružení navštívili pìt divadelních pøed- 
stavení v Plzni, Mostì a dalších mìstech. Rekondièního 
plavání v Alžbìtinských lázních v Karlových Varech využilo 
v období od záøí do prosince 2007 celkem 80 èlenù. Velmi 
úspìšný byl zájezd na zámek do Manìtína a také pro- 
hlídka zámku Chyše s historickým pivovarem. Výlet bylo 
nutné pro velký zájem zopakovat, pøesto se na nìkteré 
nedostalo. V rámci pøíhranièní turistiky se uskuteènila také 
návštìva nìmeckého mìsteèka Klaffenbach s prohlídkou 
místního zámeèku a vánoèních trhù v Chemnitz.

Do obèanského sdružení mùže vstoupit každý obèan 
Ostrova èi okolních obcí, který dosáhl dùchodového 
vìku, ale ani ostatní zájemci nemají dveøe do této orga- 
nizace zavøené. V nìkterých pøípadech byli pøijati napøí- 
klad rodinní pøíslušníci stávajících èlenù, i když zatím 
nedosáhli seniorského vìku. Základní povinností èlenù je 
platit roèní èlenský pøíspìvek ve výši 100 korun. Jednou 
roènì je žádoucí úèast na èlenské schùzi. Každý èlen 
sdružení má právo volit èleny výboru.

Èinnost sdružení v roce 2007

Podmínky pøijetí a práva èlenù
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Ostrovský mìsíèník
Zájmové skupinì dùchodcù už je šest let Živoèichové v našem mìstì

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

Obèanské sdružení Zájmová skupina dùchodcù Ostrov 
jako samostatná organizace oslaví 8. února šest let svého 
trvání. Poté, co v roce 2001 skonèila svou èinnost jako 
souèást odborové organizace závodu Škoda Ostrov, ocitla 
se Zájmová skupina dùchodcù zcela bez organizaèního 
i finanèního zajištìní. Pøesto však nezanikla. Velkou záslu- 
hu na tom mìl Josef Lederbuch, její poslední výkonný 
místopøedseda, který vyvinul veškeré úsilí k zachování 
skupiny. Byl ustaven pøípravný výbor a po intenzivním 
jednání jeho èlenù s Ministerstvem vnitra ÈR byla tato 
zájmová skupina zaregistrována jako samostatné obèan- 
ské sdružení (k 8. únoru 2002). Až do loòského roku byl 
pøedsedou Karel Øebík, který se spolu s ostatními èleny 
výboru zasloužil o stabilizaci a dobrý chod sdružení. 
Pøestože nyní musel ze zdravotních dùvodù z funkce 
odstoupit, i nadále zùstává oficiálním zástupcem. Jeho 
èinnost doèasnì pøevzal Miloslav Rambousek, který zastá- 
vá také funkci hospodáøe skupiny.

Skupina zamìøuje své aktivity na nejrùznìjší oblasti života 
od kultury, spoleèenských a poznávacích akcí až po 
ozdravnou èinnost. V souèasnosti má zhruba 300 èlenù 
z Ostrova, Karlových Varù, Dalovic, Hájku, Radošova, 
Merklína, Hroznìtína, Jáchymova, Hlubokého a Horního 
Žïáru. Spoleèenský styk s veøejností se uskuteèòuje kaž- 
dou první a tøetí støedu v mìsíci ve druhém poschodí 
budovy ZUŠ v Masarykovì ulici è. 715, kde si také mohou 
zájemci zakoupit vstupenky do divadel, na zájezdy a další 
akce poøádané sdružením, a to i mimo pravidelné støedy. 
Veškeré informace najdou obèané Ostrova na vývìsce 
Zájmové skupiny dùchodcù umístìné proti cukrárnì po- 
blíž Mírového námìstí. Èinnost sdružení finanènì zajiš�uje
Mìstský úøad Ostrov a Krajský úøad Karlovy Vary, a to 

Sdružení žije aktivním životem

Irena Janeèková

Na výborové schùzi v pondìlí 7. ledna se mimo jiné projednávaly další akce sdružení.                                                                  Foto: Irena Janeèková 
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V únoru loòského roku bylo v Ostrovì rozvìšeno 
16 veverèích budek (podrobnosti viz OM è. 4/2006). 
V letošním roce mìsto Ostrov nakoupilo (za finan- 
èního pøispìní programu Péèe o krajinu Ministerstva 
životního prostøedí ÈR) celkem 75 ptaèích budek. 
Nìkteré jsou umístìny v Zámeckém parku, vìtší èást 
v okolí Boreckých rybníkù a po mìstì. Pro koho jsou 
ptaèí budky urèeny, vyplývá už z jejich názvù: sýkor- 
ník, rehkovník èi špaèník.

Trochu složitìjší je ve mìstì soužití s živoèichy, a to 
zvláštì s druhy chránìnými podle zákona, u nichž 
životní nároky buï nejsou bìžnì plnì známy nebo 
jejich „životní styl“ není v úplné shodì s požadavky 
všech obèanù. Typickým pøíkladem jsou netopýøi 
a rorýs obecný. O jejich užiteènosti, vzhledem k lovu 
hmyzu, snad není pochyb. V pøirozených podmín- 
kách netopýøi obývají duté a vykotlané stromy (nì- 
které druhy i celoroènì), takových stromù však v naší 
pøírodì rychle ubývá. Netopýøi a také nìkteøí ptáci 
jsou proto nuceni si hledat náhradní úkryty a nachá- 
zejí je na mìstských stavbách. Rorýsi pùvodnì hnízdili 
na skalách, již dávno však pøišli na to, že soužití s èlo- 
vìkem je pro nì výhodné, stavìjí tedy svá jednodu- 
chá hnízda nejèastìji ve štìrbinách, podél krovù a ve 
vìtracích otvorech vyšších mìstských staveb. V sou- 
vislosti se zateplováním obytných mìstských domù 
však takových míst ubývá, proto bude nutné zajistit 
pro zachování výskytu tìchto krásných ptákù vhodné 
podmínky (napø. zachováním nìkterých štìrbin ve 
stavbách nebo poøízením rorýsích budek apod.). 

Živoèichové v našem mìstì

Ing. Tomáš Èepelák, 
vedoucí Odboru životního prostøedí

Koèkobáby rozvíøily stojaté 
vody

Krmení potulných koèek podle 
pravidel

Èlánek Pozor na koèkobáby, uveøejnìný v OM 
11/2007, vzbudil nezvykle velký ohlas. Dovolte 
mi dodat: Koneènì! Nìkteré ètenáøe popudil 
pøedevším výraz „koèkobáby“, jenže právì díky 
tomuto slovu i zásluhou nekonvenèní formy 
textu Hany Šimkové tentokrát závažný obsah 
èlánku nezùstal bez povšimnutí (tak jako stejné 
téma v OM11/2005 nebo OM 12/2006) a co víc, 
rozproudila se podnìtná debata. Naším zámì- 
rem rozhodnì nebylo urazit lidi, kteøí se o koèky 
v dobrém úmyslu starají, jen jsme chtìli vyburco- 
vat jejich pozornost. Snad nás ospravedlòuje zá- 
važnost uvedeného tématu v duchu úsloví: Úèel 
svìtí prostøedky. Pojem Koèkobáby navíc nemu- 
sí znamenat urážku, je možno jej chápat jako 
lidový èeský výraz (podobnì jako psí máma, 
porodní bába apod.). Všem ètenáøùm, kteøí nám 
napsali, dìkuji jménem redakce za podnìtné 
pøipomínky a tìm, kteøí se cítili dotèeni, se 
omlouvám. 

Domnívám se, že krmení „potulníèkù“ má význam 
pøedevším pro soustøedìní zvíøat na urèitém místì, 
kde je lze snadno odchytit, nechat vykastrovat, pøí- 
tulné nabízet a nedomestikovatelné vracet zpátky do 
pùvodní èi náhradní lokality a teprve poté je pøi- 
krmovat. Pøikrmování by mìlo mít urèitý øád: dát jídlo, 
poèkat až je snìdí, nenechávat tam zbytky, protože ty 
pøilákají další zvíøata, která mohou dosavadní usíd- 
lené koèky vyhnat a navíc vzbudit nenávist místních 
k nahlouèeným koèkám. Nádoby (vìtšinou poly- 
styrenové tácky) je tøeba po skonèení jídla odnést, 
protože zneèis�ují okolí a budí odpor obyvatel 
i poøádkových komisí. Problémem jsou také boudièky 
stavìné pro koèky. Dobøe živená koèka pøežije až 
ètyøicetistupòový mráz i bez nich. Mám své zku- 
šenosti, krmím vykastrované toulavé koèky již tøicet 
let a mnohé z nich se dožily tzv. na ulici i vìku 
devatenácti let. Pøíbytky z polystyrénu jsou pro koèky 
v nich spící nebezpeèné (silnì karcinogenní), musely 
by se zevnitø polepit zdravotnì nezávadnou izolací 
(vrstvou kartonu, plstí èi plyšem). Tyto polystyrénové 
boudièky však hyzdí prostranství mìst i obcí a tím zase 
vzbuzují nenávist vùèi koèkám.  

Irena Janeèková, šéfredaktorka OM

Alice Oppová, 
jednatelka První spoleènosti za práva koèek, 

Èernošice (red. kráceno)

velice obezøelé, žije samotáøsky a skrytì. Doupì si 
zakládá napø. ve stromových dutinách nebo skalních 
štìrbinách. S koèkou domácí si ji v našich krajinách 
splést nemùžeme už z toho dùvodu, že v Èechách 
a na Moravì byla vyhubena. Tudíž nebezpeèí, že 
bychom ji mohli naší péèí deformovat a ohrožovat její 
pøirozený zpùsob života, nehrozí.

V našich mìstech se setkáváme s koèkami opu- 
štìnými nebo jejich potomky, kteøí na kontakt s lidmi 
již nejsou zvyklí, to jsou tzv. koèky toulavé nebo také 
bezprizorní. Vzhledem k tomu, že prapøíèinou tohoto 
problému jsme my, lidé, kteøí se našich mazlíèkù zba- 
vujeme tím, že je vyhodíme na ulici, popø. pouštíme 
ven naše nevykastrované koèky, není možné s argu- 
mentem o koèièí hrdosti a nezávislosti pøehrát celý 
problém na pøírodu, jejíž zákony jsou pro zvíøata to 
nejlepší. Jsme to opìt my, lidé, kteøí by mìli problém 
koèky domácí v našich mìstech øešit. Díky lidem mají 
tato krásná zvíøata hrdosti již jen pomálu. Musí totiž 
den co den v zoufalých mìstských podmínkách shá- 
nìt potravu. A tou, vzhledem k jejich poètu, který 
roste úmìrnì s mírou ignorování tohoto problému 
mìsty, nejsou již pouze slabí ptáci a hraboši. 
Nedávno jsem vidìla jednu „hrdou“ koèku bloudit 
v mrazu po parkovišti pøed hypermarketem mezi 
jezdícími auty a živit se zbytky rozmoklé pizzy 
pohozené na zem. Pøíroda už nìjak nestíhá. Ve 
mìstech jsou totiž úplnì jiné podmínky, než mívala 
koèka divoká v lesích. Není tedy divu (a je jen 
pøirozené), že mnoho lidí chce tìmto koèkám 
pomáhat a krmí je.

Bohužel, nìkteøí lidé nabádají: Nekrmte koèky a ony 
se k vám nebudou stahovat. Bezprizorní a opuštìné 
koèky však s výjimkou kocourù, kteøí hledají nová 
teritoria, zùstávají ve své lokalitì, a to i v pøípadì, že 
zde není dostatek potravy. Podle zjištìní našich i svì- 
tových ochráncù zvíøat zabývajících se dlouhodobì 
problematikou toulavých koèek, krmení naopak pøi- 
spívá k jejich zdravìjší populaci, protože pravidelnì 
krmené koèky nemusejí vyhledávat potravu v odpad- 
cích u kontejnerù, tedy u zdroje nákaz. Jsou zemì 
(Anglie, americká velkomìsta), kde jsou krmièi z uve- 
dených dùvodù dokonce podporováni. Pomoc opu- 
štìným a bezprizorním koèkám by se však nemìla 
omezit pouze na jejich krmení a budování kvalitních 
pøístøeškù. Tou nejpodstatnìjší pomocí (protože 
dlouhodobou) by mìla být jejich kastrace. Vzhledem 
k rozsáhlosti a palèivosti tohoto problému by plošné 
kastrování koèek mìlo být v zájmu všech magistrátù 
(tzv. „kastraèní program“), paradoxnì ve skuteènosti 
právì ony „koèkobáby“ jsou kromì organizací na 
ochranu zvíøat èasto jediní lidé, kteøí tìmto zvíøatùm 
pomáhají. Znám mnoho lidí, kteøí koèky nejen krmí, 
ale z vlastních finanèních prostøedkù je i kastrují, 
evidují nové pøírùstky a mají skupinky koèek pod 
kontrolou. Je smutné, že právì tito lidé jsou èasto 
napadáni a vysmíváni, co víc, naprosto absurdnì je 
jim kladena vina za pøemnožení koèek. 

Krmení toulavých koèek není pøestupkem ani trest- 
ným èinem a neohrožuje nikoho, pokud udržujeme 
místa s krmivem uklizena. Naopak ten, kdo øeší situa- 
ci na vlastní pìst likvidací koèek, se dostává do støetu 
se Zákonem è. 246/92 Sb a hrozí mu obvinìní 
z trestného èinu týrání zvíøat. Snad nejhrùznìjším øe- 
šením je plošné odchytávání a zabíjení volnì žijících 
koèek. Takový pøístup je zbabìlý, podlý a nic neøešící. 
Všechna zvíøata si zaslouží soucit a ochranu. Zejména 
kastrované koèky mohou žít dlouhý a spokojený ži- 
vot. V tomto ohledu je aktivita autorky èlánku 
a ostrovského magistrátu spoèívající v plošném od- 
chytu a kastraci koèek pøíkladná a inspirující pro 
ostatní mìsta.

Ochránci dále radí: poskytujte dostatek èerstvé vody, 
nekrmte zbytky jídel, masem s drobnými kùstkami, 
pozor na maso rybí, ideální jsou koèièí granule. 
V lokalitì neponechávejte poloprázdné koèièí kon- 
zervy, koèkám hrozí zadušení. Pokud koèky krmíte 

pravidelnì, nenechávejte je po èase na holièkách. 
Existuje mnoho organizací a spolkù, zabývajících se 
problematikou koèek v našich mìstech, které posky- 
tují informace týkající se kastrování, krmení a další 
péèe o bezprizorní koèky, napø. Svoboda zvíøat, 
Sdružení na ochranu zvíøat v krajní nouzi: 
www.kocici-utulek.cz, Sekce na ochranu koèek: 
www.kocici.cz, První spoleènost za práva koèek: 
www.kockaapravo.cz, www.kocicarny.cz. 
Nestyïme se pomáhat opuštìným a toulavým 
koèkám. Naši pomoc skuteènì potøebují. 

Považujeme za odùvodnìné zøízení azylových 
stanoviš� (refugií) pro volnì žijící koèky za úèelem 
kontroly jejich zdravotního stavu a zejména potøeby 
provedení kastrací. Èinností stanoviš� by bylo pra- 
videlné krmení kvalitní potravou (dennì v urèitý èas), 
aplikace prostøedkù proti parazitùm, øešení zdra- 
votních problémù a kastrace dospìlých zvíøat pøed 
jejich vypuštìním do pøedem urèeného stanovištì èi 
pùvodního teritoria. Z èásti rozptýlené populace zdi- 
voèelých koèek se èasem formuje spoleèenství zvíøat, 
která pøivyknou pravidelné kvalitní potravì a kon- 
taktu s èlovìkem. Tím by se zamezilo nekontro- 
lovatelnému množení opuštìných zvíøat a zároveò 
byly zajištìny základní podmínky pro jejich dožití 
efektivnì, eticky a ekonomicky.

Partnery zøizování refugií by byla fyzická nebo 
právnická osoba (peèovatel) a obecní úøad. Zaèalo by 
se místním šetøením v místì budoucího refugia za 
úèasti peèovatele, zástupcù obce, veterinární správy 
a majitele èi správce objektu, na kterém by bylo 
stanovištì zøízeno. Byl by sepsán protokol a vydáno 
rozhodnutí, tím by byl zámìr legalizován. Dohoda by 
urèila podíl partnerù na financování zámìru 
(kastrace, likvidace parazitù, vakcinace). Náklady na 
krmení bude s velkou pravdìpodobností peèovatel 
hradit sám. 

Projekt azylových stanoviš�

Mgr. Hana Langley

RNDr. Jan Dvoøák, 
èlen První spoleènosti za práva koèek

Pomáhejme bezprizorním 
koèkám
Èlánek Pozor na koèkobáby byl velice nekompro- 
misní a rozporuplný. Aè napsán v dobrém úmyslu 
volnì žijícím koèkám pomoci, myslím, že díky nepøes- 
nostem v pojmech zpùsobil bohužel pravý opak. 
Autorka Hana Šimková píše o koèce divoké a ne- 
bezpeèí, které pro jejich hrdou a nezávislou existenci 
pøedstavuje „medvìdí služba“ lidí, kteøí je krmí. Kdo 
je tedy ta hrdá a nezávislá koèka divoká? Od koèky 
domácí se markantnì liší svou mohutností, v pomìru 
k tìlu má kratší nohy a širší hlavu s hodnì pøíkrým 
èelem, má pomìrnì krátký a huòatý ocas. Je to zvíøe 
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Projekt Cyklostezka Ohøe, který pøipravuje a koordi- 
nuje Karlovarský kraj, øeší propojení území od západ- 
ních hranic ÈR po východní hranice Karlovarského kra- 
je s krajem Ústeckým páteøní cyklostezkou. Ta by mìla 
vést od státní hranice pøes Cheb, Kynšperk nad Ohøí, 
Sokolov, Loket, Karlovy Vary až po Okounov a hranice 
s Ústeckým krajem podél øeky Ohøe. Na pøípravì pro- 
jektu spolupracují i obce, jejichž území jsou cyklostez- 
kou dotèena. Pro trasu jsou využívány stávající polní 
a lesní cesty, cesty v chatových osadách se štìrkovým 
povrchem a jsou navrhovány i cesty nové. Trasa cyklo- 
stezky Ohøe povede v pøevážné èásti v tìsné blízkosti 
øeky Ohøe tak, aby se vyhýbala stávajícím silnicím a ko- 
munikacím s automobilovou dopravou. Cyklostezka 
v úseku Kyselka, Velichov, Vojkovice je v souèasné 
dobì øešena v nìkolika variantách a pro další pøípravu 
projektu se provìøuje jejich vhodnost. Správního území 
mìsta Ostrov se Cyklostezka Ohøe dotýká v místní èásti 
Moøíèov u soutoku øíèky Bystøice a øeky Ohøe v lokalitì 
bývalé Ní�árny. Výstavba cyklostezky má za cíl podpoøit 
rozvoj turistiky v kraji, pøiblížit pøírodní a kulturní památ- 
ky a pøekrásné prostøedí kolem øeky Ohøe turistùm. 
Vybudováním cyklostezky budou zpøístupnìny i malé 
obce na trase. Ve své pùsobnosti pak mohou v tìchto 
obcích vznikat služby, které budou nabízeny turistùm 
(cykloservis, obèerstvení, ubytování, prodej upomínko- 
vých pøedmìtù atd.). Projekt Cyklostezka Ohøe by mìl 
èerpat finanèní prostøedky ze strukturálních fondù EU 
v období 2007-2013.
Podrobnosti na: www.kr-karlovarsky.cz/cyklo. 

Vyzýváme obèany Ostrova ke spolupráci pøi hledání 
úspìšného spoluobèana, který dosáhl vynikajících vý- 
sledkù ve sportu, školství, umìní, vìdì a dalších oblas- 
tech, pøípadnì vyniká svou celoživotní èinností nebo 
byla jeho aktivita v roce 2007 pro mìsto Ostrov mimo- 
øádnì významná. Máte-li typ na takového kandidáta, 
podejte písemný návrh do Podatelny Mìstského úøadu 
v Ostrovì nejpozdìji do 8. února 2008. Uveïte jméno 
a adresu navrhovaného a pøidejte struèné zdùvodnìní, 
proè je z vašeho pohledu právì on vhodným kandidá- 
tem na tento èestný titul. K návrhu pøipojte i své jméno 
a kontaktní adresu.
Dosavadní ocenìní udìlená mìstem Ostrov od roku 
1997: Mgr. Zdeòka Èepeláková, Dagmar Èurdová, 
Ivan Matouš, Jana Rùžièková, Mgr. Irena Konývková, 
Božena Poledníèková, Miroslav Kitzberger, Vladimír   
Novotný (in memoriam), Ing. Jan Zborník, PhDr. Jaro- 
slav Fiala, Ludmila Hanzlová, František Kùs, Helena 
Valová, Stanislav Sojka, Eva Pluhaøová, RNDr. Vladimír 
Vít, Radim Rulík. V roce 2006 nebyl titul udìlen. 

V prosinci naše jednotka zasahovala u 16 udá-
lostí: sedmi požárù, dvou dopravních nehod, 
dvakrát poskytla technickou pomoc a pìtkrát 
asistovala u likvidace únikù nebezpeèných látek.

Požár vznikl v podkroví budovy, v níž donedávna 
sídlila Stanice mladých pøírodovìdcù (v Zahradní 
ulici). Zasáhly jednotky Ostrov, Hájek a Karlovy Vary. 
Mezi nejzávažnìjší zásahy roku 2007 se bezesporu 
zaøadil únik ropného produktu do melioraèní stoky 
s následným zamoøením louky a hladiny rybníka 
v Nejdì. Na zamezení dalšího úniku a zmírnìní škod 
zasahovaly jednotky z Ostrova, Hájku, Èepro Hájek 
a HZS Karlovy Vary. Jelikož rozsah havárie byl 
opravdu velký, byli na místo postupnì povoláváni 
pracovníci úøadù životního prostøedí a dalších zúèast- 
nìných organizací a následnì byla pùvodcem na 
místo povolána i jednotka z Kladna, která zajistila 
likvidaci kontaminované zeminy a produktù z vodní 
hladiny rybníka a pøilehlého rákosí.

Na Štìdrý den jsme již témìø tradiènì vyjíždìli na 
místní høbitov, kde v dùsledku velkého množství sví- 
èek na oltáøku dochází k rozlití horkého vosku a ná- 
slednému požáru. O druhém vánoèním svátku jsme 
byli povoláni k odèerpání vody z jímky v areálu pe- 
kárny v Ostrovì. Pøibližnì 80 tisíc litrù vody tam 
ohrožovalo plynulost výroby. Byla nasazena dvì 
plovoucí èerpadla a zanedlouho se výroba peèiva 
mohla opìt bezpeènì rozbìhnout. Silvestr byl 
v Ostrovì z našeho pohledu bezproblémový a mimo 
jednoho zahoøení odpadu v plastovém kontejneru, 
který se obešel beze škody, naše jednotka nevyjíž- 
dìla k žádné události.

Rok 2007 nám pøinesl celkem 229 výjezdù, což je 
navýšení oproti loòsku o 31 výjezdù. Chtìl bych zde 
podìkovat obèanùm našeho mìsta, pracovníkùm 
Mìstského úøadu, Mìstské policii a Policii ÈR, Zá- 
chranné službì a dalším za spolupráci pøi naší 
èinnosti.

Programy pro veøejnost 
V roce 2008 pro Vás pøipravujeme Hasièský ples, 
který se bude konat 8. bøezna od 20.00 hodin v Domì 
kultury Ostrov, plánujeme opìt pøípravu Dìtských 
dnù na Velkém Rybníku, u Atlantisu a na Andìlské 
Hoøe, již tøetí roèník soutìže v Požárním útoku, letní 
soustøedìní pro dìti v pøedpokládaném termínu od 
1. do 6. èer vence (v pøípadì velkého zájmu máme 
pøipraven ještì termín na konci prázdnin). Ve 
spolupráci s Domem kultury bychom chtìli zopa- 
kovat Drakiádu a v prosinci Mikulášskou besídku. 
Více na: www.hasiciostrov.wz.cz. 

Krádeže a vloupání
Bylo zahájeno trestní stíhání obvinìného muže 
z Chomutova pro pokraèující páchání trestných èinù 
porušování domovní svobody, poškozování cizích 
vìcí a krádeží. V obci Boè vnikl do pìti rekreaèních 
chat, kde neoprávnìnì setrval, zkonzumoval potra- 
viny a zcizil osobní vìci majitelù. V obci Stráž nad Ohøí 
Smilov vnikl do tøí chat, neoprávnìnì v nich setrval, 
zkonzumoval potraviny a odcizil indukèní vaøiè a další 
osobní vìci majitelù. Uvedeného jednání se dopustil 
pøesto, že byl v dobì kratší tøí let odsouzen pro trestný 
èin krádeže. Zpùsobená škoda byla pøedbìžnì od- 
hadnuta na cca 32 tisíc korun.

Hledaného dopadli v Jáchymovì
Podezøelý muž byl kolem ètvrté hodiny ranní zadržen 
v Jáchymovì. Øídil osobní vozidlo, aèkoliv nevlastní 
øidièský prùkaz a má vysloven zákaz øízení všech 
motorových vozidel. Jáchymovští policisté proti muži 
zahájili úkony zkráceného pøípravného øízení pro 
trestný èin øízení bez øidièského oprávnìní a maøení 
úøadního rozhodnutí. Následnì byl policisty pøedán 
kriminalistùm, kteøí po muži pátrali. Bylo zahájeno 
trestní stíhání pro trestné èiny krádeže, poškozování 
cizí vìci a porušování domovní svobody. V Ostrovì 
vnikl ve 14 pøípadech do místních zahradních chatek, 
kde odcizil rùzné vìci a potraviny. Zpùsobená škoda 
byla pøedbìžnì odhadnuta na èástku pøesahující 37 
tisíc korun. Podezøelý muž byl umístnìn do policejní 
cely a poté pøevezen k soudu, kde na nìj byla soud- 
cem uvalena vazba.

Nedbalost zavinila nehodu
Øidiè osobního vozidla se na Starém mìstì v Ostrovì 
plnì nevìnoval øízení, protože si pøed jízdou øádnì 
neoèistil námrazu z pøedního skla. Narazil do zadní 
èásti zaparkovaného vozidla, které pøehlédl, a poško- 
dil je. Provedenou dechovou zkouškou byla u nìj 
namìøena hodnota 0,64 promile alkoholu v dechu. 
Poté byl øidiè vyzván k lékaøskému vyšetøení spoje- 
nému s odbìrem krve, popøípadì moèi, což odmítl. 
Podezøelému byl zadržen øidièský prùkaz a další jízda 
s vozidlem mu byla zakázána. Škoda na vozidlech byla 
odhadnuta na 35 tisíc korun.

Jízda bez øidièského oprávnìní
Muž ze Sokolova øídil vozidlo v ulici Jáchymovská 
v Ostrovì, aniž by vlastnil øidièské oprávnìní a mìl 
zákaz øízení motorových vozidel na dobu tøiceti 
mìsícù.  Bylo mu sdìleno podezøení pro trestný èin 
øízení motorového vozidla bez øidièského oprávnìní 
a maøení výkonu úøedního rozhodnutí, které si pøev- 
zal krátkou cestou.

Vyhrožování s nožem v ruce
Starší žena z Ostrova ve dvou pøípadech oznámila, že 
do jejího bytu v Ostrovì neoprávnìnì vnikla její 
pìtatøicetiletá dcera, aèkoliv zde nemá hlášen trvalý 
pobyt, ani žádný právní vztah k bytu. Navíc jí vyhro- 
žovala zabitím a své tvrzení umocnila s nožem v ruce, 
takže poškozená dostala oprávnìný strach, že dcera 
výhrùžky splní. Podezøelá byla zadržena na místì 
èinu. Ostrovští policisté proti ženì zahájili zkrácené 
pøípravné øízení pro trestný èin porušování domovní 
svobody a použití násilí. 

První ostrovské miminko v roce 2008 
se narodilo v Karlovarské nemocnici 
4 minuty po pùlnoci dne 1. ledna 
2008. Jmenuje se Lukáš, mìøil 52 cm 
a vážil 4 120 gramù. Mìsto Ostrov da- 
rovalo prvnímu obèánkovi 2000 Kè. 
Maminka Jana Picková i chlapeèek 
jsou v poøádku. 

Ing. Alexandra Fürbachová, 
vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování

Obèan mìsta Ostrova 2007

Nová cyklostezka

Dagmar Shánìlová

Ostrovští hasièi na lince 150

Pavel Všelko, JSDH Ostrov

První obèánek 
roku 2008

Starosta Jan Bureš mamince Lukáše poblahopøál.
Foto: Walburga Mikešová

Obvodní Policie ÈR

Vrchní inspektor nprap. Pavel Valenta

V prosinci se v Ostrovì narodily tøi dìti, zemøelo 
12 obèanù. Do manželství nevstoupil v prosinci žádný 
pár. K trvalému pobytu ve mìstì se bìhem prosince 
pøihlásilo 19 osob, odstìhovalo se jich 11. Celkovì 
tedy ve mìstì ubyl jeden obèan. Celkový poèet 
obyvatel hlášených v Ostrovì ke 31. prosinci 2007 
byl 16 957. 

Zmìna stavu obyvatel 
mìsta Ostrova 
v prosinci 2007

Jana Pecková, Soòa Szarková, MÚ Ostrov
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Zprávy ze škol
Agenda pøestupkù
V roce 2008 bude Ostrov vykonávat agendu pøestupkù 
pro obce, které si na to samy netroufají. Obce Vojko- 
vice a Krásný Les požádaly mìsto Ostrov o uzavøení 
veøejnoprávní smlouvy, kterou je pøenesena pùsob- 
nost na poli pøestupkové agendy z tìchto obcí na 
mìsto Ostrov. Za plnìní smlouvy v dohodnutém roz- 
sahu poskytnou obì obce ze svých rozpoètù Ostrovu 
pøíspìvek v dohodnuté výši 5000 Kè za kalendáøní rok 
(každá zvláš�), pøièemž výnosy pokut, nákladù øízení 
i poøádkových pokut projednávaných pøestupkù 
budou pøíjmem Ostrova. S obcí Vojkovice má Ostrov 
uzavøenou veøejnoprávní smlouvu na øešení pøestup- 
kové agendy již od roku 2004. Prodloužení smlouvy se 
nebude øešit dodatkem ke smlouvì, ale uzavøením 
smlouvy nové. Taktéž pro obec Hájek vyøizuje Ostrov 
pøestupky od roku 2004. Od 1. ledna 2008 Ostrov 
novì vykonává pøestupkovou agendu také pro Stráž 
nad Ohøí a Horní Blatnou. 

Podpora bytové výstavby
Již od roku 1999 mohou dostat zájemci od mìsta 
Ostrova dotaci na postavení svého rodinného domku. 
V roce 2007 došlo ke zvýšení dotace na koupi po- 
zemku nebo vybudovanou bytovou jednotku èi rodin- 
ný dùm ze 100 na 150 tisíc korun. Celková èástka pro 
rok 2007 ve výši ètyø a pùl milionù korun (30 dotací) 
byla vyèerpána bìhem deseti mìsícù. Kvùli velkému 
poètu dalších stavebníkù zahajujících stavbu rodinného 
domu nebo nacházejících se tìsnì pøed jeho dokon- 
èením byla celková èástka navýšena ještì o dalších 
jeden a pùl milionu korun pro nových deset žadatelù. 
Poèet zájemcù o bytovou výstavbu na katastrálním 
území mìsta Ostrova neustále roste. Proto bylo schvá- 
leno pokraèovat v poskytování tìchto podpor i letos. 
Pøedpokládaná èástka dle návrhu rozpoètu bude pro 
rok 2008 èinit tøi miliony korun (tj. 20 dotací).

Pùjèky mìsta na opravu støechy
V rámci programu na opravy støech bylo až dosud 
v Ostrovì vyplaceno celkem pøibližnì 24 a pùl milionu 
korun (111 žadatelùm, kteøí splnili pøedem dané pod- 
mínky). O Program finanèní podpory na opravy støech 
pro privatizované bytové domy a rodinné domky ve 
správním území mìsta je mezi vlastníky bytových domù 
stále zájem, již ménì mezi majiteli rodinných domkù. 
Tento program byl zahájen v roce 1999 a každoroènì 
je aktualizován s tím, že zmìny, prodloužení nebo roz- 
šíøení na jiné opravy bytových domù podléhají schvá- 
lení Zastupitelstvem mìsta. V roce 2006 bylo odsouhla- 
seno zvýšení maximální èástky pro rodinný dùm z 80 na 
100 tisíc korun, èímž byla zohlednìna inflace v po- 
sledních letech. V aktualizaci na rok 2007 nedošlo 
k žádným zmìnám. Rada mìsta doporuèila pokraèovat 
v tomto programu i v letošním roce. 

Dotace na zmìnu vytápìní
V boji s kouøícími komíny používá mìsto Ostrov nejen 
tresty, ale také pomáhá tìm, kteøí své kotle na tuhá 
paliva vymìní za ekologické vytápìní. Uhradí jim až 
jednu tøetinu nákladù. Z prùbìhu dosavadních desíti 
etap poskytování finanèních podpor na realizaci pøe- 
stavby topného  systému (1998 až 2007) je zøejmý stálý 
zájem obyvatel o tuto podporu. Proto bude program 
pokraèovat i letos, kdy budou vyøizovány pøípady 
dosud nepodaných žádostí s termínem podání do 
30. 11. 2008. Termín je volen s ohledem na dobu po- 
tøebnou ke zpracování žádosti a jejímu vèasnému 
vyúètování. Žádosti budou vyøizovány do vyèerpání 
navržené èástky v rozpoètu. Podle stavebního zákona 
se od 1. ledna 2007 na zmìnu zpùsobu vytápìní již 
nevydává stavební povolení a kolaudaèní rozhodnutí 
ani ohlášení. Pokud tedy neprobìhne stavební øízení 
a ohlášení na stavebním úøadu, musí být nezbytnou 
pøílohou žádosti o pøedmìtnou podporu potvrzení 
projektanta o provedených zmìnách ve zpùsobu 
vytápìní v roce 2007 nebo 2008 a revizní zpráva 
o zpùsobilosti k provozování nového topného média. 

Vybráno z Mìstského úøadu Ostrov

(jan)

Vzhledem k tomu, že se internet stává stále vìtší 
samozøejmostí a poèítaèová gramotnost žákù a jejich 
rodièù roste, rozhodli jsme se od II. pololetí tohoto 
školního roku následovat mnohé základní školy v re- 
publice a zrušit tradièní papírové žákovské knížky a na- 
hradit je elektronickými, tzv. školní matrikou. Už od 
prosince 2006 mají žáci i rodièe možnost pøihlásit se 
svým pøihlašovacím jménem a heslem na speciální 
internetovou stránku Školní matrika online, kde mohou 
prohlížet osobní údaje žákù a jejich zákonných zástupcù 
(rodièe je mohou i aktualizovat), informace o pololetní 
klasifikaci, pochvalách a opatøeních k posílení káznì 
(napomenutí a dùtky tøídních uèitelù a øeditele školy) 
atd. Od záøí 2007 zde najdou žáci II. stupnì také 
informace o prùbìžné klasifikaci, která byla souèasnì 
zapisována i do tradièních žákovských knížek. Vzhle- 
dem k tomu, že se v posledních mìsících stále èastìji 
potýkáme s falšováním známek v ŽK, úmyslným zapo- 
mínáním èi zapíráním ŽK, používáním i nìkolika knížek, 
rozhodli jsme se nahradit papírové knížky elektronic- 
kými, ve kterých najdou rodièe aktuální a hlavnì úplný 
pøehled klasifikace. Souèasnì s tím budou zrušeny na 
II. stupni tradièní tøídní knihy, které nahradí elektro- 
nické, díky èemuž najdou rodièe na internetu také in- 
formace o docházce dítìte a mohou tak snadno pøe- 
dejít záškoláctví. Vzhledem k tomu, že nemají na inter- 
net pøístup všichni (podle nedávné ankety má pøístup 
na internet pøibližnì 80% rodièù žákù II. stupnì), je 
potøeba informovat tyto rodièe o klasifikaci alternativ- 
ním zpùsobem: žáci budou dostávat jednou za dva týd- 
ny výpis klasifikace za uplynulé období. Omluvenky 
a jiná sdìlení budou rodièe zapisovat do omluvného 
listu. Dalším krokem v modernizaci komunikace mezi 
školou a rodinou je zavedení nového systému, pomocí 
nìhož budou rodièe napø. omlouvat pøes internet své 
dìti, dostávat pravidelné zprávy o problémech s pro- 
spìchem a chováním èi komunikovat s uèiteli a vede- 
ním školy. Informovanost a komunikace mezi školou, 
rodièi a žáky se tímto zpùsobem zrychlí, zpøehlední 
a omezí se nutnost zvát rodièe do školy mimo tøídní 
schùzky. Uvedené novinky, které èekají na rodièe a žá- 
ky od února 2008, èiní z naší školy (spoleènì s døíve 
zavedeným objednáváním a odhlašováním obìdù pøes 
internet, bezhotovostním placením stravy, školní druži- 
ny apod.) moderní vzdìlávací instituci reagující na 
nejnovìjší trendy a uèí žáky i rodièe používat moderní 
technologie, poèítaèe a internet. Plánované zmìny 
vnímá velmi pozitivnì též zøizovatel školy, který by je 
rád zavedl i v ostatních základních školách v Ostrovì. 

ZŠ Masarykova
Lednovou smrš� písemek a zkoušení ukonèilo 
pololetní vysvìdèení a školní rok vstoupil do své 
druhé èásti. A èím se dosud mùžeme pochlubit?

Program MŠMT 

 

Pøedevším pìknými výsledky dìtí ve znalostních 
i sportovních soutìžích a dalšími aktivitami, napø. 
návštìvami výstav v Letohrádku, klášterním areálu 
i v Domì kultury, besedami ve škole i v knihovnì, 
exkurzemi do Posvátného okrsku, na faru, Úøad 
práce, do Ekocentra èi ekologickou exkurzí na sklád- 
ku Èinov. Zvláštní pozornost byla vìnována progra- 
mu MŠMT „Podpora environmentálního vzdìlávání 
a osvìty (EVVO) ve školách v roce 2007“ (viz zpráva 
níže). Již druhým rokem využívají naši žáci možnost 
bruslení pro školy na ostrovském zimním stadionu 
a díky kvalitnímu zázemí rodièù a vyuèujících se jejich 
bruslaøské výkony neustále zlepšují. Stejné pokroky 
jsou vidìt i pøi plaveckém výcviku. Významné posta- 
vení v životì školy zaujímá i školní družina, jejíž 
èinnost tradiènì patøí k nejlepším ve mìstì. Teï nás 
èekají jarní prázdniny (od 25. do 29. 2.) a po nich 
zaène našim pá�ákùm a devá�ákùm pøíprava k pøijíma- 
cím zkouškám na støední školy. 

Na základì žádosti naší školy o poskytnutí finanèních 
prostøedkù ze státního rozpoètu v rámci rozvojového 
programu ve vzdìlávání: „Podpora environmentál- 
ního vzdìlávání a osvìty (EVVO) na školách v roce 
2007,“ rozhodlo MŠMT požadovanou finanèní dotaci 
83 000 Kè naší škole pøidìlit. V Karlovarském kraji byla 
dotace poskytnuta pouze tøem školám.  Finanèní 
prostøedky dotace byly použity na vybavení kabinetu 
pøírodopisu novými pomùckami, zejména mikrosko- 
py, preparaèními pomùckami, odbornou literaturou 
a metodickými materiály urèenými pro EVVO. Nové 
pomùcky pøispìjí ke zkvalitnìní metod práce s dìtmi v 
bìžných vyuèovacích hodinách pøírodopisu s eko- 
logickou tématikou, v plánovaném doplòujícím obo- 
ru ekologické praktikum a v budoucnu i pro náplò 
èinnosti pøírodopisného a ekologického kroužku. 

ZŠ Májová

V rámci výuky èeského jazyka, dìjepisu a zemìpisu se 
v prosinci uskuteènila pøedvánoèní exkurze do Prahy. 
Žáci 8. roèníku pøi ní navštívili Hrad a poté ve Vald- 
štejnské jízdárnì výbornì pøipravenou výstavu Albrecht 
z Valdštejna a jeho doba. Zbranì, dobová móda a vìci 
denní potøeby velmi názornì pøiblížily život našich 
pøedkù v I. polovinì 17. století. A jelikož do Štìdrého 
dne zbývalo pár dnù, navštívili i pøedvánoèní trhy na 
Staromìstském námìstí a výstavu betlémù v Betlémské 
kapli. Zaèátkem ledna poøádala škola okrskové kolo ve 
florbalu. Naši chlapci získali 2. místo a postoupili do 
finále B, dívky se musely smíøit s „bramborovou me- 
dailí“. V soutìži Superètenáø, kterou poøádá MK 
Ostrov, se na medailových postech objevily (a ne popr- 
vé) naše tøídy v poøadí 6.C, 6.A, 9.C. Superètenáøi školy 
se stali žáci Blahuš, Vorel a Cichá, všichni z vítìzné tøídy. 
Naši nejmenší z „pøípravky“ získali ve výtvarné soutìži 
MDDM na téma Vánoèní øetìzy za kolektivní práci 
3. místo, na domácí pùdì (školní soutìž Èerti) obdrželi 
zvláštní cenu, pøièemž žákynì Ikrátková se umístila na 
3. místì. 

ZŠ J. V. Myslbeka a MŠ Ostrov

Pøestože na letošní maturanty postupnì doléhá 
skuteènost, že je v brzké dobì èeká „zkouška 
z dospìlosti“, na jeden den zaruèenì starosti 
s uèením hodí za hlavu a upøednostní bujarou 
oslavu studia a mládí. Maturitní ples SPŠ Ostrov, 
tradièní místo setkávání souèasných i bývalých 
maturantù, se koná v pátek 22. února od 20 
hodin v prostorách karlovarského Grandhotelu 
Pupp. 

Organizátoøi z øad studentù i pedagogù drží infor- 
mace týkající se samotného programu pod poklièkou, 
nicménì naznaèili, že i letos se máme naè tìšit. Vedle 
ceremoniálu, jenž neodmyslitelnì patøí ke každému 
maturitnímu plesu, stojí za zmínku pøekvapení veèe- 
ra, vystoupení dámské skupiny The Apples, která 
vedle vlastního repertoáru nabídne to nejlepší z let 
šedesátých až osmdesátých. Slyšet jejich úpravy hitù 
ZZ Top nebo Bryana Adamse stojí rozhodnì za to! 
Pokud se na Velkém sále utanèíte, mùžete využít 
i další prostory známého karlovarského hotelu, po- 
sedìt ve dvoranì Parkhotelu, navštívit sklípek Hu- 
bertus nebo zkusit štìstí v kasinu. 

Vstupenky na maturitní ples jsou pro zájemce z øad 
široké veøejnosti k dispozici v sekretariátu školy na 
Jáchymovské ulici, jejich cena zùstala nezmìnìna, 
jeden poøídíte za 200 korun. 

SPŠ: 
Maturitní ples klepe na dveøe

Mgr. Ivana Lederleitnerová

Mgr. Libor Háèek

Mgr. Martin Fous, zást. øed.

Redakèní kolektiv školy

Mgr. Naïa Èechmanová
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Zprávy ze škol

Redakce si vyhrazuje právo krátit došlé pøíspìvky.

MDDM Ostrov

Gymnázium Ostrov letos opìt poøádá zkoušky 
naneèisto! Jsou urèeny všem zájemcùm, kteøí 
podali pøihlášku ke studiu do osmiletého nebo 
ètyøletého oboru vzdìlávání na Gymnáziu 
Ostrov (bez ohledu na pøípadné pøijetí bez pøi- 
jímacích zkoušek, tedy na základì prospìchu na 
základní škole). 

Pozor, na pøijímací zkoušky naneèisto je nutné se 
pøihlásit! 

Zájemci tak zažijí atmosféru testování, poznají 
prostøedí školy a samozøejmì také zjistí svá slabší 
místa. Bezesporu je to i dobrá zkušenost, protože 
život studentský je dnes pøedevším spletitou cestou, 
lemovanou nekoneènou øadou testù. V sobotu 
15. bøezna mohou zájemci z 5. tøíd provìøit své 
znalosti a psychickou odolnost ve SCIO testech 
z matematiky a èeského jazyka, devá�áci absolvují 
navíc ještì test z obecných studijních pøedpokladù. 
Vše probìhne naprosto stejnì jako v pøípadì ostrých 
pøijímaèek: organizace, èasový harmonogram i zpù- 
sob vyhodnocení. Výsledky budou obsahovat poøadí 
každého úèastníka, úspìšnost v jednotlivých testech 
i správná øešení otázek. Pøihlášku ke zkouškám na ne- 
èisto je nutné podat nejpozdìji do 4. bøezna do 
15 hodin, buï mailem: velicka@gymostrov.cz nebo 
písemnì na adresu Gymnázia èi osobnì na sekre- 
tariátu školy. 

Neplatí, že pøihláška ke studiu na Gymnázium Ostrov 
je automaticky také pøihláškou k pøijímacím zkouš- 
kám naneèisto. Zkoušky organizuje Gymnázium 
Ostrov již ètvrtý rok. Nešlo by to bez ochoty a vstøíc- 
nosti profesorù, kteøí pøi zadávání jednotlivých testù 
seznamují žáky také se strategií testování. Škola poøá- 
dá zkoušky naneèisto zcela bezplatnì jako urèitý bo- 
nus pro zájemce o studium. To znamená, že poplatek 
pokrývá pouze náklady na nákup SCIO testù, ty si 
absolventi zkoušek naneèisto samozøejmì odnesou 
s sebou domù. 
Podrobnìjší informace na: www.gymostrov.cz nebo 
na tel. 353 433 788.

Gymnázium Ostrov: 
pøijímací zkoušky naneèisto Na zaèátku prosince uspoøádala pro žáky I. stupnì 

uèitelka Šnajdrová spoleènì s uèitelem Kollarovem 
hudebnì znalostní soutìž Kufr. Žákùm se tato soutìž 
velice líbila, zejména pak vystoupení „Skupiny Ewy 
Farné“ v podobì žákù 5.A: Jany Randové, Terezy 
Kratinové, Lukáše Èešpivy a Patrika Hájka. 

V pátek 14. prosince se v tìlocviènì naší školy usku- 
teènila soutìž pojmenovaná Pohádkový les zdat- 
nosti. Žáci plnili nejrùznìjší soutìžní úkoly s radostí 
a s nadšením. Podìkování patøí žákùm 5.A , 9.A a 9.B, 
kteøí vypomáhali na stanovištích jako pohádkové 
bytosti. Za pøíkladnou práci si zaslouží pochvalu 
zejména Markétka Misálová a Jan Modes. Žákùm 
Filipu Rojíkovi a Matìji Tóthovi dìkujeme za hudební 
spolupráci. 

V prosinci se konalo školní kolo Olympiády v èeském 
jazyce žákù devátých tøíd, které vyuèuje uèitelka 
Endrštová. Pøední místa obsadily žákynì: Sára 
Bálková, Petra Zelenková a Vendula Šolcová, které 
postupují do okresního kola. Ve školním kole Dìje- 
pisné olympiády pod vedením uèitelky Lesserové 
získali prvenství žáci Petr Klaus a Tomáš Havlan. Všem 
umístìným žákùm blahopøejeme. 

Vycházející žáci se zúèastnili exkurzí do støedních škol 
a uèiliš�. V Mìstské knihovnì Ostrov si žáci prvního 
stupnì vyslechli zajímavé besedy. 

Žáci 3.A pøedávali u pøíležitosti vánoèních svátkù 
dáreèky v Domovì pokojného stáøí v Hroznìtínì. 
Dìti zazpívaly koledy, recitovaly básnì a pøedaly 
babièkám a dìdeèkùm upomínkové pøedmìty, které 
vyrobili žáci pod vedením uèitelek Randové a Filipi.  

V okresním kole v plavání žáci I. stupnì získali páté 
místo. V zimním turnaji ve florbalu se hoši ètvrtých 
a pátých tøíd umístili na tøetím a pátém místì, chlapci 
šestých a sedmých tøíd na tøetím místì. Celkovì jsme 
v Olympiádì ostrovských škol získali diplom za druhé 
místo a postupujeme do B finále. Dívky osmých 
a devátých tøíd získaly v okrskovém kole ve florbalu 
tøetí místo. Žáci všech tøíd se také prùbìžnì pøipravují 
na závìreènou školní akademii. 

ZŠ Klínovecká

Mgr. Libor Velièka Veronika Raulová

Vlasta Schartová, MDDM Ostrov

Pololetní prázdniny

Šipky, stolní a PC hry, airhockey, stolní tenis a kuleèník 
(od 12 let), vše zdarma

Halový turnaj malých fotbalistù

Nejdøíve se utkají roèníky 1998, o týden pozdìji 
roèníky 1997.

Valentýnská párty

Na podveèerní párty pro milující i milované mùžete 
pøijít s kamarády, menší dìti s rodièi. Vstupenky 
v jednotné cenì 20 Kè jsou v pøedprodeji v MDDM 
od 4. února. 

Masopustní karneval

Zveme všechny dìti na masopustní odpoledne 
s koblížky. Masopustní zvyky, tanec v maskách, sou- 
tìže, vystoupení souboru Malenky. V soutìži masek 
rádi pøivítáme dìti i dospìlé zejména (uvítáme kos- 
tým šaška, kobyly, medvìda, báby s nùší, kominíka se 
žebøíkem, kozla ad.).

Jarní prázdniny 
Každý den (za pøíznivého poèasí) od 9 do 17 hodin 
víceúèelové høištì MDDM, minigolf, venkovní stolní 
tenis a posilovna

 airhockey a stolní 
tenis

 
 (sudoku, køížovky, 

osmismìrky), 
 

 
 (kuleèník, airhockey)

Velikonoèní zvíøátka
Výtvarná a rukodìlná soutìž velikonoèní zvíøátka: 
kategorie: I. Pøedškoláci, II. Školáci do 10 let, III. Ško- 
láci nad 10 let. Tvoøit lze libovolnou technikou s rùz- 
nými materiály (vajíèky, kvìtináèi, vìnci, pedigem, 
drátem, barvami na sklo, papírem, tìstem, perníkem, 
proutky, keramikou). Svá dílka oznaète cedulkou s va- 
ším jménem, vìkem a školou a osobnì doruète do 
MDDM nejpozdìji do 15. bøezna. V každé kategorii 
budou vyhlášeni tøi vítìzové. Všechny dekorace 
budou vystaveny v MDDM od 20. do 28. bøezna. 
Výsledky budou vyhlášeny a ceny pøedány o veli- 
konoèních prázdninách 20. bøezna v Domì dìtí. 

Plavecké kurzy

Desetihodinové plavecké kurzy pro zaèáteèníky, 
rodièe s dìtmi i pokroèilé. 

Zájemci se mohou pøihlašovat v Domì dìtí v pracovní 
dny od 8 do 18 hodin. Kurzy se konají vždy od 16 do 
17 hod. 4. bøezna: Rodièe a dìti, 5. bøezna: Neplavci, 
6. bøezna: Rodièe a dìti, 7. bøezna: Plavci

Otevøené herny 
 1. února 9.00-17.00 hod.

10. a 24. února, hala TJ Ostrov

14. února 17.00 hod., MDDM

21. února 16.00 hod., spoleèenský sál DK Ostrov

25.-29. února Týden v hernách,

Turnaje vždy od 9.30 hod.
25.2. Florbal trojic do 12 let
26.2. Zábava pro chytré hlavy

27.2. Stolní tenis
28.2. Richocet,
29.2. Herna

bøezen až kvìten

Informace
ke všem akcím a kroužkùm: po-pá 8-18 hod., 
MDDM (tel. 353 613 248). 

Program Ekocentra viz str. 6. 

Pokraèování na stranì 6

Studenti Gymnázia Ostrov v uèebnì Základù spoleèenských vìd.                                                                             Foto: Mgr. Libor Velièka



a druhá po letech pøestávky zaèala. Od roku 2002 
totiž pracuji pro Obèanské sdružení Zájmová skupina 
dùchodcù Ostrov. Tak jako kdysi do hokejového 
oddílu, i do této skupiny mì zavedli moji pøátelé. Stal 
jsem se aktivním èlenem výboru a této èinnosti vìnuji 
až dosud všechny své síly. V práci pro nás seniory se 
doslova vyžívám a velmi mì to naplòuje. Stejnì jako 
kdysi ve sportu, i zde jsem hospodáøem. Nyní jsem 
doèasnì pøijal i funkci prozatímního pøedsedy, èímž 
jsem pomohl našemu sdružení øešit svízelnou situaci, 
kdy dosavadní pøedseda musel ze zdravotních dùvo- 
dù odstoupit a trvalou náhradu jsme za nìj zatím 
nenašli. V prozatímním vedení skupiny bych rád po- 
kraèoval v dosavadním duchu, pøípadnì se pokusím 
naše aktivity ještì trochu vylepšit. 
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Jak jste se dostal 
k lednímu 
hokeji?
O sport jsem se zajímal 
odmala. Od tøinácti let 
jsem žil na Chomu- 
tovsku, kde jsem na- 
vštìvoval pravidelnì 
tamní hokejový oddíl. 
Po pøestìhování do 
Ostrova jsem navázal 

pøátelské vztahy s místními sportovci, kteøí mì 
seznámili se zdejším ledním hokejem. Ten tu byl za- 
èátkem šedesátých let na dost amatérské úrovni. 
V hokejovém oddílu TJ Škoda Ostrov jsem po zmìnì 
jeho vedení v roce 1967 pøevzal funkci hospodáøe, to 
znamená, že jsem finanènì zajiš�oval výzbroj a výstroj 
družstev, tréninková místa i zápasy. 

V Ostrovì u III. ZDŠ (dnes ZŠ Májová) bylo kluzištì 
s udržovaným pøírodním ledem a umìlým osvìt- 
lením. Jako hokejové družstvo bychom samozøejmì 
pouze se sezónním tréninkem nevystaèili, takže v ob- 
dobí, kdy nemrzlo, jsme se pøestìhovali na zimní sta- 
dion do Karlových Varù a do Ostrova se vraceli zase 
v zimì.

Zaèínali jsme pouze s jedním družstvem dospìlých, 
postupnì jsme pak mezi sebe vtahovali další zájemce, 
pøedevším z øad mladých. Nakonec jsme mìli základ- 
nu v podobì nejmladších pøedškolákù a prvòáèkù, 
kteøí se uèili bruslit a poté se seznamovali s hokejem, 
dále to byla družstva mladších a starších žákù a do- 
rostenecké družstvo. Za nejvìtší úspìch lze pova- 
žovat už to, že se ostrovský hokejový oddíl udržel 
aktivnì na dobré úrovni celých ètyøiadvacet let. Vy- 
chovali jsme nìkolik talentovaných hokejistù, z nichž
nìkteøí pøešli dál do karlovarského družstva, jiní do  

Kde jste trénovali?

Jak si ostrovští hokejisté vedli?

Rozhovor
Miloslav Rambousek: Jsem prostý ostrovský obèan
Miloslav Rambousek se narodil pøed 71 lety v obci Hlízov na Kutnohorsku. Vystudoval støední prùmyslovku v oboru energetika, ale jako vyuèený 
soustružník tíhnul stále více ke strojaøinì. Po studiích pracoval ve strojírenství celý život: v závodu Škoda Ostrov byl nejprve technikem pøípravy výroby 
a pozdìji programátorem NC strojù. V Ostrovì žije s manželkou od roku 1961. Radost mu dìlají dvì vnouèata, obì úspìšnì studují. Miloslav Rambousek 
vyvolává dojem skromného tichého èlovìka, který v sobì ale skrývá hodnì sil a mladistvého nadšení. V dobré fyzické kondici se udržuje pobytem v pøírodì 
a prací na zahrádce u chaty, kde tráví volný èas. Málokdo však ví o jeho nìkdejších zásluhách na sportovním dìní v Ostrovì, kdy byl témìø ètvrt století 
èlenem ostrovského hokejového oddílu, z toho dvanáct let se jako hospodáø podílel na jeho bezchybném chodu. Když jsem ho požádala o rozhovor, dost se 
zdráhal. „Vždy� já jsem jen prostý ostrovský obèan,“ zdùvodnil své rozpaky.

Rozhovor pøipravila Irena Janeèková

Plznì a mnozí pak pokraèovali i po odchodu do vo- 
jenské služby v armádních hokejových oddílech. Naší 
snad nejvìtší chloubou je hokejový reprezentant teh- 
dy ještì Èeskoslovenské republiky Kamil Prachaø, 
který u nás hrál až do dorosteneckého vìku a pak 
pøešel do úspìšného mužstva v Litvínovì, se kterým 
sehrál mnoho zápasù na nejvyšší úrovni. Na vojnì byl 
èlenem oddílu Dukla Jihlava, nejlepšího armádního 
mužstva té doby. Za litvínovský hokejový tým hrál 
pøibližnì do pìtatøiceti let a v posledních letech tam 
dokonce vykonával funkci kapitána mužstva. 

Pøíznivcem hokeje jsem dodnes, i když hokejový 
oddíl TJ Škoda Ostrov byl rozpuštìn v roce 1991. 
Beru to tak, že jedna etapa mého života skonèila
 

Máte kromì sportu další zájmy?

Turnaj v Shiny - 
Zapojte se do volného turnaje v kolektivní dynamické 
høe severoamerických Indiánù (doufejme, že na snì- 
hu). Velmi rychlá hra podobná pozemnímu hokeji.
Halové rybáøské závody

Regionální soutìž v halových rybáøských doved- 
nostech. Závody jsou pouze pro registrované, ostatní 
se ale mohou zúèastnit jako diváci. Podmínkou je 
obuv vhodná k pøezutí do tìlocvièny. 
Zimní Svatošky

Nenároèný turistický výlet do skalního útvaru poblíž 
Karlových Varù. Výlet bude spojen s hrami  v pøírodì. 
Pøihlaste se v Ekocentru do ètvrtka 14. února.
Prázdniny v Ekocentru

O prázdninách Ekocentrum otevøeno pro všechny 
návštìvníky k prohlídce více než sta chovaných 
zvíøecích druhù a promítání pøírodopisného filmu Ze 
života tuèòákù.
Co o nich víte?   

Pro všechny pøíchozí je pøipraven jednoduchý vìdo- 
mostní test o zvíøatech chovaných v Ekocentru. Test 
bude na místì vyhodnocen.

6. února 15.00 hod. 

10. února 8.00 hod., tìlocvièna ZŠ Masarykova

17. února 8.45 hod., autob. zastávka na námìstí 

26. a 28. února 10.00-16.00 hod.

27. února 11.00-15.00 hod.

Pracovní èinnosti systematicky ovlivòují rozvoj motoriky, 
vytváøení pracovních dovedností žákù a pøispívají ke 
správné volbì povolání i spoleèenskému uplatnìní. Jed- 
nou z charakteristik naší školy je proto vyšší poèet hodin 
pracovního vyuèování. Chceme tak žáky co nejlépe pøi- 
pravit na budoucí zamìstnání. Pro jejich motivaci je 
ovšem dùležitá také prezentace dosažených výsledkù. 
Proto se u nás pøed Vánoci tradiènì konala prodejní 
výstavka žákovských výrobkù. V prostorách bývalé škol- 
ní jídelny bylo mnoho budoucích vánoèních dárkù: od 
zdobených sklenièek a originálních šperkù pøes kerami- 
ku a døevìné výrobky až po textilní dekorace všech 
tvarù. Kromì hudebních a hudebnì-dramatických vy- 
stoupení v režii uèitelek Køížkové, Modranzské a Kron- 
kové patøilo k letošní výstavce i pøedávání cen za nejlep- 
ší výrobek a nejaktivnìjšího žáka hodin pracovního vy- 
uèování. Nejzdaøilejším byl zvolen výrobek Radka Krot- 
kého ze 7.A a v hodinách se nejvíce snažil Petr Maco 
z 9.A. Vánoèní atmosféru dotváøel stromeèek a vystave- 
ný keramický betlém, vytvoøený již bývalými žáky. 
Radost nám na sklonku minulého roku udìlal kolektiv 
žákù školní družiny a jeho první místo ve II. kategorii 
vánoèní výtvarné soutìže MDDM Ostrov. Závìrem 
blahopøejeme všem žákùm k pololetním vysvìdèením 
a pøejeme jim hodnì zdaru v pololetí druhém. 

ZŠ praktická a ZŠ speciální

Daniela Brodcová

Ekocentrum
Víkendové prohlídky pro veøejnost
V zimním období (od prosince do bøezna) je objekt 
Ekocentra o víkendech pro veøejnost uzavøen. Délka 
tohoto období se mùže mìnit podle aktuální situace.
Povídání o…
Jako pilotní povídání nabízíme: Spojení mezi pøí- 
rodními národy a rùznými živoèišnými druhy. 
Seznámení s pøíklady tradièního soužití, lovu i ta- 
buizování urèitých zvíøecích druhù. Tento a další 
výukové programy si mùžete zamluvit telefonicky 
pøímo v Ekocentru. 
Informace v Ekocentru (tel.353 842 389). 

Vlasta Schartová
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KOØENÍ ŽIVOTA

BLÍZKÁ SETKÁNÍ TØETÍHO DRUHU

SHERRYBABY

BLÁZNIVEJ TÁBOR

MR. BROOKS

DISTURBIA

ZAVRAŽDÌNÍ JOHNA LENNONA
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KINOKAVÁRNA  OD 17.30 HODIN

Ilona Hálová, vedoucí kin

ÚNORK 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

CO PØIPRAVUJEME V KINÌ 
NA BØEZEN?

1. pátek, 114 minut, èeské titulky, premiéra
Vstupné: 70 Kè, do 12 let nevhodný

V dávných dobách hrdinù žil mocný bojovník jmé- 
nem Beowuf, který zabil svého démonického soka 
Grendela.... Vizionáøský prùkopník Robert Zemeckis 
pøichází s verzí Beowulfovy ságy, která pøekoná 
všechny vaše pøedstavy…
Produkce: USA. Žánr: dobrodružný

2. a 3. sobota a nedìle, 126 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 65 Kè, do 12 let nevhodný

Holly neèekanì ve svých tøiceti letech ovdovìla. Po 
týdnech strávených sledováním starých filmù jí ne- 
èekanì a záhadnì pøijde narozeninové pøání od 
jejího mrtvého manžela...
Produkce: USA. Žánr: romantická komedie, drama

7. až 9. ètvrtek až sobota, 89 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 65 Kè, mládeži nepøístupný

Malé mìsteèko Gunnison žije svým poklidným 
životem. V jeho blízkosti ovšem dojde k neèekané 
katastrofì: z nebe se pøiøítí poškozený vesmírný 
koráb a ztroskotá v lesích za mìstem. Nejhorší jatka 
mohou zaèít… Produkce: USA. Žánr: sci-fi, akèní 
horor

10. nedìle, 110 minut, èeská verze, repríza
Vstupné: 70 Kè, mládeži pøístupný

Hlavním hrdinou filmu je krysák Remy, který 
odvážnì sní o tom, že se stane vyhlášeným kucha- 
øem v paøížské pìti hvìzdièkové restauraci.
Produkce: USA. Žánr: animovaný

14. a 15. ètvrtek a pátek, 108 minut, èeská verze, 
premiéra
Vstupné: 70 Kè,  mládeži pøístupný

Film o princeznì z minulosti, kterou zlá královna 
pøemostí do souèasnosti, je spojením klasické po- 
hádky s pøíbìhem z moderního New Yorku.
Produkce: USA. Žánr: romantická komedie

16. a 17. sobota a nedìle, 113 minut, èeská verze, 
premiéra
Vstupné: 70 Kè, mládeži pøístupný

Vzrušující fantastické dobrodružství zasazené do 
svìta, kde lidské duše nabírají podobu zvíøat, mluvící 
medvìdi vedou války a dìti mizí neznámo kam. 
Produkce: USA. Žánr: rodinný, dobrodružný

21. až 23. ètvrtek až sobota, 94 minut, èeská verze, 
premiéra
Vstupné: 70 Kè, mládeži pøístupný

Prodavaèka Molly a její 243letý excentrický šéf pan 
Magorium (Dustin Hoffman) kralují hraèkáøství, kde 
hraèky žijí svým životem a prožívají vlastní pøíbìhy. 
Produkce: USA. Žánr: rodinný

24. nedìle, 86 minut, èeské titulky, premiéra
Vstupné: 60 Kè, do 12 let nevhodný

On je poulièní muzikant, ona talentovaná pianistka 
z Èech, která odešla do Irska kvùli obživì. Když se ti 
dva náhodou potkají, jejich spoleèná hudba má 

BEOWULF

P.S. MILUJI TÌ

VETØELCI vs. PREDÁTOR 2

RATATOUILLE

KOUZELNÁ ROMANCE

ZLATÝ KOMPAS

ØÍŠE HRAÈEK

ONCE

3. února 15.00 hodin, vstupné 25 Kè

Animované pohádky ze studia Walta Disneye. Králík 
Bugs Bunny je chytrý a vynalézavý a vždycky pøe- 
chytraèí své protivníky.

10. února 15.00 hodin, vstupné 25 Kè

Lovci objevili lišèí doupì a vykopávají ho. Liška svá 
mláïata vèas odnesla, ale jedno zùstalo v doupìti 
zapomenuto. A právì z nìj se stává TULÁÈEK, který 
se musí nauèit žít v lese bez maminky. V lese hledá 
svou mámu a cestou potkává jestøába, rysa, tetøeva, 
bažanta, zajíce, jezevce, èápa a stane se také lovcem.

17. února, 15.00, vstupné 25 Kè

Animovaný seriál pro nejmenší diváky. Pøíhody 
vèelích bráškù s krásnými písnièkami.

24. února, 15.00 hodin, vstupné 25 Kè

V lese stála hájovna, kde žil hajný Robátko. Chodil po 
lese v zelené kamizolce a v klobouèku s tetøevím 
pérem. Potkával se tam s jelenem Vìtrníkem...

2. a 16. února 15.00 hodin, vstupné: 25 Kè

Na exotickém Ostrovì pokladù se dìti ze všech 
koutù baví natáèením filmù. Ve stejnou chvíli, kdy do 
tábora pøijíždí trochu zakøiknutý èínský chlapec, po- 
malu roste mezi chlapci a dívkami napìtí... Film se 
spoustou speciálních efektù.

9. a 23. února 15.00 hodin, vstupné: 25 Kè

I takové místo jako sklad se mùže stát dìjištìm 
úsmìvného pøíbìhu, který ani za víc než dvacet let 
neztratil nic ze svého kouzla. Jeho hrdinkami jsou 
dívky a ženy pracující mezi stohy talíøù ve skladu 
jedné porcelánky. Pøíbìh zaèíná v okamžiku, kdy do 
skladu nastupuje nová síla, šestnáctiletá Maruška... 
Pøedávací inventura se mìní v groteskní noèní mùru, 
která zaskoèí všechny zúèastnìné.

BUGS BUNNY 

TULÁÈEK 

PØÍBÌHY VÈELÍCH MEDVÍDKÙ

O HAJNÉM ROBÁTKOVI A JELENU 
VÌTRNÍKOVI

DVD pro mládež a veøejnost

DÌTI Z OSTROVA POKLADÙ 

HOLKY Z PORCELÁNU 

Svatba na bitevním poli
Pan Vèelka
Asterix a olympijské hry 

neobyèejnou sílu. Film pøináší pohled na èeskou 
komunitu v zahranièí v dobì, kdy se k úspìchu mùže 
dopracovat každý. Produkce: Irsko. Žánr: hudební 
melodrama

28. a 29. ètvrtek a pátek, 87 minut, èeská verze, 
premiéra
Vstupné: 60 Kè, mládeži pøístupný

Po Garfieldovi pøicházejí na scénu bratøi Alvin, 
Simone a Theodor. Jsou to neobyèejné veverky, 
které nejen že umí mluvit, umí i výbornì zpívat. 
Produkce: USA. Žánr: animovaný, rodinný, hudební

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ

1. a 2. pátek a sobota, 97 minut, premiéra
Vstupné: 65 Kè, mládeži pøístupný

Nová tragikomedie Jiøího Vejdìlka, ve které Ivan 
Trojan vyvádí jeden prùšvih za druhým… Václav 
Vingl je vesnický outsider, který ve svých 40 letech 
žije s maminkou pod jednou støechou. Celá vesnice 
ho vnímá jen jako problém. 
Produkce: ÈR. Žánr: tragikomedie

8. a 9. pátek a sobota, 89 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 65 Kè, mládeži nepøístupný

 Produkce: USA. Žánr: sci-fi, akèní horor

15. pátek, 108 minut, èeská verze, premiéra
Vstupné: 70 Kè,  mládeži pøístupný

 Produkce: USA. Žánr: romantická komedie

16. sobota, 113 minut, èeská verze, premiéra
Vstupné: 70 Kè, mládeži pøístupný

Produkce: USA. Žánr: rodinný/dobrodružný.

22. a 23. pátek a sobota, 90 minut, repríza
Vstupné: 70 Kè, do 12 let nevhodný

Nová rozmarná komedie s Petrem Ètvrtníèkem 
v hlavní roli… Pøíbìh Jardy Kuchaøe, který každé léto 
tráví u opuštìného rybníka v ještì opuštìnìjším 
bufetu, který provozuje. 
Produkce: ÈR. Žánr: komedie

29. pátek, 109 minut, èeské titulky, premiéra
Vstupné: 60 Kè, do 18 let nepøístupný

Pøed 15 roky vyvraždil Michael Meyers polovinu 
své rodiny, bylo mu tehdy jen 11 let. Od té doby byl 
pod zámkem v psychiatrické léèebnì. Nyní v pod- 
veèer Halloweenu, svátku zesnulých, pøichází zpìt, 
aby našel svou malou sestru...
Produkce: USA. Žánr: horor, thriller

VÁCLAV

VETØELCI vs. PREDÁTOR 2

KOUZELNÁ ROMANCE

ZLATÝ KOMPAS

POSLEDNÍ PLAVKY

HALLOWEEN
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KULTURA ÚNOR

ZUŠ OSTROV

STARÁ RADNICE OSTROV 

OSTATNÍ AKCE

DÙM KULTURY OSTROV

3. února, vernisáž v 15.00 hod.

Výstava nejen ostrovských amatérských fotografù 
a výtvarníkù
Program vernisáže: Pøednáška Chaima Koèího 
Pohled bez závoje, Kabala jako souèást židovské 
tradice a rituální praxe. Staroslovanskou bezdìrou 
píš�alu zvanou „koncovka“ pøedstaví Pavla Skálová 
a Petr Broniš. Bìhem vernisáže zazní folk-bluesové 
písnì v podání Lubora Šimka a Martina Jiøíka. 
Vystavují: Markéta Hluchá, Martin Jiøík, Lenka 
Kubínová, Tomáš Lnìnièka, Petr Macák, Jana 
Novotná, Martin Stehno, Lubor Šimek, Petr 
Višòovský ad. Výstava navazuje na døívìjší 
R(osvícení) a S(plynutí).
Výstava potrvá do 29. února.
Vstupné: vernisáž 40 Kè, výstava 10 Kè. Pøedprodej 
v IC v DK Ostrov.

P(ohledy)

20. února 19.30 hod., divadelní sál DK Ostrov
Richard Baer

Hra Smíšené (po)city je vynikající komedií o dvou 
stárnoucích pøátelích s pøekvapivým koncem. Lidský 
pøíbìh plný laskavého humoru, inteligentních 
dialogù, jímavého a hlubokého citu plní dlouho- 
dobì svìtová divadla. Richard Baer se narodil a vy- 
rostl v New Yorku. Je autorem více než 200 tele- 
vizních scénáøù, mezi jiným napsal i nìkolik dílù 
seriálu M.A.S.H. Jeho hra Smíšené (po)city se na 
Broadwayi objevila v roce 1993. Dále byla uvedena 
v Los Angeles, Miami, Kansas City, Chicagu, To- 
rontu, Sydney a ve Vídni. V Nìmecku se hrála 
nepøetržitì 4 roky.

Ludìk Munzar

Jana Hlaváèová, 
Petr Kostka, Jaroslav Satoranský, 
Ladislav Hampl/Josef Zyka

Vstupné: 290, 250,150,100 Kè

SMíŠENÉ (PO)CITY

Režie: 

Hrají: 

KOSTEL ZVÌSTOVÁNÍ PANNY MARIE
2. bøezna 2008 15.00
Zahájení výstavy Architektura 50. let v Èesku a Sasku
Souèástí výstavy budou výtvarné práce studentù 
Gymnázia Ostrov.                 

7. února 17.00 hod., sál ZUŠ

Hrají žáci Hudebního oboru. 
7. a 8. února, Za oponou DK Ostrov (pouze pro 
školy)

 
Soubor Hop-Hop v režii Ireny Konývkové a Ky- 
tarový orchestr Patrika Sošky hrají pro školy.
8. února 18.00 hod., Za oponou DK Ostrov 

 
Soubor Hop-Hop v režii Ireny Konývkové a Ky- 
tarový orchestr Patrika Sošky hrají pro veøejnost. 
Vstupné 40 Kè
19. února 17.00 hod., sál ZUŠ  

Hrají žáci Hudebního oboru
21. února 18.00 hod., Stará radnice Ostrov

Hrají žáci Barbory Boèkové a Heleny Š�astné. 
Vstupné dobrovolné

Interní koncert 

Dar ohnivého ptáka II.

Dar ohnivého ptáka II.

Interní koncert 

Flétnový koncert 

16. února 20.00, Spoleèenský sál DK Ostrov

V programu vyhlášení nejlepších sportovcù Ostrova 
za rok 2007.
Vstupenky je možno zakoupit v Atlantisu.

Setkání ostrovských sportovcù
28. února 17.00 hod. T klub, DK Ostrov

K tanci a poslechu hraje Taneèní orchestr DK 
Ostrov.
Vstup volný

TANEÈNÍ PODVEÈER

PØIPRAVUJEME 
18. bøezna 19. 30 hod., divadelní sál DK Ostrov
Antonín Procházka

Komedie o tom, jak snadno spadnout do manželské 
krize a jak tìžko z ní ven

Režie: Antonín Procházka 
Hrají: Petr Nárožný, Naïa Konvalinková, Karolína 
Kaiserová, Antonín Procházka, Lucie Juøiè- 
ková/Marika Procházková, Pavel Kikinèuk/Martin 
Zahálka, Jaroslav Hanuš/Vilém Dubnièka.

Pøedprodej v IC v DK od 15. února

S TVOJÍ DCEROU NE

22. února 19.00 hod.

Pøednáška s besedou, pitím kávy a diapozitivy
O své cestì do Kostariky vypráví cestovatel a foto- 
graf Stanislav Hoøínek.
Vstupné 40 Kè

Kostarika je jednou ze zemí Støední Ameriky, spojnicí 
mezi Jižní a Severní Amerikou spoleènì s dalšími šesti 
státy. Patøí mezi nejvyspìlejší státy amerického konti- 
nentu a má mnoho co nabídnout: panenské deštné 
lesy, specifickou faunu a nesèetné sopky, prosperující 
hospodáøství a bohatý kulturní život. Budu vám tedy 
vyprávìt o životì a pøírodì v této zemi.  
Fotografování je mým celoživotním koníèkem a stalo 
se i mým povoláním. Cestování se mi zalíbilo již v jinoš- 
ském vìku a dodnes mnì neopustilo, spojil jsem tedy 
obì záliby a snažím se na svých cestách zdokumento- 
vat vše, co mnou navštívené zemì nabízejí a následnì 
se pak o prožitky podìlit. Stanislav Hoøínek

KOSTARIKA

24. února 16.00 hodin

Dlouho oèekávaný koncert virtuozního hráèe na 
akordeon, uèitele ZUŠ Ostrov Nikolaje Dorogov- 
ceva. Doprovázejí Irina Širokaja (klavír) a Julia For- 
máèková (housle). V programu zazní skladby svìto- 
vých mistrù (Bach, Chaèaturjan, Piazzolla, Monti, 
Schubert ad.). Zazní proslulé skladby jako Montiho 
Èardáš, Straussùv valèík Na krásném modrém 
Dunaji, Radeckého pochod a další hudební lahùdky.
Vstupné: 65 Kè

Nikolaj Dorogovcev a hosté

Hru na akordeon doprovodí úspìšná houslistka Julia 
Formáèková spolu s vynikající klavíristkou Irinou Širo- 
kou. Toto „Trio Musica Classica“ sklízí uznání i obdiv 
milovníkù klasické hudby i daleko za hranicemi 
ostrovského regionu.
Nikolaj Dorogovcev se narodil v ruském Rostovì na 
Donu. Byl èlenem slavného Sboru donských kozákù, 
známého po celém svìtì. V dalším kozáckém soubo- 
ru, tøicetièlenném Donu (Grand Prix na festivalu v Ho- 
landsku), byl umìleckým šéfem. Se svou harmonikou 
se Nikolaj Dorogovcev dokonce dostal do knihy 
o kozáckých souborech.
„Mám národnost kozáckou,“ øíká o sobì žertem. Brzy 
to bude deset let, kdy jako hudebník a pedagog žije 
a pracuje v Ostrovì. Jeho akordeon (bajan) má roz- 
sah sedm oktáv jako klavír a zvukem dokáže napodo- 
bit všechny bìžné nástroje, takže jeho koncertní re- 
pertoár je opravdu pestrý. Posluchaèi, kteøí zvuk 
tohoto akordeonu slyší poprvé, jsou vždy pøekvapeni, 
když zazní jako varhany, pøípadnì jako celý orchestr. 
A ti, kdo jej ještì neslyšeli, se o tom mohou pøesvìdèit 
právì na pøipravovaném koncertì na Staré radnici 
v Ostrovì. 
 

KLÁŠTER OSTROV
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Kultura Kabel Ostrov, s.r.o. OSTROVOSTROV

únor

18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.25 Pod lupou, anketa
18.30 Kulturní mìšec
18.50 Vaøíme s vámi
19.10 Informaèní servis

18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.25 Pod lupou, anketa
18.30 S-mix
18.50 Rozcestník
19.00 Informaèní servis

18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.25 Pod lupou, anketa
18.30 Jungle
18.50 Promìny (plesové)
19.10 Informaèní servis

18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.25 Pod lupou, závìreèná diskuse
18.30 Školní støípky (ZŠ Májová)
18.50 Videotip
19.10 Informaèní servis

Pondìlí, úterý, støeda, pátek a nedìle: 9.00 
Minizprávy (premiéra), 9.05 Zprávy z Ostrova (opa- 
kování 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 Po- 
øad, 21.15 Inf. smyèka

Ètvrtek: 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

Sobota: 9.00-13.00 Vysílání programového bloku 
(opakovaná repríza ètvrteèního vysílání), 13.00 Inf. 
smyèka
Schéma vysílání se bude dále mìnit dle diváckých 
podnìtù. Jakékoli návrhy, pøipomínky a dotazy vo- 
lejte na 353 613 694, pište na: studio@tv-ostrov.cz 
nebo pošlete sms na: 776 696 133. Podrobný 
celotýdenní program je k dispozici také v IC v DK 
Ostrov, na Staré radnici Ostrov, v Domì peèovatel- 
ské péèe (Penzion) a v kanceláøi poplatkù Elektro-S. 
Zmìna programu vyhrazena! Všechny zaèátky 
poøadù jsou pouze informativní! 

Upozornìní uživatelùm kabelové televize

7. února moderuje Jaroslava Tomáòová

4. února moderuje Jana Pavlíková

21. února moderuje Jaroslava Tomáòová

28. února moderuje Jana Pavlíková 

Celotýdenní vysílání

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. 

Mìstská knihovna Ostrov 

Mgr. Irena Leitnerová

Setkání se seniory: ve støedu 27. února od 14 hodin 
bude knihovna k dispozici pouze pro seniory. Naše 
hosty provedeme všemi oddìleními knihovny, 
seznámíme je s nabídkou a èinností knihovny, pora- 
díme, jak mohou senioøi ušetøit za kulturu. V prù- 
bìhu odpoledne nabídneme také malé pohoštìní 
a dáreèek. Srdeènì zveme všechny zájemce o toto 
neformální setkání. 

V únoru zahajujeme Soutìž o pravìku pro žáky ZŠ. 
Soutìž potrvá do konce bøezna, 10 nejlepších sou- 
tìžících získá vìcné ceny a právo reprezentovat mìs- 
to Ostrov na 2. roèníku soutìže Hry bez hranic aneb 
Knihovnice dìtem, která se uskuteèní v kvìtnu 
v Nové Roli.

Poèet registrovaných ètenáøù všech oddìlení 
knihovny v roce 2007 byl 4 345, celkem jste nás 
navštívili 52 708-krát a poèet vypùjèených doku- 
mentù byl 170 560 (knihy, èasopisy, hudební nosièe, 
mapy, prùvodce, slovníky atd.). 

Dále jsme vyøídili 1557 rezervací na knihy z našeho 
fondu a zprostøedkovali pùjèení celkem 204 knih 
z jiných knihoven v republice. 
Další informace na: www.knihovna.ostrov.cz. 

Adventní a vánoèní èas je ideálním obdobím pro 
nejrùznìjší kulturní akce. Lidé se snaží alespoò na 
chvilku uniknout pøedvánoènímu shonu a potìšit 
svoji duši. Jednou z takových akcí byla výstava 
betlémù ze sbírek ostrovských sbìratelù, která se 
poèátkem prosince minulého roku zabydlela v kláš- 
terním kostele Zvìstování Panny Marie. Podobná 
výstava se v Ostrovì nekonala poprvé, ale spojení 
takovéto výstavy s novì opraveným interiérem ba- 
rokního kostela dalo tomuto tématu obrovský náboj. 
V prùbìhu mìsíce výstavu navštívilo více než tisíc 
návštìvníkù. Obdivovat mohli betlémy papírové, 
vyøezávané ze døeva, odlévané z vosku, vytvoøené 
z makovièek, perníku,  modelovací hmoty nebo také 
z drátìného pletiva kombinovaného lýkem a slámou. 
Zajímavé byly miniaturní betlémy ze skoøápek vlaš- 
ských oøechù s figurkami z vizovického tìsta. Na vý- 
stavì byly k vidìní také vánoèní pozdravy ražené ve 
vejprtské papírnì. Raritou byl betlém umístìný v døe- 
vìné zásuvce s figurkami z moduritu. Takto rozsáhlou 
výstavu bylo možno uskuteènit jen díky nadšeným 
sbìratelùm Zdeòce Janischové, Václavu Nekolovi, 
Šárce Novákové, Janì Zachovské a Vladimíru Lesse- 
rovi, kteøí nám své drahocenné exponáty zapùjèili. Za 
jejich ochotu a obìtavost pøi pøípravì expozice jim 
velice dìkujeme. Pevnì vìøíme, že se nám na tento 
úspìch podaøí navázat v pøíštím roce a že se z výstavy 
ostrovských betlémù podaøí udìlat hit vánoèní 
sezóny v širokém regionu. 

Úspìch ostrovských betlémù

Ing. Marek Poledníèek, øeditel DK Ostrov

Když jsme na Staré radnici pøed deseti lety zaèínali 
poøádat besedy o cestování, nebyli jsme si jistí, jestli 
diváci v dobì, kdy mohou sledovat dokumenty z exo- 
tických zemí  na každé televizní stanici, budou mít 
zájem o povídání s cestovateli. Cestopisné besedy se 
ale staly trvale oblíbeným poøadem, a to hlavnì díky 
vašemu zájmu. Pravidelnì se tak setkáváme s lidmi, 
kteøí vypráví o svém pohledu na navštívenou zemi, 
o prožitém dobrodružství... Každá beseda má jinou 
atmosféru, tu žádný televizní dokument nenahradí.
Jedním z osvìdèených vypravìèù je i fotograf 
a cestovatel Stanislav Hoøínek, s nímž Dùm kultury 
v Ostrovì spolupracuje víc jak deset let (i jako s foto- 
grafem). Na svých cestách spojuje profesi fotografa 
se svou  zálibou v cestování.  Nìkdy se pøi jeho poví- 
dání popíjí exotické kakao, káva nebo èaj, ale vždycky 
mùžete vidìt dobré fotografie a slyšet zajímavé 
vyprávìní. Tentokrát to bude o Kostarice 22. února 
v 19 hodin na Staré radnici Ostrov. 

Jaroslava Rošková

Cestopisné besedy 
stále lákají posluchaèe

Jarní festival netradièních a studentských divadel, 
konaný tradiènì v Domì kultury Ostrov, se bìhem 
let stal pøátelským a inspirujícím setkáním divadelních 
souborù ze západu Èech, jejichž vystoupení si získala 
své trvalé pøíznivce. Letos zaznamenají milovníci 
tohoto setkání nìkteré zmìny: Novým hlavním 
organizátorem festivalu se stalo Obèanské sdružení 
Johan, centrum pro kulturní a sociální projekty Plzeò. 
Ostrovský divadelní festival dostal také nový název: 
Ostrovský Prima Píseèek. Má právo na nominace pro 
národní festival divadelní alternativy Šrámkùv Písek 
i na celostátní pøehlídku studentského divadla Ná- 
chodská Prima sezóna. Pøíznivci alternativních forem 
divadla se mohou tìšit na letošní již 14. roèník, který 
se uskuteèní ve dnech 21. až 23. bøezna. 

Ostrovský Prima Píseèek
aneb Netradièní divadla 
opìt v Ostrovì

(red)

4. února 16.00 hod. T-klub DK Ostrov 

Program pro dìti: tombola, tanec, obèerstvení 
Vytvoøte si nápaditou masku do prùvodu masek. 

Farní knihovna sv. Anny (v pøízemí farní 
budovy, Malé nám. 25)
Výpùjèní doba: ètvrtek 15.30-18.00, nedìle 10.00-
11.00 hod.
Možnost zapùjèení nebo zakoupení (nejen) 
køes�anské literatury 

Karneval pro dìti

KATOLICKÁ FARNOST OSTROV 

Akce pro veøejnost
 Z Jirkova na zámek Èervený Hrádek
K vodní nádrži Horka kolem zámeèku Lítov
 Karlovy Vary, nové památkové drobnosti
 Do Hájku z Ostrova i Karlových Varù

Bližší informace (doba odjezdu, poèet km, org. 
propozice) budou k dispozici vždy od støedy pro 
pøíslušný 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 

 2. února
 9. února 
16. února
23. února

RNDr. František Wohlmuth

Klub èeských turistù

RM  Ostrov

Eva Jandáková, Kabel Ostrov, s.r.o.

FOTO: Stanislav Hoøínek



V MC Ostrùvek se v únoru usku- 
teèní celá øada pravidelných dopo- 
ledních akcí, kterých se mou zúèast- 
nit maminky na mateøské dovolené 
spoleènì se svými dìtmi: Hrátky 
s batolátky, Výtvarná a Keramická 
dílna, Miniškolièka, Masáže dìtí 
a kojencù (každý pátek 9.30-10.30 

hod.) a Orientální tance pro maminky s miminky 
(10.30-11.30 hod.), kontakt a pøihlášky na tel. 608 211 
363. Odpoledních a veèerních akcí (orientální tance, 
reiki, jóga) se mùže zúèastnit i širší veøejnost. Každý 
pátek od 17.00 do 19.00 hod. je v MC také tìhotenský 
kurz, do kterého se mohou tìhotné maminky zapojit 
i v jeho prùbìhu. Další Vítání miminek se koná v nedìli 
9. bøezna od 14.00 hod. (pøihlaste svá miminka do 
2. bøezna na tel. 608 914 469). Informace o všech 
akcích MC najdete na letáècích v IC v DK Ostrov nebo 
ve vysílání kabelové televize. Novì také na našich 
webových stránkách: www.mc-ostruvek.estranky.cz. 
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Volný èas

Ostrovský mìsíèník

Nejen o bonsajích - èást II.

Milan Jandourek

Mateøské centrum Ostrùvek

Bonsajistika je staré, pùvodnì èínské umìní, 
jehož koøeny podle nìkterých pramenù sahají na 
poèátek našeho letopoètu. Zachovalo se z nìj 
údajnì nìkolik keramických kachlí, na nichž jsou 
znázornìny pchen-t'ingy (èínské „bonsaje“). 

Když v roce 1972 èínští archeologové odkryli 1200 let 
starý hrob prince Zhang Huai, objevili další doklad 
o tvorbì pchen-t'ingu. Na stìnách jeho hrobky byly 
vyobrazeny ženy nesoucí princi krajiny na pod- 
nosech. Tou dobou se u nás psal letopoèet pøibližnì 
760 po Kristu. Dalším dokladem jsou staré èínské 
malby z období dynastie Sung (960-1279 let n. l.) 
znázoròující rostliny (stromky) v nádobách urèených 
k výzdobì interiéru. Další zápisy z let 1192-1333 jsou 
ze svatynì Kasuga z období Kamakuru. V tìchto 
dobách bylo toto umìní z velké èásti výsadou 
císaøského dvora, vèetnì úøedníkù, kteøí když vešli 
v nemilost císaøe, se vzdálili do ústraní a zakládali svá 
sídla s dodnes velmi slavnými zahradami. Po zmìnì 
politické situace se nìkteøí opìt vraceli na císaøský 
dvùr, kde jim zaèala chybìt oáza klidu a meditace, 
jejich zahrada. Pokoušeli se tedy najít útìchu alespoò 
v odrazu pøírody na drobném podnose. Pozdìji si 
nejbohatší obchodníci a politici  najímali „hledaèe“, 
kteøí jim z vysokých hor pøinášeli nejkrásnìjší stromky 
a kameny. Pozvolna se bonsaje dostávaly i do Ja- 
ponska. Velkou oblibu získaly v zenových klášterech, 
které byly centrem kultury a vzdìlanosti. Tam byly 
vytvoøeny pøesnìjší a dokonalejší pøedstavy o tvorbì 
veškerého umìní Japonska. 

Do souèasnosti došlo k promìnì nejen nádob, ale 
i jejich obsahu. Pùvodnì byly tvoøeny bonseki (kra- 
jiny z kamenù, oblázkù a štìrku) na podnosech. 
Následnì se objevuje bonkei, což je krajina tvoøená 
jílem a drcenými kameny. Do jílu (zeminy) zaèali 
osazovat první rostliny. Ploché podnosy byly nevhod- 
né, protože se na nich zemina jen velmi obtížnì 
udržela, proto tvoøili takzvané „hako no niva“ neboli 
zahrady v bednièce. Ty byly zpoèátku døevìné, poz- 
dìji keramické, ovšem stále hluboké. Z období dynas- 
tie Ming (1368-1644) se nám zachovaly svitkové 
obrazy bonsají, jak je známe dnes. Setkáváme se též 
s technikou seikei, což je krajina na míse, stejnì jako 
døíve uvedená bonkei, ale pøivedená k technické 
dokonalosti.

Umìlecké techniky a dovednosti mistr na sklonku 
života pøedával vždy jen jedinému uèni, nejèastìji 
svému synovi. Proto do dnešní doby pøežil mýtus 
tajuplnosti bonsají. Stávalo se, že bonsaj byla to 
nejcennìjší, co rodina vlastnila. Jsou známy pøípady, 
kdy rodina pøi požáru první ze všeho vynášela z domu 
právì bonsaje. Klasické bonsaje byly od poèátku 
nositelkami symbolických až mystických prvkù, 
patrných na první pohled. Jedním ze symbolù bylo 
znázornìní „harmonie vesmíru a jeho tøí základních 
prvkù“: nebe, èlovìka a Zemì. Obecnì se prolínala 
symbolika Slunce, Mìsíce, princip mateøství, nebes 
a Zemì. 

Avšak naprostým základem všeho je nadèasový 
a i dnes platný princip tao. Tao je veškerý svìt mající 
dvì základní nepostradatelné a neoddìlitelné složky, 
jež jsou zvány draèí žilou. První z nich je jin, princip 
ženství, temnoty a poddajnosti. Druhou je jang, 
princip mužství, svìtla a síly. Tyto musejí být vždy 
v naprosté rovnováze, aby tao bylo v harmonii. Kdo 
se nauèí ve své práci dodržovat toto pravidlo do jeho 
nejhlubší podstaty, stává se mistrem. 
(Pokraèování pøíštì.) 

V nové rubrice na této stranì chceme pøinášet 
informace o tom, co se dìje v našem mìstì ne- 
žádoucího, co obèany Ostrova nejvíc trápí. Rádi 
bychom pøitom vycházeli z názorù i osobních 
zkušeností našich ètenáøù. 

Rodina bydlící nad námi nemá koberce a život u ní 
zaèíná pravidelnì ve 22.30 hodin. Chùze po parke- 
tách v botách s podpatky zní jako rány kladívkem. 
Pozdì veèer zaèínají i prát, ždímání praèky se ozývá 
tøeba pùl hodiny po pùlnoci. Jezdící židle s koleèky 
vydává zvuky, jakoby nám nad hlavou jezdil bagr. 
Musíme spát celé roky s ucpávkami v uších, což nám 
rozhodnì na klidu ani pohodì nepøidá... Jana L. 

U nás v domì není klid ani ve dne, ani v noci. Pøitom 
by staèilo jen trochu myslet a brát ohledy na ostatní 
obyvatele, tøeba na ty døíve narozené, kteøí už nemají 
tak tvrdý spánek nebo na malé dìti, které ještì nic 
nechápou a pøílišného hluku se bojí. V našem domì 
se obyvatelé pravidelnì v noci hlasitì hádají na 
chodbì, místo aby si svùj køik a nadávky nechali za 
dveømi. Nìkteøí si nosí ze sklepa, který je umístìn 
v patøe, nejrùznìjší vìci a pøi každém takovém od- 
chodu nechají hlasitì bouchnout dveøe (samoèinné 
zavírání). Na prázdných chodbách to zní jako rány 
z pistole. Tím se nepøetržitì zabývají tøeba od 23 
hodin do pùl jedné ráno. Staèilo by pøece dveøe 
založit, aby se nezavíraly, a po skonèení noèní „práce“ 
je tiše zamknout. Nechápu ani lidi, kteøí se odnìkud 
vracejí napøíklad kolem druhé hodiny ranní a pøitom 
se ani nepokusí ztišit hovor, pøestože jdou pøes tøi 
patra domu, kde všichni spí. Pøitom se nejedná o opil- 
ce, kteøí by nevìdìli, co dìlají. Jindy zas mladík buší 
na dveøe své známé a když nepomáhá bouchání, 
zaène do dveøí mlátit pìstí a kopat a vydrží to dìlat 
pøes pùl hodiny, aniž by mu došlo, že dotyèná asi 
nebude doma, když nereaguje. Zvláštní je, že nikdy 
nikdo v domì nezasáhne, všichni jen mlèky trpí 
a èekají, až randál poleví. Možná, že se ti „tiší“ oby- 
vatelé bojí, stejnì jako já... Anna M.

Možná nìkteøí lidé ještì stále neví, že noèní klid je 
nutné dodržovat podle zákona. Ten jej stanovil na 
dobu od 22.00 do 6.00 hodin. V této dobì se nesmí
v domì, ale ani v okolí domu hluèet tak, aby to rušilo 
ostatní lidi ve spánku. K porušování noèního klidu 
patøí napøíklad køik, práce s hlasitými nástroji (napøí- 
klad pilou, sekaèkou, vrtaèkou, kladivem apod.), pou- 
štìní hlasité hudby èi televize, dupání, bìhání po 
chodbách, bouchání dveømi atd.

Jak postupovat proti výtržníkùm  
Odborníci radí nezasahovat sami, protože výtržník 
bìžného obyvatele domu neposlechne nebo ho 
v horším pøípadì mùže i napadnout. Rušení noèního 
klidu je možné ohlásit Mìstské policii na lince 156 
(v Ostrovì také na èísle 777 766 074) nebo Policii ÈR 
na lince 158. Rušení noèního klidu je pøestupkem 
proti veøejnému poøádku a lze jej ze zákona postih- 
nout penìžitou pokutou až do výše 1000 Kè. 

Výzva ètenáøùm
Uvítáme ètenáøské pøíspìvky o tom, co vám ve mìstì 
vadí, co vás trápí nebo rozèiluje. Mùžete nám sdìlit 
také svùj názor na uveøejnìné texty na této stranì. 
Své pøíspìvky pøineste do Infocentra v Domì kultury 
nebo napište mail na adresu: 
janeckova@dk-ostrov.cz.  

Tentokrát jsme se rozhodli hovoøit o hluku v do- 
mech, který bývá palèivým problémem pøede- 
vším v dobì kolem sváteèních a víkendových 
dní, i když se s ním samozøejmì potýkáme bì- 
hem celého roku. 

Ètenáøský pøíspìvek I

Ètenáøský pøíspìvek II

Dodržování noèního klidu

Maminko! Dotýkej se mì a hlaï mì! Dej mi procítit 
a prožít celou svou lásku a nìhu. Budu pak celé s te- 
bou. Dám ti svùj smích, otevøu ti své srdce. Povím ti, co 
mám rádo i co mì trápí. Ucítíš, co cítím já. Budu tì 
milovat a tvou lásku ti opìtovat. Budeme i beze slov 
vìdìt, kdo jsi ty a kdo jsem já… tvé dítì. 
Kurz masáží dìtí a kojencù, který jsem nedávno otev- 
øela v Mateøském centru Ostrùvek, je plný všech tìch- 
to pocitù. Pøijïte proto se svými dìtmi nahlédnout 
a nauèit se kouzlu doteku, masáži lékem, ale i aroma-
masáži, základùm první pomoci a nìkolika cvikùm 
z jógy pro dìti v kolektivu maminek s dìtmi, které si 
navzájem pøedávají své zkušenosti a sdílejí radost 
z poznání. Po této hodinì si mùžete s dìtmi také zatan- 
èit orientální tance s miminky v šátku èi jen tak pobíha- 
jícími dìti kolem maminek. Ucítíte radost a uvolnìní. 
Získáte dùvìru v sebe sama, vždy� jste krásné ženské 
bytosti. Dìti budou s vámi toto vše rády sdílet a pøijí- 
mat vaši radost, vaši lásku. Tìším se na vás všechny. 
S láskou vaše Janan. 

Zimního florbalového turnaje pro žáky 6. a 7. tøíd 
(zapoèítávaného do soutìže o Pohár starosty mìsta) 
se zúèastnily všechny ZŠ a Gymnázium z Ostrova 
i florbalový tým z Chodova. Žáci naší školy obsadili 
1. místo. Další florbalovou akcí byl Vánoèní turnaj 
rodinných týmù. Pøestože se konal v nedìli 23. pro- 
since, zúèastnilo se ho celkem 11 týmù. V kategorii 
mladších dìtí obsadili 1. místo bratøi Dvorožòákovi 
a jejich sestøenice Pospíšilovy, 2. místo dìti Brožkovy 
s tatínkem a tøetí sestry Urbánkovy s tatínkem. V ka- 
tegorii starších dìtí, jejich rodièù, strýèkù a tetièek se 
na 1. místì umístila rodina Tomkova, na druhém 
rodina Pavelkova a na tøetím rodina Veselých. 
Zaèátkem ledna byly zahájeny florbalové turnaje 
Školní olympiády ZŠ okresu Karlovy Vary. 

Naše škola poøádala jedno z okresních kol chlapcù 
i dívek a dopadlo to skvìle: naši své turnaje vyhráli 
a postoupili do finále, kde byla úspìšnìjší dìvèata. 
Pøedvedla bojovný výkon a pøesvìdèivì zvítìzila, èímž 
si vybojovala postup do krajského finále. Dìvèata 
nastoupila v této sestavì: brankáøky Heroldová, 
Holátová, hráèky v poli Gadasová, Veselá, Pospíšilová, 
Holátová, Stránská, Eremiášová a Kuèerová. Chlapci 
to tak jednoduché nemìli, ale výborné 2. místo 
znamená také postup. Hráli v sestavì: brankáøi 
Jordánek, Shorban, Bidovský, Wenzlík, Karban, 
Brùha, Kopøiva, Pavelka a Bulka. 

 
Všem reprezentantùm školy patøí gratulace 
a podìkování.

Co nás ve mìstì sužuje, èást I.

Maminko

Ing. Karel Daníèek, uèitel TV

Sport v ZŠ Masarykova

(Jana Novotná)

Dana Kolovratníková
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Místo pro komunikaci s veøejnou správou a in- 
stitucemi

Czech POINT (Èeský Podací Informaèní Národní 
Terminál) poskytuje ovìøené výpisy z tìchto tøí 
centrálních registrù: katastr nemovitostí, obchodní 
rejstøík, živnostenský rejstøík. Pracovištì Czech 
POINT poskytne ovìøený výpis na základì iden- 
tifikaèního èísla organizace pro obchodní a živno- 
stenský rejstøík, uvedení katastrálního území a èísla 
listu vlastnictví. Dle možností mùže být veøejnosti 
poskytnuta rozšíøená služba vyhledávání požado- 
vaného výstupu i podle dalších kritérií. Rozsah 
poskytovaných služeb se v budoucnu rozšíøí o výpisy 
z trestního rejstøíku (v souèasné dobì však nemá pøí- 
slušné ministerstvo databázi plnì zdigitalizovanou).

Postup vydání ovìøeného výpisu
Musíte znát základní údaje o subjektu, ke kterému 
chcete získat ovìøený výstup. Tato služba je urèena 
pouze k vystavení ovìøeného výstupu, nikoli k na- 
hlížení do registrù. Úøedník zadá požadavky na vy- 
hotovení výpisu. Pøed tím budete seznámeni s po- 
ètem stran a cenou, po jejímž zaplacení na pokladnì 
MÚ Ostrov bude výpis vydán. Souèástí výpisu je 
„ovìøovací doložka“, která z nìj èiní veøejnou listinu. 

Budoucnost služeb Czech POINT
Obèané v budoucnu získají veškeré údaje, opisy a vý- 
pisy vedené v centrálních veøejných evidencích a re- 
gistrech o jejich osobì, majetku a právech. Czech 
POINT by také mìl úøednì ovìøit dokumenty a pod- 
pisy a pøevést dokumenty do elektronické formy, 
uèinit jakákoli podání k úøadùm veøejné správy a zís- 
kat informace o prùbìhu øízení. 
Praktické informace

Úplný výpis z katastru nemovitostí
Potøebujete znát katastrální území a èíslo Listu vlast- 
nictví. Vyhledávání (webový portál): Katastr nemo- 
vitostí a Seznam katastrálních úøadù. Cena na místì: 
100 Kè za první stránku, za další stránku 50 Kè. 
Kontaktní místa a osoby: Iveta Mayerová, OD 
Brigádník, Brigádnická 709 Ostrov, Odbor majetku 
mìsta, tel. 353 808 600. Václava Kubálková, MÚ 
Ostrov, Klínovecká 1204, Odbor výstavby, 2. patro, 
dveøe è. 205, tel. 353 801 242. Bohuslava Hampa- 
pová, MÚ Ostrov, Klínovecká 1204, Odbor kanceláø 
starosty a vnitøní správy, pøízemí, dveøe è. 1, tel. 353 
801 200. Pokladna MÚ Ostrov, Klínovecká 1204, 
1. patro.

Úplný výpis z obchodního rejstøíku
Potøebujete znát IÈ (identifikaèní èíslo organizace.) 
Vyhledávání: Obchodní rejstøík firem. Cena na místì: 
100 Kè za první stránku, za další 50 Kè. Kontaktní místa 
a osoby: Dagmar Dohnalová, MÚ Ostrov, Klíno- 
vecká 1204, 2. patro, Odbor živnostenský úøad, dve- 
øe è. 203, tel. 353 801 204. Šárka Pithardová, MÚ 
Ostrov, Klínovecká 1204, 2. patro, Odbor živno- 
stenský úøad, dveøe è. 202, tel. 353 801 241. Poklad- 
na MÚ Ostrov, Klínovecká 1204, 1. patro.

Úplný výpis ze živnostenského rejstøíku
Potøebujete znát IÈ (identifikaèní èíslo organizace). 
Vyhledávání: Živnostenský rejstøík. Kontaktní místa 
a osoby: Dagmar Dohnalová, MÚ Ostrov, Klínovec- 
ká 1204, 2. patro, Odbor živnostenský úøad, dveøe 
è. 203, tel. 353 801 204. Šárka Pithardová, MÚ 
Ostrov, Klínovecká 1204, 2. patro, Odbor živnosten- 
ský úøad, dveøe è. 202, tel. 353 801 241. Pokladna 
MÚ Ostrov, Klínovecká 1204, 1. patro.

Co se dìlo v Ostrovì v první ètvrtinì roku 1968, 
tedy pøesnì pøed ètyøiceti lety? 

V lednu a únoru uspoøádal Junior klub Domu kultury 
ve spolupráci s Ès. rozhlasem a pražským divadlem 
Rokoko soutìž, která byla pøíležitostí pro mladé zaèí- 
nající zpìváky Karlovarska, Chance pro vás... Tato ètyøi- 
cet let stará zpráva vyšla ve Zpravodaji mìsta Ostrova 
v roce, který byl „zvláštním“ rokem nejen pro naše 
mìsto... První cenu obecenstva tehdy získala Alena 
Halbichová, vítìzkou soutìže se stala Bohunka Hoš- 
ková. Ve velkém sále Lucerny v Praze se pak 10. bøezna 
uskuteènila centrální soutìž Chance pro vás, které se 
Bohunka Hošková také zúèastnila. Ve Zpravodaji 
z roku 1968 se dále doèteme, že se tehdy pøipravovaly 
volby do Národních výborù, bylo prezentováno slo- 
žení Mìstské volební komise i volebních obvodù, byl 
zveøejnìn volební program, který mimo jiné obsahoval 
dobudování požární zbrojnice, zajištìní projektu re- 
konstrukce Zámeckého parku, zavedení prodeje zele- 
niny v kiosku na XVI. etapì, plánovalo se zøízení lékár- 
ny v budovì MìNV, obøadní sínì, v Domu kultury 
mìla vzniknout kinokavárna.

Setkání bývalých pracovníkù OD Prior
se uskuteèní 23. února od 15 hod. v Atlantisu Ostrov. 

Zásadní novinkou ve fungování Nemocnice Ostrov od 
poèátku roku je zmìna v obsazení pozice øeditele. Ve- 
dení spoleènosti rozhodlo, že k 1. lednu 2008 bude do 
pozice øeditele Nemocnice Ostrov jmenován Mgr. 
David Soukup. Nový øeditel s sebou pøivádí i nového 
personálního námìstka, kterým je Ing. Dušan Bìláè; ten 
ve zdravotnickém zaøízení zaène pùsobit od 1. února 
2008. Hlavními úkoly obmìnìného vedení je zachovat 
ekonomickou stabilitu spoleènosti, zlepšit a zkvalitnit 
personální politiku, stabilizovat stávající zdravotní obory 
a zajistit další ekonomický a odborný rozvoj. 

Prvním krokem v tomto smìru je zprovoznìní oddìlení 
lùžek chronické intenzivní péèe, které je jediným 
pracovištìm podobného typu v Karlovarském kraji. 
Oddìlení odpovídá svým technickým a pøístrojovým 
vybavením nejmodernìjším evropským trendùm. Mezi 
další rozvojové projekty pøipravované k realizaci v roce 
2008 patøí napøíklad projekt vytvoøení a instalace 
Nemocnièního informaèního systému, který by mìl 
pomoci nejen zdravotnickým pracovníkùm nemocnice, 
ale i klientùm. Nadále je poèítáno s dalším postupným 
zvyšováním komfortu „hotelových“ služeb, pøipravena 
je další etapa rekonstrukce ambulantní rehabilitace 
a vodoléèby, v jednání je zámìr smìøující ke zkvalitnìní 
zpùsobu pøípravy stravy a její distribuce. Zámìrem spo- 
leènosti je, stejnì jako v minulých letech, také podpora 
regionálních kulturních, spoleèenských a sportovních 
akcí zejména formou zajištìní zdravotního dozoru na 
jednotlivých akcích, pøípadnì i podpora v dalších 
možných formách. 

Ostrovské kulturní jaro pøed ètyøiceti lety

Informace z nemocnice

PR

Velká výstava k výroèím let, konèících na èíslo 8, 
se uskuteèní na Staré radnici v záøí 2008.

Vojtìch Písaèka, stálý dopisovatel OM

Dùm kultury pøipravoval uvedení divadelního pøed- 
stavení Mìstských divadel pražských, frašku autorù 
Kinga a Caryho Velká zlá myš s Lubomírem Lipským, 
Stellou Zázvorkovou, Petrem Kostkou, Carmen Maye- 
rovou, Janou Drbohlavovou a dalšími herci. Vstupné 
bylo tehdy 19, 16 a 12 Kès. Dalším plánovaným pøed- 
stavením byla hra Tennessee Williamse Noc Iguany 
a hra J. K. Tyla Drahomíra a její synové, obì v podání 

Západoèeského divadla Cheb. Kino v té dobì promí- 
talo témìø každý den. Vždy v pátek pøed volnou sobo- 
tou se hrálo noèní pøedstavení od 22 hodin. Zajíma- 
vostí je, že navzdory dosavadním politickým zásahùm 
do kultury byl v celém mìsíci promítán pouze jeden 
jediný sovìtský film. 

Na již druhém roèníku Karnevalu mladých, který se 
konal 2. bøezna, hráli k tanci: Framus Five z Prahy, 
ostrovská skupina We and He a Inskup. Na první jarní 
den si mohli Ostrovští poslechnout pìvce Járu Pospí- 
šila na Koncertì populárních melodií. Každou nedìli 
hrála na odpoledních „èajích“ v DK Ostrov karlovarská 
kapela Metronom. Junior club pod vedením Zdeòka 
Flídra pøipravoval i další zajímavé akce: diskparády, 
výstavy, Velký jarní jarmark, klubové veèery, módní 
pøehlídky, sportovní šibøinky, dìtské karnevaly a další. 
Tehdejší Zpravodaj tiskla tiskárna Domu kultury, šéfre- 
daktorem byl Jiøí Zahradníèek, grafiku zajiš�oval Radek 
Doubrava. 

Czech POINT: 
na úøad pøes internet

 (rep)

Vojtìch Písaèka

Dìkujeme všem, kteøí se zapojili do sbírky ve 
dnech 3.-13. ledna v našem mìstì a okolí (také 
vedení a žákùm ostrovských ZŠ, Dìtského domo- 
va a 57 koledníkùm s vedoucími skupinek). Pøede- 
vším však dìkujeme vám, kteøí jste opìt otevøeli 
svá srdce a pomohli pomáhat potøebným.

Pøi letošní sbírce bylo vybráno 68 671,50 Kè. Z toho 
v Ostrovì 31 450,50 Kè (vèetnì Tøíkrálového koncer- 
tu), v Hroznìtínì 16 015,50 Kè, v Merklínì 9893,50 
Kè, ve Velichovì 5139 Kè a ve Stráži nad Ohøí 6173 
Kè. Z tìchto finanèních prostøedkù se Oblastní charitì 
Ostrov vrátí 65% (tj. 44 636 Kè), 15% je urèeno na 
podporu projektù Diecézní charity Plzeò, 10% na 
humanitární pomoc do zahranièí, 5% na podporu 
projektù Charity ÈR, která sbírku vyhlásila a 5% na 
nezbytnou režii sbírky). 
Finanèní prostøedky vrácené Charitì Ostrov budou 
použity na zakoupení potøebného dovybavení pokojù 
pro nové uživatele zrekonstruovaného podkroví, 
pøípadnì pokojù stávajících uživatelù v Domovì 
pokojného stáøí v Hroznìtínì. 

Tøíkrálová sbírka 2008

Mgr. Tomáš Fexa, øeditel OCH Ostrov
Fotografie mìsíce Fotoklubu Ostrov: Boží muka - Jitka Rjašková
1/250 s, f 8, ISO 100
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Tuláci hrají moderní country 
Ostrovské hudební skupiny - èást XI. 

Ostrovská country kapela Tuláci je na hudební scénì nepøetržitì už déle než dvacet let, takže je jistì jednou z nejstarších souèasných skupin v Ostrovì. Je 
vítìzem soutìže Zvíkovecká kytièka, kde získala první cenu od divákù i odborné poroty, Námìš�skou placku dokonce vyhrála tøikrát za sebou. Úspìchy 
sklízela i na známých Portách. K nejvìrnìjším èlenùm kapely patøí její dlouholetá zpìvaèka Svatava Hájková. Už od dìtství vyhrávala pìvecké soutìže 
a kromì zpìvu se také deset let uèila hrát na housle. Do Ostrova se pøestìhovala z Ostravy pøed dvaadvaceti lety. Brzy nato ji oslovil Karel Pýcha, manažer 
Tulákù a pro svou kapelu ji získal jako zpìvaèku. 

Nová zpìvaèka 
zmìnila zvuk 
kapely

Zpívala za všech okolností

Tuláci mají autorský repertoár

Dobrý chod skupiny zajiš�uje manažer

Do pøíchodu Svatavy 
Hájkové znìla kapela 
ve vokálech dost jed-
notvárnì, všichni zpí- 
vali jeden hlas spolu se 
sólovým zpìvákem.
„Ze všeho nejdøív jsem 
pro kapelu rozepsala 

jednotlivé pìvecké hlasy, èímž jsme získali na 
barvitosti a plnosti vokálù,“ vzpomíná Svatava 
Hájková. Spoleènì se Zuzanou Èentéšovou zaèala 
také pro kapelu skládat vlastní písnì, takže jejich první 
natoèené album už bylo autorské.
„Pokud mohu soudit podle ohlasù našich fanouškù, 
mají to naše první cédéèko (Dál jen dál) stále nej- 
radìji. Byly na nìm jednoduché texty a prosté melo- 
die,“ øíká zpìvaèka Hájková. Na prvním CD ještì 
v nìkolika skladbách využila i znalostí hry na housle, 
ale dál už jen zpívala, protože pøestávka, kdy na 
housle necvièila, byla pøíliš dlouhá a ji bavilo pøe- 
devším zpívání. 

Svatava Hájková se vždy snažila pøijít na vystoupení 
a zpívat, i když to jako matka tøí dìtí nemìla vždycky 
jednoduché. Nevynechávala však ani za mimoøádnì 
obtížných okolností, a� už to byly smutné události 
v rodinì nebo jiná svízelná situace. Dìti ve své hu- 
dební kariéøe necítila jako pøekážku, spíš ji pod- 
porovaly. Dcera Markéta ji následovala, už jako dítì 
zvítìzila v celostátní soutìži ve zpìvu a pozdìji 
natoèila CD.   

Tuláci vznikli roku 1986 a zpoèátku byli ryze tramp- 
skou kapelou. Nyní hrají moderní country s pøevážnì 
vlastními skladbami (autoøi Ozom, Kozmer, Kohout), 
které kapele zajiš�ují osobitý zvuk. Pøesvìdèit se 
o tom mohou posluchaèi také na jejich posledním 
písòovém albu, které právì vychází. Pokud jsou na 
nìm starší pøevzaté skladby (napø. Dudy z Edin- 
burghu, Bible), je to pouze proto, že chtìli vyhovìt 
pøání svých fanouškù, kteøí si tyto písnì opakovanì 
pøejí zahrát a ptají se, najdou-li je na nìkterém 
cédéèku. Dnes hraje kapela ve složení: Míra Kohout 
(sólová kytara), Martina Henzlová (doprovodná ky- 
tara, zpìv), Oldøich Ozom (baskytara), Ludìk Kozmer 
(banjo) a Svatava Hájková (zpìv, perkuse). O sou- 
èasném složení kapely zpìvaèka Hájková øíká, že je 
ideální, protože jsou nejen skvìle sehraní hudebníci, 
ale i velmi dobøí pøátelé.

Hlavou kapely je manažer Karel Pýcha, který sjedná- 
vá vystoupení a zajiš�uje veškerou èinnost skupiny.
„Karel sice není hudebník, ale má obrovské orga- 
nizaèní schopnosti a èich na muzikanty. Skvìlým 
hudebníkem byl jeden ze zakládajících èlenù Tulákù 
Ivo Urban, který s námi hrál 18 let, na pøání svého 
bratra však nedávno pøešel do jeho skupiny. Podì- 
kovat bych chtìla našim vìrným fanouškùm, ale 
i Honzovi Rosolovi za to, že sponzoroval naše 
poslední cédéèko a také panu Zahrádkovi; ten zas  
podporuje dìtskou pìveckou soutìž Ostrovskou 
veverku, kterou Tuláci za každoroèní finanèní spolu- 
úèasti mìsta Ostrov pravidelnì poøádají.  Vycházejí 
z ní talenty, jejichž další pìvecká dráha slibuje úspì- 

chy, za všechny bych jmenovala tøeba Zuzku Seiber- 
tovou, která letos zpívala pøi rozsvícení vánoèního 
stromu na Mírovém námìstí nebo úspìšnou zpì- 
vaèku Veroniku Savincovou, která na naší Veverce 
zaèínala v šesti letech,“ uvádí Svatava Hájková. 

Kapela je dostateènì vytížená a nìkterá pozvání 
svìdèí o tom, že je oblíbenou skupinou i daleko za 
hranicemi Ostrova. Hrála napøíklad na karnevalu ve 
francouzském Nice, byla hostem skupiny Pacifik na 
jevišti pražské Lucerny, nedávno úèinkovala pøi no- 
voroèní inauguraci starosty v nìmeckém partner- 
ském mìstì Rastattu, v souèasné dobì se pøipravuje 
na turné po Slovensku. Tuláci si s rozmyslem vybírají 
a dávají pøednost takovým místùm, kde se jim líbí, kde 

Tulákùm nejde jen o peníze

se dobøe cítí, pøípadnì kde mohou svou hudbou 
pomáhat. Sem patøí napøíklad hraní pro dùchodce 
nebo jiné charitativní akce. Pøitom nikdy nekladou na 
první místo finanèní prospìch. Kapela si místa 
k vystoupení vybírá spíš srdcem.

„Je pro nás potìšením, když udìláme posluchaèùm 
radost a oni nám svým potleskem a úèastí na 
koncertech tu radost zase vracejí,“ dodává Svatava 
Hájková.

Ukázky nahrávek Tulákù si ètenáøi mohou 
poslechnout na internetové adrese:
www.tulaci.info, kde najdou také další infor- 
mace o kapele. 

Irena Janeèková
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Základní jízdné 6 Kè
Jízdné na èipovou kartu 5,50 Kè
Jízdné dìti 3 Kè
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