
str. 1OSTROVSKÝ měsíčník - LISTOPAD 2004

OSTROVSKÝ
MĚSÍČNÍK VI. ročník Z

D
A

R
M

A 1111
2004

Ve dnech 25. a 26. září bylo skutečně velkolepě dáno do
užívání občanům města Ostrova nově zrekonstruované Mírové
náměstí. V rámci oslav vystoupil v sobotu orchestr místní
umělecké školy, k vidění byly Mažoretky MDDM Ostrov – I.
vicemistr České republiky a ukázky moderních tanečních stylů.
Malé děti však daly přednost klaunům, kteří je v rámci akce
bavili. Hlavní hvězdou sobotního programu ale bezesporu byl
předseda poroty pořadu Česko hledá superstar a frontman
kapely Žlutý pes Ondřej Hejma. Tečku za hudebním kolotočem
sobotního dne udělala skupina Příbuzní, v jejímž čele stojí Jan
Nedvěd mladší. Veškerý program byl připraven a organizován
Domem kultury Ostrov.

převzato z reg. tisku

Slavnostní otevření Mírového náměstí v rámci oslav Michaelské pouti

Ohlédnutí za letošní Svatomichaelskou poutí
Svatomichaelskou pouť už čtrnáct let provází událost či události
týkající se města i s nahlédnutím do jeho historie. Letos byly
k tomuto datu ukončeny úpravy Mírového náměstí, oživeného
dvěma kašnami s vodotrysky. Došlo ovšem i na okénko do
minulosti, a to nejen příjezdem markraběnky Sibylly Augusty.
Každoročně se pouti k svatému archandělu Michaelovi
zúčastňuje spolek ostrovských rodáků z Německa. V roce 1992
byla při této příležitosti podepsána dohoda o spolupráci se
Spolkem přátel města Ostrova, jejíž hlavní náplní je péče o
historické památky města a zachování informací a dokladů k
jeho minulosti. Výsledkem je množství přírůstků do knihovny
spolku, historických fotografií, soubor ostrovského porcelánu, a

Pohřební štít spolku ostrovských střelců z roku 1830
(Toto je cíl celého světa a není nikoho, kdo by jej minul)

také značný finanční příspěvek na
záchranu Einsiedelnské kaple. Letošní
setkání obou spolků mělo mimořádně
slavnostní ráz. Starosta Ostrova předal
předsedovi spolku rodáků kopii
historického praporu střeleckého
spolku z roku 1912 pro historickou síň
Ostrova – Schlackenwerthu, zřízenou

při městském muzeu v Rastattu. Předseda, pan Horst Hippmann
převzal tento dar s velikou úctou. Střelecký spolek, založený
kolem roku 1535 z původní domobrany, představoval totiž ještě
ve 20. století pro město fenomén dnes už těžko představitelného
významu. Nejen jako jeho ochrana, ale také jako reprezentace
dodávali uniformovaní střelci a jejich hudba lesku všem svátkům
, významným událostem, pohřbům i vzácným návštěvám.

Z.Čepeláková

Líc a rub čtvrtého a posledního praporu  Měšťanského
střeleckého spolku v Ostrově. Originál je v majetku města Ostrova.

Předání kopie střeleckého praporu
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Ostrovský měsíčník

Město Ostrov v nákladu 7.500 ks každý měsíc.
je zdarma do každé domácnosti v Ostrově.

je vždy do 12 hodin
15. dne předcházejícího měsíce.
Uzávěrka reklam je vždy 14. dne předcházejícího měsíce.
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narodilo se 6 dětí, zemřelo 6 občanů,
přistěhovalo se 34 občanů, odstěhovalo se 25 občanů,

sňatek uzavřelo 7 manželských  párů.
Celkový počet obyvatel

města Ostrov k 31. 9. 2004 byl 17 080.

Ředitelka touto cestou děkuje všem obyvatelům penziónu, kteří
přispěním víček od PET lahví pomáhají dětem z dětského
domova. Za nasbíraná víčka děti obdrží peníze, za které se
nakoupí tolik potřebné hračky a zdravotní potřeby.

Mgr. Sylva Cenefelsová, ředitelka

Pravidelné bohoslužby v kostele sv. Michaela :
úterý, čtvrtek, pátek v 18:00 hodin
středa v 8:00 hodin, ve 20 hodin adorace
pátek v 18:00 hodin
sobota v Penzionu 17:00 hodin
neděle v 9:00 hodin

Setkávání nad biblí každé úterý v 18:45 hodin ve farním sále
Diskusní setkání každý čtvrtek v 18:45 hodin ve farním sále

Půjčování knih pro dospělé i děti, také v německém jazyce
čtvrtek 16:00 – 17:30 hodin
neděle 10:00 – 10:30 hodin

Možnost zakoupit knihy, CD či pohlednice

Farní knihovna

Občanské sdružení Zájmové skupiny důchodců Vás
srdečně zve na

mikulášskou besedu
která se bude konat dne 3. prosince v Domě kultury

ve velkém sále od 14:30 do 19:30 hodin.
K tanci a k poslechu bude hrát KAPELA HELIGONKA.
Bližší informace ohledně předprodeji lístků najdete

ve vývěskové tabuli,
která je umístěna naproti cukrárně u Mírového náměstí.

Senioři
z Domova-penzionu

pro důchodce
pomáhají dětem

Pozvánka
Dovolujeme si Vás pozvat na již deváté Předvánoční setkání
seniorů, které se bude konat jako každoročně na počátku
adventní doby, pro tentokráte dne 30.11.2004 od 16:00 hodin
v Domu kultury. Opět na všechny přítomné čeká bohatý kulturní
program a dárečky pro radost. Na setkání s Vámi se těší ředitel
Oblastní charity Ostrov, Mgr.Tomáš Fexa se svými charitními
spolupracovnicemi.

Změna stavu
obyvatel města

za září 2004

Římskokatolická farnost
informuje a zve

36. Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana je už
nenávratně za námi, ale i přesto bychom chtěli připomenout,
jaké filmy si z letošního ročníku odnesly ceny. Film Král zlodějů
režiséra Ivana Fíly přesvědčil dětskou i dospělou porotu o tom, že
si ocenění rozhodně zaslouží, a proto mu byl udělen Křišťálový
šaton i cena Oty Hofmana v kategorii tvorby pro mládež od 13 do
18 let. Dětská porota udělila v kategorii tvorby pro děti do 12 let
Křišťálový šaton filmu Pánská jízda, ve stejné kategorii udělila
dospělá porota cenu pohádce Malvína režiséra Miroslava Balajky.
Dětská porota rozdělovala spravedlivě i Zlaté dudky za nejlepší
dívčí a chlapecký herecký výkon. Za roli Bárba ve filmu Král
zlodějů si dudka odnesl Yasha Kultiasov a za roli Heleny Bajerové
v seriálu Josef a Ly Karolína Brošová. Dospělá porota udělila ještě
dvě čestná uznání filmům Správce statku a Šťáva. Děti
v promítacím sále byli nejvíce nadšeny filmem Pánská jízda,
který si z festivalu odnesl Cenu dětského diváka. Tím ale udílení
cen nekončí. Festivalový štáb udělil cenu Zlatá buřinka za
dlouholetý nebo zvláště významný přínos dětské tvorbě
hudebnímu skladateli Petru Hapkovi za hudbu k dětským

filmům. Na základě
výsledku internetového
hlasování byl ředitelem
festivalu Ing. Markem
Poledníčkem udělen
Zlatý Dudeček filmu
Páni kluci režisérky
V ě r y P l í v o v é –
Šimkové.

Markéta Moravcová
tisková mluvčí festivalu

Poroty se opět shodly

Za uplynulé období od 1.3.2004 do 3.10.2004
zaznamenala tísňová linka sboru dobrovolných hasičů města
111 případů. Celkem jich tak od 1.1.2004 evidujeme 136. Pro
porovnání s loňským rokem bylo k tomuto datumu registrováno
167 případů. Tato obrovská čísla jsou způsobena převážně
dopravními nehodami ke kterým jsme povoláni častěji než
k samotným požárům. V měsíci dubnu jsme svépomocí za
finančního přispění z rozpočtu města provedli menší opravu
požárního automobilu CAS 25 Liaz která u jednotky slouží jako
technické vozidlo pro odstraňování následků dopravních nehod
a menších ekologických havárií jako např. úniky provozních
kapalin z vozidel po nehodách. Chtěli by jsme využít této
příležitosti a touto cestou poděkovat vedení Města Ostrov za
velice pružné a vstřícné jednání při řešení této situace.

Dále se členové sboru podíleli svou činností např. při
pořádání dětských dnů kde předvedli ukázkovou práci hasičů
jako je např. záchrana a vyproštění osob z havarovaných vozidel
nebo zásahy při požárech. Jelikož veškerá tato činnost členů
výjezdové jednotky dobrovolných hasičů v Ostrově probíhá
v osobním volnu, patří i jim touto cestou dík za vynaložené úsilí
a námahu.

Nápravník Alois
velitel JSDH Ostrov

Na lince 150

Dva měsíce nového školního roku utekly pomalu stejně
rychle jako dva měsíce letních prázdnin, ovšem s tím rozdílem,
že jsme během této doby nezaháleli. Obzvláště sportovní
soutěže se rozběhly na plné obrátky. Běžci z prvního stupně
využili poslední slunečné dny a provětrali své tretry při
běžeckých štafetách na školním hřišti. Deset nejlepších pak
vytvořilo družstvo, které získalo vítězství v okrskovém kole
a posléze 4. místo v kole okresním. Sportovci z druhého stupně
se zapojili do sportovní olympiády a v krajském kole již stihli
vybojovat pro školu 2. místo! Žákyně A. Mullerová a J. Rulíková
se dokonce staly dvěma nejlepšími sportovkyněmi v okrese.
V září se uskutečnilo softbalové Mistrovství republiky, na
kterém měla zastoupení i naše škola. Mladší juniorky obsadily
4. , kadeti 5. a kadetky 8. místo. Ve stejném měsíci se v našem
městě uskutečnila Ostrovská míle, ve které jsme díky velké
účasti našich žáků získali prvenství mezi ostrovskými školami
a byli za ni odměněni sadou rozlišovacích dresů, které jistě brzy
využijeme. Sportovcům to v nich určitě bude slušet stejně jako
našim dětem z Májových sluníček. O nich však až příště.

Mgr. Simona Hnátová

MÁJOVÝ TROJLÍSTEK
INFORMUJE
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Co přinesly první dva měsíce nového školního roku v domě
dětí? Činnost zahájilo téměř sto zájmových kroužků, do nichž
týdně přichází 1200 dívek a kluků. Dveře do kroužků jsou
otevřené stále, přihlásit své dítě můžete kdykoli.

Stalo se již tradicí, že kulturně společenská akce pro žáky
a rodičovskou veřejnost, školní akademie, se na naší škole
pořádá v otevřeném prostoru.

Po celé září se na hřišti naší školy mezi žáky I. stupně
rozhodovalo o vítězi školního kola minikopané Mc Donalds’ Cup.
Na stejném místě se uskutečnilo okrskové kolo běžecké štafety,
v níž se naše družstvo 5.tříd obsadilo 2.místo. Nadále pokračuje
spolupráce naší školy s městskou knihovnou. Ve slohové soutěži
na téma Dobrodružné prázdniny, která byla vyhlášena v rámci
konání Dětského filmového festivalu, nás skvěle reprezentovala
Iva Krejčová z 9. B třídy, jejíž práce byla vyhodnocena jako
nejlepší. Žáci II. stupně se zapojili do soutěže Moje kniha a děti ze
ŠD do Pohádkového malování knih. I letos probíhají přednášky
zaměřené na primární prevenci, s žáky besedují městští policisté
p. Skoták a p.Hraba.V rámci přípravy na dějepisnou soutěž
o karlovarském regionu navštívili žáci II. stupně výstavu v domě
kultury na téma Ostrov v 1. polovině 20. století a absolvovali
prohlídku Krajského muzea v K.Varech a historické části
lázeňského města. Sedmé a deváté třídy se zapojily do náročné
počítačové soutěže na portálu Seznam a splnily první ze tří kol.
Třídní kolektivy i jednotlivci se pilně připravují na vánoční pořad
v Domě kultury Ostrov , který se již tradičně uskuteční před
vánočními svátky- 21.12.2004 od 17 hodin .Věříme,že program
bude pestrý a divadelní sál bude plný nadšených diváků.

Mgr. Jana Paříková, učitelka

ZŠ J.V.Myslbeka ZŠ Masarykova

Září a říjen v MDDM

ZŠ Klínovecká
Ostrov

informuje

30.4.2004 byla tato akce výjimečná i vstupem ČR do EU a při té
příležitosti jsme přivítali i hosty z partnerských škol, např.
ředitele Max-Jäger Schule v Rastattu, pana G. Webera (druhý
zprava).

Mgr. V. Vízdal

Se začátkem školního roku byl zahájen další ročník Sportovní
olympiády škol okresu KV. Hned v první soutěži žáků 2.stupně,
atletickém čtyřboji, se povedl chlapeckému družstvu skvělý
výsledek - vyhráli okresní kolo a v kraji byli druzí. Naše škola tak
úspěšně vykročila k obhajobě celkového 1.místa z loňského
školního roku.

Plánovaná úplná rekonstrukce našeho plaveckého bazénu se
z důvodu nedostatku finančních prostředků zatím nekonala.
V bazénu byly tedy provedeny pouze nejnutnější opravy a 1.října
byl zahájen k velké radosti nejen našich žáků jeho provoz.

V úvodním masovém běhu 10. Ostrovské míle se
zaregistrovalo rekordních 401 malých běžců, z nichž nejvíce
(132) se jich prezentovalo za ZŠ Májová. V soubojích našich
nejlepších mílařů na trati 1609 m zvítězili M.Šneberger
a A. Šuldesová.

Hobby malých i velkých modelářů - mašinky - bylo středem
zájmu celostátní soutěže i výstavy 13. Ostrovské kolejnice, jedné
z doprovodných akcí Michalské pouti. Modely mašinek, nádraží i
jízda v kolejišti přilákaly stovky návštěvníků.

Do přírody za Foglarovými Rychlými šípy vyrazilo téměř 80
účastníků. Na sedmi kilometrech dobrodružné víkendové stezky
potkali nejen šestici známých kamarádů a Široka, ale hlavně
ježka v kleci, symbol letošního ostrovského dětského filmového
a televizního festivalu Oty Hofmana.

Sedm set „světlušek“ v rámci veřejné sbírky prodali
v ostrovských ulicích studenti třídy V6A ostrovského gymnázia.
Na pomoc zrakově postiženým poputuje z našeho města
nejméně 15 000 Kč.



str. 4 OSTROVSKÝ měsíčník - LISTOPAD 2004

Počátkem nového školního roku dokázali studenti ostrovské
průmyslovky, že ve sportovních soutěžích, konkrétně v atletice,
nenajdou přemožitele. S přehledem vyhráli nejen okresní kolo
Corny středoškolského atletického poháru, ale také krajské kolo
a postoupili do celorepublikového finále v Jablonci nad Nisou. Už
jen účast mezi nejlepšími družstvy z celé republiky je pro SPŠ
Ostrov úspěchem, zvlášť když největší posila sportovního
družstva, Milan Novotný, v uplynulém školním roce úspěšně
zdolal nástrahy zkoušky z dospělosti. Tým atletů jeho absenci
dokázal zacelit. Zájemci o studium na ostrovské průmyslovce se
mohou ve dnech 9.-11.listopadu vypravit do karlovarského
sanatoria Thermal, kde proběhne již jedenáctý ročník výstavní
akce ŠKOLA 2005. Na přidělené ploše foyeru Velkého sálu se vám
dostane možnosti seznámit se s prací studentů automatizačního
oboru (ti v rámci výuky sestrojili funkční výtah), dále se lze
podívat, jakým způsobem se nyní konstruuje na počítači,
vyzkoušet si, jak se studenti oboru dopravního v hodinách
pokoušejí sestavit na stavebnici Festo fungující vzduchotechnický
obvod, nebo pohlédnout do vnitřku spalovacího motoru.

Mgr. Libor Háček

Dvě zprávy
ze života SPŠ Ostrov

28. ročník Běhu 17.listopadu
Sobota 13.11. zámecký park

Podzimní lukostřelba

•prezentace od 8.30 hod. v MDDM
•starty jednotlivých disciplin od 9.30 do 12.10 hod.

•rodiče s dětmi do 6 let 150 m
•nejml.žáci a žákyně I. 1995 -1997 550m
•nejml.žáci a žákyně II. 1993 -1994 870m
•ml.žáci a žákyně 1991 -1992 1200m
•st.žáci 1989 -1990 2630m

st.žákyně 1800m
•dorostenci 1987-1988 4380m

•junioři 1985-1986 6500m
juniorky 5200m
muži 1984 a st. 8700 m

1969 a st. 5200m

Soutěž se koná jako Mistrovství Západočeské oblasti
v přespolním běhu (Plzeňského a Karlovarského kraje). Je ale
otevřen všem , kteří si chtějí zaběhat a změřit své síly s nejlepšími
v regionu.

St 10.11. od 16 hod. u SMPř Tradiční podzimní lukostřelecká

Kategorie a časový program:

•

•dorostenky 2940m

•
•
•ženy 5200m
•veteráni 1964 a st. 8700m

MDDM Ostrov

soutěž je otevřena všem příchozím. Přijďte si změřit síly
a vyzkoušet svoji zručnost při střelbě z luku. Vlastní luk a šípy
jsou vítány, ale nejsou podmínkou. Všichni účastníci obdrží
drobnou odměnu.

Ne 21.10. sraz v 10.30 hod. u SMPř Výlet navazuje na akci
z minulého roku. Jedná se o nenáročnou pěší túru na některé
karlovarské vyhlídky a do podzimních lázeňských lesů.
Přihlášky do čtvrtka 18.11. ve SMPř.

V úterý 30.11. bude ukončena letošní soutěž ve sběru kaštanů,
žaludů a dalších plodů. Jména tří nejlepších sběračů budou
otištěna v lednovém čísle a seznam všech ostatních bude
k dispozici ve SMPř. Plody budeme přijímat i po tomto datu, ale

Karlovarské vyhlídky II.

Ukončení sběrové soutěže

už bez zařazení do soutěže.

Na sklonku zimy vám, mimo jiné, opět nabízíme besedu
O zazimování našich divokých zvířat. Povídat si budeme nejen
o zimním spánku a možnosti jeho narušení člověkem, ale také
o podmínkách, které zvířátka potřebují k tomu, aby v pořádku
zimu přestála. Besedy je možné zamluvit telefonicky přímo
v SMPř.

Bližší informace k besídce najdete v prosincovém zpravodaji
a na plakátech ve městě. Vzhledem k tomu, že je o vstupenky
velký zájem, doporučujeme zakoupit si vstupenky od 29.11.
v předprodeji v Domě dětí.

Povídání o….

Mikulášská besídka Pá 3.12. 16.30 hod.

Informace ke všem akcím i k činnosti kroužků Domu dětí od pondělí do pátku od 8 do 20 hod. v MDDM nebo na tel. 353 613248,
k akcím SMPř ve stanici od 9.30 do 17 hod. na tel. 353 842389 nebo 736 761913.

Základní umělecká škola
Program:
9.11. - úterý

Interní koncert žáků hudebního oboru v 17.00 hod.
Koncertní sál ZUŠ
Vstupné dobrovolné

25.11. – čtvrtek
Interní koncert žáků hudebního oboru v 17.00 hod.
Koncertní sál ZUŠ
Vstupné dobrovolné

K slavnostnímu otevření galerie hrálo trio klarinetů
pod vedení p.uč.Vlastislava Mareše

ZUŠ má svou galerii v budově školy – Masarykova 715

Akce mimo Ostrov

12.11.- pátek
Soubor „Na poslední chvíli“nastudoval program
monologů a dialogů společně se souborem Písk-Písk.
Akce se koná v Merklíně.
Vstupné dobrovolné.

15.11-neděle
Výstava řemesel“ČESKÉ VÁNOCE“v Chodově.
Výtvarné práce předvádí žáci p.uč.Belanové.
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Datum: 4. listopadu (čtvrtek)

Datum: 11. listopadu (čtvrtek)

Datum: 25. listopadu (čtvrtek)

Upozornění:

Premiéra vysílání:

, moderuje: Helena Kyselá
Program: Zprávy, Host ve studiu: Ing. Jiří Novák, ředitel Úřadu
práce Karlovy Vary, téma: nový zákon o podporách v neza-
městnanosti a dotazy diváků, Pořad: S-MIX, Dokument: Děti
z Černobylu, 1. část, Informační servis.

, moderuje:
Program: 15:00 hod. Přímý přenos z jednání zastupitelstva
Datum: 18. listopadu (čtvrtek), moderuje: Jana Pavlíková
Program: Zprávy, Host ve studiu: Rudolf Chlad,náčelník Horské
služby, téma : příprava Horské služby na zimní sezónu a sbírka na
činnost Horské služby., Pořad: Kulturní měšec Dokument: Děti
z Černobylu, 2.část Informační servis.

, moderuje: Jana Pavlíková
Program: Zprávy, Host ve studiu: Jan Haas, jednatel Kabel

Ostrov, téma: ceny kabelové televize, Pořad: Školní střípky,
Pořad: Videotip, Informační servis.

Změna pořadů bude vyhrazena! Do vysílání budeme průběžně
zařazovat pořad „Týden v regionu“, kde budou na aktuální téma
hovořit zástupci Karlovarského kraje. Informace jsou uvedeny
v Informační smyčce. Jakékoli návrhy, připomínky, nebo dotazy
(i pro naše hosty) telefonujte na 353 613 694 nebo pište na:
studio@tv-ostrov.cz, nebo můžete zaslat textovou zprávu na
tel.: 776 696 133

čtvrtek 18.00 hodin (v případě Zastupitelstva od 15.00 hod.),
opakování vysílání: čtvrtek 19:00 hodin až pátek 10:00 hodin
dopoledne, v ostatní dny vysíláme Informační smyčku.

Ve dnech 13. – 15. 9. proběhl na Mariánské workshop
(tvůrčí dílna), které se účastnili studenti Gymnázia Ostrov

pod vedením prof, J. Hasmanové.

Poprvé v tomto školním roce byl zařazen do učebního plánu
maturitních ročníku týdenní studijní pobyt v SRN. Budoucí
maturanti si měli možnost zahrát se svými německými
vrstevníky na politiky, ekonomy, ekology či novináře
v simulované hře POL&IS, organizované vzdělávacím centrem
ve Weidenbergu.

Letohrádek Ostrov
Workshop

s Jiřím Šigutem
a Bořivojem Hořínkem

Tvorba sprejogramu (negativní otisky různých předmětů
a přírodnin na velkoformátovém papíru)
vedená ostrovským uměleckým fotografem B. Hořínkem.

B. Hořínek – Kresba propalovaná prskavkami.

Ostravský výtvarník J. Šigut vystavoval své práce
ve dnech 15. 7. – 31. 10.  Jeho díla - fotopapíry ponechané v přírodě
zaznamenávají otisky trav, hlíny, vody…
Instalace fotopapírů – výsledků workshopu v Letohrádku Ostrov.

Gymnázium
Ostrov

Skvělým zpestřením byl výlet do Norinberku
a seznámením s jeho ranou i nedávnou historií.

Srdečně Vás zveme na přednášku
.

25. listopadu 2004 v 18:00  hod. OSTROV,
Dům kultury, Mírové nám. 733.

Univerzita BYTÍ od svého založení v roce 1993 pořádá
s velkým úspěchem cykly přednášek pro veřejnost v řadě našich
měst. Pro mnohé je to příležitost setkat se s poznatky, které
provází každého v normálním přirozeném životě a přesto nás
škola často pro tyto oblasti nepřipravila. Právě v tomto roce
uplynulo deset let od doby, kdy jste se mohli setkávat
pravidelně na televizní obrazovce s biotronikou v pořadu
Seance. Biotronika je vedle léčby i lidským hledáním nejen
životní filosofie, ale i zcela prozaických otázek běžného života.
Zakladatelem biotroniky je pan Josef Zezulka. Přednášky
pořádá jeho pokračovatel a žák pan Tomáš Pfeiffer.
Informace o přednáškách tel.222 318 726, www.dub.cz

„TVORE LIDSKÉHO STUPNĚ, STAŇ SE ČLOVĚKEM“

Pozvánka
Upozornění KTV Ostrov

Vážení diváci,
od 1. 1. 2005 dojde k úpravě poplatků

za šíření TV programů:
Základní nabídka, měsíčně - 100,-
Základní nabídka, ročně - 1 100,-

Rozšířená nabídka, měsíčně – 270,-
Rozšířená nabídka,ročně – 2 970,-

HBO zůstává stejné, tedy 280,- za měsíc.
K 25.10 2004 dochází k úpravě programové rozšířené

nabídky. Za skončený program Supermax bude zahájeno
vysílání programu Minimax s obdobným obsahem. Dále
bude zahájeno vysílání programu Romantica a Private

Gold.Od 1.1.2005 bude zařazen program Foxkids a STV 1.
Od stejného data bude zrušeno vysílání stanice Viva

a nahrazeno také hudebním programem VH 1.
Sledujte na našich WWW stránkách a infosmyčce.

PLÁN VYSÍLÁNÍ
NA LISTOPAD



V letošním roce jsem pro Vás připravili na předvánoční čas
hned několik akcí. První začne 27. listopadu v 17.00 hod. na
Staré radnici, kde se můžete zaposlouchat do duchovních
a lidových písní v podání ostrovské skupiny „Frygies“. 28.
listopadu od 17.00 hod. se opět slavnostně rozsvítí na Mírovém
náměstí vánoční stromeček a přijde si „nebesky pošťák“ převzít
dopisy pro Ježíška. O program druhé a třetí adventních neděle
se postará ZUŠ v Ostrově. Na 19. prosince jsme na základě
velkého úspěchu prvního koncertu připravili druhý ročník "NOTA
OSTROVA", na kterém uslyšíte opět Pavlínu Senič a její hosty.
Pavlína Senić patří k nejvýraznějším talentům své generace.
Svědčí o tom nejenom několik prestižních ocenění, jež získala na
mez i ná r o dn í c h pě v e c k ý c h s ou t ě ž í c h nap ř í k l a d
v Itálii nebo v Německu, ale i řada divadelních rolí, které ztvárnila
s velkou odezvou kritiky i diváků. Je absolventkou Hudební
akademie múzických umění v Praze. Během studií využila
nabídnuté možnosti absolvovat stáž na prestižní vysoké škole
Guildhall School of Music and Drama u profesorky
S. McChulock. Stala se pravidelným hostem koncertů
pořádaných Nadací Emy Destinnové po celé Evropě: Londýn,
Vídeň, ale i u nás na zámku ve Stráži nad Nežárkou, aj. V roce
2003 se představila v sólovém partu Requiem W. A. Mozarta
v italském Vercelli. Zpívala Vánoční mši J. J. Ryby během
vánočního turné po Německu na přelomu roku 2001 – 2002.
Pořádá koncertní turné po celé České republice s významnou
lotyšskou klavíristkou Irinou Kondratěnko. Pro svůj
nepřehlédnutelný charismatický projev a bohatou divadelní
i koncertní činnost je dnes ve svém oboru velkým příslibem do
budoucna.

J. Rošková
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Dopoledne – literární besedy pro základní školy, odpoledne
pro ŠD – Udělej si záložku! Nejhezčí práce vystavíme. Přednáška
pro veřejnost – Indie – termín bude upřesněn na
www.knihovna.ostrov.cz a na plakátech.

Milé maminky a přátelé MC. Občanské sdružení Ostrůvek
Vám děkuje, že jste si i v tomto školním roce našli cestu k nám.
Dopolední činnosti, které v MC poskytuje zejména paní Kottková
jsou určeny pro děti od 0 – 4 let. V ostatních mateřských
centrech si tyto služby poskytují maminky na mateřské
dovolené samy, protože se hledá jen velmi obtížně zdroj
k zaplacení pracovnice. Občanskému sdružení se tento finanční
zdroj nepodařilo najít a tak jsou veškeré poskytované služby
bez nároku na odměnu. Vstupné, které se vybírá, pokrývá
výdaje na energie , pronájem a služby, aniž by zbýval přebytek
financí na pracovní sílu. Mateřské centrum je za pomoci MÚ
soběstačné, bez dluhů. Je potřeba, aby se našlo několik
maminek, či jiných přátel, kteří si rozdělí dopolední činnosti
v týdnu a začnou spolupracovat s OS – Ostrůvek, které jim
pomůže. Byla by velká škoda, kdyby se muselo MC k 1.1.2005
zavřít jen proto, že se nenajde pár šikovných maminek. Vše je
připravené, funkční, tak toho využijte. Lenka Kottková od
uvedeného data již nebude vykonávat tuto službu. Uvítáme
každého zájemce, OS Vám pomůže.Věříme v dobrou
spolupráci. Zájemci obracejte se na tel.602747447 nebo přímo
v MC.

S úctou všem OS – Ostrůvek.

Prodám garáž za hřbitovem.
Cena dohodou. Tel.: 353 844 388

Výstava

Přednáška

otevření 2. listopadu, Stará radnice

12. listopadu, 19.00 hod. Stará radnice

Výstava a přednáška

CESTA DO AFRIKY ANEB CESTA K LIDEM

Dne 2. listopadu 2004 byla v prostorách Staré radnice v Ostrově
zahájena výstava fotografií Lenky Taláckové, která potrvá do 26.
11.2004. Fotografie z Keni se věnují projektům Humanistického
Hnutí, tradičnímu životu kmene Massai a největšímu slumu
východní Afriky Kibera.
Nedílnou součástí výstavy je i přednáška, která bude 12.
listopadu na staré radnici s autorkou fotografií Lenkou
Taláckovou. Ta bude vyprávět nejen o své práci koordinátorky
KLP v rámci O.S.Dialog, ale i o svých cestách po Africe. Výstava
potrvá do 26. listopadu 2004

Vstupné na výstavu: 10 Kč
Vstupné na přednášku: 40 Kč

Městská knihovna
listopad

Řádková inzerce:

MC Ostrůvek
MAMINKY MAMINKÁM

Adventní koncerty

Pavlína Senič - soprán

Plán turistických akcí pro veřejnost
v listopadu 2004

06. 11. Kadaň – Františkánský klášter
13. 11. Hrušková – starověký kostel pod Krudumem
20. 11. Hrad Hartenštejn u Bochova a zámek Stružná
27. 11. Sokolov – turistický pochod Poslední výšlap

Bližší informace (doba odjezdu, počet km, org. pokyny) budou
k dispozici vždy od středy pro příslušný sobotní termín ve vitríně
KČT na Mírovém náměstí u autobusové zastávky na Karlovy
Vary. Tyto údaje jsou rovněž na internetové adrese
http://turiste.webpark.cz nebo na rozcestníku webových
stránek města Ostrova http://www.ostrov.cz.
Všechny uvedené akce jsou volně přístupny i pro nečleny Klubu
českých turistů.

RNDr. František Wohlmuth

Klub českých turistů

Druhý ročník Ostrovské volejbalové ligy
neregistrovaných hráčů pomalu končí.

Poslední turnaj se uskuteční 20.listopadu
v tělocvičnách ZŠ Ostrov, Masarykova

a Gymnázia Ostrov. Vyhlášení nejlepších týmů
proběhne na tančením večeru v restauraci Placka.
Více informací a obrázků najdete na našem webu

skborek.aktualne.cz.
Martin Fous

Sk Borek informuje
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Distribuce
Distribuci Ostrovského měsíčníku
do každé domácnosti ve městě

zajišťuje Česká pošta, s. p.

Pokud do 9. dne v měsíci OM
nebudete mít ve své schránce,

obracejte se prosím
přímo na Českou poštu,

tel.: 353 612 794
nebo 353 612 750.
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