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Ostrov vykroèil na Cestu porcelánu

Rok 2010 - 300 let porcelánu v Evropì

První ostrovské miminko roku 2010 
se narodilo manželùm Vrbasovým 
v Nemocnici Ostrov 2. ledna v 10.05 
hodin. Je to syn Matyáš. 

Pøi narození vážil 3,2 kg a mìøil 48 cm. 
Starosta mìsta Jan Bureš osobnì rodièùm 
malého Matyáše pogratuloval a pøedal jim 
finanèní dar od mìsta. S gratulací a dárkem 
se pøipojil i øeditel ostrovské nemocnice 
David Soukup. 

Ostrov má prvního 
obèánka roku 2010

Miroslava Svìtlíková, Odbor SVZ

Z obsahu:

Redakèní uzávìrka pøíspìvkù do 
pøíštího èísla je 9. února!
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Severozápadní Èechy se mohou pochlubit výrobkem, 
který proslavil Èeskou republiku po celém svìtì. Porce- 
lán, pro nìkoho všední výrobek, pro jiného umìlecké dílo 
s nekoneènými designérskými možnostmi. Porcelán jako 
jeden z mála produktù dokáže vyjasnit složité vztahy mezi 
umìním a užitnou hodnotou. To vše jako by bylo gene- 
ticky uloženo v údolí øeky Ohøe, kde na malém prostoru 
nalezneme celý porcelánový svìt. Ojedinìlý projekt 
„Cesta porcelánu“ mapuje více než 220 let trvající tradici 
výroby porcelánu v severozápadním regionu Èech. Na 
této cestì se seznámíme nejen s historií a souèasností 
výroby porcelánu, ale také s lidskými osudy a krásným 
i zajímavým prostøedím, které je s tímto produktem spoje- 
no. Nevšední cestu za porcelánem si mùžeme prodloužit 
podobnì koncipovaným projektem v Nìmecku s výcho- 
zím bodem v mìstì Selb.

Zakládajícími partnery tohoto projektu jsou Zámek 
Mostov, porcelánka Haas & Czjzek, Hrad Loket, Mu- 
zeum Sokolov, Muzeum Karlovy Vary, Støední prùmyslo- 
vá škola keramická a skláøská v Karlových Varech, Dùm 
kultury Ostrov a Zámek Klášterec nad Ohøí. Spoleèným 
jmenovatelem všech uvedených je blízký vztah k porce- 
lánu. Porcelánka Haas & Czjzek je nejstarší porcelánkou 
v Èechách, podobnì jako karlovarská keramická škola je 

Cestovní ruch a s ním spojená historie je jedním z pilíøù rozvoje našeho mìsta. Významným fenoménem 
ostrovské historie je nìkdejší výroba porcelánu v ostrovské porcelánce, známé pod znaèkou Puls. 
A právì tato skuteènost nám umožnila zapojit se do nového projektu. 

nestarší školou tohoto typu v zemích Koruny èeské. Na 
zámku Mostovì jsou vystaveny sbírky porcelánu z produk- 
ce porcelánky Haas & Czjzek, na loketském hradu je 
k vidìní porcelán z celého Karlovarska podobnì jako v kar- 
lovarském a sokolovském muzeu. Zámek v Klášterci je 
velice známý svými sbírkami porcelánu nejen z Èech, ale 
z celého svìta.

Cesta porcelánu se však nezamìøuje pouze na porcelán. 
Tato trasa je výbornou pøíležitostí pøedstavit turistùm další 
zajímavá místa v jednotlivých mìstech, jako jsou napøíklad 
parky nebo stavební památky. Je zajímavé, jak tìsnì Cestu 
porcelánu kopíruje náš døívìjší projekt Architektura 50. let 
20. století v Karlovarském kraji a Sasku. Není zøejmì náho- 
da, že starší tradici výroby porcelánu vystøídala tìžba ura- 
nové rudy, která si vyžádala nejrùznìjší podpùrné provozy. 
Finanèní prostøedky spojené s tímto odvìtvím a investo- 
vané do nové výstavy daly tìmto mìstùm novou cha- 
rakteristickou tváø. 

Projekt Cesta porcelánu je prozatím na samotném zaèátku 
své existence. Již dnes mùžete získat v informaèních cen- 
trech v Ostrovì prospekt, který uvádí základní informace 
o projektu a jeho partnerech. Další informace mùžete na- 
lézt také na webových stránkách www.cestaporcelanu.cz. 

Ing. Marek Poledníèek, øed. Domu kultury

Mìstská policie

Zimní radovánky 

Rozhovor s Miroslavem Güttnerem 

Klášterní areál 

Kino v Ostrovì 

Kultura v únoru

Country ples 

Jáchymovské památky 

Pod èarou 
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Eliška Rojíková a Vìra Tomanová, mladé hereèky 
souboru Hop-Hop ZUŠ Ostrov, získaly ve finále 
soutìže talentovaných dìtí jeden z deseti Zlatých 
oøíškù za své èetné úspìchy s pøedstavením Ruby 
a Garnet v režii Ireny Konývkové. Finále, kam se 
probojovalo 30 úèastníkù vèetnì èlenek souboru 
Hop-Hop, vysílala Èeská televize. Cenu dívky pøijaly 
od patrona soutìže Tomáše Töpfera. 

Úspìchy hry Ruby a Garnet: nominace z národního 
kola Dìtské scény, úèast na Jiráskovì Hronovì v roce 
2009, nominace za ÈR a výbìr mezinárodní porotou 
k úèasti na Svìtovém festivalu dìtského divadla 
v èervnu 2010. Obì mladé hereèky tak potvrdily 
úspìchy souboru Hop-Hop na domácí i mezinárodní 
scénì (úèast na festivalech v Rakousku, Anglii, 
Švýcarsku, Nìmecku, Itálii, Belgii). Dívky dostaly 
pozvání na tiskovou konferenci do Kaiserštejnského 
paláce v Praze a k natáèení dìtského poøadu ÈT1 
Høištì. 

Od zaèátku nového roku pokraèuje Nemocnice 
Ostrov v naplòování své vize, schválené koncepci 
a strategii rozvoje. V lednu zaèaly stavební opravy 
a úpravy interiérù na interním a chirurgickém oddì- 
lení, které by mìly být ukonèeny v dubnu letošního 
roku. V únoru má být zahájena rekonstrukce centrál- 
ních operaèních sálù, která potrvá do konce bøezna 
2010. V dubnu bude provedena výmìna výtahù. 
Veškeré èinnosti smìøují k výraznému zkvalitnìní po- 
skytovaných služeb klientùm Nemocnice Ostrov 
v souladu s vizí nemocnice. Tato èinnost je plánována 
a realizována s maximálním ohledem na stávající zdra- 
votnický provoz, klienty i personál. Dìkujeme všem 
klientùm za toleranci a pochopení a omlouváme se za 
doèasnì ztížené podmínky v pøípadì hospitalizace èi 
návštìvy v nemocnici v prùbìhu realizovaných akcí. 

V Zámeckém parku je celkem 1336 døevin. Nový 
projekt má za cíl ošetøení stromù základními 
zdravotními a redukèními øezy, pøípadnì statické 
zajištìní stromù pomocí bezpeènostních vazeb 
kvùli možnému rozlomení koruny. Souèástí pro- 
jektu je kácení silnì poškozených stromù, z nichž 
nìkteré jsou v havarijním stavu (63 døevin). 
Projekt zahrnuje i doplnìní novou výsadbou (sto 
nových stromù), která nezasáhne do základní 
kompozice parku a nebude provádìna mezi 
ochrannými valy Bystøice. K výsadbì byly vybrá- 
ny pøevážnì domácí druhy, vìtšinou alejové 
listnaté døeviny; výbìr respektuje místní podmín- 
ky i stanovisko památkáøù, nebo� Zámecký park 
je evidován jako nemovitá kulturní památka. 

Projekt se podává v rámci XIV. výzvy Operaèního 
programu životní prostøedí, Prioritní osa: 6 Zlepšování 
stavu pøírody a krajiny, Oblast podpory: 6.5 Podpora 
regenerace urbanizované krajiny. Je možné získat až 
90procentní dotaci: 85 % z Fondu soudržnosti a Evrop- 
ského fondu pro regionální rozvoj a 5 % ze Státního 
fondu životního prostøedí. Minimální spoluúèast na 
financování projektu žadatelem je 10 %. Potøeba finan- 
èního krytí projektu by nemìla pøekroèit 5,6 milionu 
korun. Pøedpokládané zahájení projektu je plánováno 
na leden 2011, ukonèení na listopad 2012. Kácení 
a ošetøení stromù je rozloženo do dvou etap, protože 
zásah v navrhovaném rozsahu by mìl pro park v pøí- 
padì jednorázové realizace velmi negativní dopad 
a ohrozil by i dosud zdravé stromy. Veškeré náklady 
na udržení dosaženého stavu a budoucí provoz 
parku bude muset mìsto Ostrov hradit z vlastních 
prostøedkù. 

Ostrovský Macík pøijal zaèátkem ledna první 
hendikepované zvíøe. Mladá žena našla poblíž  
nemocnice kotì. Kocourek asi ve vìku šesti mìsícù 
mìl vypíchnuté oèièko a zánìt dýchacích cest. 
Nálezkynì, která chce zùstat v anonymitì, ho odvezla 
k veterinárnímu lékaøi a uhradila mu operaci oka 
a léky. Poté ho pøivezla do azylu Macík v Horním 
Žïáru. Ko�átko je ve vážném stavu a má trvale 
poškozený zrak. Doufáme, že se nám je podaøí 
zachránit a bude moci žít s ostatními zvíøátky u nás. 
Pravdìpodobnì se jedná o dùsledek silvestrovských 
oslav, nebo mu toto zranìní nìkdo pøivodil úmyslnì.

V prùbìhu prosince strážníci zjistili 298 pøestup- 
kù a uložili za nì sankce v celkové výši 22 200 Kè, 
z toho bylo 241 pøestupkù v dopravì a 57 na 
úseku veøejného poøádku. Mimo to øešili 111 
oznámení obèanù, a to jak na linku 156 (95 ozná- 
mení), tak i oznámení pøímo na služebnì MP 
Ostrov, dále strážníci doruèili 29 písemností 
a celkem 19 výzev k úhradì nedoplatku èi 
pokuty, v rámci prevence mìli strážníci jednu 
besedu v mateøské škole a v 19 pøípadech 
spolupracovali s PÈR. 

Strážníci za loòský rok zjistili celkem 4197 
pøestupkù a uložili za nì sankce v celkové výši 
458 800 Kè. Chtìl bych podìkovat všem, kteøí 
svým pøièinìním pomohli strážníkùm odhalovat 
nešvary a pøestupky ve mìstì a chtìl bych je 
ujistit, že i v roce 2010 budou strážníci Mìstské 
policie Ostrov dìlat vše pro to, aby si zasloužili 
pøízeò obèanù i návštìvníkù mìsta.

Kontakty

1. prosince Pracovník marketu oznámil, že zadrželi 
pachatele krádeže. Byl to 26letý obèan Ostrova, který 
odcizil zboží v hodnotì 107 Kè. Jelikož o jmeno- 
vaného mìli zájem i policisté PÈR, byl pachatel 
pøevezen na jejich služebnu. Odcizené zboží bylo 
vráceno do prodejny a vìc je øešena jako pøestupek 
proti majetku. 

3. prosince Pøi obchùzce zjistili strážníci v Zahradní 
ulici u garáží neoprávnìnì založenou skládku. Na 
místì bylo provedeno šetøení, avšak pachatele, který 
je podezøelý ze spáchání pøestupku proti veøejnému 
poøádku, se odhalit nepodaøilo. Strážníci proto vìc 
pøedali Odboru správy majetku mìsta na MÚ 
Ostrov, který zajistil odklizení skládky na náklady 
mìsta.

9. prosince Oznámení o rušení noèního klidu 
v Jungmannovì ulici. Po pøíjezdu na místo zadrželi 
strážníci pachatele pøestupku, 20letého muže 
z Ostrova. Pøestupce od svého dalšího jednání upustil 
a vìc byla vyøešena domluvou.

11. prosince Oznámení z marketu, že zadrželi pacha- 
tele krádeže. Strážníci na místì zjistili, že 82letá žena 
z Ostrova odcizila zboží v hodnotì 113 Kè. Strážníci 
uvedený pøestupek proti majetku vyøešili uložením 
blokové pokuty. Zboží bylo vráceno do prodejny.   

21. prosince Oznámení, že v Kollárovì ulici leží na 
chodníku starší muž a nejeví známky života. Strážníci 
vyjeli okamžitì na místo a rovnìž byla pøivolána RZS, 
která jela z Karlových Varù. Strážníci zjistili, že 69letý 
muž z Ostrova ležící na chodníku nedýchá a pokusili 
se ho oživit. Všechny oživovací pokusy však byly mar- 
né a lékaø RZS po pøíjezdu pouze konstatoval smrt.

28. prosince 34letý muž z Klášterce nad Ohøí odcizil 
v marketu zboží v hodnotì 145 Kè. Vìc byla na místì 
vyøešena jako pøestupek proti majetku a muži byla 
uložena bloková pokuta.

Mìstská policie Ostrov: 
tel. 156, mob. 777 766 074 
Policie ÈR: tel. 158 
Obvodní Policie ÈR Ostrov: tel. 353 612 833 

Rychlá záchranná služba: tel. 155, hasièi 112, 150 

V prosinci se v Ostrovì narodilo 10 dìtí, zemøelo 12 
obèanù. Manželství uzavøely tøi páry. K trvalému 
pobytu ve mìstì se bìhem prosince 2009 pøihlásilo 
15 osob, odstìhovalo se jich 21. Celkovì tedy ve 
mìstì ubylo osm obèanù. Prùmìrný vìk ostrovských 
obyvatel v prosinci 2009 byl 41,08 let. Celkový poèet 
obyvatel hlášených v Ostrovì (vèetnì pøilehlých 
obcí) k 31. prosinci 2009 byl 16 968.

Ošetøení stromù 
v Zámeckém parku

Zmìna stavu obyvatel mìsta 
Ostrova v prosinci 2009

Matrika MÚ Ostrov 

red

Ostrovská Jednotka sboru dobrovolných hasièù 
dostala jako sponzorský dar nový defibrilátor 
(oživovací pøístroj) v pøibližné cenì 56 tisíc 
korun.

Sponzorský dar zakoupila a vìnovala hasièùm 
Ostrovská teplárenská, a.s. 

„Toto zaøízení nám urèitì pomùže zachránit více 
lidských životù,“ øekl pøi pøevzetí daru velitel hasièské 
jednotky Josef Èerný. 

Ostrovští hasièi 
získali defibrilátor

red 

Novinky 
v Nemocnici Ostrov 

Zlatý oøíšek 
doputoval i do Ostrova

První letošní zvíøátko v azylu 

Mìstská policie Ostrov 
v prosinci 2009

Bc. Pavel Èekan, velitel MP Ostrov

Andrea Zvolánková, mluvèí NO

red

Hana Šimková, OS Macík

Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Automatický defibrilátor                         Foto: Archiv JSDH Ostrov 

Ilustraèní foto

Vzhledem k velmi drastickému pohledu na zubožené 
kotì se redakce rozhodla skuteènou fotku nezveøejnit.
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Realizace dopravních staveb ve mìstì zasáhla i do 
prostoru pøed Zámkem (budova SPŠ Ostrov), kde 
stavebními úpravami dochází k dopravním zmìnám. 
Je nutno uzavøít komunikaci Jáchymovská od 
køižovatky z Karlovarské ulice (zde je zajištìn èásteèný 
pøístup k penzionu Myslivna) až po výjezd z par- 
kovištì a autobusové zastávky. Uzavøen je i prùjezd 
pøes stávající parkovištì; v této èásti je umožnìn 
prùjezd a zastávka autobusùm hromadné dopravy 
s tím, že zastávky budou posouvány dle probíhajících 
prací. Uzavírka se netýká obousmìrného prùjezdu 
pro obchodní dùm Albert. Jako náhrada parkovacích 
míst pøed Zámkem má sloužit nové parkovištì pøed 
penzionem U Kuèerù.

Pro stanovení objízdné trasy bylo nutné zprovoznit 
kruhovou køižovatku v Nádražní ulici (propojení ulic 
Nádražní, Dukelských hrdinù) a kruhovou køižovatku 
ulic Krušnohorská, Masarykova, Dukelských hrdinù. 
Tyto komunikace jsou zatím ve zkušebním provozu 
(pøedèasném užívání) a je nutné zde dodržovat rych- 
lostní omezení i opatrnost pøi provádìní dokonèova- 
cích prací na chodnících a zeleni. Pro uzavøený úsek je 
stanovena objízdná trasa. Ve smìru do mìsta:  
Karlovarská, Nádražní, Dukelských hrdinù - kruhová 
køižovatka, Masarykova (v obousmìrném provozu). 
Ve smìru z mìsta: Jáchymovská, Krušnohorská, 
Dukelských hrdinù, Nádražní, Karlovarská (v obou- 
smìrném provozu). V rámci uzavøeného úseku bude 
zajištìn oprávnìný pøístup dopravní obsluhy k jed- 
notlivým nemovitostem.

V rámci uzavírky v Jáchymovské ulici jsou 
vyzýváni obèané mìsta k vìtšímu využívání 
výjezdu i pøíjezdu do Ostrova po obchvatu mìsta 
(v obousmìrném provozu). Vìøíme, že svou 
kázní pøispìjí ke zdárnému dokonèení díla 
a uzavírka se obejde bez dopravních nehod. 
Zmìny vyžádané stavebními úpravami by mìly 
být ukonèeny nejpozdìji 30. kvìtna letošního 
roku, kdy bude obnoven èásteèný provoz. 

Upozornìní na uzavírku 
komunikace

Zimní stadion Ostrov
(Platí do konce dubna)

Út 17.45-19.15 hod.
St 12.00-13.30 hod.
Pá 17.00-18.30 hod.
Ne 17.30-19.00 hod.

Veškeré informace o bruslení jsou také ve vývìsní 
skøíòce pøed ZS Ostrov a na: www.zsostrov.comFoto: Martina Novotná

Dìkujeme všem, kteøí ochotnì pøispìli ke zdár- 
nému prùbìhu sbírky ve dnech 4. až 14. ledna 
v Ostrovì a okolí. Podìkování patøí i 63 koled- 
níkùm a jedenadvaceti vedoucím skupinek. 
Pøedevším však dìkujeme vám, kteøí jste opìt 
otevøeli svá srdce a rozhodli se spoleènì 
s námi již podesáté pomáhat potøebným. 

Pøi letošní sbírce bylo celkem vybráno 67 939 Kè. 
Z toho v Ostrovì (vè. Tøíkrálového koncertu) to bylo     
26 453 Kè, v Hroznìtínì 19 536 Kè, Merklínì 
10 770 Kè, ve Velichovì a Radošovì 4 507 Kè a ve 
Stráži nad Ohøí 6 673 Kè. Z tìchto finanèních 
prostøedkù se Oblastní charitì Ostrov vrátí již tra- 
diènì 65%, tj. 44 160 Kè (15% z vybrané èástky je 
urèeno na podporu projektù Diecézní charity Plzeò, 
10% na humanitární pomoc v zahranièí, 5% na 
podporu projektù Charity ÈR, která sbírku vyhlásila 
a 5% na nezbytnou režii sbírky). 

Navrácené finanèní prostøedky budou použity na 
obnovení vybavení nìkterých pokojù našich uživa- 
telù v Domovì pokojného stáøí v Hroznìtínì (polo- 
hovací postele, šatní skøínì ad.). 

Spolek Bürgerforum2000plus organizuje již nìkolik 
let Kulturní noc ve Wunsiedelu (Wunsiedler 
Kulturnacht). V letošním roce pøipadá konání této 
akce na sobotu 8. kvìtna. V rámci této akce se bude 
prezentovat mj. poulièní divadlo a pro diváky bude 
také pøipraveno autorské ètení a hudební produkce. 
Naše nové partnerské mìsto Wunsiedel srdeènì zve 
na další roèník Kulturní noci ve Wunsiedelu zejména 
zájmové skupiny z Ostrova, ale i ostrovské obèany. 

V pøípadì zájmu o úèast na Wunsiedler 
Kulturnacht 2010 se obracejte pøímo na orga- 
nizátory, kontakt: Rupert Ziegler, tel. 004 992 
323 168. 
Doplòující informace na: www.wunsiedel.de. 

O možnostech zimních aktivit v Krušných horách ètìte na stranì 5

Výsledky 
Tøíkrálové sbírky 
2010

Mgr. Tomáš Fexa, øeditel Charity

Kulturní noc 
ve Wunsiedelu 2010

Mgr. Lucie Mildorfová, ved. Odboru KSVS

Bruslení pro veøejnost

Milí spoluobèané, drazí ètenáøi Ostrovského 
mìsíèníku,

Vážení spoluobèané, milí ètenáøi, rád bych vám 
znovu popøál do roku 2010 hodnì zdraví, štìstí, 
spokojenosti a pohody s vašimi nejbližšími. 

chtìl bych vás touto cestou pozdravit a seznámit vás 
s tím, co nás bude èekat v tomto roce. Klíèový doku- 
ment, tedy rozpoèet mìsta, zastupitelstvo na svém 
lednovém zasedání schválilo. Hlavními oblastmi, kam 
smìøují jeho preference, jsou školství, volný èas a kul- 
tura. K jednotlivým projektùm bych se vrátil v následu- 
jících èíslech mìsíèníku. Tento svùj èlánek bych rád 
vìnoval poplatkùm za odpady a zvýšení danì z nemo- 
vitosti. Tedy oblastem, kde budeme také platit letos 
více a které jsou pøíjmem rozpoètu mìsta. U poplatkù 
za sbìr a svoz komunálního odpadu dochází v letoš- 
ním roce k rùstu o necelé 3,5%. Dùvodem je zdražení 
poplatkù za ukládání odpadù na skládku Èinov, kam 
smìøuje prakticky celý smìsný komunální odpad 
z mìsta. A pak se zvýšila sazba DPH o jeden procentní 
bod. U nádoby 1100 litrù, která je ve mìstì asi nej- 
èastìjší, toto zdražení (pøi vývozu jednou týdnì) dìlá 
necelých 759 Kè za rok; to se obvykle rozpoèítá na celé 
sdružení vlastníkù bytových jednotek. Sice se to nemu- 
sí zdát jako výrazné navýšení, ale i v tomto kontextu 
bych rád pøipomnìl, že tøídìný odpad, tedy papír, sklo 
a plasty, mùžeme ukládat do speciálních sbìrných 
nádob bezplatnì a tím si tak snižovat smìsný odpad 
v popelnicích. Tedy ušetøit. 

Nìkteøí z vás se na mì také obracejí s dotazem, jak to 
bude s daní z nemovitosti. V první polovinì roku 2009 
jsme byli osloveni finanèním úøadem, že pokud by- 
chom chtìli zvýšit daò z nemovitosti, která je celá 
pøíjmem mìsta, musíme toto rozhodnutí uèinit do 
30. èervna 2009. Už v roce 2008 jsme se rozhodli, že 
tuto daò nebudeme zvyšovat, a to pøedevším proto, že 
chceme podpoøit stávající i nové obyvatele a tento 
pøístup jsme zvolili i v roce 2009. V druhé polovinì ro- 
ku ji však za nás dvojnásobnì zvýšil stát. Takto získané 
prostøedky budou využity pøedevším na investice do 
zlepšování života ve mìstì.

Proè se nìkteré poplatky 
letos zvyšují

Ing. Jan Bureš, starosta mìsta

Vladislav Lupaè, Odbor investic

Zimní krajina vybízí k procházkám.

Foto: Mgr. Tomáš Fexa
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Zprávy ze škol

V samém závìru loòského roku uspoøádalo 
Ministerstvo školství, mládeže a tìlovýchovy 
v poøadí již šestou støedoškolskou ekologickou 
konferenci, která se snaží pøimìt studenty 
støedních škol, aby se zamysleli nad souèasným 
stavem ekologie a navrhli do budoucnosti pøi- 
jatelná øešení pro záchranu životního prostøedí. 

Konference se poprvé zúèastnila dvojice studentù 
tøetího roèníku oboru 
Technické lyceum, On- 
døej Machatý a Matìj 
Leško,  k teø í  pøed 
vrstevníky i odborníky 
prezentovali svùj pøí-
spìvek Mineralogie 
a hornictví v Jáchymo- 
vì z hlediska ekologie. 
Tato práce vznikla loni 
jako souèást støedo- 
školské odborné èin- 
nosti; bìhem jejího 
vzniku si autoøi (jeden 
z nich trvale žije v Já- 
chymovì) zjiš�ovali ce- 
lou øadu informací 
v jáchymovském muzeu a zjištìné informace konzul- 
tovali s mineralogem. Výsledkem jejich snažení je 
práce, pojednávající o minerálech nacházejících se 
v bezprostøední blízkosti Jáchymova a poukazující na 

SPŠ Ostrov na ekologické konferenci
skuteènost, že ne všechna ekologická rozhodnutí, jež 
byla v minulosti realizována, jsou ku prospìchu vìci. 
Radon, který se v našich konèinách hojnì vyskytuje, 
dokáže výraznì ovlivnit životy obyvatel. Práce se 
dotkla otázky, kterak se s radonovým nebezpeèím 
vyrovnává trvale žijící obyvatelstvo i jak reagují novì 
pøíchozí. Dvojice studentù hledala odpovìdi na 
otázku, do jaké míry bylo radonem zasaženo okolí 

mìsta, kam se v mi- 
nulosti odvážela su� ze 
starých omítek obsa- 
hující nebezpeèné lát- 
ky. 

Naši zástupci svou 
úèast na ekologické 
konferenci hodnotí 
velmi pozitivnì: nejen- 
že se jim za jejich sna- 
žení dostalo uznání ze 
strany námìstkynì mi- 
nistra životního pro- 
støedí Rut Bískové, ale 
zároveò mìli možnost 
porovnat své snažení 

s pracemi jiných studentù škol z celé republiky. Jejich 
postøehy z konference se dají shrnout do jedné vìty: 
Nevedeme si jako škola vùbec špatnì. 

Mgr. Libor Háèek, RNDr. Helena Míèková

Od prosince do bøezna je objekt Ekocentra z dùvodu 
zazimování zvíøat o víkendech pro veøejnost uzavøen. 
Délka tohoto období se mùže zmìnit podle aktuální 
situace.

Nemusíte je vyhazovat do popelnice. Darujte je našim 
zvíøátkùm v Ekocentru. Dìkujeme.

Informace: 

Nevíte, co se starým peèivem?

Ekocentrum po-èt 10.00-18.00 hod., 
pá 10.00-16.00 hod., tel. 353 842 389. 

Víkendové prohlídky 
pro veøejnost v Ekocentru

MDDM Ostrov

Václav Hraba, ved. EC

Šárka Märzová, ved. odd.

Halový turnaj malých fotbalistù

V. roèník Memoriálu Zdeòka Filipa pro roèníky 1997-98 

III. roèník Liapor Cupu pro roèníky 1999        

III. roèník o Pohár MDDM Ostrov pro roèníky 2000. 
Každého turnaje se kromì ostrovských zúèastní muž- 
stva Ústeckého, Plzeòského a Karlovarského kraje.
Noc se zvíøátky, pøenocování

Pro velký úspìch opìt pøipravujeme pro dìti 6-10 let 
pøenocování v MDDM se zajímavým programem, 
soutìžemi a veèerní návštìvou Ekocentra. Pøihlášky od 
1. února v MDDM, uzavírka pøihlášek 15. února.
Masopustní karneval

Zveme malé i vìtší dìti na masopustní odpoledne 
s masopustními koblížky, v jehož prùbìhu si pøipome- 
nou masopustní zvyky, ale hlavnì si v maskách zasoutìží 
a zatanèí. V soutìži masek rádí pøivítáme dìti i dospìlé, 
zejména v masopustních kostýmech (šašek, medvìd, 
kominík ad.)
Velikonoèní dekorace
Výtvarná rukodìlná soutìž v kategoriích: I. pøedškoláci, 
II. školáci do 10 let, III. školáci nad 10 let. Tvoøit lze 
libovolnou technikou s libovolnými materiály (vajíèky, 
kvìtináèi, vìnci, pedigem, drátem, papírem, tìstem, 
perníkem, proutky, keramikou ad.). Práce oznaète ce- 
dulkou se jménem dítìte, vìkem, školou a osobnì do- 
ruète do MDDM nejpozdìji do 29. 3. V každé kategorii 
budou vyhlášeni tøi vítìzové. Ceny budou pøedány 1. 4., 
všechny práce budou vystaveny od 1. do 16. 4.
Jarní pøímìstský tábor
Na jarní prázdniny 8. až 12. bøezna pøipravujeme pøí- 
mìstský tábor pro dìti od 1. tøídy. V programu bude pla- 
vání, bruslení, návštìva Ekocentra, výlet do obory v Háj- 
ku, vycházky, hry a soutìže. Cena 800 Kè zahrnuje strav- 
né (snídanì, obìd, svaèina), pitný režim, vstupné (ba- 
zén, bruslení), jízdné vlakem na Velký rybník, odmìny 
na soutìže. Bližší informace a pøihlášky od 1. února, 
odevzdání pøihlášek a úhrady tábora nejpozdìji do 26. 
února v Domì dìtí. 
Informace: MDDM po-pá 10.00-18.00 hod., tel. 353 
613 248. 

Pøednáška pro veøejnost: Ochrana našich plazù

Pøednáška vás seznámí se základními informacemi 
o biologii, životních nárocích, ohrožení a ochranì plazù. 
Zbaví vás pøedsudkù o hadech, poznáte jejich krásu a je- 
dineènost. Pøednáší Karel Janoušek a Radka Musilová. 

Zimní Svatošky

Nenároèný turistický výlet do skalního útvaru poblíž 
Karlových Varù. Výlet bude spojen s hrami v pøírodì. 
Bližší informace a pøihlášky: v Ekocentru do 22. února. 
Co o nich víte?  

Pro všechny pøíchozí bude pøipraven jednoduchý 
vìdomostní test o zvíøatech chovaných v Ekocentru. 
Test bude na místì vyhodnocen.
Halové rybáøské závody

Regionální soutìž v halových rybáøských doved- 
nostech. Závody jsou jen pro registrované, ostatní se 
ale mohou zúèastnit jako diváci. Podmínkou je obuv 
vhodná k pøezutí do prostor tìlocvièny. 
Povídání o…
Spojení mezi pøírodními národy a rùznými živoèišnými 
druhy. Pøíklady tradièního soužití, lovu i tabuizování  
zvíøecích druhù. Tento a další výukové programy si 
mùžete zamluvit telefonicky  v Ekocentru. 

13. února 8.30-13.30 hod., hala TJ Ostrov

14. února 8.30-13.30 hod., hala TJ Ostrov

14. února 14.00 hod., hala TJ Ostrov

19.-20. února 

23. února 16.00 hod., spoleèenský sál DK Ostrov

19. února 16.00-17.00 hod., Ekocentrum 

27. února     

24.-26. února 11.00-16.00 hod.

28. února od 8.00 hod., tìlocvièna ZŠ Masarykova

Ekocentrum Ostrov

Ondøej Machatý (vlevo) a Matìj Leško                Foto: Ing. Dana Ptáèková

Foto: Archiv MDDM Ostrov
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ZŠ J. V. Myslbeka 
a MŠ Ostrov

Letos již pošesté pøipravujeme pøijímací zkoušky 
naneèisto, a to na sobotu 20. bøezna. Tentokrát to 
bude pro uchazeèe o studium na naší škole 
z 5. tøíd základních škol. 

Zkoušky jsou organizovány tak, aby ve všech ohle- 
dech co nejvíce odpovídaly ostrým pøijímaèkám, 
které následují v dubnu. Víme, že je to pro adepty 
studia na gymnáziu velmi cenná zkušenost, která 
u skuteèných pøijímacích zkoušek mùže výraznì 
pomoci. Žáci totiž poznají prostøedí školy, seznámí se 
s èasovým rozvržením a organizaèní podobou zkou- 

šek. Vyhodnocení testù mùže poodhalit silnìjší 
a slabší místa uchazeèù tak, aby optimálnì doladili 
svou formu do ostrých zkoušek. Pøijímací zkoušky 
naneèisto organizuje Gymnázium Ostrov pro ucha- 
zeèe zdarma; znamená to, že žáci zaplatí pouze za 
test, který si po zkouškách samozøejmì odnesou 
domù. 

Testy pøipravuje spoleènost Scio. Vážíme si faktu, že 
se mùžeme spolehnout na naše profesory, kteøí 
zkoušky realizují zdarma a ve volném èase; organi- 
zování pøijímacích zkoušek naneèisto by bez jejich 
vstøícnosti nebylo možné. 

A jak se ke zkouškám pøihlásit? Základní podmínkou 
je podání pøihlášky ke studiu na naši školu do 
15. bøezna. Do stejného termínu je poté nutné podat 
také zvláš� pøihlášku k pøijímaèkám naneèisto. 

Znamená to, že pøihláška ke studiu není automaticky 
také pøihláškou ke zkouškám naneèisto! Pøihláška 
obsahuje jméno, název školy a tøídy, z níž se zájemce 
hlásí a kontakt na zákonného zástupce uchazeèe 
(telefon nebo e-mailová adresa). 

Gymnázium Ostrov: Zkoušky naneèisto 

Bilance I. pololetí v Mateøské škole 

Na závìr bych chtìla podìkovat vedení ZŠ J. V. 
Myslbeka za výbornou spolupráci. Také díky 
nim se nám daøí naši školku zvelebovat a vy- 
lepšovat tak, aby se v ní dìti cítily co nejlépe. 

Mezi pravidelné akce naší MŠ patøí divadelní 
pøedstavení, úèast na akcích Domu kultury a Mìstské 
knihovny a bruslení na zimním stadionu. S dìtmi také 
peèujeme o zvíøátka. Do Ekocentra jsme se na nì 
nešli jen podívat, ale pøinesli jsme jim i nìco k snìdku. 
Na podzim jsme nasbírali kaštany a žaludy a vydali se 
do obory v Hájku, kde jsme naplnili krmelce. Mìli 
jsme štìstí; mohli jsme pozorovat velké stádo daòkù. 

Zúèastnili jsme se také nìkolika výtvarných soutìží, 
kde se naše dìti pravidelnì umístily na prvních 
místech. Mezi další úspìšné akce patøila urèitì i ná- 
vštìva cirkusu. Jelikož jsme souèástí ZŠ, máme 
možnost postupnì seznamovat dìti s prostøedím 
a životem na základní škole. S našimi pøedškoláky 
jsme se zúèastnili vyuèovací hodiny v 1. tøídì 
a navštívili i školní družinu. 

Poslední mìsíc v roce u nás bylo opravdu živo. 
Navštívili nás Mikuláš, èert a andìlé. Vyrábìli jsme 
dárky a vánoèní pøání, pekli vánoèní cukroví a pøi- 
pravovali se na Den otevøených dveøí. Dìti pøedvedly 
rodièùm i ostatním návštìvníkùm pøedstavení plné 
básní, písní a taneèkù. Vyvrcholením pak byly Vánoce 
v MŠ. Pøipomnìli jsme si vánoèní tradice a zvyky, 
zazpívali koledy a pak už nás èekalo rozbalování 
dárkù, kterých bylo letos opravdu hodnì. 

V lednu nás navštívil klaun a zimní poèasí jsme využili 
k mnoha zimním radovánkám. Pozorovali jsme stopy 
zvíøat a vyrazili jsme do blízkého lesa, abychom zví- 
øátkùm pøinesli nìco na zub. 

Program

Tak by to øekl Hamlet, kdyby nebyl princ. Poøad 
monologù a dialogù souboru Na poslední chvíli pod 
vedením Lucie Velièkové. 

Hraní pro školy. Poøad monologù a dialogù souboru 
Hop-Hop pod vedením Ireny Konývkové. Dopro- 
vází Písk-Písk Vlastislava Mareše.

Být èi nebýt VIII. V poøadu monologù a dialogù se 
pøedstaví žáci LDO pod vedením Ireny Konývkové. 
Vstupné 30 Kè.

Interní koncert. Zahrají žáci hudebního oboru.

1. února 18.00 hod. 

4. února 9.00, 10.00, 11.00 hod., MINIDIVadélko 
ZUŠ

5. února 19.00 hod. 

9. února 17.00 hod., sál ZUŠ 

ZUŠ Ostrov

Jaroslav Chmelík zást. øed. 

Pøihlášku je možné doruèit poštou nebo osobnì 
dosekretariátu Gymnázia Ostrov, nebo elektronicky 
na adresu: velicka@gymostrov.cz. 

Podrobnìjší informace naleznete na internetových 
stránkách školy. Zájemci o studium na naší škole, 
nezapomeòte se pøihlásit, tìšíme se na vás! 

12. února 16.30 hod.

25. února 17.00 hod., sál ZUŠ 

3. února, ZUŠ Beèov:

13. února, Horšovský Týn:

Vedra. Poøad pøednesu poezie a prózy žákù pøíprav- 
ného roèníku Ireny Konývkové. Jako hosté vystoupí 
žáci 6. a 1. roèníku.

Interní koncert. Zahrají žáci hudebního oboru.

Akce ZUŠ mimo Ostrov
 Okresní kolo soutìže ZUŠ 

v komorní høe s pøevahou dechových nástrojù. Zú- 
èastní se soubory HO.

 Krajské kolo soutìže 
monologù a dialogù. Zúèastní se žáci LDO pod 
vedením Ireny Konývkové a Lucie Velièkové.
Upozornìní: Pokud není uvedeno místo konání, 
bude upøesnìno na plakátech. 

Mgr. Libor Velièka

Jarmila Jägerová, ved. uèitelka MŠ

V zimních mìsících si mùžete lebedit, že naše 
mìsto leží na úpatí Krušných hor. V blízkosti 
Ostrova je totiž pomìrnì velké množství atrak- 
tivních lokalit, kde si každý v tomto období mùže 
pøijít na své. K nejznámìjším bude jistì patøit hor- 
ské støedisko Boží Dar, které má v oblasti zimních 
radovánek netušené možnosti. 

Nejvìtším lákadlem je Lyžaøský areál Neklid a neda- 
leký Klínovec. Na Neklid (850-1135 m n. m.) se do- 
stanete z Božího Daru autem, nebo mùžete vyzkoušet 
vlek Pøibližovák, který zaèíná za hotelem Praha. Areál 
otvírá náruè lyžaøùm všech kategorií. Jste-li ale zaní- 
ceným snowboardistou, nebo to prostì chcete jen zku- 
sit, zamiøte radìji rovnou na bezvadnì vybavený snow- 
park. V místì se poøádají závody Èeského poháru. 
V zimní sezónì mùžete využít skibusy, které jezdí k Ly- 
žaøskému areálu Klínovec. Na samém vrcholu Klínov- 
ce (1244 m n. m.) vás trochu smutnì pøivítá zøícenina 
kamenné rozhledny, u které je rozlehlé parkovištì. 
Najdete tu dva lyžaøské areály, Klínovec jih a Klínovec 
sever. Od roku 2007 mohou všichni návštìvníci po- 
užívat na všech vlecích a lanovkách jednotné jízdenky, 
což je užiteèné a pohodlné. Najdete tu 7,4 km svahù, 
které mohou být podle potøeby umìle zasnìžovány. 
Bìžkaøi ocení 5 km upravovaných bìžeckých tras, na 
které navazuje dalších 50 km v Nìmecku. 

Máte radìji klidnìjší místa pro svoje zimní radovánky? 
Potom navštivte Pernink (850 m n. m.), kde si mùžete 
vybrat ze dvou sjezdovek, Lyžaøský areál Velflink nebo 
Lyžaøský areál Nad Nádražím. První bych doporuèila 
pøedevším rodinám s dìtmi, v tom druhém najdete 
nejdelší sjezdovku v obci. V Perninku se vám nabízí 
další zimní potìšení, a to kluzištì v jednom z areálù. 
My Ostrovští už jsme si sice zvykli na náš „Zimák“, ale 
v kombinaci s lyžováním mùže být bruslení v Perninku 
velká zábava, navíc si k nìmu mùžete pøidat bìžkaøení. 
V tìsné blízkosti areálu je osvìtlené koleèko pro bìž- 
kaøe. Velkou výhodou je lyžování bez front a za dob- 
rou cenu; totéž splòují i další zimní støediska na 
Ostrovsku. Vhodným pøíkladem je Lyžaøský areál 
v Abertamech (840-1000 m n. m.). Sjezdovka je zde 
sice krátká, ale o to prudší. Délka vleku je 300 m. V No- 
vých Hamrech (690 m n. m.) si mùžete zajezdit na pìti 
sjezdovkách rùzné délky a obtížnosti. Milovníci snow- 
boardingu by si nemìli nechat ujít U-rampu na sjez- 
dovce Nad Kostelem. 

Pro vás, kteøí radìji vyznáváte bílou stopu je samo- 
zøejmostí napojení na Krušnohorskou magistrálu. Trasa 
zaèíná u vodní nádrže Skalka v Chebu a pøes známé 
Františkovy Láznì a Kraslice vás postupnì pøivede do 
Krušných hor s nejvyšším vrcholem Klínovec. Celková 
délka trasy je 242 km a v celém jejím prùbìhu se na ni 
napojuje øada stezek a znaèených turistických cest pro 
pìší, cyklisty i bìžkaøe. V našem pøímém sousedství ur- 
èitì stojí za zmínku mìsto Jáchymov (800-930 m n. m.) 
a obec Merklín (540 m n. m.). Tìsnì nad lázeòským 
mìstem se nachází Lyžaøský areál Náprava, který nabízí 
pravidelnì upravované sjezdovky. K dispozici jsou tøi 
lyžaøské vleky, z nichž jeden je pøizpùsoben potøebám 
zaèáteèníkù a malých dìtí. Za zmínku stojí i klidné 
lyžování na Mariánské, úplným opakem je pak 
sjezdovka Jáchymov støed, která je dlouhá 700 metrù 
a je znaèená jako èerná. Na ni pak navazují sjezdovky 
s oznaèením èervená a turistická. Klidné lyžování za 
dobrou cenu vám nabídne i malé Lyžaøské støedisko 
Merklín. Ve všech výše jmenovaných areálech se 
mùžete obèerstvit, vìtšinou zde najdete i školy lyžování 
a snowboardingu, veèerní èi noèní lyžování nebo tøeba 
pùjèovnu sportovního zimního vybavení. Jestli uva- 
žujete o nìjakém tom zimním vyžití, urèitì nejdøív 
zapøemýšlejte, jaký zážitek vlastnì oèekáváte, jak je na 
tom vaše kondice, penìženka a v neposlední øadì vaše 
vybavení na hory. Naše krajina nabízí spousty mož- 
ností, vždy� i taková procházka zimní pøírodou mùže 
mít svoje neopakovatelné kouzlo. 

Vzhùru za zimními radovánkami

Martina Novotná

Foto: Archiv Gymnázia Ostrov



Jaké jsou nejvìtší nešvary lyžaøù?

Co byste rád vzkázal 
ètenáøùm?

Všem ètenáøùm pøeji, aby 
kluky v èervených bun- 
dách nikdy nepotøebovali. 

Øekl bych, že nejvìtším nešvarem je rychlá ne- 
bezpeèná jízda a neschopnost odhadnout své tech- 
nické dovednosti. Nìkteøí lyžaøi svou nepøimìøenou 
jízdou èasto ohrožují zaèáteèníky, kteøí se na 
sjezdovce nepohybují tak jistì a nejsou schopni 
rychle zareagovat a vyhnout se. Základním vyba- 
vením sjezdaøe by mìla být pøilba. Dalšími vhodnými 
doplòky jsou chrániè páteøe, alespoò pro dìti a také 
speciální chránièe zápìstí pro snowboardisty. 
Lyžaøské brýle a vhodné obleèení do hor je už dnes 
samozøejmostí. Pokud dojde k úrazu na sjezdovce, 
pøednì je dùležité zabezpeèit místo proti další kolizi 

postavením lyží do køíže nad nehodu. Dále kon- 
taktovat záchranáøe Horské služby a pøípadnì po- 
skytnout v mezích možností první pomoc. Lyžaøi si 
èasto zraòují kolenní vazy a snowboardisté zase mají 
zlomeniny zápìstí èi poranìní ramen. Desatero 
urèuje, jak se mají návštìvníci 
na horách chovat. Jde o první 
oficiální metodiku, která 
koresponduje s doporuèe- 
nými pravidly chování na 
horách i v ostatních evrop- 
ských státech. 

Na Horskou službu se 
mohou lidé obrátit pøi 
jakýchkoli nesnázích èi úrazu 
v horském terénu. Záchranáøi 
poskytují také informace 
o stavu sjezdových i bìžec- 
kých tratí, pøípadnì o poèasí. 
Dále pak provozují pøed- 
náškovou èinnost, napø. pro 
lyžaøské kurzy.Rád bych 
pozval všechny zájemce do 
Krušných hor, kde je mnoho 
hezkých míst. Hory jsou to 
krásné, ale umìjí být i kruté, 
takže by je návštìvníci nemìli 
podceòovat. 

Jak se mají lidé 
chovat na horách, 
aby byl jejich 
pohyb bezpeèný?

Jak se chovat na sjezdovkách 
a bìžeckých tratích?

Jak si má èlovìk poèínat, pokud se 
ztratí?

Hlavnì by nemìli pøe- 
ceòovat své schopnosti 
a pouštìt se do akcí, na 
které jim pak nestaèí síly. 
Rozhodnì by vždy pøi 
pohybu na horách mìli 

mít nabitý mobilní telefon. Mnozí lidé také nedbají 
doporuèení záchranáøù a vycházejí na túry ve velmi 
nepøíznivém poèasí, kdy to Horská služba 
nedoporuèuje. 

Pohyb na horách nevyžaduje od návštìvníkù nic 
složitého, jen obyèejnou lidskou slušnost a ohle- 
duplnost. Když jede èlovìk autem, také se na køižo- 
vatce rozhlédne. Velkým nešvarem je také posedá- 
vání snowboardistù uprostøed sjezdovek, kde je to 
velice nebezpeèné jak pro nì samotné, tak pro okolní 
lyžaøe. Ovšem i mnozí dospìlí se chovají bezohlednì 
a tím dávají špatný pøíklad svým dìtem. Co se týèe 
pohybu na bìžeckých tratích, je dùležitá zásada, že 
pøednost má bìžkaø, který jede na trati z kopce. Ten 
má totiž daleko menší manévrovací možnosti než 
lyžaø, který stoupá vzhùru a mùže ze stopy bez 
problémù uhnout. Dùležitá je tolerance, každý si mu- 
sí uvìdomit, že není na horách sám.

Pøedpokladem je již zmínìný nabitý mobilní telefon, 
což mnozí (zejména starší) návštìvníci hor podceòují. 
Dùležité také je, aby turisté pøedem informovali 
o zamýšlené túøe své pøíbuzné nebo aspoò recepci 
hotelu, kde jsou ubytováni. Pokud se èlovìk ztratí, 
mìl by kontaktovat nepøetržitý dispeèink Horské 
služby na Božím Daru na tel. 353 815 140 nebo linku 
112, kde mu zajistí následnou pomoc.
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Deset pravidel pro lyžaøe a snowboardisty

1. Ohled na ostatní lyžaøe 

2. Zvládnutí rychlosti a zpùsobu jízdy 

3. Volba jízdní stopy 

4. Pøedjíždìní 

5. Vjíždìní a rozjíždìní 

6. Zastavení 

7. Stoupání a sestup

8. Respektování znaèek 

9. Chování pøi úrazech

10. Povinnost prokázání se 

Lyžaø se musí neustále chovat tak, aby neohrožoval 
nebo nepoškozoval nìkoho jiného. 

Musí jezdit s pøimìøeným odstupem a s ohledem na 
vzdálenost, na kterou vidí. Svou rychlost a svùj styl 
jízdy musí pøizpùsobit svému umìní, terénním, snì- 
hovým a povìtrnostním pomìrùm, jakož i hustotì 
provozu.

Každý pøijíždìjící zezadu musí svou jízdní stopu zvolit 
tak, aby neohrožoval lyžaøe jedoucího pøed ním.  

Pøedjíždìt se mùže shora nebo zespodu, zprava nebo 
zleva, ale vždy pouze s dostateèným odstupem, který 
poskytne pøedjíždìnému lyžaøi èi snowboardistovi 
pro všechny jejich pohyby dostatek prostoru.  

Každý, kdo chce vjet do sjezdové tratì nebo se chce 
po zastavení opìt rozjet, se musí rozhlédnout nahoru 
a dolù a pøesvìdèit se, že to mùže uèinit bez ne- 
bezpeèí pro sebe a pro ostatní. 

Lyžaø se musí vyhýbat tomu, aby se zbyteènì zdržoval 
na úzkých nebo nepøehledných místech sjezdové 
tratì. Také ten, kdo upadl, musí takové místo uvolnit 
co nejrychleji. 

Ten, kdo stoupá nebo sestupuje pìšky, musí používat 
pouze okraj sjezdové tratì. 

Lyžaø musí vždy respektovat znaèení a signalizaci. 

Pøi úrazech je každý povinen poskytnout zranìnému 
první pomoc. 

Každý, a� svìdek, nebo úèastník, a� odpovìdný, nebo 
ne, je povinen v pøípadì úrazu prokázat své osobní 
údaje.

Miroslav Güttner našel v horách druhý domov
Ètyøiaètyøicetiletý Miroslav Güttner je novým náèelníkem Horské služby Krušné Hory. Narodil se 
v Ústí nad Labem, vystudoval Støední prùmyslovou školu v Duchcovì a poté pracoval ve svém oboru - 
jako dùlní technik. Po pøestìhování do Litvínova, kde se oženil, zastával funkci velitele družstva 
hasièù. K Horské službì se dostal jako dobrovolný èlen v roce 1997 v Litvínovì. Po osmi letech 
dobrovolné služby je nyní už pátým rokem profesionál. Rád sportuje, preferuje zejména horolezectví, 
lyžování a také in-line bruslení. Ve volných chvílích nepohrdne èetbou zajímavé knihy.

Foto: Archiv 
Miroslava Güttnera

Rozhovor vypracovala 
Ing. Aneta Hoffmeisterová
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Dùm kultury Ostrov zvažuje pøipravit pro své 
návštìvníky v letošním roce novinku: program 
pøímých pøenosù z Metropolitní opery New York 
pro novou sezónu 2010-2011.

Zájemci, kontaktujte nás prosím nejdéle do konce 
února na tel. 353 800 514 nebo emailem: 
halova@dk-ostrov.cz 

Devìt atraktivních titulù, pìt nových inscenací, oblí- 
bené pìvecké a dirigentské hvìzdy. (Informace o pro- 
jektu pøenosù Live in HD do ÈR na webových 
stránkách www.metinhd.cz)

Rádi bychom tyto pøenosy uskuteènili pro naše 
návštìvníky, proto ale potøebujeme vìdìt, zda o nì 
budou mít zájem. Vstupné se bude pohybovat mezi 
300 až 350 Kè za jeden pøímý pøenos. 

Anketa 
Program pøímých pøenosù 
z Metropolitní opery New York 

Výstava betlémù ostrovských sbìratelù již tradiènì 
ukonèila další sezónu ostrovského klášterního areálu. 
Když jsme na podzim pøipravovali údaje k pravidelné 
hodnotící zprávì pro orgány EU, konstatovali jsme 
mírný pokles návštìvnosti, který kopíroval stav 
cestovního ruchu v celé republice. Závìr roku však 
pøinesl zásadní zvrat a koneèná èísla dokonce pøedèila 
naše pùvodní oèekávání. Celková návštìvnost ostrov- 
ského kláštera za rok 2009 pøekonala návštìvnost 
v roce 2008 témìø o dva tisíce divákù. K tomuto 
výsledku pøispìlo nìkolik akcí. Pøedevším to byly 
první a velice zdaøilé Klášterní slavnosti, které se 
konaly v kvìtnu. Pøed koncem roku ke zdárnému 
završení sezóny pøispìly dvì velice úspìšné výstavy. 
Neuvìøitelných bezmála tisíc návštìvníkù pøilákaly 
milé obrázky Emmy Srncové a tradiènì výborné 
výsledky pøekonala výstava „Betlémy ostrovských 
sbìratelù“. Na nejrùznìjší druhy betlémù se pøišlo 
podívat témìø 1700 malých i velkých návštìvníkù. 

Vedle úspìšných výstav byla druhá polovina roku 
bohatá také na zajímavé koncerty. Pøíjemným pøe- 
kvapením a skvìlým hudebním zážitkem byl témìø 
vyprodaný koncert Evy Henychové. Konec prázdnin 
opìt patøil DAD kvintetu, jehož koncert byl podruhé 
spojen s veèerní prohlídkou kláštera. V pøedveèer 
Michaelské pouti do kláštera zavítal Dobrý veèer 
Quintet a ke státnímu svátku Èeské republiky zahrál 
Karlovarský symfonický orchestr výbìr skladeb W. A. 
Mozarta a jiných klasikù svìtové hudby. Adventní èas 
neznamenal pro klášterní prostory vùbec zklidnìní. 
Naopak, milovníci hudby mohli opìt vychutnat vý- 
kony DAD kvintetu, tentokrát pøi jejich adventním 
koncertu s názvem Den pøeslavný jest nám pøišel. 
V klášterním kostele zaznìl také zpìv sboru Gymnázia 
Ostrov a na konec adventu pøijali pozvání pražští 
sólisté. Na tomto koncertu vystoupil také nadìjný 
houslista z Ostrova Petr Brodec, žák ostrovské ZUŠ, 
kterého vyzvala ke spolupráci Jarmila Žilková, tak, jak 

Turisté a vodáci, obdivující zaèátkem loòského 
èervence horní tok øeky Berounky a jeho ma- 
lebná údolí, byli více než pøekvapeni, když se na 
své pouti setkali s nevšední akcí. Odehrávala se
v novì zachránìné historické stavební památce, 
v kostele sv. Petra a Pavla v Dolanech u Hlincù. 
Na starém poutním místì dávné støedovìké 
stezky, spojující hrady a sídla kolem Berounky, 
v jednom z nejstarších kostelíkù v Èechách, 
vystavila svá díla skupina výtvarníkù sdružených 
pod názvem Nefosin (Neformální sdružení 
individualistù). 

Ètenáøi se mohou s tvorbou skupiny Nefosin 
seznámit na Staré radnici Ostrov od 5. února do 
2. bøezna. 

Bìhem prvních dvou prázdninových týdnù zavítalo 
do neobvyklé „galerie uprostøed polí“ více než dva 
tisíce návštìvníkù. Mìli tak možnost zhlédnout 
spoleèný start umìlcù tvoøících v nejrùznìjších vý- 
tvarných oborech: malíøství, keramice, sochaøství, fo- 
tografii i velkoformátové poèítaèové grafice.

Vznik Obèanského sdružení Nefosin a nesporný 
úspìch první, netradièní prezentace nebyl náhodný. 
Zakládající èlenové se znají øadu let, bìhem kterých 
postupnì krystalizovaly nápady a názory na spoleèné 
vystavování a poøádání kulturnì prezentaèních akcí. 
Významným faktem, posilujícím výsledek spoleè- 
ného vystoupení výtvarníkù Nefosin je skuteènost, 
že individuální výtvarný projev každého èlena je 
založen na dlouhodobé praktické zkušenosti a øe- 
meslné dovednosti v oboru. Návštìvníci výstav se tak 
setkávají s širokým spektrem výtvarnì, esteticky i øe- 
meslnì propracované umìlecké tvorby, která zaujme 
rozmanitostí nápadù a témat s vysokou kvalitou 
provedení. Sdružení Nefosin vzbudilo svým vstupem 
na kulturní scénu pozornost odborné i laické 
veøejnosti. Více na: www.nefosin.cz. 

Zájem o klášterní areál v Ostrovì pøedèil oèekávání
to dìlával její otec, uznávaný èeský hudebník a peda- 
gog Václav Žilka.

Klášterní areál vedle kulturních akcí otevøel dveøe také 
k nejrùznìjším spoleèenským i soukromým akcím. 
Pøedávala se zde vysvìdèení žákùm ostrovských škol, 
uskuteènily se tu uzavøené firemní akce a v nepo- 
slední øadì neodolalo nìkolik dvojic snoubencù øíci si 
své „ano“ v nìkterém z úžasných prostorù ostrov- 
ského kláštera.

Kromì místa zajímavých kulturních akcí se klášterní 
areál v Ostrovì pomalu stává vyhledávanou barokní 
památkou. Návštìvníci pøijíždìjí nejen z rùzných 
koutù Èeské republiky, ale také ze zahranièí. Mezi 
nimi jsme zaznamenali turisty nejen z blízkého 
Nìmecka, ale také ze Slovenska, Rakouska, Ho- 
landska, Francie, Anglie, Ruska, Indie, Nového Zélan- 
du, USA, Kanady a dokonce i z Japonska. 

Nejvìtší nápor turistù je tradiènì v letních mìsících. 
Velkou èást návštìvníkù tvoøí také lázeòští pacienti 
z Jáchymova a tìší nás, že poèetnou skupinou 
vìrných návštìvníkù kláštera jsou žáci základních 
i støedních škol nejen z Ostrova, ale i z okolí. Pro 
návštìvníky máme pøipravený výklad v èeském nebo 
nìmeckém jazyku a pro turisty hovoøící anglicky nebo 
rusky máme pøipraveny prùvodcovské listy v tìchto 
jazycích. Tìší nás øada pochvalných vzkazù v návštìvní 
knize a jako nejvyšší výraz uznání vnímáme dva 
pøípady, kdy nám návštìvníci vìnovali do klášterní 
sbírky další kousky ostrovského porcelánu, které mìli 
ve svých domácnostech.

Pro udržení a další rùst návštìvnosti ostrovského 
kláštera pøipravujeme zajímavé projekty a investu- 
jeme do rùzných forem reklamy. Nejlepší reklamou je 
však spokojený návštìvník, který osobnì šíøí zprávy 
o ostrovském klenotu barokní architektury a dobrém 
životì, a to nejen v Èechách, ale i za hranicemi. Pøijïte 
se sami pøesvìdèit! 

Ing. Marek Poledníèek, øed. DK 

Galerii uprostøed polí 
vystøídá Stará radnice

Svou krásu si klášterní areál ponechává i v zimì.                                                                                               Foto: Ing. Marek Poledníèek

Vladimír Steiner
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Kinokavárna

DÙM KULTURY OSTROV
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Pøipravujeme v kinì 
na bøezen 2010

Pùjèovna DVD - novinky

DVD kino a kino dìtí

BEJVALEK SE NEZBAVÍŠ

ÚNOS VLAKU 123

PRCI, PRCI, PRCIÈKY: KNIHA LÁSKY

MICHAEL JACKSON´S THIS IS IT

Nezávazný život fotografa celebrit je narušen 
setkáním s duchy jeho milenek…

Film, který má vše… Nekonèící vzrušení. Denzel 
Washington a John Travolta v hlavních rolích.

Pøíliš sexy pro kina!

Poznejte muže, kterého neznal nikdo.

7. února 15.00 hod., vstupné 25 Kè, 81 minut

Veselohra pro dìti i dospìlé o tom, jak vzniká film. 
Režisérka dìtských filmù se svou asistentkou se pøi- 
pravuje na natáèení. Už dlouho hledá hlavní pøed- 
stavitelku, která by mìla ztvárnit dìvèe s velkým 
hendikepem, protože díky tìžké virové nemoci pøišla 
o vlasy. Její pøezdívka Koleno je vlastnì celkem 
namístì. Po dlouhém váhaní padne volba na veselou 
a nebojácnou Rùženku. Ostatní dìti jí sice hlavní roli 
závidí, ale pro dìvèe to znamená velkou obì�: musí si 
nechat ostøíhat vlasy. Malí herci s celým štábem 
odjedou pracovat na venkovský zámeèek. V prùbìhu 
natáèení Rùženka prožívá první zamilovanost i velké 
zklamání. Vyhlédnutá pøedstavitelka hlavní role si 
dokonce nechá oholit hlavu (Pavlína Mourková se 
pozdìji vrátila pøed kameru ještì nìkolikrát). Roli 
kameramana pùvodnì hrál Jan Tøíska, po odchodu 
do emigrace však byl nahrazen Jiøím Krampolem.

14. února 15.00 hod., vstupné 25 Kè, 73 minut

Pásmo pohádek pro nejmenší diváky: Perníková 
chaloupka, Psí kusy, Krtek a paraplíèko, Tylínek, 
Policejní pes, Krakonoš a kukaèky

21. února 15.00 hod., vstupné 25 Kè, 85 minut

Prázdninová komedie o holkách krásnì praštìných. 
Patnáctiletá Kateøina Krásná žije se svými rodièi kaste- 
lány na hradì Krabonoši. Je otrávená pomyšlením, že 
stráví prázdniny v neútulné pokladnì hradu. Podle 
jejího názoru nudný život na Krabonoši je narušen 
pøíchodem studenta Petra, který by mìl na hradì 
dìlat prùvodce. Katka se do nìj zamiluje a marnì se 
snaží upoutat jeho pozornost všemi zpùsoby, do- 
konce i fingovanou krádeží vzácných korbelíkù 
z hradní sbírky. Katka má sice prùšvih, ale ten ko- 
neènì pøimìje Petra, aby si jí všiml. 

28. února 15.00 hod., vstupné 25 Kè, 61 minut

Pásmo pohádek pro nejmenší diváky: Krtek a oslava, 
Krtek a zajíèek, Krtek a myška, Vodnická pohádka, 
Krtek a š�oura, Krtek a kamarádi, Krtek a kachnièky, 
Krtek a houby, Psí kusy

JAK SE TOÈÍ ROZMARÝNY

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

KOPRETINY PRO ZÁMECKOU PANÍ

KRTEK A OSLAVA

4. a 5. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 101 minut, èeské titulky (*12)

Premiéra
Fotograf celebrit Connor Mead miluje svobodu, legra- 
ci a ženy. Naopak Connorùv bratr Paul je romantiètìjší 
typ, který se má zrovna ženit. Duch zemøelého strýèka 
s duchy minulých, souèasných a budoucích dívek, kte- 
rým dal, dává a dá Connor kopaèky, zabrání Connorovi 
v pøekažení bratrovy svatby. 
Produkce: USA. Žánr: komedie

5. a 6. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 70 Kè, 97 minut, èeské titulky (*15)

Premiéra
Cliff (Steve Zahn) a Cydney (Milla Jovovich) jsou mla- 
dý pár dobrodruhù, který tráví své líbánky na cestách 
po nejkrásnìjších a nejodlehlejších plážích na Havaji. 
Jejich ráj se zmìní v peklo, když potkají skupinu vydì- 
šených turistù. Zaèíná brutální boj o pøežití. 
Produkce: USA. Žánr: akèní thriller

6. a 7. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 65 Kè, 108 minut, èeské titulky (*12)

Premiéra
Film o lásce, která pøesahuje hranice èasu. Clare je 
zamilovaná do Henryho celý svùj život. Vìøí, že si jsou 
souzeni, i tomu, že budou odlouèeni, jen neví kdy. 
Henry je v prokletí vzácné genetické anomálie, která 
zpùso- buje, že se skoro celý svùj život pøesouvá v èase 
do budoucnosti a minulosti bez jakékoli kontroly… 
Produkce: USA. Žánr: sci-fi, drama, romantický

11. a 12. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 75 Kè, 91 minut, èeská verze

Premiéra
V nové animované pohádce také dojde k polibku mezi 
princeznou a žabákem, ale výsledek je od klasické 
verze dost odlišný, a to je pouze první z øady pøekva- 
pení, kterými tato tøaskavá smìs rozverného humoru, 
napìtí, hudby a citu oplývá. Láska si ale nakonec 
vždycky cestu najde… 
Produkce: USA. Žánr: animovaný, rodinný

12. a 13. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 70 Kè, 104 minut, èeské titulky

Premiéra
Kriminální a nezvykle akèní komedie režiséra Jean-
Pierre Jeuneta ve stylu jeho nejslavnìjšího filmu 
Amélie z Montmartru nás zavede mezi obchodníky se 
zbranìmi. Tìm se na ruce podívá se svérázným humo- 
rem, francouzským šarmem a svým typickým vizuálním 
ztvárnìním. Produkce: Francie. Žánr: komedie, krimi

13. a 14. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 70 Kè, 93 minut, èeská verze               

 Premiéra
Po úspìšném filmu Arthur a Minimojové pøichází 
pokraèování pøíbìhu o malém Arthurovi; tentokrát se 
Arthur vydá do øíše Minimojù zachránit princeznu 
Selenii, které hrozí nebezpeèí. Podívaná pro malé i vel- 
ké. Produkce: Francie. Žánr: animovaný

18. a 19. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 70 Kè, 88 minut, èeské titulky (*15)

Premiéra
Akèní komedie vypráví pøíbìh dvou mužù, kteøí se 
snaží pøežít ve svìtì, ovládaném zombies. Ètyøi hlavní 
hrdinové budou muset zjistit, co je horší: spoléhat se 

BEJVALEK SE NEZBAVÍŠ 

DOKONALÝ ÚNIK 

ZAKLETÝ V ÈASE 

PRINCEZNA A ŽABÁK 

GALIMATYÁŠ 

ARTHUR A MALTAZARDOVA 
POMSTA

ZOMBIELAND 

AVATAR 
KAWASAKIHO RÙŽE 
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2 
IMAGINÁRIUM DR. PARNASSE

jeden na druhého, nebo se nechat pøemoci zombies. 
Produkce: USA. Žánr: hororová komedie

19. a 20. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 60 Kè, 154 minut, èeské titulky (*15)

Premiéra
Pokud nìkdo hledal pokraèovatele filmu Kmotr, pak 
už nemusí. Podaøilo se to zøejmì právì tomuto „vel- 
kému filmu s velkým pøíbìhem“, který je moderní 
a tradièní zároveò. Pøedstavuje køehkého kluka s vìènì 
vystrašeným výrazem, ale i krutého arabského mafiána 
a vládce francouzského žaláøe. 
Produkce: Francie. Žánr: kriminální drama

20. a 21. sobota a nedìle 17.30 hod. (*12)
Vstupné: 70 Kè, 80 minut

Premiéra
Thriller podle pøedlohy spisovatelky Ivy Hercíkové 
s mezinárodním obsazením v èele s Karlem Rodenem 
a Jürgenem Prochnowem. Milenecká dvojice vstu- 

puje do opuštìného domu, do místnosti, kde je pouze 
malé okénko a jedny dveøe. Dveøe se zavírají…, škvírou 
ve zdi je pozoruje oko. To nevìstí nic dobrého!
Produkce: ÈR, SR. Žánr: thriller

25. a 26. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 65 Kè, 92 minut, èeská verze

Premiéra
Pøíbìh Herkula, poloboha, který dokázal i skály lámat. 
Malý Herkules, který žije na hoøe Olymp, se chce po- 
dívat na Zemi, chodit do školy a poznat život obyèej- 
ných dìtí. Jednoho dne proto unikne a potká tøinácti- 
letého Curtise, který ho vezme k sobì domù. Jeho sen 
se splní. Na Zemi však také dorazí Marduk, vìèný rival 
Dia… Produkce: USA. Žánr: rodinná komedie

26. a 27. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 80 Kè, 110 minut (*12)

Premiéra
Velká milostná romance na pozadí dramatických 
historických promìn pøináší herce Kryštofa Hádka 
v jeho nejlepší roli od Svìrákova Tmavomodrého svì- 

ta. Píše se rok 1947. Ivan a Jana se vyhýbají práci, 
spøádají plány do budoucnosti, živí se drobnými kráde- 
žemi a plánují útìk do Paøíže. Støet s mocí však pøichází 
tvrdì a neèekanì… Produkce: ÈR, SR, Nìmecko. Žánr: 
milostné drama

PROROK 

OKO VE ZDI 

HERKULES 3D 

3 SEZONY V PEKLE 

27. a 28. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 113 minut, èeské titulky (*12)

Premiéra
Pobyt na nádherném exotickém ostrovì jako lék na 
manželskou krizi? Proè ne. Jenže když váš vztah hrozí 
zhroucením, mùže se i ráj promìnit v peklo na Zemi. 
Skvìlí ameriètí komici v èele s Vincem Vaughnem. 
Produkce: USA. Žánr: komedie

TRABLE V RÁJI 
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Pøipravujeme

STARÁ RADNICE OSTROV 

KLÁŠTER OSTROV

Kultura

Od ledna 2010 je otevírací doba Staré radnice: 
út - ne 13.00 - 17.00, dle domluvy  (tel. 351 001 
002) možno otevírací dobu upravit. 

6. února pátek 17.00 hod.

Vernisáž výstavy 
Olejomalby, drobné sošky, plastiky a další práce 
výtvarníkù z Kozojed u Plznì. Výstava potrvá do 2. 
bøezna. 

7. února 15.00 hod. 

Pohádku pro dìti uvede Divadlo nad Labem.
Originální pohádka z dílny Ivany Zajáèkové. Autorské 
loutkové pøedstavení pro nejmenší vypráví o tom, co 
dva kocouøi Zrzek a Mourek vyvádìli za roš�árny po 
celý jeden týden.
Hrají: Ivana Zajáèková a Jiøí Kraus.
Loutky a scéna: Jana Vacková
Hudba a texty písní: Milan Mareš

19. února pátek 19.00 hod.

Pøednáška Stanislava Motla, uznávaného novináøe 
a spisovatele (je znám zejména knihami s historickou 
tematikou, týkajícími se období druhé svìtové války 
a televizními reportážemi pro investigativní poøad Na 
vlastní oèi). 

PRÁCE SKUPINY NEFOSIN

Více o skupinì Nefosin ètìte na str. 7.

DVA KOCOUØI

MRAKY NAD BARRANDOVEM

7. bøezna nedìle 17.00 hod., kostel Zvìstování 
Panny Marie
Vernisáž výstavy 

Výstava prací klientek Domova pro osoby se zdra- 
votním postižením Mariánská. V rámci výstavy se 
uskuteèní koncert sboru Domova pod vedením Jiøího 
Navary.

28. dubna støeda 19.30 hod., divadelní sál DK 
Ostrov 
Woody Allen 

Uvádí Divadlo Bez Zábradlí Praha.
Režie:  Karel Heømánek
Hrají: Karel Heømánek, Josef Carda, Dana 
Morávková, Jana Švandová ad.

Termín plánovaného avizovaného pøedstavení 
se mìní z února na støedu 12. kvìtna!

Jevištní talkshow Evy Holubové a Boba Klepla je 
zcela netradiènì v rukou divákù, a to prostøednictvím 
jejich dotazù. Každý veèer je neopakovatelným 
originálem. Autoøi si navíc do každého dílu zvou 
zajímavé hosty. 

ŽIJEME S VÁMI a KONCERT

2x WOODY ALLEN

Pozor zmìna

CO JINDE NEUSLYŠÍTE 2 

KOSTEL ZVÌSTOVÁNÍ PANNY MARIE 
Upozornìní! 
Do konce února 2010 bude provozní doba 
kláštera omezena: 
út-ne: 13.00-17.00 hod., nebo na objednávku 
pøedem: tel. 724 509 195, carna@dk-ostrov.cz

Téma pøednášky: Sláva a prokletí prvorepublikových 
filmových hvìzd. Diváci se dozvìdí napøíklad o životì 
Adiny Mandlové, Lídy Baarové, Nataši Gollové, 
Raoula Schránila, Svatopluka Beneše, Karla Hašlera 
ad. Dozví se o jejich èinnosti v dobì nacistické oku- 
pace a také o dobì po roce 1945, kdy øada z nich byla 
veøejnì lynèována èeskými spoluobèany, mnozí 
skonèili ve vìzení a dalším se zcela zhroutil život.

25. února ètvrtek 17.00 hod., T-klub

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

TANEÈNÍ PODVEÈER

25. února ètvrtek 19.30 hod. 
Divadelní sál DK Ostrov 
Na motivy V+W „Divotvorný hrnec“ upravil 
Josef Dvoøák

Hrají a zpívají: Josef Dvoøák (Èochtan), Karel 
Gult (Josef Novák), Stanislava Topinková (Káèa), 
Vlasta Janovcová (Belina), Milan Duchek 
(Woody Richtarik), Renata Krandová / Lambrini 
Chaciosová (Zuzana), Jiøí Veit (senátor Randall).

ÈOCHTAN VYPRAVUJE

Nestárnoucí muzikál Jiøího Voskovce a Jana Wericha 
Divotvorný hrnec v osobité úpravì nejslavnìjšího 
èeského pøedstavitele vodníkù Josefa Dvoøáka.

V komediálním pøíbìhu, zasazeném do fiktivního 
jihoamerického státu Missitucky, hraje vlastnì hlavní 
roli hrnec plný zlata. Jihoèech Josef Maršálek jej pøed 
odchodem z domova ukradne tøeboòskému vodní- 
kovi Èochtanovi v naivní víøe, že díky nìmu v Ame- 
rice snadno zbohatne a své jediné dceøi Káèe tak 
zajistí bezstarostný život. A protože zmínìný hrnec 
má navíc kouzelnou moc splnit tøi pøání, není tu 
nouze o pøekvapivé dramatické zápletky. 

MaraCas zahraje na Country plese DK Ostrov.

20. února sobota 20.00 hod., spoleèenský sál 

COUNTRY PLES DOMU KULTURY 
OSTROV 2010 

Caramelka

Tradièní oblíbený ples. Na spoleèenském sále k tanci 
a poslechu hraje country skupina Maracas. V kavárnì 
DK hrají Tuláci. V programu vystoupí taneèní soubor 
Caramelka z Prahy. Více ètìte na str. 10.

Tuláci
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Informaèní centrum Ostrov

Dana Kolovratníková, ved. IC

Nám. krále Jiøího z Podìbrad 493
Výstava 
Knedlík - Kloss - Knödel aneb Knedlíkové nebe - 
prodlouženo do 14. února (pro školy nebo objed- 
nané skupiny).
Chebský masopust

Tradièní masopustní prùvod starým mìstem ve 
znamení trpaslíkù
Pøednáška

Ostrovy zapomnìní aneb Pøevratné objevy v egypt- 
ské Západní poušti. Pøednáší Petr Pokorný. 

6. února 

18. února 17.30 hod., Valdštejnská obrazárna

Katolická farnost Ostrov srdeènì zve na již tradièní 
Masopustní karneval pro dìti a rodièe. Bude se konat 
v nedìli 7. února od 15.00 hod. v kavárnì T-klub 
v Domì kultury Ostrov. Návštìvníky èeká opìt 
bohatý program: prùvod masek, tanec, zpìv, hry 
a velmi oblíbená tombola. 

Infocentrum v Domì kultury nabízí 
aktuální jízdní øády autobusù Doprav- 
ního podniku KV a jiných dopravcù 
našeho regionu vèetnì MHD Ostrov. 
Zprostøedkuje také potvrzení žákov- 

ských prùkazù dopravcem a již nìkolik let prodává 
místenky v prodejním systému AMS. 

Novì nabízí online pøedprodej vstupenek do kina 
Èas a pokraèuje v prodeji online vstupenek do 
Divadla v KV, hokejová utkání, a jiné kulturní akce 
v KV arénì, vstupenky v síti Ticketportal a Ticket Art. 

V prodeji stále nabízí nejnovìjší barevný letecký 
plakát mìsta Ostrova, nové pohlednice mìsta a ka-
lendáø Fotoklubu Ostrov na rok 2010. 

Upozoròujeme na zmìnu provozní doby na Staré 
radnici: úterý až nedìle 13.00-17.00 hod. Na základì 
tel. domluvy (tel. 351 001 002) možno provozní dobu 
dle potøeby prodloužit. 

Další setkání bývalých zamìstnancù Prioru se koná 
v sobotu 20. února od 16.00 hod. v Atlantisu 
v Ostrovì. 

Dovolujeme si pozvat všechny tancemilovné! 
Také v letošním roce navazujeme na úspìšné 
pøedchozí roèníky Country plesu. Tentokrát je 
termínem konání sobota 20. února. 

Program plesu bude probíhat soubìžnì na 
spoleèenském sále i v kavárnì Domu kultury. 
Pøedstaví se skupina MaraCas, která hraje pøevážnì 
pro støední generaci. Stylem této kapely je moderní 
country. Pøestože MaraCas zpívá èesky, aby všichni 
posluchaèi textùm rozumìli a mohli si zazpívat 
spoleènì s ním, pro hudební motivy si zaskoèil pøes 
oceán do zemì, ve které se styl country narodil. 
V repertoáru MaraCasu je tedy patrná inspirace 

americkými country kapelami a zpìváky jako Alan 
Jackson, Rickie Skangs, Travis Tritt a další. 

Pohodu a dobrou náladu urèitì pøinese úèastníkùm 
letošního Country plesu také taneèní soubor 
Caramelka z Prahy. Mládí a nadšení taneèníkù, jejich 
vysoká technická úroveò a precizní choreografie 
každého diváka nadchne a strhne. Soubor zatanèí ve 
tøech vstupech: tradièní country, moderní americký 
country step a kankán. Jistì je na co se tìšit!

V kavárnì DK bude k tanci a poslechu hrát (nejen pro 
své stálé pøíznivce) dobøe známá kapela Tuláci. Jistì 
není nutné pøipomínat, že je to kapela s dlouholetou 
tradicí. Vznikla v listopadu 1986 a je èastým hostem 
na rùzných pøehlídkách a soutìžích nejen v Èeské 
republice. Hraje moderní trampskou a country 
muziku, obohacenou o prvky ostatních žánrù. 

Letošní Country ples bude jistì veselý a po- 
hodový, stejnì jako byly jeho pøedešlé roèníky. 
Country kreace taneèníkù na parketu i dobré 
jídlo a pití zaruèenì navodí dobrou náladu a ra- 
dost ze setkání s pøáteli i všemi pøíznivci country 
stylu. 

Country ples Domu kultury

Markéta Jeništová, progr. odd. DK Ostrov

Oznámení

Vojtìch Písaèka

Lenka Jabùrková

Masopustní karneval

Muzeum Cheb

Z jiného regionu

Fotografie mìsíce Fotoklubu Ostrov, autor Alois Matula

Caramelka



Mìsto Jáchymov, v dobì støedovìké tìžby støíbrných 
rud v 15. století po Praze druhé nejlidnatìjší mìsto 
Èech, má celou øadu historických památek, souvi- 
sejících s náboženstvím. Nejvìtší a nejznámìjší je 
kostel sv. Jáchyma, pùvodnì protestantský, postavený 
v letech 1534-40. Opìt obnovený byl po požáru 
v roce 1873. Po porážce stavovského povstání v roce 
1621 byl v rámci rekatolizace pøevzat katolickou církví. 

Mnohem mladší i menší je evangelický kostelík z roku 
1904 na konci Mincovní ulice. Je v nìm pamìtní síò 
pastora Jana Mathesia, jednoho z prvních jáchymov- 
ských kronikáøù. Nedaleko se rozkládá kaple sv. Anny 
z r. 1779. Z konce 18. století je také kaple sv. Barbory, 
stojící v zalesnìném svahu proti lázním. Nejstarší cír- 
kevní stavbou je ale høbitovní kostelík Všech svatých, 
založený na poèátku 15. století jako špitální, v roce 
1533 pøestavìný do podoby, v níž se zachoval dodnes. 
Je v nìm nìkolik cenných náhrobkù z 16. století, 
sousoší Kalvárie a hlavní oltáø z dílny Lukáše Cranacha. 
Dnes slouží kulturním úèelùm. 
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Ostrovem za sochami - èást VIII. Hra èasu - èást III.

Václav Lokvenc studoval v letech 1947-1952 na 
pražské Akademii výtvarných umìní, v malíøských 
ateliérech Vladimíra Sychry a Vratislava Nechleby, 
zároveò však i ve tøídì sochaøe Karla Pokorného. 
V Karlových Varech žije od roku 1954. Patøí tedy 
k prvnímu sledu výtvarných umìlcù, kteøí po válce 
pøicházeli do Karlových Varù, 
vytváøeli tu nové, èeské umì- 
lecké prostøedí a tento region 
svou tvorbou reprezentují. 
Rozsáhlé dílo Václava Lok- 
vence má mnoho poloh, pøe- 
vládá ovšem tvorba sochaø- 
ská, a to v nejrùznìjších ma- 
teriálech. Na poèátku to byla 
pálená hlína, èasto glazovaná 
a barevnì pojednaná, zøejmì 
upomínající na autorovo ma- 
líøské školení. 

V druhé polovinì šedesátých 
let se orientoval na tvorbu ve 
døevì, v materiálu, analogic- 
kém lidskému tìlu: strom ja- 
ko živoucí organismus, jeho 
rùst, rány a jizvy. Využíval 
tìchto dramatických prvkù 
døeva, jeho struktury, sukù, 
prasklin a letokruhù. Pamìt- 
níci roku 1968 si možná vy- 
baví autorovo ukøižované tì- 
lo v parku u Alžbìtiných lázní. Vznikla tak øada velmi 
pùsobivých dìl; jedním z nich je také Pastýøka putující 
k dubnu na téma Jeffersovy poemy, souèást výtvarných 
sbírek v ostrovském Letohrádku, nìkolikrát zde také 
vystavená. V osmdesátých letech se Václav Lokvenc 
orientoval na práci s mosazným plechem s jeho 
akcenty lesklého a matného povrchu a vzdouvajících se 
tvarù. K této oblasti autorovy tvorby patøí také mo- 
numentální postava Johna Fraziera, zakladatele jed- 
nìch z amerických lázní, vytvoøená pro lázeòské mìsto 

Noviny a èasopisy se staly neoddìlitelnou 
souèástí našeho života. Nespoèetných titulù jsou 
dnes plné pulty stánkù a trafik. Jak tomu bylo ale 
o pár desítek let zpátky, alespoò v našem 
regionu? Nìkolik starších titulù jsem vypátral 
a pro pamìtníky asi nebude problém si zavzpo- 
mínat. 

Názvy novin byly samozøejmì poplatné dobì, ve 
které vycházely. Stejnì tak i témata a fotografie. 
Traktory na polích, soustruhy v továrnách, tuny obilí 
a zorané hektary. Ale najdeme zde i spoustu zají- 
mavostí z vývoje mìsta. A� už v oblasti sportu, kultury 
èi jeho výstavby. Zažloutlé stránky èasto ukrývají 
opravdové poklady, které nelze nalézt ani na vše- 
mocném internetu. Budovatel okresu Ostrov, Jáchy- 
movský proud, Stráž míru, Zpravodaj mìsta Ostrova, 
Atom, Tryskaè. To je jen èást tiskovin, které jsem 
prolistoval. Nìkteré zanikly, jiné se pøejmenovaly. 
Tøeba ještì v prosinci 1989 fungovala komise rozho- 
dující o pøejmenování Stráže míru napø. na Jednotu, 
pùvodní to název do r. 1952. 

Karlsbad v Kalifornii v roce 1994. Monumentální práce 
Václava Lokvence, vìtšinou v kameni, zdobí øadu mìst 
v západních Èechách: Plzeò, Oloví, Kadaò, Nejdek, 
také Most, dále slovenské Levice a mìsta v Srbsku. 
Mnohá další autorova díla, sochaøská, malíøská i gra- 
fická, se stala souèástí soukromých sbírek v øadì evrop- 

ských i zámoøských mìst. 

Jeden jeho velký projekt, 
cyklus reliéfù pro karlovar- 
skou Zítkovu kolonádu, zùstal 
dlouho nerealizován, vzhle- 
dem k autorovì angažované 
tvorbì kolem roku 1968. 
Autor v nìm sleduje historii 
Karlových Varù a pøipomíná 
osobnosti jejich slavných 
návštìvníkù. Teprve po roce 
1989 byl celý cyklus dokon- 
èen a osazen v prostoru or- 
chestøištì. Vedle sochaøských 
dìl monumentálních vytvoøil 
Václav Lokvenc množství 
menších dìl, portrétù a po- 
stav a ovšem také množství 
grafických listù v technice su- 
ché jehly èi litografie. I zde, 
podobnì jako v tvorbì so- 
chaøské, zprostøedkovává ob- 
sah sdìlení lidské tìlo, jeho 
èlenìní, gesta, pohyb. I zde 

sleduje autor se zaujetím èlovìka v jeho fyzické kráse, 
v každodenních i mezních situacích jeho života.

Možnost zaèlenit si ostrovské sousoší Václava 
Lokvence do dlouhého sledu jeho více než pa- 
desátileté tvorby a uvìdomit si rozsah a význam 
autorovy umìlecké osobnosti nabízí v souèasné 
dobì jeho velká monografická výstava v karlo- 
varské Galerii umìní, která potrvá do 7. bøezna. 

Lubomír Mayer  

Jáchymovské památky

K další z etap výstavby nového Ostrova patøí dlouhé bloky panelových obytných domù, vìtšinou 
strohých, mnohopodlažních objektù, tak jak je známe z Družební, Jungmannovy èi Kollárovy ulice. 
V travnaté ploše na konci ulice Jungmannovy, tam, kde ústí do Hlavní tøídy, bylo pøed polovinou 
sedmdesátých let umístìno sousoší nazvané Nový život. Pùvodnì mìlo být støedem okrouhlého bazénu, 
který však (pokud si pamatuji) nebyl napuštìn, èi jen krátce. Sousoší tvoøí skupina tøí postav: polo kleèící, 
polo sedící postavy mladého muže a ženy a dítìte, které zvedá muž vztaženýma rukama z ženiny náruèe. 
Autorem sousoší, vytvoøeného v kameni, je karlovarský sochaø a grafik Václav Lokvenc, shodou okol- 
ností nedávno jubilující. Narodil se totiž 12. ledna 1930. 

Mgr. Zdenka Èepeláková

 Jiøí Ciprian

A nyní pár hezounkých titulkù a zpráv z let 1958-
1959: Pøednáška Lenin žije dál, svou èinnost zahájil 
rohovnický oddíl Baníku Ostrov, okres Ostrov vyzývá 
okres Toužim na vèasné a kvalitní provedení seno- 
seèe, dožínky v Ostrovì, s pracovníky Lidového 
soudu pøijel porozprávìt admirál Kozmin, družba 
Ostrov - Vladivostok. Osobnì mì nadchla popiska 
pod fotografií dìtí z mateøské školky na vycházce: 
Pøíští pokolení budovatelù  zatím ještì v plenkách, ale 
nejde snad v tomto kouzelném prùvodu mladých 
ostrovských obèánkù budoucí astronaut? 

Inu, každá doba pøináší nìco svého. Èemu se asi 
budou divit naši potomci, až budou nìkde na pùdì 
oprašovat noviny z roku 2010? Kaple sv. Anny v Jáchymovì                                                   Foto: Jiøí Ciprian



gramy jsou urèeny dìtem ve vìku dvou až tøí let, vždy 
v dobì od 9.30 do 11.30 hod. Jejich souèástí jsou 
napøíklad pohybové hry, výtvarná èinnost, øíkanky 
a písnièky i volné hry podle chuti dìtí. Maminky si 
v této dobì mohou navzájem vymìnit své dojmy 
a zkušenosti nebo si jen nezávaznì popovídat u èaje. 
Tìm maminkám, které by si rády vyzkoušely ruko- 
dìlnou tvùrèí èinnost, je urèena Keramická dílna, 
navštìvovat ji mohou každé úterý od 9.30 hod. Všem 
dospìlým zájemcùm i nadále nabízíme kurz Reiki 
vždy v úterý od 18.00 do 19.00 hod. a také pohodové 
cvièení Jóga pro radost každou støedu ve stejnou 
dobu. Rozpisy jednotlivých akcí Mateøského centra 
Ostrùvek jsou k dispozici v Informaèním centru 
v Domu kultury Ostrov. Další informace na: 
www.mc-ostruvek.estranky.cz. 

Na závìr bych ráda podìkovala Vìznici Ostrov za 
pomoc pøi pokládání nového koberce v hernì 
Mateøského centra. 

Vra�te se daleko, pøedaleko v èase. Pøedstavte si 
Ostrov pouze jako zalesnìnou zemi s øadou 
bublajících potùèkù, rybníèkù, houštin a moèálù. 
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Veverèin Ostrov Kabel Ostrov, s.r.o. OSTROVOSTROV

Mateøské centrum Ostrùvek 

Rady pro zahrádkáøe

Milan Jandourek, DiS

Klub èeských turistù
Dana Kolovratníková

RNDr. František Wohlmuth, pøedseda KÈT

Skromnost a pùvab tavolníkù dávají k dispozici 
širokou paletu využitelnosti tìchto keøù. Bìžnì 
k dostání na trhu jsou odrùdy dorùstající do výšky 
pøibližnì od pùl do 2,5 metru, rùzných barevných 

odstínù listù od tmavì 
a svìtle zelených pøes 
nažloutlé, žluté, žluto- 
èervené èi støíbøité až 
po šedozelené ad. Ta- 
ké máme listy hladké, 
nebo u nìkterých va- 
riet ochlupené.  Bìžnì 
známé odstíny kvìten-
ství jsou bílé u tavol- 

níku van Houtteova (Spirea vanhouttei), nebo u ta- 
volníku popelavého (Spirea x cinerea). Rùžové 
kvìtenství zdobí napøíklad kultivar Spirea japonica, 
fialové kvìty nese Spirea salicifolia. A našla by se 
i spousta dalších možností. Všechny mnì známé od- 

únor

18.00 Zahájení, zprávy 
18.20 Pod lupou 
18.25 Otázky pro starostu

18.00 Zahájení, zprávy 
18.20 Pod lupou 
18.25 Škola hrou (SZŠ, Gymnázium a Obchodní aka- 
demie Chodov)

18.00 Zahájení, zprávy 
18.20 Pod lupou 
18.25 DVDèko

18.00 Zahájení, zprávy 
18.20 Pod lupou (závìreèná diskuse)

Premiéra vysílání: ètvrtek 18.00 hodin (v pøípadì 
Zastupitelstva od 15.00 hod.). 

Opakování vysílání: po-ne každou sudou hodinu 
od 10.00 do 22.00 hod. Mezi reprízami vysíláme 
Informaèní smyèku. 

Provozní doba kontaktního místa ve Sbìrnì 
Sazky v Domì kultury: po-pá 9.00-17.00 hod.

Spoleènost Kabel Ostrov, s. r. o., provozovatel kabe- 
lové televize v Ostrovì, upozoròuje všechny své 
pøedplatitele, že je oprávnìna pøerušit poskytování 
všech objednaných služeb, pokud je odbìratel 
v prodlení s úhradou èástky za jejich poskytování. 
Doporuèujeme proto všem, aby pøekontrolovali své 
platby a vyrovnali své pøípadné dluhy.

Prostøednictvím našich internetových stránek se mù- 
žete zaregistrovat pod svou e-mailovou adresou 
a získávat tak informace, týkající se zmìn a provozu 
kabelové televize. 

4. února

11. února

18. února

25. února

Zmìna poøadù vyhrazena! Jakékoli návrhy, 
pøipomínky nebo dotazy (i pro naše hosty) 
telefonujte na 353 800 515 nebo pište na: 
marketing@tv-ostrov.cz, nebo mùžete zaslat 
textovou zprávu na tel. 608 066 600.  

Akce pro veøejnost

 Zimním krajem léèivých 
vod 

Hornický skanzen Mayrau 

 Memoriál M. Redlicha 

Bližší informace (doba odjezdu, délka trasy, organi- 
zaèní pokyny) budou k dispozici pro pøíslušný sobotní 
termín vždy od støedy ve vitrínì KÈT na Mírovém 
námìstí u autobusové zastávky na Karlovy Vary a na 
internetové adrese http://turiste.webpark.cz. 
Všechny uvedené akce jsou volnì pøístupny i pro 
neèleny Klubu èeských turistù. 

6. února Mariánské Láznì.

13. února Kladno. 

20. února Krásná u Aše.

6. bøezna Kolem budoucího jezera Medard 

Jako novinku nyní nabízíme program pro maminky 
s nejmladšími dìtmi - od jednoho a pùl roku do dvou 
let; mohou se zapojit do dopoledních èinností každý 
pátek od 9.30 do 11.30 hod. v našich Minihrátkách. 
Zájemce o pravidelný kurz Konverzace v nìmeckém 
jazyce upozoròujeme na zmìnu termínu konání: od 
února bude kurz probíhat každý lichý týden ve støedu 
od 16.00 do 17.00 hod., hlídání dìtí je v dobì výuky
i nadále zajištìno. Každý pátek od 17.00 do 19.00 
hod. se koná jedna z lekcí Tìhotenského kurzu; na- 
stávající maminky nemusí absolvovat kurz od zaèátku, 
mohou se zapojit kdykoli v jeho prùbìhu nebo se 
zúèastnit pouze jednotlivých lekcí dle vlastního výbì- 
ru. Oblíbené Vítání miminek pøipravujeme tentokrát 
na nedìli 21. února od 14.00 hod., miminka je tøeba 
pøihlásit nejpozdìji do 15. února (tel. 608 914 469). 

Z dalších pravidelných programù pro maminky s dìt- 
mi pøipomínáme pondìlní Hry s batolátky, støedeèní 
Miniškolièku a ètvrteèní Šikulata batolata. Tyto pro- 

Místo, kde bìhají všechny veverky pìknì 
pohromadì s prvními Ostrováky. Jakpak se jmenoval 
èlovìk, který položil základy pro nás všechny, kteøí tu 
žijeme? Nejstarší písemný doklad, kde se mùžeme 
nìco málo doèíst o Ostrovì, je listina krále Pøemysla 
Otakara I. Pøedstavte si, že je už z roku 1207! No, 
musím uznat, že to už je opravdu dlouho! A kdopak 
byl naším zakladatelem? Tam je to trošku nejisté, ale 
co víme je, že založení je pøipisováno Slávkovi nebo 
jeho synovi Bohuslavovi z rodu Hrabišicù. A proè 
Ostrov? Nejprve to byl Zlawkowerde, tedy Slávkùv 
Ostrov a jak šel èas dál, zmìnil se na Schlackenwerth. 
To už znáte, viïte? A nakonec máme v názvu mìsta 
jediné èeské slovíèko - Ostrov, který už patøí nám 
všem. V našem státì je mi známo dvacet Ostrovù, ale 
fakt je, že ten náš je jen jeden! 

Text a kresba: Martina Novotná

rùdy kvetou bohatì a jejich kvìtenství jsou výrazná. 
Nìkteré kvetou spíše na jaøe, nìkteré v èervnu 
a èervenci. Tavolníky se dají snadno udržovat v kom- 
paktní formì øezem, stejnì jako živý plot. Chcete-li 
plné a krásné kvetení, provádìjte øez až po odkvìtu, 
protože kvìty se tvoøí na loòském døevì. Tavolníky 
jsou velmi nenároèné jak na pùdu, tak závlahu. Proto 
jsou hitem parkù a mìstských výsadeb. Na zahradách 
se s nimi dá doslova èarovat. Od využití do volných 
živých plotù až po zajímavé solitéry. Velmi dobøe 
pùsobí ve skupinových výsadbách, kde se dá pracovat 
s rùzným vzhledem, velikostí a dobou kvìtu a tak 
získat stále pestrý záhon. Tavolník velmi dobøe pro- 
spívá na plném slunci. 

Snad jedinou nevýhodou, která se v poslední dobì 
stává pro nìkteré pìstitele rozhodující, je v dobì 
kvetení pøilákaní rùzného hmyzu a to, že vùnì (u nì- 
kterých kultivarù lehká a pøíjemná) dráždí alergiky. 

Tavolník (Spirea)

Hana Ševèíková, produkce

Foto: Archiv KÈT



vání jsou také dùležitým pomocníkem pøi navrácení 
zatoulaných psù jejich majitelùm. Zde však nastává 
znaèný problém. 

Majitelé psù, kteøí svého miláèka nechají oznaèit 
mikroèipem, vìtšinou setrvávají v blažené víøe, že tím 
pro pøípadné navrácení udìlali maximum. Situace je 
však taková, že povinnost registrovat èip má pouze 
ten, kdo jej aplikuje a nìkdy probìhne i registrace pøi 
pøihlášení psa na pøíslušný mìstský nebo obecní úøad. 
V praxi to pak probíhá tak, že pokud u nalezeného 
psa pøeèteme v útulku mikroèip, narazíme na prob- 
lém. Pokud není tento pes registrován na MÚ 
Ostrov, není v našich silách obvolat všechny veteri-
nární lékaøe nebo obecní úøady v západní èásti naší 
republiky. 

V Èeské Republice existují soubìžnì dvì organizace, 
které vedou centrální evidenci mikroèipù. Tato re- 
gistrace ale není povinná a je zpoplatnìna jedno- 
rázovou èástkou kolem 200 Kè. Za tento poplatek 
majitel získá aktivní pomoc pøi vyhledávání ztra- 
ceného zvíøete 24 hodin dennì a jistotu, že tentokrát 
udìlal opravdu všechno pro navrácení svého mi- 
láèka, protože zavolat z útulku na dvì telefonní èísla 
je snadné a rychlé. Proto doporuèujeme všem 
majitelùm èipovaných psù, aby si ovìøili, zda je jejich 
miláèek registrován také centrálnì a pokud není, 
aby kontaktovali jeden z národních registrù 
(www.narodniregistr.cz nebo www.identifikace.cz) 
a tuto registraci provedli. Mùžeme potvrdit, že tyto 
služby opravdu fungují a návrat psa k majiteli je pak 
velmi snadný a rychlý. 

Ostrovský mìsíèník
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Ètenáøské pøíspìvky

Redakce nezodpovídá za vìcnou správnost obsahu ètenáøských pøíspìvkù.

Dìkujeme všem „horslenïáèkùm“ i jejich rodi- 
èùm za vskutku bohatou nadílku pro zvíøátka!

Dìkujeme také všem našim pøíznivcùm z øad 
ètenáøù a prosíme: zùstaòte s námi! 

 

Naše pøedsevzetí do nového roku se nemìní: zùstat 
prima partou po celý rok a dìlat to, co nás baví - žít 
s koòmi! V nové sezonì se budeme opìt snažit 
prezentovat s našimi poníky na rùzných koòských 
akcích. 

Ustanovení nové mìstské vyhlášky è.2/09 z loò- 
ského roku, které ukládá majitelùm psù mít zvíøe 
jednoznaènì oznaèené tetováním nebo èipem 
u psù starších šesti mìsícù, vstoupilo v Ostrovì 

v platnost 1. ledna 2010. Na základì našich 
zkušeností považujeme za pøínosné poskytnout 
obèanùm mìsta doplòující informace týkající se 
èipování.

Mikroèip (èip) je elektronické zaøízení tvoøené 
pouzdrem (napø. kapslí z bioskla) o rozmìrech 2 x 11 
mm. Každý èip v sobì nese vlastní desetimístný alfa- 
numerický identifikaèní (ID) kód. Tento kód je pøi vý- 
robì mikroèipu generován poèítaèem a výrobci za- 
ruèují, že nejsou a nebudou vyrobeny dva nebo více 
mikroèipù se stejným identifikaèním kódem. Èip apli- 
kuje veterinární lékaø. Oznaèení zvíøete, a� èipem 
nebo tetováním, je zároveò vyžadováno vždy, když 
se cestuje se zvíøetem do zahranièí. Mikroèipy a teto- 

Ostrovská zákoutí 
Autobusové zastávky pøed hlavní branou bývalého 
závodu Škoda už dosloužily. Zasklené èásti by se daly 
spoèítat na prstech jedné ruky, sem tam už chybí 
i nìkterá èást plechová. Autobusù k nim zajíždí jen 
minimum. U frekventované silnice Ostrov Jáchymov 
tak dnes dìlají jen ostudu. 

Èipování psù

Horseland dìkuje

Do nového roku jsme vkroèili s novou službou: 
možností on-line registrace ètenáøù. Díky tomu

Mìstská knihovna 
Ostrov 

Text a foto: Jiøí Ciprian

Mgr. Irena Leitnerová, øed. MK

Vánoèní koncert v mìstské knihovnì - vystoupení souborù ZUŠ
Foto: Walburga Mikešová  

si pak mohou on-line rezervovat knihu, èasopis nebo 
CD, které máme v našem knihovním fondu. Získají 
tím i pøístup k dalším internetovým službám (napø. 
pøístup ke svému ètenáøskému úètu). Další novinkou 
našeho automatizovaného knihovnického systému 
je doplòování záznamù knih o naskenované obsahy 
nauèných knih.

Struènì o výsledcích knihovny za loòský rok: Poprvé 
po dlouhé dobì došlo k poklesu registrovaných 
ètenáøù a výpùjèek. Celkový poèet ètenáøù je 3931 
(o 471 ménì), èemuž odpovídá i celkový poèet vý- 
pùjèek: 149 784 výpùjèek knih, èasopisù, hudebních 
nosièù, map, prùvodcù, slovníkù atd., celkem tedy 
o 20 776 výpùjèek ménì. Poèet vyøízených rezervací 
a pùjèování knih z jiných knihoven prostøednictvím 
MVS mírnì stoupl. Dùvody úbytku ètenáøù budou 
dále analyzovány.

Již od druhé poloviny února se mohou zájemci 
pøihlašovat na kurzy internetu pro zaèáteèníky i mírnì 
pokroèilé. Kurz se bude konat v bøeznu. Další in- 
formace o knihovnì najdete na: www.mkostrov.cz. 

Mgr. Blanka Davídková, Útulek Bety

Denisa Paèanová

Foto: Archiv Denisy Paianové

Køest knihy Ohøe - mìsíèní øeka             Foto: Walburga Mikešová
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Ze sportu
Oddíl badmintonu Ostrov bodoval o Vánocích

Snad každý zdravý èlovìk považuje za samozøejmost, 
že vidí vycházet slunce, slyší štìkot psù, cítí vùni 
puèících stromù (nìkdy ucítí mezi keøi i nìco ménì 
pøíjemného), mùže svými prsty zkontrolovat, jak 
teplý je hrnek s kávou, než se jí napije, a když ji 
polyká, vychutná si na jazyku ten požitek. Jakmile 
jeden z pìti smyslù ztratíme, jsme tu najednou jakoby 
jen zèásti. Lidské smysly jsou pøece to, co nám 
vymezuje svìt. 

Vím, o èem mluvím, pøed lety jsem totiž ztratila èich. 
Jestli se teï nìkdo ze ètenáøù usmál, nebo ho 
napadlo, že nemít èich je spíš výhoda, upozoròuju: 
Není to legrace! Je to invalidita jako každá jiná, jen 
invalidní dùchod se na to asi nepobírá (nevím jistì, 
neptala jsem se).  Nìkdy mi jde doslova o život. Kdysi 
jsem stála poprvé nad plynovým sporákem, jehož 
princip jsem neznala, a èekala jsem, až se uvaøí voda 
na ranní èaj. Pod konvicí hoøel v kruhovém hoøáku 
jen jediný úzký plamínek, protože hoøák byl 
porouchaný, to jsem ale netušila. Zápach unikajícího 
plynu vzbudil pøes zavøené dveøe ložnice tetu, která 

Už dávno máme za sebou novoroèní oslavy, pøi 
nichž jsme si jako každý rok pøedsevzali øadu 
osobních slibù, napøíklad èeho všeho se vyva- 
rujeme, abychom si zlepšili zdraví. Je však tìžké 
tato pøedsevzetí dodržet. Proè se o tom zmiòuji? 
Kolem nás se množí øada nemocí a zdravotních 
postižení a nìkterá z nich narùstají do obrov- 
ských rozmìrù. Svìtová zdravotnická organizace 
vyhlásila cukrovku (diabetes mellitus) za svì 
tovou pandemii. I v našem mìstì je pøibližnì- 
1700 diabetikù a v uplynulém roce jich (podle 
evidence v naší diaporadnì) pøibylo dalších 58.

Tato školení se konají každé první pondìlí 
v mìsíci od 16.00 hod. na Svazu diabetikù v Ma- 
sarykovì ulici 715 v Ostrovì. 

Lékaøská vìda ve svìtì zaznamenala obrovské 
úspìchy, pøesto se dosud nenašel zpùsob, jak tuto 
nevyléèitelnou nemoc èi zdravotní postižení zcela 
vyléèit. Známe pøíznaky cukrovky, i jak lze s cukrov- 
kou dosáhnout vysokého vìku. V souèasnosti lze 
terapií potlaèit nebezpeèí rozvoje pozdních kom- 
plikací, které cukrovku doprovází, nedodržují-li se 
pravidla režimu související s diabetem. 

O tom, co je cukrovka a jak se s tímto doživotním 
problémem vyrovnat, se snaží informovat ostrovská 
územní organizace diabetikù. Tato organizace nejen 
sdružuje místní diabetiky, ale poøádá i akce pro 
zlepšení života obèanù postižených touto chorobou. 
Jednou z tìchto èinností jsou tzv. edukace èili školení, 
ve kterých se diabetici seznamují s pravidly živo- 
tosprávy jako jedním z velmi dùležitých životních 
omezení. 

Druhý roèník turnaje neregistrovaných v bad- 
mintonu se konal v hale TJ na druhý vánoèní 
svátek. Sešlo se 18 mužù a tøi ženy. Vypsány byly 
dvouhry mužù, žen, ètyøhry a mixy. Vìková 
úèast byla od 18 do 60 let. 

Kouzlem tìchto turnajù je, že se zde utkávají úplní 
zaèáteèníci, mírnì pokroèilí, více pokroèilí a pak ti 
starší, kteøí naposledy závodnì hráli pøed 20 a více 
lety. Muži byli vylosováni po ètyøech úèastnících do 
ètyø skupin. První dva postupovali do skupiny 
finálové, kde se opìt utkal každý s každým. U ètyøher 
byl stejný systém. Na konci dne tak každý sehrál 
nejménì 16 zápasù. Tento systém je nanejvýš 
spravedlivý, zato však dovede z hráèù vysát poslední 
síly. Daøilo se domácím hráèùm, kteøí byli zastoupeni 

Jirkou Máchou, Járou Kocourkem, Honzou Šulou st., 
Radkem Tripalem a Otou Štìrbou. 
Rozuzlení ve dvouhrách mužù padlo až v posledním 
zápase, kdy dosud neporažený Šula st. nastoupil proti 
nestorovi Máchovi (roèník 1947). Po prvním hladce 
vyhraném setu Šulou došlo ve druhém k obratu, 
Mácha srovnal skóre a ve tøetím setu, i pøes velký 
vìkový rozdíl, zápas vyhrál a v turnaji ve dvouhrách 
zvítìzil. Ostrovští tak celkovì obsadili první tøi místa: 
1. Mácha, 2. Šula st., 3. Tripal. (Na pátém místì 
skonèil Ota Štìrba a na devátém Jára Kocourek.) Ve 
ètyøhrách bodovali opìt domácí: první místo 
vybojoval Šula s Tripalem, druzí byli Mácha se 
Štìrbou. 
Více na: www.tjostrov.estranky.cz, rubrika 
Badminton. 

celá vydìšená pøibìhla a køièela, cože to proboha 
dìlám, chci nás snad otrávit? Jindy mi u televize nìjak 
divnì slzely oèi a špatnì se mi dýchalo, a když jsem 
pak rozsvítila, teprve jsem si všimla husté mlhy, valící 
se z kuchynì, kde na sporáku èudil kastrol s veèeøí, na 
niž jsem pøi sledování zajímavého programu docela 
zapomnìla. Nìkdy je to ale docela zábavné, aspoò 
pro lidi v mém okolí. Tøeba když se pøi obìdì ptám 
sousedky u stolu, co mì to v tom salátu pálí: je to 
feferonka, èesnek, syrová cibule? Vìøte nebo ne, 
opravdu to nepoznám. 

Se svým postižením se vìtšinou nechlubím a nìkdy se 
proto uchyluju i k podvodu: když mi prodavaèka 
pøisune pod nos ple�ový krém, kývnu, že voní krásnì 
a doufám, že to je pravda. Jednou jsem dostala da- 
rem exkluzivní sprej s vyobrazenými rùžemi na obalu. 
Informace na nìm nebyly v èeštinì ani v bìžné cizí 
øeèi, které bych rozumìla, ovšem mìla jsem za to, že 
když je tak objemný, urèitì to nebude parfém, ale 
obyèejný deodorant a podle toho jsem ho také po 
koupeli použila: nastøíkala jsem ho na sebe všude 

tam, kde jsem to v tom horkém odpoledni 
považovala za vhodné. Poté jsem vyrazila na schùzku 
s jedním manažerem, který projevil zájem o mou 
práci a sliboval mi do telefonu, že mì zamìstná. Mìli 
jsme se sejít u námìstí, kde parkoval a pak si pro- 
mluvit v blízké kavárnì. Pospíchala jsem, abych pøišla 
vèas, chtìla jsem udìlat dobrý dojem. Pøedstavili jsme 
se, podali si ruce a já vykroèila smìrem ke kavárnì, 
ale on zaèal znenadání køièet.
„Stùjte, odstupte, bìžte ode mì dál!“ Zarazila jsem se 
a vùbec nechápala, co se dìje. 
„Já se dusím, úplnì se dusím, jdìte pryè,“ hystericky 
vykøikoval ten èlovìk, zatímco pøede mnou couval. 
A jak si tak mával rukou pøed nosem, aby rozvíøil 
vzduch, zaèalo mi pomalu docházet, že ten sprej 
v rùžovém obalu asi pøece jen nebyl pouhý deodo- 
rant. 

Do kavárny jsme nešli, práci jsem nedostala a ještì 
jsem si sekla ostudu. A pøestože dnes už se tomu 
smìju, tenkrát to opravdu legrace nebyla. 

Informace pro diabetiky

Pod èarou
Ztracený smysl není legrace

Jiøí Mácha, pøedseda oddílu 

Irena Janeèková

Vítìzové turnaje Vánoèní smeè                                                                                                                             Foto: Archiv Jiøího Máchy

Jiøí März

hoffmeisterova@dk-ostrov.cz, Infocentrum v Do-
mu kultury Ostrov (tel. 353 800 526)

Uzávìrka pøíspìvkù do bøeznového èísla je 9. února.

Tìšíme se na pøíspìvky od ètenáøù 
Ostrovského mìsíèníku!



brných a tøi bronzové medaile. V týmech i jednot- 
livcích postoupily na Mistrovství Evropy v twirlingu, 
které se koná o letošních velikonoèních svátcích ve 
skotském Edinburgu.

Respekt vùèi ostrovským „twirls“ se objevil už na 
zaèátku soutìže pøi protestu proti zaøazení Oskarek 
mezi juniorky, pøestože vìkem patøily do kategorie 
dìtí. Protest nebyl uznán, a tak se podaøil ostrovským 
dívkám husarský kousek: zvítìzily nad všemi o nìko-  
lik let staršími skupinami juniorek! Nominaci na Mis- 
trovství Evropy mají dìvèata v kapse, i když s sebou 
nese spoustu problémù. Pøirozenì nejvìtším z nich je 
sehnat finanèní prostøedky na cestu do Skotska. 
Vìøíme ale, že se i tuto pøekážku podaøí odstranit a že 
ostrovské „twirls“ budou v soutìži nejlepších evrop- 

ských skupin úspìšnì nejen soutìžit, ale i propagovat 
jméno naší zemì, našeho regionu i mìsta. 

ších Tereza Provazníková. Dìvèata z Ostrova si v sou- 
tìži sólo a duo odvezly celkem šest zlatých, šest støí- 
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Ostrovské mažoretky v lednu opìt zazáøily. 
Celorepublikový šampionát v twirlingu, který se 
uskuteènil v Nymburku, byl totiž jednoznaènou 
záležitostí ostrovských „twirls“. (Twirling je no- 
vý sport, který vznikl pøi Svazu mažoretek NBTA 
asi pøed pìti lety. Státy v západní Evropì se tímto 
odvìtvím zabývají minimálnì 30 let, v Americe 
existují dokonce twirlingové tøídy. Tomuto spor- 
tu se totiž nevìnují jen dìvèata, ale i pohybovì 
nadaní chlapci.) 

Titul Mistra republiky v taneèním týmu si odvezly 
Oskarky (juniorky i seniorky) z MDDM Ostrov. Další 
titul získaly seniorky ve skladbì na povinnou hudbu 
a juniorky si odvezly støíbro. Dalších šest zlatých me- 
dailí, z toho ètyøi spojené s titulem Mistra republiky, 
získaly: v soutìži jednotlivcù v kategorii senior Lucie 

Matoušková (dokonce ve dvou disciplinách), Jana 
Žikavská v kategorii junior starší a v juniorech mlad- 

Medailová žeò ostrovských mažoretek

Eva Žiláková, ved. mažoretek, foto: Archiv
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