
likrát i v Ostrovì. Loni na podzim nás navštívila delegace 
katolických køes�anù z Büchen. Dozvìdìli se o Ostrovì, 
jakožto stanovišti Milostné madony, zvláštní cestou. 
Pozvali totiž na mariánskou pou� 15. srpna 2009, do které 
zaøadili ètyøi kilometry pìšího putování, èestného hosta, 
arcibiskupa z Hamburgu. Když mu ukázali historickou 
schránu na mariánskou sochu v nynìjším evangelickém 
kostele, položil logickou otázku: „A kde je madona dnes?“ 
Nevìdìli. Obecnì se soudilo, že se ztratila ve zmatcích 
tøicetileté války. Otázka se dostala do médií.

Na výzvu, zda nìkdo neví, kde se nyní ebstorfská madona 
nachází, se pøihlásila paní Marunowski z Lauenburgu a své 
sdìlení doložila fotografií z roku 1990, na které je kromì 
sošky i tehdejší ostrovský faráø. Tak skupinka vìøících 
z Büchen vìdìla, kam se obrátit. Dojeli do Ostrova, kde 
dostali další informace a my pozvání na pou� v srpnu 2010. 
Shodou okolností jsem na pou� mohla pøijet. Tìšila jsem 
se, že si budu moci prohlédnout a zmìøit onu schránku na 
madonu, kterou jsem znala pouze z fotografie. Pøivítali mì 
èerstvým èlánkem Znovunalezená madona z hamburské- 
ho tisku, kde byl známý obrázek sošky Panny Marie 
Vìrné. Navštívila jsem jeden z nejkrásnìjších kostelù 
oblasti Lauenburgu, mariánský kostel v Büchen. Jeho 
západní èást pochází z 13. století, pole žebrové klenby 
pokrývají nástìnné malby s biblickými postavami a rostlin- 
ným ornamentem. Východní èást kostela s halovým chó- 
rem pochází z 15. století. Je v ní cenné zaøízení, mezi které 
patøí i zmínìná okovaná skøíò z tvrdého døeva, opatøená 
dvìma zámky a dvìma dvíøky. Sloužila k uložení madony 
o všedních dnech, v nedìli byla vystavována na oltáøi. 
Schrána je 192 cm vysoká, ale je vodorovnì dìlena na dvì 
èásti. Horní èást byla pro vzácnou sošku. Vìtší dvíøka mìøí 
na výšku 68 cm, v nich ještì menší okénko vysoké 
pouhých 40 cm. Tím mohla být vidìna èást madony 
s dítìtem Ježíšem. Rozmìry tedy odpovídaly…

Ostrovskou madonu objevila pamìtnice

Ostrovská madona pøišla z Ebstorfu

Ebstorfští nechali vytvoøit kopii

Na severu Nìmecka, kde bylo v Ebstorfu (75 km od 
Lauenburgu) její první pùsobištì, byla uctívána od roku 
1492 jako „Milostná Matka z Ebstorfu“. Cesta do Ostrova 
pro ni zaèala po dobì reformace po odstranìní z oltáøe 
a uložení do depozitáøe. Tam ji spatøila roku 1644 vévod- 
kynì Anna Magdalena, která doprovázela svého manžela, 
vévodu Julia Jindøicha Lauenburského, na jeho pracovní 

cestì. „Usmívající se“ sošku si vyžádala a pøevezla do 
významného mariánského kostela blíže Lauenburgu, do 
Büchenu. Dodnes se tam pøipomíná poutní tradice. Pak už 
cesta madony vedla rovnou do Ostrova (Schlacken- 
werthu). Po roce 1665, po smrti Julia Jindøicha, zdobila 
pohøební kapli Lauenburských. A když byl v sousedství 
dostavìn v roce 1674 klášterní kostel, byla do nìj 
slavnostnì pøenesena. Na zaèátku 18. století obdržela 
jméno Maria Vìrná, které se záhy pøeneslo na celý klášter. 
Putovaly k ní a prosily o pøímluvu zástupy poutníkù 
z Poohøí a Krušnohoøí. V roce 1946 byla umístìna do 
farního kostela, kde je dodnes. 

 
Mezitím se však probudila vzpomínka u samé kolébky 
sošky, v místì, pro které byla vytvoøena. Skupinka 
køes�anù katolíkù v Ebstorfu se r. 1932 dozvìdìla, že jejich 
„Matka z Ebstorfu“ je uctívána ve Schlackenwerthu 
(Ostrovì) v Èeskoslovensku. Nechali si vytvoøit kopii, 
kterou sochaø Wilhelm Heising z Münsteru dokonèoval 
pøímo v Ostrovì a odkud ji v roce 1939 odvezl ebstorfský 
kaplan na motorce. Dnes je uložena v mariánské kapli 
moderního katolického kostela v Ebstorfu, je v ní zasazen
i malý kousek døeva z originálu. Zástupci této skupiny 
z Ebstorfu a Uelzen nám psali do Ostrova v roce 1990. 
Dopis došel do správného Ostrova, i když na adrese 
nebylo poštovní smìrovací èíslo, ani upøesnìní „u Kar- 
lových Varù“. Pøíští rok jsme se setkali v Ebstorfu a nìko- 
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Redakèní uzávìrka pøíspìvkù do 
pøíštího èísla je 10. prosince!

Ostrovskou madonu, Marii s dítìtem Ježíšem, pozdnì gotickou sochu zvanou Panna Maria Vìrná, my Ostrova- 
né dobøe známe. V tomto období, kolem Vánoc, je nám obzvláš� blízká. Stojí ve farním kostele nedaleko 
jeslièek, dívá se z místa nad svatostánkem a jakoby nás vybízí, abychom jí svìøili své starosti. Vždy� je v Ostrovì 
už 356 let a je skuteènou pomocnicí. Skrze ni k nám proudí milost shùry, je totiž madonou „milostnou“. 

Pokraèování na stranì 2

Š�astné prožití svátkù vánoèních pøeje ètenáøùm redakèní rada OM.

Matka Boží spojuje lidskou rodinu
Øímskokatolická farnost Ostrov
Kostel sv. Michaela a Panny Marie Vìrné

16.00 hod. Èeská mše vánoè- 
ní a Jan Jakub Ryba (koncert)
V prùbìhu dne: klášterní areál a Betlémské 
svìtlo

10.00-12.00 a 14.00-16.00 hod. Betlémské 
svìtlo 
21.00 hod. Vánoèní mše svatá (Pùlnoèní)

8.30 hod. Slavnostní Vánoèní bohoslužba
15.00 hod. Vánoèní koncert Orbis pictus
Kaple Svaté rodiny (Domov s peèovatel- 
skou službou pav. „A“):
17.00 hod. Vánoèní poutní mše svatá

8.30 hod. Slavnostní vánoèní bohoslužba

9.00 hod. Vánoèní mše svatá

17.00 hod. Vánoèní mše svatá

8.00 hod. Vánoèní mše svatá

18.00 hod. Vánoèní mše svatá

16.00 hod. Dìkovná mše svatá za prošlý 
rok 2010
23.30 hod. Pobožnost na konci roku a No- 
voroèní požehnání

23. prosince 

24. prosince Štìdrý den 

25. prosince Boží hod vánoèní

26. prosince Svátek svaté rodiny

27. prosince Svátek sv. Jana

28. prosince Svátek svatých Mláïátek

29. prosince Pátý den v oktávu Naro- 
zení Pánì

30. prosince Šestý den v oktávu Naro- 
zení Pánì

31. prosince sv. Silvestr

1. ledna Slavnost Bohorodièky Panny 
Marie, Nový rok

Vánoèní bohoslužby

Schrána na madonu, BüchenPanna Maria Vìrná, Ostrov

Kostel Panny Marie, pùvodnì ze 13. století, Büchen

Vánoèní stromy

Zprávy z MÚ 

Novinky ze škol 

Rozhovor s Markem Hricem 

Betlémy 

Kultura v Ostrovì 

Z historie mìsta 

Ètenáøské pøíspìvky 
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První zpráva se objevila v cechovní kronice v Bré- 
mách r. 1570. Tehdy obcházeli tovaryši domy èlenù 
cechu a zvali na vánoèní besídku. Nesli s sebou 
stromeèek a ošatku, do které dostávali pøíspìvek na 
slavnost. Pak tento stromeèek ozdobili a postavili 
v sále. Jelikož to byl cech, který obchodoval s datlemi, 
ty zkrášlily i stromeèek. Øíkalo se mu Datlbaum 
(datlový strom). Podobnì zápis z Basileje r. 1599 
hovoøí o stromku nazvaném Käsebaum (sýrový 
strom), nebo� šlo o cech sýraøù. Stromek zdobily 
rùzné figurky vykrajované ze sýra. Mnohem pozdìji 
si pøeèteme zprávu z našeho prostøedí. Karel Liebig, 
intendant Stavovského divadla, pøipravil r. 1812 
okrášleným stromeèkem pøekvapení pro pøátele di- 
vadla. Pod stromeèkem byly položeny dárky. Václav 
Krolmus, buditelský knìz, si poznamenal k r. 1845 
o pøípravách vánoèních stromkù v lidových vrstvách. 
Také K. V. Rais uvádí vzpomínku na Vánoce r. 1861, 
kdy mu rodièe chtìli stromeèkem udìlat radost, ale 
on pro tìžký zánìt oèních spojivek sotva na nìj vidìl. 
Hezkou vzpomínku zanechal František Dìdina, rych- 
táø ve Vinaøicích u Mladé Boleslavi; postavil stromek 
r. 1874 a tìšil se, jak potìší i ostatní. Rychtáøka se 
pochlubila sousedce, netrvalo dlouho a pøed stave- 
ním a pod okny se tísnila celá vesnice a nahlížela 
dovnitø v tichém úžasu. Druhý rok byl stromeèek už 
v každém stavení. 

Jak to bylo s velkým vánoèním stromem, postaveném 
na veøejném prostranství? Zasloužil se o to spisovatel 
Rudolf Tìsnohlídek. Právì v pøedvánoèním èase se 
zastavil v Kodani, kde byl svìdkem krásného zvyku, 
který ho okouzlil. Na námìstí stál vzrostlý smrk, celý 
ozdobený a pod ním se konala sbírka pro chudé dìti. 
Rozhodl se, že o nìco takového se pokusí i ve své 
vlasti. Tak byl r. 1922 v Brnì postaven veøejný 
vánoèní strom s jasným urèením pomoci chudým 
dìtem. O dva roky pozdìji se pøidala Plzeò, poté 
i Praha. Koncem 20. let nebylo snad mìsta, kde by 
nezáøil vánoèní strom. V letech 1929 a 1930 se uká- 
zala charitativní èinnost vánoèních stromù zvláš� úèin- 
ná, nebo� to bylo v dobì hospodáøské krize a velké 
bídy. Bìhem II. svìtové války vánoèní stromy po- 

hasly, také z dùvodu naøízeného zatemnìní mìst. Po 
skonèení šestileté války r. 1945 byl znovu postaven 
a rozsvícen vánoèní strom Republiky na pražském 
Staromìstském námìstí za velké úèasti nadšeného 
lidu. Stal se symbolem míru a svobody. K tomu se 
váže má milá vzpomínka na velký strom, postavený 
poblíž starostrašnické školy v Praze. Každý podveèer 
tam znìly koledy, které zpívaly jednotlivé tøídy a sku- 
pinky dìtí. Byl to pro nás krásný zážitek, dávat radost. 
Lidé chodili kolem a zastavovali se, aby si nás po- 
slechli a odnesli si domù trochu vánoèní nálady. Tato 
doba pøíjemných setkání trvala jen krátce. Pøišel únor 
1948, a novì zapoèatá tradice skonèila s orientací 
vlády na Sovìtský svaz. Vyhrála to „jolka“ Dìdy Mrá- 
ze s úsilím vrchnosti vymýtit vánoèní strom jako sym- 
bol èeských vánoc i s betlémy, jeslièkami a Ježíškem. 
Vše se opìt zmìnilo „sametovou revolucí“ r. 1989 
a znovu získanou svobodou. Važme si toho, tìšme se 
z pøedvánoèní doby adventu, který by mìl oèistit naši 
duši a mysl od všeho nedobrého a pøipravit nás na 
pøíjemná setkání s lidmi dobré vùle. 

Na Mírovém námìstí již tradiènì stává vánoèní 
velikán z našich hor. Za veèerního šera se rozsvítí, 
a rozsvítí i oèi kolemjdoucích. Je vždy pìknì a dùstoj- 
nì uvítán do života. Potom však zùstává opuštìn. 
Chybí mu stálejší zájem, hudba a zpìv. Krásné vá- 
noèní zvyky jsou pokladem národa, je tøeba je ctít 
a udržovat. 

V Ostrovì jsou sdružení, která o to dbají a vøele vás 
zvou: na Starou radnici, kde bude 4. prosince v 17.00 
hod. zahájena výstava Adventní èas, kterou pøipravilo 
místní sdružení tvoøivých žen. Uvidíte staré vánoèní 
pohledy, rùznì zdobené stromy, perníèky, krajky, 
andìle aj. V kostele Zvìstování Panny Marie bude 
5. prosince v 17.00 hod. zahájena tradièní výstava 
betlémù. Po vernisáži se koná adventní koncert DAD 
kvintetu. 10. prosince v 17.00 hod. se na Staré radnici 
uskuteèní beseda Vánoèní rozjímání. 

Vánoce v Ostrovì

Za Spolek pøátel mìsta Ostrova a sdružení betlé- 
máøù vám pøeji krásné prožití adventu a vánoè- 
ních svátkù po staroèesku. 

Matka Boží spojuje 
lidskou rodinu
K poutní slavnosti v katolické kapli se sešlo okolo 130 
poutníkù, byla to dosud nejpoèetnìji navštívená 
pou�. S albem fotografií pøijela i paní Marunowski. 
Hlásili se ke mnì lidé z Ebstorfu, staøí známí, a ptali se: 
„Pamatujete se na nás?“ a jiní zas: „A na nás také?“ 
Bylo to radostné shledání. Büchenští by ale rádi 
pøivítali za rok v srpnu i další poutníky z Ostrova. 

Vévodkynì Anna Magdalena Lauenburská by se asi 
divila, co pøed 350 lety zpùsobila. I když ona dobøe 
vìdìla, že tak jako matka spojuje svou rodinu, tak 
Matka Boží spojuje rodinu lidskou. 

Pokraèování ze strany 1

Mgr. Lidmila Hanzlová

Historie veøejných vánoèních stromù 
Jak se stavìní tìchto stromù stalo tradicí? Vánoèní stromeèek se objevil v našich zemích pomìrnì 
pozdì. Uvádí se, že tento zvyk pochází z nìmecky mluvících zemí a teprve v 18. a 19. stol. zdomácnìl 
v Evropì a Skandinávii.

 Zdeòka Janischová 

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

Rozsvícení vánoèního stromu na Mírovém námìstí doprovází kulturní program.                                                   Foto: Walburga Mikešová

Podìkování za poctivost 
Dìkuji poctivému nálezci, který nalezenou penìženku 
u supermarketu v Ostrovì odevzdal s celým obsahem 
na oddìlení Policie ÈR Ostrov. Majitelka penìženky

Dne 21. øíjna organizoval náš výbor „Den zdraví“, 
na nìmž se provedlo mìøení glykémie a krevního 
tlaku u 248 návštìvníkù. Podìkování patøí i zdra- 
votní škole v Karlových Varech, která poskytla 
pomoc a vyslala osm žákù z vyšších roèníkù, kteøí 
mìøení provádìli. 

Nadìje pro diabetiky
Kmenové buòky vyléèí cukrovku. Výzkum provedl 
americko-brazilský tým, vedený Richardem Burtem 
z chicagské Northwestern University a Juliem Voltarel- 
lim z Hematologického ústavu léèby cukrovky kmeno- 
vými buòkami imunitního systému. Nejprve se odebe- 
rou pacientùm tzv. kmenové buòky, z nichž mohou 
vznikat všechny bílé krvinky. Pacient dostane lék, který 
znièí zbývající buòky imunitního systému. Pøitom zahy- 
nou i buòky, které se v imunitní obranì zpronevìøily své 
roli, útoèí na diabetikovu slinivku a zabíjejí buòky pro- 
dukující inzulín. Nakonec lékaøi vrátí pacientovi kme- 
nové buòky, které mu pøed zákrokem „odložili stranou“. 
Z nich se regeneruje nový imunitní systém, jenž je 
k buòkám slinivky tolerantní a neútoèí na nì. Na konci 
procedury se vìtšina diabetikù obejde bez injekcí inzu- 
línu. Nìkteøí takto žijí už pìt let. Léèba nezabírá všem 
a nìkteøí pacienti se museli k inzulínu vrátit, by� v mno- 
hem nižších dávkách než pøed léèbou (z èasopisu Diastyl 
6/2009). Výbor Svazu diabetikù Ostrov pøeje všem 
diabetikùm do nového roku mnoho zdraví, pohody, 
spokojenosti a trvalou kompenzaci cukrovky.

Informace pro diabetiky

 Jiøí März, ÚOSD Ostrov 
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Byli jsme vysláni k 17 událostem, z nichž bylo šest 
požárù, pìt únikù látek, tøi dopravní nehody, dvì 
technické pomoci a jeden planý poplach. 

První øíjnový výjezd byl k hoøícímu plastovému kon- 
tejneru v Severní ulici, druhý na likvidaci oleje na silnici 
z Ostrova na Karlovy Vary. Dále to byl únik plynu v by- 
tì v Krušnohorské ulici, kdy si nájemník bytu ve 2.00 
hod. vaøil vodu na èaj na plynovém sporáku a usnul; 
naštìstí událost dopadla dobøe, nikdo neutrpìl újmu 
na zdraví, pouze byl v domì cítit nepøíjemný zápach. 
Téhož dne jsme vyjíždìli na provìøení signalizace EPS 
v objektu obchodního domu, ale jednalo se o planý 
poplach. Byli jsme vysláni k požáru automobilu na lesní 

cestì za obcí Kvìtnová, kde buï došlo k technické 
závadì, nebo se auta nìkdo chtìl zbavit. Pøíèinou 
dopravní nehody motocyklu a osobního auta u polikli- 
niky, kde jsme rovnìž zasahovali, byla zøejmì nepøi- 
mìøená rychlost nebo špatné pøedjíždìní (šetøí PÈR). 
V podveèer jsme byli vysláni k další nehodì motocyklu 
a osobního vozidla do Damic, ale motocyklistu se pøes 
veškeré úsilí záchranáøù bohužel nepodaøilo zachránit. 
Na kruhovém objezdu na prùmyslovou zónu jsme 
likvidovali fasádní barvu, která se rozlila pøi pádu z vo- 
zu; øidiè z místa odjel, barvu jsme zasypali sorbentem. 
K požáru komína a pùdního prostoru jsme byli vysláni 
9. øíjna do rekreaèní oblasti Velký Rybník, požár byl 
zlikvidován uživatelem, pøesto si vyžádal kontrolu hasi- 
èù, zda nehrozí další nebezpeèí. Další výjezd byl k pra- 
sklé vodì ve sklepì, k úniku nebezpeèné látky v Kysel- 
ce a k otevøení výtahu v Jungmannovì ulici, ve kterém 
uvízl chlapec. U starého koupalištì pod mostem jsme 
likvidovali požár odpadu (zøejmì po bezdomovcích). 
Jednotky Velichov, Kyselka, Ostrov a HZS KV byly 
vyslány k požáru chaty v osadì pod Lišèím vrchem ve 
Velichovì, pøíèina je v šetøení. Pøi nehodì u Stráže do- 
šlo k uvolnìní pøepravovaného bagru a následnému 
pádu mimo vozovku. Bagr zùstal zaklínìn ve svodid- 
lech nad rodinnými domky, obyvatelé byli pøed vy- 
proštìním bagru evakuováni. Poslední øíjnový den 
jsme spoleènì s dalšími jednotkami likvidovali požár 
prodejny v Karlových Varech.

Dùležité upozornìní: 
Opìt pøipomínáme nutnost vyèištìní komínù z dùvodu 
zvýšeného rizika požárù sazí v komínì. Každoroènì 
takto shoøí nejeden rodinný dùm èi chata a lidé si poté 
bohužel pozdì øeknou: Proè jsem to neudìlal døív. 
Pøedejdìte zbyteèným ztrátám na majetku, pøípadnì 
ztrátì toho nejcennìjšího, lidského života! 

Krása vánoèních svátkù je teprve pøed námi, ale již 
nyní musíme myslet na to, že i po letošních Vánocích 
musíme zajistit úklid vánoèních stromkù. Chceme 
touto cestou podìkovat všem obèanùm, kteøí po mi- 
nulých Vánocích pochopili nutnost postarat se o pro- 
šlou krásu vánoèních stromkù a v námi urèených 
termínech je odkládali na stanovištích kontejnerù. Pro 
rok 2011 jsme opìt pøipravili rozpis termínù, kdy bude 
spoleènost Marius Pedersen a.s., (bývalá spol. Tima-
CS, Ostrov) zajiš�ovat odvoz stromkù. 

Odložení stromkù na jiných místech 
mùže být hodnoceno jako pøestu- 

pek. Vìøíme, že stanovené termíny budou dodrženy 
a tradièní symbol Vánoc se nebude povalovat jen tak, 
vyhozen z okna…
Prosíme o dodržení výše uvedených termínù.

Bude to v tìchto dnech (vždy v úterý): 

4. ledna, 
11. ledna, 
18. ledna, 
25. ledna, 
1. února.

Zaèátkem listopadu navštívili azyl Macík zamìstnanci 
hotelù Port, Horizont a Grandhotelu Pupp (vèetnì 
øeditelky). Pøijeli do azylu pomoci s podzimním úkli- 
dem. Bìhem ètyø hodin se celkem tøiceti zamìst- 
nancùm podaøilo kompletnì pøipravit azyl na zimní 
období. Moc jim dìkujeme za nás i naše zvíøátka. 

8. listopadu 2010 v 15.00 hod. se konalo v pro- 
storách Staré radnice ustavující zasedání Zastu- 
pitelstva mìsta Ostrov.

Novì zvolení èlenové mìstského zastupitelstva

Zastupitelstvo mìsta zvolilo starostou mìsta 

Zastupitelstvo mìsta zvolilo místostarostou mìsta

Zastupitelstvo mìsta zvolilo dalších pìt èlenù 
Rady mìsta:

Bc. Pavel Èekan, MUDr. Oldøich Vastl, Ing. Jitka 
Samáková, Milan Matìjka, Ing. Jan Bureš, 
RNDr. František Wohlmuth, Ing. Vladimír Palivec, 
Ing. Petr Nedvìd, Tatiana Kocábová, Ing. Josef 
Železný, Ing. Václav Hanzl, Ing. Marek Poledníèek, 
Mgr. Libor Bílek, Vladimír Lesser, Zdenìk Mareš, 
Michal Grossmann, Zdenìk Volkovjak, Ing. Vladimír 
Trafina, Jan Pøáda, Ing. Václav Brodec, Ing. Jan 
Blažek, CSc.

Bc. Pavla Èekana.

 Milana Matìjku.

 
Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, 
Mgr. Libor Bílek, RNDr. František Wohlmuth, 
Ing. Josef Železný.

Nemocnice Ostrov prošla v tomto roce dalšími 
pozitivními zmìnami. Jmenujme napøíklad zahá- 
jení provozu nového moderního pøístroje, poèíta- 
èového tomografu CT, modernizaci centrálních 
operaèních sálù, kompletní modernizaci chirurgic- 
kého, interního a rehabilitaèního oddìlení a mo- 
dernizaci oddìlení následné péèe vèetnì nových 
nadstandardních pokojù. 

Byla zahájena spolupráce s hokejovým klubem KLH 
Chomutov. Další navázaná spolupráce s Hipocentrem 
Pája spoèívá v moderní rehabilitaèní metodì s využitím 
konì jako léèebného prostøedku, který pomáhá po 
stránce tìlesné i psychické klientùm rùzných oborù 
(psychiatrie, pediatrie, rehabilitace atd.). Dále byl poøí- 
zen v rámci rehabilitaèní ambulance pro léèbu bolesti 
pohybového aparátu nový pøístroj „rázová vlna“. 
Nemocnice Ostrov získala v letošním roce akreditace 
na vzdìlávání v oborech klinická psychologie, základní 
kmen chirurgie a základní kmen ARO pro vzdìlávání 
lékaøù. V procesu finálního schvalování je akreditace 
pro obor gynekologie. Cílem nemocnice je zajistit 
možnost vzdìlávání lékaøù-absolventù pro všechny 
obory, které provozuje. Nemocnice Ostrov uspoøá- 
dala v letošním roce dvì významné akce: 19. záøí 
benefièní akci dìtského oddìlení s názvem Louèení 
s létem, na kterou se pøišlo do parku nemocnice 
podívat okolo dvou tisícù divákù. Výtìžek z tomboly, 
dobrovolného vstupného a pøíspìvku od partnerù 
a spolupracujících firem Nemocnice Ostrov ve výši 
371 160 Kè byl použit k dovybavení dìtského oddì- 
lení o pøístrojovou i dokumentaèní techniku ke zlep- 
šení prostøedí pro malé pacienty a ošetøující personál. 
4. listopadu se konala odborná konference pro støední 
zdravotnický personál na téma: Komplexní pøístup 
k ošetøovatelské péèi. Konference byla vìnována ze- 
jména problematice správné výživy, psychologickým 
a rehabilitaèním aspektùm ošetøovatelské péèe, oblasti 
efektivního øízení a prevenci rizik. Nemocnice Ostrov 
i na sklonku roku pokraèuje v dalších investièních akti- 
vitách. V souèasné dobì je ukonèena první etapa kom- 
plexní opravy výtahù. Po dokonèení oprav budou 
výtahy splòovat všechny potøebné parametry pro pro- 
voz v nemocnici (bezpeènostní, logistické i estetické). 
Probíhá také úprava exteriéru budovy oddìlení kli- 
nické biochemie, úprava a technická obmìna zaøízení 
energocentra. Ve druhém týdnu roku 2011 bude za- 
hájena druhá etapa obmìny výtahù. V pøípravì jsou 
komplexní úpravy hlavního vstupu nemocnice vèetnì 
zajištìní podmínek pro bezbariérový pøístup, moder- 
nizace gynekologicko-porodnického oddìlení vèetnì 
novorozeneckého oddìlení a projekt modernizace 
psychiatrického oddìlení. 

Na závìr roèní bilance ještì pro zajímavost nìkolik 
údajù. Letos se v Nemocnici Ostrov k 8. listopadu 
uskuteènilo 670 porodù, hospitalizováno bylo 6612 
klientù, operováno 1603 klientù a na ambulancích bylo 
ošetøeno 12 520 klientù. Závìrem dìkujeme ètenáøùm 
a všem obèanùm Ostrova za projevenou podporu 
a dùvìru. Pøejeme krásné a klidné prožití vánoèních 
svátkù a v novém roce pevné zdraví. 

V øíjnu se v Ostrovì narodilo 12 dìtí, zemøelo sedm 
obèanù. Manželství uzavøely dva páry. K trvalému 
pobytu ve mìstì se bìhem øíjna pøihlásilo 17 osob, 
odstìhovalo se jich 34. Celkovì tedy ve mìstì ubylo 
12 obèanù. Prùmìrný vìk ostrovských obyvatel 
v øíjnu byl 41,19 let. Celkový poèet obyvatel hlá- 
šených v Ostrovì (vèetnì pøilehlých obcí) k 31. øíjnu 
byl 16 950. 

Nové vedení mìsta Ostrova 
bylo zvoleno 

Bilance 
Nemocnice Ostrov 2010

Mgr. David Soukup, øeditel NO

Zmìna stavu obyvatel 
mìsta Ostrova 
v øíjnu 2010

Matrika MÚ Ostrov 
 

red.

Svoz vánoèních stromkù 

Karolina Gottschierová, Odbor SMM

Pomoc Macíku

Ostrovští hasièi v øíjnu

Likvidace požáru                                     Foto: Archiv JSDH Ostrov

Hana Šimková, OS Ostrovský Macík

Milan Kuna, JSDH Ostrov

Platí od 23. prosince 2010 do 2. ledna 2011.
ètvrtek 10.15 - 11.45 hod.
 pátek 10.30 - 12.00 hod.
 sobota 12.45 - 14.15 hod.
 nedìle 17.45 - 19.15 hod.
 pondìlí 14.00 - 15.30 hod.
 úterý 10.15 - 11.30 hod.
 úterý 17.15 - 18.45 hod.
 støeda 13.00 - 14.30 hod.
 ètvrtek 14.30 - 16.00 hod.
 pátek 10.30 - 12.00 hod.

 16.30 - 18.00 hod.
 17.45 - 19.15 hod.

23. prosince 
24. prosince
25. prosince
26. prosince
27. prosince
28. prosince
28. prosince
29. prosince
30. prosince
31. prosince
1. ledna sobota
2. ledna nedìle

Bruslení pro veøejnost
na Zimním stadionu v Ostrovì 
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Zprávy ze škol

ZŠ J. V. Myslbeka 
a MŠ Ostrov

Naši žáci malovali vánoèní pøáníèka pro hnutí Na 
vlastních nohou Stonožka. Bylo jich vytvoøeno pøes 
280. Velký podíl na nich mìla tøída 6. A, která jich sama 
vytvoøila 82. Zakladatelka Stonožky Bìla Jensen od- 
vezla pøání do Norska. Peníze získané prodejem po- 
hlednic pomohou opìt dìtem v nìkterém koutì naší 
planety ke vzdìlávání. 

3. listopadu se výbìr žákù I. stupnì zúèastnil okrsko- 
vého kola MSO v plavání. Soutìžili v individuálních 
soutìžích ve stylu prsa, znak a volný zpùsob a poté 
v polohové štafetì a závìreèné štafetì celého druž- 
stva. Naši plavci obsadili 3. místo. Reprezentovali nás 
žáci: David Matìjka, Ondøej Štìpán, Radek Jelínek, 
Aleš Peterka, Jan Jakab, Radim Wohlmuth, Sarah 
Polášková, Tyra-Luisa Prennig, Daniela Hlaváèková, 
Eliška Puškášová, Veronika Šmejkalová a Nikola Fuèí- 
ková. 6. listopadu vycestovala dìvèata Tereza Duško- 
vá, Adéla Kubištová, Kateøina Pololáníková a Nikola 
Fialová spolu s øeditelem Rudolfem Radonìm a uèi- 
telkami Ivou Kováøovou a Lenkou Slavíkovou do 
italského Turína. Návštìva se uskuteènila v rámci 
evropského programu Comenius - projekt Smile. Na- 
vázala na pøedchozí návštìvy našich žákù v SRN, 
Španìlsku a Polsku. Všem dìtem, rodièùm a spolu- 
pracovníkùm pøejeme pøíjemné prožití vánoèních 
svátkù a hodnì radosti v novém roce. 

Naši studenti mìli opìt možnost prohloubit si jazykové 
dovednosti. Skupina 13 kvartánù se setkala se studenty 
partnerského gymnázia z bavorského Wunsiedelu. 
V lázeòském mìstì Bad Kissingen spoleènì prožili 
pestrý týden, bìhem nìhož sehráli øadu her, poznávali 
významné památky mìsta i okolí a pøedevším inten- 
zivnì konverzovali nìmecky i anglicky. V listopadu byl 
ukonèen rozsáhlý projekt Svátky a zvyky v Krušných 
horách. Bìhem celého roku se scházeli naši studenti 
s vrstevníky z dalšího partnerského gymnázia ze 
Schwarzenbergu a v dobì tradièních svátkù poznávali, 
v èem se liší zvyky po obou stranách krušnohorské 
hranice. Prùbìh projektu dokumentují kalendáøe a bro- 

žury, ale nejdùležitìjším výsledkem jsou nové vìdo- 
mosti o nejbližších sousedech a pøedevším nová pøá- 
telství. Projekt byl velmi pøínosný také pro pedagogy 
obou škol a 16. listopadu nám nìmeètí kolegové 
oplatili naši øíjnovou návštìvu Schwarzenbergu. 
Poznali naši školu a zúèastnili se výuky nìkterých 
pøedmìtù. Vznikla tak velmi zajímavá možnost 
porovnat uèivo i didaktické postupy na našem a saském 
gymnáziu.

Vyuèující anglického jazyka již nyní pøipravují na jaro 
pro naše studenty další celotýdenní studijní pobyt ve 
Velké Británii. Letos se uskuteèní v severní Anglii 
nedaleko atraktivní oblasti Lake District, kterou pro- 
slavila úžasná ledovcová jezera. Stejnì jako v minulých 
letech, je i letos poèítáno také s návštìvou Londýna 
a dalších zajímavých míst, napøíklad Yorku. Studenti 

Èást žákù SPŠ Ostrov spoleènì s pedagogickým dozo- 
rem se v druhé polovinì øíjna vypravila na výlet za 
zajímavostmi a pamìtihodnostmi mìsta nad Sprévou. 
Požádal jsem jednoho z úèastníkù akce, studenta 
2. roèníku Technického lycea Lukáše Tøeštíka, aby se 
podìlil o své zážitky se ètenáøi.   
Vyrazili jsme 17. øíjna ráno na výlet do Berlína. Cesta 
v autobuse utekla pomìrnì rychle. Když jsme dopo- 
ledne dorazili do Berlína a vystoupili na naší první za- 
stávce, už jsem byl zvìdavý na berlínské památky. 
Navštívili jsme Braniborskou bránu, na prohlídku 
nìmeckého parlamentu 
(Bundestagu) jsme si mu- 
seli vystát dlouhou frontu, 
která však stála zato. Poté 
jsme dostali možnost pro- 
hlédnout si mìsto sami, 
což mi pøišlo jako výborný 
nápad. Po nìkolika desít- 
kách minut jsme se mìli 
sejít u berlínské televizní 
vìže, která byla odevšad 
naprosto nepøehlédnutel- 
ná. Bìhem rozchodu jsme 
utvoøili malou skupinku 
a prozkoumali berlínské 
ulice. Když jsme se opìt 
všichni shledali, odjeli jsme 
se ubytovat, ale rozhodnì nebyl dobrodružným výpra- 
vám po Berlínì konec. K veèeru jsme opìt vyrazili do 
ulic. Místním metrem jsme se dopravili na zastávku 
Potsdamer Platz, kde jsme nejprve absolvovali spoleè- 
nou prohlídku a poté prostor pro samostatné objevo- 

Cesta do Polska v rámci evropského programu 
Comenius, projekt Smile byla pro mì velmi dlouhá, 
ale náhodou jsme ve vlaku sedìli s dvìma Australany, 
se kterými jsme se bavili anglicky. Když jsme dorazili 
do Katowic, už na nás èekali hostující rodiny a uèitelé 
z Polska. Jména našich kamarádù byla: Natalie, 
Paulina, Maciek, Martin. Potom jsme každý jeli do 
domu, kde jsme mìli bydlet. Každý se bál a nevìdìl, 
co ho èeká. Kladli jsme si otázky, jaké to tam bude, co 
budeme dìlat, a mnoho dalších otázek. Po zabydlení 
v rodinách jsme jeli do domu, kde byl ubytován 
Lukáš. Tam jsme se zase všichni potkali a byli jsme 
pøekvapení, jak to v tom Polsku mají hezké. Poláci 
mìli velké a krásné domy a byli na nás moc hodní. 
Další den jsme vstávali brzy, protože nám jel autobus 
do Krakowa. Sraz jsme mìli pøed školou. Bylo tam 
kromì nás šest Nìmcù, sedm Španìlù a mnoho 
Polákù. Nejdøíve jsme dorazili do Solného dolu. Byli 
jsme rozdìleni do skupin. Do podzemí jsme slezli po 
schodech do hloubky 600 m. Zvenku to vypadalo 
jako prohlídka malého dolu, jenže to bylo naopak. 
V podzemí bylo mnoho lidí a bylo obrovské. Prù- 
vodce nám anglicky povídal, jak se zde tìžila sùl. 
Z dolu jsme vyjeli naštìstí výtahem a jeli jsme do 
Krakowa, kdysi hlavního mìsta. Na námìstí, kde 
jsme mìli rozchod, nás zaujalo tancování skupiny 
Missionares of rhythm. Dìlali breakdance profe- 
sionálnì, ale bylo zajímavé, že tancovali na rocken- 
rollovou muziku. Všichni jsme byli po bohatém 
programu unavení. Další den jsme se byli podívat 
v místním muzeu na historii mìsta a hasièství. Potom 
jsme šli k Natálii, kde jsme si povídali a smáli se. Další 
den jsme se byli podívat ve škole. Mìla mnoho 
budov a dohromady 300 žákù a 80 uèitelù. Navštívili 
jsme i uhelný dùl, který ještì stále funguje. S prù- 
vodcem jsme sjeli výtahem 170 m hluboko. Tam byla 
vystavena historie tìžby uhlí a ještì hloubìji byla 
moderní tìžba. Ukazovali nám rùzné stroje a vy- 
svìtlovali, jak se co dìlá. Prohlídka trvala dvì hodiny 
a byla velmi vyèerpávající. Jelikož to byl poslední den, 
všichni byli smutní. Ve støedu ráno jsme se rozlouèili 
a nastoupili do vlaku. Cestou zpátky jsme opìt narazili 
na zajímavého èlovìka. Byl to Jamajèan, profe- 
sionální boxer. Všichni jsme mìli nezapomenutelný 
zážitek. 

Další mìøení sil v rámci celoroèní soutìže o Pohár 
starosty mìsta se konalo 3. listopadu. Dìvèata 6.-7. tøíd 
pøesvìdèivì zvítìzila v pøehazované. Nepustila ani set 
a vyhrála nad ZŠ Masarykova 2:0 a se ZŠ Májová 
výsledek zopakovala. Tak si dívky zajistily ètyøi body do 
dalších bojù. Pochvalu za vzornou reprezentaci si 
zaslouží žákynì: Reháková, Chalupná, Klauková, 
Kneiflová, Stachová, Loukotová, Smrèková, Kouøilová, 
Dejlová a Bièanová. Týž den se uskuteènilo okrskové 
kolo soutìže v plavání. Naši plavci získali dvì první 
místa (Petrák - kraul a Dobrnièová - prsa). Celkovì jsme 
se umístili na druhém místì a postoupili do okresního 
kola. V øíjnu se v MŠ konala halloweenská párty. Dìti 
pøišly v maskách a bylo opravdu veselo. Hudba, ta- 
neèní improvizace, pøehlídka masek. Atmosféru dotvá- 
øely svítící dýnì a výzdoba tøíd. Dík patøí kuchaøkám za 
skvìlou hostinu a dort pro každou tøídu. Pøíležitosti 
k poøádnému zaøádìní si užily i dìti ZŠ (zvláštì program 
3. A stojí za pøeètení na našich www stránkách). 

Rodièe a veøejnost srdeènì uvítáme 18. prosince na 
tradièním Dnu otevøených dveøí, které budou, vèetnì 
prohlídky tøíd, vystoupení žákù, vánoèního trhu, 
prezentace tøíd atd. otevøeny od 8.30 hod. 

vání èásti rušného mìsta. Vydali jsme se na cestu 
noèním centrem, a to se mi líbilo ještì více než ve dne. 
S údivem jsme sledovali zajímavì nasvícené budovy 
a pomalu procházeli noèní ulice. Když se blížil èas ná- 
vratu na ubytování, trošku jsme zpanikaøili, ale nakonec 
vše dobøe dopadlo a my jsme dorazili na ubytovnu 
vèas. Další den jsme ráno vyrazili do centra bývalého 
západního Berlína, kde jsme si prohlédli obchodní 
centrum KaDeWe a mnoho jiných pamìtihodností. Èas 
pobytu se pomalu krátil a my odpoledne vyjeli 
z Berlína smìrem zpìt. Naštìstí nás èekal ještì výlet do 

Tropical Islands. První do- 
jem pøi vstupu dovnitø mì 
osobnì zklamal, podle in- 
formací a reklamních ma- 
teriálù jsem èekal víc. 
Nakonec díky kamarádùm 
jsem si to užil i zde. K ve- 
èeru jsme vyrazili zpìt do 
Ostrova. Celkový dojem 
z výletu byl skvìlý, poznal 
jsem zajímavé památky 
a zároveò se seznámil s øa- 
dou nových kamarádù. 
Tento výlet bych klidnì zo- 
pakoval znovu.
Tolik zážitky jednoho ze 
studentù. Stejnì jako vyrá- 

žejí nìmèináøi k našim západním sousedùm, mohou se 
na zajímavý výlet tìšit i angliètináøi, na jaro pøíštího roku 
pøipravuje škola týdenní zájezd do Velké Británie. 
Buïte si jisti, že se s vámi naši studenti o své zážitky 
rovnìž podìlí. 

SPŠ Ostrov - Za poznáním i zábavou do Berlína

Gymnázium Ostrov - Studenti poznávají zemì, jejichž jazyk se uèí

budou po celou dobu pobytu bydlet v anglických 
rodinách, které jim kromì pøístøeší poskytnou i anglic- 
kou stravu. Studenti tak budou mít jedineènou možnost 
poznat kulturu zemì, jejíž jazyk se uèí. 

Závìrem pøejeme ètenáøùm klidnì prožitý èas adventu 
a dovolujeme si je pozvat na tradièní koncert Pì- 
veckého sboru Gymnázia Ostrov ve ètvrtek 16. pro- 
since na Staré radnici v 17.30 hod. Vìøíme, že koncert 
bude pøíjemným setkáním, které všechny zúèastnìné 
naladí na správnou adventní atmosféru. 

ZŠ Májová

Mgr. Michaela Budaiová-Hanakovièová

Samuel Palám, (žák ZŠ Májová)

Návštìva Polska

Mgr. Libor Háèek

Mgr. Libor Velièka

Mgr. Vladimír Vízdal a kol. 

Pìvecký sbor Gymnázia Ostrov                           Foto: Archiv školy
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Zprávy ze škol MDDM Ostrov

Ekocentrum Ostrov

ZUŠ Ostrov

Transylvánie aneb Draculovi v patách 

Jaroslav Sokol a Martin Jiøík se podìlí o zážitky z cesty 
napøíè rumunskou Transylvánií, kterou absolvovali na 
kolech. Ve spolupráci s Ekocentrem poøádá Nefor- 
mální sdružení Taši Delé.
Vánoèní krmení zvíøátek

Štìdrý den je nerozluènì spjat s klidnou pohodou, 
setkáními a dárky. Zvíøátkùm mùžete pøijít popøát a pøi- 
nést dárek, vhodné je tvrdé peèivo, tvrdá zelenina 
(mrkev nebo zelí) a èerstvé ovoce. Zvíøata ocení i piško- 
ty a jiné pochutiny. Ti nejmenší mohou nakreslit obrá- 
zek Ježíškovi. Ve 14.00 hod. se pøijïte podívat na 
krmení krokodýla.
Prázdninové prohlídky

Rádi pøivítáme dìti i rodièe na prohlídce zvíøátek v EC, 
promítneme i pøírodovìdný film.
Povídání o…
O zvíøatech polárních krajin. Zvláštní dùraz bude kladen 
na tuèòáky, lední medvìdy, tulenì ad. Doplnìno obra- 
zovým a zvukovým doprovodem (informace a rezer- 
vace telefonicky).  
Zmìna termínu prohlídek pro veøejnost!
Kvùli nutnému klidovému režimu vìtšiny chovaných 
zvíøat v zimì budou prohlídky pouze ve všední dny 
13.00 až 16.30 hod. Mimo tuto dobu možno domluvit 
prohlídky na tel. 353 842 389, 731 615 658.

Informace: Ekocentrum po-èt 10.00-18.00 hod., pá 
10.00-17.00 hod., vánoèní prázdniny v pracovní dny 
10.00-16.30 hod., nebo Facebook Ekocentrum 
MDDM Ostrov; tel. 353 842 389, 731 615 658. 

8. prosince 17.00 hod.

23. prosince 10.00 hod.

23., 26., 30. prosince od 10.00 do 16.30 hod.

Mikulášská besídka 

Schùzku s Mikulášem a èertem letos zahájíme zpìvem 
koled a vánoèních písní s kytarou v podání dìtí kytaro- 
vého kroužku. Kdo pøijdete s koledou, básnièkou èi 
písnièkou, neodejdete s prázdnou. Mùžete si ozdobit 
perníèek, zhotovit vánoèní pøání, dekoraci, namalovat 
si ozdobu, vyrobit vrkoè. V úvodu budou vyhlášeny 
výsledky soutìže Vánoèní ozdoby, øetìzy a zvonky. 
Pozor, omezený poèet vstupenek, doporuèujeme 
pøedprodej v MDDM.

Mikulášské jízdy železnièáøù

Pod odborným dohledem èlenù Klubu železnièních 
modeláøù, ale i Mikuláše si mùžete v rámci Mikulášské 
besídky zajezdit s mašinkami. 

Argentina není jen fotbal 

Na cestách po Jižní Americe zavítáme s Kvìtuší Bela- 
novou do Uruguaye a Argentiny. Povídání o pøírod- 
ních krásách, zvycích, kultuøe, sportu, o životì v tìchto 
dvou zemích

Malá vánoèní akademie 

Naše sportovní gymnastky pøivítají vánoce tradièní 
ukázkou, tentokrát nesoutìžní. Srdeènì zveme rodièe 
a pøíznivce sportovní gymnastiky.  

Zimní florbal 
 

Florbalový turnaj je urèen i mimoostrovským florba- 
listùm. Družstvo tvoøí tøi hráèi a brankáø (u brankáøe 
nutná pøilba s chránièem). Pøihlášky v MDDM do 9.12. 
Prezence od 8.30 hod. v tìlocviènì ZŠ Masarykova. 
Propozice k dispozici na školách. Výsledky všech turna- 
jù se zapoèítají do Olympiády ostrovských škol.
Další termíny: 19. února Hoši 2.-3. tø.,  5. bøezna Hoši 
6.-7. tø., 12. bøezna Dívky 6.-7. tø.

Halový fotbal

Série turnajù pro nejmenší fotbalisty. V 9.00 hod. od- 
startuje turnaj pro ml. pøípravku (r. 2002-3), 14.00 hod. 
pokraèuje turnaj pro st. pøípravku (r. 2000-1). Další 
termíny turnajù: 5. 2., 6. 2., 12. 2., 13. 2. 

Vánoèní zvyky a obyèeje 

Tradièní lidové zvyky od Ondøeje ke Tøem králùm, jak je 
slavily naše babièky (vyzkoušíte si napø. ondøejské vìštì- 
ní, barborky, štìdroveèerní zvyky: zdobení stromeèku, 
pouštìní lodièek, házení pantoflem ad.). 

Plavecké kurzy: leden až bøezen
10hodinové plavecké kurzy, vždy od 16.00 do 17.00 
hod. Zájemci se mohou pøihlásit v MDDM v pracovní 
dny 8.00-18.00 hod.
18. ledna Neplavci I.
19. ledna Rodièe a dìti
20. ledna Neplavci II.
21. ledna Plavci

Informace: MDDM po-pá 8.00-18.00 hod. 
tel. 353 613 248 

3. prosince 16.30 hod., MDDM

3. prosince 15.30-17.30 hod.

7. prosince 17.00 hod., kinosál MDDM

9. prosince 15.30 hod., tìlocvièna ZŠ Masarykova

11. prosince 9.00 hod., tìlocvièna ZŠ Masarykova
Hoši 4.-5. tø. 

12. prosince, Hala TJ
9.00 hod. o Pohár PM Trans 
14.00 hod. o Pohár klempíøství Zeronik

13. prosince 17.00 hod., Klub MDDM

V karlovarském hotelu Thermal se ve dnech 19. až 
21. øíjna konala tradièní výstava s názvem Škola. Žáci 
8. tøídy se byli podívat pøedevším na prezentaci SOŠ 
stavební, která poskytuje vzdìlávání v oborech zedník, 
truhláø, malíø, lakýrník, stavební výroba ad. Zájem ze 
strany žákù byl také o další získávání informací o odbor- 
ných uèilištích pro nì dostupných, do kterých se mo- 
hou hlásit po ukonèení devátého roèníku. I když se 
u nás zatím halloween pøíliš neslaví, my jsme si s žáky 
malou halloweenskou oslavu uspoøádali. V úterý pøed 
podzimními prázdninami se ve škole dìti promìnily 
v rùzná strašidýlka a èarodìjnice a ve svých zdaøilých 
kostýmech prokazovaly znalosti a šikovnost v soutì- 
žích. Po vyhlášení vítìzù se tancovalo a hrály se zábav- 
né hry pod vedením zástupkynì øed. Zapletalové, která 
toto dopoledne pro žáky pøipravila ve spolupráci s ostat- 
ními vyuèujícími. V listopadu se tøídy II. st. utkaly v pøe- 
hazované. Nejlépe si vedla 9. tø. Na druhém místì 
skonèila 6. tø., na tøetím 8. tøída. Letos byla naše škola 
poøadatelem tradièního Bìhu 17. listopadu, bìžeckého 
klání základních škol praktických a speciálních z kar- 
lovarského regionu, které se uskuteènilo v Zámeckém 

parku. Za naši školu byli 
úspìšní: Horváth (8. tø.) 
1. místo v kategorii st. 
žákù, Gojdová (9. tø.) 
2. místo kategorie st. žá- 
kynì; Budajová (7. tø.) 
1. místo kategorie ml. 
žákyò a ve stejné ka- 
tegorii 3. místo získala 

žákynì Márová (5. tø.). Co hezèího mùže být, než potì- 
šit druhé? Malý pìvecký a taneèní soubor pod vedením 
uèitelek Køížkové a Arnoldové byl na návštìvì Domova 
pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, kde 
jeho èlenové pøedvedli své vystoupení. Setkání s tamní- 
mi klientkami bylo velmi milé. Naše dìti jistì zpøíjemnily 
jedno všední dopoledne tìm, kteøí jsou rádi za každou 
návštìvu, a na památku si odvezly pìkné dáreèky pro 
radost. Blížící se Vánoce budou i ve škole ve znamení 
zvýšené pracovní aktivity pøi výrobì rùzných dárkù, 
které pak najdou své místo na vánoèní prodejní 
výstavce v galerii školy. 

Na posledních sportovních soutìžích základních škol 
pod širým nebem mìli žáci I. stupnì na programu 
soutìže v pøespolním bìhu a vedli si na jednièku. Druž- 
stvo školy, složené z chlapcù a dívek 1.-5. tø., se umístilo 

na prvním místì jak v okrsko- 
vém kole, tak i v okresním 
a krajském finále. V krajském 
finále medailová místa obsa- 
dili: Eliška Brožková 1. místo, 
Lenka Nechvátalová 2. mís- 
to, Petr Vlach 2. místo, Ma- 
rek Liška 2. místo, Vojta Ma- 
jer 2. místo, Adam Picura 
3. místo, Lukáš Chomát 
3. místo. Plavecká soutìž žá- 

kù I. stupnì se konala v našem školním bazénu a podle 
oèekávání se na 1. místì umístilo družstvo chlapcù 
a dívek ZŠ Masarykova. V okresním finále se naše škola  
umístila na 2. místì. V nièem však nezaostali ani žáci II. 
stupnì. Ve vynikajících výkonech pokraèovala dìvèata 
v pøespolním bìhu. Po vítìzství v okresním finále se 
pøedvedla ještì lépe ve finále krajském. Obsadila 
1. místo výraznìjším rozdílem než v okrese a postoupila 
do republikového finále v pøespolním bìhu, které se 
konalo 20. øíjna v Tøebíèi. O úspìch se zasloužilo druž- 
stvo ve složení: Markéta Lubinová 1. místo, Kristina 
Kováèová 3. místo, Sabina Perknerová 4. místo, Andrea 
Šarkanová 5. místo; družstvo ještì skvìle doplnila Pavlí- 
na Koucká. I v Tøebíèi dala dìvèata o sobì vìdìt, když 
se v soutìži družstev umístila na šestém místì a Marké- 
ta Lubinová obsadila v republikovém finále 2. místo. 
Chlapci naší školy se prosadili v malé kopané. Okresní 
kolo vyhráli a postoupili do finále, kde byli opìt úspìšní 
a obsadili 2. místo. Fotbalový tým tvoøili: Ruda Kokrhel, 
Pavel Èapík, Tomáš Trojek, Ondra Nýber, Hynek 
Phung. Všem, kteøí úspìšnì reprezentovali, patøí podì- 
kování a veliká pochvala. Od poloviny listopadu budou 
následovat soutìže v plavání, florbalu a skoku vyso- 
kém, Vánoèní la�ka. 

Program

Vánoèní interní koncert (mladší žáci hudebního 
oboru) 

Vánoèní pìvecký koncert (žáci Jarmily Chaloupkové 
a Evy Henychové)

Vánoèní koncert sólistù hudebního oboru 

Vánoèní interní koncert (starší žáci hudebního oboru)

Tøídní koncert (žáci Heleny Š�astné)
 

Tøídní koncert (žáci Libuše Vilímovské)

Vánoce v knihovnì (žáci HO a LDO) 

Tøídní koncert (žáci Ondøeje Hanouska a Ivety 
Müllerové) 

Vánoèní koncert bubeníkù (žáci Petra Tyra 
a Františka Zemana)

Adventní koncert ZUŠ (Zúèastní se všechny obory 
ZUŠ)

Tøídní koncert (žáci Marty Starkové) 

Tøídní koncert (zahrají žáci Dagmar Tölgové a Iriny 
Široké) 

7. prosince 17.00 hod., sál ZUŠ 

7. prosince 17.00 hod., Obøadní síò Staré radnice 

8. prosince 17.00 hod., Pùda Staré radnice 

9. prosince 17.00 hod., sál ZUŠ 

13. prosince 17.30 hod., sál ZUŠ 

14. prosince 17.00 hod., uèebna è. 31

15. prosince 17.00 hod., Mìstská knihovna Ostrov 

16. prosince 16.00 hod., sál ZUŠ 

17. prosince 18.00 hod., sál ZUŠ 

19. prosince 15.00 hod., divadelní sál DK Ostrov

21. prosince 17.00 hod., sál ZUŠ 

21. prosince 16.30 a 18.00 hod., uèebna è. 31 

ZŠ praktická a ZŠ speciální

Daniela Brodcová

ZŠ Masarykova

Ing. Karel Daníèek, uèitel TV 

Václav Hraba, vedoucí EC

Bc. Šárka Märzová, 
ved. odd. pravidelné èinnosti 



nádech pokoje. Snad to nezní jako klišé, ale hlavní je to 
vnitøní teplo, když si uvìdomuji dotek Boží lásky, to 
akutní pronikání její blízkosti. 

Hloubka lidského srdce. Pokud ve svátcích chybí lidské 
srdce, tak jsou bez náplnì, pak je to jen shon. Èím 
hloubìji v srdci èlovìk prožije vánoèní svátky, tím vìtší 
hloubku má jeho život. Tedy otevøené hluboké lidské 
srdce. Nechat se Bohem obdarovat. S dnešním, èasto 
materiálním pojetím Vánoc nesouhlasím. Zlobí mì to 
právì proto, že mnozí lidé prožívají napìtí místo klidu. 
Myslím ale, že se to zlepšuje, protože èasto slyším ty, 

kterým vadí, že se do klidného prožití svátkù promítá 
komerce a èasto je deformuje. Lidé to vidí a díky Bohu 
už to také dávají najevo. 

Pøednì bych jim pøál, aby tento vánoèní èas prožili 
beze spìchu a náhlení. Aby se dokázali zastavit 
a z hloubi svého nitra se nadechli toho krásného, co 
Vánoce v sobì ukrývají. A� jim svìtlo z Betléma naplní 
srdce radostí z pokoje a dá jim sílu do života. To jim 
pøeji do celého nového roku 2011. 

Co je podle Vás na Vánocích 
nejdùležitìjší?

Chtìl byste nìco vzkázat ètenáøùm? 

Jak jste se stal faráøem v Ostrovì?

Jaká vlastnì je ostrovská farnost?

Z èeho sestává práce faráøe? 

Èemu se vìnujete ve volném èase?

Když jsem ještì studoval na Slovensku, navštívil nás 
arcibiskup Miloslav kardinál Vlk a o rok pozdìji i plzeò- 
ský biskup František Radkovský. Ten nám pøedvedl 
mapu diecéze a ukázal oblasti, kde jsme mohli vidìt, 
jak to vypadá v Èechách. Já jsem už døíve uvažoval 
o tom, že pùjdu nìkam, kde bych mohl pomáhat, 
a rozhodl jsem se odejít do Èech. Tady jsem zaèal 
studovat na univerzitì v Praze a své studijní a formaèní 

volno jsem trávil ve farnosti v Sokolovì. Po studiu jsem 
byl poslán do Rokycan a poblíž Plznì jsem prožil ve 
službì sedm let. Teprve potom jsem byl poslán do 
Ostrova. Na zdejší prostøedí jsem si rychle zvykl, také 
hlavnì díky tomu, že pocházím z východního Sloven- 
ska. V Ostrovì totiž žije mnoho lidí ze Slovenska. 
Èlovìk si leccos musí odpustit nebo se pøizpùsobit, ale 
to patøí k vìci.

Pøednì, dnešní farnost má velikost sedmnácti bývalých 
farností. Je možné oddìlit Jáchymovsko, díky èemuž 
se velikost sníží na ètrnáct. Stále je to ale velké sousto. 
Pøed šesti lety se Ostrov stal samostatnou farností, 
a pokud je to možno shrnout, faráø se zabýval jeho 
bezprostøedním okolím, kam patøily i obce Velichov 
a Radošov. Postupnì farnost pøibrala také Hroznìtín, 
Dìpoltovice a obce v horách. Náleží sem vlastnì celé 
støední Krušnohoøí a èást Doupovska. V roce 2004 se 
pøidružené farnosti z okolí slouèily do dvou celkù: 
Ostrova a Jáchymova. Ostrovská farnost tak dnes 
spravuje území od Potùèek až po Korunní. Žije zde asi 
250 vìøících, kteøí se pravidelnì scházejí na boho- 
službách. V samotném Ostrovì se takto schází asi sto 
dvacet vìøících. Ostrovská farnost se také angažuje 
i prostøednictvím charity, koncertù a jiných spole- 
èensko-kulturních aktivit.

 
Snažím se být tam, kde je potøeba. Nejvìtším úspì- 
chem pro mì je, když jsou kolem lidé, kterým záleží na 
žitých životních hodnotách. Práce faráøe je spoleèné 
dílo v církvi a neodmyslitelná je i spolupráce s jinými 
faráøi. Nejvìtší dùležitost spoèívá v duchovním rozvoji, 
ale èasto jsou to i èinnosti mimo nìj. Být faráøem dnes 
znamená dìlat od všeho nìco. Poèínaje bohoslužbami 
pøes stavebnictví, granty, úèetnictví, pedagogickou 
èinnost až po èinnost sociálního pracovníka. Èasto se 
také cítím jako øidiè z povolání.

Z dìtských let mi zùstal fotbal a v posledních mìsících 
se snažím jezdit na kole, což mì velmi baví. Navštívil 
jsem už tak v okolí nìkolik míst, na která by jinak nebyl 
èas. Nìkolik známých farníkù mì zlákalo na geoca- 
ching a musím øíct, že mì velmi zaujal. (Geocaching je 
hra na pomezí sportu a turistiky, spoèívající v použití 

navigaèního systému GPS pøi hledání skrytého objektu 
pomocí zemìpisných souøadnic. Pozn. red.)

 
Samozøejmì. Jeho šíøení bude k dispozici díky spolu- 
práci s Domem kultury i na infocentru v Klášteøe 
Ostrov. Tato tradice vznikla díky iniciativì skautù 
a k nám pøišla v 90. letech z Rakouska. Právì skauti se 
starají o to, aby se svìtlo rozšíøilo i u nás. Betlémské 
svìtlo je zapáleno v Betlémì v Palestinì na místì, kde 
se traduje narození Ježíše Krista. Skauti je rozváží vla- 
kem do celé Evropy. Ve Vídni svìtlo pøevezme naše 
skautská organizace a odtud putuje do celé republiky. 
Letos se rozváží už 18. prosince. Betlémské svìtlo 
s sebou nese poselství, že Ježíšek není jenom nosi- 
telem dárkù. Stává se darem pro všechny a pøináší 
svìtlo do lidských starostí a životních pøíbìhù. 

Na Slovensku bývalo zvykem, že naše štìdroveèerní 
veèeøe mìla, pokud si dobøe vzpomínám, devìt cho- 
dù. Podmínkou bylo z každého sníst alespoò kousíèek. 
Celý den se ale nesmìlo jíst. Nyní, jako faráø, slavím 
Vánoce službou druhým. Na veèeøi zvu lidi z farnosti, 
kteøí jsou jinak doma sami a pokaždé pøichází i lidé bez 
domova. Snažím se dodržovat takové zvyky a tradice, 
na které jsou místní lidé zvyklí. Vánoce mì velmi 
obohacují a tìším se na nì, mám rád hlavnì ten 

Bude letos v Ostrovì 
opìt Betlémské svìtlo?

Jak Vy osobnì slavíte vánoèní svátky?
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Rozhovor

Pøedstavitelem katolické církve v Ostrovì je faráø Marek Hric. Pochází z východního Slovenska z mìsta Bardejov, kde vyrùstal se svými sedmi bratry 
a dvìma sestrami. Jako malý navštìvoval nìkolik kroužkù, hrál na flétnu, zpíval v nìkolika pìveckých souborech a také hrál fotbal za žáky. Èasto si 
pøedstavoval, že se stane astronomem. Vyuèil se opraváøem lokomotiv na uèilišti v Èierné nad Tisou a pozdìji pøi zamìstnání studoval dva roky veèerní 
školu v Košicích, aby dokonèil maturitu. Díky tomu mohl zaèít studium teologie na Komenského univerzitì ve Spišském Podhradí. Po dvou letech, v roce 
1995, pokraèoval ve studiích v Praze na Teologické fakultì University Karlovy.

Pøipravila Dominika Planková
Foto: Archiv Marka Hrice

Ostrovský faráø Marek Hric ctí hloubku lidského srdce

Marek Hric (vlevo) rád sportuje.

Marek Hric (vlevo vpøedu) pøi bohoslužbì ve farním kostele  
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Vánoèní koncerty:

kostel Horní Blatná
 kostel sv. Michaela a Panny 

Marie Vìrné Ostrov
 kostel Suchá

Koncerty mimo region:

 Vánoèní trhy Karlovy Vary
 Vánoèní trhy Staromìstské námìstí 

Praha

19. prosince 16.00 hod. 
25. prosince 15.00 hod.

30. prosince 15.00 hod.

5. prosince 14.00 hod.
12. prosince

První podnìt k vánoènímu stavìní jeslièek dal 
sv. František z Assisi již r. 1223. Po návštìvì Svaté 
zemì, kde mu bylo dopøáno navštívit mìsto Betlém, 
pøišel na myšlenku zprostøedkovat tento zážitek 
i ostatním vìøícím, aby mohli prožívat chvíle štìstí 
a radosti z Kristova zrození. Postavil v jeskyni na hoøe 
Alverno (nedaleko obce Greccio v dnešní Itálii) první 
jeslièky a zde sloužil štìdroveèerní pùlnoèní mši 
svatou. Mystérium zrození, láska k Dítìti a Rodièce 
daly vzniknout tradici opakovaného stavìní jeslièek, 
jak je známe až do dnešních dnù. Kult jeslièek tak 
zaèal trvale doprovázet symboliku Vánoc. O rozšíøení 
betlémské tradice do dalších evropských zemí se 
postarali pøíslušníci øádu františkánù a pozdìji jezuité. 
S jeslièkami se setkáváme v období gotiky a zejména 
pozdìjšího baroka. V Èechách poprvé postavili jesliè- 
ky jezuité v Týnském chrámu v Praze r. 1562. Stavìní 
jeslièek se pak rychle rozšíøilo do východních Èech, na 
Moravu a do Slezska. 

I my jsme pro vás opìt pøipravili v kostele Zvìstování 
Panny Marie výstavu betlémù. Dalo to hodnì práce 
a shánìní, ale loni ostrovští sbìratelé nasadili la�ku 
pìknì vysoko, takže ani letos nechceme návštìvníky 
výstavy zklamat. Na co se tedy mohou tìšit? Roz- 

Stalo se již každoroèním zvykem, že naše 
Divadelní scéna pøi DK Ostrov pøipraví 
èertovskou pohádku pro nejmenší a èestnì ji 
pøedstaví na Mikulášské besídce na Staré radnici. 

Letos pøekvapíme 3. pro- 
since pohádkou Honza 
v pekle doktorem, kterou 
upravil Petr Pokorný. Zají- 
mavostí je, že pùvodnì 
stará loutková pohádka 
nyní novì hýøí vtipnými 
narážkami na souèasnost. 
Vidíte, mysleli jsme i na 
vás, rodièe. V pohádce vy- 
stupuje prohnaná Kaèen- 

ka, která pøemluví svého milého Honzu jít do pekla 
v pøestrojení za doktora. V pekle totiž mají nemocné- 
ho Lucifera a Kaèenka má plán, jak èerty pøechytraèit 
a vylákat z nich zla�áky. Jestli se Honza s Kaèenkou 
stanou boháèi, vám neprozradím, ale budu ráda, když 
se pøijdete se svými nejmenšími podívat. 

Na závìr pøijde i Mikuláš se svými pomocníky a bude 
nadìlovat balíèky. Ale pozor, jen hodným dìtem.

hodnì na rozrùstající se „ostrovský“ betlém Václava 
Nekoly. Jeho letošní podoba je prozatím i pro nás 
tajemstvím. Ruce šikovného øezbáøe urèitì nezahá- 
lely, ale více jsme se zatím nedozvìdìli. Urèitì uvi- 
díme také mnoho dalších kouskù z jeho sbírky, vždy� 
jich má doma tolik, že je ani nelze všechny vystavit 
najednou. Další èlenkou ostrovského pøípravného 
týmu je Zdeòka Janischová. Svìdomitì se na výstavu 
pøipravovala celý rok a urèitì vybrala své nejza- 
jímavìjší kousky. Známý tvùrce betlémù Lesser opìt 
vylepšil svùj úsmìvný betlém s cizokrajnými zvíøaty, 
pùvodnì vyrobený pro vnouèata. A co další z orga- 
nizátorù výstavy? Všichni se tváøí tajemnì a nechtìjí 
prozradit, co pøesnì chystají. 

V letošním roce pøidá své betlémy, získané i vlastno- 
ruènì vyrobené, mnoho dalších ostrovských obèanù. 
Výstava má již své dobré jméno i v okolí Ostrova, 
takže se mùžeme potìšit betlémem zapùjèeným 
šikovnými tvùrci z chránìné dílny charity z Karlových 
Varù, podle dalších zpráv pøibude i perníkový, kera- 
mický, sklenìný, papírový, látkový a mnoho dalších 
z materiálù bìžných i ménì obvyklých. Výstavu staví 
tvùrci nìkolik dnù a není to vùbec práce snadná. Kde 
vynikne nejvíce ten který exponát, jak nejlépe na- 

aranžovat krajinu a kolik chvojí a mechu se musí 
nanosit, aby mohli být návštìvníci spokojeni, o to se 
(mimo již zmínìných tvùrcù) stará také Vojtìch 
Písaèka, nápaditì aranžuje Jarka Beerová a další 
dobrovolníci. Vždy� mají všichni výstavu betlémù za 
svou a snaží se, aby ta u nás v Ostrovì byla nejlepší. 
Pøispìli k tomu dokonce i pracovníci Erzgebigsmu- 
seum v Annaberg-Buchholz zapùjèením exponátù 
z tamních sbírek.

A ještì upozornìní nakonec: Václav Nekola si ne- 
nechává své umìní pro sebe a bude i bìhem letošní 
výstavy pøedvádìt své vyøezávání pøímo na výstavì 
v kostele Zvìstování Panny Marie, a to v úterý 
14. prosince od 9.30 do 14.00 a v sobotu 18. prosince 
od 9.30 do 16.00 hodin. 

Školy, školky a družiny se mohou pøedem objednat 
na tel. 724 509 195, 351 001 003. 

Vernisáž výstavy se uskuteèní v nedìli 5. prosince 
v 17.00 hod., po krátkém zahájení bude následovat 
koncert DAD kvintetu s názvem Den pøeslavný jest 
nám pøišel. Výstava potrvá do 16. ledna 2011. 

„Pùjdem spolu na betlémy…“

Vìra Èarná, ved. Kláštera Ostrov

Mikulášská pohádka

Orbis pictus Ostrov 

Martina Novotná
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DVD kino a kino dìtí

BABYLON A.D.

STREET DANCE

ZATÍM SPOLU, ZATÍM ŽIVÍ

PREDÁTOØI

A TEAM

Budoucnost zaèíná již dnes. Vin Diesel v hlavní roli

Dva svìty, jeden sen. Nadšení a vášeò ze street 
dance

 
Tom Cruise a Cameron Diaz v sexy akèní komedii

Zbrusu nový pøíbìh, ve kterém na lidské 
„predátory“ èeká nová rasa skuteèných predátorù

Nejsme žádný béèka. 

5. prosince 15.00 hod., vstupné 30 Kè, 65 minut

Pásmo pohádek pro nejmenší diváky, které je ten- 
tokrát sestaveno z Veèerníèkù ÈT: Z deníku opièáka 
Mka (Útìk), Velryby Decimálka (Jak rejnok upekl 
koláèe), Kosí bratøi (Jak chodili pøes les, Jak to bylo se 
sametovými køídly), Snìžný muž Hugo (U ledu), 
O Sazínkovi (Venda Kazisvìt), O hajném Robátkovi 
(Jak Robátko odešel z lesa do lesa, Jak pan Kotrè 
poslal krtky, Jája a Pája (Jak koupili kouzelný mlýnek).

12. prosince 15.00 hod., vstupné 50 Kè, 91 minut

Všichni známe pohádku, ve které spanilá princezna 
políbí nevzhledného žabáka, ten se promìní v krás- 
ného prince, s princeznou se ožení a pak spolu žijí 
š�astnì až do smrti. Ve filmu Princezna a žabák k po- 
libku mezi princeznou a žabákem dojde také, ale 
výsledek je dosti odlišný, a to je pouze první z celé 
øady pøekvapení, kterými tato tøaskavá smìs rozver- 
ného humoru, napìtí, hudby a citu oplývá. Láska si 
ale nakonec vždycky cestu najde. Èeská verze

19. prosince 15.00 hod., vstupné 30 Kè, 67 minut

Pásmo pohádek pro nejmenší diváky: Krtek a kar- 
neval, Vánoèní sen, Dva mrazíci, Koèièí slovo, Krtek 
a tranzistor, Jak se chtìl zajíèek klouzat, Krtek 
o vánocích

26. prosince 15.00 hod., vstupné 50 Kè, 102 minut

Pøíbìh o 78letém prodejci balónkù Carlovi Fred- 
ricksenovi, který si koneènì splní celoživotní sen 
o dobrodružství, když na svùj domek pøiváže tisíce 
balónkù a odletí s ním do divoèiny Jižní Ameriky. Až 
pøíliš pozdì ale zjistí, že se k nìmu potají pøipojil 
i nadšený osmiletý prùzkumník divoèiny jménem 
Russell. Jejich spoleèná pou� do ztraceného svìta, 
v nìmž se setkávají s všemožnými zvláštními, exo- 
tickými a pøekvapivými postavami, je plná humoru, 
emocí a nápaditých pøíhod. Èeská verze

KAMARÁDI Z TELEVIZE I.

PRINCEZNA A ŽABÁK

VÁNOÈNÍ PÁSMO IV.

VZHÙRU DO OBLAK

2. a 3. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
3. a 4. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 65 Kè, 99 minut (*12) 

 Repríza
Vidìli jste Román pro ženy? Pak musíte vidìt i Román 
pro muže! Podle bestselleru Michala Viewegha. 
V hlavní roli Miroslav Donutil, Michal Vladyka a Vanda 
Hybnerová. Produkce: ÈR. Žánr: romantická komedie

4. a 5. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 98 minut, èeská verze 

Repríza
Animovaná komedie se odehrává na drsném Severu, 
který obývají ještì drsnìjší Vikingové a spolu s nimi 
draci. Ti jsou nejdrsnìjší. Teenager Škyták má být uve- 
den mezi dospìlé, a musí proto zabít draka. Staèí ale 
jediný pohled do jasných draèích oèí, a zrodí se krásné 
pøátelství… 
Produkce: USA. Žánr: animovaný, dobrodružný

9. a 10. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 75 Kè, 97 minut, èeské titulky (*15) 

Premiéra
Ètvrté pokraèování velmi úspìšné série. Ve svìtì, který 
je zamoøen virovou infekcí, která mìní své obìti na 
Nemrtvé, pokraèuje Alice (Milla Jovovich) na své cestì, 
aby našla ty, kteøí pøežili, a dovedla je do bezpeèí. 
Produkce: USA. Žánr: akèní sci-fi horor

10. a 11. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 65 Kè, 80 minut 

Premiéra
Pøíbìh z prostøedí praktického školství bez povrchností 
a pøetváøek. Dìj se odehrává v drsném prostøedí základ- 
ní školy. Skupina zdejších žákù je obvinìna ze znásilnìní 
a vraždy mladé praktikantky. Pøesto nebyli zatím od- 
souzeni, stále navštìvují školu. Nìkdo musí vzít spra- 
vedlnost do svých rukou. Produkce: ÈR. Žánr: drama

11. a 12. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 70 Kè, 110 minut, èeské titulky 

Repríza
Baltazar Blake (Nicolas Cage) je èarodìjným mistrem, 
který se v souèasném Manhattanu snaží ubránit mìsto 
pøed zlem. Ale sám už na to nestaèí, proto vyhledá 
pomoc zdánlivì obyèejného èlovìka a udìlá z nìj 
svého uènì. Produkce: USA. Žánr: dobrodružný pøíbìh

16. a 17. ètvrtek a pátek 17.00 hod.
Vstupné: 75 Kè, 140 minut, èeské titulky 

Premiéra
Zaèátky již v 17.00 hodin. Liz (Julia Roberts) je moderní 
žena, která si po rozvodu vezme roèní dovolenou 
a rozhodne se riskovat vše pro to, aby zmìnila svùj ži- 
vot. Bìhem svých exotických cest poznává v Itálii prosté 
potìšení z dobrého jídla, v Indii sílu modliteb a meditací 
a koneènì na Bali najde zcela neèekaným zpùsobem 
pokoj v duši a rovnováhu lásky. Produkce: USA. Žánr: 
romantický, dobrodružný

17. a 18. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 80 Kè, 137 minut           

Premiéra
Nový èeský film režiséra Ondøeje Trojana. Hoøká 
komedie o tom, jací jsme byli v 70. letech minulého 
století, kdy big beat a dlouhé vlasy byly rebelií proti 
tesilové instituci táta-máma, proti umaštìné kultuøe 
televizních estrád a nedìlních odpolední s dechovkou, 
proti husákovskému socializmu, kdy k tomu, abyste 

ROMÁN PRO MUŽE

JAK VYCVIÈIT DRAKA 

RESIDENT EVIL: AFTERLIFE 

BASTARDI 

ÈARODÌJÙV UÈEÒ 

JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT 

OBÈANSKÝ PRÙKAZ 

dostali pøes držku od policajta, staèilo mít právì jen ty 
dlouhé vlasy anebo natržený obèanský prùkaz. 
Produkce: ÈR. Žánr: tragikomedie

18. a 19. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 75 Kè, 88 minut, èeská verze 

Premiéra
Pøíbìh moøské želvy Sammyho. Za svùj život moøské 
želvy pøeplavou tisíce kilometrù, aby se pak v dospìlosti 
vrátily na pláž, kde se narodily. Sledujeme malého 
Sammyho na cestì plné dobrodružství s kamarádem 
Rayem a jeho hledání pøítelkynì Shelly. 
Produkce: Belgie. Žánr: animovaný, rodinný

23. ètvrtek 17.30 hod.
Vstupné: 75 Kè, 108 minut, èeské titulky 

Premiéra
Luke hledá nové talenty v under- groundových 

taneèních scénách ve mìstì a 
nakonec najde pøes- nì dva 
taneèníky, které potøebu- je: 
Natálii, tajemnou streetovou 
taneènici a Moose, komediální- 
ho taneèníka. Staré skladištì 
v New Yorku je rájem pro mladé 
taneèníky z celého svìta. Aby ta- 
neèní skupina „House of Pirates“ 
pøežila, musí porazit své dlouho- 
leté rivaly, „House of Samurai“. 

Produkce: USA. Žánr: hudební drama, romance

24. pátek 14.00 hod.
Vstupné: 65 Kè, 92 minut, èeská verze 

Premiéra
Promítáme ve velkém kinì a pouze od 14.00 hod. Ve 
ètvrtém díle Shreka nás èeká mnohem drsnìjší Fiona, 

otylý Kocour v botách a ještì zmatenìjší Oslík. A krá- 
lovství Za sedmero horami vzhùru nohama. Na svìdo- 
mí to má Shrek, který vypustil do svìta jedno velmi 
nerozumné pøání.  Produkce: USA. Žánr: komedie

25. a 26. sobota a nedìle 17.30 hod.
25. sobota 20.00 hod.
Vstupné: 70 Kè, 118 minut 

Repríza
Tøi docela rozdílné ženy zjiš�ují, jak moc jsou si podobné 
a pokud se má nìco vyøešit, chce to nadhled, humor 
a neztrácet hlavu ani nadìji. Komedie s hvìzdným 
hereckým obsazením v èele s Eliškou Balzerovou v ži- 
votní filmové roli. Produkce: ÈR. Žánr: komedie

30. ètvrtek 17.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 88 minut, èeská verze  

Repríza
Tentokrát Alvin, Simon a Teodor potkají nové kama- 
rády, vlastnì kamarádky, ze kterých se možná stane 
i nìco víc; mùžete se tìšit na dívèí trio Chipettky. 
Produkce: USA. Žánr: rodinná komedie

31. pátek 14.00 hod.
Vstupné: 65 Kè, 95 minut, èeská verze

 Premiéra
Promítáme ve velkém kinì a pouze od 14.00 hodin. 
Na ospalém pøedmìstí žije Nejvìtší zloduch pod 
sluncem. V animované komedii se pøedstavuje zbrusu 
nový hlavní hrdina. Ukrutný záporák jménem Gru, 
který se nezastaví pøed žádnou špatností, na druhou 
stranu ale umí být nekoneènì zábavný. A� už pro- 
støednictvím armády žlutých pomocníkù Mimoòù, 
nebo díky Jiøímu Lábusovi, který Gruovi v èeštinì pro- 
pùjèil svùj hlas. Produkce: USA. Žánr: komedie

SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 

LET´S DANCE 

SHREK: ZVONEC A KONEC 

ŽENY V POKUŠENÍ 

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2 

JÁ, PADOUCH

LEGENDA O LÉTAJÍCÍM CYPRIÁNOVI
REJKJAVÍK, PØEŽÍT SVÙJ ŽIVOT
HLAVA - RUCE - SRDCE
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI - 1. ÈÁST



5. prosince nedìle 17.00 hod.

Betlémy ostrovského øezbáøe Václava Nekoly, papí- 
rové betlémy sbìratelky Zdeòky Janischové a domácí 
betlém betlémáøe Lessera si mohou prohlédnout 
návštìvníci letošní výstavy. Vzácnými exponáty budou 
betlémy zapùjèené z muzea z Annaberg-Buchholz, 
z chránìné dílny farní charity z Karlových Varù a mno- 
ha dalších, kteøí své betlémy zapùjèili na výstavu do 
klášterního kostela. Budou zde betlémy z kukuøièného 
šustí, perníku, keramiky, døeva, papíru, textilu, skla, 
vosku, louskáèky, pohlednice a mnoho dalších, které 
zapùjèili další sbìratelé a tvùrci. Dalším zpestøením 
letošní výstavy bude pøedvádìní øezbáøského umìní 
Václava Nekoly v úterý 14. prosince od 9.30 do 
14 hod. a v sobotu 18. prosince od 9.30 do 16 hod. 
Školy, školky a družiny se mohou pøedem objednat na 
tel. 724 509 195, 351 001 00.
Výstava potrvá do 16. ledna 2011.

Koncert vokálního kvintetu DAD a pøíležitostný 

smíšený pìvecký sbor, hraje Velmi malý komorní 
orchestr Varvary Divišové. Vánoèní texty recituje Lucie 
Domesová. Zazní krásné a ménì známé støedovìké, 
èeské a moravské koledy v úpravách pro vìtší a ne- 
tradièní nástrojové obsazení.

KOSTEL SV. MICHAELA A PANNY MARIE VÌRNÉ

23. prosince ètvrtek 16.00 hod.

Koncertní provedení Èeské mše vánoèní J. J. Ryby 
v provedení Karlovarského pìveckého sboru a sólis- 
tù pod vedením Mistra Miloše Boka..

24. prosince pátek 21.00 hod. 

25. prosince sobota 15.00 hod.  

Vánoèní hudba v podání pìveckého sboru Orbis 
pictus pod vedením Lenky Kozohorské

8. ledna sobota 15.00  

Vystoupí pìvecký sbor Domova v Mariánské.
Sbormistr, varhany: Jiøí Navara
Dobrovolné vstupné bude použito na podporu 
Tøíkrálové sbírky.

II. ADVENTNÍ KONCERT  
Vernisáž výstavy BETLÉMY

DEN PØESLAVNÝ JEST NÁM PØIŠEL

HEJ MISTØE, VSTAÒ BYSTØE 

SLAVNOSTNÍ ŠTÌDROVEÈERNÍ 
BOHOSLUŽBA

VÁNOÈNÍ KONCERT ORBIS PICTUS 

KONCERT NA ZÁVÌR VÁNOÈNÍ DOBY
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Pøipravujeme

KLÁŠTER OSTROV

STARÁ RADNICE OSTROV 

Kultura

12. prosince nedìle 17.00 hod. 
Divadelní sál DK Ostrov 

Pavel Žalman je jedna z nejvýraznìjších postav èeské 
folkové scény a jedním z hlavních zakladatelù folko- 
vého festivalu Zahrada. Byl a je vùdèí postavou nì- 

kolika významných folkových souborù, známé je 
jeho pùsobení v jihoèeské folkové kapele Minne- 
saengøi (1969-1985). Spolupracoval s folkovými sku- 
pinami Nezmaøi a Stopa. Od r. 1982 má vlastní 
hudební skupinu Žalman&spol. Vlastní tvorba Pavla 
Lohonky èerpá z nìkolika inspiraèních zdrojù, vedle 
jihoèeských lidových písnièek také z tvorby rùzných 
osobností svìtového folku. 

Jeho tvorba je charakteristická výraznì posmutnìlou 
až zachmuøenou náladou, je to hudba hloubavá, 
meditativní, sentimentálnì poetická. 

III. ADVENTNÍ KONCERT
PAVEL ŽALMAN LOHONKA & SPOL. 
„OD ADVENTU DO TØÍ KRÁLÙ“ 

3. prosince pátek 17.00 hod.

Divadelní pohádku Honza v pekle doktorem uvádí 
Divadelní scéna pøi DK Ostrov.
Po pohádce pøijde Mikuláš s èertem a budou nadì- 
lovat hodným dìtem dáreèky…

4. prosince sobota 17.00 hod.

Vernisáž výstavy
Staré vánoèní pohlednice, rùznì zdobené vánoèní 
stromky, perníèky, korálky,døevìné louskáèky a jiné
Výstava potrvá do 4. ledna 2011.

10. prosince pátek 17.00 hod.

Do èasu vánoèních zvykù nás zavede Zdeòka Janis- 
chová.

16. prosince ètvrtek 17.30 hod. 

Pìvecký sbor Gymnázia Ostrov a jeho hostù

19. prosince nedìle 19.00 hod.

PØEDVÁNOÈNÍ KONCERT
Zpívá sbor Cantica, Vede Irina Širokaja.

MIKULÁŠKÁ BESÍDKA S POHÁDKOU

ADVENTNÍ ÈAS - VÁNOCE

VÁNOÈNÍ ROZJÍMÁNÍ A ZVYKY

VÁNOÈNÍ KONCERT 

21. ledna pátek 19.00 hod., Pùda Staré radnice

Pøednáška cestovatelky Cvikové

22. ledna sobota 20.00 hod. 
Spoleèenský sál DK Ostrov

Tradièní ples Domu kultury s bohatým programem
Letošním hostem plesu bude Kamil Støihavka.

26. ledna støeda 19.30 hod. 
Divadelní sál DK Ostrov
Sam Shepard

Divadelní drama 
o vášních 
a tajemstvích života
uvádí divadlo 
Ungelt Praha.

Hrají: Vilma Cibulková, Miroslav Etzler, Ladislav 
Mrkvièka.

ETIOPIE VE FOTOGRAFIÍCH

PLES DOMU KULTURY OSTROV 2011 

LÁSKOU POSEDLÍ 

16. prosince ètvrtek 17.00 hod., T klub 

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

19. prosince nedìle 15.00 hod. 
divadelní sál DK Ostrov

Vystoupení orchestrù a souborù

TANEÈNÍ PODVEÈER

IV. ADVENTNÍ KONCERT
VÁNOÈNÍ KONCERT ŽÁKÙ ZUŠ Provoz kláštera 

út-ne: 9.30-12.30 hod. a 13.00-18.00 hod. 
Bìhem doby konání koncertù provoz omezen 
pouze na prohlídky kaplí.

KOSTEL ZVÌSTOVÁNÍ PANNY MARIE 



Z cizích regionù

p.o. Karlovarského kraje
nám. Krále Jiøího z Podìbrad 493/4

4. prosince od 10.00 hod.
 

Celodenní program s adventní a vánoèní pøíchutí

Od 4. do 31. prosince
Vánoèní výstava a výtvarná soutìž o Nejkrásnìjšího 
andìla. Výtvarné práce žákù chebských MŠ a ZŠ. 
Návštìvníci mohou hlasovat o vítìzi, jehož vyhlášení 
se uskuteèní 15. prosince v 10.00 hod. ve Valdštejn- 
ské obrazárnì. 

Muzeum Cheb

Muzejní advent již podvanácté

Již druhé setkání volného sdružení ostrovských 
a jáchymovských amatérských malíøek pod náz- 
vem Sudetská madona aneb Víkendové malová- 
ní a kreslení v tichu i pøi varhanní hudbì se usku- 
teènilo ve dnech 23. a 24. øíjna V Jáchymovì. 

Dvanáct úèastnic pod vedením výtvarného lektora 
Szmatany tvoøilo po oba dny v duchovním prostøedí 
kostela sv. Jáchyma a pøipravovalo se tak na budoucí 
projekt spoleèného malování velkého plátna v pøí- 
štím roce. Cennou inspirací jim pøi tom byla nejen 
detailní prohlídka kostela se skvìlým odborným 
výkladem Jiøího Frankovièe, ale napøíklad i sezná- 
mení s øadou geologických zajímavostí Krušnohor- 
ska, o kterých fundovanì pohovoøil Petr Rojík. 
Pøekrásným vyvrcholením programu byl pak nedìlní 
varhanní koncert, kdy v podání Vìry Smržové zaznìly 
písnì duchovní i lidové tvorby. Celé jáchymovské set- 
kání bylo plné povídání, malování, smíchu, ale obo- 
hatilo zúèastnìné i sdílením vzájemných zkušeností. 

Dík za skvìlou organizaci akce patøí Marcele 
Frischové, a vás ostatní nezbývá než pozvat na další, 
tentokráte letní setkání, které se uskuteèní v pøe- 
krásném horském prostøedí v Kováøské. 

Nevím jak vám, vážení ètenáøi, ale v Domovì 
v Mariánské ten rok utekl jako voda. Chci vás 
tedy opìt, spolu s našimi klienty, pozvat na 
tradièní Vánoèní akademii Domova v Marián- 
ské, kde žijí lidé se zdravotním postižením, 
pøevážnì s poruchami uèení v kombinaci s tìles- 
nými neduhy. To jim ale nezabrání v tom, aby 
vám na prknech sálu Domu kultury Ostrov 
pøedvedli, co se nového nauèili a èeho jsou 
schopni v oblasti divadelní, taneèní, pìvecké èi 
recitaèní. 

Vánoèní akademie Domova pro osoby se 
zdravotním postižením Mariánská se koná 
16. prosince v 9.00 hod. v Domì kultury Ostrov.

Letos mezi námi pøivítáme jako hosty napø. country 
taneèníky ze ZŠ speciální a ZŠ praktické Ostrov nebo 
chlapce a muže ze spøáteleného domova ve Vej- 
prtech s vystoupením breakdance a trochou poezie 
k tomu. A naše kolegynì dramaterapeutka píše 
a zkouší s klientkami z Mariánské zbrusu novou 
pohádku… Provázet celým dopoledním programem 
vás budou Iveta Wohlmuthová, naše zkušená 
terapeutka, spolu s obyvatelkou domova sleènou 
Gerdou Vrtílkovou. Jim i všem našim úèinkujícím, 
kteøí si s sebou životem nesou svùj hendikep, držme 
palce, a� se jim i letos jejich program vydaøí! Jménem 
celého Domova bych také ráda podìkovala øediteli 
DK Ostrov Marku Poledníèkovi, bez jehož laskavosti 
bychom náš program v krásných, reprezentativních 
prostorách nemohli realizovat. 
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Informaèní centrum 
v Domì kultury Ostrov

Dana Kolovratníková, ved. IC

5. prosince v 15.00 hod.  

11. prosince ve 20.00 hod. 

Mikulášská nadílka pro dìti 

Zveme dospìlé na Travesti show koèky + Pity.

Nabízíme tipy na originální vánoè- 
ní dárky z Ostrova. 

Nádherná je publikace Dìjiny mìsta 
Ostrova, která byla sice vydaná již 
v roce 2001, ale stále je nepøekonaná 

svým uceleným pøehledem historických dat a foto- 
grafií. Z dalších knih zde najdete napøíklad tyto tituly: 
Znovuobjevené Krušnohoøí (dvojjazyèné vydání), 
Toulavá kamera, Ohøe - mìsíèní øeka, nebo Lásky- 
plné trapasy (povídky ze života zamilovaných) 
a Odmykání (výbìr básní a obrazù) ostrovské autorky 
Ireny Janeèkové. 

V nabídce IC máme ještì mnoho dalších knižních 
titulù, DVD dokumentù o historii Ostrova a také 
dárkových pøedmìtù s logem mìsta, napøíklad kera- 
mické hrneèky, glazované zvonky, porcelánové èajo- 
vé nebo kávové soupravy, deštníky, svíèky a jiné 
drobnìjší upomínkové pøedmìty, které jistì pod 
vánoèním stromeèkem udìlají velkou radost vašim 
blízkým. 

1. prosince 17.00 hod. 

13. prosince 17.00 hod. 

Další scénické ètení z cyklu Listování 

15. prosince 17.00 hod.

Po celý mìsíc pokraèuje výstava fotografií Pøíroda 
pøed objektivem Lenky Køížové a Miloslava Køížka. 
Více na: www.mkostrov.cz/aktualne

Dramatické ztvárnìní klasického literárního díla 
Dekameron v podání divadla Kapsa

Doppler (román Erlenda Loa). 

 
Tradièní Vánoèní koncert žákù ZUŠ Ostrov  

Stálá expozice: dìjiny mìsta, geologie a mineralogie 
Krušných hor, archeologické nálezy, pohyblivý mo- 
del dolu, numismatika, mincovnictví, krušnohorský 
národopis, tábory politických vìzòù ad. Rozšíøení 
stálé expozice o výstavu Jáchymovské demolice 

Vánoèní akademie 
Domova v Mariánské

Akce 
v Mìstské knihovnì 
Ostrov 

Mgr. Hedvika Puškášová, ved. aktivit

Fotografie mìsíce Fotoklubu Ostrov. Název: Veteráni Autor: David Papánek

Malíøky tvoøily v kostele

Mgr. Vlasta Plášilová

Pozvánka do Atlantisu

Královská mincovna Jáchymov

Stálá expozice: Dìjiny mìsta, národopisné sbírky 
z Nejdecka a Krušnohoøí (lidové umìní, keramika, 
výrobky z cínu, podmalby na skle, malovaný nábytek)

2. prosince 17.00 hod. 

Pøednáška historika Stanislava Burachovièe 

4. prosince 15.00 hod.

Úèinkuje Berta Rùžièková a kvarteto lesních rohù 
Corni. 

11. prosince 

Palièkování pøedvedou palièkáøky z OS Krušnohorská 
krajka.

Papírové betlémy 
Kromì historických betlémù i novodobé: skautské, 
indiánské, muzikantské, železnièáøské ad. Výstava 
potrvá do 9. ledna 2011. 

Vánoèní zvyky na Karlovarsku 

Adventní koncert 

Dlouhá noc a vánoèní jarmark 

Muzeum Nejdek



Na místo pùvodního obyvatelstva již od kvìtna 1945 
zaèali pøicházet nový osídlenci, hledající v Ostrovì svùj 
domov. Pøišli nejen z Èech a Moravy, ale i ze Slo- 
venska a byli tu také reemigranti ze všech koutù 
Evropy (Volynì, Nìmecka, Rakouska, Francie atd.). 
Mnozí z nich znali svùj mateøský jazyk již jen velmi 
špatnì. Ke konci r. 1946 mìl Ostrov již 1744 obyvatel, 
22. kvìtna 1947 se uvádí už 1893 obyvatel. Nový, 
tentokrát èeský Ostrov tak míøil vstøíc své budoucnosti, 
která díky blízkému Jáchymovu byla velmi hektická, ale 
to už je jiné téma.

Na závìr si dovolím ještì poznámku k veliteli Balou- 
škovi: pøestože vìta ministra vnitra v úvodu patøila 
právì jemu a on se tenkrát š�astnì vrátil, nebyl jeho 
osud nikterak radostný. Vìtšinu války strávil za odbo- 
jovou èinnost v nacistickém vìzení. Po krátkém opo- 
jení svobodou pøišel vítìzný únor. Štkpt. Baloušek, 
opìt jako nepøítel republiky, skonèil ve vìzení. Nic 
nepomohly ani manželèiny prosby právì u ministra 
vnitra Václava Noska. Pan ministr rychle zapomnìl, 
komu pøed pár lety dìkoval. 

organizovaným odsunem Nìmcù byl povìøen právì 
štkpt. Baloušek, který již na sklonku léta 1945 pøišel do 
Ostrova. 

První organizovaný odsun z Ostrova byl proveden 
17. bøezna 1946 a odsunuto s ním bylo 104 osob. Další 
transporty následovaly 25. dubna 51 osob, 24. kvìtna 
52 osob, v èervnu ve dvou transportech 109 Nìmcù 
atd. Do konce srpna probìhlo 12 odsunù, odešlo 
1376 obyvatel. Další malé a nepravidelné odsuny 
odeslaly za hranice 172 osob. 23. záøí 1946 bylo v obci 

již jen 338 osob nìmecké národnosti. Po odjezdu 
oficiálnì posledního transportu 29. øíjna 1946 zùstali 
však v Ostrovì ještì další èekající na odsun. 6. listo- 
padu 1946 bylo v Ostrovì jen 156 Nìmcù, z toho jich 
134 nepodléhalo odsunu (specialisté, antifašisti, smí- 
šená manželství, židé apod.). Nìkteøí však pøesto 
pozdìji dobrovolnì odešli (23 antifašistù se vystì- 
hovalo v rámci akcí komunistické strany a strany 
sociální demokracie). Na svùj odsun tak èekalo již jen 
22 Nìmcù. Z pùvodního nìmeckého obyvatelstva 
Ostrova zùstala jen hrstka (nìco málo pøes 100 osob).  
uvádí už 1893 obyvatel. Nový, tentokrát èeský Ostrov 

Hroznìtín, pùvodním názvem Lichtenstadt, byl 
založen nìkdy v první polovinì 13. století jako 
trhová osada. 

Tu vìnoval král Pøemysl Otakar I. zakladateli tepel- 
ského kláštera Hroznatovi, po nìmž má mìsteèko 

dnešní název. Mìstská 
práva mu udìlil v roce 
1333 Jan Lucembur- 
ský. V 15. století, kdy se 
stal majetkem Kašpara 
Šlika, zbohatl z tìžby 
støíbra a cínu v blízkém 
Krušnohoøí. V té dobì 
se v Hroznìtínì usadi- 
lo nìkolik židovských 
rodin, vzniklo tu gheto 
se synagogou a židov- 
ským høbitovem. (Ten 
jediný pøeèkal dobu 
nacistické okupace.) 

Na poèátku 17. století se mìsto osamostatnilo, ale 
jen na krátkou dobu. Po bitvì na Bílé hoøe byl jeho 
majetek zkonfiskován a stalo se poddanským mìstem 
vévodù sasko-lauenburských. Nejvìtší historickou 
památkou Hroznìtína je kostel sv. Petra a Pavla, 
jehož románský pùvod sahá do 13. století. V nedávné 
dobì byla opravena støecha vìže. Sousoší pøed 
kostelem (sv. Florián, Jan Nepomucký a sv. Alžbìta) 
je z 18. a 19. století. Z Ostrova do Hroznìtína vede, 
vìtšinou po bøehu Bystøice, cyklostezka. V osadì 
Kfely je na ní zèásti upravená bývalá tvrz (èp. 29), 
navržená kdysi jako kulturní památka.
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Tipy na výlet

Procházku jsem tentokrát zaèal témìø na konci cyklo- 
stezky u Kvìtnové, kde do místního potoka zprava ústí 
bezejmenný potùèek, smìøující sem z polí mezi Kvìt- 
novou a Ovèárnou. Takže vzhùru k prameni. Tato 
trasa je dobøe prùchozí buï na jaøe, kdy tráva a všudy- 

pøítomné plevele nemají ještì 
tu správnou výšku, nebo na 
podzim, kdy jsou okolní louky 
posekány, ovšem jistì i v zim- 
ním období, pokud není mno- 
ho snìhu. Po vìtšinu roku se 
uzounké koryto potoka ztrácí 
v zeleni a musíte si prošlapat 
cestu až k vodì, abyste se 
pøesvìdèili, že zde opravdu 
nìjaká proudí. První desítky 

metrù proti proudu jsou hodnì nezáživné. Voda zde, 
díky melioracím, teèe po betonových blocích, jen nì- 
kde si po letech zkracuje cestu a nachází pùvodní trasu. 
Betonovými propustmi pod silnicí na Ovèárnu a pod 
místní panelovou komunikací od Kvìtnové se proti 
proudu potùèku dostáváme asi k nejhezèímu místu na 
jeho krátké pouti. Proti nám se tyèí hráz malého rybní- 
ka, který náš vodní tok napájí. Rybník je malý svou 
rozlohou, ale dle výšky u hráze vcelku hluboký. 

Mìl jsem štìstí, voda byla vypuštìná a já mohl 
otisknout své stopy v místech, kde už se bude na jaøe 
prohánìt havì� vodního svìta. Obešel jsem rybník 
a na jeho opaèném konci našel brázdu v bahnì, kudy 
do nìj vtéká náš potùèek. Tady jsem se pustil dál proti 
jeho toku. Na širé louce ho jasnì vytyèuje nìkolik 
starých vrb a olší. Potùèek se zmìnil ve stružku, až 
nakonec voda úplnì zmizela a zùstalo jen mokvající 
místo v husté zeleni. Byl jsem u konce a vlastnì také 
u zaèátku. Tady pramení náš bezejmenný tok s kra- 
�ounkým životem. Ani ne dva kilometry proudí dlou- 

Objevil se na severním okraji našeho mìsta: vzniká tu 
postupnì lesopark Borecké rybníky a v jeho rámci se 
buduje i nauèná stezka. Novì instalované informaèní 
tabule se už teï tìší zaslouženému zájmu starších 
i docela mladých milovníkù pøírody (a pravdìpodob- 
nì neujde ani pozornosti studentù politologie). 

Dne 29. øíjna tomu bylo právì 64 let, kdy ministr vnitra 
Václav Nosek za úèasti dalších pøedních politikù ve 
Dvorech u Karlových Varù prohlásil: „Vám pøeji brzký 
a š�astný návrat, ale tìm druhým nikdy.“ Štkpt. Balou- 
šek se svými vojáky právì vyrážel s oficiálnì posledním 
transportem sudetských Nìmcù z Èech. Vlak o 40 va- 
gonech s 1200 Nìmci odjíždìl do amerického pásma. 
Vìta, která dnes v mnohých jistì vyvolává polemiku. 
Odsun ano, èi ne? Nepøísluší mi to soudit a není to ani 
úèelem tohoto èlánku. Shròme si u pøíležitosti tohoto 
výroèí odsun v èíslech.  

Ostrov, který mìl r. 1930 necelé tøi tisíce obyvatel 
(362 domù a 2955 obyvatel, z toho 2770 Nìmcù, 
182 Èechù, tøi cizinci), byl na konci války zcela pøe- 
lidnìn. Èechù by se napoèítalo na prstech, krajem táhly 
tisíce váleèných zajatcù, uprchlíkù, zdecimovaných 
vojákù. Kolik lidí pøesnì bylo v kvìtnu 1945, nelze asi 
dohledat, uvádí se støízlivý odhad více jak pìt tisíc 
(sudetských Nìmcù bylo po 5. kvìtnu 1945 evidová- 
no 3031). Bída, hlad, epidemie. Proto již v prvním 
porevoluèním týdnu v kvìtnu 1945 pøistoupili místní 
odbojáøi k odsunu nìmeckého obyvatelstva. Pìšky 
pøes hranice bylo odesláno víc jak 1500 lidí. Další 
odsun se konal 5. èervna. Opìt na 1500 Nìmcù 
opustilo Ostrov. V pøevážné vìtšinì se jednalo o Nìm- 
ce, kteøí do Ostrova pøišli až po roce 1938. Lidský had 
se táhnul Ostrovem smìrem ke státní hranici. Pøes 
Ostrov neputovali jen Nìmci z celého kraje, ale také 
z vnitrozemí, které vlaky pøivážely na místní nádraží. 
Krutosti a násilí, spojené s tímto divokým odsunem, 
brzo vyvolaly kritickou reakci ze strany západních 
spojencù. Proto ještì bìhem léta tyto pochody skon- 
èily. Další, tentokrát centrálnì øízené a organizované 
vysídlení zapoèalo až v lednu 1946. Dohledem nad 

Z historie mìsta
Jak se Ostrov stal èeským mìstem 

Cesta jednoho potoka -  èást VII.

hým údolím mezi Táhlým vrchem a kopcem Náhon. 
Abych si prodloužil pìkný den, vydal jsem se na vy- 
soký kopec, který se vypíná nad rybníkem. Dle turis- 
tické mapy je to Táhlý vrch s výškou témìø 556 m.n.m. 
Nikdy jsem do tìchto míst nezavítal a myslím, že jsem 
objevil na pøíští jaro pøíjemnou cyklotrasu do Damic. 
Už zezdola byl na vrcholu vidìt nádhernì rostlý dub 
a cesta se opravdu vyplatila. Strom je opravdu krásnì 
rostlý, a co víc, už od zemì vyrùstá do ètyø mohutných 
kmenù, což tak obvyklé není. Cesta dolù už byla 
samozøejmì pohodlnìjší, navíc jsem mìl pod sebou 
jako na dlani celé údolí a tím právì i zmapovaný 
potùèek od pramene až k ústí. Takže, pìkné putování.

Text a foto: Lubomír Mayer

Genius loci

Text a foto: Jiøí Ciprian

Poznávejme svùj region

Hroznìtín, 
náš západní soused 

Text a foto: Jiøí Ciprian

Ing. Josef Macke



rudé o prùmìru 4-6 cm se ètyømi až šesti okvìtními 
lístky. Podle variet je možné i jiné probarvení. Ve 
støedu se poèetné tyèinky spojují ve výraznou trubku 
ukrývající semeník. Ibišek miluje humus a vlhké pùdy. 
Dá se dobøe øezat a také jako živý plot je pohledný. 
Nevýhodou je potøeba velmi dobøe chránìného 
místa (ideálnì u stìny orientované k jihu), jinak 
nestihne nakvést. Mrazuvzdornost je dobrá. Dá se 
pìstovat i na balkonì ve velkém kvìtináèi, ale je lepší 
jej na zimu uklidit do skleníku nebo vsadit do zemì. 

bez boje. Podruhé se husité zmocnili Ostrova v roce 
1428. Husitský hejtman Jakoubek z Vøesovic se 
Ostrova zmocnil bez boje. Jak? Známe to i z dnešní 
doby… musíme si najít spojence. Veverky vìdí, že 
takovým dùvìrníkem mu byl jistý pan Sletaner 
a vojenským spojencem byl rytíø a majitel horno- 
hradského panství Štìpán Harnischmeister. 

V Ostrovì se bìhem té doby neuskuteènily žádné 
hluboké sociální ani národnostní zmìny. Žili jsme si 
celkem pokojnì a mìsto se nám krásnì a úspìšnì 
rozvíjelo. Ovšem na rozdíl od ostatních husitských 
mìst Ostrováci nezískali žádné majetky uprchlíkù ani 
církve. 

Jak to bylo s husity  
v Ostrovì? 
Husitská doba zastihla náš 
Ostrov jako malinké krá- 
lovské mìsteèko. Poprvé 
husité obsadili naše mìsto 
pøi jarním tažení roku 
1421. Nebyli jsme v tom 
sami, zmocnili se také 

Slaného, Loun, Chomutova, Maš�ova, Doupova 
a Kadanì. Pøekvapivì jsme ale, spolu s obyvateli 
ostatních mìst, zùstali katolíky a protihusity. Køížová 
výprava, která zbavila Ostrov husitù, se formovala 
v Chebu a husitská posádka odešla z našeho mìsta 

Bližší informace na: www.mc-ostruvek.estranky.cz 
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Veverèin Ostrov Kabel Ostrov, s.r.o. OSTROVOSTROV

Mateøské centrum Ostrùvek 

Rady pro zahrádkáøe

Text a kresba: Martina Novotná

Klub èeských turistù

Dana Kolovratníková

Milan Jandourek, DiS

Na prosinec pøipravujeme Mikulášskou i Vánoèní 
besídku v rámci dopoledních akcí pro dìti, pøihlásit se 
mùžete u jednotlivých lektorek, kapacita MC je však 
omezená, a tak pøednost budou mít maminky a dìti 
s permanentkami. Tìhotenský kurz zaèíná další lekcí 
v pátek 7. ledna (celkem je osm lekcí, vždy v pátek 
17.00-19.00 hod.), zúèastnit se mùžete celého kurzu, 
nebo jen vybraných lekcí; bližší info a pøihlášky na 
tel. 608 914 469. 

Novoroèní Vítání miminek pøipravujeme na nedìli 
9. ledna od 14.00 hod. Své miminko mùžete pøihlásit 
do 3. ledna na tel. 608 914 469. 

Všem maminkám na mateøské dovolené, jejich 
dìtem a také všem pøíznivcùm Mateøského centra 
Ostrùvek pøejeme veselé Vánoce a do nového roku 
hodnì štìstí a lásky. 

Ibišek syrský
(Hibiscus syriacus L.)

Ach, jak jsou botanici nápadití a hraví! V našem 
pøípadì konkrétnì Karl Linné, velký Švéd, fascinující 
vìdec a pro mou potìchu úžasný botanik. Jeho život 

datují encyklopedie do let 
1707 až 1778. Jeho dílo 
užíváme bez zásadních zmìn 
doposud. Byl to právì on, 
kdo zaèal pøidìlovat rostli- 
nám i zvíøectvu minimálnì 
dvouslovné pojmenování. 
Jeho obdivovatelé øíkají: 

„Bùh pøírodu stvoøil, a Linné ji uspoøádal.“ Možná vás 
už nìkdy napadla otázka, proè za nìkterými la- 
tinskými názvy zvíøat a rostlin (napø. Hibiscus syriacus 
L.), je právì to „L“. A on za to mùže právì pan Linné. 
Podle toho poznáte, co popsal a uspoøádal… a že 
toho je! Bohužel, u ibišku syrského se zøejmì trošku 
spletl, nebo žertoval. Nepochází, jak by se zdálo, ze 
Sýrie, ale z Èíny a Indie. Byl do Evropy zavleèen na 
pøelomu 17. a 18. stol., napøed do zahrad a následnì 
zdivoèel v oblasti jižní Evropy. Díky tomu mùže 
zkrášlovat i naše zahrady.

Je to opadavý, hustší keøík dorùstající 50 cm, nikdy 
jsem jej u nás nevidìl vyšší než metr (ve Støedomoøí 
ale doroste až 300 cm). Vìtve má vzpøímené až 
rozložité, kùru šedavou, mladé vìtévky krátce 
huòaté. Listy 5-10 cm dlouhé a 4-6 cm široké. Krásné 
kvìty fialové, fialovobílé, ve støedu purpurové až 

2. prosince

9. prosince

16. prosince

23. prosince

30. prosince

15.00 pøímý pøenos jednání Zastupitelstva mìsta 
Ostrov

18.00 Zahájení, zprávy 
18.20 Pod lupou 
18.30 Otázky pro starostu

18.00 Zahájení, zprávy 
18.20 Pod lupou 
18.30 Škola hrou
18.45 Rozhovor na téma 
(øeditel OT, a. s. Tibor Hrušovský)

18.00 Zahájení 
18.05 Celoroèní sestøih zpráv I., Policejní zpravo- 
dajství 
18.20 Pod lupou 
18.30 DVDèko

18.00 Zahájení
18.05 Celoroèní sestøih zpráv II., Policejní zpravo- 
dajství 
18.20 Pod lupou (závìreèná diskuse)
Premiéra vysílání: ètvrtek 18.00 hod. (v pøípadì 
Zastupitelstva 15.00 hod.) 
Opakování vysílání: po - ne  každou sudou hodinu 
od 10.00 do 22.00 hod. Mezi reprízami vysíláme 
Informaèní smyèku. 
Zmìna programù 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.  
Provozní doba kontaktního místa ve Sbìrnì 
Sazky v Domì kultury: po - pá 9.00-17.00 hod.
Spoleènost Kabel Ostrov, s.r.o., provozovatel 
kabelové 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. 

Akce pro veøejnost
 

Plzeòský kaleidoskop: zimní zahrada, synagoga, 
Tylovo divadlo  

 
Za adventní náladou do polské Wroclawi (tøi dny): 
Swiednica, Wambierzyce, Ksiaž, Krzeszów, Bolów

 
Pøedvánoèní návštìva Prahy 

 
Svatoštìpánská procházka Karlovými Vary

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. 

4. prosince

10. prosince

18. prosince

26. prosince

Hana Ševèíková, produkce 

RNDr. František Wohlmuth, pøedseda KÈT



fungování všech úøadù a orgánù mìsta, úèelné vyna- 
kládání finanèních prostøedkù, které do rozpoètu mìsta 
plynou pøedevším z našich daní. Vrcholem tìchto až 
nechutných praktik pro mì byla informace o zrušení 
údajnì plánovaného natáèení diskuze zástupcù tøí 
rozhodujících politických stran dne 3. listopadu ostrov- 
skou kabelovou televizí, nejspíš na zásah vedení mìsta. 
Mohu všem obyvatelùm Ostrova slíbit, že se i nadále 
budu zajímat o dìní v našem mìstì, budu i nadále 
poukazovat na nešvary èi upozoròovat na pochybení, 
nebo� se domnívám, že nejhorší zpùsob, jak peèovat 
o veøejné vìci, je nenaslouchat kritickým a kontrover- 
zním návrhùm a postojùm. Toto své zamyšlení píši 
4. listopadu, bohužel, bude-li uveøejnìno, stane se tak 
až s dlouhým odstupem a se znalostí výsledku vyjed- 
návání. 

vzdáleného od stávající knihovny 1,2 km, argumento- 
vali nìkteøí zastupitelé tím, že Ostrov je malé mìsto, 
kde mohou dùchodci a dìti do knihovny snadno dojít 
pìšky. V lokalitì kolem Lesní ulice bydlí úspìšní podni- 
katelé, kteøí svými automobily jezdí do práce, za 
nákupy a zábavou buï Severní ulicí, nebo Hlavní tøí- 
dou. Komunikaci (Ostrovský tobogán) propojující 
Lesní ulici s Krušnohorskou, která zkracuje cestu na 
nádraží o 800 m, nepotøebují, protože vlakem nejezdí. 
Výstavbou zbyteèné a vzhledem k terénu a pøedimen- 
zování finanènì nároèné komunikace bude nenávrat- 
nì poškozen vzhled krajiny a klidová obytná lokalita 
bude zatížena nežádoucí tranzitní dopravou. Terén 
v lokalitì Ostrov východ, který je územním plánem 
urèen k bytové zástavbì, pøímo vybízí k vedení komu- 
nikací po vrstevnicích bez propojení s Lesní ulicí. Tak 
bude možné využít území této cenné lokality mnohem 
lépe pro bydlení, než je tomu u návrhù prosazovaných 
vedením mìsta. Na zbyteènost výše uvedeného „zo- 
kruhování“ jsem upozoròoval bezvýslednì již 15. led- 
na 2007 pana starostu Bureše a nìkteré zastupitele 
a odborníky. Doufám, že pøispìjete k tomu, aby mohly 
být zpracovány alternativní návrhy využití lokality 
Ostrov východ, protože jedinì výbìr z nìkolika návrhù 
a diskuze mezi obèany, politiky a odborníky vede 
k nejlepším možným øešením. 
Vážení zastupitelé, doufám, že po volbách neztratíte 
soudnost a zajistíte, aby veškerá rozhodnutí a smlouvy, 
které se týkají majetku mìsta, byly zveøejòovány.

Ostrovský mìsíèník
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Ètenáøské pøíspìvky

 Tak máme za sebou takzvaný „supervolební“ rok, který 
skonèil komunálními a senátními volbami. Pøestože 
Strana zelených, na jejíž kandidátní listinì jsem se zno- 
vu ucházel o místo zastupitele, v komunálních volbách 
neuspìla, chtìl bych podìkovat všem volièùm, kteøí mi 
vyjádøili v tìchto volbách dùvìru a dali mi svùj hlas 
(celkem to bylo 915 volièù, obèanù mìsta Ostrova). 
Chtìl bych touto formou poblahopøát všem úspìšným 
kandidátùm a popøát jim mnoho sil do nelehké práce 
ve prospìch všech obèanù mìsta. Ihned po volbách se 
rozbìhla povolební vyjednávání. Se znalostí dosavad- 
ního prùbìhu tìchto vyjednávání jsem nakonec rád, že 
se jich nemusím osobnì úèastnit, protože pøístup nì- 
kterých stran je zcela typický pro zpùsob jejich vlády. 
Projevuje se arogance, spojená pravdìpodobnì s tou- 
hou po moci a ovládnutí finanèních tokù v rozpoètu 
mìsta, kdy neplatí dohody uzavøené s možnými part- 
nery, není ani náznak snahy pøistoupit na urèité kom- 
promisy, dochází k neprùhledným zákulisním vyjed- 
náváním s pøetahováním jednotlivých zastupitelù, zvo- 
lených za jiné kandidátní strany. Zcela se z jednání 
vytrácí péèe o rozvoj mìsta, jeho øádnou správu, dobré 

Vážené dámy a pánové, blahopøeji vám ke zvolení do 
zastupitelstva a pøeji vám ve vaší práci hodnì úspìchù. 
Doufám, že si uvìdomujete svoji zodpovìdnost k ob-
èanùm, kteøí vás volili, a nebudete prosazovat nesmysl- 
né zámìry rozvoje mìsta, které poškozují obèany i ži- 
votní prostøedí. Že se obèas nìkomu zrodí v hlavì 
nesmyslný nápad, lze pochopit, že ho ale schválí a do- 
poruèí k realizaci politici a odborníci, je zcela mimo mé 
chápání. Málokdo dnes ví, že místo metra byla v Praze 
vyprojektována a zaèala se stavìt podpovrchová tram- 
vaj. Proti tomuto nesmyslnému zámìru, který by byl 
pøíèinou neøešitelných dopravních problémù, protes- 
tovali mnozí laici i odborníci. Tehdy se ukázalo, že 
vyjádøit názor má smysl i v totalitní spoleènosti, protože 
pod tlakem veøejnosti byly projekty zmìnìny. Pøipo- 
mínkou na nesmyslný nápad politikù a nìkterých 
odborníkù a na stovky miliónù korun vyhozených 
oknem je pouze stanice metra Hlavní nádraží, která je 
atypická a byla vybudována pro podpovrchovou 
tramvaj. Špatné pøíklady táhnou, proto v Ostrovì od- 
borníci na objednávku politikù vyprojektovali prùtah 
ètyøproudové silnice I/13 støedem mìsta a zaèali jej tak 
zvanou salámovou metodou, která je i dnes u nìkte- 
rých politikù a odborníkù oblíbená. Naštìstí pro obèa- 
ny Ostrova byl mezi tehdejšími poslanci MìNV mùj 
známý, který, aèkoliv má pouze základní vzdìlání, jako 
jediný (na rozdíl od vzdìlaných a uznávaných odbor- 
níkù) pochopil selským rozumem nesmyslnost prùtahu 
silnice I/13 støedem mìsta. Na jeho žádost jsem na 
zaèátku r. 1989 s pomocí odborníka na projekty do- 
pravních staveb vypracoval alternativní návrh na vede- 
ní silnice I/13 mimo mìsto. Byl pøedložen poslancùm 
MìNV, kteøí se mu vysmáli, vyèetli neprofesionalitu 
zpracování a smetli jej se stolu. Po svobodných volbách 
r. 1990 jsem inicioval zmìnu územního plánu ve 
prospìch obchvatu, územní plán byl zmìnìn, obchvat 
silnice I/13 postaven a pøipomínkou nesmyslného roz- 
hodování politikù a desítek milionù Kè vyhozených 
oknem je pouze pøedimenzovaný železnièní viadukt 
u høbitova. Výstavbou obchvatu byly uvolnìny pozem- 
ky ve støedu mìsta, ty nyní prodává vedení mìsta 
developerské spoleènosti. Vzhledem k tomu, že se jed- 
ná o zásadní rozhodnutí a vedení mìsta rozhoduje 
o majetku, který patøí obèanùm, žádám, abyste zajistili 
informování obèanù na základì èeho, z kolika uchaze- 
èù a kým byla developerská spoleènost vybrána, co 
bude na pozemcích ve støedu mìsta postaveno, zda 
existují smluvní vztahy mezi developerem a vedením 
mìsta, pøípadnì co je pøedmìtem tìchto smluvních 
vztahù.
Dalším problematickým projektem, který vedení mìsta 
dlouhodobì prosazuje pøes námitky øady obèanù, je 
dopravní propojení ulic Krušnohorská, Lidická, Hlavní 
tøída a Lesní. Upozoròuji, že pøi jednání o pøemístìní 
Mìstské knihovny ze støedu mìsta do Paláce princù, 

Otevøený dopis zastupitelùm mìsta Ostrova

Alexander Holý, Ostrov

Povolební úvaha

Petr Pavelka, Strana zelených

Mùžete zde výhodnì nakoupit nebo prodat: Dìtské 
obleèení od 6 let vìku, obleèení pro -náctileté, obleèení 
a obuv pro dospìlé, obleèení XXL, textil (do obývacího 
pokoje, ložnice, koupelny), dekorace (vázy, kvìtináèe, 
svíèky, nástìnné dekorace, kuchyòské a koupelnové 
doplòky), vánoèní dekorace, potøeby pro pejsky, koèky 
a jiná zvíøátka, hry, hraèky a sportovní vìci.  

Pøíjem vìcí:
(èisté a øádnì oznaèené)
Prodej a focení u poníka z azylu Macík: 

Výdej neprodaného a penìz z prodeje: 

Místo pøíjmu a prodeje vìcí: ZŠ Masarykova Ostrov 
(vestibul pøed školní restaurací a autoškolou). Registraè- 
ní poplatek 50 Kè (50 kusù) se platí pøi pøíjmu vìcí do 
prodeje. Z prodeje nebereme provizi, za ztracení èi po- 
škození vìcí neruèíme. Na každé cedulce bude napsaná 
cena a v kroužku registraèní èíslo. Cedulky pøipevnìte 
k prodávaným vìcem, na obleèení a textil je pøišijte ne- 
bo nalepte. Na jedno registraèní èíslo lze prodávat 50 ks, 
v pøípadì vìtšího poètu kusù zaplatíte dalších 50 Kè. Pro 
své registraèní èíslo si volejte na tel. 776 310 312.

Upozornìní
Nevyzvednuté vìci po ukonèení blešího trhu propadají 
bez dalších nárokù charitì. Nevyzvednuté peníze a fi- 
nanèní obnos z vybraných registrací bude pøedán azylu 
Macík pro zvíøátka. Do prodeje se nepøijímají letní vìci 
a další pøedmìty mimo seznam psaný nahoøe. Tato akce 
je uspoøádána pro azyl Macík. Poøadatelé a pomocníci 
nemají nárok na finanèní odmìnu. Mùžete donést i de- 
ky, krmení a jiné potøeby pro zvíøátka z Macíka, které 
pøedáme. Tìší se na vás vychovatelky 1., 2. a 4. oddì- 
lení školní družiny ZŠ Masarykova. 

 pátek 10. prosince 16.00-18.00 hod. 

sobota 11. prosince 9.00-18.00 hod.

nedìle 12. prosince 10.00-11.00 hod.

Bleší trh

rep
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Prosinec 2010 OM dostávají obce a infocentra v regionu Ostrovsko.


