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Redakèní uzávìrka pøíspìvkù do 
pøíštího èísla je 10. ledna!

Novoroèní projev starosty mìsta

Š�astný nový rok pøeje ètenáøùm redakèní rada OM.

Milí spoluobèané, vážení ètenáøi Ostrovského mìsíèníku, je mi velkou 
ctí vás poprvé ve funkci starosty na poèátku roku oslovit a v novo- 
roèním projevu se s vámi podìlit o významné události roku 2010. Také 
bych vás rád seznámil s tìmi, které èekají naše mìsto v právì zaèína- 
jícím roce 2011. 

Rok 2010 patøil pro nás všech- 
ny mezi takzvanì supervolební 
roky. Poprvé jsme volili na 
konci kvìtna, kdy jsme házeli 

do uren hlasy pro své zástupce do Poslanecké snìmovny 
Parlamentu ÈR. Zde bych chtìl pøipomenout velký úspìch 
dvou obèanù našeho mìsta, kteøí se stali poslanci dolní 
komory Parlamentu ÈR, a vìøím, že Jan Bureš (ODS) 
a Jana Suchá (VV) vyvinou patøièné úsilí a pomohou ze 
svých pozic dalšímu pozitivnímu rozvoji Ostrova.

Na podzim jsme šli k volbám do zastupitelstev obcí a také 
jsme volili nové senátory. Z pohledu mìsta jsou jistì tìmi 
nejvýznamnìjšími komunální volby a jejich výsledek se 
nejvíce dotýká jeho obèanù a dìní. Ostatnì jakási touha 
po zmìnì ve vedení mìsta byla vyjádøena právì hlasy vás, 
volièù, a mnì nezbývá než za vaši dùvìru podìkovat. Rád 
bych se vyjádøil i k souèasné hospodáøské situaci v naší 
zemi, ale protože vás, milí obèané, nechci zatìžovat 
dlouhými úvahami, které jsou subjektivního charakteru, 
sdìlím vám jen pár svých myšlenek. 

Souèasná vláda ÈR se rozhodla jít cestou škrtù, ale dosud 
jsem nezaznamenal žádné reformní kroky. Bohužel, škrtá- 
ní se dotkne i rozpoètu našeho mìsta, a to mi asi vadí 
nejvíce. Chápu, že je potøeba šetøit, ale chybí mi kon- 
struktivní návrhy a øešení, jak toho docílit. Nechci však být 
jen kritikem a v následujících øádcích vás rád seznámím 
s tím, co se mìstu podaøilo realizovat. 

V minulém roce i nadále probíhala jedna z velkých 
investièních akcí, kterou mìsto Ostrov zajiš�uje. Palác 
princù postupnì dostává finální podobu a vìøím, že 
v èervnu tohoto roku bude rekonstrukce, která je 
financována i z prostøedkù Regionálního operaèního 
programu, úspìšnì dokonèena. V nových prostorách 
Paláce princù tak vznikne moderní mìstská knihovna. 
Podaøilo se také zrealizovat projekt nového høištì pro 
netradièní sporty a dìtské letní scény u Mìstského domu 
dìtí a mládeže. V Ostrovì je v souèasné dobì realizována 
opravdu nejvìtší investièní akce, jejímž investorem je 
Karlovarský kraj. Pokud vše probìhne dle plánu, studenti 
souèasné Støední prùmyslové školy nový školní rok zahájí 
v nových moderních prostorách Centra technického 
vzdìlávání. Uplynulý rok jsme se potýkali i s menším 
dopravním omezením zpùsobeným modernizací rozvodù 
a pøechodem na horkovodní systém. Tento mnoha- 
milionový projekt zajiš�uje Ostrovská teplárenská a.s. 
a i v letošním roce bych vás rád požádal o trpìlivost s tímto 
omezením. Odmìnou nám všem bude kvalita dodávky 
tepla a teplé vody do domácností.

Rok 2011 pro øadu z nás mùže být zlomový. Nìkteøí se 
dožijí významných životních jubileí, nìkdo dosáhne 
dùležitých pracovních úspìchù, jiný tøeba potká životního 
partnera, a pokud jde o naše mìsto? Noví zastupitelé, 
radní a vedení mìsta naplno zaènou realizovat pøedstavy 
a naplòovat volební programy a vy budete moci sledovat 
a hodnotit jejich práci. Nicménì rok 2011 bude pro 

Ostrov významný pøedevším tím, že bude 
dokonèena rekonstrukce Paláce princù 
a výstavba Centra technického vzdìlávání 
Ostrov, tzv. CTVO. Rozbìhne se pøestavba 
Domu kultury, která by mìla být dokon- 
èena na podzim roku 2012. Tento projekt 
bude spolufinancován z prostøedkù Re- 
gionálního operaèního programu. Rádi 
bychom zaèali také s rekonstrukcí ostrov- 
ského zámku a jeho pøestavbou na mìstský 
úøad. Naší snahou bude získání dotaèních 
prostøedkù z již uvedeného programu. 
V souèasné situaci cítím jistý dluh vùèi 
našim školským zaøízením a vìøím, že v ná- 
sledujícím rozpoètu vyèleníme více pro- 
støedkù na jejich obnovu a rekonstrukci. 
Vìtšina tìchto zaøízení by si to opravdu 
zasloužila už proto, že se zde vychovávají 
nové generace našeho mìsta, naší spo- 
leènosti. 

Závìrem bych rád podìkoval za dosavadní 
práci svým kolegùm, pracovníkùm MÚ 
Ostrov, bez kterých by realizace pøi utvá- 
øení našeho mìsta nebyla možná. Urèitì 
jim patøí nejvìtší dík. 

Vážení a milí spoluobèané, dovolte mi, 
abych vám v roce 2011 popøál hodnì zdra- 
ví, štìstí a pohody. Pøeji vám, abyste mìli 
více èasu na sebe i své nejbližší, na zamyš- 
lení se nad podstatou života. A našemu 
mìstu pøeji hodnì nových obèanù a pøe- 
devším spokojené obyvatele, kterým není 
lhostejné dìní ve mìstì. 
Bc. Pavel Èekan, starosta mìsta Ostrov

Hasièi Ostrov 

Informace ze škol 

MDDM Ostrov 

Rozhovor s Václavem Hrabou 

Ostrovský herbáø 

Kino Ostrov 

Informaèní centrum 

Ètenáøské pøíspìvky 
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Vážení spoluobèané, žádá- 
me vás opìt o spoluúèast na 
charitní akci, která se bude 
konat v Ostrovì a okolí ve 
dnech 3. až 14. ledna.
Zahájena bude v kostele 

sv. Michaela a Panny Marie Vìrné v pondìlí 
3. ledna v 16.00 hod., sraz koledníkù je již v 15.30 
hod. (na faøe naproti kostelu).

Sbírka je již pojedenácté vyhlášena Charitou Èeské 
republiky a v našem mìstì je organizována Oblastní 
charitou Ostrov. Stává se tradièní akcí tohoto druhu 
v našem regionu. Výtìžek letošní sbírky bude urèen 

na náklady spojené s opravou støechy pøístavku 
Domova pokojného stáøí blahoslaveného Hroznaty 
v Hroznìtínì, ve kterém je zøízena pro uživatele 
a rodinné pøíslušníky spoleèenská místnost, toaleta, 
ale také prostory technického zázemí, a to s bez- 
bariérovým vstupem (pøípadnì bychom rádi provedli 
výmìnu vstupních dveøí Domova a jiné potøebné 
vybavení, napø. šatní skøínì, regály, apod.).

Sbírka konaná v roce 2010 díky pochopení vás všech 
vynesla v Ostrovì, Hroznìtínì, Merklínì, Velichovì 
a Stráži nad Ohøí 67 939 Kè. Naší organizaci byla 

Stává se, že neèekaný pracovní úraz èi dopravní 
nehoda omezí zdravotní stav našich blízkých. 
Vozidlo viníka zpùsobí vážnou újmu na zdraví 
a dotyèný nemusí být ani øidiè, ale tøeba jen 
chodec, aby se ocitl v nezávidìníhodné situaci. 
Jak jednat v takové situaci, sdìluje autor Pro- 
jektu pomoci po tìžkém úrazu Jan Malík.

Náhradu lze požadovat zpìtnì tøi až pìt let po úrazu, 
tedy až od roku 2005-2006. U tìžce poškozených 
èasto vzniká nárok na vìtší odškodné, než pojiš�ovna 
pøiznává, a toto lze èerpat dodateènì. Vìtšina lidí se 
domnívá, že bez pøedchozího úrazového pojištìní 
nemùže žádat o nic. Tak tomu právì není. Projekt 
pomoci nabízí bezplatné telefonické konzultace 
obèanùm s trvalými následky po tìžkém pracovním 
úrazu, po nezavinìné autohavárii, u tìžkých úrazù 
žákù a studentù ve škole. Konzultace jsou urèeny také 
jako pomoc pozùstalým poškozených.

Bezplatné telefonické konzultace zahrnují poraden- 
ství v øešení situace po úrazu, objektivní zhodnocení 
již vyplaceného odškodného, posouzení lékaøských 
posudkù a bodového ohodnocení, nezávislou lékaø- 
skou konzultaci se znalcem z oboru a v pøípadì nut- 
nosti zprostøedkované zastoupení poškozeného ve 
sporu s pojiš�ovnou. Finanèní krytí pøípadných práv- 
ních služeb projektu se vìtšinou sjednává s posti- 
ženým až po vyplacení odškodného pojiš�ovnou. 
Konzultaci je možno sjednat na tel. 723 203 036 
(Ing. Jan Malík, vedoucí projektu) nebo prostøed- 
nictvím e-mailu: nahradaskody@email.cz.

Dùležité!
Na vyplacení náhrady nemá vliv, zda poškozený mìl 
v dobì úrazu sjednánu úrazovou nebo životní po- 
jistku. Spolujezdci viníka nehody (vèetnì rodinných 
pøíslušníkù) mají plný nárok na náhradu škody na 
zdraví, ale viníka se jejich nárok po finanèní stránce 
vìtšinou nikterak nedotkne. Nárok na odškodnìní 
má i chodec, který sám zpùsobí dopravní nehodu, 
když vstoupí do vozovky, bude mu však zohlednìna 
pøípadná spoluvina, nicménì má nárok na èásteèné 
plnìní. 

Již popatnácté se uskuteènilo Pøedvánoèní set- 
kání seniorù aneb Setkání tøí generací, které 
jsme poøádali 1. prosince 2010 od 16.00 hod. ve 
spoleèenském sále DK Ostrov ve spolupráci 
s mìstem Ostrov a za podpory nìkolika význam- 
ných sponzorù. Pro pøekonání bariér byl též za- 
jištìn bezbariérový pøístup firmou Pavel Petriè- 
ko Zdravotnické potøeby Ostrov, a to pomocí 
schodolezu.

Sváteèní podveèer byl zahájen slavnostním zažehnu- 
tím svíce na adventním vìnci páterem Markem Hri- 
cem, všechny pøítomné též potìšil pozdravem i svou 
pøítomností starosta Ostrova Pavel Èekan. Pestrý 
kulturní program si na celý podveèer pøipravili žáci 
ZUŠ Ostrov, taneèní skupina Mirákl, dìti pøi MDDM 
Ostrov a v neposlední øadì klienti Domova pro 
osoby se zdravotním postižením v Mariánské. Pro 
každého ze 110 úèastníkù bylo též pøipraveno 
obèerstvení a dárky pro radost a potìšení. Celý 
podveèer byl svojí pøíjemnou a sváteèní atmosférou 
pøíležitostí se zastavit, naèerpat síly a navzájem se 
potìšit.  

vrácena èástka ve výši 44 160 Kè (tj. 65 %) a byla 
použita na zakoupení polohovací postele, automa- 
tické praèky a dovybavení dvou pokojù Domova 
pokojného stáøí blahoslaveného Hroznaty v Hroz- 
nìtínì (šatními skøínìmi). 

Upøímnì vám dìkujeme za vaše otevøené srdce 
a možnou pomoc, která pøinese radost, uspokojení 
našim potøebným. Dìkujeme vám, že spoleènì s ná- 
mi pomáháte druhým. O vyúètování budeme infor- 
movat bezprostøednì po sbírce. 

Mgr. Tomáš Fexa, øeditel a koordinátor TS 2011, 
Oblastní charita Ostrov, tel. 777 767 050 

(další informace: tisk, kabelová televize, letáèky, 
www.ostrov.charita.cz) 

Charita vyzývá ke spolupráci 

Setkaly se tøi generace

Mgr. Tomáš Fexa, øeditel Charity Ostrov 

Po tìžkém úrazu 
pomùže projekt Amadeo

(rep) 

Ostrovský mìsíèník vydává Dùm kultury Ostrov 
v nákladu 7900 kusù mìsíènì.
Distribuce je zdarma do každé ostrovské domácnosti.
Redakèní uzávìrka pøíspìvkù do pøíštího èísla je 
10. ledna, uzávìrka pro pøíjem reklam 14. ledna. 

Grafická úprava, zlom: Anna Bílková
Tisk: František Beran, Tiskárna BMT, Varšavská 2, Karlovy 
Vary
Šéfredaktor: Ing. Aneta Hoffmeisterová
Redakèní rada (a-z): Bc. Pavel Èekan, Mgr. Zdeòka 
Èepeláková, Milan Matìjka, Walburga Mikešová, 
Vojtìch Písaèka, Ing. Marek Poledníèek, Ing. Jana 
Punèocháøová, Ing. Jitka Samáková, Jan Železný. 
Redakèní rada neodpovídá za text inzerce.

Pøíspìvky, dotazy, pøipomínky: 
hoffmeisterova@dk-ostrov.cz, Infocentrum v DK 
Ostrov (tel. 353 800 526). 

Registraèní znaèka: MK ÈR E 16035

Pøíspìvky došlé po tìchto termínech nemusejí být 
otištìny!

Inzerce: bilkova@dk-ostrov.cz (tel. 353 800 525) 

Od 6. ledna

25. ledna v 17.00 hod.

 nabízíme výstavu fotografií Jaroslava 
Kováøe a Petra Samoela „Plitvická jezera“. Potrvá do 
28. února.

 srdeènì zveme na autorské 
ètení románu Š�astná hodina s hudebním dopro- 
vodem. Hosty veèera budou Zuzana Maléøová 
a Josef „Pepson“ Snìtivý. 

Nejaktuálnìjší informace o èinnosti knihovny na: 
www.mkostrov.cz/aktualne.

Už koncem listopadu pøišla zima jaksepatøí, vèetnì 
všech problémù, které toto roèní období pøináší, a co 
víc, intenzivní a dlouhodobé snìžení každým dalším 
dnem více a více ztìžuje provádìní zimní údržby 
a vytváøí z ní nekoneèný kolotoè stále se opakující 
práce, odhrnování a odhazování snìhu. Pro mìsto 
Ostrov zajiš�uje zimní údržbu firma Marius Pedersen, 
a.s. (bývalá Tima-Cs). Standardní technické vybavení 
a poèet nasazených zamìstnancù pro zimní údržbu, 
které bylo v minulosti zcela dostaèující, musí 
v souèasné dobì firma posilovat, jak technikou od 
jiných podnikatelských subjektù, tak najímáním lidí 
pro ruèní èištìní. V souèasné dobì jsou nasazeny na 
provádìní zimní údržby naše prostøedky, tj. dva 
silnièní sypaèe, ètyøi chodníkové sypaèe, jeden èelní 
nakladaè, dva vozy Multicar s radlicemi, jeden traktor 
a 14 dìlníkù na ruèní doèiš�ování. Z externích 
dodavatelù pak zajiš�ují údržbu další tøi traktory, tøi 
èelní kolové nakladaèe, jeden Multicar s radlicí 
a jeden osmitunový nakladaè. S pomocí obèanù, kteøí 
jsou na sociální podpoøe nelze poèítat, nebo� jejich 
nezodpovìdný pøístup k této práci mìstu v této 
situaci nepomùže.

Vzhledem k souèasnému prùbìhu zimy, a vidíme to 
dennì v médiích, kdy je témìø celá Evropa pod 
snìhem a nìkde se témìø život zastavil (a� jsou to 
letištì, dálnice nebo nìkteré evropské metropole), 
lze øíci, že firma dìlá maximum pro to, aby bylo mìsto 
v tìchto extrémních podmínkách ve velké míøe 
sjízdné a schùdné. Ne všude se to firmì daøí na 100 
procent. Je však tøeba øíci, že zimní údržba nespoèívá 
pouze v údržbì silnic a chodníkù, ale zahrnuje i ruèní 
úklid lávek, zastávek, schodiš�, pøechodù, vchodù 

u bytových jednotek, pøístupy k nádobám na odpad 
a samozøejmì èištìní parkoviš�. Firma je na nedostat- 
ky upozoròována, zejména na problémy s údržbou 
parkoviš�, pøechodù a komunikací, ale je tøeba urèit 
priority v úklidu a ty jsou dle našeho názoru jedno- 
znaènì stanoveny vyhláškou mìsta. Nejdøíve se 
provádí úklid u úøadù, pošty, zdravotních støedisek, 
škol, na Starém mìstì, støedu mìsta a postupuje se 
po Hlavní tøídì, k nemocnici, na Masarykovì ulici 
atd. Byl svolán Mìstský štáb zimní údržby, kde byl 
upøesnìn postup pøi øešení této kalamitní situace.

Závìrem bychom chtìli podìkovat všem za trpìlivost 
v této složité situaci, za podnìtné informace, které od 
vás obèanù pøicházejí a pomáhají nám lépe zvládnout 
tyto problémy. 

Mìstská knihovna 
Ostrov 

A je tu zima!

Lumír Pála, vedoucí Odboru SMM 
(ve spolupráci s Marius Pedersen, a.s. Ostrov)

Foto: Archiv Charity Ostrov
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Zápis se týká dìtí s datem narození od 31. 8. 2004 
do 1. 9. 2005 a dìtí po odkladu povinné školní 
docházky. Zápisy se uskuteèní ve všech základ- 
ních školách v Ostrovì:

Školské obvody 
Obecnì závazná vyhláška mìsta Ostrov 
è. 5/2007 stanovila školské obvody základních 
škol: 

ZŠ Ostrov, Masarykova 1289 (tel. 353 800 411): 
pondìlí 17. ledna 14.00 až 17.00 hod., úterý 18. led- 
na 14.00 až 17.00 hod.

ZŠ Ostrov, Májová 997 (tel. 351 124 821): pondìlí 
17. ledna 14.00 až 18.00 hod., úterý 18. ledna 15.00 
až 17.00 hod.

ZŠ Josefa Václava Myslbeka a Mateøská škola 
Ostrov, Myslbekova 996 (tel. 777 661 337): pon- 
dìlí 17. ledna 14.00 až 17.00 hod., úterý 18. ledna 
14.00 až 17.00 hod.

Vezmìte s sebou: obèanský prùkaz nebo cestovní 
pas rodièe, rodný list dítìte a jeho prùkaz zdravotní 
pojiš�ovny (cizinci pøinesou cestovní pas a doklad 
o pobytu dítìte na území ÈR).

Upozoròujeme rodièe, že zápisem dítìte na kon- 
krétní škole je zahájeno správní øízení; v øádném ter- 
mínu je možné zapsat dítì pouze na jednu základní 
školu! Pøednostnì budou do školy pøijaty dìti ze 
spádového obvodu pøíslušné školy. V pøípadì ne- 
naplnìní kapacity budou do školy pøijímány i dìti 
z jiných obvodù Ostrova, z obcí Krásný Les, Stráž nad 
Ohøí, Velichov a okolních obcí, které neprovozují 
vlastní školu. 
Další informace na internetových adresách škol: 
www.1zsostrov.cz, www.3zsostrov.cz, www.zsjvm.cz

Základní škola Ostrov, Masarykova 1289 ulice: 
Bezruèova, Dlouhá, Družební, Dukelských hrdinù, 
Halasova, Hroznìtínská, Husova, Jáchymovská 
(mimo è. 1377), Jiráskova, Jungmannova, Karlovar-
ská, Klášterní, Klínovecká, Krušnohorská (od køižo- 
vatky s ul. Jáchymovskou ke køižovatce s ul. Klíno- 
veckou), Krátká, Lidická (od køižovatky s ul. Družební 
ke køižovatce s ul. Klínoveckou), Lipová, Máchova, 
Malé námìstí, Masarykova (od køižovatky s ul. 
Hlavní ke køižovatce s ul. Krušnohorskou), Moøi- 
èovská, Na Máchadle, Radnièní, Seifertova, Sme- 
tanova, Staré námìstí, Staromìstská, Sukova, Šafa- 
øíkova, Školní, Šlikova, Zahradní, Žižkova. 
Èásti: Hluboký, Kvìtnová, Moøíèov

Základní škola Ostrov, Májová 997 ulice: Borecká, 
Habrová, Horská, Jáchymovská (pouze è. 1377), 
Jedlová, Kollárova, Lesní, Luèní, Májová, Masary- 
kova (od køižovatky s ul. Severní ke køižovatce s ul. 
Hlavní) Palackého, Pod Køížkem, Severní, Smrková, 
Štúrova, Topolová, U Koupalištì, U Nemocnice. 
Èásti: Dolní Žïár, Horní Žïár, Kfely, Vykmanov, 
Maroltov

Základní škola J. V. Myslbeka a Mateøská škola 
Ostrov, Myslbekova 996 ulice: Alšova, Brigád- 
nická, Èapkova, Dvoøákova, Hlavní, Hornická, Klic- 
perova, Komenského, Krušnohorská (od køižovatky 
s Klínoveckou ul. do konce smìrem na východ), 
Lidická (od køižovatky s ul. Klínoveckou do konce 
smìrem na východ), Mánesova, Mírové nám., 
Myslbekova, Nádražní, Nad Nádražím, Na Kopci, 
Na Pøíkopì, Nejedlého, Nerudova, Odborù, 
S. K. Neumanna, Sládkova, Studentská, Tržištì, Tylo- 
va, Vanèurova a z rozhodnutí vedoucí Odboru 
kanceláøe starosty a vnitøní správy obce: Krásný Les, 
Stráž nad Ohøí a Velichov

Na lince 150: V listopadu byla naše jednotka 
vyslána k pìti požárùm, tøem dopravním neho- 
dám a jedenkrát k úniku látek a technické pomo- 
ci. Jeden výjezd se ukázal jako planý poplach. 

Prvním zásahem byl hoøící komín v Krásném Lese, 
další dva pøi požárech v Ostrovì (køoví v Masarykovì 
ulici a kontejner na Hlavní tøídì). Dále to bylo pro- 
vìøení vystupujícího kouøe z lesa nad Ostrovem 
smìrem na Jáchymov (šlo o pálení klestí). Byli jsme 
vysláni k dopravní nehodì na silnici smìr Chomutov, 
další nehoda se stala ve Kfelích, kde se støetly osobní 
a nákladní automobil, také jsme zasahovali u doprav- 
ní nehody mezi Jáchymovem a Božím Darem. Po 
technické závadì na motoru nákladního vozu došlo 
k úniku motorového oleje na sjezdu do Jáchymova, 
naše jednotka byla vyslána k likvidaci olejové skvrny. 
Byli jsme vysláni k požáru bytové jednotky v podkroví 
v Karlových Varech Drahovicích, kde zasahovaly 
jednotky HZS KV, Sokolov a SDH Stará Role, Tašo- 
vice a Chodov, požáru pøedcházel výbuch. Naši 
pomoc potøebovaly i dìti v jedné z našich mateøských 
škol, kde byl cítit kouø, provìrkou bylo zjištìno, že 
došlo k technické závadì na elektromotoru vìtráku 
v prádelnì, nikomu se nic nestalo. Poslední listopa- 
dovou událostí bylo otevøení bytu v Severní ulici.

Všem ètenáøùm Ostrovského mìsíèníku (a nejen jim) 
pøeji do nového roku hodnì pohody, klidu, zdraví, 
štìstí a lásky, a� každému vyjde jen to nejlepší. 

Touto dobou vás tradiènì vyzýváme ke spolu- 
práci pøi hledání úspìšného spoluobèana, který 
v oblasti sportu, školství, umìní, vìdy atd. do- 
sáhl vynikajících výsledkù, nebo byla jeho celo- 
životní èinnost èi aktivita v roce 2010 pro mìsto 
Ostrov mimoøádnì významná. 

Máte-li tip na takového kandidáta, podejte písemný 
návrh do podatelny Mìstského úøadu v Ostrovì 
nejpozdìji do 7. února 2011. Uveïte jméno a adresu 
navrhovaného a pøidejte struèné zdùvodnìní, proè je 
(z vašeho pohledu) právì on vhodným kandidátem 
na tento èestný titul. K návrhu pøipojte své jméno 
a kontaktní adresu.

Èestný titul již získali: Mgr. Zdeòka Èepeláková, 
Dagmar Èurdová, Mgr. Ivan Matouš (1997), Jana 
Rùžièková, Mgr. Irena Konývková (1998), Božena 
Poledníèková, Miroslav Kitzberger, Vladimír 
Novotný in memoriam (1999), Ing. Jan Zborník 
(2000), PhDr. Jaroslav Fiala (2001), Mgr. Lidmila 
Hanzlová, František Kùs (2002), Helena Valová, 
Stanislav Sojka (2003), Eva Pluhaøová, RNDr. 
Vladimír Vít (2004), Radim Rulík (2005), MUDr. 
Marie Petrášová, Walburga Mikešová (2007), 
Vojtìch Písaèka, Mgr. Jiøí Navara (2008), František 
Jankovský (2009). 

Zápis do první tøídy 
základních škol

Dagmar Shánìlová, Odbor KSVS

Obèan mìsta Ostrova 
roku 2010

Šárka Rùžièková, Odbor KS 

Ostrovští hasièi v listopadu

Milan Kuna, JSDH Ostrov

V listopadu strážníci zjistili 343 pøestupkù, uložili 
sankce v celkové výši 24 150 Kè, z toho bylo 292 
pøestupkù v dopravì a 51 pøestupkù na úseku 
veøejného poøádku.

Výbìrem
1. listopadu Pøi kontrole kopce za garážemi v ulici 
Lidická strážníci zjistili, že je na stromì pøivázané lano, 
které slouží jako houpaèka. U houpaèky se nacházely 
dvì dìti, kterým bylo vysvìtleno, že se jedná o ne- 
bezpeènou zábavu. Houpaèka byla odstranìna. 

5. listopadu Strážníci nalezli 46letého bezdomovce 
ležícího v ulici Luèní na pozemní komunikaci. 
Dechovou zkouškou zjistili 3,8 promile alkoholu 
v dechu. Bezdomovec byl odvezen na lékaøské 
ošetøení do nemocnice, kde si ho ponechali k dalšímu 
vyšetøení.

6. listopadu Strážníci pøijali oznámení, že se u domu 
è. 620 v ulici Odborù nachází zranìná koèka. Po 
domluvì s Hanou Šimkovou z útulku Macík koèku 
pøevezli do útulku.

10. listopadu 16letý mladík z Vintíøova si pøijel do 
ostrovského supermarketu ukrást láhev minerální 
vody. Mladík si k cestovním nákladùm spojeným 
s cestou do Ostrova bude muset pøipoèítat i náklady 
za uloženou blokovou pokutu.

13. listopadu Na služebnu MP Ostrov se dostavili 
dva muži, kteøí uvedli, že neznámý muž rozbil výplò 
dveøí vedoucích k bankomatu v budovì banky ÈSOB. 
Strážníci na místì provedli nezbytné úkony ke zjištìní 
pachatele a k zajištìní dveøí. Následující den se pa- 
chatel sám dostavil na služebnu MP a k èinu se 
pøiznal. Protože škoda nepøesáhla èástku 5000 Kè, 
byla vìc strážníky vyøízena jako pøestupek proti ma- 
jetku blokovou pokutou.

Týž den v Krušnohorské ulici zjistili strážníci na- 
bourané vozidlo. V nìm se nacházela 29letá zranìná 
øidièka z Nové Role. Strážníci zranìné poskytli první 
pomoc a pøivolali na místo RZS a Policii ÈR. 
Následnou dechovou zkouškou bylo øidièce namì- 
øeno 2,66 promile alkoholu v dechu. Pøípad si na 
místì pøevzala PÈR pro podezøení ze spáchání 
trestného èinu. 

17. listopadu Strážníci vyjeli v rámci spolupráce 
s hlídkou PÈR ke spoleènému provìøení oznámení 
o rvaèce v domì è. 1377 na Jáchymovské ulici. Na 
místì zjistili, že napadenou je 37letá žena z Ostrova. 
Následnì pak zadrželi i dva aktéry napadení.   

21. listopadu Na autobusové zastávce ve Starém 
mìstì se 49letý podnapilý bezdomovec válel po zemi 
a moèil pod sebe. Pøi kontrole strážníky se k nim 
choval vulgárnì, proto vìc vyøešili jako pøestupek 
a uložili mu blokovou pokutu.

23. listopadu Strážníci pøijali telefonickou žádost 
o pomoc od 85leté ženy z Ostrova, která ve svém 
bytì upadla a nemohla se hýbat. Strážníci byt otevøeli 
a ženì poskytli potøebnou pomoc.

27. listopadu Strážníci pøijali žádost od PÈR o spo- 
lupráci pøi pátrání po muži, který hrozil sebevraždou. 
Muže ve vìku 57 let z Chodova strážníci nalezli 
v Nádražní ulici a poté jej pøevezli na psychiatrické 
oddìlení Nemocnice Ostrov.

28. listopadu Strážníci nalezli v ulici Na Kopci 
52letou ženu, která ležela ve snìhu. Byla silnì pod- 
napilá. Strážníci v obavì o zdraví ženy se rozhodli, že ji 
pøevezou do zdravotnického zaøízení. V okamžiku, 
kdy ženu strážníci nakládali do služebního vozidla, se 
na místo dostavil její pøítel, ženu si pøevzal a odvedl ji 
domù.

Kontakt na Mìstskou policii Ostrov: pevná linka 156, 
mob. 777 766 074, e-mail: velitelmp@ostrov.cz

Mìstská policie Ostrov

Bc. Pavel ÈekanFoto: Archiv JSDH Ostrov
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Zprávy ze škol
ZŠ J. V. Myslbeka 
a MŠ Ostrov

ZŠ Májová
Návštìva v rámci evropského programu 
Comenius projekt Smile

Po pøíletu do Itálie jsme šli na autobus do Milána, jeli 
jsme zhruba dvì hodiny. V Milánì na vlakovém 
nádraží jsme nechali kufry a vyrazili do staré èásti. 
Když jsme dorazili na místo, uvidìli jsme dlouhou, 
krásnì zdobenou ulici, plnou znaèkových obchodù 
a restaurací. Na druhé stranì bylo námìstí s velkou 
sochou a holuby. Na zaèátku námìstí stála ohromná 
katedrála plná vìžièek. Byla pøekrásná. Potom jsme si 
dali rozchod. Po rozchodu jsme se já a Niky nechaly 
vyfotit s holuby. Pak jsme šli i s uèiteli na vrch té 
krásné katedrály. Byla to spousta schodù. Ale stálo to 
za to. Po prohlídce Milána jsme jeli vlakem do Turína. 
Cesta byla plná smíchu. Na nádraží v Turínì už na nás 
èekaly rodiny a dvì uèitelky. Mì si rodina vzala jako 
první. Tak jsme se navzájem pøedstavili a jeli autem 
k nim domù do Nichellina (mìsto hned za Turínem). 
Po ubytování jsem si ještì chvilku povídala s Lorisem 
a šla spát. Druhý den mì vzal Loris na procházku, aby 
mi ukázal svoje mìsto. Po tradièním obìdì už jsme 
jeli do UGS, to je velké zábavní centrum, kde je kino, 
hrací centrum a plno kaváren a obchodù. Šli jsme hrát 
bowling, pak jsme zašli do McDonaldu. Když jsme se 
naveèeøeli, zahlédli jsme skvìlou kapelu. A nakonec 
jsme si ještì zahráli kuleèník. Druhý den jsme šli na 
prohlídku školy, kde jsme se vidìli i s našimi uèiteli. 
Jejich škola byla opravdu velká a prohlídka zaèala být 
trochu nudná. Po ní jsme si udìlali seznamovací cvi- 
èení. Po obìdì jsme utíkali na autobus, který nás 
odvezl na námìstí v Turínì. Tam jsme nastoupili do 
sightseeing busu. Po prohlídce Turína jsme se šli 
projít. V úterý jsme šli do muzea Cinema. Tam to bylo 
moc zajímavé. Ukazovali nám filmové triky a nakonec 
jsme se šli s kluky podívat do rùzných zajímavých 
a vtipných místností, napø. do obøí lednièky. Po pro- 
hlídce muzea jsme se podívali do zámeèku a do 
Galerie. To je obøí nákupní centrum. Další den jsme 
jeli k moøi. Cesta byla dlouhá a klikatá, ale okolo byla 
krásná krajina. Na místì jsme si dali rozchod po staré 
vesnièce. Tam jsme chytli bouøku, a tak jsme se utíkali 
schovat do restaurace. Po obìdì jsme jeli ještì 
kousek k moøi. Na chvilku vykouklo sluníèko, byli 
jsme na pláži. Po pøíjezdu do Turína jsme já, Niky, 
Federico a Loris šli ještì jednou na bowling. A pak 
balit. Druhý den jsme se rozlouèili. Už se moc tìším, 
až pøijedou k nám. 

V pøedvánoèním èase se naše dìti zúèastnily øady akcí, 
jež stojí za pozornost. Žáci 7. roèníkù navštívili Eko- 
centrum v Ostrovì, blíže se seznámili s životem plazù 
a na tuto exkurzi navázala i pøednáška Obèanského 
sdružení Zamenis, ochraòujícího plazy v Poohøí, která 
se ve škole uskuteènila za úèasti dìtí z nultého, ètvrté- 
ho, pátého a sedmého roèníku. Ve škole se konala 
výtvarná soutìž žákù I. stupnì na téma Draci. Zúèastni- 
lo se 11 tøíd a tìžko se urèovala vítìzná. Nejspíš to za 
originalitu byla 5. B. Na pøelomu listopadu a prosince 
vyrazily nìkteré tøídy již tradiènì na školu v pøírodì do 
Žihle. Zpestøit žákùm hodiny Tv se rozhodla uèitelka 
Rucková, která s nimi vymìnila tìlocviènu za fitnes club 
a seznámila je se spinningem. O dalších inovaèních 
aktivitách se mùžete doèíst na školních stránkách, napø. 
o interaktivním projektu uèitele Choutky, který do 
školní knihovny digitálních uèebních materiálù uložil 
jednoduché kriminální pøípady pro logicky uvažující 
„detektivy“. Co nám ve škole natropil Mikuláš, o tom 
se rodièe dovìdìli nepochybnì od dìtí. Kostýmovaní 
vyuèující, rozzáøené oèi, respekt pøed èerty, zpívání, 

recitace a pochopitelnì dárky. Užili si malí i velcí. Tøída 
0. A se velmi úspìšnì zapojila do výtvarné a rukodìlné 
soutìže vyhlášené MDDM a dìti, vedené uèitelkou 
Pánkovou, obsadily první místo s vánoèní dekorací Le- 
dové kvìty a tøetí místo získaly v kategorii dekorativní 
vánoèní stromeèek. Pøedstavitelé mìsta nás navštívili 
s cenou za úspìch v soutìži Superètenáø, kterou poøá- 
dá ostrovská knihovna. Z rukou starosty Pavla Èekana 
pøijali vítìzný dort žáci 3. B, pøièemž nejaktivnìjšími se 
stali žáci Halilovová a Wenclovský. Závìrem mi 
dovolte již tradiènì popøát všem dìtem, rodièùm a pøá- 
telùm školy dobrý nový rok. 

Poèasí vylákalo všechny milovníky zimních sportù do 
pøírody, ale školní sportovní soutìže se v listopadu 
a prosinci odehrávaly v plaveckých bazénech. Žáci 
I. stupnì se zúèastnili soutìží okresního kola, okresního 
finále a také krajského finále. Lépe se daøilo dìvèatùm. 
Na úrovni okresu byli výborní i chlapci, ale v krajském 
finále v Sokolovì dosáhla dìvèata mimoøádného úspì- 
chu, když družstvo ve složení: Kubíková, Opichalová, 
Egermannová, Vurmová, Bernartová, Bábalová obsa- 
dilo první místo. Chlapci dosáhli také hezkého umístìní, 
když obsadili místo ètvrté. Družstvo tvoøili: Kanèi, Kníže, 
Štìpán, Fárek, Kubálek, Blattner a Bursík. Pro žáky 
II. stupnì poøádala naše škola okresní finále v plavání. 
Chlapci i dívky II. stupnì si vedli podobnì, když obì 
družstva obsadila 3. místo. Školu v plavání reprezento- 
vali žáci: Salonová, Lubinová, Kováèová, Kunzmanno- 
vá, Štìpánová, Helebrantová, Žejdlík, Schmied, Jahiè, 
Novotný, Kohút a Kokrhel. Pìtice z uvedených repre- 
zentantù se také prosadila individuálnì a odnesli si 
domù zasloužené medaile. Dìtem, které se zapojily do 
soutìží, gratulujeme a všem žákùm školy pøejeme 
v novém roce pevné zdraví, mnoho studijních úspìchù 
a osobní spokojenost po celý zbytek školního roku. 

Rok 2011 odstartujeme 15. ledna Dnem otevøených 
dveøí. Tento rok nám pøináší dùležité novinky a zmì- 
ny. Studenty maturitních roèníkù èeká na jaøe nová 
podoba maturitních zkoušek. Poprvé se budou muset 
vypoøádat s nástrahami státních maturitních zkoušek, 
které pøipravuje jednotnì pro všechny støední školy 
spoleènost Cermat. Aby však student úspìšnì odma- 
turoval, musí složit také profilovou èást zkoušky, která 
je již v režii jednotlivých støedních škol. Naši vyuèující 

proto intenzivnì 
pøipravují stu- 
denty na obì 
èásti maturitní 
zkoušky tak, aby 
úspìšnost byla co 
nejvyšší. Další 
novinkou je jed- 
notný systém pøi- 
jímacího øízení na 

støední školy v Karlovarském kraji. Všichni uchazeèi 
o studia budou pøijati na základì výsledkù v testech 
z èeského jazyka, matematiky a z obecných studijních 
pøedpokladù. Testy pøipravuje spoleènost Scio. Zájem- 
ce o naši školu z 5. tøíd (tedy do osmiletého oboru 
vzdìlání) èeká test pouze z obecných studijních pøed- 
pokladù. Stejnì jako v minulých letech, chystáme na 
sobotu 19. bøezna pro všechny zájemce (z 5. i 9. tøíd), 
kteøí k nám podají pøihlášku, pøijímací zkoušky nane- 
èisto. Budou zorganizované tak, aby ve všem co nej- 
více kopírovaly podobu skuteèných ostrých pøijíma- 
èek. Žáci poznají prostøedí a atmosféru školy a seznámí 
se s podobou testù i strategií jejich øešení. Souèástí 
zkoušek je samozøejmì i vyhodnocení, vèetnì poøadí 
uchazeèù ve výsledkové listinì. 
Podrobné informace (nejen o pøijímacích zkouškách) 
všem rádi poskytneme v sobotu 15. ledna na Dni 
otevøených dveøí. Koná se od 9.00 do 13.00 hod. 
a zveme na nìj všechny, kteøí si chtìjí školu prohléd- 
nout a na cokoli se zeptat, tedy nejen zájemce o stu- 
dium a jejich rodièe, ale napøíklad i naše absolventy. 
Návštìvníkùm budou k dispozici všichni vyuèující, 
jimž budou asistovat souèasní studenti. Tìšíme se na 
vaši návštìvu a jsme pøesvìdèeni, že se vám Gymná- 
zium Ostrov pøedstaví jako škola èinorodá, modernì 
vybavená a oku lahodící. Závìrem mi dovolte, abych 
vám jménem všech zamìstnancù Gymnázia Ostrov 
popøál š�astný a úspìšný rok 2011. 

ZŠ Masarykova

 Ing. Karel Daníèek, uèitel TV

Mgr. Vladimír Vízdal 

Výlet do lesa za zvíøátky                                       Foto: Archiv školy

Gymnázium Ostrov 

Maturitní zkoušky 2010  Foto: Archiv školy

Mgr. Libor Velièka Kateøina Pololáníková, 9. A

Na Dni otevøených dveøí 2010 v Gymnáziu Ostrov                                                                                                            Foto: Archiv školy



Poèátkem posledního mìsíce v roce se na 
ostrovské prùmyslovce pravidelnì zamìøujeme 
na potenciální uchazeèe o studium. Ani minulý 
prosinec nebyl výjimkou, brány zámecké budo- 
vy se otevøely pro budoucí studenty naposledy. 
Pøíští Den otevøených dveøí se totiž bude ode- 
hrávat v nových prostorách Centra technické 
vzdìlanosti, jehož stavba pokraèuje podle har- 
monogramu v Krušnohorské ulici. 

I když poèasí v uvedený den návštìvníkùm pøíliš 
nepøálo, nastala pravá zima se vším všudy a øada 
rodièù do školy radìji zatelefonovala, že cestu do 
Ostrova vzdává, pøesto se na možnost studia oborù 
pøišel informovat velký poèet zájemcù. Vedle uèitelù 
školy se jim dostalo informací od souèasných žákù, 
kteøí ve škole prezentovali jednotlivé obory vy- 
uèované v zámecké budovì i v prostorách bývalého 
podniku Škoda, pøípadnì fungovali coby prùvodci 
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Zprávy ze škol MDDM Ostrov

Ekocentrum MDDM Ostrov

ZŠ praktická a ZŠ speciální

Hrátky se snìhem
 

Dílna zamìøená na stavbu snìhulákù a jiných objektù 
ze snìhu a ledu. V pøípadì nepøíznivého poèasí bude 
sníh nahrazen jinými materiály. Vhodné i pro školní 
družiny.

Povídání o…
…Zazimovávání rùzných druhù zvíøat. Povídání se 
bude týkat pøedevším zvíøecích druhù žijících na 
našem území a zpùsobu, kterým se vyrovnávají se 
zimním obdobím. 
Bližší informace a rezervace telefonicky.

Ekocentrum v zimì
V nadcházejícím zimním období bude kvùli nutnému 
klidovému režimu vìtšiny chovaných zvíøat otevøeno 
pro prohlídky pouze ve všední dny od 13.00 do 16.30 
hod. Mimo tuto dobu je možné domluvit prohlídky 
na tel. 353 842 389, 731 615 658.

Informace: po-èt 10.00-18.00 hod., pá 10.00-
17.00 hod. nebo Facebook: Ekocentrum MDDM 
Ostrov (tel. 353 842 389, 731 615 658) 

14. ledna 13.30 hod.

Novoroèní setkání 

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

Plavecké kurzy

V týdnu od 17. ledna zaèínají tradièní desetihodinové 
plavecké kurzy. Zájemci se mohou pøihlašovat v Do- 
mì dìtí v pracovní dny od 8.00 do 18.00 hod.       
Úterý 16.00 hod. Neplavci (od 18. ledna)
Støeda 16.00 hod. Rodièe a dìti (od 19. ledna)
Ètvrtek 16.00 hod. Neplavci (od 20. ledna)
Pátek 16.00 hod. Plavci (od 21. ledna)

Pololetní prázdniny v domì dìtí
Otevøené herny 

Konzolové a deskové hry; hry na PSX3, Nintendu 
WII, X-BOX 360, stepmánie, šipky, stolní a PC hry, 
airhockey, stolní tenis, kuleèník (od 12 let), vše 
zdarma

Informace: 
po-pá 10.00-18.00 hod. (tel. 353 613 248)

21. ledna 18.30 hod., MDDM

leden až bøezen

4. února od 9.00 do 17.00 hod.

Žít normálním životem, to je mít také možnost zabývat 
se zájmovou, kulturní a sportovní èinností, znamená 
to pøipravovat se na urèité profesní uplatnìní a v do- 
spìlosti mít odpovídající zamìstnání, kde je možné 
vytváøet urèité hodnoty pro spoleènost nebo alespoò 
pro vlastní uspokojení. 
(Švarcová: Mentální retardace, 2006).

V naší škole rozhodnì žáky vedeme všemi tìmito 
smìry a snažíme se vytváøet pro nì to nejpøíjemnìjší 
klima, aby se bez problé- 
mù vyrovnávali se svým 
handicapem, pro který 
byli do naší školy zaøazeni. 
Koncem listopadu se v bý- 
valé školní jídelnì konala 
ekologická soutìž, kde 
své zaujetí pro recyklaci 
odpadù prokázali žáci 
II. stupnì. Soutìž byla ne- 
jen pouèná, ale i zábavná, 
pøedevším pøi plnìní 
rùzných úkolù z doved- 
nosti. Na prvních tøech 
místech se postupnì za 
sebou seøadily 9. až 7. tøí- 
da. Mladším, ale i starším 
žákùm se líbilo vystoupení 
karlovarského Hudební- 
ho divadla dìtí s ekolo- 
gickou pohádkou O Le- 
síèkovi, kterou nám sou- 
bor pøijel zahrát. O škod- 
livosti a nebezpeèí užívání 
drog a nevyléèitelné zá- 
vislosti pohovoøil u nás na besedì kriminalista Ivan 
Zajíc ze Služby kriminální policie a vyšetøování.
V prosinci byly v Krajské knihovnì v Karlových Va- 

Bc. Šárka Märzová, ved. oddìlení 

Václav Hraba, ved. EC 

rech vyhlášeny výsledky výtvarné soutìže pro ZŠ 
a MŠ „Plníme dìtské sny“. Naši žáci byli i zde velmi 
úspìšní. 

V kategorii nad 10 let vyhrála žákynì Höslová, 
dále Varadová, Šindeláøová a Vermachová získaly 
3. místo v kolektivní kategorii trojrozmìrných ob- 
jektù, 6. a 7. tøída získala druhé a první místo ve stejné 
kategorii, ale za zpracování jiného tématu. Ocenìní 
žáci byli obdarováni velmi pìknými cenami. Bìhem 

Mikulášské dílny, tradièní 
akce pøipadající na páteè- 
ní dopoledne pøed Miku- 
lášem, si chlapci a dìvèata 
všech roèníkù mohli vy- 
brat, jaké èinnosti se bu- 
dou vìnovat. Nìkdo dal 
pøednost zpívání, jiný pe- 
èení perníèkù, šití miku- 
lášské punèochy, tvorbì 
èasopisu na poèítaèi, sta- 
vìní ze stavebnic èi vý- 
robì papírových ozdob. 
Závìr roku patøil školní 
vánoèní besídce. Zpívaly 
se koledy a každá tøída 
pøispìla malým vystoupe- 
ním. Besídce pøedcházela 
prohlídka výstavky ve 
školní galerii, kde si žáci 
mohli výrobky nejen pro- 
hlédnout, ale i za sym- 
bolickou èástku pro své 
blízké zakoupit. V roce 
2011 pøejeme našim ète- 

náøùm, aby jejich dny plynuly ve zdraví, štìstí, lásce, 
pohodì a radosti z prožitých úspìchù. 

organizovaných skupin. Zájemci se mohli podrobnì 
seznámit s tím, jaké pøedmìty se v jednotlivých 
roènících oborù uèí, jaké je technické vybavení školy 
(s ním se budoucí žáci setkají i v nových prostorách), 
informovat se, jakou pozornost vìnuje škola žákùm 
s rùznými poruchami uèení, návštìvníky z vìtších 
dálav bezpochyby zaujaly informace o Domovì 
mládeže, který poskytuje ubytování žákùm naší školy. 
Stejnì jako pøi minulém Dni otevøených dveøí, i ten- 
tokrát zorganizovala SPŠ Ostrov pro žáky z Kar- 
lových Varù, škol z Otovic a Dalovic, Perninku, 
Nejdku, Nové Role a Chodova organizované svozy. 
Pracovníci školy si v pøedem urèený èas vyzvedli žáky 
v jejich základních školách, autobusem pøepravili do 
prostor školních dílen v Karlových Varech a na zá- 
meckou budovu do Ostrova a po prohlídce uvede- 
ných prostor je opìt v poøádku vrátili do jednotlivých 
škol. Možnosti prohlédnout si organizovanì prù- 
myslovku využilo takøka 200 zájemcù. Pokud si zá- 
jemci zvolí pro své další studium naši školu a obor 
s maturitou, musejí poèítat s tím, že bìhem pøijímací- 
ho øízení (stejnì jako všichni zájemci o studium ma- 
turitních oborù v Karlovarském kraji) vykonají pøijí- 
mací zkoušky formou testù z matematiky, èeského 
jazyka a obecných studijních pøedpokladù. Na zá- 
kladì nich a rovnìž výsledkù z 8. a poloviny 9. roè- 
níku základní školy rozhodne øeditel školy o pøijetí èi 
nepøijetí konkrétního žáka. Do 15. bøezna nyní de- 
vá�áci spolu s rodièi øeší zapeklitou otázku, na jakou 
školu se vydají jejich další kroky. Technické zamìøení 
se ukazuje jako jedna z dobrých cest, vždy� komu se 
to poštìstí, zaèít své studium perspektivních technic- 
kých oborù ve zbrusu nové budovì. 

SPŠ Ostrov - Zámecké prostory se otevøely zájemcùm o studium techniky

Daniela Brodcová

Vítìzové výtvarné soutìže                                    Foto: Archiv školy

Foto: Ing. Dana Ptáèková

Mgr. Libor Háèek 



tisícilitrové akvárium pro sladkovodní ryby. Akvarijní 
rybky totiž mùžou dìti vidìt témìø všude. U nás si ale 
prohlédnou kapry, plotice, úhoøe nebo okouny.

Pro veøejnost poøádáme pøednášky, besedy o ekologii, 
spolupracuje s námi Martin Chochel z Krajského úøadu 
ze životního prostøedí, který pøednáší o mykologii, 
spolupracujeme s myslivci, poøádáme Den Tibetu se 
sdružením Taši Delé. S Domem dìtí jsme slavili hallo- 
ween, Den Zemì, jezdíme do obory v Hájku, hodnì 
spolupracujeme s Lesy ÈR. Rád si vyslechnu lidi, kteøí za 
mnou pøijdou s nìjakou novou pøednáškou. Prodisku- 
tuju s nimi, èeho se bude týkat, vylepíme letáky, vytvo- 
øíme reklamu do médií. Také chci oslovit další od- 
borníky, myslivce, Záchranný kruh, Obèanské sdružení 
Zamenis, vìnující se záchranì hadù.

Máme zde ètyøi stálé zamìstnance: dva pedagogické 
pracovníky, to jsem já s kolegou, pak je tu chovatel 
a uklízeèka. Mùj velký dík patøí našim externím 
zamìstnancùm, bez nichž bychom naši zájmovou 
èinnost nemohli vùbec uskuteènit, jak v Ekocentru, tak 
v MDDM. Jsou to lidé, kteøí se už dlouho vìnují 
svému koníèku, tøeba rybáøi, chovatel exotického 
ptactva a další, a své zkušenosti pøedávají dìtem na 
kroužcích. Dochází k nám jedenadvacet externistù.

Naše nejvìtší exotika je krokodýl jménem Dandie, 
který má dnes už kolem 135 centimetrù a dorùstá až 
dvou metrù. Dále máme papouška žako, naši upo- 
vídanou Kaèenku. Umí už mluvit, smát se i kašlat. 
Medvídky mývaly, veverky burunduky páskované 
(Chip a Dale), kuny, fretky, hady, pavouky, ještìrky, 
pirani. Máme tu nìkolik zvíøat chránìných Cites 
(Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými dru- 
hy volnì žijících živoèichù a planì rostoucích rostlin, 
pozn. red.). Kromì zvíøat máme ve skleníku i exotické 
rostliny: banánovník, kokosovník nebo exotické kaktu- 
sy, ale o botaniku nemají dìti pøíliš zájem. Když jsem 
nastoupil, chtìl jsem ještì nìjaká zvíøata, se kterými by 
si dìti mohly pohrát, pomazlit, nakrmit je. V zadní èásti 
Ekocentra jsem nechal postavit výbìh a salaš pro ka- 
merunské oveèky a kamerunského kozlíka. Jedna naše 
oveèka èeká každým dnem narození jehòátka. Také 

Nabízíte také programy pro veøejnost?

Kdo všechno v Ekocentru pracuje?

Jaká u vás žijí zvíøata?

jsem chtìl nìco umístit do pøední èásti Ekocentra. 
Vybudovali jsme tam venkovní výbìh pro morèata, 
pískovištì a prolézaèky. 

Chtìli bychom poøídit dvì opièky, kosmany zakrslé. 
Plzeòská zoo je ochotná poskytnout nám mládì tøetí 
nejvìtší želvy na svìtì, pro které bychom zbudovali 
výbìh ve skleníku. Díky tomu, že jsem navázal kontakt 
s nìkolika zoologickými zahradami, stalo se mi už, že 
nám nabízely velblouda, tygra i klokana. To by bylo 
pìkné, ale my nejsme zoo. Mým snem by ale bylo 
vybudovat v Ostrovì zoologickou zahradu. Nemuseli 
by tu být pøímo tygøi, staèili by tøeba velbloudi, poníci, 
zvíøata nenároèná na krmivo. Moje èinnost v Ekocen- 
tru je hlavnì manažerská. I nadále chci spolupracovat 

se zoologickými zahradami, záchrannými stanicemi 
a obèanskými sdruženími. Každoroènì se také snažím 
vymyslet nové kroužky, pøednášky pro veøejnost a vý- 
ukové programy pro dìti. Chci si také dál rozšiøovat 
pedagogické vzdìlání.

Vìtšinu èasu trávím v práci, ale když jsem doma, snažím 
se vìnovat své pøítelkyni. V zimì lyžujeme nebo obèas 
jdeme do bazénu. Mým velkým koníèkem je ale cesto- 
vání autem. Nejsem pøíznivcem letadel, a už vùbec ne 
naplánované dovolené. Procestoval jsem už vìtšinu 
Evropy, byl jsem v Saint Tropez, pøímo u známé èet- 
nické stanice, v Paøíži, Itálii, moc rád se vracím do 
Chorvatska. Mám rád tu volnost, spontánní cestování. 
 

Co plány do budoucna?

Co dìláte ve volném èase?

Bavila vás zvíøata 
už odmala?

Kde jste pracoval po støední škole?

Jak vznikalo Ekocentrum?

Co dnes Ekocentrum dìtem nabízí?

Jako malý jsem tíhl víc ke 
sportu, hlavnì plavání 
a lyžování. Žádné kroužky 
jsem nenavštìvoval, 
jednalo se o nepravi- 
delné aktivity, spíše re- 
kreaèní plavání a lyžování 
s rodièi.

Odmala jsem mìl nìkolik zvíøat: rybièky, køeèky, 
babièka mìla koèky. Mìl jsem zvíøata rád, ale silnìjší 
vztah jsem si k nim vybudoval až tady v Ekocentru. 

Po vojnì jsem nastoupil k Mìstské policii Ostrov, kde 
jsem po nìkolika letech zaèal pracovat jako pre- 
ventista. Navštìvoval jsem školy, pøednášel a besedo- 
val s dìtmi o drogách, výherních automatech, o první 
pomoci. Tuto práci jsem vykonával asi šest let a tady 
jsem si vybudoval vztah k dìtem a zájem o pedago- 
gickou èinnost. Po odchodu od policie jsem si doplnil 
pedagogické vzdìlání a rok jsem pracoval v Domì dìtí 
na øeditelství, když mi øeditel Ivan Matouš nabídl místo 
vedoucího Ekocentra. Týden jsem si tuto možnost 
rozmýšlel, než jsem pøijal. Pracuji tady už dva roky 
a jsem spokojený. 

Do otevøení tohoto detašovaného pracovištì MDDM 
fungovala Stanice mladých pøírodovìdcù, která ale 
mìla omezené prostorové možnosti. Z dotací EU 
v rámci Historického Ostrova se vyèlenily finance na 
stavbu Ekocentra. Byly vystavìny tøi pavilony: A - kan- 
celáøe, klubovny, B - skleník a C - zde mám drobné 
šelmièky a exotické ptáky. Nákup zvíøat zajiš�oval ještì 
bývalý vedoucí Ekocentra (døíve vedoucí Stanice mla- 
dých pøírodovìdcù) pan Koèí. Zpoèátku bylo v Eko- 
centru na sto živoèišných druhù, dnes jich máme pøes 
sto ètyøicet. Každý rok dokupujeme nìjaká zvíøata, aby 
byla návštìva Ekocentra pro lidi stále atraktivní. Slav- 
nostní otevøení se uskuteènilo v záøí 2007. 

Dvacet zájmových kroužkù, napøíklad chovatelský, 
o který je velký zájem, každoroènì se snažíme otevøít 
kroužky nové. Loni v záøí jsme vymysleli kroužek 
Mladý chovatel pony ve spolupráci se stájí Prima 
Horseland ve Vykmanovì. Aneta Hoffmeisterová 
vede kynologický kroužek v rámci ZKO Veseøice, 
otevøeli jsme fotografický kroužek. Nejvíce žádané 
jsou právì chovatelské kroužky, kynologický, rybáøský 
a fotografický. Po novém roce chci otevøít kroužek 
Mladý záchranáø (záchranáøka), kde se snažím vyjednat 
spolupráci se Záchranným kruhem. Dále nabízíme 
výukové programy pro školy, dopolední program, 
který zahrnuje soutìže, besedy, napøíklad o zvíøatech, 
ekologii, tøídìní odpadù. Chtìl jsem v rámci tìchto 
programù vytvoøit nìco praktického, proto jsem poøídil 
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Rozhovor
Václav Hraba se stále snaží vylepšovat Ekocentrum
Už dva roky má ostrovské Ekocentrum nového vedoucího. Václav Hraba pochází z Ostrova, vystudoval zde Støední prùmyslovou školu, pracoval u mìstské 
policie a v Mìstském domì dìtí a mládeže. Nabídku stát se vedoucím Ekocentra nepøijal hned, dnes je ale se svou prací spokojen a díky jeho iniciativì 
vzniká v Ekocentru každoroènì nìkolik nových kroužkù a pøibývají stále nová zvíøata.

S Václavem Hrabou hovoøila Dominika Planková

Agama vousatá                                              Foto: Miloslav Køížek

Papoušci                                                        Foto: Miloslav Køížek

Dìti s pracovníkem Lesù ÈR                                                                                                                                       Foto: Archiv Ekocentra



Divadelní scéna pøi DK Ostrov si na 11. ledna pøi- 
pravila reprízu úspìšné konverzaèní komedie Roz- 
marný duch v režii Petra Pokorného. Hru napsal Noel 
Coward, který se po G. B. Shawovi stal jedním z nej- 
populárnìjších britských dramatikù, ale i písnièkáøù 
a divadelních hercù. Coward se proslavil salónními 

komediemi, které se odlišovaly svými lehkovážnými 
dialogy a neuctivými vtipy. Uvedl na scénu pøiroze- 
nou konverzaci bez duchaplných bonmotù a slovních 
høíèek. V jeho textech se vìtšinou pøedvádí tøpytivý, 
ale také pošetilý svìt umìlecké bohémy, sám Coward 
vystupoval jako dekadentní dandy a afektovaný 
džentlmen vyšší tøídy.
 

žít celý den. Pøed 45 lety zaèínal pohledem na spící 
syny, odpoèívajícího psa Nera, protahující se ko�ata. 
Pøijdete-li dnes, v kuchyni se vaøí voda na èaj a Ludmila 
soustøedìnì sestavuje zátiší se snídaní. Zalije kvìtiny, 
vymìní pivoòkám ve váze vodu. Poté spolu vyhléd- 
nete z okna, abyste do své mysli vstøebali, kterak se ve 
vìtru mìní koruna buku èerveného, jak si svìtlo hraje 

na zarostlém sva- 
hu, a vyjdete na 
dopolední pochùz- 
ky. Nejprve se po- 
díváte, jak opletník 
plotní z èeledi svlaè- 
covitých obtáèí hro- 
mosvod na tra- 
fostanici, na tržišti 
koupíte ovoce a ze- 
leninu, vyzvednete 
si recept na léky 
a chvíli postojíte 
u okna v šestém 
patøe výškové bu- 
dovy a shlížíte na 
Ostrov, na jeho 

okolí. Doma si koupenou zeleninu namalujete a tepr- 
ve pak ji oloupete a rozkrájíte do polévky. Odpoledne 
se vydáte na procházku. Dnes do parku, kolem Leto- 
hrádku až na staré koupalištì. Pro veèerní malování si 

Procházku herbáøem a kvetoucím Ostrovem vám na 
Pùdì Staré radnice nabízí lednová výstava ostrovské 
malíøky Ludmily Pekaøové. Navazuje na její první vý- 
stavu, kterou uspoøádala loni v kvìtnu galerie ve Vej- 
prtech, kde pøedstavila pøevážnì olejomalby. Ostrov- 
ská (retrospektivní) výstava je poøádána k autorèiným 
úctyhodným osmdesátinám. Pøestože tìžištì výstavy je 
v akvarelové tvor- 
bì, na jejímž poèát- 
ku bylo rozhodnutí 
malovat si herbáø, 
neopomíjí ani ole- 
jomalbu, které se 
malíøka vìnuje po- 
slední asi ètyøi roky. 
Tato technika se 
pro ni stala výzvou 
a obrázky vypoví- 
dají o jejím ne- 
utuchajícím zájmu 
o vše nové i o nad- 
šení, s nímž si zpù- 
sob malby osvoju- 
je. Výstava pøed- 
stavuje výbìr z malíøèina rozsáhlého souboru a je 
prodejní.
Malíøka vás svými obrázky zve k sobì. Mùžete s ní 
prostøednictvím toho, co nakreslila a namalovala, pro- 
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Pozvání do ostrovského herbáøe

Ani jsme se nenadáli a Vánoce i Nový rok jsou za 
námi. Ještì ale voní ozdobené stromeèky, dojídáme 
poslední vzácné kousky vánoèního peèiva. A právì 
nyní je ta pravá chvíle na návštìvu výstavy betlémù 
v ostrovském klášteøe. Sváteèní ruch ustal a návštìv- 
níci mohou strávit prohlížením betlémù krásnou 
klidnou chvíli. Výstava je zde sice již poètvrté, ale 
nebojte se, ostrovští sbìratelé vyberou ze svých sbí- 
rek vždy nové kousky. Napøíklad øezbáø Václav Neko- 
la vystavuje nejen mnoho svých exponátù, ale rozšíøil 
i svùj vlastnoruènì vyøezávaný „Ostrovský betlém“ na 
66 postav. Novì vystavil i nádherný betlém od 
neznámého autora z pøelomu 19. a 20. století vystøí- 
haný z papíru a umnì postavený v mechových pol- 

domù nesete chrpu chlumní, chrastavec luèní, zvonek 
broskvolistý nebo snítky pámelníku èi brslenu evrop- 
ského. Zítra mezi Borecké rybníky, pøes bøezový háj na 
louku za nemocnicí, do lesa za studánkou, mezi kve- 
toucí zahrádky. Jindy jen tak po mìstì; do parèíku pøed 
cukrárnou u Domu kultury, pod vzrostlou zeleò po 
obou stranách Klicperovy ulice, kolem knihovny. 
O víkendu si vyjedete na výlet, tøeba na Boží Dar nebo 
na návštìvu do Nové Role. A odevšad si pøinesete 
vzpomínky a také nìco konkrétního na malování, z let- 
ních a podzimních dovolených v èeských i slovenských 
lesích a horách tøeba borovicové šišky. Všechna tato 
témata malíøku dennodennì oslovují. Nehledá je, vidí 
je všude kolem. Nevybírá si, maluje. A� jde kamkoli, má 
s sebou kartièky, tužku, fix a kreslí; na lavièce na 
námìstí, v parèíku, ve frontì (když se v nich døíve stá- 
vávalo), v èekárnì, na procházce… Je bystrou a vní- 
mavou pozorovatelkou živé pøírody. Hbitou a lehkou 
rukou, svižnými tahy a peèlivými doteky štìtcem, pe- 
rem, tužkou nebo fixem s profesionální jistotou za- 
znamenává a souèasnì vytváøí nìžnou krásu. Bez 
nadsázky lze konstatovat, že talent, který zdìdila po své 
mamince, plnì rozvinula.

štáøcích. Zdeòka Janischová je další z organizátorù 
výstavy. Na jejích papírových betlémech z rùzných 
krajù naší zemì mùžeme vidìt, jak pestré jsou èeské 
a moravské kroje. Ještì je možné si prohlédnout 
dùkladnou práci nìmeckého øezbáøe Eduarda Schaar- 
schmidta z první poloviny 20. století i polychromo- 
vané figurky Carla Hertelta. Tyto exponáty zapùjèilo 
muzeum v Annaberg-Buchholz v Nìmecku. Vùbec 
prvním betlémem, který na výstavu dorazil v listopadu 
loòského roku, je práce žákù odborné školy v Chem- 
nitz, kteøí byli v klášteøe na návštìvì. A co dál mùžeme 
nabídnout? Celkem èeká návštìvníky 90 betlémù, 
vánoèní pohlednice a drobné pøedmìty související 
s Vánocemi. Betlémy jsou vyrobeny nejen ze døeva, 
ale i keramiky, perníku, papíru, zvláštní jsou betlémy 
malované na skle, vyšívané nebo palièkované, z vizo- 
vického tìsta, šustí nebo vosku. Také pùvod betlémù 
je velmi rozmanitý. Nìkteré vlastnoruènì vyrobené 
tøeba pro vnouèátka, jiné zakoupené od sbìratele èi 
získané výmìnou, jeden dokonce nalezený u popel- 
nice a oprášený do pùvodní krásy.

Takže až budete nyní v lednu pøemýšlet, kam na 
procházku, urèitì zajdìte do klášterního kostela, 
potìšíte sebe i své blízké. A možná, že jste si všimli, 
že se nám letos výstava rozrostla i do nìkolika výloh 
obchodù na Starém mìstì i na sídlišti. Výstava 
betlémù potrvá do 16. ledna. 

Výstava betlémù v klášteøe ještì nekonèí

Obdivovatelé kvìtin, také se vám v tento zimní èas stýská po nepøeberných odstínech kvetoucí pøírody? Rádi byste se ocitli na svìžím jarním trávníku, 
pestré letní louce, pod mìnící se zelení stromù, v barevných podzimních listech? Vy, kteøí kvìtiny pìstujete, dìti se zájmem o pøírodu, pøátelé mìsta, 
nemusíte chodit daleko. Zveme vás do rozkvetlého herbáøe. Potìšte se prostou krásou kvìtin, nechte se pohladit barvami drobných kvítkù, odpoèiòte si ve 
ztichlém lese. Až do našeho mìsta pøijde jaro, léto, podzim i další zima, vaše oèi se tu i onde na chvíli pozastaví a vyvolají vzpomínku na obrázky paní 
Ludmily, na její kvìtiny a stromy, na ostrovská zákoutí i blízké okolí…

Ema Brázdová (red. kráceno) 

Rozmarný duch 
opìt na scénì

Vìra Èarná Pokraèování na stranì 10

Za všechny obdivovatelky Ludmily Pekaøové a jejího 
rozsáhlého akvarelového souboru dìkuji Domu kultu- 
ry Ostrov, že umožnil, aby se s ním mohla seznámit 
i širší ostrovská veøejnost. 



29. a 30. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 75 Kè, 90 minut

Premiéra
Volné pokraèování kultovního seriálu Taková nor- 
mální rodinka, která se vrací ke svým divákùm po více 
než tøiceti letech! Nová setkání se „starými“ oblí- 
benými hrdiny Pavlou, Káèou, Zdeòkem, dvojèaty 
raubíøi (dnes muži v nejlepších letech) a novými 
rodinnými pøíslušníky, o které se rodinka rozrostla. 
V hlavních rolích Jana Štìpánková, Daniela Koláøová 
a Jaromír Hanzlík. 
Produkce: ÈR Žánr: rodinná komedie

RODINKA 
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DVD kino a kino dìtí

Videopùjèovna Domu kultury rozšiøuje svou 
nabídku o první Blu-Ray v pùjèovnì. 

Vychutnejte si velkolepý svìt filmu Avatar režiséra 
Jamese Camerona, jako nikdy døíve, s touto úplnì 
novou sbìratelskou edicí. Sledujte prodlouženou 
verzi filmu a pak potìšte své smysly neskuteènì 
bohatým archivem materiálù ze zákulisí nejvìtšího 
dobrodružství všech dob.

Putování pokraèuje… James Cameron uvádí 
pøevratnou tøídiskovou edici s osmi hodinami dosud 
nezveøejnìného materiálu.
Dvì zcela nové rozšíøené verze, exkluzivní alterna- 
tivní zaèátek

2. ledna 15.00 hod., vstupné 30 Kè, 76 minut

Vánoèní filmové pásmo pro nejmenší diváky, ten- 
tokrát sestavené z pohádek: O mistra basy, Betlém, 
Vánoce u zvíøátek, Krtek ve snu, Cvrèek a stroj, Mikeš 
straší, Jak jedli vtipnou kaši

9. ledna 15.00 hod., vstupné 40 Kè, 94 minut

Je to pták? Je to letadlo? Ne, mechanický kluk, Astro 
Boy. Byl stvoøen pro napínavá dobrodružství, která 
mùže prožít jen on. Jeho táta, slavný vìdec Tenma, 
mu do vínku dal super sílu, rentgenové paprsky, 
rychlost a schopnost létat nad oblaky. Èeská verze

16. ledna 15.00 hod., vstupné 30 Kè, 63 minut

Filmové pásmo pro nejmenší diváky sestavené z po- 
hádek: Štaflík a Špagetka (Koneènì dobrý skutek), 
Zatoulaná oveèka, Krakonoš a pytlák, Pøekvapení 
v Hrusicích, Rézi a Brok na houbách, Jak Mach 
a Šebestová hlídali dítì, Èarovná rybí kostièka

23. ledna 15.00 hod., vstupné 40 Kè, 91 minut

Mikuláš, Vendelín, Celestýn, Kryšpín, Albín, Viktorín 
a další hrdinové senzaèních pøíbìhù dìtských knížek 
o Mikulášovi se v hrané verzi koneènì dostávají na 
filmová plátna. Èeská verze

30. ledna 15.00 hod., vstupné 30 Kè, 63 minut

Filmové pásmo pohádek pro nejmenší diváky: 
O Mikešovì kouzelné holi, Štaflík a Špagetka (Na- 
maluj si sám), Cvrèek a stroj, Jak Žofka odhalila zlo- 
dìje, Vodníkovy houslièky, Krtek chemikem, Mikeš 
vypráví pohádku, Obì� pro kamaráda, Brouèci

VÁNOÈNÍ PÁSMO III

ASTRO BOY

KRAKONOŠ A PYTLÁK

MIKULÁŠOVY PATÁLIE

MIKEŠ VYPRÁVÍ POHÁDKU

1. sobota 17.00 hod.
1. sobota 20.00 hod.
Vstupné: 70 Kè, 146 minut, èeská verze 

 Premiéra
Promítáme ve velkém kinì
Voldemortova moc roste. Nyní ovládá Ministerstvo 
kouzel a Bradavice. Harry, Ron a Hermiona se roz- 
hodnou dokonèit Brumbálovu práci a najít zbytek 
Horcruxù, aby porazili Temného pána. Ale mají jen 
malou nadìji, takže všechno musí jít podle jejich plánu. 
Produkce: VB. Žánr: dobrodružný, drama, rodinný, 
fantasy

2. nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 50 Kè, 96 minut, èeská verze 

Repríza
Ebenezer Vydøigroš vstupuje do vánoèního období 
s obvyklým znechucením. Na pomoc mu pøichází du- 
chové Vánoc minulých, souèasných a budoucích, kteøí 
ho vezmou na fantastickou pou�. Ta mu otevøe oèi 
a srdce a bude chtít napravit roky zlé vùle, než bude 
pozdì. Produkce: USA. Žánr: animovaný, dobrodružný, 
rodinný

6. a 7. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 75 Kè, 108 minut (*15)

 
Premiéra
Prožil peklo, aby našel sám sebe a stal se legendou… 
Podle jedné staré legendy kdysi žil v klášteøe ztrace- 
ném v horách znalec tisíce vìd a mistr tisíce øemesel, 
lékaø a bylinkáø, tajemný mnich Cyprián. Lidé øíkají, že si 
sestrojil létající stroj podle ztracené knihy Leonarda da 
Vinciho a jednoho dne na nìm odletìl do neznáma. 
Produkce: Slovensko, Polsko. Žánr: historický, drama, 
dobrodružný

7. a 8. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 70 Kè, 96 minut, èeské titulky (*12) 

Premiéra
Romantická komedie, vypovídající o manželství, roz- 
vodech a nevìøe. Vášnì, touhy, sny, neklid i stres vy- 
kolejí v životì nejenom manželský pár Alfieho (Antony 
Hopkins) a Helenu (Gemma Jones), ale i jejich dceru 
Sally (Naomi Watts) s manželem Royem (Josh Brolin). 
Produkce: USA, Španìlsko. Žánr: romantická komedie

8. a 9. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 70 Kè, 107 minut, èeské titulky (*12) 

Premiéra
Píše se rok 1912 a mladá šarmantní reportérka Adéle 
Blanc-Sec je ochotna uèinit vše, aby dosáhla svých cílù. 
Ve chvíli, kdy Paøíž ohrožuje 136 miliónù let starý pta- 
koještìr, je to právì ona, kdo pøispìchá mìstu a jeho 
obyvatelùm na pomoc. 
Produkce: Francie. Žánr: fantasy, dobrodružný

13. a 14. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 70 Kè, 99 minut, èeské titulky (*12) 

 Premiéra
Pøíbìh pensionovaného agenta CIA Franka Mosese 
(Bruce Willis), který žije poklidnì a idylicky na venkovì 
do té doby, než se jej nové vedení CIA rozhodne 
zlikvidovat. Nastává souboj na život a na smrt mezi 
špièkovým, ale stárnoucím agentem a zbytkem CIA. 
Produkce: USA. Žánr: akèní komedie

HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI  
1. èást

VÁNOÈNÍ KOLEDA 

LEGENDA O LÉTAJÍCÍM CYPRIÁNOVI

POZNÁŠ MUŽE SVÝCH SNÙ 

TAJEMSTVÍ MUMIE 

RED: VE VÝSLUŽBÌ A EXTRÉMNÌ 
NEBEZPEÈNÍ

14. a 15. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 60 Kè, 90 minut, èeské titulky

Premiéra
Skupinu turistù zachrání ze ztroskotané výpravy stará 
velrybáøská loï. Její posádka však nutnì potøebuje èer- 
stvou návnadu… Krvavá øež o život zaèíná. Texaský ma- 
sakr motorovou pilou, prošpikovaný èerným humorem 
ve stylu Evil Dead. Produkce: Island. Žánr: horor

15. a 16. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 75 Kè, 107 minut, èeské titulky (*12)

Premiéra
Detektivové Allen Ganble a Terry Hoitz nejsou hrdi- 
nové, jsou to „benga v záloze“. Ale na každého po- 
licistu se nìkdy usmìje štìstí. Tentokrát se jedná 
o zdánlivì nevinný pøípad, o který nikdo z ostatních 
detektivù nestojí, ze kterého by se mohl vyklubat nej- 
vìtší zloèin, jaký mìsto zažilo. 
Produkce: USA. Žánr: akèní komedie

20. ètvrtek 17.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 108 minut, èeská verze 

Repríza
Když vás vlastní dìti pøivedou na úplné dno, existuje 
jen jeden jediný èlovìk, který vám pomùže: kouzelná 
chùva Nanny McPhee. Pøed pár lety pomohla zoufalé- 
mu vdovci a teï bude muset zachránit zdravý rozum 
a støechu nad hlavou jedné farmáøce. 
Produkce: VB. Žánr: rodinný

21. pátek 17.30 hod.
Vstupné: 75 Kè, 120 minut, èeské titulky

Premiéra
Ve filmu tvùrci umožòují divákùm nahlédnout do oka- 
mžikù, kdy vznikal Facebook, nejrevoluènìjší sociální 
fenomén nového století, prostøednictvím odlišných po- 
hledù hyperinteligentních mladých mužù, kteøí svornì 
tvrdí, že právì oni byli u jeho zaèátku. 
Produkce: USA. Žánr: drama

21. a 22. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 60 Kè, 105 minut (*12)

Premiéra
Nový èeský film režiséra Jana Švankmajera. Stárnoucí 
Evžen žije dvojí život. Jeden v realitì, druhý ve snech. 
Chodí za psychoanalytièkou, která se mu pokouší 
vykládat, co jeho sny znamenají. Film byl na mezi- 
národním festivalu v Benátkách pøijat bouølivým pot- 
leskem. Produkce: ÈR. Žánr: psychoanalytická komedie

22. a 23. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 75 Kè, 88 minut, èeská verze 

Repríza
Film vypráví pøíbìh moøské želvy Sammyho od na- 
rození do dospìlosti. Za svùj život moøské želvy pøe- 
plavou tisíce kilometrù, aby se v dospìlosti vrátily na 
pláž, kde se narodily. Sledujeme malého Sammyho na 
jeho úžasné cestì plné dobrodružství s kamarádem 
Rayem a jeho hledání pøítelkynì Shelly. 
Produkce: Belgie. Žánr: animovaný, rodinný

27. a 28. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 65 Kè, 102 minut, èeské titulky (*15)

Premiéra
Nájemný vrah Jack (George Clooney) je neustále 
v pohybu a poøád sám. Když jedna zakázka nevyjde, tak 
jak pøedpokládal, uchýlí se na italský venkov. Schovává 
se ve støedovìkém mìsteèku a pøijme zakázku na 
sestavení zbranì pro záhadnou ženu Mathildu (Thekla 
Reuten). 
Produkce: USA. Žánr: drama, thriller

28. a 29. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 60 Kè, 113 minut (*12)

 Premiéra
Film o lásce bez lásky, o válce bez války a magii bez 
kouzel. Rok 1914. Plukovník von Haukwitz (Jiøí 
Schmitzer) zahyne za záhadných okolností pøi okultní 
seanci. Jeho snoubenka pøi vyšetøování zjistí, že tìlu 
byly po smrti odòaty hlava, ruce a srdce. 
Produkce: ÈR. Žánr: historický film

REJKJAVÍK 

BENGA V ZÁLOZE 

KOUZELNÁ CHÙVA A VELKÝ TØESK 

SOCIAL NETWORK 

PØEŽÍT SVÙJ ŽIVOT 

SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 

AMERIÈAN 

HLAVA-RUCE-SRDCE

DÍVKA, KTERÁ SI HRÁLA S OHNÌM 
ÏÁBEL, GULLIVEROVY CESTY 
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Pøipravujeme

KLÁŠTER OSTROVSTARÁ RADNICE OSTROV 

Kultura

11. ledna úterý 19.30 hod., divadelní sál
Noel Coward

Repríza duchaøské komedie, kterou hrají herci 
Ostrovské divadelní scény pøi DK Ostrov

Hrají: Radek Volf, Lenka Novotná, Lena Pintnerová, 
Martina Novotná, Marie Pavlù, Václav Novotný, 
Monika Novotná.
Režie: Petr Pokorný

22. ledna sobota 20.00 hod. 
Spoleèenský sál a prostory DK Ostrov

Tradièní ples Domu kultury 
s bohatým programem

20.00     Welcome drink
20.30     Pøedtanèení standardních a latinsko-    

22.00     Host plesu 
24.00     Pùlnoèní pøekvapení

K tanci a poslechu hraje taneèní skupina KV Band. 
V prùbìhu veèera taneèní vystoupení maturantù 
ostrovského gymnázia 

T-klub:
Kavárna DK: 

26. ledna støeda 19.30 hod., divadelní sál
Sam Shepard

Strhující drama o vášních a tajemstvích života
Uvádí divadlo Ungelt Praha.

Hrají: Vilma Cibulková, Milan Etzler, Ladislav 
Mrkvièka a Vilém Udatný.

27. ledna ètvrtek 17.00 hod., T klub 

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

ROZMARNÝ DUCH

PLES 
DOMU KULTURY OSTROV 2011 

KAMIL STØIHAVKA

 Duo Ananas
Diskotéka Martina Vámosiho

LÁSKOU POSEDLÍ 

TANEÈNÍ PODVEÈER

PÙDA STARÉ RADNICE

7. ledna pátek 17.00 hod.

Vernisáž výstavy
Retrospektivní výstava akvarelové 
tvorby doplnìné olejomalbami 
Ludmily Pekaøové
Výstava potrvá do 30. ledna.

21. ledna pátek 19.00 hod.

Pøednáška cestovatelky Michaely Cviklové

30. ledna nedìle 15.00 hod.
Klaunská pohádka plná písnièek 

Uvádí Divadlo V Patøe.
Hrají: Lucie Domesová, Karel Beseda, Jindøich 
Skopec.
Hudba: Pavel Žemlièka
Režie: Karol Skladan

OSTROVSKÝ HERBÁØ

ETIOPIE VE FOTOGRAFIÍCH

OSTROV, KDE ROSTOU HOUSLE

Provoz kláštera do 16. ledna 2011 
út-ne: 9.30 - 12.30 hod. a 13.00 - 18.00 hod. 
Od 18. ledna do 27. února je provoz kláštera 
omezen: út-ne: 13.00 -  17.00 hod.
Prohlídku mimo tuto dobu je pro skupiny možné 
objednat na tel. 724 509 195, 353 800 523. 

KOSTEL ZVÌSTOVÁNÍ PANNY MARIE 

Pokraèuje výstava

Celkem 66 postav velkého „Ostrovského betléma“ 
populárního øezbáøe Václava Nekoly, nové papírové 
betlémy sbìratelky Zdeòky Janischové a novou podo- 

bu úsmìvného domácího betlému Vladimíra Lessera 
si mohou prohlédnout návštìvníci letošní výstavy. 
Vzácnými exponáty jsou betlémy zapùjèené z Muzea 
z Annaberg-Buchoholz, ze sociálnì terapeutické dílny 
stacionáøe z Karlových Varù a mnoha dalších sbì- 
ratelù, kteøí své betlémy zapùjèili na výstavu do kláš- 
terního kostela. Najdete zde betlémy z kukuøièného 
šustí, perníku, keramiky, døeva, papíru, textilu, vosku, 
betlémy vyšívané a palièkované nebo malované na 
skle, pohlednice a mnoho dalších. 

Školy, školky a družiny se mohou pøedem objednat 
na tel. 724 509 195, 351 001 003.
Výstava potrvá do 16. ledna.

BETLÉMY

12. února sobota 20.00 až 3.00 hod. 
Spoleèenský sál DK Ostrov

Program: 
Ve spoleèenském sálu hraje taneèní orchestr Sonet 
Kadaò (vede Milan Nìmeèek), v T-klubu Jindøich 
Kulhavý, Karlovy Vary. Dále vystoupí taneèní soubor 
Evolution of dance z Kadanì. Tradiènì bohatá 
tombola nabídne mimo jiné i živé ryby. 

Pøedprodej vstupenek v Infocentru v Domì kultury 
Ostrov od 15. ledna. 

*) Nepoøádá DK Ostrov

19. února sobota 20.00 hod. 
Spoleèenský sál DK Ostrov

22. února úterý v 19.30 hod. 
Divadelní sál DK Ostrov
 Moliére

Na motivy Moliérovy komedie Lakomec nastudo- 
vala Divadelní spoleènost Josefa Dvoøáka s laskavým 
svolením autora.

26. RYBÁØSKÝ PLES

COUNTRY PLES  
DOMU KULTURY OSTROV

HARPAGON

amerických tancù

Dramatické vyprávìní o staøièkém èlovíèkovi, 
kterému všichni ztrpèují život tím, že po nìm nìco 
chtìjí. Zejména peníze. A èlovíèek nerad dává a nedá 
a nedá…

Hrají: Josef Dvoøák, Markéta Hrubešová, Radka 
Strupková, Dagmar Schlerová ad. 



betlémù ostrovských sbìratelù, která byla tentokrát 
obohacena o nìkolik exempláøù ze Saska. Klášterní 
areál oslovil také øadu snoubencù, kteøí si zde øekli své 
Ano. Zvláštní význam má kaple sv. Floriána, ve které si 
pravidelnì pøipomínáme obìti veškerého násilí na 
Ostrovsku. Jednotlivé historické etapy pøipomínají 
panely na stìnách kaple a vrcholem je Køížová cesta od 
sochaøe Jaroslava Šlezingera.

Obnovené památky mají pro Ostrov ještì jednu vý- 
znamnou roli. Díky jedineèné architektuøe, historickým 
souvislostem a v neposlední øadì také zmínìným výsta- 
vám, koncertùm a dalším akcím zavítalo do Ostrova 
mnoho návštìvníkù nejen z blízkého okolí, ale i z krajù 
velmi vzdálených. K pravidelným návštìvníkùm kláštera 
patøí pacienti karlovarských i jáchymovských lázní. 
Významnou èást spokojených návštìvníkù pøedstavují 
turisté ze Spolkové republiky Nìmecko, pøedevším díky 
novým pøátelským vztahùm, které s Ostrovem navázala 
pøíhranièní mìsta Wunsiedel, Selb, Annaberg-Buchholz, 
Rittersgrün a další. 

Zaèínáme další rok a vìøíme, že bude minimálnì stejnì 
úspìšný jako ty minulé. Po krátkém omezeném provo- 
zu v zimním období opìt zahájíme v bøeznu celodenní 
provoz. Pøipravujeme nìkolik zajímavých výstav a øadu 
malých i vìtších koncertù. Konkrétní program kláštera 
najdete na stránkách Ostrovského mìsíèníku, také na 
webu kláštera: www.klasterostrov.cz nebo Domu 
kultury: www.dk-ostrov.cz
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Fotografie mìsíce Fotoklubu Ostrov. Název: V mlze u Pùlovic. Autor: Alois Matula

Koncem listopadu minulého roku uplynuly tøi ro- 
ky od dokonèení obnovy regionálnì významného 
komplexu barokních památek v Ostrovì. Tímto 
okamžikem také skonèila tzv. doba udržitelnosti 
projektu, po kterou mìsto Ostrov prostøednictvím 
Domu kultury muselo plnit øadu pøísných pod- 
mínek poskytovatele dotace.

Díky podpoøe Evropské unie, Ministerstva pro místní 
rozvoj Èeské republiky a Mìsta Ostrova se podaøilo 
probudit k životu zchátralé barokní památky, které nám 
mohlo závidìt leckteré vìtší mìsto. O úspìšnosti 
celého projektu svìdèí skuteènost, že klášterní areál 
v Ostrovì od jeho znovuotevøení navštívilo bezmála 
30 tisíc návštìvníkù, èímž se zaøadil mezi nejvýznamnìjší 
kulturní památky v Karlovarském kraji. V anketì turistic- 
kého serveru „Kudy z nudy“ náš klášter obsadil krásné 
šesté místo.  

Nejvìtší pøedností klášterního kostela je jeho jedineèná 
akustika, kterou obdivovali nejen posluchaèi, ale i hu- 
debníci, kteøí zde vystoupili. Nejvíce navštíveným byl 
koncert Zuzany Stirské a Gospel Time a témìø vyprodán 
byl druhý adventní koncert DAD kvintetu s Velmi ma- 
lým komorním orchestrem Varvary Divišové a pøíleži- 
tostným pìveckým sborem. Jedineèná barokní archi- 
tektura poskytla zázemí nìkolika zajímavým výstavám. 
V letošním roce byla nejúspìšnìjší Pohádková zemì 
Vítìzslavy Klimtové a letní výstava Døevoøezby èeských 
panovníkù orlickoústecké autorky Jarmily Haldové. Tra- 
dièní vysokou návštìvnost zaznamenala také výstava 

Klášterní areál v Ostrovì vstupuje do další etapy

Ing. Marek Poledníèek, øeditel Domu kultury

Rádi cestujete èasem? A ještì radìji smìrem dozadu? 
V Etiopii se mísí vlivy africké, judaistické, biblické, 
støedovìké a moderní, a tak pøi cestování zde máte 
pocit, jako byste putovali rùznými stoletími. Jen nìkolik 
málo zemí v Africe mùže nabídnout tolik, co Etiopie. 

Je to zemì s jednou z nej- 
bohatších historií v subsa- 
harské Africe, najde se 
zde mnoho zøícenin a re- 
likvií od støedovìku až po 
období krále Šalamouna 
a královny ze Sáby. 

Chcete se nìco dozvìdìt 
o úžasných domorodých 
kmenech bojovných Sur- 
mù, vidìt váleèníky Mur- 
siù a jejich ženy s typickou 
ozdobou hlinìné destiè- 
ky ve spodním rtu, nebo 

hrdé a krásné pøíslušníky kmenù Karo a Hamar, kteøí si 
splétají vlasy do copánkù a zdobí si je èervenou hlin- 
kou? Pøijïte se pøiblížit této zemi, která je tajemná, 
krásná a mimoøádná a èeká na vás, dokud neztratí svou 
divokou a tradièní podobu a vlna civilizace nespláchne 
tyto perly pøírodních etnik do náruèe moderního 
a materiálnì založeného svìta. (rep) Více na stranì 9  

Èas je dar Afriky 

Omlouváme se všem, kteøí si v Domì kultury Ostrov 
zakoupili vstupenku na pøedstavení Láskou posedlí 
s datem 22. ledna. Vstupenka platí na pøedstavení 
26. ledna. Dìkujeme za pochopení. 

Premiéra byla v Londýnì r. 1941 a pøinesla autorovi 
svìtový úspìch. Roztomilá anglická duchaøská 
komedie o tom, že není radno zahrávat si s okultními 
vìdami, zvláš� když hlavní médium je ponìkud potrhlé 
povahy. Pak se lehce mùže stát, že seriózní muž zažívá 
rodinné propletence, s nimiž si neví rady. Pøíbìh 
Charlese Condomina jiskøí pøekvapivými situacemi 
a konfrontacemi ze svìta živých a mrtvých. Tato kome- 
die mìla premiéru v Ostrovì 2. èervna 2010 a od té 
doby ji Divadelní scéna uvedla již mnohokrát v blízkém 
okolí, v Jáchymovì dokonce nìkolikrát. 
Milý diváku, pøijï se pobavit a podpoøit ostrovské 
ochotníky v úterý 11. ledna do Domu kultury v Ostrovì.
K 20letému výroèí znovuobnovení Divadelní scény pøi 
DK Ostrov chystají ochotníci i malé pøekvapení. 
Fotografie a videa z pøedstavení mùžete zhlédnout na: 
www.ochotniciostrov.estranky.cz 

Rozmarný duch opìt na scénì
Pokraèování ze strany 7

Omluva

Markéta Jeništová, vedoucí programu

Martina Novotná

Dana Kolovratníková, ved. IC

Od 1. ledna upozoròujeme své zá- 
kazníky na nìkolik dùležitých zmìn. 

První se týká prodloužení prodeje 
místenek a on-line vstupenek ve všední 
dny (po-pá) z pùvodních 17.30 se 

prodej posouvá do 18.00 hod. 

Další zmìnou je úprava víkendové otevírací doby IC 
a Pùjèovny DVD. V sobotu bude otevøeno celý den od 
9.00 do 21.00 hod., v nedìli pak pouze odpoledne od 
14.30 do 21.00 hod. Novì v prodeji nabízíme knihu 
Hanse Nürnbergera „Povìsti a pohádky z kraje mezi 
Klínovcem a Doupovskými horami“ v pøekladu Zden- 
ky Èepelákové. Poskytujeme informace o nových jízd- 
ních øádech vlakové i autobusové dopravy, na vybrané 
spoje nabízíme jízdní øády v tištìné podobì. Ve stálé 
nabídce dárkových pøedmìtù, map a suvenýrù na- 
jdete také èím dál oblíbenìjší „lampiony štìstí“. 
Tìšíme se i v tomto roce na vaši návštìvu. 

Informaèní centrum 
v Domì kultury Ostrov



Velké oslavy tohoto výroèí se konaly napøíklad v roce 
1931. Tehdy ubìhlo pøesnì 600 let od této, pro 
mìsto tak významné, události. Tøídenní slavnost 
trvala od 14. do 16. srpna 1931. Na fotografii je 
originální program, samozøejmì v jazyce nìmeckém. 
Slavnosti zapoèaly v pátek veèer slavnostním zase- 
dáním mìstského zastupitelstva. 
Mìsto bylo slavnostnì osvìtle- 
no, konal se pochodòový prù- 
vod. V sobotu dopoledne bylo 
v zámeckém pavilonu otevøeno 
muzeum, jeho expozici otevíral 
kronikáø a mìstský tajemník 
Wolf. Snažil se tehdy vyhledat 
i obrazy Albrechta Dürera a Lu- 
case Cranacha, které kdysi visely 
v prostorách zámku. Údajnì ale 
byly pøi vzniku republiky odve- 
zeny do Prahy. V dopoledních 
hodinách téhož dne se na ná- 
mìstí uskuteènila též slavnostní 
mše, které se zúèastnil i ostrovský 
rodák Karl Fischer, misionáø 
v Africe. Odpoledne se slavilo na 
mìstském koupališti, konaly se 
zde sportovní a plavecké sou- 
tìže. Hlavního programu se mìsto doèkalo v nedìli 
16. srpna. Budíèek již v 5.45 hodin, ranní zpívání
a prùvod mìstských pištcù, v devìt pak proslov sta- 
rosty Wolfa a promenádní hudba. Po obìdì pak 
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Z historie mìsta
Hra èasu  - èást VI.

Dnes mají obì obce dohromady 620 obyvatel. Ve 
Vojkovicích mají památnou lípu srdèitou, jejíž stáøí se 
odhaduje na 250 let. Pod ní je studánka a informaèní 
tabule se znakem obce: støíbrný kapr v modro- 
èerveném štítu se svatojakubským køížem. 

Blízko „tankového mostu“ (pøejíždìly po nìm tanky 

Letos mùže naše mìsto opìt oslavit jedno pìkné výroèí. Uplyne již 680 let od doby, kdy privilegium krále Jana Lucemburského pøiznalo mìstu rozsáhlou 
samosprávu a soudní právo. Tímto byl Ostrov postaven na úroveò mìst královských. V této listinì jsou obyvatelé poprvé výslovnì nazváni „mìš�any mìsta 
našeho Ostrova“. Dokument byl sepsán v Domažlicích 18. srpna 1331.

slavnostní prùvod s pøíjezdem krále Jana. Zúèastnilo 
se na ètyøi sta úèinkujících. Závìreèná veselice se 
konala v Zámeckém parku. Pokazilo ji na chvíli silné 
hromobití a déš�. V nastalém zmatku prý se tehdy 
desítkám lidí ztratila penìženka (ale to by se stalo asi 
i dnes). Slavností se též zúèastnil tehdejší starosta 

New Yorku, Jimmy Walker. Ten 
v té dobì cestoval Evropou a na- 
vštívil, mimo jiné, i Plzeò, Prahu, 
Karlovy Vary èi Mariánské Láznì. 
Na snímku je to druhý muž zleva, 
ochutnávaje pivko kdesi v karlo- 
varských ulicích. Díky jeho ná- 
vštìvì pronikly informace o na- 
šem regionu i do amerických no- 
vin. Svìdectví podává napøíklad 
srpnové vydání The New York 
Times v roce 1931. Pozadu ne- 
zùstaly ani naše noviny, také Ná- 
rodní politika z té doby o návštì- 
vì „novoyorského“ starosty in- 
formuje. 
Do Evropy se Jimmy Walker vrá- 
til ještì v roce 1932, ale ne už tak 
slavnì. Musel uprchnout z vlasti 
kvùli patnácti pøípadùm korupce, 

které mu tenkrát byly kladeny za vinu. O dìjinách 
našeho mìsta byla i pøednáška v rozhlase (na stanici 
Praha). Pokoušel jsem se získat pùvodní text, vše bylo 
na dobré cestì, ale nakonec nebyl v archivu k nale- 

zení. Informací o oslavách výroèí v roce 1931 se 
pøesto zachovalo vcelku dost, vèetnì dochovaného 
filmu. Vìøme tedy, že další oslavy, a� už v roce 2011, 
nebo ty sedmisté v roce 2031, nezùstanou pozadu. 

do vojenského prostoru Hradištì) je Ohøí zaplavená 
štìrkopískovna s výskytem øady chránìných ži- 
voèichù. 

Jakubov má jinou pamìtihodnost: tzv. smírèí køíž, 
vystavený dnes vedle vitríny se svatým obrázkem 
pøed bývalou jakubovskou porcelánkou. V ní se pøed 

lety vyrábìly nìkteré díly známého cibuláku. 

Tøí až ètyøkilometrová vycházka od železnièní stanice 
pøes ves, s malou odboèkou ke studánce a lípì, dále 
po silnici do Jakubova a zpìt pøes tankový most k že- 
leznièní stanici, trvá asi hodinu. 

Poznáváme region
Vojkovice a Jakubov
Vojkovice (Vikvice, Wikwitz) i Jakubov (Jakobs) mìly na konci 11. století zøejmì slovanské osídlení pod správou loketského hradu. V polovinì 12. stol. se 
staly majetkem doksanského kláštera ve Velichovì. Pak byla tato oblast èeskými osadníky opuštìna a obsazena nìmeckými osídlenci: Jakubov byl až do 
17. stol. znám pod jménem Jakubsdorf.

Text a foto: Lubomír Mayer

Text a foto: Jiøí Ciprian

U vojkovického nádraží (mrtvé rameno øeky Ohøe)Smírèí køíž v Jakubovì

V obci Vojkovice

Jimmy Walker 

Druhý muž zleva je Jimmy Walker.



V novém roce nabízíme maminkám na mateøské 
dovolené a jejich dìtem od pondìlí do pátku bohatý 
dopolední program pod vedením zkušených 
lektorek. 

Další Tìhotenský kurz zaèíná v pátek 7. ledna (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. 

Pøihlásit své miminko mùžete do 3. ledna na tel. 
608 914 469. Další Vítání miminek bude v nedìli 
20. února (pøihlášky do 14. února). 

Více na: www.mc-ostruvek.estranky.cz  

sedm centimetrù dlouhých listù, se z nìj stává 
fascinující pastva pro oko unavené dlouhou zimou 
i eldorádem jarních vèelek. Tento druh mandlonì 
dorùstá 0,5 až 1,5 m a hojnì se rozrùstá podzemními 
výbìžky. Snáší pøísušek a zastínìní. Dobøe se hodí do 
hustších skupinových listnatých výsadeb, kde zjara 
døíve než ostatní zazáøí kvìtem a pak dá prostor 
pøedvést své kouzlo ostatním. Pøirozenì se vyskytuje 
od východní Sibiøe pøes západoasijské a jihoruské 
stepi až po Maïarsko a jižní Rakousko.

Král Zikmund, 
pøestože 
Ostrovákùm 
slíbil všechny 
výsady 
královského 
mìsta, roku 
1434 slib 
porušil. Jak? 

Naše mìsteèko spolu s celým loketským krajem 
zastavil svému kancléøi hrabìti Šlikovi. Byl to syn 
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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

Hana Ševèíková, produkce 

RNDr. František Wohlmuth, pøedseda KÈT

chebského soukeníka, studoval univerzitu v Lipsku 
a byl velmi cílevìdomý. My veverky si myslíme, že byl 
snad až pøíliš chamtivý. Pøedstavte si, že svùj majetek 
rozmnožoval i padìláním listin. 

V letech 1470 až 1506 vedli Šlikové malou válku, a to 
nejprve s Karlovaráky, pozdìji s Loketskými. Sporem 
bylo to, že Šlikové chtìli zástavní majetky pøemìnit na 
dìdièné. Ostrováci se ale Šlikùm podvolovali, 
protože veverky nemají žádné zprávy o opaku. Že by 
nám byli sympatiètí, anebo jsme z toho nìco mìli? 

6. ledna

13. ledna

20. ledna

26. ledna - pozor støeda!

27. ledna

18.00 Zahájení, zprávy 
18.20 Pod lupou 
18.30 Novoroèní projev starosty mìsta Ostrov

18.00 Zahájení, zprávy 
18.20 Pod lupou 
18.30 DVDèko
18.40 T.T.T.

18.00 Zahájení 
18.20 Pod lupou (závìreèná diskuse)
18.45 Škola hrou

15.00 Pøímý pøenos jednání Zastupitelstva mìsta 
Ostrov

18.00 Záznam jednání Zastupitelstva mìsta Ostrov

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

Novoroèní výstup na Nebesa u Stráže nad Ohøí 

 
Zimní výstup na Hradištì u Èernovic nedaleko 
Chomutova

 
Zimní výstup na Hradištì na Zámeckém vrchu 
u Kraslic 

Z Vojkovic do Ostrova po nové cyklostezce

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. 

1. ledna 

8. ledna

22. ledna

29. ledna 

Mandloò nízká

Mandle jsou tuze 
velká dobrota, ale 
bohužel ne každý 
druh mandlovníku 
servíruje lahodné 
plody. 

(Primus tenella  Batsch)

Mandloò nízká sice  
dobøe snáší klimatic- 
ké podmínky našeho 
podhorského kraje, 
na rozdíl od mandlo- 
nì obecné (Prunus 
dulcis) nebo jiných 

variet pro sbìr plodù ještì vhodnìjších, ale její plody 
jsou tuze hoøké a prý se po požití mohou dostavit 
i známky otravy. Popravdì, ochutnávku jsem pro- 
vedl, ale k požití mìl pokus daleko. Po nìkolika 
kousnutích jsem prskal jako øádnì rozezlený køeèek. 
Snad i proto se neobávám zasazení tohoto keøe do 
zahrady a zámìny s bìžnými mandlemi. Mandloò 
nízká má plody témìø kulaté, velikosti lískového 
oøíšku, hustì šedì plstnatì chlupaté, dužina bez 
š�ávy, pecka svrasklá, sí�ované struktury. Pøedností 
této rostliny jsou zejména úžasné hustì nasazené, 
pøibližnì centimetrové rùžovoèervené kvìty, témìø 
pøisedlé k vìtévce. Vzhledem k tomu, že keø rozkvétá 
pøed plným nasazením podlouhle kopinatých, tøi až 

Vítání obèánkù v MC              Foto: Martina Kosová



Vymysleli jsme si, k naší škodì, dìlení èasu na minuty 
a vteøiny. To nás nutí honit, dohánìt a pøedhánìt 
nìkdy i nemožné. Nemáme tak èas se zastavit 
a vychutnat si krásu okamžiku. Velice výmluvná budiž 
slova domorodcù na jakýchsi opuštìných místech 
zemìkoule: „Vy máte hodinky, my máme èas.“ 

A zmìna letopoètu naše 
myšlení zøejmì opìt ne- 
zmìní. Takže stejnì jako 
mùžeme jen hádat, co se 
skrývá za touto tajemnou 
brankou, stejnì tak mùže- 
me jen hádat a pøedvídat, co 
nás èeká v novém roce. 
Naším pøáním zcela jistì je, 
aby to byly jen události milé 
a pøíjemné. Vìtšinu z nich 
mùžeme svým chováním 

a konáním ovlivnit, jiné nám proteèou mezi prsty 
a nemáme na nì vùbec žádný vliv. Otevøeme vrátka, 
vstupme do nového roku a vìøme, že nás èeká 
opravdu jen to pozitivní a pìkné. 

Ostrovský mìsíèník
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Ètenáøské pøíspìvky

Vím, nejsem první ani poslední, ale ani ve snu by mì 
nenapadlo, že to bude zrovna na „blešáku“. Dne 
16. øíjna se konal na ZŠ Masarykova v Ostrovì bleší 
trh na podporu zvíøecího útulku Macík. Poøádaly ho 
místní paní vychovatelky. Zajásala jsem, že mùžu zabít 
dvì mouchy jednou ranou. Podpoøím sirotky a mám 
pøíležitost zbavit se nìjakých nepotøebných vìcí. 
Øádnì jsem vìci onaèila èíslem a cenou, odvezla na 
urèené místo a zaplatila zápisné 50 korun. Druhý den 
jsem si pøijela vyzvednout neprodané vìci a pøípadný 
výdìlek. Doma jsem si odškrtala podle svého sezna- 
mu vìci, které se neprodaly. A ejhle! Docela mì 
pøekvapilo, že mi nìkolik pìkných svrškù chybìlo. 
Anebo peníze za jejich prodej. Nelenila jsem, vytoèila 
èíslo uvedené k registraci na tuto akci. Žádala jsem 
paní poøadatelku o vysvìtlení. Ta mì odbyla slovy, že 
jsem podepisovala papír, kde stálo, že se neodpovídá 
za odcizení èi poškození vìcí. A že se o tom se mnou 
dál nebude bavit a položila telefon. A mám to! Ano, 
nìjakou kolonku jsem podepisovala pøi placení 
zápisného. A tak jsem nabyla dojmu, že když se 
nìkdo „posichruje“ vìtou: Za odcizení èi poškození 
vìcí se neruèí, mùže se vesele a beztrestnì krást! 
Mám teï smíšené pocity. Na jednu stranu chápu, že 
Macík potøebuje a je vdìèný za každou korunu a za 
sebemenší aktivitu, která mu peníze získá. Na druhou 
stranu mì taková aktivita, které jsem se zúèastnila, 
znechutila. Je to z mého pohledu špatná reklama pro 
Macík. Vím, každý mùže øíct, že je to malichernost, 
jde o pár korun, ale pøesnì takovéhle malichernosti 
dovedou úžasnì otrávit. A proto už se podobné akce 
rozhodnì nezúèastním. Radìji svùj pøíspìvek pøedám 
osobnì. Nebudu podporovat zlodìje a nepoctivce, 
by� by to byla sebebohulibìjší podpora èehokoli 
a kohokoli. 

Stopa první: Skluzavka pravìkého ještìra? Kdepak! 
Tudy se øítil „adrenalinový motorista“ do pøíkré lesní 
stránì za porcelánkou v Merklínì. (Tìch stop je tam 
mnohem víc a obyvatelé jinak vzornì upravené obce 
z nich mají asi pramalou radost.)

Stopa druhá: Borovice na okraji louky za ostrovskou 
nemocnicí. Tady si „kdosi silný“ zkoušel své 
døevorubecké umìní a borovici se mu podaøilo 
odsoudit k zániku. (Jen pro úplnost: v blízkosti je 
ohništì a kolem nìho èasto další „stopy“ lidské 
èinnosti. Jaké? To se ètenáø jistì dovtípí.)

Pokus o závìr: Jedná se o typické projevy vanda- 
lismu a neúcty k životnímu prostøedí.

Územní organizace Svazu diabetikù pøipravuje na 
29. ledna výroèní èlenskou schùzi, která se 
uskuteèní v Domì kultury Ostrov od 10.00 do 
12.00 hod.

Režim diabetika 1. typu 

 

V programu schùze seznámíme pøítomné diabetiky 
o zámìrech a možných realizacích v tomto roce. 
Hodláme pokraèovat v cvièení pod vedením zkušené 
cvièitelky a rovnìž tak i v kondièním plavání. Bude 
pokraèovat zdravotní výchova (edukace) diabetikù 
pøednáškami lékaøù a dietní poradna pod vedením 
zkušené dietní sestry. Nezapomínáme ani na možné 
veøejné mìøení glykémie. Oèekáváme úèast všech na 
výroèní schùzi, na které mohou úèastníci podat 
námìty, pøipomínky i dotazy k práci naši organizace. 
Shora uvedený rozsah akcí a možnost jejich realizace 
závisí na státních dotacích z Ministerstva zdravotnictví 
ÈR. Situace není v souèasné dobì pøíznivá s ohledem 
na státní rozpoèet a úspory, jichž se má státní rozpoèet 
dotknout, pøesto se výbor bude snažit pøevážnou èást 
akcí zajistit a splnit v tomto roce své poslání vùèi svým 
èlenùm diabetikùm. 

(Pøevzato z èasopisu Diastyl 6/10, MUDr. Jana 
Urbanová)
V novém pojetí strategie vedení léèby diabetu je 
pacient vnímán jako rovnocenný partner lékaøe, jenž 
se významnì podílí na prùbìhu vlastní léèby a zejména 
pak na jejím koneèném výsledku. Tento pøístup pøináší 
diabetikùm na jednu stranu velkou volnost, na druhou 
stranu však klade na jejich bedra velkou zodpovìd- 
nost. Lékaø sehrává roli prùvodce „svìtem diabetu“, ve 
kterém ukazuje nemocnému správný smìr, jehož 
cílem je dobøe kompenzovaný diabetes a varuje pøed 
nástrahami (napø. nerespektování dietních opatøení, 
kouøení), které mohou zapøíèinit øadu komplikací. 
Avšak pouze pacient nakonec rozhodne, kterou ces- 
tou se vydá. Pokud zvolí cestu „svìtem diabetu“, pøi 
které respektuje jeho pravidla, pak ho èeká jistì dlouhý 
a nakonec i mnohem pøíjemnìjší život s minimem 
k diabetu pøidružených komplikací.

Život diabetika se v zásadì odlišuje od nediabetické 
populace tím, že v dùsledku chybìní vlastní produkce 
inzulínu (jenž øídí osud glukózy v tìle) musí regulovat 
hladinu krevního cukru sám, podkožními injekcemi 
inzulínu. Bez nìj glukóza zùstává v krvi, hromadí se, 
což vede k poškozování cév, oèí, ledvin, dolních kon- 
èetin a nervù. 

Dìkuji Mìstskému úøadu Ostrov a Charitì Ostrov za 
pøání k mým 80. narozeninám. Pøání mì velice 
potìšilo. 

Podìkování

Padesátileté výroèí vzniku Podniku bytového 
hospodáøství mìsta Ostrova pøipadá na letošní 
1. leden. 

Tento podnik je samostatná hospodáøská organizace 
spravující pøidìlený bytový a nebytový fond. Bytový 
fond pøevzala od n. p. Jáchymovské doly (v té dobì 
ukonèovaly dùlní èinnost) a postupnì pøevzala do 
péèe i bytové jednotky z pokraèující výstavby. Novì 
vytvoøený podnik mìl 170 pracovníkù, spravoval 819 
domù, tj. 4834 bytových a 106 nebytových jednotek. 
Bìhem dalších let došlo k významným zmìnám. 
Usnesení XVI. plenárního zasedání MNV v Ostrovì 
z 30. srpna 1966 rozhodlo vèlenit do bytového pod- 
niku teplárenské zaøízení. Od tehdejší Správy mìst- 
ských zaøízení pøevzal podnik do správy Hlavní ko- 
telnu (dnes je tam ZŠ Masarykova), Balenou kotelnu, 
Novou kotelnu, kotelnu Stavaøov, kotelnu III. ZDŠ 
(dnes ZŠ Májová) a èp. 790. Stav pracovníkù se zvýšil 
z pùvodních 170 na 302 a navíc zabezpeèoval provoz 
tepelného hospodáøství, tepla a teplé užitkové vody. 
Postupnì podnik pøebíral do péèe bytový fond okol- 
ních obcí, dnešních místních èástí mìsta, ale i Hroz- 
nìtína, Merklína, Oldøíše, Damic a Krásného Lesa. 
V prùbìhu let nastala nutnost z hlediska stárnutí 
tepelných zdrojù i z hlediska životního prostøedí zahá- 
jit výstavbu centralizovaného tepelného zdroje. Vý- 
stavba I. etapy teplárny o výkonu 70 tun páry/hod. 
byla zahájena r. 1969 a dokonèena skluzem r. 1974 
nákladem tehdejších 105 mil. Kès, v souèasné dobì 
by se èástka rovnala cca 500 mil. Kè. Od 1. ledna 1979 
pøevzal podnik do správy a péèe bytový fond v Já- 
chymovì a na Božím Daru, vèetnì šesti kotelen 
a výmìníkových stanic. Nejvìtší organizaèní zmìnu 
pøinesl r. 1980, kdy k 1. lednu vznikl Oblastní bytový 
podnik se sídlem v Ostrovì (integrací bytových 
organizací Ostrov, Teplá, Toužim, Žlutice a Bochov). 
Znamenalo to péèi navíc o dalších 1379 nájemních 
jednotek, výtopnu a výmìníkovou stanici v Toužimi 
a dalších šest kotelen (Žlutice, Bochov, Údrè a Kos- 
mová). Jako Oblastní bytový podnik byl øízen ONV 
v Karlových Varech. V témže roce byla zahájena 
výstavba radiotelemetrického systému Radom pro 
centrální øízení výmìníkových stanic v Ostrovì (byl 
uplatnìn u 30 výmìníkových stanic), akce byla 
dokonèena r. 1986, centrální dispeèink byl vybaven 
moderní výpoèetní technikou. V r. 1980 provozoval 
OBP v oblasti teplárenského zaøízení teplárnu 
v Ostrovì, výtopnu v Toužimi, 17 kotelen, 36 výmì- 
níkových stanic, cca 10 km primárních a 40 sekun- 
dárních rozvodù tepla. Celkem v 31 místech okresu 
spravoval 6958 nájemních jednotek a ve všech 
i dodávky tepla, teplé a studené vody i dodávku plynu 
(spravoval 3829 plynofikovaných bytù). Dále zabez- 
peèoval provoz 358 prádelen, 180 mandloven, v èásti 
domù úklid, provoz a údržbu televizních antén 
a samozøejmì opravy a údržbu bytového fondu 
a tepelných zdrojù. V letech 1979-1986 byla nákla- 
dem tehdejších 75 mil. Kès uskuteènìna pøístavba 
kotle K3 (50 tun páry/hod.), v letech 1985-1988 
výstavba složištì strusky è. 2 v hodnotì 23 mil. Kès 
a souèasnì byla provedena rekonstrukce výtopny 
Toužim nákladem 14 mil. Kès. Celkové investièní 
náklady jen na výstavbu teplárny v Ostrovì vèetnì 
pøístavby kotle K3 a složištì strusky è. 2 pøedstavovaly 
pøes 200 mil. Kès (v nynìjších cenách pøes jednu 
miliardu korun). V tehdejším Èeskoslovensku to byl 
zcela ojedinìlý pøípad, kdy bytová organizace, øízená 
ONV Karlovy Vary, byla investorem tak rozsáhlé 
výstavby tepelného zdroje vè. generátoru 6 MWh; 
veškeré teplárny v Èeskoslovensku byly vystavìny za 
pomocí investorù z energetického odvìtví a provo- 
zovány pøíslušným krajským energetickým závodem. 

OBP se sídlem v Ostrovì úspìšnì provozoval 
teplárnu 15 let, až r. 1988 se podaøilo docílit pøevodu 

Novoroèní úvaha

Informace pro diabetiky

Text a foto: 
Lubomír Mayer 

Jiøí März, SD Ostrov

Tak jsem byla okradena

Marie Moudrá, Ostrov 

Stopy èlovìka v pøírodì

Foto: P. Kubík (srpen 2010)

Gabriela Bruthansová 

 Jiøí Ciprian

Padesát let bytové 
organizace v Ostrovì

Pokraèování na stranì 14
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Mám pøipomínku k Ostrovskému mìsíèníku. Vítám 
kulturní, historické rubriky, zprávy z mìsta, tipy na 
výlety, zprávy ze škol i pøipomínky obèanù na dìní ve 
mìstì, co ale nevítám vùbec, jsou politické úvahy 
tzv. odborníkù, kteøí poslední dobou píší stránkové 
pøíspìvky o politickém pohlížení nás obèanù apod. 
Pominu-li fakt, že na to máme každý jiný názor 
a volbu, nechápu, proè si o tom máme èíst v mìsíè- 
níku. Drobná povolební úvaha snad, ale èlánky 
takových rozmìrù a povahy dle mého názoru do 
mìsíèníku nepatøí. Pokud má nìkdo takovou 
potøebu, a� k tomu využije jiné noviny, publikace 
a sociální sítì. 
Dìkuji a pøeji všem hezký nový rok. 

Pokraèování ze strany 13

na ZÈE Plzeò (k 1. lednu 1989). Poèet pracovníkù se 
v období 1980-1988 pohyboval nad 450 a byl nej- 
vyšší v celé historii podniku. Po r. 1990, kdy se roz- 
hodlo zákonem, že bytový fond bude bezplatnì 
pøeveden na pøíslušná mìsta a obce, zaèal postupný 
zánik OBP, který v podstatnì redukovaném rozsahu 
r. 1992 pøedával tento majetek pøíslušným obecním 
a mìstským úøadùm a aktivní èinnost ukonèil 
k 31. prosinci 1992. Následnì r. 1993-1994 provádìl 
likvidátor likvidaci zbytkového majetku podniku, 
k výmazu došlo v II. pol. r. 2000. 

Za všemi úspìchy bytové organizace v Ostrovì je 
tøeba jmenovat jejího dlouholetého øeditele (1973-
1992) Františka Krpálka, který trpìlivou, neúnavnou 
prací a nároèností ke svým podøízeným vybudoval 
podnik, který byl èasto oceòován v rámci Plzeòského 
kraje, ale i na úrovni Èeské republiky. Byl to øeditel, 
pro nìhož práce v podniku byla i koníèkem. V sou-
èasné dobì se ve zdraví dožívá 77 let a zasloužil by 
udìlení titulu Obèan roku. 

(Autor byl v letech 1973 až 1992 obchodním eko- 
nomickým námìstkem øeditele a v letech 1993 až 
2000 likvidátorem podniku.) 

Sedmé setkání všech bývalých pracovníkù by- 
tové organizace v Ostrovì se uskuteèní v restau- 
raci a salonku hotelu Krušnohor v Ostrovì 
15. dubna 2011 v 19.00 hodin.

Padesát let bytové organizace v Ostrovì

Ne sáhodlouhým 
politickým úvahám

Ing. Miriam Nováková

Ing. Ladislav Višòovský 

Kultura v Ostrovì 2010 ve fotografii (Foto: Archiv DK Ostrov) 

V listopadu se v Ostrovì narodilo 10 dìtí, zemøelo 
devìt obèanù. Manželství uzavøely tøi páry. K trva- 
lému pobytu ve mìstì se bìhem listopadu pøihlásilo 
33 osob, odstìhovalo se jich 22. Celkovì tedy ve 
mìstì pøibylo 12 obèanù. Prùmìrný vìk ostrovských 
obyvatel v listopadu byl 41,21 let. Celkový poèet 
obyvatel hlášených v Ostrovì (vèetnì pøilehlých 
obcí) k 30. listopadu byl 16 959. 

Zmìna stavu obyvatel 
mìsta Ostrova 
v listopadu 2010

Matrika MÚ Ostrov 
 

Redakèní rada Ostrovského mìsíèníku se ztotožòuje 
s výše uvedeným názorem Miriam Novákové a dává 
tímto ètenáøùm na vìdomí, že dosud otisknuté 
pøíspìvky už uzavøely i do budoucna debaty a po- 
lemiku politikù v mìsíèníku. Kdo z nich bude mít 
i nadále zájem èi potøebu sdìlit veøejnì svùj názor, 
mùže tak uèinit na stránkách mìsta: www.ostrov.cz. 
Ostrovský mìsíèník však bude i nadále poskytovat 
prostor všem ètenáøùm, pokud se budou chtít se 
svými názory svìøit. 

Oznámení 
redakèní rady OM

Redakèní rada OM

Èesko-nìmecké setkání výtvarníkù 2010Výstava Døevoøezby èeských panovníkù

XIV. roèník taneèního Poháru Euroregionu Krušnohoøí

XIV. roèník taneèního Poháru Euroregionu Krušnohoøí

Ostrov Za Oponou

Ostrov Za Oponou

Ples Domu kultury Ostrov 2010

Ples Domu kultury Ostrov 2010



Prosincovou snìhovou nadílku jsme u nás v Prima 
Horselandu pøivítali spolu s Mladými chovateli pony 
na Mikuláše. Dìti se povozily na našich ponících 
zimní zasnìženou krajinou a mezi tím nám Mikuláš 
nechal pro každého v punèoše nìjakou tu sladkost. 
Dalšími dárky byly bezpeènostní vesty a helmy od 
Ekocentra Ostrov, za které jménem dìtí ještì jednou 
dìkujeme! 

Další plánovanou akcí byla již tradièní vánoèní vý- 
prava ke krmelci, kam opìt nadìlíme pro lesní 
zvíøátka seno, jablka, mrkev, sušený chléb a další 
dobrùtky. 

Stáj Prima Horseland o.s. dìkuje za podporu a spo- 
lupráci v uplynulém roce a pøeje všem mnoho 
podkov štìstí v novém roce 2011! 

Leden 2011Inzerce: bilkova@dk-ostrov.cz (tel. 353 800 525, 363 612 932) 

Naši mladí závodníci rozjeli zimní sezónu na krytém 
velodromu v Praze Motole. Je to bohužel jediná krytá 
dráha v ÈR, proto se zde jezdí každým rokem mistrov- 
ství ÈR i Èeský pohár. Naši závodníci již nìkolik sezón 
využívají tento ovál k rozvoji rychlosti a jezdeckých zku- 
šeností. Podzimní prázdniny zde trávilo na soustøedìní 
žákovské družstvo (které je také v nominaci na Letní 
olympiádu dìtí a mládeže v pøíštím roce) ve složení: 
Vojtìch Koèí, Aneta Klauková, Martin Èechman, Voj- 
tìch Klauko a David Zadák. Jízda na velodromu není 
jednoduchá vìc, o èemž se pøesvìdèili všichni, kteøí to 
zkusili. Pro pøedstavu: klopení v zatáèkách je asi 60 
stupòù, jezdí se na kolech bez brzd na jeden pevný 
pøevod bez volnobìžky, tzv. „furtšlap“. Pokud jede zá- 
vodník sám, není to tak nebezpeèné, v pelotonu je to 
však „na krev“. Staèí jedna chyba, a mùže spadnout 
i polovina startovního pole. První ÈP v omniu se usku- 
teènil 5. a 6. listopadu a k naší velké radosti se z roz- 
jíždìk do 18èlenného finále probojoval Martin Èech- 
man a Vojta Koèí (omnium se skládá ze tøí až pìti 
rùzných disciplín: bodovací závod, vyluèovací, scretch, 
prvenství na pásce, stíhací ad.). Martin se dokázal pro- 
sadit i jako prvoroèák a po umístìních v jednotlivých 
závodech (2., 3., 4.) se nakonec v omniu dostal na 
3. místo.  Do mistrovství republiky nám zbývají ještì tøi 
Èeské poháry a cíl je jasný, dostat do finále co nejvíc 
našich jezdcù (medaile z MR pak nemusí být nereálná). 
V listopadu se v Bøezové u Sokolova uskuteènilo slav- 
nostní vyhlášení Poháru KvSC. Závodníci Cykloteamu 
absolutnì opanovali seriál 12 závodù a v kategorii 
mladší žáci máme mezi prvními šesti závodníky hned 
ètyøi. Vítìzem se stal David Zadák pøed Martinem 
Èechmanem, ètvrtý byl Tomáš Pavlík a šestý Jiøí Luxík. 
V kategorii starší žaèky máme vítìzku Anetu Klauko- 
vou, v kadetech dosáhl na 3. místo Tadeáš Pavlík, ka- 
detka Simona Koèová má 2. místo. 

Rád bych touto cestou podìkoval všem èlenùm 
našeho oddílu za èas, který vìnovali výuce karate 
v roce 2010. Dále dìkuji všem závodníkùm za 
reprezentaci MDDM a mìsta Ostrova. Zvláštní mé 

Bìh 17. listopadu, který se dlouhodobì øadí mezi 
tradièní podzimní krosové závody, se v listopadu 
bìžel v Zámeckém parku. Konal se souèasnì jako 
Mistrovství Karlovarského kraje v pøespolním 
bìhu. Poøadatelùm z atletického oddílu TJ 
MDDM Ostrov ve spolupráci s MDDM Ostrov 
pøálo poèasí a mohli pøivítat na 250 závodníkù 
nejen z našeho kraje. 

Nejhojnìji byly obsazeny nejmladší žákovské kate- 
gorie a pak kategorie mužù a veteránù, kterých se na 
start závodu dlouhého 8700 m postavilo devìtatøicet. 
V ženské kategorii jsme na startu pøivítali také Ivanu 
Sekyrovou (AK Sokolov), dlouhodobou velmi úspìš- 
nou závodnici s mnoha medailovými úspìchy z re- 
publikových mistrovství, která se letos stala vete- 
ránskou mistryní svìta v bìhu do vrchu. Mezi závo- 
dícími se neztratili ani èlenové poøádajícího oddílu; 
Adam Pinc obsadil v kategorii nejmladšího žactva I. 
(roèníky 2001 a mladší) druhé místo, Eliška Brožková 
tìsnì prohrála souboj o vítìzství v kategorii nej- 
mladšího žactva II. (roèníky 1999-2000) a ve stejné 
kategorii dobìhla na tøetím místì Markéta Pincová. 
Druhá skonèila v Mistrovství Karlovarského kraje 
v kategorii staršího žactva Kristina Kováèová. Všechny 
výsledky jsou k dispozici na stránkách Èeského atle- 
tického svazu (www.atletika.cz). Závody by se nemohly 
uskuteènit bez podpory sponzorù (je tøeba jmenovat 
pøedevším mìsto Ostrov a Ostrovskou teplárenskou 
a.s.) a bez nadšení všech poøadatelù. Již zaèínáme 
pracovat na pøípravì dalšího, 34. roèníku tohoto 
závodu a budeme se i v tomto roce tìšit na shledání se 
všemi, kteøí se vìnují jakémukoli sportu a pøijdou závo- 
dit v tradièním listopadovém termínu do Zámeckého 
parku. 

V dobì od záøí do prosince se uskuteènily okresní 
pøebory pro sezónu 2010/2011 ve stolním tenisu, 
kterých se zúèastnila i naše talentovaná hráèka, mladší 
žákynì Karolína Vysocká. Na tìchto pøeborech získala 
tituly okresní pøebornice pro rok 2011 v dvouhøe žen, 
ètyøhøe žen a smíšené ètyøhøe mladších žákù. Dále 
obsadila druhá místa ve smíšené ètyøhøe dorostencù, 
ve dvouhøe starších žákyò a ve ètyøhøe žen. V této 
sezónì se též zúèastnila republikových bodovacích 
turnajù mladších žákyò v Praze, Havíøovì a Hustope- 
èích, kde si svými výsledky vybojovala start v republi- 
kovém žebøíèkovém turnaji v Havíøovì. Právo startu 
na tomto turnaji má pouze 24 nejlepších ml. žákyò 
z ÈR. I v tomto nároèném turnaji Karolína obstála 
a obsadila osmé místo, což lze považovat za úspìch, 
nebo� o postup do semifinále prohrála s vítìzkou 
tohoto turnaje po velké bitvì 3:1. 

Sport
Oddíl stolního tenisu TJ Ostrov Vánoce s poníky

Jaroslav Jandák, pøedseda oddílu Denisa Paèanová

Oddíl karate MDDM Ostrov s ocenìními svých úspìchù                                                                                                   Foto: Archiv oddílu

Karate MDDM Ostrov
díky patøí rodièùm, kteøí svoje dìti podporují ve 
výuce karate, pravidelnì je doprovází na tréninky 
a soutìže. Pøeji všem hodnì úspìchù v roce 2011.

Ivo Hodík, ved. odd. a trenér 

Mikulášská nadílka mezi poníky                                                                                                                Foto: Archiv Prima Horseland o.s.

Bìh 17. listopadu 
už po tøiatøicáté

Cykloteam Ostrov 
opìt uspìl

Petr Pavelka, Oddíl atletiky TJ MDDM Ostrov

Jiøí Èechman, CO



Leden 2011 OM dostávají obce a infocentra v regionu Ostrovsko.


