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Redakèní uzávìrka pøíspìvkù do 
pøíštího èísla je 10. února!

Ochotnické nadšení v Ostrovì

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

Divadlo je druh aktivního umìní a vzniká tak, že kolektiv 
tvùrcù, technických spolupracovníkù a hercù vytvoøí spo- 
leènì divadelní inscenaci, kterou v koneèné verzi pøed- 
vedou divákùm, obvykle vícekrát. Žádné umìní není v tak 
úzkém vztahu ke spoleènosti jako divadlo. U ochotnických 
souborù jde v podstatì o totéž, jen lidé, kteøí toto divadlo 
tvoøí, jsou nazýváni amatéry a pro vìtšinu z nich je tato 
èinnost koníèkem, který dìlají ve volném èase, dobrovolnì 
a bez nároku na honoráø. Obvykle tìmto lidem nechybí 
nadšení pro vìc a odmìnou je pro nì potlesk divákù. 

Historie divadelnictví v Ostrovì sahá do roku 1810, kdy se 
provozovaly hry pøedvádìné žáky bývalého piaristického 
gymnázia. Po zániku tìchto her vznikl v Ostrovì první diva- 
delní spolek Thalia, který založil lékárník Erasim Schmidt. 
Spolek uvádìl lidové kusy, udržoval staré obyèeje a zvyky. 
V roce 1926-1927 byla v Ostrovì otevøena obecná škola, 
kde se vyuèoval èeský jazyk. V našem mìstì tehdy žila èeská 
menšina a pro tu to byla velká událost. Díky založení této 
školy vznikl dramatický kroužek Národní jednoty Severo- 
èechù, který byl nesmírnì aktivní a úspìšný. Po roce 1938, 
kdy èeské obyvatelstvo muselo opustit pohranièí, nejsou 
žádné záznamy o ochotnickém divadle v Ostrovì. 

Po válce, kdy se doosídlovalo pohranièí, zde byl spolek 
ochotníkù Rozkvìt, ale protože podmínky nebyly pøíznivé, 
docházelo mezi nimi k èastým hádkám. Není se èemu divit. 
Hrát mohli jen v noci v kinì, kterému se mezi místními 
obyvateli øíkalo „stará barabizna“, mimo jiné i proto, že toto 
kino páchlo žumpou. V roce 1949 bylo rozhodnuto stavìt 
v Ostrovì kulturní dùm, ale ke smùle ochotníkù nepoèítal 

Velkou zajímavostí jistì je i to, že v Moliéro- 
vých hrách hrál se souborem Ladislav Pešek 
a hru Pavla Kohouta Taková láska pomáhal 
režírovat Vlastimil Hašek. 

Velkou výhodou byla i moderní technika. 
Jevištì mìlo zapuštìnou toènu o prùmìru 
devìt metrù, což bylo nesmírnou výhodou, 
tato toèna umožòovala stavìt nìkolik obra- 
zù najednou. Velký výbìr rekvizit vèetnì do- 
bového nábytku umožòoval bohaté realis- 
tické scény. V rekvizitách se tehdy dalo najít 
v podstatì cokoli od nábytku ve slohu go- 
tickém, barokním, empírovém, secesním až 
po nábytek z dvacátého století. Samozøej- 
mostí byly rùzné zarámované obrazy, zrcadla 
apod. Z Národního divadla byly zakoupeny 
kašírované plastiky, horizontální malby a 150 
rùzných dobových kostýmù. Toto vše se 
pozdìji znièilo a rozkradlo. Pro zajištìní stálé 
návštìvnosti ochotnického divadla podalo 
propagaèní oddìlení Domu kultury návrh na 
založení Klubu pøátel divadla. Návrh byl 
pøijat a klub získal zhruba 450 èlenù. Za 
symbolický poplatek mìli èlenové klubu 
pøednostní právo na zakoupení vstupenek 
i na pøedstavení profesionálních divadel. 
Ochotníci pro èleny také organizovali be- 
sedy s význaènými herci a poøádali veèery 
monologù a dialogù ze známých klasických 
her. 

V Ostrovì se poøádala øada pøehlídek nebo 
festivalù, napøíklad Národní pøehlídka lidové 
umìlecké èinnosti, Hornický divadelní festi- 
val, Festival divadelních souborù a jiné.
 

pùvodní plán s výstavbou divadelního sálu. Èlenové diva- 
delního spolku pøešli do závodního klubu ROH Komu- 
nálního podniku mìsta Ostrova, kde dostali pøidìlenou 
starou barabiznu, aby se v budoucnu stala budovou pro 
divadelní a kulturní èinnost. Pozdìji, kdy bylo rozhodnuto 
o stavbì Domu kultury, byla stavba zrušena. Na Starém 
mìstì ovšem existovalo loutkové divadlo. Bylo umístìno 
v sále restaurace Myslivna a vedoucím byl pan Vohanka. Po 
dostavìní Domu kultury bylo loutkové divadlo umístìno do 
jeho pravého traktu a sál pojal až osmdesát návštìvníkù. 
Svého èasu zde pracovala i sestra Jaroslava Dietla, který pro 
ni psal loutkové hry. Pozdìji zde vznikl klub mládeže a lout-
kové divadélko bylo zrušeno, loutky zmizely neznámo kam. 

Výstavba Domu kultury pøinesla velký rozkvìt v èinnosti 
ochotnického divadla v Ostrovì. Vznikl soubor, který nesl 
název Hornická scéna, pozdìji Divadelní soubor. Poèet 
èlenù se pohyboval okolo jednoho sta a dokázal bìhem 
jednoho roku nacvièit pìt až osm premiér a souèasnì sehrát 
tøicet repríz mimo Ostrov. Repertoár byl velice pestrý, hrálo 
se jak pro dìti, tak pro dospìlé. Uvedeny byly napøíklad tyto 
divadelní kusy: Kolébka, Bílá nemoc, Revizor, Deset malých 
èernouškù, Balada z hadrù a jiné. Velkou zásluhu na výsled- 
cích souboru mìl tehdy první øeditel Domu kultury Jaromír 
Berger, dále pak Miroslav Ondrák a Josef Pelc. Na vrcholu 
své èinnosti byli ochotníci v letech 1956 až 1958, kdy hráli 
také v mnoha mìstech Západoèeského kraje. Pravdìpo- 
dobnì nejvìtším úspìchem bylo vystoupení v Praze. Vese- 
lohra Zvíkovský rarášek a paní Mincmistrová od Stroupež- 
nického v režii Jaromíra Bergera sklidila u pražského obe- 
censtva velký potlesk, a to hned nìkolikrát i bìhem hry. 

Pokraèování na stranì 2

Ochotníci v Ostrovì slavili v lednu úspìšných dvacet let obnovené èinnosti. Soubor Divadelní scéna pøi DK 
Ostrov je  již znaènì populární a soudì podle návštìvnosti na jeho pøedstaveních si získává stále více pøíznivcù. 

Ochotníci v Ostrovì nadšenì hráli už více než pøed pùl stoletím.                                                                                                    Foto: Archiv Kroniky 
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Èlenové ostrovské scény vždy pøipravovali hostujícím 
souborùm dobré prostøedí, ale nedokázali zajistit dosta- 
teènou úèast divákù. Poslední pøedstavení ostrovských 
ochotníkù se odehrálo v roce 1969. Vedení Domu 
kultury v té dobì pøíliš divadlu nefandilo a výbìr her byl 
prakticky cenzurován. Tento pøístup vzal ochotníkùm 
radost z hraní, a proto se soubor asi na dvacet let 
odmlèel. Roku 1971 pak vznikl soubor Minidiv, který 
byl jediným divadelním kroužkem ve mìstì. Nebyli to 
ochotníci, ale školní divadelní soubor pøi Lidové škole 
umìní. Kroužek vedli velmi úspìšnì manželé Pavelkovi 
a po jejich odstìhování do Prahy vedení souboru 
pøevzala Irena Konývková (nynìjší øeditelka Základní 
umìlecké školy v Ostrovì). Nový øeditel Domu kultury 
Miroslav Dvoøák, bývalý øeditel Jaromír Berger a Jan 
Mareš obnovili ochotnické divadlo poøadem Divadlo 
a my, a tak odstartovali novou etapu Divadelní scény pøi 
DK Ostrov. Parta lidí, která se po roce 1991 pøidala 
k trojici Berger, Dvoøák a Mareš se pustila do studia 
pásma z textù Karla Èapka a témìø do roka a do dne 
byla první premiéra. 

Od té doby rozjela Divadelní scéna pøi DK Ostrov svou 
èinnost naplno. Nastudována byla øada úspìšných 
pohádek (Tøi medvíïata, Èarodìjnická pohádka, Mlu- 
vící prsten, Loupežnice na Chlumu, Moudrá ševcová, 
Koèka v botách ad.) a her pro dospìlé diváky (Jak je 
dùležité míti Filipa, S tvojí dcerou ne!, Paní Piperová 
zasahuje, Dìdeèek ad.). Ochotníci nehrají pouze pro 
ostrovské pøíznivce, ale zajíždìjí i do pøilehlých vesnic 
a mìst, kde pøedstavují své divadelní kusy malým i vel- 
kým divákùm. V souèasné dobì má soubor 24 èlenù, 
hlavou souboru je Jan Mareš, který spolu s Petrem 
Pokorným pøipravuje a režíruje divadelní komedie 
a pohádky, jejich manželky se pravidelnì støídají v ná- 
povìdì. Soubor každoroènì pøipravuje jednu až dvì 
pohádky a veèerní pøedstavení pro dospìlé. Zkoušky 
pak probíhají dvakrát týdnì ve veèerních hodinách 
a zkouší se pøímo na jevišti v Domì kultury. V souèasné 
dobì má soubor nastudovánu konverzaèní komedii 
Rozmarný duch a znovu obnovenou komedii Dívèí 
válka. Pro dìti je to pohádka O Paleèkovi a ryze 
mikulášská pohádka Honza v pekle doktorem. Tento 
repertoár už pro ostrovské diváky není novinkou, ale 
soubor nezahálí a už pøipravuje premiéru mega bláz- 
nivé krimikomedie Madam Colombová zasahuje, aneb 
Kam zmizel ten diamant? autora Jana Váchala v režii 
Jana Mareše. 

Všem ostrovským spolkùm a organizacím, které se 
nezištnì vìnují èemukoli, co obohacuje náš život 
v Ostrovì, je namístì popøát ještì øadu úspìšných 
let a samozøejmì i neutuchající elán a hodnì sil. 

Ochotnické nadšení v Ostrovì
Pokraèování ze strany 1

Martina Novotná 
(za použití Kroniky Ostrov a kroniky ochotníkù)  

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. úno- 
ra, uzávìrka pro pøíjem reklam 14. února. 
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Èepeláková, Milan Matìjka, Walburga Mikešová, Vojtìch 
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hoffmeisterova@dk-ostrov.cz, Informaèní centrum 
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 zaèátku nového roku Nemocnice Ostrov po- 
kraèuje v naplòování své vize, schválené koncep- 
ce a strategie rozvoje. Podpis nájemní smlouvy 
mezi novou spoleèností Nemos Sokolov s.r.o. 
a Karlovarským krajem o pronájmu sokolovské 
nemocnice znamená pro Nemocnici Ostrov nìko- 
lik organizaèních zmìn (viz níže). 

Nemocnice Ostrov úspìšnì prošla akreditaèním šetøe- 
ním Spojené akreditaèní komise (SAK). Tím je úspìšnì 
zakonèen projekt, který se v rámci nemocnice pøipra- 
voval a realizoval v prùbìhu celého loòského roku. 
Získání certifikátu o udìlení akreditace by mìlo být pro 
klienty i jejich blízké jasným signálem, že nemocnice 
poskytuje kvalitní a bezpeènou péèi, nebo� se snaží 
neustále zlepšovat standardy a úroveò poskytovaných 
služeb a snižovat rizika jak pro klienty, tak i pro zamìst- 
nance. V rámci Èeské republiky tímto procesem úspìš- 
nì prošlo pouze 30 nemocnic. 

V ostrovské nemocnici se narodilo první miminko 
Karlovarského kraje. Terezka Hanáková z Kraslic se 
narodila 1. ledna 2011 v 10.45 hodin. Vážila 3100 g 
a mìøila 49 cm. Maminku osobnì navštívil hejtman 
Karlovarského kraje. Pøedal jí kvìtiny a finanèní dar 
v hodnotì 5000 korun. Ke gratulaci se pøidal i øeditel 
Nemocnice Ostrov, který pøedal mamince dárkový 
koš. Ostrovská nemocnice mìla první miminko 
Karlovarského kraje i v loòském roce, kterým se stala 
Sarah Michalová z Nové Role. Prvním ostrovským 
miminkem byla Vladìnka Godžová, která se narodila 
1. ledna v 16.42 hodin. 

Nové složení pøedstavenstva 
Øeditel Nemocnice Ostrov: MUDr. Jiøí Štefan, MBA
Námìstek pro LPP v Nemocnici Ostrov: primáøka 
(oddìlení ARO, DIP, DIPII) MUDr. Ivana Jarošová 
Jednatel spoleènosti Nemos Plus s.r.o. a øeditel Ne- 
mocnice Sokolov: Mgr. David Soukup 
Vedoucí personálního úseku NO: Ing. Bohuslav Labský

Aktuality 
z Nemocnice Ostrov 

Výsledky Tøíkrálové sbírky 2010 

Andrea Zvolánková, mluvèí NO

Daò z pøíjmù: Letos pøipadá poslední den pro podání 
daòového pøiznání k dani z pøíjmù za rok 2010 a pro 
zaplacení danì na 1. dubna 2011. Finanèní úøad 
v Ostrovì vychází vstøíc poplatníkùm a úøední hodiny 
pondìlí a støeda od 8.00 do 17.00 hod. rozšiøuje 
v období od 21. do 1. dubna na každý pracovní den od 
8.00 do 18.00 hod. V tìchto dnech je možné ode- 
vzdat vyplnìná daòová pøiznání k dani z pøíjmù, popø. 
konzultovat se správci danì nejasnosti vzniklé pøi vy- 
plòování tiskopisu. Kompletní databáze daòových 
tiskopisù je pøístupná na internetových stránkách èeské 
daòové správy http://cds.mfcr.cz. Daòová pøiznání je 
možné podat stejnì jako v pøedchozích letech i bez 
pøímé návštìvy finanèního úøadu, a to formou 
elektronického podání, které šetøí èas poplatníkù a za- 
bezpeèuje rychlejší zpracování daòových pøiznání na 
finanèním úøadì. 

Dùležité upozornìní: od 1. ledna 2011 pøestává 
Ministerstvo financí hradit poštovní poplatek pøi 
zaplacení danì daòovou složenkou. Platbu lze provést 
prostøednictvím poštovní poukázky typu A nebo na 
pokladnì finanèního úøadu èi bezhotovostním pøevo- 
dem. Pokladna FÚ je otevøena vždy v pondìlí a støedu 
od 13.00 do 15.30 hod. V dobì rozšíøených úøedních 
hodin (21.3.-1.4.) bude mimoøádnì otevøena všechny 
pracovní dny od 13.00 do 15.30 hod. Bezhotovostní 
platbu pro FÚ Ostrov poukazujte na è. úètu u danì 
z pøíjmù fyzických osob: 721-17626341/0710, u danì 
z nemovitostí: 7755-17626341/0710, konstantní sym- 
bol: 1148, vždy uveïte variabilní symbol, kterým je 
vaše rodné èíslo bez lomítka. Upozoròujeme poplat- 
níky, že se zavedením daòového øádu od 1. 1. 2011 
dochází k nìkolika zmìnám ve správì daní. K nejvý- 
znamnìjším patøí pevnì stanovená pokuta v minimální 
výši 500 Kè za opoždìnì podané øádné i dodateèné 
daòové pøiznání pøi prodlení delším jak pìt pracovních 
dnù, a to pøi jakékoli daòové povinnosti (jak daòové 
pøiznání s daní ve výši 0 Kè, tak i pøi vzniku pøeplatku). 
Další zmìnou je skuteènost, že správce danì již nebu- 
de vyzývat k úhradì nedoplatku, ale bude pøistoupeno 
pøímo k exekuci dlužné èástky. Nadále již nelze žádat 
o prominutí pøíslušenství danì z dùvodu odstranìní 
tvrdosti.

Daò z nemovitostí: Daò z nemovitostí v celkové výši 
do 5000 Kè za rok se platí najednou, pro letošní rok 
nejpozdìji do 31. kvìtna 2011. Složenky budou 
rozesílány poèátkem kvìtna. Vyšší daò z nemovitostí 
než je 5000 Kè se platí ve dvou stejných splátkách, do 
31. kvìtna 2011 a do 30. listopadu 2011. Výjimku mají 
poplatníci provozující zemìdìlskou výrobu, kteøí mají 
posunutý termín první splátky až na 31. srpen 2011.

Finanèní úøad v Ostrovì 
informuje

Ing. Miloslava Kubínová, øed. FÚ 

Mgr. Tomáš Fexa, øeditel OCHO 

První miminko Karlovarského kraje pøivítal i hejtman Josef Novotný.
Foto: Archiv Nemocnice Ostrov

Dìkujeme vám, kteøí jste se jakým- 
koli zpùsobem zapojili do letošní 
tøíkrálové koledy - sbírky. Podìko- 
vání patøí všem dobrovolníkùm 
(78 koledníkùm a 26 vedoucím kole- 

dujících skupinek). Dìkujeme též skupince koledníkù 
z Øeckokatolické a Evangelické církve. Dík patøí pøe- 
devším vám, kteøí jste se otevøeli této lidové tradici, 
nechali se potìšit nebo pøekvapit koledníky a zároveò 
jste otevøeli i svá srdce a obdarovali jste jejich pro- 
støednictvím ty, kteøí bez naší spoleèné pomoci si 
pomoci nemohou. 
Pøi letošní tøíkrálové koledì - sbírce byla vybrána 
finanèní èástka ve výši 96 951 Kè, z toho v Ostrovì 
60 027 Kè (vèetnì Tøíkrálového koncertu 690 Kè), 
v Hroznìtínì 19 803 Kè, v Merklínì 6632 Kè, ve 

Velichovì a Radošovì 4742 Kè a ve Stráži nad Ohøí 
5747 Kè. Z tìchto finanèních prostøedkù se Oblastní 
charitì Ostrov vrátí již tradiènì 65 %, tj. 63 020 Kè 
(15 % z vybrané èástky je urèeno na podporu projektù 
Diecézní charity Plzeò, 10 % na humanitární pomoc do 
zahranièí - na pomoc dìtem v Peru, Bolívii a Paraguaji 
v rámci projektu Adopce na dálku a v rámci projektu 
Støediska rozvojové spolupráce, 5 % na podporu 
projektù Charity Èeská republika, která sbírku vyhlásila 
a 5 % na nezbytnou režii sbírky). Výtìžek letošní 
tøíkrálové koledy - sbírky je urèen na èásteènou úhradu 
nákladù spojených s opravou havarijního stavu støechy 
pøístavku Domova pokojného stáøí blahoslaveného 
Hroznaty v Hroznìtínì, který Oblastní charita Ostrov 
již dvanáctý rok provozuje.
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Na Tøi krále 6. ledna v 10.00 hod. byla svolána 
první tisková konference nového vedení mìsta 
za úèasti starosty Pavla Èekana, místostarosty 
Milana Matìjky, tajemnice Mìstského úøadu 
Ostrov Jany Punèocháøové a zástupcù místních 
i regionálních médií. 

Starosta mìsta se ve svém pøíspìvku vìnoval proble- 
matice velkých investièních akcí, které se budou reali- 
zovat v letošním roce. Poté se ujal slova místostarosta 
mìsta s tématem Pøíspìvkové organizace mìsta - plá- 

novaná rekonstrukce a obnova v roce 2011. Poslední 
na øadu pøišla tajemnice MÚ s informací o Projektu 
eGON centrum Ostrov: I. Technologické centrum 
ORP a II. Elektronická spisová služba v návaznosti na 
efektivnìjší poskytování služeb veøejné správy. Ve 
12.00 hod. se všichni èlenové Rady mìsta pøesunuli 
na prohlídku do Paláce princù, budoucí Mìstské 
knihovny Ostrov, aby se seznámili s postupem sta- 
vebních prací. Objekt by mìl zaèít sloužit ètenáøské 
veøejnosti letos v záøí. Ve 13.00 hod. byla na programu 
dne prohlídka objektu Centra technického vzdìlávání 
Ostrov (CTVO), na jehož výstavbu se z mìstské 
pokladny také pøispívá. 

V poslední dobì byl zaznamenán nárùst 
pøíspìvkù místních obyvatel do Ostrovského 
mìsíèníku. Ostrovský mìsíèník má však omeze- 
nou kapacitu a nelze v nìm bezprostøednì reago- 
vat. Nabízí se ještì jedna možnost, jak diskutovat 
na aktuální téma, a to na oficiálních webových 
stránkách mìsta: www.ostrov.cz 

Do diskusního fóra lze vkládat pøíspìvky na aktuální 
témata èi reagovat na pøíspìvky jiných pøispìvatelù. 
Diskusní fóra jsou èlenìna do jednotlivých skupin, 
napøíklad: Negativní dìní ve mìstì, Pøipomínky obèa- 
nù k práci MÚ Ostrov aj. V tìchto diskusních 
skupinách se nacházejí jednotlivá diskusní témata 
a reakce na nì. Pro diskuse obèanù na rùzná témata 
byla vytvoøena skupina Diskuse obèanù. Zapojte se do 
diskusního fóra na webových stránkách mìsta! 

V loòském roce naše jednotka zasahovala 
celkem u 192 událostí (o 36 výjezdù ménì než 
v r. 2009). Bylo to celkem 69 požárù, 49 tech- 
nických pomocí, 28 únikù látek, 26 dopravních 
nehod, devìt planých poplachù, osmkrát záchra- 
na osob a zvíøat a tøi provìøovací cvièení. V kaž- 
doroèním nákupu základních ochranných pomù- 
cek byly loni poøízeny obleky pro práci a zá- 
chranu na vodní hladinì (dva suché obleky a tøi 
komplety neoprenových oblekù). Jen co je naše 
jednotka obdržela a provedla v nich základní vý- 
cvik, byly ihned použity na ostrý výjezd, bohužel 
ne se š�astným koncem. Doufáme, že v letošním 
roce se budou tyto obleky používat na výcvik 
stávajících, ale i nových èlenù jednotky a bude-li 
jich tøeba, pak vždy se š�astným koncem.

Nejzávažnìjší události roku 2010
1. bøezna Záchrana dvou osob z Ohøe v Karlových 
Varech. Na místo byl povolán vrtulník s termovizí. 
Jednotky prohledaly tok až do Radošova, pátrání po- 
kraèovalo i druhý den.

5. bøezna Železnièní neštìstí za pøejezdem v Moøí- 
èovské ulici, kde došlo ke srážce chodce vlakem.

20. bøezna Na stavbì v areálu bývalé ZŠ Klínovecká 
došlo k pádu dìlníka z výšky. Vzhledem k vážnosti 
zranìní byl pøivolán vrtulník pro transport do ne- 
mocnice.

11. dubna Vyhlášen poplach s urèením závady a po- 
ruch na technologickém zaøízení s následným zra- 
nìním více osob. To byl námìt cvièení jednotky, které 
bylo pøipraveno ve spolupráci s místní skupinou ÈÈK 
Ostrov, jejíž èlenové se postarali o namaskování zra- 
nìných a dohled pøi poskytování první pomoci. 
Èekalo na nás tøináct „zranìných“ osob, u nichž byla 
diagnostikována poranìní hlavy, bederní a krèní 
páteøe po pádu z výšky, masivní krvácení z dolní kon- 
èetiny, otevøená zlomenina, bezvìdomí s následnou 
resuscitací, úraz elektrickým proudem, pneumotorax, 
cizí tìleso v ránì, poranìní oka, fraktura èelisti, ošet- 
øení po amputaci ad. Na likvidaci události byla na- 
sazena dvì družstva (reportáž kabelové televize 
a foto je na našich stránkách).

12. èervna Byli jsme povoláni s technikou k tonoucí 
dívce v bývalém lomu Hájek u Velkého rybníka, 
spoleènì s námi zasahovala jednotka HZS Karlovy 
Vary, bohužel se dívku nepodaøilo zachránit, nebo� 
byla již pod hladinou a lom je v tìch místech velmi 
hluboký, tìlo našli až policejní potápìèi. Znovu 
14. èervence jsme zde se ZZS Ostrov zasahovali pøi 
resuscitaci muže, kterého postihla srdeèní pøíhoda, 
bohužel ani jeho se nepodaøilo oživit.

12. èervence Ve vojenském prostoru Hradištì došlo 
k požáru travního porostu a den nato opìt k požáru 
lesa v prostoru støelnice, zasahovala zde místní vo- 
jenská jednotka, HZS KV, jednotka ze Žlutic, byl po- 
volán i vojenský vrtulník s hasícím vakem. Požár se 
podaøilo zlikvidovat až druhý den.

8. srpna Pìtièlenná parta sjíždìla Ohøi na raftu pøes 
radošovský jez, raft se s nimi pøevrátil, ètyøi osoby byly 
vytaženy ihned, bohužel mladou dívku se již nepo- 
daøilo zachránit.

27. záøí Jednotka byla vyslána k požáru podzemních 
garáží KV Arény. Byl vyhlášen III. poplachový stupeò. 
Na místo vyjelo 13 jednotek celkem s 20 vozidly.

29. øíjna Na silnici ve Stráži nad Ohøí došlo k uvol- 
nìní pøepravovaného nakladaèe a následnému pádu 
z pøívìsu mimo vozovku. Bagr zùstal zaklínìn ve 
svodidlech nad obytnými domy, jejichž obyvatele  
pøed vyproštìním techniky hasièi evakuovali. 
26. listopadu Požár bytové jednotky a støešní kon- 
strukce v Karlových Varech

Loni v prosinci jsme vyjíždìli celkem osmkrát, 
z toho k pìti požárùm, jedné dopravní nehodì 
a dvakrát na technickou pomoc. 

První zásah se týkal odstranìní ledových a snìhových 
pøevisù ze støechy Ekocentra. Druhá technická pomoc 
byla otevøení bytu v Jungmannovì ulici. K dopravní 
nehodì jsme vyjíždìli spoleènì s jednotkou HZS KV 
do obce Kyselka, kde se srazila dvì osobní a jedno 
nákladní vozidlo, ke zranìní nedošlo. Dále jsme 
vyjíždìli k požáru sypaèe u odboèky na Bor, pak jsme 
hasili hoøící popelnici v Bezruèovì ulici, další výjezd byl 

První tisková konference 
nového vedení mìsta 

Zapojte se v diskusním fóru 
na stránkách mìsta

Ostrovští hasièi v prosinci 
k požáru støechy v Bøezové u Karlových Varù, ale pro 
dostatek sil a prostøedkù místních jednotek jsme byli 
v polovinì jízdy k požáru odvoláni zpìt na základnu. 
Dále jsme vyjíždìli k požáru odpadu ve Staromìstské 
ulici smìrem na staré koupalištì pod mostem 
ostrovského obchvatu, kde se povìtšinou zdržují 
bezdomovci. 
Posledním naším výjezdem v roce 2010 byl požár 
osobního automobilu mezi garážemi u polikliniky, 
pøed naším pøíjezdem byl automobil požárem zcela 
zasažen. 

Ing. Jana Punèocháøová tajemnice MÚ Ostrov 

Mgr. Lucie Mildorfová, ved. Odboru KSVS 

Ostrovští hasièi v roce 2010

Milan Kuna, JSDH Ostrov Milan Kuna, JSDH Ostrov

Ostrovská knihovna bude podávat 
žádost o dotaci vypsanou pro rok 
2011 Ministerstvem kultury ÈR. 
Projekt byl zpracován za úèelem za- 
pojení Mìstské knihovny Ostrov 

do celorepublikové kooperativní tvorby autorit- 
ních záznamù (databáze významných osobností, 
institucí a organizací) vytváøených Národní 
knihovnou Èeské republiky v Praze. Tato data- 
báze je pak dostupná všem uživatelùm knihoven 
a knihovnám, které z ní pøebírají potøebné úda- 
je. Dalším dùvodem je i možnost pøidávat do této 
databáze významné osobnosti regionu a tedy 
i obèanù Ostrova.

Prvním krokem musí být sjednocení ostrovských 
a pražských záznamù a odstranìní duplicit. V sou- 
èasné dobì obsahuje ostrovská databáze asi 46 tisíc 
záznamù. V další fázi, po sjednocení dat, bude 
Mìstská knihovna Ostrov pøedávat do Národní 
knihovny Èeské republiky v Praze vlastní, ostrovské 
záznamy. 

Celkový náklad projektu èiní 75 tisíc korun. Dotovaná 
èástka pøedstavuje 52 500 Kè, tj. 70 % celkového 
nákladu. Finanèní spoluúèast knihovny ve výši 
cca 30 % (tj. èástku 22 500 Kè) pokryje øeditelka 
knihovny z vlastního rozpoètu knihovny. Náklady 
zahrnují dokoupení licence pro pøedávání dat do 
Národní knihovny Èeské republiky a náklady na 
odmìnu pro externí pracovníky, kteøí budou tuto 
práci provádìt. Toto dotaèní øízení je vypisováno 
pouze jedenkrát do roka a úèinnì napomáhá rozvoji 
knihoven v Èeské republice jak po stránce technické, 
tak i po stránce odborné. 

Hala Zimního stadionu Ostrov bude rozšíøena 
o pøístavbu, která se bude nacházet na severní 
stranì stávající haly zimního stadionu (smìrem 
k budovì Domu s peèovatelskou službou). 
Z architektonického hlediska bude pøístavba øe- 
šena shodnì jako stávající objekt vèetnì pou- 
žitých materiálù a barevného øešení. 

Bude to pøízemní objekt pùdorysných rozmìrù 
35,4 krát 3,6 metru, v nìmž vzniknou dvì nové šatny 
a hygienické zaøízení pro každou z nich. Kapacita 
každé ze šaten bude dvacet osob. 

Výstavba pøístavby se pøedpokládá v období od po- 
loviny bøezna do konce èervna letošního roku a pøed- 
pokládaná cena za její poøízení èiní podle projektové 
dokumentace asi pìt milionù a tøi sta tisíc korun 
vèetnì DPH. Dá se však pøedpokládat, že cena, 
která vzejde z veøejné zakázky na dodavatele stavby, 
bude nižší. Rada mìsta Ostrov na svém zasedání letos 
18. ledna podmínky veøejné zakázky schválila.

Mìstská knihovna Ostrov 
žádá o dotaci

Na zimním stadionu 
budou pøistavovat šatny

Mgr. Irena Leitnerová, øeditelka MK Ostrov

David Papánek, Odbor investic
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V prosinci 2010 strážníci zjistili celkem 201 pøe- 
stupkù, uložili sankce v celkové výši 13 tisíc 
korun, z toho bylo 173 pøestupkù v dopravì a 28 
na úseku veøejného poøádku. Dále øešili 143 rùz- 
ných oznámení (vèetnì linky 156), doruèili 38 pí- 
semností vèetnì výzev o nezaplacení dluhu nebo 
pohledávky, zadrželi jednoho pachatele pode- 
zøelého ze spáchání trestného èinu, který byl 
pøedán PÈR. Sedmkrát odchytili psa.

Výbìrem
7. prosince V Družební ulici ležel 51letý muž ve 
snìhu. Bylo zjištìno, že se vracel z oslavy narozenin, 
ale již nemìl sílu dojít domù. Strážníci ho doprovodili 
do místa bydlištì, kde byl pøedán matce. 

9. prosince Pøi kontrole mìsta strážníci spatøili na 
schodech pøed restaurací Družba staršího muže, jak 
moèí na schody vedoucí do restaurace. Muž byl po 
skonèení své potøeby strážníky vyzván k prokázání 
totožnosti, což odmítl, proto byl strážníky pøedveden 
ke zjištìní totožnosti na oddìlení PÈR v Ostrovì. Zde 
bylo zjištìno, že se jedná o 73letého obèana Ostrova. 
S mužem byla událost vyøízena jako pøestupek proti 
veøejnému poøádku blokovou pokutou.

13. prosince Strážníci pøijali žádost o pomoc od 
sleèny, které se vytrhl pes z vodítka, když jí neznámé 
dìti hodily petardu pod nohy v ulici U Nemocnice. 
Strážníci spoleènì s oznamovatelkou provedli kon- 
trolu okolí, ale psa nenalezli. V prùbìhu smìny byli 
strážníci informováni, že pes dobìhl až do obce 
Dìpoltovice, kde bydlí matka oznamovatelky. 

20. prosince Pøi kontrole v Májové ulici zjistili stráž- 
níci, že se pøed hernou nachází skupina 15 osob. 
Pøi jejich kontrole zjistili, že dva mladiství ve vìku 
16 a 17 let odpovídají popisu osob, které mìly moèit 
na výlohu prodejny potravin. Strážníci jim za jejich 
chování uložili blokové pokuty za pøestupek proti 
veøejnému poøádku.

23. prosince Pøi kontrole mìsta spatøili strážníci 
jedoucí vozidlo, jehož øidiè pøejíždìl od krajnice až do 
protismìru a zpìt. V Èapkovì ulici byl øidiè zastaven 
a vyzván, aby se podrobil vyšetøení, zda není ovlivnìn 
alkoholem. Provedenou dechovou zkouškou strážní- 
ci namìøili 1,12 promile alkoholu v dechu øidièe. 
Jednalo se o 35letého muže z Ostrova. Pøípad si na 
místì pøevzala PÈR pro podezøení ze spáchání 
trestného èinu. 

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

Už jen nìkolik mìsícù zbývá do otevøení nového 
Centra technického vzdìlávání a rozhodnì to 
nebude jediná novinka spojená s naší školou. 
Nezmìní se pouze budova, doèkat by se mìla také 
podoba výuky. 

Škola se zapojila do grantového projektu Tvorba 
výukových materiálù, financovaného z prostøedkù 
Evropské unie. Tento projekt umožòuje uèitelùm, aby 
si vypracovali svoje vlastní výukové materiály pro 
moderní pojetí výuky, v nìmž mají místo informaèní 
a komunikaèní technologie. Bìhem dvou let bude 
vytvoøeno celkem 58 elektronických výukových mate- 
riálù, na nichž se podílí celkem 25 pedagogù školy. 
Aby si každý vyuèující mohl zkontrolovat, zda jeho 
uèení pøineslo ovoce a žáci jej pochopili, je pøipraven 
systém testovacích otázek, který odhalí pøípadná slabá 
místa ve výuce a nutí kantory neustále na podobì 
vyuèování pracovat.

I pedagogové se èas od èasu musí seznámit v praxi 
s novými trendy ve svém oboru, pro tento pøípad 
vznikl projekt Inovace kvalifikace profesní pøípravy, do 
nìhož se SPŠ Ostrov aktivnì zapojila. Pro uèitele od- 
borných pøedmìtù a praktického vyuèování jsou orga- 
nizovány semináøe a odborné stáže, které mají rozšíøit 
pedagogùm obzory. Na konci loòského roku se první 
vyuèující naší školy vypravila na ètrnáctidenní stáž do 
Witte Nejdek a získala zkušenosti v mìrovém oddì- 
lení, v tamní zkušebnì a nástrojárnì. Projekt pokraèuje 
v letošním i pøíštím roce, dostat by se mìlo na každého, 
kdo touží po zdokonalování se. Jiný projekt, který byl 
realizován v minulém roce a bude dokonèen v letoš- 
ním, vychází z programu Veøejné informaèní služby 
knihoven, jenž každoroènì vypisuje Ministerstvo kul- 
tury ÈR. Z prostøedkù ministerstva doplnìných o vlast- 
ní finance byl zakoupen do školní knihovny systém 
Clavius, který usnadòuje práci s knižním fondem, 
využívá ve velké míøe pomoc výpoèetní techniky, do- 
káže poskytnout požadované informace pro studenty 
i širokou veøejnost prostøednictvím internetu, pomáhá 
pøi zapojení školní knihovny do systému dalších 
knihoven. Nové prostory knihovny tak èeká obslužný 
knihovní systém, který odpovídá souèasným trendùm 
v této oblasti. 

Talentovaným studentùm se na gymnáziu daøí

V souèasné dobì o sobì dali znát hlavnì talentovaní 
studenti, pøesnìji studentky, na poli literárním. Tyto 
studentky navázaly na literární úspìchy z minulých let, 
které jsou spojeny se jmény našich absolventù 
Jana Železného, Marka Steiningera èi Františka 
Reismüllera. Nguyen Thuy Linh - Helena ze sexty A 
obsadila vynikající osmé místo v soutìži Èeština je 
i mùj jazyk. Vyhodnocení soutìže se konalo v prosinci 
v Praze v budovì Zastoupení evropské komise. Hele- 
na napsala zamyšlení o svém životì v Èeské republice. 
Zdenka Pšenièková (septima A) získala èestné uznání 
v celostátní soutìži Pardubické støípky na téma: Když 
se tak trochu bojím. Navázala na úspìchy z minulého 
roku, kdy se dostala mezi finalisty literární soutìže 
o Cenu Waltera Sernera. Uspìla mezi 300 úèastníky 
z celé Èeské republiky a dostala se do výbìru nejlep- 
ších dvaceti. Slavnostní vyhlášení vítìzù se konalo na 
Nové scénì Národního divadla v Praze. V tomto škol- 
ním roce získala také èestné uznání v celostátní soutìži 
prózy Hlavnice A. C. Nora za svou povídku Largo. 
Tato povídka byla otištìna v knize Vítej zpátky, kterou 
tvoøí výbìr nejlepších próz soutìže. Zcela novým 
objevem je pro nás Radka Jankù z primy A, která 
získala Zlatý oøíšek, cenu v soutìži pro mimoøádnì 
úspìšné a nadané dìti v Èeské republice. Soutìž je mj. 
podporována Ministerstvem školství, mládeže a tìlo- 
výchovy a Ministerstvem kultury ÈR. Záznam z pøedá- 
vání tohoto významného ocenìní vysílala ÈT1 první 
den Nového roku. Zlatý oøíšek si Radka zasloužila za 
mimoøádné úspìchy v literárních, výtvarných, hudeb- 
ních a fotografických soutìžích na celostátní i evrop- 
ské úrovni. Její renesanènì košatý zábìr je obdivu- 
hodný a bude jistì zajímavé sledovat, do jaké podoby 
bude její talent dále rozkvétat. 

Výborné výsledky našich studentù v soutìžích a olym- 
piádách potvrzují, že Gymnázium Ostrov je opravdu 
školou, která podporuje a rozvíjí talentované studenty 
a své absolventy dovede pøipravit na všechny typy 
vysokých škol. 

Úspìchy ostrovských gymnazistù v pøírodo- 
vìdných soutìžích jsou veøejnosti dobøe známy. 
Bylo by však nespravedlivé pøehlédnout úspìchy 
i v dalších oborech. 

V prosinci se v Ostrovì narodilo 14 dìtí, zemøelo 
sedm obèanù. Manželství uzavøely dva páry. 
K trvalému pobytu ve mìstì se bìhem prosince 
pøihlásilo 22 osob, odstìhovalo se jich 16. Celkovì 
tedy ve mìstì pøibylo 13 obèanù. Prùmìrný vìk 
ostrovských obyvatel v prosinci 2010 byl 41,21 let. 
Celkový poèet obyvatel hlášených v Ostrovì (vèetnì 
pøilehlých obcí) k 31. prosinci 2010 byl 16 962. 

SPŠ Ostrov: 
Zapojení do projektù

Mgr. Libor Háèek Mgr. Libor Velièka

Mìstská policie Ostrov

Zmìna stavu obyvatel 
mìsta Ostrova v prosinci 2010

Matrika MÚ Ostrov 

Provoz Zimního stadionu Ostrov o jarních 
prázdninách: 

10.15 - 11.45 hod.
10.15 - 11.45 a 17.15 - 18.45 hod.
 10.45 - 13.15 hod.

 10.15 - 11.45 hod.
10.00 - 11.30 a 17.45 - 19.15 hod.

 17.45 - 19.15 hod.

Více o ZS Ostrov na: www.zsostrov.com

Pondìlí 7. února 
Úterý 8. února 
Støeda 9. února
Ètvrtek 10. února
Pátek 11. února 
Nedìle 13. února

Bruslení pro veøejnost

Radka Jankù v záznamu ÈT 1 pøebírá cenu Zlatý oøíšek.

Attila Döme
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Zprávy ze škol MDDM Ostrov
Velikonoèní výtvarná soutìž
Vyhlašujeme výtvarnou a rukodìlnou soutìž Veli-
konoèní zvíøátka ve tøech kategoriích: I. pøedškoláci, 
II. školáci do 10 let, III. školáci nad 10 let. Tvoøit 
mùžete libovolnou technikou s libovolnými mate- 
riály. Dílka oznaète cedulkou se jménem dítìte, vì- 
kem, školou a osobnì doruète do MDDM nejpozdìji 
do 11. dubna. V každé kategorii budou vyhlášeni tøi 
vítìzové. 
Ceny budou pøedány pøi Velikonoèní dílnì 21. dubna 
v MDDM. Všechny práce zde budou vystaveny od 
12. do 26. dubna.

Pololetní prázdniny 
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

Jarní prázdniny

7. února Florbal
8. února Airhockey, šipky
9. února Stolní tenis
10. února Stepmánie
11. února Kuleèník, stolní hokej a fotbal

Halový turnaj malých fotbalistù

9.00-13.30 hod. IV. roèník o Pohár MDDM Ostrov 
pro roèníky 2003
od 14.00 hod. Turnaj pro ml. pøípravku roèník 2002 

9.00-13.30 hod. IV. roèník Liapor Cupu pro roèníky 
2000/01 

9.00-13.30 hod. VI. roèník Memoriálu Zdenka Filipa 
pro roèníky 2004 a ml., 
14.00-18.30 hod. Turnaj o Pohár KV - sklenáøství pro 
ml. žáky 1998/99 

9.00-13.30 hod. o Pohár FK Ostrov pro st. žáky 
1996/97 
Každého turnaje se kromì ostrovských zúèastní 
mužstva Ústeckého, Plzeòského a Karlovarského 
kraje.

Zimní florbal 

Tradièní zimní florbal pokraèuje turnajem pro chlapce 
2.-3. tøíd. Je urèen i mimoostrovským florbalistùm. 
Družstvo chlapcù 2. až 3. tøíd tvoøí ètyøi hráèi bez 
brankáøe. Pøihlášky v MDDM do 17. 2. Prezence od 
8.30 hod. v tìlocviènì ZŠ Masarykova. Propozice na 
školách a v MDDM. Další turnaje: 5. bøezna pro 
chlapce 6.-7. tøíd a 12. bøezna pro dívky 6.-7. tøíd. 
Výsledky všech turnajù se zapoèítávají do Olympiády 
ostrovských škol.

Pøipravujeme
Masopustní karneval

Dùm dìtí spolu s OS Benjamin zvou malé i vìtší dìti 
na zábavné odpoledne s masopustními koblížky, 
v jehož prùbìhu si pøipomenou masopustní zvyky, 
ale hlavnì si dìti v maskách zasoutìží a zatanèí. 
V soutìži masek rádi pøivítáme dìti i dospìlé, zejmé- 
na v tradièních kostýmech šaška, kobyly, medvìda, 
báby s nùší, kominíka se žebøíkem, kozla atd.

Informace: 
MDDM: po-pá 10.00-18.00 hod., tel. 353 613 248
 

4. února 9.00 až 17.00 hod.

Týden v hernách 7. až 11. února 
Turnaje vždy od 9.30 hod.

5. února Hala TJ Ostrov

6. února Hala TJ Ostrov

12. února Hala TJ Ostrov

13. února Hala TJ Ostrov

19. února Hoši  2.-3.tø. od 9.00 hod.

8. bøezna 16.00 hod., spoleèenský sál DK

Prázdninové prohlídky
Cesta odpadù

Bude otevøeno pro všechny návštìvníky, kteøí si chtìjí 
prohlédnout více než sto chovaných zvíøecích druhù 
nebo se podívat na instruktážní film o tøídìní odpadù 
a jejich následném využití. Promítání filmu bude vždy 
v 10.00 hod a 13.00 hod. Naše zvíøátka uvítají, když 
pro nì pøinesete drobné dárky v podobì ovoce, zele- 
niny, tvrdého peèiva nebo vajeèných skoøápek.

Co o nich víte?  

Jednoduchý vìdomostní test o zvíøatech v Ekocentru. 
Test pro každého bude na místì vyhodnocen.

Noc se zvíøátky 

Pøenocování v Ekocentru poøádáme ve spolupráci 
s Lesy ÈR a OS Benjamin. Pro dìti od šesti do 10 let. 
Zajímavý program, soutìže a veèerní prohlídka EC. 
Pøihlášky od 1. února v Ekocentru, uzavírka pøihlášek 
21. února.

Povídání o…
…Zvìøi kolem nás. Téma je zamìøeno na bìžné i ménì 
známé druhy zvíøat žijících v našem bezprostøedním 
okolí. Informace a rezervaci si vyžádejte telefonicky 
nebo emailem.

Prohlídky pro veøejnost
V zimním období je EC kvùli nutnému klidovému 
režimu vìtšiny chovaných zvíøat pro prohlídky 
otevøeno pouze ve všední dny 13.00-16.30 hod. 
Mimo tuto dobu možno domluvit prohlídky na tel. 
353 842 389, 731 615 658. O víkendech je zavøeno!

7. až 11. února 10.00-15.00 hod.

10. a 11. února 11.00-16.00 hod.

26. až 27. února 

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

Program

Koncert bývalých absolventù ZUŠ v rámci oslav 55 let 
založení ZUŠ

Interní koncert, zahrají žáci hudebního oboru. 

Akce mimo Ostrov
: Okresní kolo ve høe na 

akordeon, zúèastní se žáci Nikolaje Dorogovtseva.

 Okresní kolo ve 
høe na klavír, zúèastní se žáci klavírního oddìlení. 

 Okresní kolo ve høe na kytaru, zúèastní 
se žáci kytarového oddìlení. 

20. února 17.00 hod., divadelní sál DK Ostrov

24. února 17.00 hod., sál ZUŠ 

17. února ZUŠ Chodov

18. února ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary:

ZUŠ Nejdek:

Brzy si dìti zaènou užívat volných dní na jarních 
prázdninách. Odpoèinek je jistì zasloužený, pøed- 
cházel mu totiž nároèný mìsíc. Žáci se více èi ménì 
snaživì pokoušeli vylepšit skóre v klasifikaèních 
sešitech svých uèitelù v písemkách a pøi zkoušení. 
Vysvìdèení je rozdáno, první pololetí školního 
roku uzavøeno. V jeho historii je však ještì leccos, 
co na tìchto stránkách nebylo napsáno… 

Nejen žáci sbírají body ve sportovních soutìžích. 
Zaèátkem loòského prosince vyrazil tým našich peda- 
gogù do Karlových Varù na tradièní volejbalový turnaj 
pro uèitele našeho okresu. Letošní „Vánoèka“ pøivítala 
deset týmù. Ve skupinì jsme obsadili tøetí místo po 
dvou výhrách, jedné remíze a jedné prohøe. V závì- 
reèném boji o 5. a 6. místo jsme zvítìzili. O toto 
umístìní se zasloužili uèitelé Radoò, Šetka, Petráò, 
Pešík, Šikýø a uèitelky Vítková a Jílková. Gratulujeme! 

V prosinci se uskuteènilo školní kolo olympiády z èes- 
kého jazyka. Po vyhodnocení gramatické èásti a sloho- 
vých prací se vítìzem stal David Všetièka z 8. B, na 
druhém místì skonèila Nikola Tomínová z 9. A a tøetí 
místo obsadila Lucie Šupolová z 9. A. První dva žáci 
postupují do okresního kola. Gratulujeme! V lednu se 
uskuteènil zápis dìtí do prvních tøíd. Po našich chod- 
bách se poprvé prošli budoucí prvòáèci, kteøí pøišli 
k zápisu. Dáreèky pro nì vyrobili žáci 5. A, B s uèitelka- 
mi Budaiovou a Markvartovou. 

Všem dìtem i pedagogùm ostrovských škol pøejeme 
hezké jarní prázdniny!

ZŠ Májová

ZUŠ Ostrov

Jaroslav Chmelík, zást. øed. ZUŠ

Mgr. Michaela Budaiová-Hanakovièová

Ekocentrum 

Václav Hraba, vedoucí EC

Herny nabízejí dìtem zábavu i o prázdninách.                                                                                                  Foto: Archiv MDDM Ostrov Bc. Šárka Märzová, ved. oddìlení 
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Rozhovor
Ludmila Pekaøová maluje herbáø

Co Vás zavedlo do 
Ostrova?

Odkdy se vìnujete malování?

Nejradìji malujete zøejmì kvìtiny?

Po studiu jsem nastoupila 
do porcelánky v Bøezové 
u Karlových Varù. Man- 
žel pracoval v Závodech 
mechanizace a automa- 
tizace (ZMA) Ostrov 

a v Ostrovì jsme získali byt. V té dobì, v roce 1956, 
jsem už mìla tøi syny a do práce jsem nechodila. 
V roce 1962 jsem ale ovdovìla a zaèala jsem pracovat 
v ZMA, kde jsem byla zamìstnaná až do dùchodu. Své 
tøi syny jsem vychovala sama. Postupnì se do Ostrova 
pøistìhovali také moji rodièe a sestra s rodinou.

Jako dítì jsem trochu malovala, ale nebyl to mùj 
hlavní zájem. Mìla jsem ráda jakékoli ruèní práce jako 

háèkování, pletení a jiné. Poté, co jsem se vdala, moc 
èasu na kreslení nebylo. Chodila jsem do práce a také 

jsem se starala o zahrádku. Kreslila jsem si obèas jen 
po veèerech, když dìti usnuly, nebo pøímo na naší 
zahrádce. Dostatek èasu ke kreslení jsem získala 
teprve v dùchodu.

Zezaèátku jsem malovala skoro výhradnì kvìtiny. 
S maminkou, která kreslila už od svého dìtství, jsem 
zaèala malovat herbáø. To ona mì pøivedla k tomu, že 
z každé kresby je tøeba udìlat obrázek. Do té doby 
jsem totiž kreslila stylem: kreslím, èmárám a zahodím. 
(Na výstavì na radnici byly na nìkolika panelech prá- 
vì i malé kresby kvìtin z mého tehdejšího herbáøe.) 
Kreslila jsem vìtve stromù, šišky, kvìtiny, které jsem si 
utrhla… Pozdìji jsem zaèala s krajinkami. Ráda kreslím 
sluneènice a pivoòky, ale i polní kvìtiny. Nejèastìji 
maluji vodovými barvami, tìmi jsem namalovala 
skoro všechno, co dnes mám. Teprve pøed ètyømi roky 
jsem zaèala používat i olej. To obnáší vìtší náklady, 
protože rámy s plátnem, barvy, oleje a laky jsou dražší. 
Nejsem však jinak nároèná, a tak mohu investovat do 

Pøekvapení pro návštìvníky Staré radnice nabízela po celý leden výstava nazvaná Ostrovský herbáø. Pùsobivé kresby a pøedevším akvarely s motivy 
kvìtin, bylin, stromù, pøírodních zátiší i pohledù na krajinu se poèítaly na stovky. Co se nevešlo na stìny a panely, mohli si zájemci prohlížet v pøiložených 
poøadaèích. Autorkou všech tìch záznamù o pøírodì byla Ludmila Pekaøová, která se letos dožívá osmdesátky. Pochází z Ústí nad Labem, v šesti letech se 
s rodièi pøestìhovala do Prahy. Tam žila do osmnácti let a vystudovala keramickou školu, obor hrnèíøství.  V Ostrovì žije už déle jak pùl století. „V Ostrovì 
se mi žije dobøe, jsem zde spokojená,“ øíká. 

svého malování. Kamkoli jdu, nosím s sebou malý 
notes a fix nebo pero a cestou kreslím, co vidím. Je to 
tak trochu posedlost. Takových kreseb mám stovky. 
Doma èasto vezmu štìtec a obrázek trochu barvami 

upravím, koloruji. Døíve jsem hodnì kreslila pøímo 
v pøírodì, ale dnes už chodím málo. Proto si vše, co 
mì venku zaujme, vyfotím, uložím do poèítaèe a pod- 
le fotografií pak doma kreslím.

Nikdy jsem nemalovala pro výsledek, ale pro potì- 
šení ze samotné tvorby. Byla to i urèitá forma úlevy, 
když jsem mìla mnoho starostí. Svou první výstavu 
v životì jsem mìla teprve minulý rok na jaøe, tehdy mi 
ji z vlastní iniciativy zaøídila ve Vejprtech majitelka 
galerie paní Romová. Letošní výstava na radnici zas 
vznikla z popudu pracovnice Domu kultury, Jany 
Dvoøákové. Výstava byla taková retrospektiva k mým 
narozeninám. Pomoc s organizací mi nabídla Ema 
Brázdová a byla duší výstavy. Lektorka výtvarné 
výchovy Vlastimila Wasyluková z Prahy, se kterou se 
znám z týdenních výtvarných kurzù poøádaných 
Domem kultury, vytvoøila koncepci výstavy, vybrala 
a uspoøádala obrázky a nìkolikrát mi pøijela pomoci. 
Vlastní instalaci v prostorách radnice realizovaly 
ostrovské malíøky Ateliéru malby Jany Matouškové. 
Pomáhala mi i moje rodina a pøátelé. Tìm všem, které 
jsem zmínila, patøí mùj velký dík. 

Døíve jste své obrázky nevystavovala?

Máte ještì další zájmy?

Plánujete další výstavy?

Jak jde èas, své koníèky mìním. Háèkovala jsem, 
pletla, šila, pìstovala skalnièky. Teï v dùchodu si hlav- 
nì kreslím. Asi dva roky mì bavil i patchwork. Ráda 
také ètu, chodím do knihovny, dívám se na televizi, 
luštím sudoku a uèím se na poèítaèi, kde si upravuji 
fotografie svých obrázkù.

Já jsem èlovìk, který moc neplánuje. Buï se mi do 
nìèeho chce, nebo ne. Jsem netrpìlivá, a když mì 
nìco napadne, jdu to udìlat. Myslím ale, že tato 
výstava bude poslední. Jinak jsem svým založením 
optimista a nadšenec. Když mì nìco zaujme, jsem 
schopná se do toho pustit i teï a nebojím se uèit se 
nové vìci. 

Rozhovor pøipravila Dominika Planková, 
zpracovala Irena Janeèková 
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kulturní pøíloha 2/2011

Všechny svìtomilce, svìtobìžníky èi hledaèe 
vnitøních svìtù zveme na další ze série úspìšných 
výstav fotografií. Po trilogii R(osvícení), S(plynutí) 
a P(ohledy) jsme pøipravili, opìt ve spolupráci s Ne- 
formálním sdružením Taši Delé, výstavu s názvem 
S(vìty). Své S(vìty) pøedstaví amatéøi i zruèní foto- 
grafové z našeho kraje. Na vernisáži 4. února 
v 17.00 hod. se mùžete tìšit na Primitivy neznámé 
kultury (relaxaènì meditativní hudba) a Martina Jiøíka 
(folk-bluesový písnièkáø). Také bude možno zakoupit 
tradièní pøedmìty vyrobené tibetskými uprchlíky 
v Indii a podpoøit tím jejich vzdìlávání. 

V letošním roce zahájíme 3. bøezna nádhernou expo- 
zicí Modelová železnice. Výstava pøedstaví práci èle- 
nù ostrovského Klubu železnièních modeláøù. K vidì- 
ní bude mnoho modelù starších i nových mašinek, 
drážních budov a kra- 
jiny kolem železnice. 
Vystaveny budou také 
plakáty, fotografie 
a mnoho ostatních 
exponátù patøících 
k železnici. Další zají- 
mavou i pouènou 
výstavou bude foto- 
graf ická expozice 
Václava Vlka. Autor je 
sice známý jako spi- 
sovatel, ale je zároveò 
i cestovatelem a za- 
páleným fotografem. 
Výstava Jeruzalém - 
Svatá zemì aneb Po 
stopách Ježíše Krista 
bude probíhat sym- 
bolicky v dubnu, v èa- 
se kolem Velikonoc. 
Na letní prázdniny 
jsme pøichystali vý- 
stavu Lucie Seifertové 
Dìjiny udatného èes- 
kého národa v obrazech. Výstava 70 metrù dlouhé 
knihy si zaslouží urèitì zájem mnoha návštìvníkù. 
Mùžeme prozradit, že si budete moci zakoupit 

V èervnu 1961 byla ve významné 
památce Ostrova, v ranì barokním 
Letohrádku v Zámeckém parku, 
zøízena Mìstská galerie výtvarného 
umìní, a to díky úsilí místních uèitelù 
výtvarné výchovy. Tato instituce roz- 

víjela svoji plodnou èinnost po šest následujících 
let. V r. 1966 byla úøedním aktem pøipojena jako 
poboèka ke Galerii umìní Karlovy Vary. V tomto 
smysluplném souruèenství budovala a rozšiøo- 
vala svoji odbornou prestiž už na celorepubli- 
kové úrovni. A tak je tomu dodnes. K význam- 
nému jubileu budou programovì zamìøeny 
všechny výstavy a na nì navazující edukaèní 
a popularizující poøady letošní sezóny. Zvolili 
jsme si motto: Galerie je tu pro vás.

I v dobì finanèního nedostatku budou pro milovníky 
umìní pøipraveny výstavy jak autorù odjinud, do- 
byvších si celorepublikovou slávu a uznání, tak 
umìlcù pùsobících ve zdejším regionu, ba dokonce 
v Ostrovì. Velice se tìšíme na retrospektivní výstavu 
jednoho ze zakladatelù ostrovské galerie, pedagoga 
a výtvarníka Jiøího Zavorala, která rovnìž pøipomene 
i ostatní „matky a otce“ galerie: Evu Berdychovou, 
Lubomíru Kostkovou, Miroslava Lázinku a Miroslava 
Uttla. Úkolem, kterým se nyní intenzívnì zabýváme, 
je pøíprava pøehlídky, která by formou plakátù, kata- 
logù, pozvánek, fotografické i stavební dokumentace 
z archivu galerie pøiblížila všechno zajímavé dìní, 
které se zde za uplynulých 50 let uskuteènilo. Nebylo 
toho málo, jen výstav do r. 1972, kdy zaèala velká 
rekonstrukce galerijního objektu (do r. 1982), se 
uskuteènilo sto dvacet ètyøi. Osmdesátá léta pak byla 
spojena se slavnými výstavními projekty tzv. pro- 
skribovaných umìlcù, na jejichž výstavy se z Prahy 
vypravovaly autobusy. Mezi nejslavnìjší patøila 
pøehlídka tvorby Olbrama Zoubka nebo sester 
Válových. 

Ostrovští si do Letohrádku navykli chodit i na kon- 
certy a pøednášky. Nové tisíciletí pøineslo do galerijní 
praxe nové metody a zpestøení èinnosti. Zdaleka již 
nestaèí výstavy pøipravit, musíme je doplnit øadou 
poøadù: komentovanými prohlídkami, edukaèními 
programy, tvùrèími dílnami. Snažíme se otevírat po- 
myslnou bránu do galerie, chceme návštìvníky, od 
malých dìtí až po seniory, více bavit, pøinést jim 
potìšení z poznání a zbavovat je ostychu pøed 
souèasným umìním. To vše bude pøibližovat výstava, 
kterou jsme nazvali 1/50. Možná, že si nìkteøí 
návštìvníci Letohrádku neuvìdomují, že zdejší gale- 
rie je i významným centrem shromažïujícím èeskou 
grafiku a kresbu 20. století. V odborných kruzích jsou 
obì sbírky velmi oceòovány a žádná z výstav, pøed- 
stavující promìny èeského grafického nebo kreslíø- 
ského umìní, se neobejde bez dìl, zapùjèených 
z Ostrova. Na letošek z obrovského poètu grafických 
listù, prakticky od všech mistrù èeské grafiky, pøi- 
pravujeme výstavní soubory pod názvem 2/50. První 
bude otevøen koncem dubna, kdy zahajujeme vý- 
stavní sezónu, druhý v záøí, a pøedstaví skuteèné 

Na pozadí jazzových klavírních improvizací se 
odehrává hudebnì-divadelní pøedstavení, mono- 
drama pøedstavující všední aspekty života, vyložené 
ve zcela nevšedních souvislostech. Je to dialog hudby 
a mluveného slova. Netradiènì pojaté divadelní 
pøedstavení, ve kterém je možno oèekávat pùsobivé 
herecké výkony Tomáše Peška za doprovodu jazzo- 
vého piana Jana Hovorky. Premiéra monodramatu 
Simul se uskuteènila na jaøe Léta Pánì 2009 ve stu- 

Pøijïte na výstavy do klášterního kostela

i leporelo stejného názvu. V záøí a øíjnu zavítá do 
Ostrova vzácná návštìva: Karel Zeman. Bohužel ne 
již sám osobnì, ale s výstavou Filmový kouzelník 
Karel Zeman. K této výstavì, která bude zajímat urèitì 

všechny generace, 
bude vyhlášena v jar- 
ních mìsících soutìž, 
týkající se Zemano- 
vých filmù. Podrob- 
nost i  se doètete 
v nejbližších èíslech 
Ostrovského mìsíè- 
níku. V listopadu se 
mùžete tìšit na nád- 
herné obrazy hereèky 
a zpìvaèky Vlasty Ka- 
hovcové. Na sklonku 
roku se pak opìt 
setkáme se sbìrateli 
a tvùrci betlémù. Již 
od zaèátku roku hle- 
dáme nové exponáty, 
kterými bychom vás 
na výstavu pøilákali. 
Svùj vlastní betlém 
slíbili vytvoøit žáci 
nynìjší tøetí tøídy ZŠ 
Myslbekova.
Doufám, že se nám 

všechny tyto nádherné výstavy podaøí opravdu do 
Ostrova pøivézt a hlavnì, že vás zaujmou a pøijdete se 
na nì podívat. 

Únor je sice klidovým mìsícem klášterního areálu v Ostrovì, to ale neznamená, že jeho pracovníci 
odpoèívají. Naopak, pomalu se rozjíždí celoroèní èinnost a s ní i nové výstavy. 

Simul neboli Souèasnì
dentském klubu ULeguána v Ústí nad Labem. Doèka- 
la se nìkolika málo repríz a inscenátoøi se již setkali 
s mnoha roztodivnými reakcemi publika, od napjaté- 
ho oèekávání až po oèekávané napìtí… Jedineèná 
atmosféra souladu pronášeného slova, hudby a vše- 
objímající kontemplace je vytváøena Tomášem Peš- 
kem (slovo) a Janem Hovorkou (hudba), jehož ná- 
vštìvníci Ostrovské radnice již mohou znát napø. 
z Veèera akustického jazzu.

S(vìty) na Staré radnici

Ostrovská galerie 
slaví 50 let svého trvání 

Pokraèování na stranì 10Martin Jiøík

rep.

Vìra Èarná, ved. Kláštera Ostrov
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Kinokavárna

DÙM KULTURY OSTROV

Pøipravujeme v kinì na bøezen

Pùjèovna DVD - novinky
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DVD kino a kino dìtí

SALT
Angelina Jolie v roli agentky CIA, která je obvinìna, 
že je ruskou špionkou 

AGORA
Agora je výletem do støedovìkého Egypta, kdy byla 
znièena nejvýznamnìjší knihovna své doby.

SEXY 40
„Roš�ácký“ Justin Bartha a krásná a nestárnoucí 
Catherine Zeta-Jones vytvoøili pár, který se staví proti 
pøedsudkùm spoleènosti.

ÈARODÌJÙV UÈEÒ
Nicolas Cage zauèuje nového uènì, aby spoleènì 
chránili Manhattan pøed zlem.

SHREK ZVONEC A KONEC
Co nás èeká ve ètvrtém posledním díle? Ještì více 
Shreka…

6. února 15.00 hod., vstupné 40 Kè, 103 minut

Tvùrci filmu se v milované sérii pøí- 
bìhù o hraèkách Toy Story vrací do 
kouzelného svìta nám dobøe zná- 
mých hraèek. Chlapec Andy už vy- 
rostl a chystá se na vysokou školu. 
Buzze, Woodyho a zbytek hraèek 
tak èeká nejistá budoucnost. Staøí 
známí hrdinové se dostanou do 
školky plné rozjívených dìtí a bato- 
lat. Obzvláštì nezkrotná batolata se 

už nemohou doèkat, až dostanou tyhle „nové“ hraèky 
do svých malých, upatlaných ruèièek. Protože naše 
hrdiny èeká nejedna horká chvilka, dobøe ví, že nesmí 
jeden druhého zradit a že se musí držet pohromadì. 
A k tomu všemu èeká panenku Barbie první osudové 
setkání s Kenem… Èeská verze 

13. února 15.00 hod., vstupné 30 Kè, 61 minut

Pásmo pohádek pro nejmenší diváky: Krtek a víkend, 
Krtek a pramen, Krtek a flétna, Doktorská pohádka, 
Krtek a uhlí, Krtek a robot, Krtek a metro, A neøíkej mi 
Vašíku

20. února 14.00 hod., vstupné 40 Kè, 147 minut

Zaèátek již ve 14.00 hodin.
Mimozemští roboti mìnící se v pozemská auta jsou 
zpátky. A jak už to tak v pokraèování chodí, druzí 
Transformers mají být akènìjší, napínavìjší a zábav- 
nìjší. To pøi vzpomínce na první díl vyvolává otázku, 
zda to vùbec jde. Èeská verze

27. února 15.00 hod., vstupné 30 Kè, 65 minut

Pásmo pohádek složené z veèerníèkù ÈT. Z deníku opi- 
èáka Maka: II. Dobrodružství na kolejích, Velryba Deci- 
málka: Jak je mrož nechtìl pustit na maják, Kosí bratøi: 
Jak si vyšli do zoo, Jak si pochutnali na lívancích, Snìžný 
muž Hugo: Škola ticha, O Sazínkovi: O dvou nepo- 
slušných hvìzdièkách, O hajném Robátkovi: Jak pan 
Kotrè natrhal Josefce svatební kytku, Jak pan Kotrè za- 
sedl hájovnu, Jája a Pája: Jak dostali od Krkovièky kozu

TOY STORY 3

KRTEK A VÍKEND

TRANSFORMERS: 
POMSTA PORAŽENÝCH

KAMARÁDI Z TELEVIZE II.

3. a 4. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 75 Kè, 126 minut, èeské titulky

Premiéra
Sam zaène pátrat po pùvodu podivného signálu, který 
byl vyslán z dávno zavøené poèítaèové hry a který mohl 
poslat pouze jeho otec; ocitne se v digitálním svìtì, ve 
kterém je jeho otec již 20 let uvìznìn. Oba se vydávají 
na nebezpeènou pou� po vizuálnì úchvatném digitál- 
ním svìtì. Produkce: USA. Žánr: dobrodružný, sci-fi

4. a 5. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 60 Kè, 129 minut, èeské titulky (*15) 

Premiéra
Filmové zpracování druhého dílu slavné knižní trilogie 
Stiega Larssona. Lisbeth Salanderová se po roce vrací 
ze zahranièí a vzápìtí je obvinìna z vraždy dvou novi- 
náøù. Policie zahajuje celostátní pátrání a vytahuje na 
svìtlo její potenciální nebezpeènost… 
Produkce: Švédsko. Žánr: krimi, thriller

5. a 6. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 91 minut, èeské titulky (*15)

Premiéra
Nejoèekávanìjší hororová událost roku. Chce to pev- 
né nervy a pøipravit se na pár bezesných nocí. Nevìøili 
byste, jak strašidelné mùžou být zábìry z prùmyslo- 
vých kamer. Vítejte v obyèejné americké domácnosti, 
kde se záznam z kamer mìní v hrùzné divadlo… 
Produkce: USA. Žánr: horor

10. a 11. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 70 Kè, 101 minut, èeské titulky

Premiéra
Kamarád taky rád. Kassie (Jennifer Aniston) je emanci- 
povaná ètyøicítka se smyslem pro humor. Má kariéru, 

pøítele… ale rozhodne se mít dítì bez muže, pomocí 
dárce spermatu. To se kamarádovi nelíbí a udìlá zá- 
mìnu. Pak se jejich cesty na sedm let rozejdou. Ale je 
tu malý, okatý rozumbrada Sebastian. 
Produkce: USA. Žánr: komedie

11. a 12. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 60 Kè, 80 minut, èeské titulky (*15)

Premiéra
Pìt lidí v pasti. A bude ještì hùø. Jeden z nich je totiž… 
Když nejede výtah v mrakodrapu, je to nepøíjemné. 
Když jste zrovna uvnitø té plechové krabice, je to peklo. 
A když je v ní s vámi nìkdo, kdo vám usiluje o život, je 
to horor. Produkce: USA. Žánr: horor

TRON LEGACY 

DÍVKA, KTERÁ SI HRÁLA S OHNÌM 

PARANORMAL  ACTIVITY 2 

ZÁMÌNA 

ÏÁBEL 

Jako zpestøení programu našeho kina jsme na 
11. bøezna od 17.00 hod. pøipravili pro všechny 
milovníky cestování, pøírody a extrémních 
sportù festival Expedièní kamera.

Pro rok 2011 porota vybrala tyto filmy:

Veškeré informace o festivalu i filmech najdete 
na: www.expedicnikamera.cz 

EXPEDIÈNÍ KAMERA
Celoveèerní promítání filmù o dobrodružství, divoké 
pøírodì, extrémních zážitcích i sportech.
Budeme promítat ty nejlepší èeské i zahranièní filmy 
uplynulé sezóny, vesmìs vítìzné snímky z rùzných 
mezinárodních festivalù.

MONGOLSKO - VE STÍNU ÈINGISCHÁNA
ALONE ON THE WALL - SÁM VE STÌNÌ
BRAHMAPUTRA
POSLEDNÍ LOVCI
ZTRACENÝ HORIZONT
PROJEKT KAÈKAR
ENTÉ NÓS - MEZI NÁMI
JAKO STAØÍ ARGONAUTI

12. a 13. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 65 Kè, 84 minut, èeská verze 

Premiéra
Gulliver mezi Liliputány. Lemual Gulliver je obyèejný 
redaktor, který bìhem výpravy na Bermudy ztroskotá 
a dostane se do dosud neobjevené zemì Liliputánù, 
kde je pro místní obyvatele obrem. 
Produkce: USA. Žánr: dobrodružná komedie

17. až 20. ètvrtek až nedìle 17.00 hod.
18. a 19. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 70 Kè, 146 minut, èeská verze 

 
Repríza
Voldemortova moc roste. Nyní ovládá Ministerstvo 
kouzel a Bradavice. Harry, Ron a Hermiona se rozhod- 
nou dokonèit Brumbálovu práci a najít zbytek Horcru- 
xù, aby porazili Temného pána. Ale mají jen malou na- 
dìji, takže všechno musí jít podle jejich plánu. Pro- 
dukce: VB. Žánr: dobrodružný, drama, rodinný, fantasy

24. a 25. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 75 Kè, 92 minut, èeská verze 

Premiéra
Jeden z nejkomiètìjších pøíbìhù, jaký kdy byl natoèen, 
pøi kterém vám budou vstávat vlasy na hlavì. Nejhle- 
danìjší a nejfešnìjší bandita království, Flynn Rider, se 
domluví s krásnou a nezkrotnou dospívající dívkou, 
která je zavøena ve vìži a je také majitelkou dvacet 
metrù dlouhých magických zlatých vlasù… 
Produkce: USA. Žánr: animovaný, rodinný

25. a 26. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 60 Kè, 104 minut (*12) 

Repríza
Legendární režisér Juraj Herz se rozhodl otevøít jednu 
z nejkontroverznìjších kapitol èeských dìjin, pová- 
leèný odsun Nìmcù, pøi nìmž se spravedlivý hnìv 
èasto mísil s tìmi nejnižšími pudy, a spolu vytváøely 
nesmazatelnou krvavou stopu. 
Produkce: ÈR, Nìmecko, Rakousko. Žánr: drama

26. a 27. sobota a nedìle 17.00 hod.
Vstupné: 70 Kè, 137 minut 

Repríza
Zaèátky v 17.00 hodin. Hoøká komedie o tom, jací 
jsme byli v sedmdesátých letech minulého století, kdy 
bigbeat a dlouhý vlas byly rebelií proti tesilové instituci 
táta-máma, proti umaštìné kultuøe televizních estrád 
a nedìlních odpolední s dechovkou, proti husákov- 
skému socializmu, kdy k tomu, abyste dostali pøes 
držku od policajta, staèilo mít právì jen ty dlouhé vlasy 
anebo natržený obèanský prùkaz. Produkce: ÈR. Žánr: 
tragikomedie

GULLIVEROVY CESTY 

HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI - 1. èást

NA VLÁSKU 

HABERMANNÙV MLÝN 

OBÈANSKÝ PRÙKAZ 

MEGAMYSL, FOTØI JSOU LOTØI 
NEVINNOST, CIZINEC, VARIETÉ
LETOPISY NARNIE: PLAVBA JITØNÍHO 
POUTNÍKA

Ilona Hálová, vedoucí kin

Pøipravujeme Expedièní kameru



27. února nedìle 15.00 hod.
Interaktivní loutkové divadlo, které není 
pouhou podívanou, ale zároveò hrou

Uvádí Studio Damúza Praha

Pohádka na motivy 
nìmeckého 
spisovatele 
Theodora Storma

Byl jednou jeden dome- 
èek, v tom domeèku sto- 
leèek, na stoleèku...

Pohádkový pøíbìh o tom, co všechno se mùže stát na 
opuštìném noèním stolku

DEŠ�OVÁ VÍLA  

11. února pátek 19.00 hod.

Hudebnì divadelní 
pøedstavení na pozadí 
jazzových klavírních 
improvizací

SIMUL neboli SOUÈASNÌ

19. února sobota 20.00 hod. 
Spoleèenský sál DK Ostrov

Tradièní oblíbený ples 
Na spoleèenském sále k tanci a poslechu hraje 
skupina Petr nebo Pavel spoleènì s plzeòskou 
kapelou MHS pod vedením Petra Kratochvíla. 
V Kavárnì Domu kultury mùžete tanèit spoleènì 
s Tuláky. Country tance nám zatanèí COUNTRY 
CLUB pøi MDDM Ostrov.

COUTRY PLES DOMU KULTURY 
OSTROV 2011 
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Pøipravujeme

STARÁ RADNICE OSTROV 

Kultura

11. bøezna pátek 19.00 hod.

Pøednáška Milana Kšíra
        
29. bøezna úterý 19.30 hod. 
Divadelní sál DK Ostrov

 

ÈÍNA jak ji neznáte

KONCERT MELANIE SCHOLTZ QUARTET 

KLÁŠTER OSTROV

Provoz kláštera: 
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 nebo 353 800 523. 

4. února pátek 17.00 hod.
Vernisáž výstavy

Výstava fotografií kolektivu autorù
Potrvá do 28. února.

S(VÌTY)

Jazzový koncert s etnickými prvky
V rámci èeského turné zavítá i do Ostrova „velký 
èernošský hlas z Kapského Mìsta“, Melanie Scholtz, 
èernošská zpìvaèka, která absolvovala College of 
Music v Kapském Mìstìv roce 2000 v oboru operní 
a jazzová pìvkynì. Její hlas zvítìzil na mnoha jiho- 
afrických jazzových soutìžích a festivalech. Bìhem 
své kariéry zpívala ve Španìlsku, Portugalsku, Nizo- 
zemí, Maroku, Norsku, Švédsku, Rakousku. Spolu- 
pracovala s mnoha hudebníky rùzných národností 
(norská kapela Inkala, belgický pianista Jack van Poll, 
Al Jarreau, Joe McBride ad.).

3. bøezna ètvrtek17.30 hod. 
Kostel Zvìstování Panny Marie

Výstava Klubu železnièních modeláøù pøi MDDM 
v Ostrovì pøedstaví modely kolových a trakèních 
vozidel, budov, krajiny, dále fotografie, plakáty a vše, 
co s železnicí souvisí. Návštìvníci si budou moci 

MODELOVÁ ŽELEZNICE 

vyzkoušet provoz 
malé školní že- 
leznice. 
Školy, školky a dru- 
ž iny se mohou 
pøedem objednat 
na tel. 724 509 195,
351 001 003.

Výstava potrvá do 12. dubna.

V pøípadì dostateèného zájmu ze strany taneèníkù 
budeme poøádat Pokraèovací taneèní kurzy v bøeznu 
se zahájením 20. února. 
Taneèním dnem je nedìle, zaèátek v 18.00 hod. Další 
termíny: 27. února, 6., 13., 20., 27. bøezna. Celkem 
šest lekcí po tøech vyuèovacích hodinách. 
Kurzovné 1100 Kè na osobu. Taneèní povede taneèní 
mistr Petr Dytrych. Hlaste se v IC v DK Ostrov nebo 
na e-mail: jenistova@dk-ostrov.cz

POKRAÈOVACÍ TANEÈNÍ KURZY

22. února úterý 19.30 hod. 
Divadelní sál DK Ostrov
Pavel Fiala - Josef Dvoøák

 
Legendární inscenace s Josefem Dvoøákem 
v hlavní roli
Postavièka prostého lidového chytráka, který se zaplé- 
tá v šachové partii mocných poskytuje Josefu Dvoøá- 
kovi prostor pro øadu brilantních klaunských èísel. 
„…Ta snaha neustále pøedstírat, hrát vždy tu roli, která 
se právì žádá, vytìžit z každé situace i nìco pro sebe, 
onen bezpáteøný konjukturalismus, snaha vytváøet 
i na troskách za každou cenu zdání idylky… není nám 
to všechno pøíliš povìdomé?“

Úèinkují: Josef Dvoøák, Markéta Hrubešová,  
Rostislav Trtík, Karel Gult / Jiøí Veit, Veronika 
Bajerová / Dagmar Schlehrová.
Režie: Josef Dvoøák

Zakoupené vstupenky jsou platné.

S PYDLOU V ZÁDECH

Omlouváme se všem návštìvníkùm za zmìnu 
pøedstavení, která vznikla z technických dùvodù 
v Divadelní spoleènosti Josefa Dvoøáka.
Pùvodnì plánované pøedstavení CHUDÁK 
HARPAGON  uvedeme v náhradním termínu.

24. února ètvrtek 17.00 hod., T klub 

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

TANEÈNÍ PODVEÈER



Výstavní prostory na Staré radnici se 7. ledna zaplnily 
do posledního místa, lidé sedìli i na zemi a pøista- 
vených židlích. Vernisáž ostrovské malíøky pøipomí- 
nala pøátelským ovzduším spíš rodinnou oslavu, 
možná i proto, že ji její obdivovatelky v èele s Emou 
Brázdovou uspoøádaly k autorèiným osmdesátinám. 
Ludmila Pekaøová byla až dosud neznámou umìlky- 
ní, pøestože celá desetiletí pilnì maluje a kreslí. 
K jejímu objevení pomohla náhoda. 

„Dozvìdìla jsem se od pracovnice ostrovské charity, 
že paní Pekaøová by se chtìla se mnou sejít, protože ji 
zaujaly na mé výstavì mé obrazy, a ona sama že také 
maluje. Netušila jsem ale, jaké mì u ní èeká pøekva- 
pení, bylo to ohromující množství velmi dobrých 
maleb a kreseb, o kterých nikdo nevìdìl. Okamžitì 
jsem si øekla, že by stálo za to ukázat je veøejnosti,“ 
uvedla malíøka a galeristka Jiøina Romová. 

Osmdesátiletá Ludmila Pekaøová vystupuje jako 
umìlkynì velmi skromnì. Nikdy døív ji nenapadlo, že 
by mìla své výtvarné práce nìkde ukazovat.

„Nemìla jsem potøebu se svými obrázky nìkam 
chodit. Teprve paní Romová mì pøimìla k tomu, 
abych svou práci pøedvedla veøejnì. Uspoøádala mi 
loni výstavu v galerii JA.RO ve Vejprtech, všechno 
zorganizovala a zaøídila úplnì sama. A byla to moje 
první výstava v životì,“ svìøila se Ludmila Pekaøová. 
Zatímco na první výstavì pøedstavila pøevážnì své 
olejomalby, na druhé nabídla návštìvníkùm radnice 
stovky akvarelù kvìtin, bylin, krajin a zátiší.
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Dana Kolovratníková, vedoucí TIC

Tentokrát v Havajském stylu

Kdo pøijde obleèen jako rovnou ze slunné Havaje, 
získá od nás malý dáreèek. Havajský kostým však není 
podmínkou. V prùbìhu veèera èeká návštìvníky 
bohatá tombola, videoprojekce, sportovní vystou- 
pení, známá sportovní osobnost a celým veèerem 
bude provázet skvìlá kapela Las Pegas.

V sobotu 5. února od 20.00 hod. se v Domì 
kultury Ostrov budou již tradiènì vyhlašovat 
nejlepší sportovci mìsta Ostrova za rok 2010. 

19. února ve 20.00 hod. se koná v baru Atlantis 
zábavná show Na Stojáka (Stand up comedy), 
kterou urèitì znáte z televize. V prùbìhu veèera na 
vás èekají humorné a komické scénky v podání 
známých umìlcù Karla Hynka a Daniela Èecha. 

Informaèní centrum v Domì kul- 
tury Ostrov se nyní nazývá Turistic- 
ké informaèní centrum. Díky roz- 
sahu provozní doby a hlavnì služ- 
bám, které nabízí svým zákazní- 
kùm, splòuje totiž naše infocen- 

trum všechny podmínky Èeské centrály cestov- 
ního ruchu Czech Tourism a pro letošní rok opìt 
získalo certifikát se zaøazením do databáze 
Oficiálních turistických center. 

Z poskytovaných služeb nabízí mimo základních 
informací také prodej map a suvenýrù, informace 
o jízdních øádech, prodej místenek v síti AMS a online 
vstupenek v síti Ticket Art, Ticketportal a Colosseum, 
veøejný internet, kopírování a výlep plakátù. 
Prodáváme zde vstupenky na veškeré akce Domu 
kultury a obsluhujeme pùjèovnu DVD. Novinkou, 
která souvisí se získáním certifikátu Czech Tourismu 
pro letošní rok, je monitoring návštìvnosti a využí- 
vání služeb infocentra a také nové oficiální oznaèení: 
TIC (Turistické informaèní centrum). 

Infocentrum 
zmìnilo nejen název

Fotografie mìsíce Fotoklubu Ostrov. Název: Zima. Autorka: Lenka Køížová

Ludmila Pekaøová oslavila 
jubileum výstavou

Setkání 
ostrovských sportovcù

Karel Kunz

red

grafické vrcholy z tvorby Maxe Švabinského, Emila 
Filly, Bohumila Kubišty, Otakara Kubína, Jana 
Zrzavého, Rudofa Kremlièky, ale i Zdeòka Sýkory, 
Vladimíra Boudníka, Jiøího Anderleho ad.

V èervnu budou oslavy galerijního jubilea vrcholit 
(i proto, že Mìstská galerie byla otevøena 23. èervna 
1961). Jednou z nejdùležitìjších akcí bude Den 
otevøených dveøí v Letohrádku Ostrov. Pøipravujeme 
poøady doslova pro všechny vìkové skupiny. Zna- 
mená to pro nás vyvíjet aktivity, které nemají nic co 
do èinìní s naším profesním zamìøením historikù 
umìní; zvykli jsme si zpracovávat žádosti o granty, ale 
musíme také vyhledávat a oslovovat sponzory, hledat 
obecnì jiné zdroje podpory naší galerijní práce. Na 
Den otevøených dveøí Letohrádku naváže „Velké 
pøátelské setkání k 50. výroèí trvání galerie“. Konat se 
bude v èervnu a galerie na nì hodlá pozvat nejen 
dlouholetou kurátorku galerie Zdenku Èepelákovou, 
pøedstavitele mìsta, øeditele škol a dalších význam- 

ných institucí, ale i výrazné osobnosti výtvarné kultu- 
ry regionu, spojené s výstavní èinností Letohrádku, 
a zejména ostrovskou veøejnost. Budete všichni 
vítáni, i ti, kteøí jste sem dosud cestu nenašli, nebo� 
galerie je tu pro vás.

Pokud byste doma nalezli fotografie Letohrádku 
z období 1945 až 1972 èi si vzpomnìli na zajímavá 
setkání v nìm uskuteènìná, ozvìte se laskavì 
na e-mail: letohradek@galerie kvary.cz
vachudova@galeriekvary.cz
tel. 353 842 883 nebo pøijïte do Letohrádku. 

Mgr. Božena Vachudová, 
Mgr. MgA. Zdeòka Bílková

Ostrovská galerie slaví 50 let svého trvání 
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Atlantis poøádá show

Karel Kunz 



ètvrté tøídy odolnosti. Maximálnì zde mohlo (v pøí- 
padì nouze) pobývat 150 osob po 72 hodin pøi venti- 
laèním režimu filtrace, nebo tøi hodiny v úplné izolaci 
od okolního prostøedí. Kryty jsou železobetonové 
s jedním vstupem s protiplynovou odmoøovací míst- 
ností. Objekty byly vybaveny filtraèním zaøízením vzdu- 
chu, vlastní kanalizací, WC, akumulaèními kamny, tele- 
fonem, radiomajákem a zásobníky vody. Doba zpoho- 
tovìní (slovo, které jsem zde slyšel poprvé v životì), 
tedy uvedení do provozu, byla normována na šest až 
12 hodin od vyhlášení poplachu. Kryty mìly zajiš�ovat 
ochranu osob proti pøedpokládané tlakové vlnì jader- 
ného výbuchu, proti radiaci, úèinkùm otravných 
a bakteriologických prostøedkù. Tolik technické údaje.

Krásné vìci, že? Asi by se nemìly podceòovat ani 
v dnešní dobì, ale znám libozvuènìjší slovíèka jazyka 
èeského. Jaro, sluníèko, èokoláda, co vy na to? Netu- 
ším, k jakému úèelu slouží ona zaøízení dnes, z mno- 
hých jsou urèitì bìžné sklepy èi prostory pro drobné 
podnikání. Netuším ani, kolik úkrytù v našem mìstì 
existuje a kolik je jich pøipraveno pro svùj pùvodní úèel. 
Mnohé otázky asi vyvstaly v r. 2001 po útocích v USA. 
V okresním tisku vyšly napø. pøesné adresy úkrytù 
i s jejich kapacitou. Jen mi s odstupem èasu nìjak 
neladí poèty lidièek, žijících ve mìstech, s poèty ukry- 
tých a na nìjakou dobu zachránìných. Pod zem by 

chvátaly stovky obyvatel v domech, kde byly úkryty 
vybudovány. Ochranu by našly zcela urèitì nemoc-  

Pracovnì se toulám celý život po mìstech èeských 
a obèas objevím zajímavost, kterou mohu dát v sou- 
vislost i s naším mìstem a jeho historií. Nedávno jsem 
narazil v jednom zdevastovaném objektu na zaøízení 
zcela jedineèné. Ve sklepních místnostech mì zaujaly 
dokoøán otevøené protitlakové dveøe podobné tìm, 
které mají bankovní úøady osazeny na vstupech ke 
svým trezorùm. Ocitl jsem se u vstupu do bývalého 
krytu civilní ochrany a tudíž v úplnì neznámém svìtì. 
V minulosti vìc pøísnì tajná a utajovaná, což potvrzuje 

i spousta èervených razítek na pùvodní stavební 
dokumentaci. Vzpomnìl jsem na školní léta, cvièení 
CO, prùchod zamoøeným územím s igelitovými sáèky 
na nohách i rukách, upevnìnými gumièkami ze zava- 
øovacích sklenic. Nezbytná pøedepsaná zátìž v chleb- 
níku a zašlá protiplynová maska. Totéž ve vìtším pro- 
bíhalo bìhem vojenské základní služby, pouze igelito- 
vý sáèek nahradil odìv protichemické ochrany jed- 
notlivce, ve zkratce PCHOJ. 

Podobné malokapacitní úkryty se masovì budovaly pøi 
rozsáhlé bytové výstavbì v 50. a 60. letech témìø ve 
všech vìtších mìstech. Ostrov nebyl výjimkou. Aniž to 
možná tušíte, chodíte mnozí okolo každý den. Pøíkla- 
dem jsou dva domy na XII. etapì v Horské ulici, kde se 
stavìlo v letech 1957-59. Úkryty zde prozrazují šachty 
nouzových výlezù, které najdete jen pár metrù za bu- 
dovami. Odbornì øeèeno, jde o tlakovì odolné úkryty 
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Tipy na výlet
Hra èasu  - èást VII.

Pøi silnici od bývalého dolu Svornost k Novému 
Mìstu, po necelém kilometru chùze spatøíme dvì 

vìže, z nichž na jedné je 
patrno, že byla nedávno 
restaurována. Jedná se 
o zbytky šlikovského 
hradu Freudenstein, 
založeného nìkdy ko-
lem roku 1515 na obra- 
nu mìsta Jáchymova. 

Právì v jeho sklepeních 
zapoèala v té dobì ražba 
mincí, proslavených tola- 
rù. Hrad mìl ve støedo- 
vìku zajímavou historii: pøi 

hornických bouøích byl v roce 1525 vyplenìn, vzápìtí 
(od roku 1545) se však stal na více než sto let sídlem 
královských horních hejtmanù. Za tøicetileté války, 
v roce 1636, vyhoøel a nebyl již obnoven. Zùstaly jen 
dvì vìže: jedna byla snad hláskou, odkud byl ozna- 
mován zaèátek a konec hornických smìn, v druhé byl 
pozdìji sklad dùlních trhavin. Ta zachovalejší byla, po 
vyhoøení úderem blesku v 70. letech minulého století, 
opravena, dokonce i zpøístupnìna veøejnosti. Na pro- 
stranství pøed ní je informaèní tabule, kde se zájemci 
mohou seznámit s øadou dalších historických údajù.

Svatby, hlavnì ty venkovské, se na Chebsku, a nejen 
tady konávaly hlavnì v období masopustu. Skonèily 
polní práce i mlácení, sýpky i komory se naplnily, zimní 
èas byl pøíznivý pro zabijaèky. Všechen èas nezabralo 
ani obstarávání chlévù a stájí. Byla to doba besed, 
zábav, slavení, dobrého jídla a pití, døíve než zaènou 
platit mnohé zákazy pøedvelikonoèního pùstu a nasta- 
nou jarní práce. Karlovarský uèitel, národopisec a sbì- 
ratel Josef Hofmann (1858 - 1943) se nepochybnì 
øady takových pøíležitostí zúèastnil a ve sborníku Naše 
Chebsko (1906) vylíèil velice živì právì hostinu svateb- 
ní. Její rozsah se pochopitelnì øídil majetností svateb- 
èanù, v podstatì mìla však svùj ustálený poøad i do- 
provodné rituály. 
Na poèátku vládlo ještì vážné ovzduší církevního 
obøadu, hosté obleèení ve svých nejlepších odìvech se 
chovali dùstojnì, hostinu zahajovala modlitba. Aby se 
hosté dostali do patøièné nálady, byla prvním chodem 
hostiny „falešná polévka“. Kuchaøka, která pøinášela 
veliký hrnec, z nìjž stoupala vonná pára, zakopla, hrnec 
se rozbil a „polévka“ tekla po podlaze. Zvláštì hosté 
neznalí tohoto žertu zažívali zklamání. Následoval ná- 
øek i smích a kuchaøka pak slíbila, že se ještì poohlédne 
po nìjakých zbytcích. Teprve teï pøinesla tu „pravou 
polévku“, silnou a dobrou. Tento výstup považovali 
nìkteøí etnografové také za zbytek zvyku obìtovat 
první jídlo, jakousi úlitbu, zajiš�ující zdar celé svatební 
hostiny. Následovalo hovìzí maso se smetanovou 
køenovou omáèkou. Ani to se neobešlo bez tradièního 
škádlení. Družièky se pokoušely ukrást mladým man- 

davì sledovaly vzácnou podívanou, naléval otec ne- 
vìsty sbìraèkou kaši do nastavených dlaní a poléval ji 
horkým máslem. Dìti ovšem tyto dary pálily, k vese- 
losti všech je pøehazovaly z ruky do ruky, poskakovaly 
a jeèely. Pilo se až do roku 1850 jen pivo, ženy 
dostávaly ke koláèùm a koblihám také trochu sladké 
kmínky. Hostina probíhala první den v domì nevìsty, 
druhý den u ženicha s podobným poøadím. Protože 
svatebèané bývali již dost sytí, nicménì žízniví, mohli se 
kdykoliv obsloužit kávou, která se stále høála v troubì. 
Lékem proti kocovinì byla polévka z piva.
Pøi tomto druhu svatební zábavy, která trvala také osm 
dní, bylo ovšem nutné se obèas pøevléknout. Zvláštì 
bohaté selky tak zároveò dokazovaly, co všechno si po- 
øídily, kolikrát a v jak drahém obleèení se bìhem svatby 
objeví. K pøevlékání je domù doprovázeli muzikanti 
s prùvodem rozveselených dìtí. Kapela vítala procház- 
ku na èerstvém vzduchu, ale hlavnì odmìnu za tuto 
reprezentativní službu. Postaral se o ni v závìru veselí 
i otec nevìsty. Postavil na stùl talíø a svatební hosté do 
nìj pokládali své pøíspìvky, urèené muzikantùm. Záro- 
veò tak ukazovali, co si mohou dovolit. Tedy furianti, 
nejen ti èeští… Po tomto svérázném výbuchu hojnosti 
a bezstarostné rozvernosti pøišly pak ovšem dny støíd- 
mosti, èasto i odøíkání a tvrdé práce. Zásoby se k jaru 
tenèily a období pùstu vyžadovalo vážnost a rozjímání. 
V nepromìnném støídání svátkù a slavností s obdobími 
pracovního vypìtí postoupil rok na venkovì opìt do 
své další, pøesnì urèené kapitoly… 

želùm všechno maso, ti je však vidlièkou a nožem 
usilovnì bránili. Dívka, které se pokus podaøil a kus 
masa ukoøistila, mìla nadìji, že se do roka také vdá. 
Souèasnì s hovìzím masem pøišlo na stùl také pivo, 
o první sklenici mladí manželé zápasili, kdo se první 
napil, mìl se stát vùdèí osobností rodiny. Následovaly 
jitrnice a jelita. Rozjaøující se svatebèané jejich mastné 
kùžièky s oblibou potají strkali do kapes svých sousedù. 
Pøi vaøeném kuøeti s nudlemi už docházelo k naprosté- 
mu uvolnìní. Stehýnka èi køídla, nìkdy i celá kuøata 
házená muzikantùm létala svìtnicí, èasto zasáhla i jejich 
nástroje a tváøe. Vrcholem hostiny bylo ovšem peèené 
vepøové a telecí maso s knedlíky ze syrových brambor 
(tzv. „zelenými“) a kyselým zelím. Což ovšem vyžado- 
valo další dávky piva a s nimi se dostavila i další, èasto již 
dosti nevázaná zábava. Na vìtších svatbách nechybìla 
ani peèená husa s bramborovým salátem, pøípadnì 
zvìøina, pokud hospodáø byl legálním èi ilegálním 
lovcem. Dezert pøedstavovaly zapeèená jahelná kaše 
s máslem, posypaná cukrem a perníkem, koláèe a kob- 
lihy s rozinkami. Tehdy již rozverná nálada vrcholila. 
I dosud ostýchavé dívky házely po mládencích lžíce 
horké kaše, ti jim støelbu opláceli. Lze si pøedstavit, že 
pøitom èasto utrpìlo i sváteèní obleèení. Obøad házení 
se vyskytoval i pøi svatbách mìstských, ale zpùsobnìji, 
jen zrnky hrachu, pepøe a pozdìji drobnými cukrátky. 
K dovádìní se pøidávali i muzikanti, pomalovali se kaší, 
kterou pak posypali perníkem a s tìmito umìlými kníry 
procházeli mezi hosty a hráli jim podle pøání. Svérázná 
zábava se pøenesla i pøed dùm. Dìtem, které tam zvì- 

nice, pár škol, dùležitìjší továrny a pár dùležitìjších lidí. 
Ale domnívám se, že pokud by opustili po 72 hodinách 
svùj doèasný, relativnì bezpeèný úkryt, možná by zaèali 
závidìt tìm, na které místo nezbylo. Vstoupili by do 
prostøedí prvohor, kde by asi vrcholem inteligence byly 
moøské øasy. Brr, nehezká pøedstava. Nebylo by lepší 
do budoucna vložit naše úsilí tøeba do budování kry- 
tého bazénu, florbalové haly èi továrny na èokoládu? 
Vše je jen na nás. 

Jak se na Chebsku jídalo o svatbì

Mgr. Zdenka Èepeláková

Šlikovka neboli Freudenstein

Text a foto: Lubomír Mayer  

Poznávejme svùj region

Text a foto: Jiøí Ciprian



do 14. února na tel. 608 914 469. Jarní vítání 
miminek bude v nedìli 20. bøezna (pøihlášky do 
14. bøezna). Více na: www.mc-ostruvek.estranky.cz

Maminkám na mateøské dovolené a jejich dìtem 
nabízíme od pondìlí do pátku bohatý dopolední 
program. Z dùvodu velkého zájmu o jednotlivé akce 
doporuèuji maminkám domluvu s jednotlivými 
lektorkami pøímo v MC, nebo� naše kapacita je 
omezena maximálním poè- 
tem 15 dìtí.  Maškaráèek 
v MC pøipravují jednotlivé 
lektorky a je tøeba se vèas na 
tuto akci pøihlásit. Pøednášky 
na téma Partner u porodu 
(pátek 4. února 17.00-19.00 
hod.) se mohou zúèastnit 
tìhotné maminky i se svými 
partnery. Vítání miminek 
pøipravujeme na nedìli 
20. února od 14.00 hod. 
Pøihlásit své miminko mùžete 

stavu. Pocházejí z Chebska a dlouhou dobu nièím 
nevyènívali. Veverky si myslí, že pro Ostrováky to 
zaèalo být zajímavé až po smrti Matouše Šlika. Proè? 

Nastalo velké dìlení majetku. Když má nìkdo velký 
majetek, nelze ho spravedlivì rozdìlit snadno a bez 
hádek. Nakonec naše mìsto pøipadlo Kašparovi (II.), 
který založil ostrovskou vìtev. I pøestože mìl Kašpar 
své chyby, pravdou zùstává, že byl skuteèným 
zakladatelem vìhlasu a bohatství rodu. Chytrý Kašpar 
se oženil s Alžbìtou z Gutštejna, jejíž tatínek byl pìkný 
boháè. Díky tomu si mohl postavit v Ostrovì krásné 
panské sídlo. No ano! Šlikovský zámek. 

Osobnì tady u nás vím o jediném mladém exempláøi 
v Dvoøákových sadech v Karlových Varech (nedaleko 
veøejných WC). Ale vzhledem k tomu, že kvete až 
zralý strom ve stáøí více než 20 let, si asi na záplavu 
tulipánù poèkáme. Liliovník tulipánokvìtý bez listí 
pùsobí velmi øídce, ale po olistìní je kompaktní a ne- 
prùhledný. Zhruba již 300 let se vysazuje v parcích 
a arboretech. Pochází z východní a jihovýchodní èásti 
Severní Ameriky. Dobøe prospívá v úrodné vlhké 
pùdì, ale nesmí být mokrá. Mìl bych velkou radost, 
kdy zdobil i náš ostrovský park. 
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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

RNDr. František Wohlmuth, pøedseda KÈT

3. února

10. února

17. února

24. února

18.00 Zahájení, zprávy 
18.20 Pod lupou 
18.30 DVDèko

18.00 Zahájení, zprávy 
18.20 Pod lupou 
18.30 Škola hrou

18.00 Zahájení 
18.20 Pod lupou 
18.30 Otázky pro starostu

18.00 Zahájení 
18.20 Pod lupou 

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. 
Telefonní èísla kontaktního místa: 353 844 732, 
773 635 732

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

Mariánské Láznì. Zimním krajem léèivých vod  

Do podzemí i nadzemí ve Støíbøe

Mníšek pod Brdy a poutní místo Skalka

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.

5. února 

12. února 

19. února 

Liliovník tulipánokvìtý
(Liriodendron tulipifera)

Nìkteøí milovníci pøírody 
mu potajmu doma dávají 
jméno tulipánovník. Pøi- 
znávám se, že jsem touto 
rostlinou unesen, by� se mi 
do sbírek v zahradì, díky 
svým rùstovým vlastno- 
stem, nevejde. 

Pøedstavte si strom v do- 
spìlém vìku vysoký 40 met- 
rù, ozdobený listy ve tvaru 
lyry, obsypaný kvìty tulipá- 

nù. Pøekrásné svìtle žluté, na bázi žlutavì oranžové 
kvìty, zpoèátku pohárkovité, pozdìji zvonkovité, o nìco 
vìtší než bìžný kvìt tulipánu. Listy jsou 10 až 15 cm 
dlouhé a 12 až 20 cm široké, vìtšinou se ètyømi laloky. 
Svým vzhledem jsou nezamìnitelné. Poetikùm pøipo- 
mínají již zmínìnou lyru. Na podzim se pøekrásnì zbar- 
vují do žlutých odstínù. Literatura se dost rozchází v dobì 
kvetení a netuším, kdy by kvetl v našich podmínkách. 
Pravdìpodobnì nìkdy od dubna do èervence. Teplé 
léto pro kvetení svìdèí víc. 

Milan Jandourek, DiS

Hana Ševèíková, produkce 

F

Foto: Martina Kosová

Vezmeme to s rodem Šlikù pìknì popoøádku. Šlikové 
(též Schlickové) jsou èeský a øíšskonìmecký, pù- 
vodnì patricijský rod, který povýšil až do hrabìcího 

Dana Kolovratníková, jednatelka MC 
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Ètenáøské pøíspìvky

Velkolepý projekt Ostrov-východ neboli plán na 
vybudování sítì rodinných domkù na místì souèasné 
zahrádkáøské kolonie, rozprostírající se na svazích za 
zimním stadionem, vévodí již øadu let diskusím o bu- 
doucím rozvoji mìsta. Za tuto dobu si stihl získat srdce 
mnoha podporovatelù, stejnì jako pobouøit minimál- 
nì stejnì poèetnou skupinu odpùrcù (a to nejen ze 
zahrádkáøské komunity). Ti argumentují finanèní ne- 
výhodností, nevhodností svažitého terénu pro roz- 
sáhlejší výstavbu, nutností zachovat tamní zahrádky, tu 
a tam se objeví i tvrzení o „betonáøské lobby“ a pod- 
nikatelské úèelovosti. Svým profesním zamìøením se 
neøadím mezi odborníky na financování stavebních 
projektù ani geology, dovolím si proto nabídnout 
trochu odlišný pohled, korespondující spíše s obavami 
mladé generace. Inspiraci k hlubší úvaze nad tímto 
tématem pro mì pøedstavoval rozhovor s britským 
ministrem pro bydlení Grantem Shappsem v inter- 
netovém vydání listu Guardian z poèátku ledna. V nìm 
tento pravicový konzervativní politik upozoròuje na 
hrozivý fakt, že vzhledem k enormnímu rùstu cen 
nemovitostí v pøedkrizové dobì si prùmìrný britský 
mladý pár mùže dovolit poøízení vlastního bydlení bez 
finanèní pomoci rodièù až v 36 letech. Tento údaj je 
tøeba umístit do širšího kontextu vysoké nezamìst- 
nanosti, snižování mezd pøedevším v korporátní sféøe, 
rozsáhlého zadlužení èerstvých absolventù vyšších 
a vysokých škol studentskými a spotøebními úvìry 
a souèasnou opatrností finanèních domù pøi posky- 
tování hypoték „ménì bonitním“ klientùm. Dùležitý je 
zde pøedevším fakt, že dané èíslo významnìji nesnížilo 
ani globální splasknutí realitní bubliny a nadále tak 
dochází k významnému omezení možnosti získat 
bydlení. Zøejmì proto nepøekvapí, že vláda usilovnì 
pøipravuje kroky k nápravì situace a nejen mezi opo- 
zièní levicí se špitá i o významné podpoøe bytových 
projektù na úkor rodinných domù k uspokojení po- 
ptávky po této základní lidské potøebì.

Pravdou samozøejmì zùstává, že Ostrov neleží ve 
Velké Británii a problémy „ostrovní monarchie“ na nás 
mohou pùsobit vzdálenì. Jenže naše mìsteèko se 
nenachází ve vakuu a i my bychom ve svém plánování 
mìli vnímat celoevropskou realitu! Žijeme v zemi, 
která je otevøená všem západním spoleèenským 
trendùm a popravdì øeèeno, situace v našem regionu 
se od britské pøíliš neliší. Možnost uplatnìní absol- 
ventù pøedevším støedních škol a uèiliš� je (v kontextu 
republikové témìø 9% nezamìstnanosti) neslavná 
a získat kvalitní bydlení je pro nì vzhledem k nulovým 
úsporám a minimální kupní síle i se zmiòovanou pod- 
porou rodièù nesnadné. Sehnat podnájem není v na- 
šem mìstì rovnìž nejlehèí, poøízení vlastního bytu se 
stává spíše zbožným pøáním, o rodinném domku ne- 
mluvì! Podotýkám, že zde si dovoluji hovoøit ze zku- 
šeností mnoha svých vrstevníkù. Dle odhadù pøedních 
ekonomù pøitom k výraznému zlepšení situace na trhu 
práce u mladých lidí bez praxe mùže dojít pouze pøi 
stabilním rùstu HDP o cca 4% roènì. Aè se snažím být 
optimistou, takovéto èíslo z èeského hospodáøství, 
i díky naprosto nutným rázným fiskálním škrtùm, hned 
tak „nevydolujeme“ ani pøi rekordní poptávce nìmec- 
kých spotøebitelù!

V daném kontextu jsem tedy nucen se ptát: Jaký 
význam má pro mìsto, jež si dlouhodobì stìžuje na 
stárnutí populace a zároveò se snaží profilovat jako 
nadmíru vhodné rezidenèní místo pro mladé rodiny, 
plánovat rozsáhlou výstavbu bìžnì nedostupných 
rodinných domù? Takový krok totiž rozhodnì ne- 
povede k omlazení a nárùstu struktury obyvatel, jež by 
byla žádoucí již èistì z prognostického hlediska. Proto 
se navzdory své pravicové politické orientaci do- 
mnívám, že zrušení zahrádkáøské kolonie s již zavede- 

Jménem Obèanského sdružení Ostrovský Macík 
bych ráda podìkovala za poøádání bleších trhù. 
Také jsem tam nìkolikrát pomáhala a vím, že se 
jedná o velmi nároènou aktivitu. 

Jinde dostanete za nemalý poplatek místo, kde si celý 
den stojíte se svými vìcmi a snažíte se nìco prodat. 
Chce to jen, aby si každý vyzkoušel, co to obnáší 
vymyslet a udìlat nìco, co pomùže jinému. Jakmile 
se nìkdo zaène angažovat v nìjaké aktivitì a snaží se 
pomoci zlepšit situaci, musí poèítat se spoustou 
komplikací, legislativou, pøedpisy. Také s tím, že se 
najdou lidé, kteøí pøijdou nakoupit a místo toho nìco 
ukradnou. Nelze každému vyhovìt a pomoci, od 
toho jsou tu urèitá pravidla a je na každém, jak se 
rozhodne. Dìkuji ještì jednou vychovatelkám a dì- 
tem ze ZŠ Masarykova, ale také všem, kteøí nìco 
dìlají pro zmìnu stavu, ve kterém žijeme, nebojí se 
komplikací, které stoprocentnì pøijdou. Pokud by 
totiž nenastaly, byl by to zázrak, a ty se nedìjí. Každé- 
mu, kdo se rozhodl soudit, doporuèuji vyzkoušet si 
práci dobrovolníka nebo nìco uspoøádat sám. Naše 
sdružení hledá dobrovolníky stále a rádi je uvítáme. 

Poøadatelé blešího trhu, charitativní akce na pomoc 
zvíøecímu azylu Macík v Horním Žïáru, dìkují všem, 
kteøí akci podpoøili hlasy v projektu „Co nás baví.“ 
Akce Bleší trh získala v soutìži deváté místo a tím pro 
azyl Macík i sedm tisíc korun. 

K pozdním komplikacím diabetu patøí onemoc- 
nìní oèní sítnice, ledvin, nervových vláken, one- 
mocnìní cév a jejich kornatìní, dále pak choroba 
srdce, mozku a dolních konèetin. Pozdní kompli- 
kace se vyvíjí dlouhou dobu, 10 až 15 let i více. 
Právì tyto komplikace zpùsobují vážné až velmi 
tìžké zdravotní potíže a jejich léèba vyžaduje 
vysokých finanèních nákladù, jak bylo uvedeno 
na internetových stránkách (www.rok1.cz).

V ÈR je pøibližnì 760 tisíc pacientù s diabetem. Léèba 
diabetu je jedna z nejdražších. Analýzy prokazují, že 
vìtšina nákladù na tuto léèbu je spojena právì s léè- 
bou komplikací a doprovodných nemocí (obezita, 
vysoký krevní tlak, zvýšený cholesterol). V ÈR se 
náklady na léèbu diabetu pohybují kolem 20 miliard 
korun roènì. Z toho více než 60 % (tj. 12 miliard) 
pøedstavují náklady na léèbu komplikací diabetu, které 
vyžadují hospitalizaci pacienta. Pouze 5 % z to- ho 
tvoøí náklady na ambulantní péèi, cca 20 % pøipadá na 
antidiabetické léky (tablety a inzulin) a témìø 
15 % se spotøebuje na léèbu pøidružených onemocnì- 
ní. Podle odhadu žije na svìtì v souèasnosti pøes 180 
milionù pacientù s diabetem. 

Chodím èasto nakupovat, samozøejmì i do velkých 
obchodních domù. Už nìkolikrát jsem byl svìdkem, 
že si mezi potravinami veze maminka v nákupním 
vozíku dìcko v botièkách a dvakrát dokonce, že mezi 
potravinami trùní i psí miláèek. V posledním pøípadì 
mi to opìt nedalo a vyjádøil jsem svùj nesouhlas, ale 
byl jsem ke svému pøekvapení pokladní pouèen, že se 
to mùže (?!). Navíc náhodnì procházející ženou 
(podle jejího vyjádøení zdravotnicí!), že zøejmì ne- 
mám rád pejsky…

Tak nevím; mýlím se, když si myslím, že je to ne- 
hygienické a vùèi ostatním nakupujícím, kteøí pak 
nevìdomky použijí stejný nákupní košík, nezodpo- 
vìdné? Jaký na to máte názor? Co hygienici? A ve- 
doucí pracovníci obchodních domù? 

Bleší trh je charitativní akce, poøádaná na pomoc 
zvíøecímu azylu Macík. Je založena na prodeji pou- 
žitých vìcí, které mohou za symbolickou cenu pøinést 
užitek nìkomu jinému. Poøadatelé ani dobrovolní 
pomocníci nemají nárok na finanèní odmìnu, vše 
závisí na ochotì vìnovat svùj èas pro nezištnou 
pomoc. Tøídenní akce je složena z pøíjmu, prodeje, 
vydání penìz a neprodaných vìcí. Samozøejmì se 
mùže stát, že nìjaký kus ošacení chybí, vìtšinou kvùli 
nevhodnému znaèení, které pøi manipulaci odpadne, 
pak opravdu není v našich silách zjiš�ovat, komu tyto 
vìci patøí. Odložíme je na stranu a lidé pøi pøebírání 
neprodaného mají možnost tyto vìci prohlédnout 
a vzít si své vìci, které poznají. Zbylé nepøebrané 
šatstvo je v den skonèení akce odneseno charitì. 
Nemáme možnost zbylé vìci skladovat a èekat, zda si 
nìkdo teprve další dny vzpomene, že mu nìco chybí. 

Nikdo z poøadatelù ani dobrovolníkù nemá zapotøebí 
prodávané vìci zcizovat. Pøi pøebírání vìcí do prodeje 
je každý seznámen s tím, že nemùžeme za pøípadnou 
ztrátu èi poškození ruèit a je na zvážení každého, zda 
se akce zúèastní, nebo ne. Jelikož z prodeje nebe- 
reme provizi, nemáme možnost pøípadnì zcizené 
vìci nahradit. Za celou dobu poøádání se stalo jen 
dvakrát, že nìkdo po skonèení akce volal, že nìkteré 
vìci nemá. V prvním pøípadì volala paní pátý den po 
skonèení akce, druhý pøípad byl telefonát Marie 
Moudré druhý den po skonèení akce. Její urážlivé 
vyjadøování nemám ani chu� komentovat. Pøesto 
jsem se jí snažila vysvìtlit, že si mìla pøekontrolovat 
vìci na místì pøevzetí a pak by se mohly chybìjící 
kusy dohledat. Po dni, kdy byly vìci odvezeny na 
charitu, nemáme možnost nic dohledávat. Napadení 
paní Moudré mì mrzí, zvláštì když si neumí pøed- 
stavit, kolik práce tato akce obnáší. Je snadné ne- 
zkontrolovat si šatstvo na místì a druhý den shazovat 
svou pohodlnost na poøadatele. I v obchodech si mu- 
síte ihned na místì zkontrolovat zboží a vrácené 
peníze, jelikož na pozdìjší reklamace nebude brán 
zøetel. Paní Moudrá neuznává svou vinu na špatném 
pøevzetí vìcí a obviòuje poøadatele. Po této negativní 
zkušenosti opravdu nemáme chu� již pokraèovat 
v dobrovolnické práci. 

Zveme všechny na odpoledne se zvíøátky v azylu 
v Horním Žïáru, které se koná 6. února od 13.00 
do 16.30 hod. 

Máme pro vás pøipravenou asi tøíkilometrovou trasu 
krásnou zasnìženou krajinou, na jejímž konci na vás 
èekají koníci, kravièka, ovce i kozy. Otevøena bude 
velká ohrada našeho azylu, takže s sebou vezmìte 
sáòky nebo boby. Budeme stavìt snìhuláky a krmit 
koníky. Také bude pøipraveno nìkolik soutìží o zají- 
mavé ceny. 

Trasa je vyznaèena od hotelu Subtera v Horním 
Žïáru. Možno pøijet autobusem z Ostrova na za- 
stávku Horní Žïár, divize 42. Autobus odjíždí z Ostro- 
va ze zastávky Jídelna v 12.55 hod. 

Britské trable 
v ostrovském kontextu

Reakce na pøíspìvek
 (Byla jsem okradena - OM 01/11)

nou sociálnì-kulturní funkcí je v pøípadì tohoto 
projektu naprosto nesmyslné! Pokud však opravdu 
chceme pøemýšlet o územní expanzi (a myslím, že 
bychom mìli), je pro rozvoj mìsta nasnadì spíše 
podpora výstavby projektù bytových jednotek nižší 
a støední kategorie. 

Ostrovský Macík 

Hana Šimková, OS Ostrovský Macík

Jan Železný

Za poøadatele a pomocníky blešího trhu: 
Bc. Lenka Matvijová,Vendula Malá

Informace pro diabetiky

Jiøí März, SD Ostrov

Tak nevím…

Jiøí Ciprian

Hana Šimková, OS Ostrovský Macík

Azyl Macík dìkuje 

Podìkování za dobrou vùli

Bc. Lenka Matvijová, 
Vendula Malá
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Sport

Vánoèní turnaj neregistrovaných ve ètyøhrách 
a mixech byl druhou akcí v rámci 45. výroèí 
založení oddílu, kterou poøádal 18. prosince 
oddíl badmintonu. 

Turnaje se zúèastnilo 20 mužù a šest žen. Hrálo se ve 
skupinách systémem každý s každým. Turnaj se hrál 
i v duchu nostalgického vzpomínání, hlavnì hráèù ze 
západoèeské oblasti, kteøí hráli v 70. a 80. letech 
a sešli se zhruba po 25 letech. Podmínkou startu bylo 
nevlastnìní licence; ženy nad 40 a muži nad 50 let 
startovali bez omezení. V øadách hráèù byly zastou- 

peny všechny vìkové kategorie od mládežníkù po 
seniory v øadách mužù. Ti sice trochu ztratili na pruž- 
nosti, ale hráèská zkušenost se projevila i ve vý- 
sledcích. Domácí obsadili všechny kategorie. Byli to: 
Šulovi, Tripalovi, Štìrba, Mojtek, Kraus, Mašek, 
Tùmová, Pìchov, Mácha. Na nejvyšší pøíèku z do- 
mácích dosáhli manželé Šulovi, vítìzové nìkolika 
celostátních turnajù v mixech, když bez porážky 
vyhráli. Na turnaj pøijeli i bývalí èleni a hráèi Ostrova: 
Urbancová, Juraška ml. a Krnáè. Poslední dva jme- 
novaní byli zástupci Toužimské stavební s.r.o., která 
vìnovala hodnotné ceny. Po ukonèení turnaje a vy- 
hlašování výsledkù obdrželi držitelé medailí od po- 
øádajících poháry a diplomy. 
Více na: www.tjostrov.estranky.cz

Výsledky
Ètyøhry muži: 1. Homolka-Jurè, 2. Šula-Štìrba, 
3. Tripal st.-Tripal ml., 4. Mácha-Pìchov, 7. Mojtek-
Kraus, 8. Juraška ml.-Krnáè, 9. Mašek-Špulák
Ètyøhra ženy: 1. Kutáková-Šlehubrová, 2. Šulová-
Urbancová
Mix: 1. Jan a Jana Šulovi

Sportovní krasobruslaøský klub Karlovy Vary má 
své zázemí na Zimním stadionu v Ostrovì. V létì 
krasobruslaøi absolvovali nároènou pøípravu. 
Trénovali „venku“ ve Švýcarsku a Rakousku 
i „doma“ v Humpolci a v Rokycanech, všude byly 
pøítomny krasobruslaøské špièky… a dìti z Ostro- 
va. A výsledky? 

Na podzim se naši reprezentanti zúèastnili osmi 
tuzemských závodù v rámci Èeského poháru Èeského 
krasobruslaøského svazu a jednoho mezinárodního ve 
Slovinsku, poøádaného pod záštitou Mezinárodní 
krasobruslaøské federace ISU. Poèet medailí je vy- 
nikající. Z domácích závodù je jich 17 a tøi ze Slovinska. 
Na obou typech závodù naši sbírali body do žebøíèku. 
Ten èeský byl nominací na Mistrovství ÈR. Nejvíc 
medailí pøivezl Matyáš Bìlohradský, který závodí za 
nejmladší žáky. Na domácím ledì byl poražen jen 
jednou a pak vítìzil: celkem získal jednou støíbro 
a ètyøikrát zlato, vyhrál i ve Slovinsku. Vede celo- 
republikový žebøíèek, což znamená úèast na Mist- 
rovství ÈR. Jiøí Bìlohradský v pøedloòské sezonì patøil 
k outsiderùm a loni již na každém závodì stál na 
stupních vítìzù: jednou byl zlatý, jednou støíbrný 
a dvakrát bronzový, ve Slovinsku bronzový. Teï je na 
tøetím místì i v žebøíèku a opìt se kvalifikuje na 
Mistrovství ÈR. Michaela Lucie Hanzlíková závodila 
loni prvním rokem v kategorii mladších žaèek a zatím 
na svou první medaili èeká. To ale nesnižuje kvalitu 
jejích výkonù. Tøikrát byla na pátém místì, jednou 
šestá a desátá. Zato na mezinárodním závodì ve 
Slovinsku byla bronzová. Teï je desátá v žebøíèku 
a také se kvalifikuje na Mistrovství ÈR. V kategorii 
žaèek závodí Štìpánka Tùmová. Ta loni sklízela úspì- 

chy a rozhodèí nešetøili pochvalami. Po systematické 
a poctivé tréninkové práci se doèkala první velké 
medaile, kterou dojetím oplakala. To jsou okamžiky, 
pro které stojí zato sportovat. Ve Slovinsku závodila 
s mistryní Anglie a Itálie, i v tak velké konkurenci 
vybojovala šesté místo. Je na 14. místì žebøíèku a má 
úèast na mistrovství jistou. Uvedeným ètyøem 
krasobruslaøùm zdárnì sekundují další: v nejmladších 
žaèkách bojují o úèast na Mistrovství ÈR Kateøina 
Kadlecová, Anežka Tùmová a Karolína Šnejdarová. 
Karlovarské krasobruslení by tak mìlo sedminásob- 
nou úèast! Tolik k výsledkùm trenérky klubu Moniky 
Škornièkové a jejích svìøencù.

Hana Bìlohradská v klubu trénuje pøedevším kraso- 
bruslaøský potìr, ten závodil na Sokolovském kahanu 
a pøivezl nìkolik medailí. Pøípravka: 2. místo Nikola 
Ettlerová, 3. místo Sára Andrlová, 5. místo Petra 
Š�ovíèková, 6. místo Adéla Štírská, 14. místo Thea 
Reichmacherová. Nováèci A: 3. místo Zuzana Tekely. 
Nejmladší žaèky A: 1. místo Kateøina Kadlecová, 
3. místo Anežka Tùmová, 4. místo Eliška Tùmová, 
5. místo Karolína Šnejdarová. Nejmladší žaèky B: 
2. místo Barbora Bláhová. Mladší žaèky: 2. místo Adéla 
Tùmová, 4. místo Natálie Štírská. Výsledky kraso- 
bruslaøù z Ostrova jsou vynikající, a tak držíme palce, 
aby i druhá èást závodní sezóny byla alespoò stejnì 
úspìšná. 

Krátce pøed Štìdrým dnem jsme se s dìtmi 
a kroužkem Mladý chovatel pony již tradiènì 
vypravili do lesa ke krmelci odnést zvíøátkùm 
vánoèní nadílku. Byla opìt velice štìdrá, a tak za 
všechna lesní zvíøátka dìtem i rodièùm moc dì- 
kujeme! Je milé, že i v dnešní uspìchané dobì, 
a zvláštì v pøedvánoèním shonu, máme otevøená 
srdce a nezapomínáme na pøírodu. 
Nový rok jsme zapoèali Velkou lesní výpravou 
medvídka Pú, bìhem které dìti na svých ponících 
hledaly peèlivì ukryté poklady v zimním lese. Akce 
mìla velký úspìch jak u dìtí, tak u rodièù, kteøí svým 
ratolestem bìhem výpravy pomáhali a hlavnì dìti 
povzbuzovali. Zimní les byl vyzdoben postavièkami 
z pøíbìhu Medvídek Pú a fáborky, které dìti navádìly 
celkem k deseti ukrytým pokladùm. Ty pøedstavovaly 
sošky kamarádù medvídka Pú, dále upomínkové 
pøedmìty, napø. knihy o ponících a namísto Púova 
medu i nìjaké ty sladkosti. Všechny dìti byly velmi 
šikovné, stejnì tak i jejich poníci, kteøí se pøi hledání 
chovali jako praví par�áci. Úèast byla hojná, panovala 
dobrá nálada a zlatokopùm se podaøilo nalézt všechny 
poklady. V cíli cesty jsme opìt nezapomnìli ani na 
lesní zvìø, které jsme nadìlili do krmelce. Akce se 
velmi zdaøila, pøíští rok na vidìnou, dìti! (Více na: 
www.primahorseland.snadno.eu) 

Úspìšní krasobruslaøi 
v Ostrovì rekapitulují 

Badminton TJ Ostrov

Prima Horseland

Denisa Paèanová

Zdravotnì vzdìlávací semináø v Domì kultury 
Ostrov pøedstavuje moderní pojetí komplexního 
zdraví v oblastech duševní a duchovní, tìlesné 
i spoleèenské. Nevýdìleèná organizace Obèanské 
sdružení Život a zdraví jej nabízí všem obèanùm 
v rámci prevence moderních nemocí. Prezentace 
s dynamickou obrazovou dokumentací zahrnuje 
tøi sféry života: mysl, tìlo a vztahy.

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

Program
 Èas s rodinou
 Komunikace
 Zvládání rodinných krizí
Øešení sporù

 Navazování vztahù
 Dùležitost pøátelství

Pøednášky s diskusí se konají vždy ve støedu od 17.00 
hod. v klubovnì è. 115 v Domì kultury Ostrov. 
Pøednáší Enoch Martínek. Vstupné je dobrovolné. 
(Kontaktní tel. 724 255 803) 

Dìti pøicházejí i bez èápa, prostor k rùstu jim chystá 
Wlaštovka. Po pøirozeném vzdìlávání svých dìtí, které 
vychází z prožitku, sdílení a rytmu samotného školáka, 
touží mnoho rodièù. Loni na zaèátku léta si nìkolik 
z nich uvìdomilo, že vznik školy, vyzdvihující právì ty- 
to hodnoty, mohou sami podnítit. Zrodila se myšlenka 
založit v Karlových Varech waldorfskou školu, která by 
navazovala na waldorfskou tøídu mateøské školky 
v Doubí. Rodièùm dìtí z Karlových Varù, Ostrova a pøi- 
lehlých obcí by se tedy koneènì otevøela možnost 
zapsat dítì i k jiné než klasické základní docházce. S cí- 
lem zøídit waldorfskou školu bylo loni v listopadu zare- 
gistrováno Obèanské sdružení Wlaštovka. 

„Sdružení sestává pøevážnì z rodièù dìtí, navštìvujících 
waldorfskou školku v Doubí. Díky paní uèitelce Dag- 
mar Kuncové jsme my, rodièe, mìli možnost prožít 
a sdílet waldorfskou pedagogiku. Na slavnostech škol- 
ky jsme se postupnì potkávali a poznávali a došli spo- 
leènì k touze vytvoøit pro dìti další možnost pøirozené 
a respektující formy vzdìlávání,“ øíká o Wlaštovce Jitka 
Strejcovská, jedna ze zakladatelek a èlenka výkonné 
rady sdružení. 

V souèasnosti se Wlaštovka nachází v pøípravné fázi 
své èinnosti. Projekt se dostává do pohybu, èlenové 
sdružení se setkávají s pøedstaviteli mìst a obcí a samo- 
zøejmì s potenciálními uèiteli nebo rodièi dìtí. 

„Navazujeme kontakty s waldorfskými školami v celé 
republice a sbíráme zkušenosti, abychom se vyvarovali 
zbyteèných chyb. Informujeme veøejnost a média 
o svých zámìrech a samozøejmì komunikujeme s Aso- 
ciací waldorfských škol, která nám velmi vychází vstøíc,“ 
vysvìtluje Hana Vaculíková, èlenka výkonné rady 
Wlaštovky. Sdružení by mìlo v budoucnu podporovat 
provoz školy a vystupovat jako supervizor dohlížející na 
její èinnost. Každý, kdo se bude chtít zapojit do jeho 
chodu a ovlivòovat tak aktivity školy, je vítán. Jitka 
Strejcovská dodává: „Již teï jsou všichni srdeènì zváni, 
každý mùže pøijít a podìlit se s námi o svou zkušenost 
nebo námìt, vyslechnout si naše plány a nápady. Schá- 
zíme se každou tøetí støedu v mìsíci ve waldorfské tøídì 
mateøské školy v Doubí v Karlových Varech.“ 

Protože sami èlenové sdružení ctí waldorfského ducha, 
rozhodli se „netlaèit na pilu“ a nechat události plynout 
pøirozeným rytmem. Pokud se obèanskému sdružení 
podaøí projekt realizovat, pùjde o jedinou wal- 
dorfskou školu v Karlovarském kraji. Máte-li zájem 
dozvìdìt se o celém projektu více, v pøednáškovém 
sále Krajské knihovny v Karlových Varech se 16. února 
v 16.30 hod. koná otevøené setkání na téma: Výchova 
ke svobodì - waldorfská pedagogika, které veøejnosti 
pøiblíží jak cíle sdružení, tak waldorfskou pedagogiku 
jako takovou. Informace mùžete též získat na 
e-mailové adrese: waldorfkv@email.cz. 

Obèanské sdružení 
Wlaštovka

Semináø o životním souznìní 
pokraèuje

Lenka Kubínová

rep Mgr. Monika Škornièková, trenérka 

Jiøí Mácha
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