
v budoucnu sloužit jako sídlo obecní samosprávy 
s èetnými reprezentativními i výstavními prostorami. 
Úspìšní jsme byli i v projektu Zaøízení a infrastruk-
tura v oblasti Centrálního Krušnohoøí - II. etapa, je-
hož souèástí je výstavba cyklostezky Ostrov - Jáchy-
mov. Další realizací je projekt Støíbrná stezka - Silber-
strasse - I. investièní etapa, v jejímž rámci byla v listo-
padu 2011 zkolaudována èást cyklostezky vedoucí 
po trase bývalého drážního tìlesa (tzv. Ostrovské 
rondo) od bývalého supermarketu Albert až po køí-
žení s Hlavní ulicí. Na pøíští rok je v plánu rekon-
strukce èásti ostrovského zámku s expozicí Ostrov-
sko a hornictví, realizace související nauèné stezky, 
vedoucí z Ostrova do Vykmanova a vyznaèení cyklo-
trasy z Ostrova pøes Horní Žïár až na Suchou u Já-
chymova. Odtud pak cyklisté, pøes již vyznaèené cyk-
lotrasy, mohou pokraèovat do Krušných hor. Mìli 
jsme však také neúspìchy. Bohužel, nepodaøilo se 
nám uspìt s projektem Nauèná stezka po starých 
cestách okolo Ostrova, Regionální operaèní prog-
ram NUTS II Severozápad, z dùvodu velkého pøevi-
su podaných žádostí. Nicménì se pokusíme tento 
projekt uplatnit v jiných nabízených projektech EU.

Na zaèátek by bylo 
vhodné vám sdìlit, 
že rozpoèet roku 
2011 byl schválen 
jako vyrovnaný ve 
výši 497 a pùl mi-
lionu Kè na stranì 
pøíjmové i výda-
jové. Pøedpokládá-
me však, že hospo-
dáøský výsledek 

bude pro nás pøíznivý. Pokud jde o investièní akce, tak 
asi nejvýznamnìjší akcí r. 2011 bylo dokonèení rekon-
strukce Paláce princù a jeho pøemìna na Mìstskou 
knihovnu. I pøes menší obavy, zda se nám podaøí dílo 
dokonèit vèas, jsme mohli 30. èervna 2011 Palác princù 
slavnostnì otevøít a s mnoha pozvanými hosty pro-
hlédnout nové, nádherné prostory knihovny. Realizo-
vali jsme také øadu dalších investièních akcí, kupøíkladu 
rekonstrukci Domu kultury Ostrov v rámci Regio-
nálního operaèního programu ROP NUTS II Severo-
západ. Dílo by mìlo být dokonèeno letos na podzim. 
Dalšími akcemi byly: realizace etapy letního tábora 
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Ètenáøské
pøíspìvky

Pozvánka
na Ples 
Domu kultury 
Ostrov 2012

Novoroèní projev starosty mìsta Ostrova

Zápis pro školní rok 2012-2013 se týká dìtí 
s datem narození od 31. srpna 2005 do 1. záøí 
2006 a dìtí po odkladu povinné školní 
docházky. 

Základní škola Ostrov Masarykova 1289 
(tel. 353 800 411)
Pondìlí 16. ledna 14.00-17.00 hod.
Úterý 17. ledna 14.00-17.00 hod.

Základní škola Ostrov Májová 997 
(tel. 351 124 821)
Pondìlí 16. ledna 14. 00-18.00 hod.
Úterý 17. ledna 15.00-17.00 hod.

Základní škola J. V. Myslbeka a MŠ Ostrov 
Myslbekova 996 (tel. 777 661 337)
Pondìlí 16. ledna 14.00-17-00 hod.
Úterý 17. ledna 14.00-17.00 hod.

Zápis do první tøídy 

Zápis ostrovských
prvòáèkù
pro školní rok 
2012-2013

Termíny svatebních obøadù  
Ostrovští schválili pro rok 2012 celkem 22 øádných 
termínù svatebních obøadù. V každém mìsíci 
budou dva øádné termíny svateb, výjimkou jsou 
mìsíce kvìten a prosinec s jedním plánovaným 
datem. 

Èervnová data byla konzultována s poøadateli 
Mezinárodního mistrovství Èeské republiky Xterra 
Czech Tour, aby nedošlo ke kolizi poøádání svatebních 
obøadù s poøádáním sportovního klání na Starém 
námìstí v Ostrovì, kde se nachází obøadní síò. Rovnìž 
bylo poèítáno s termínem každoroènì poøádané 
Michaelské pouti (23. záøí 2012). 

Svatební obøady mimo schválené termíny (cca 10 za 
rok) jsou zpoplatnìny èástkou 1000 Kè (to se týká 
i 12. 12. 2012). 

XIV. roèník

Od roku 1995 vìnují Ostrovští prvnímu naro-
zenému dítìti s trvalým pobytem ve správním území 
mìsta finanèní dar. 

Informace, které dítì je první a poslednì narozené, 
zjiš�uje Odbor sociálních vìcí a zdravotnictví dotazem na 
porodnickém oddìlení v ostrovské nemocnici i okol-ních 
nemocnicích. Prvnímu obèánkovi mìsta se dar ve výši 
2000 Kè poskytuje od roku 1999. Výjimkou byl rok 2001 
(první obèánek nového tisíciletí). V roce 2009 se narodila 
dvojèata, proto byl dar 2000 Kè poskytnut každému dítìti 
zvláš�. 

Od roku 2011 se navýšil finanèní dar mìsta na èástku 
3000 Kè. Finanèní dar 3000 Kè bude rodièùm naro-
zeného potomka pøedávat osobnì starosta mìsta Pavel 
Èekan. 

Dar dostane první 
i poslední obèánek roku

Ladislav Jiskra, ved. Odboru DS

Milí ètenáøi Ostrovského mìsíèníku, vážení spoluobèané, rok se sešel s rokem a já mám podruhé ve svém funkèním období tu èest oslovit vás v novoroèním 
pozdravu. Uplynulý rok 2011 byl startovním rokem pro nové vedení mìsta. Èekaly nás nelehké úkoly, zejména, jak se vypoøádat s hospodáøskou recesí, 
zajistit chod mìsta, provádìt investièní akce, a to i za podmínek, kdy stát pøispìl do mìstské kasy ménì než v letech minulých. Jen vy, milí spoluobèané, 
mùžete zhodnotit, zda se nám to v právì uplynulém roce podaøilo. Pøesto si myslím, že jsme se s tím jako vedení mìsta vypoøádali se ctí. 

Pokraèování na stranì 3 Pokraèování na stranì 4

v Manìtínì, rekonstrukce interiéru kostela sv. Jakuba 
Vìtšího, realizace stavby Zadní Klínovecká - rekon-
strukce komunikace (parkovacích stání), I. etapa re-
konstrukce Èapkovy ulice, zateplení a výmìna oken 
v ZŠ Masarykova a výmìna šatnového systému, výmì-
na oken v bytovém domì v Družební ulici èp. 1323 
a 1324, rekonstrukce sociálního zaøízení v ZŠ Mysl-
bekova I. etapa a rekonstrukce kuchynì v MŠ Palac-
kého, to vše bezmála za 110 miliónù korun.

Mìsto Ostrov usilovalo také o získání nìkterého 
z dotaèních titulù z EU. Odbor rozvoje a územního 
plánování v r. 2011 pøipravoval, administroval a koor-
dinoval øadu rozvojových projektù mìsta. Na projekty 
byly poskytnuty dotace jak z národních, tak i evrop-
ských dotaèních programù, za to patøí jeho pracov-
níkùm velký dík. Mìsto se mimo jiné pøihlásilo k pro-
jektu Zintenzivnìní pøeshranièní turistické spolupráce 
mezi mìstem Ostrov a mìstem Kurort Oberwie-
senthal. K tomuto úèelu projekt ve své investièní èásti 
poèítá s úplnou rekonstrukcí muzea zimních sportù 
v Oberwiesenthalu a se zastøešením a zpøístupnìním 
dvorního traktu barokního zámku v Ostrovì, který má 

Ostrovský mìsíèník



Samákové (viz níže). Je spousta mých (našich) proti-
argumentù, které prokazují nepravdu jejích tvrzení, 
ostatnì jste to prokázali v minulých komunálních vol-
bách. Nicménì si myslím, že do novoroèního pozdravu 
politické pùtky nepatøí, mohu jen pøipomenout rèení: 
Moudøejší ustoupí. Na základì toho vyzývám místní 
ODS k otevøené a konstruktivní spolupráci, o které vás 
pøípadnì budu v OM rád informovat.

Na závìr bych chtìl podìkovat všem mým spolu-
pracovníkùm z Mìstského úøadu Ostrov a vám, ètená-
øùm a spoluobèanùm, bych rád sdìlil, že vedení mìsta 
Ostrova je tìsnì pøed podpisem významné smlouvy 
s nìmeckým investorem ohlednì výstavby továrny na 
prùmyslové zónì Ostrov. Držme si palce, a� vše dobøe 
dopadne a Ostrov získá vysnìná pracovní místa pro více 
jak tisíc obèanù z Ostrova a nejbližšího okolí. Vážení 
ètenáøi Ostrovského mìsíèníku a spoluobèané Ostrova, 
rád bych vám popøál, i pøes ekonomické problémy naší 
zemì, krásný a š�astný, ten nejlepší rok 2012. 

2 Ostrovský mìsíèník
Leden 2012

Ostrovský mìsíèník vydává Dùm kultury Ostrov v nákla-
du 7900 kusù mìsíènì.
Distribuce je zdarma do každé ostrovské domácnosti.
Redakèní uzávìrka pøíspìvkù do pøíštího èísla je 
10. ledna, uzávìrka pro pøíjem reklam 13. ledna.
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10. øíjna Pøi kontrole uvidìli strážníci vyjíždìt vozidlo 
z Mírového námìstí, které pokraèovalo na Karlovy 
Vary. Tam ale øidiè nedojel, a protože opakovanì pøe-
jíždìl od jednoho kraje silnice k druhému, byl vyzván 
k provedení dechové zkoušky. Namìøeno bylo 1,293 
promile alkoholu v krvi. Vìc byla pøedána PÈR.
9. øíjna Parta mladíkù odmítla zaplatit za zboží. Pøivo-
laná hlídka jim domluvila, jak se mají chovat. Následnì 
všichni za své zboží zaplatili.
11. øíjna Na balkonì stála žena s dítìtem a nemohla se 
dostat do bytu. Pøi ohòostroji, na který se dívala, ji zde 
zamkla omylem její dcera. Hlídka dceru našla a ta ženu 
i s malým dítìtem z balkonu vysvobodila.
12. øíjna Byla nahlášena krádež plechù. Hlídka našla 
pravdìpodobného pachatele a pøedala jej k dalšímu 
šetøení na PÈR.
15. øíjna Hlídka zadržela na základì všímavosti obèanù 
osoby, které se snažily „zkrášlit“ mìsto sprejerskými 
nápisy. Než se chuligána podaøilo chytit, staèil se po-
depsat na nejeden objekt a napáchat škodu na majetku, 
která ho bude, doufejme, dlouho mrzet.
26. øíjna Hlídka zpozorovala podezøelé vozidlo, které 
jelo po prázdné pneumatice a bylo poškozené. Strážníci 
zadrželi øidièe s podezøením, že øídí pod vlivem alko-
holu a že vzhledem k poškození vozidla zpùsobil do-
pravní nehodu. Obì domnìnky se po pøíjezdu kolegù 
z PÈR potvrdily: tento „závodník“ nafoukal 2,4 promile 
alkoholu a navíc naboural do høbitovní zdi.
27. øíjna Hlídka byla pøivolána do restaurace, kde žena 
budila veøejné pohoršení tím, že byla pokálená a silnì 
opilá. Mìla v krvi víc jak tøi promile alkoholu, proto jí 
byl zajištìn nocleh v protialkoholní záchytné stanici. 
Žena našla zøejmì zalíbení v tom, že se s chutí a bez 
placení napije a nají v restauraèním zaøízení. U policie 
má také otevøený úèet, a to hned za nìkolik podobných 
pøestupkù.
30. øíjna Po celou noc z 29. na 30. øíjna byl posílen 
výkon služby MP Ostrov se zamìøením na veøejný 
poøádek. Strážníci zadrželi jednoho øidièe s alkoholem 
v krvi, dále pøedvedli pachatele pøestupku, který se 
snažil utéct. Pomohl ho zadržet policista mimo službu. 
Pozdìji se zjistilo, že pomohl zadržet svého opilého 
kolegu z karlovarské kriminální policie. Pøestupek bude 
pøedán jeho nadøízenému. V ranních hodinách pak by-
lo pøijato oznámení, že parta mladých nièí majetek mìs-
ta a zneèiš�uje veøejné prostranství. Chuligáni si po sobì 
nepoøádek za dohledu strážníkù MP Ostrov uklidili 
a po vystøízlivìní budou øešeni za pøestupek. Kontrolní 
akce bude pro velký úspìch zcela jistì zopakována.
4. listopadu Hlídka MP Ostrov s hlídkou PÈR Ostrov 
provedla kontrolu podezøelého vozidla. U jeho osádky 
byly nalezeny padìlané bankovky a drogy, jejich ne-
bezpeènost a množství posoudí až technik. Pøípad øeší 
PÈR. 

Omlouváme se ètenáøùm Ostrovského mìsíèníku za 
pøíspìvek, který lze oprávnìnì považovat za politický. 
Rádi bychom ale pøed veøejností uvedli na pravou míru 
informaci, která zaznìla v úvodníku starosty Pavla Èeka-
na v èlánku Ohlédnutí za èinností ostrovských radních 
z prosincového èísla (cituji): „A tak se po letech vìtši-
nové vlády ODS stala vedoucí stranou na radnici ÈSSD. 
Ta ve spolupráci se zástupci TOP 09, KDU-ÈSL a Sdru-
žením zahrádkáøù Ostrov provedla zcela zásadní obrat 
smìrem ke spolupráci mezi radnicí a obèany mìsta.“ 

Naše reakce se týká zmínìné spolupráce KDU-ÈSL 
s novým vedením mìsta. Je pravda, že jeden náš èlen se 
stal èlenem Rady mìsta, ale chceme zdùraznit, že zde 
pùsobí jako sólista bez souhlasu a podpory místní orga-
nizace, která se na tomto usnesla na své èlenské schùzi 
20. ledna 2011. Dùvodem našeho postoje je vznik 
nového vedení mìsta, které je závislé na hlasech 
KSÈM, s jejíž historickou i souèasnou politikou hluboce 
nesouhlasíme. 

Nemáme samozøejmì žádný dùvod nepodporovat ro-
zumné kroky vedení radnice, které povedou k prospì-
chu našeho mìsta. V tomto duchu budeme jednat 
i nadále, v souladu s naším volebním programem a ve 
prospìch obèanù Ostrova. Všem, kteøí nám vyjadøují 
svou podporu, velice dìkujeme a obèanùm Ostrova 
pøejeme vše nejlepší v roce 2012!  

V prosincovém èísle OM jsme si se zaujetím pøeèetli 
Ohlédnutí za èinností ostrovských radních od Pavla 
Èekana. Pro plastiètìjší obrázek nabízíme i naše ohléd-
nutí za uplynulým rokem. Povolební jednání vskutku 
nebyla jednoduchá, avšak pouze v personálních poža-
davcích, které tvrdošíjnì uplatòovala ÈSSD. V progra-
mových otázkách byla shoda okamžitá a její výsledek by 
prakticky stoprocentnì kopíroval program ODS. Re-
spektovali jsme výsledky voleb; pozice starosty ve všech 
fázích jednání patøila ÈSSD. Nakonec dohoda ztrosko-
tala na tom, že sociální demokraté neústupnì požado-
vali pro sebe dvì místa uvolnìných radních: køeslo 
starosty pro Pavla Èekana a placeného radního pro 
Milana Matìjku. To jsme vždy tvrdì odmítali a mìli pro 
to i logické argumenty. Že jsme mìli pravdu a tøetí pla-
cený zastupitel není tøeba, dokazuje stávající vedení rad-
nice, kdy placené funkce zastává jen starosta a místo-
starosta. Na této neústupnosti a potøebì maximalizovat 
poèet placených funkcí pro ÈSSD vznikla koalice, kterou 
otevøenì podpoøili komunisté. Odmìnou byl rozšíøený 
poèet èlenù dozorèí rady Ostrovské teplárenské, aby se 
dostalo i na jejich lídra, Zdeòka Mareše. Teplárnu to tak 
stojí roènì o 300 tisíc víc, o které mohl být bohatší mìst-
ský rozpoèet. Co se „pøebìhlictví“ týèe, vždy se pøebíhá 
do vládního tábora. V pøípadì Ostrova to je jednoznaè-

Za Výbor místní organizace KDU-ÈSL v Ostrovì: 
Ing. Marek Poledníèek

Mìstská policie Ostrov
Pokraèování z OM 12/2011 

Radek Èerný, MP Ostrov

Reakce KDU-ÈSL na èlánek 
Ohlédnutí za èinností ostrovských radních 
(OM 12/2011)

nì jen radní Brodec. A jak je to s otevøeností a transpa-
rentností? Že na vìtšinu otázek k projednávaným bo-
dùm odpovídají místo starosty úøedníci, jsme si již zvykli, 
ale na co si zvyknout nejde je, že jakákoli bìžná otázka 
mimo bod programu je okamžitì brána jako osobní 
útok na starostu a místo seriózní odpovìdi nebo diskuse 
jsme pøedmìtem napadání, osoèování a ve finále je øe-
èeno, že odpovìï nám bude zaslána do 30 dnù. Dalším 
pøíkladem „transparentnosti“ byl návrh Rady mìsta, 
abychom si vzali úvìr 60 miliónù. Takto vážná vìc byla 
zastupitelùm pøedložena bez zdùvodnìní a podrobnos-
tí. Nakonec se ukázalo, že tento úvìr ani nebyl tøeba. 
Jiný názor se prostì netoleruje a mùže vést i k vyhazo-
vu z práce, jak to pøedvedli starosta a radní v pøípadì 
øeditele Domu kultury a zastupitele Marka Poledníèka. 
Aè za jeho 16letého pùsobení si Dùm kultury vydobyl 
renomé v celém regionu a hospodaøil bez vìtších pro-
blémù, dovolil si mít jiný názor, než páni radní. A to se 
neodpouští! Nikdy jsme naše názory ani vize nepoklá-
dali za jediné správné, navíc v pøípadì koalièního vlád-
nutí je vždy rozhodování vìcí kompromisu. Proto nás 
pøekvapuje, že se dnes ÈSSD tak vehementnì distancuje 
od minulého i pøedminulého vedení mìsta, kde byla 
významným a respektovaným èlenem koalice. Vše, co 
dnes její pøedstavitel (starosta Èekan) kritizuje, jeho ko-
legové v radì i zastupitelstvu bez problémù schvalovali. 
Navíc tøi souèasní radní (Matìjka, Wohlmuth a Bílek) 
pùsobili i v radách minulých, kritika tedy padá i na jejich 
hlavy. Za opravu klášterního areálu, Zámeckého parku 
i Paláce princù se snad stydìt nemusí. Peníze na tyto 
projekty jsme vyhráli v soutìži s desítkami jiných 
a tvrdit dnes, že by tyto prostøedky byly lépe použity 
v novém Ostrovì, je velmi falešné. Ani jeden z do-
taèních titulù to neumožòoval, a kdybychom to udìlali 
by� zèásti, šlo by o podvod a znamenalo by to vrácení 
celé dotace se stoprocentní pokutou. Snad jedinou vìtší 
opravou, kterou starosta neustále zdùrazòuje, byla 
oprava èásti toalet na ZŠ J. V. Myslbeka. Nevíme, jestli si 
to zjistil, ale tak jako prošla komplexní rekonstrukcí ZŠ 
Májová, byla plánována celková rekonstrukce i na této 
základní škole. První fází, navíc na pøání zamìstnancù, 
byla výmìna oken, která se uskuteènila o prázdninách 
2010. Letošní rok bude nejen pro naše mìsto tìžký, 
ekonomika vstupuje do recese a každou korunu bude 
tøeba ne dvakrát, ale aspoò ètyøikrát otoèit a také s tím, 
co z finanèních rezerv zbylo, se bude muset nakládat 
s nejvyšší obezøetností. Taková politika u nás vždy najde 
zastání, stejnì jako reálný a smysluplný rozpoèet i øízení 
mìsta. Neradi bychom však zažili to, co v záøí 2011, kdy 
do konce roku zùstalo v rezervním fondu mìsta pouho-
pouhých 200 tisíc korun. Èekali jsme, že se koneènì po 
roce vládnutí dozvíme, jakou mají radní pøedstavu 
o smìrování našeho mìsta, nìco o projektech, které by 
chtìli realizovat a kde na to budou brát peníze. Voláme 
po tom už dlouho marnì na zastupitelstvu, ale ani 
tentokrát se ostrovská veøejnost nedozvìdìla víc. Po 
roce vládnutí to není dobrá vizitka schopností radních. 
Závìrem bychom chtìli využít pøíležitosti a vám všem, 
ètenáøùm OM, popøát do roku 2012 pevné zdraví, 
hodnì pohody, a aby vás špatné zprávy míjely. 

Ohlednutí za èinností radních podruhé… 

na èlánek starosty mìstaReakce ODS 

Za zastupitele mìsta ODS: Ing. Jitka Samáková 

Novoroèní projev starosty mìsta Ostrova pokraèování ze strany 1

Bc. Pavel Èekan, starosta mìsta Ostrova

Š�astný nový rok pøeje ètenáøùm Redakèní rada OM.

Vážení spoluobèané, myslím si, že v této nelehké eko-
nomické dobì je výèet tìch nejvýznamnìjších realizo-
vaných akcí tím nejlepším, co se vedení mìsta podaøilo. 
V tomto roce bychom jako vedení mìsta rádi zapoèali 
s rekonstrukcí ostrovského zámku, do r. 2014 by mìla 
být jeho rekonstrukce s pøemìnou na mìstský úøad 
hotová. Pøedpokládaný celkový náklad je kolem 
160 mil. Kè, vynasnažíme se získat co nejvíce dotací. 
Rádi bychom také zapoèali s rekonstrukcí ostrovského 
Stacionáøe a zvýšením kapacity ze souèasných sedmi na 
25 lùžek, myslíme si, že to seniorùm opravdu dlužíme. 
Další akce: výstavba nové budovy sociálního zaøízení 
a restauraèní èásti na mìstském koupališti, dokonèení 
II. etapy sociálních zaøízení na ZŠ J. V. Myslbeka, reali-
zace další výstavby letního tábora v Manìtínì, zmínìná 
cyklostezka Ostrov - Jáchymov, zastávky MHD Ostrov 
a další neménì významné investièní akce.

Milí ètenáøi OM a vážení spoluobèané, myslím si, že je 
jen na vás, jak zhodnotíte práci vedení mìsta. 
Omlouvám se vám, ale musím i reagovat na èlánek Jitky 
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V poslední dobì došlo k nìkolika zmìnám, vyvolaným 
novelami zákonù: Na Mìstském úøadì Ostrov skon-
èilo na konci r. 2011 vykonávání agend dávek pomoci 
v hmotné nouzi, pøíspìvku na péèi a dávek pro tìžce 
zdravotnì postižené. Všechny tyto agendy bude na-
dále vykonávat Úøad práce Èeské republiky. Pro ob-
èany mìsta Ostrov a obèany všech obcí v pùsobnosti 
obce s rozšíøenou pùsobností Ostrov to bude kon-
taktní pracovištì Úøadu práce v Ostrovì, Masarykova 
715. Novým zákonem o dávkách pro tìžce zdravotnì 
postižené a novelami zákonù o pomoci v hmotné 
nouzi a o sociálních službách také dochází od 1. ledna 
2012 k nìkterým zmìnám v poskytování dávek, které 
tyto zákony upravují. Od 1. ledna jsou vydávány 
elektronické obèanské prùkazy (eOP). Pracovištì pro 
vydávání cestovních dokladù (pasù) na Odboru do-
pravnì správním (detašované pracovištì na Hlavní ul.) 
je rozšíøené a slouží rovnìž pro vydávání elektronic-
kých obèanských prùkazù. Z dùvodu nedostatku místa 
na detašovaném pracovišti Odboru dopravnì správ-
ního je již od 2. prosince 2011 pøesunuto pracovištì 
Silnièního správního úøadu do hlavní budovy MìÚ, 
pracovištì Klínovecká 1201. 

Mìsto Ostrov bylo v loòském roce aktivní 
v pøeshranièních projektech v rámci programu 
Cíl3/Ziel3 na podporu pøeshranièní spolupráce 
mezi Èeskou republikou a svobodným státem 
Sasko 2007-2013. V prùbìhu loòského roku se 
mìsto úèastnilo pìti pøeshranièních projektù ve 
fázi realizaèní i pøípravné. Celková èástka investic 
v tìchto projektech èiní témìø 57 mil. Kè. Tuto 
èástku musí mìsto nejprve zainvestovat ze svých 
prostøedkù, pøièemž vždy po schválení dotace 
a následné úspìšné realizaci obdrží z programu 
Cíl 3 Evropské unie 85 % a ze státního rozpoètu 
5% všech zpùsobilých výdajù. 
Nejvýznamnìjším je zde bezesporu projekt Zinten-
zivnìní pøeshranièní turistické spolupráce mezi mìstem 
Ostrov a mìstem Kurort Oberwiesenthal, prioritnì 
zamìøený na další oživení turistického ruchu v obou 
mìstech. Hlavní ideou je prezentace možností kultur-
ního vyžití v Ostrovì návštìvníkùm ze saského Ober-
wiesenthalu a bližší pøedstavení sportovnì zamìøené 
infrastruktury Oberwiesenthalu turistùm z Ostrova. 
K tomuto úèelu projekt v investièní èásti poèítá s úpl-
nou rekonstrukcí muzea zimních sportù v Oberwie-
senthalu a zastøešením a zpøístupnìním dvorního trak-
tu barokního zámku v Ostrovì, který má v budoucnu 
sloužit jako sídlo obecní samosprávy s èetnými 
reprezentativními i výstavními prostory. Na ostrovské 
stranì se v rámci tohoto projektu poèítá s investicí 
27 mil. korun a spolu s nìmeckým partnerem bylo 
zažádáno o dotaci již loni v kvìtnu. Proces schvalování 
dotace byl však pøerušen a posunut minimálnì do 
bøezna tohoto roku, protože poskytovatel dotace se 
rozhodl upøednostnit projekty protipovodòových opa-
tøení, související s živelnými pohromami v r. 2010. 
Pøesto doufáme, že projekt bude letos schválen a jeho 
realizace kromì zviditelnìní mìsta pøispìje zejména 
k úspìšné realizaci projektu rekonstrukce zámku 
v Ostrovì. V roce 2011 byl poskytovatelem dotace 
schválen projekt Zaøízení a infrastruktura v oblasti 
Centrálního Krušnohoøí - II. etapa, jehož souèástí je 
výstavba cyklostezky Ostrov - Jáchymov (náklady pro 
Ostrov 13 mil. Kè). V projektu jsou zapojena i mìsta 
Jáchymov, Boží Dar, Louèná pod Klínovcem, na 
nìmecké stranì Breitenbrunn a Kurort Oberwie-
senthal. Mìsto Ostrov je zde vedoucím partnerem, 
tzv. leadpartnerem. Hlavním smyslem projektu je 
dobudování, vyznaèení a propojení sítì cyklotras 
v oblasti Centrálního Krušnohoøí na obou stranách 
státní hranice. Mìsto Ostrov je rovnìž zapojeno do 
projektu Støíbrná stezka - Silberstrasse, který navazuje 
na tradici existence Støíbrné stezky v oblastech tìžby 
støíbra v saských zemích. Novì se do projektu zapojují 
i èeská území s tradicí hornictví v minulosti. V rámci 
marketingového projektu (celkové náklady pro Ostrov 
0,7 mil. Kè) bude letos provedeno vyznaèení Støíbrné 
stezky z Ostrova pøes Jáchymov na Boží Dar a dále do 
Nìmecka, pøièemž v souèasné dobì probíhá legis- 
lativní proces schvalování vzhledu znaèení s dopravní- 
mi pøedpisy obou zemí. Dále se pøipravují prezentaèní 
a propagaèní materiály a webové stránky, mající pøilá- 
kat nové návštìvníky na naše území. Souèástí projektu 
byla i aktivní úèast mìsta Ostrov pøi tvorbì a prezentaci 
nového loga Støíbrné stezky a grafického vzhledu 
propagace turistické oblasti Centrálního Krušnohoøí. 
V rámci investièního projektu Støíbrné stezky - Silber-
strasse (náklady pro Ostrov 14 mil. Kè) byla v listopadu 
2011 zkolaudována èást cyklostezky vedoucí po trase 
bývalého drážního tìlesa (Ostrovské rondo) od býva-
lého supermarketu Albert po køížení s Hlavní tøídou. 
Letos je v plánu rekonstrukce èásti ostrovského zámku 
s expozicí Ostrovsko a hornictví, realizace související 
nauèné stezky z Ostrova do Vykmanova a vyznaèení 
cyklotrasy z Ostrova pøes Horní Žïár na Suchou u Já-
chymova. Odtud pak cyklisté, pøes již vyznaèené cy-
klotrasy, mohou pokraèovat do Krušných hor. V rámci 
chystaného projektu Rozvoj pøeshranièních struktur 
cestovního ruchu v oblasti Centrálního Krušnohoøí, 
jehož vedoucím partnerem je mìsto Ostrov (náklady 
2,1 mil. Kè) bude poøízena drobná audiovizuální 
a tlumoènická technika, která najde uplatnìní pøi 

Mìsto Ostrov schválilo v bøeznu 2008 Obecnì závaz-
nou vyhlášku è. 1/2008 o zákazu požívání alkoho-
lických nápojù na veøejném prostranství, která nabyla 
úèinnosti 4. dubna 2008. Na základì dlouhodobých 
zjištìní, monitoringu Mìstské policie Ostrov, Policie 
ÈR a podnìtù obèanù bylo tøeba aktualizovat (doplnit) 
veøejná prostranství v Ostrovì, kde je (èi by mìlo být) 
zakázáno požívání alkoholických nápojù. Usnesením 
Zastupitelstva mìsta z 23. listopadu 2011 byla schvá-
lena Obecnì závazná vyhláška è. 11/2011, která mìní 
obrazovou pøílohu k pùvodní vyhlášce. Novì bylo 
zakázáno požívání alkoholu na veøejném prostranství 
v okolí Støední prùmyslové školy, pøed obchody 
v Krušnohorské ulici, v prostoru autobusových zastá-
vek na Jáchymovské ulici, u supermarketù Lidl a Tesco, 
u Veèerky (bývalých Nápojù) na Hlavní ulici, u Ve-
èerky za poštou a v prostoru pøed domy è. 617 a è. 618 
v Hornické ulici. Pøitom pùvodní Obecnì závazná 
vyhláška è. 1/2008 o zákazu požívání alkoholických 
nápojù na veøejném prostranství zùstává i nadále 
v platnosti (v textové èásti nedochází ke zmìnì). Mìní 
se pouze pøíloha è. 1 (viz Obecnì závazná vyhláška 
è. 11/2011). 

V pondìlí 5. prosince, 
ještì pøed pøíchodem 
Mikuláše, navštívil vše-
chny ostrovské mateøské 
školy starosta mìsta Pa-
vel Èekan a v doprovodu 
èlena Rady mìsta Josefa 
Železného pøedal v každé 

mateøské škole øeditelkám vánoèní stromek. Na závìr 
se ještì zastavili ve stacionáøi Oblastní charity Ostrov 
a také tam jeden stromek pøedali. Všechny stromky 
pocházely z mìstských lesù, kde byly pracovníkem 
Odboru životního prostøedí vybrány ty nejhezèí strom-
ky urèené k proøezávce. 

Novì bylo zavedeno (schváleno usnesením Rady 
mìsta), že finanèní dar rovnìž obdrží poslední 
narozené dítì (respektive rodièe potomka) pøíslušného 
roku. Na finanèní dar ve výši 3000 Kè pro posledního 
obèánka roku 2011 se mimoøádnì složí èlenové Rady 
mìsta. 

Dar dostane první 
i poslední obèánek roku
pokraèování ze strany 1

Zasahovali jsme celkem šestnáctkrát. Pìtkrát to byl po-
žár, dvakrát dopravní nehoda, šestkrát technická po-
moc a tøikrát planý poplach. Jednotka byla vyslána 
k požáru v obchodním domì v Jáchymovské ulici, ale 
pøed pøíjezdem na místo jsme byli odvoláni z dùvodu 
planého poplachu. Tøikrát jsme byli vysláni spoleènì 
s karlovarskou jednotkou do objektu Centra technic-
kého vzdìlávání k provìøení signalizace EPS, kde bylo 
prùzkumem zjištìno, že se jedná o planý poplach a jed-
nou byla situace vyhodnocena jako technická pomoc: 
došlo k aktivaci práškového hasicího pøístroje a suterén 
budovy musel být odvìtrán. K dopravní nehodì dvou 
osobních automobilù jsme vyjíždìli do Družební ulice, 
nehoda se obešla bez zranìní. K další dopravní nehodì 
osobního auta jsme vyjíždìli do obce Odeø, pøi této 
nehodì došlo ke zranìní dvou osob, pøièemž jedna 
osoba na následky zranìní zemøela. K otevøení bytu 
jsme byli vysláni tøikrát. Naši pomoc potøebovali také 
strážníci Mìstské policie, když pøi kontrole zahrádkáø-
ské kolonie zapadli a nemohli se sami vyprostit. V ulici 
U Nemocnice došlo k požáru døeva v pøístøešku vedle 
restaurace. Spoleènì s hasièi z Boru jsme byli vysláni 
k požáru nedaleko obce Bor, na místì bylo zjištìno, že 
se jednalo o vypalování kabelù. K hoøící popelnici jsme 
byli vysláni do Jáchymovské ulice, požár lednice jsme 
likvidovali v Krátké ulici. S jáchymovskou jednotkou 
jsme likvidovali požár komína v Jáchymovì. Na silnici 
ve smìru na Hájek pøed železnièním pøejezdem jsme 
odstraòovali padlý strom. Všem našim ètenáøùm, pøá-
telùm, kolegùm a partnerùm bych chtìl popøát 
v novém roce hodnì štìstí a zdraví, klidu a pohody. 

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

Zahájena bude v kostele sv. Michaela a Panny Marie 
Vìrné v úterý 3. ledna v 16.00 hod., sraz koledníkù je 
již v 15.30 hod. (na faøe naproti kostelu). Sbírka je již 
podvanácté vyhlášena Charitou Èeské republiky 
a v našem mìstì a okolí je organizována Oblastní 
charitou Ostrov. Stává se již tradièní akcí tohoto dru-
hu v našem regionu. Výtìžek sbírky 2012 je urèen na 
náklady spojené s realizací projektu Snížení nákladù 
za vytápìní; jedná se o zateplení poslední nezateple-
né stìny, a to hlavního prùèelí objektu Domova po-
kojného stáøí blahoslaveného Hroznaty v Hroznìtí-
nì, pøípadnì o výmìnu starého, opotøebovaného vy-
bavení pokojù a zázemí Domova, jako jsou napø. šatní 
skøínì, regály, zahradní nábytek apod. O vyúètování 
vás budeme informovat bezprostøednì po sbírce.
Sbírka uspoøádaná v roce 2011 vynesla v Ostrovì, 
Hroznìtínì, Merklínì, Velichovì, Radošovì a Stráži 
nad Ohøí celkem 96 951 Kè. Naší organizaci byla 
vrácena èástka 63 018 Kè (tj. 65 %), byla použita na 
èásteènou úhradu nákladù spojených s opravou ha-
varijního stavu støechy pøístavku. Další informace: 
média, letáèky, www.ostrov.charita.cz. Upøímnì vám 
dìkujeme za vaše otevøené srdce a možnou pomoc, 
která pøinese radost a uspokojení našim potøebným. 
Rádi bychom vám všem popøáli do nového roku 
2012 pøedevším zdraví, vše dobré a tu správnou 
životní pohodu. Za Oblastní charitu Ostrov øeditel 
a koordinátor Tøíkrálové sbírky: Mgr. Tomáš 
Fexa (tel. 777 767 050)

Aktivity mìsta Ostrova v roce 2011
poøádání setkání zástupcù obcí Mikroregionu 
Centrální Krušnohoøí i pøi organizaci nejrùznìjších 
spoleèenských, turistických a kulturních akcí celého 
regionu. Ing. Alexandra Fürbachová, Odbor RÚP

Zmìny 
na Mìstském úøadì Ostrov

Zmìna vyhlášky o veøejném 
požívání alkoholu

Ostrovský starosta 
pøedbìhl Mikuláše

Ing. Jana Punèocháøová, tajemnice MìÚ Ostrov

Mgr. Lucie Mildorfová, ved. Odboru KSVS

Ing. Jana Punèocháøová, tajemnice MìÚ Ostrov

Miroslava Svìtlíková, ved. Odboru SVZ

Charita vyzývá ke spolupráci

Ostrovští hasièi v listopadu

Milan Kuna, JSDH Ostrov 
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Vedení mìsta si pøišlo prohléd-
nout zrekonstruované prostory 
v Mateøské škole Palackého. 
Vnitøní upoøádání a zaøízení ku-
chynì již nevyhovovalo hygie-
nických pøedpisùm. Stavební 
práce probíhaly v letních mì-
sících. Uskuteènila se i pøestavba 
šaten a hygienického zaøízení 
pro zamìstnance kuchynì. Byly 

zavedeny nové elektrické rozvody, vodovodní a kana-
lizaèní rozvody, vzduchotechnika. V celé kuchyni jsou 
nové obklady a dlažby. Kuchynì je vybavena novými 
zaøizovacími pøedmìty. Byla oddìlena zásobovací èást 
od míst, kde dochází ke zpracovávání surovin. Vybu-
dovalo se nové pøístupové schodištì. Náklady na re-
konstrukci kuchynì a sociálního zaøízení pro zamìst-
nance dosáhly 3.518 000 Kè vè. DPH. 

V Ostrovì žije pøevážnou èást svého 
života. V mládí se vìnoval moto-
cyklovému sportu, celkem desetkrát 
se zúèastnil prestižní Šestidenní, zís-
kal celkem deset medailí, pìt zlatých 
a pìt støíbrných. Jeho úspìchy v re-
prezentaci byly ocenìny titulem 

Mistr sportu a posléze Zasloužilý mistr sportu.  Pøed více 
jak ètyøiceti lety svou aktivní sportovní èinnost ukonèil, 
pøesto se dál aktivnì podílel ještì dlouho na èinnosti ve 
prospìch motocyklového sportu. Léta bìží a dnes 
zøejmì jen málokdo ví, co Jaromír Holý, tento vždy 
tichý, slušný a elegantní pán, ve svém životì dokázal. 
V roce 2012 oslaví krásné 85. narozeniny. Pøejme mu 
do dalších let hodnì zdraví, štìstí a spokojenosti. 
Zaslouží si podìkování a úctu o to více, že vždy zùstal 
skromný… Žijí mezi námi, napište o nich. 

Od kvìtna roku 2011 probíhá rozsáhlá rekonstrukce 
Domu kultury, o které jsme vás v minulosti již nìko-
likrát informovali. Návštìvníci 43. dìtského filmového 
a televizního festivalu Oty Hofmana se již mohli tìšit 
z pohodlí nových sedaèek na balkónì divadelního 
sálu. Pøed koncem roku byly dokonèeny také další 
funkèní celky, které se již významnì projeví ve zvýšení 
komfortu návštìvníkù Domu kultury. Jedná se o vý-
tah, který zlepší dostupnost øady kulturních akcí v prv-
ním patøe Domu kultury také imobilním a špatnì po-
hyblivým návštìvníkùm. Nástupní stanice výtahu je 
v prostoru divadelní šatny a cílová stanice je na pøed-
sálí spoleèenského sálu. Dalším dùležitým zaøízením, 
které bylo spuštìno, je systém vìtrání a topení v kino-
kavárnì. Jeho cílem je zajistit v ní potøebnou tepelnou 
pohodu. V nejbližší dobì bude dokonèeno vytápìní 
také pøedsálí spoleèenského sálu. V souèasnosti po-
kraèují práce na dalších èástech projektu, pøedevším se 
prohlubují základy pod kulisárnou, aby zde mohly být 
vybudovány prostory pro volnoèasové aktivity. Tyto 
prostory budou otevøeny v rámci 44. dìtského filmo-
vého a televizního festivalu Oty Hofmana v øíjnu 
2012.  

V prosinci minulého roku se v ostrovské nemocnici 
uskuteènilo nìkolik odborných semináøù. I. celone-
mocnièní multitematický semináø byl poøádán v rámci 
Programu celoživotního vzdìlávání. Na semináøi se ho-
voøilo o obstrukèním syndromu spánkové apnoe, o la-
paroskopické inguinální hernioplastice èi ileu. Pøedsta-
veny byly kazuistiky z oddìlení dlouhodobé intenzivní 
péèe a rehabilitace. Na pediatrickém semináøi byly 
pøedstaveny možnosti vyšetøení poruch rùstu. Ve tøetí 
èásti semináøe rehabilitaèního oddìlení byli úèastníci 
seznámeni s dynamickou neuromuskulární stabilizací. 
Pøednášející byla Zuzana Suzanné z Rehabilitaèní kliniky 
Fakultní nemocnice Motol Praha. V prosinci se také 
udály dvì významné akce: Nemocnice Ostrov se stala 
patronem veterinární ordinace Obèanského sdružení 
Ostrovský Macík. Na adventním koncertu pøevzal 
primáø dìtského oddìlení Jiøí Souèek šek v hodnotì 
45 tisíc korun, který vìnoval Salon Millenium Ostrov 
na nákup dìtských postýlek. 

Odvoz stromkù ze stanoviš� kontejnerù bude 
v Ostrovì zajiš�ovat firma Marius Pedersen a.s. 

Po celý leden vždy v pondìlí:

Prosíme o dodržení výše uvedených termínù. 

2. ledna 
9. ledna 
16. ledna 
23. ledna 
30. ledna 

V záøí, ve vìku nedožitých 66 let, nás náhle opustil 
Miroslav Uhlík. Jeho život byl spojen s Ostrovem, 
zejména s ostrovskou teplárnou, jakož i s dalšími 
teplárenskými zaøízeními, která pro mìsto zajiš�ovala 
dodávku tepla a teplé vody. Jak se na výstavbì teplárny 
(1969-1974) a jejím dalším provozu pod firmou OBP 
Ostrov až do r. 1989 nejvýznamnìji podílel øeditel OBP 
Ostrov František Krpálek, a to v úzké souèinnosti právì 
s Miroslavem Uhlíkem, tak po r. 1989 prakticky až do 
loòského roku byl mužem èíslo jedna teplárny v Ostro-
vì (jako souèásti firmy Ostrovská teplárenská a.s.) zcela 
jednoznaènì Miroslav Uhlík. Jednalo se o precizního 
odborníka, který umìl øešit veškeré havárie, problémy 
v údržbì atd. s patøiènou autoritou, pøièemž neváhal 
v pøípadì potøeby obléci montérky a holínky a podøí-
zeným pracovníkùm vysvìtlit potøebný postup prací. 
Takto za desítky let vychoval teplárnì øadu dobrých 
pracovníkù a výsledkem je, že teplárna slouží již 38. se-
zónu, aniž by došlo k vìtším èi závažnìjším problémùm 
pøi dodávkách tepla a teplé vody do mìsta. Byl to velmi 
pozitivnì ladìný èlovìk, vždy v dobré náladì, který 
nikdy nezkazil žádnou legraci. Díky své kamarádské po-
vaze získal plno pøátel jak na pracovišti, tak i mimo nì. 
Jeho pøímý charakter lze doložit i skuteèností, že odolal 
všem nabídkám, slibùm, ale i nátlakùm, aby se stal 
èlenem KSÈ, protože partaj mermomocí chtìla mít 
v èele provozovny se 120 zamìstnanci „svého“ kádro-
vého pracovníka. Je tøeba ocenit jeho velký podíl na 
spolehlivém provozu teplárny. Je škoda, že se nedožil 
ocenìní Obèan mìsta Ostrova, ale vìøím, že se tak 
stane in memoriam. V nové èásti ostrovského høbitova, 
u boèního vchodu pøi parkovišti u Zámeckého parku, 
je umístìno ve tøetí øadì zleva pietní místo s náhrob-
kem. Toto pietní místo vzniklo za finanèní podpory jeho 
nejbližších pøátel a spolupracovníkù. Èest jeho 
památce! 

Upozoròujeme všechny ètenáøe a zájemce o knihy, že 
od záøí 2011 je knihovna pøestìhována do nových 
prostor Paláce princù v Zámeckém parku. Toto upo-
zornìní je urèeno všem, kteøí nás ještì v loòském roce 
stále hledali v Lidické ulici 1036. Nová knihovna je 
prostorná a krásná, podívat se k nám mùžete i prostøed-
nictvím webové stránky kliknutím na Virtuální pro-
hlídku knihovny. Rozšíøena je také provozní doba 
knihovny a poskytované služby. Poøádáme i rùzné 
kulturní akce a výstavy, takže pokud si budete chtít 
odpoèinout v pøíjemném prostøedí, neváhejte a na-
vštivte nás. K dispozici jsou vám tato oddìlení: dospìlé, 
dìtské, audio, studovna, èítárna. Badatelé mohou 
navštívit kroniku mìsta Ostrov. Pùjèujeme všechny 
druhy tištìných a literárních dìl v èeštinì i originálech, 
nauènou a slovníkovou literaturu, noviny a èasopisy, 
hudební nosièe, zvukové knihy, DVD. Vlastníme také 
rozsáhlou sbírku zákonù. Prohlídka knihovny je zdar-
ma, pro využívání služeb celé knihovny je nutná 
registrace.

V lednu dorazí do knihovny putovní výstava „Je 
esperanto mrtvý jazyk?“. Bude možno si ji prohlédnout 
v dobì od 2. ledna do 29. února. V pátek 6. ledna 
v 17.00 hod. se uskuteèní v Oranžerii Tøíkrálový pod-
veèer, koncert pìveckého sboru Orbis Pictus. Akustika 
oranžerie a pìvecké výkony jsou zárukou nádherného 
zážitku. V pondìlí 16. ledna v 15.00 hod. otevíráme 
cyklus kurzù pro šikovné ruce, Stará øemesla. Nauèíte 
se postupnì palièkovat, drátkovat, korálkovat nebo 
plést košíky. Pøípadné zmìny a další informace na: 
www.mkostrov.cz

Vezmìte s sebou: 

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

Obecnì závazná vyhláška mìsta Ostrov stanovila 
školské obvody základních škol takto:

Ulice: Bezruèova, Dlouhá, Družební, Dukelských Hrdi-
nù, Halasova, Hroznìtínská, Husova, Jáchymovská (mi-
mo è. 1377), Jiráskova, Jungmannova, Karlovarská, 
Klášterní, Klínovecká, Krušnohorská (od køižovatky 
s ul. Jáchymovskou ke køižovatce s ul. Klínoveckou), 
Krátká, Lidická (od køižovatky s ul. Družební ke køižovatce 
s ul. Klínoveckou), Lipová, Máchova, Malé námìstí, 
Masarykova (od køižovatky s ul. Hlavní ke køižovatce 
s ul. Krušnohorskou), Moøíèovská, Na Máchadle, Rad-
nièní, Seifertova, Smetanova, Staré námìstí, Staromìst-
ská, Sukova, Šafaøíkova, Školní, Šlikova, Zahradní, Žižkova
Èásti: Hluboký, Kvìtnová, Moøièov

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

Ulice: Alšova, Brigádnická, Èapkova, Dvoøákova, Hlavní, 
Hornická, Klicperova, Komenského, Krušnohorská (od 
køižovatky s Klínoveckou ul. do konce smìrem na vý-
chod), Lidická (od køižovatky s ul. Klínoveckou do konce 
smìrem na východ), Mánesova, Mírové nám., Myslbe-
kova, Nádražní, Nad Nádražím, Na Kopci, Na Pøíkopì, 
Nejedlého, Nerudova, Odborù, S. K. Neumanna, Slád-
kova, Studentská, Tržištì, Tylova, Vanèurova a z roz-
hodnutí vedoucí Odboru kanceláøe starosty a vnitøní 
správy obce: Krásný Les, Stráž nad Ohøí, Velichov.

Obèanský prùkaz nebo cestovní pas rodièe 
Rodný list dítìte a jeho prùkaz zdravotní pojiš�ovny
Potvrzení o trvalém pobytu dítìte, pokud se liší od 
trvalého pobytu zákonného zástupce
Cizinci cestovní pas a doklad o pobytu dítìte na 
území ÈR

Základní škola Ostrov Masarykova 1289, okres 
Karlovy Vary

Základní škola Ostrov Májová 997, okres Karlovy 
Vary

Základní škola J. V. Myslbeka a MŠ Ostrov Mysl-
bekova 996, okres Karlovy Vary

Žijí mezi námi

Malá vzpomínka 
na vzácného èlovìka

Aktuality z Nemocnice Ostrov 

Marie Krejèová

Ladislav Višòovský (pøítel a spolupracovník) 

Andrea Zvolánková, tisková mluvèí ON

Rekonstrukce Domu kultury 
zvyšuje komfort návštìvníkù 

Ing. Marek Poledníèek, øeditel DK Ostrov

Svoz vánoèních stromkù 

Karolina Gottschierová, Odbor SMM

Mgr. Irena Leitnerová

Zápis do první tøídy 
pokraèování ze strany 1

Dagmar Shánìlová, Odbor KSVS

Modernizace kuchynì 
v MŠ Palackého

 Mgr. Lucie Mildorfová, ved. Odboru KSVS
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Zprávy ze škol

MDDM Ostrov

Vrcholící podzim a advent byly také èasem 
významných dìjepisných soutìží, v nichž už 
dlouhodobì excelují naši studenti. V Chebu se 
konal již 20. roèník celostátní dìjepisné soutìže 
gymnázií. 

Letos byla soutìž zamìøena na období našeho státu 
v letech 1618-1740 a podle slov jednoho z tvùrcù 
otázek, historika Zdeòka Beneše z University Karlovy, 
byla nejtìžší v celé její dosavadní historii. Anna 
Matuštíková, Nguyen Thuy Linh a Kateøina Dlouhá 
v pøímé konkurenci 75 družstev z celé ÈR obsadily 
šesté místo, což bylo nejlepší umístìní ze všech 
zúèastnìných gymnázií Karlovarského i Plzeòského 
kraje! Vynikající výsledek navazuje na úspìšná vy-
stoupení našich studentù v této soutìži v minulých 
letech. V prosinci soutìžili v Jáchymovì již poosmé 
žáci základních a støedních škol našeho kraje ve zna-
lostech dìjin zdejšího regionu, o Pohár Královské 
mincovny. Tradièní zábavnì vzdìlávací soutìž, kte-
rou pøipravuje Krajské muzeum Karlovarského kraje, 
si již získala na školách oblibu, o èemž svìdèí každo-
roèní hojná úèast. Reprezentanti každé ze škol od-
povídali na soutìžní otázky z historie zdejšího kraje, 
Jáchymova, ale i s nimi související otázky, týkající se 
èeských dìjin. Ostrovské gymnázium v dosavadní 
historii této soutìže v obou kategoriích slavilo vìt-
šinou vítìzství. Letos v kategorii základních škol a ví-
celetých gymnázií navázala prvním místem na úspì-
chy z minulých let dvojice Eliška Vágnerová a Pavlína 
Jenková. V kategorii støedních škol obsadili Tomáš 
Kothera a Tomáš Dáòa druhou pøíèku. Úspìchy 
v obou soutìžích svìdèí o dlouhodobé a obìtavé 
práci našich kolegù Jiøího Fressera a Ivany Alfonsové, 
kteøí studenty pøipravují. Mùžeme s radostí konsta-
tovat, že naše škola patøí v oboru historie dlouho-
dobì na vrchol mezi všemi školami Karlovarského 
kraje. 

Závìrem mi dovolte jménem zamìstnancù Gymnázia 
Ostrov popøát všem ètenáøùm OM pevné zdraví 
a š�astný rok 2012. Všechny zájemce o prohlídku 
školy zveme na Den otevøených dveøí, který se koná 
14. ledna od 9.00 do 13.00 hod. 

V pøedvánoèním èase otevírají støední školy své 
prostory zájemcùm z devátých roèníkù základ-
ních škol, aby se pochlubily svým vybavením 
a možnostmi, které pøípadné studium konkrétní 
støední školy skýtá. Ani Støední prùmyslová ško-
la Ostrov v tomto ohledu není výjimkou. Letošní 
Den otevøených dveøí, který byl zároveò spojený 
i se Dnem stavitelství a architektury Karlovar-
ského kraje, uspoøádala škola 8. prosince. 

Jednotlivci i organizované skupiny si mohli pro-
hlédnout všechna patra školní budovy, nahlédnout 
do bìžných uèeben, laboratoøí, dílen i spatøit, jak 
vypadá školní tìlocvièna, poèítaèové zázemí školy 

a uèebna pøírodovìdných pøedmìtù. Na cestì 
školními prostorami je èekalo nejedno pøekvapení, 
napøíklad školní robot pøekonávající výškové bariéry, 
s nimiž se trojice žákù tøetího roèníku oboru 
Informaèní technologie úèastnila RoboSoutìže 
poøádané ÈVUT v Praze. Hbitost i rychlost svých 
nohou si zájemci mohli vyzkoušet na simulátorech 
DDR (Dance Dance Revolution), na nichž je možno 
nastavit nejrùznìjší rychlosti pohybu a reagovat dle 
pokynù, které se zobrazují na obrazovce. Své doved-
nosti spojené s elektrotechnickým oborem demon-
strovali zástupci karlovarského radioklubu, z nichž 
øada je bývalými absolventy školy. Od 16.00 hod. se
 v aule školy pøedvedli leteètí modeláøi, kteøí nabídli 
nejen let vrtulníku, ale též malých letadel. Již ponì-
kolikáté SPŠ zorganizovala pro zájemce z okolí or-
ganizované svozy. Do budovy Centra technického 

Novoroèní setkání 

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

Plavecké kurzy

17. ledna zaènou 10hodinové plavecké kurzy.
 Pøihlášení v MDDM pracovní dny 8.00-18.00 hod.       
Út 16.00 hod. Neplavci (od 17. 1.)
St 16.00 hod. Rodièe a dìti (od 18. 1.)
Èt 16.00 hod. Neplavci (od 19. 1.)
Pá 16.00 hod. Plavci (od 20. 1.)

Pololetní prázdniny v MDDM
Otevøené herny 

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

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

13. ledna 18.00 hod.

leden až bøezen

3. února 9.00-17.00 hod.

Hrátky se snìhem
 

Dílna pro všechny šikovné ruce, zamìøená na stavbu 
snìhulákù a jiných objektù ze snìhu a ledu. V pøípadì 
nepøíznivého poèasí bude sníh nahrazen jinými 
materiály. Akce je vhodná i pro školní družiny.

Povídání o…
…Zazimování rùzných druhù zvíøat. Bude se týkat pøe-
devším zvíøecích druhù žijících na našem území a zpù-
sobu, kterým se vyrovnávají se zimním obdobím. 
Bližší informace a rezervaci si vyžádejte telefonicky.

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

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 

20. ledna 13.30 hod.

vzdìlání tak zavítali návštìvníci z Chodova, Nejdku, 
Nové Role, Perninku, Karlových Varù a Bochova. Zdá 
se, že nová budova má pøíznivce po celém kraji, na 
individuální prohlídku dorazila poèetná skupina žákù 
z Chebu i Aše. Kromì nich využila možnost prohléd-
nout si školu také široká veøejnost, rodièe souèasných 
žákù i pamìtníci, kteøí zde chodili do základní školy 
a chtìli se na vlastní oèi pøesvìdèit, jak se jejich škola 
pøestavbou promìnila. 

Ekocentrum

Bc. Šárka Märzová, 
ved. oddìlení MDDM 

Václav Hraba

SPŠ Ostrov: Den otevøených dveøíGymnázium Ostrov
Skvìlé úspìchy dìjepiscù

Mgr. Libor Háèek

Tým gymnazistek z Ostrova získal na dìjepisné soutìži šesté místo.                                                                 Foto: Archiv Gymnázia Ostrov

Mgr. Libor Velièka

Dìti pøipravují vánoèní dekorace.        Foto: Archiv MDDM Ostrov
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Rozhovor
Veteránka Luïka Vimrová hrála stolní tenis v Èínì

Co pøedcházelo Vaší cestì 
do Èíny?

Pøijala jste nabídku na tak dalekou cestu 
bez zaváhání?

Co Vaše dojmy 
ze závodù 
a z Èíny 
samotné?

Plánujete vyrazit si na nìjaké další 
mistrovství?

S ping pongem (teï se øíká stolní 
tenis) jsem zaèala už na Moravì, 
hrála jsem ho tam do svých dvaceti 
let. Po pøestìhování sem do Kruš-
ných hor jsem se dala také na lyžo-
vání a pøi škole jsem hrála volejbal. 

Když jsem se vdala a mìla dìti, se sportováním jsem na 
nìjaký èas pøestala. Pravidelné hraní stolního tenisu 
jsem obnovila až pomìrnì nedávno, po smrti manžela. 
Jednou jsem náhodou potkala své známé, ptali se, jestli 
ještì hraju, povídám, že jen rekreaènì… Pozvali mì do 
oddílu a já s nimi zaèala hrát za neregistrované. Pak mi 
nabídli, jestli bych s nimi nechtìla jezdit na turnaje, 
které jsou tady každý mìsíc, jezdíme i po republice a je 
možnost zúèastnit se mistrovství Evropy nebo 
mistrovství svìta. Po mé úèasti na Mistrovství Evropy 
v istrijské Poreèi pøišla za další rok nabídka jet soutìžit 
do Èíny. Bylo to v èervnu 2010.

To zrovna ne, ale závodit v Èínì mì lákalo, i když jsem 
tušila, že tam nic moc nedokážu, protože jsem zatím 
nehrála dlouho, navíc tam byla obrovská konkurence. 
Ale byla jsem zvìdavá, 
jak to na tak veliké sou-
tìži vypadá a zajímala 
mì i samotná Èína. 
Moje rodina mi po-
mohla s financováním 
a také mì finanènì 
podpoøil ostrovský 
Mìstský úøad, za což 
jsem byla moc ráda, 
jinak bych to nezvládla. 

Moc dobøe jsme si zahráli. Závody se konaly 
v Hohhotu, hlavním mìstì Vnitøního Mongolska 
(autonomní oblast v Èínì). Medaili jsem sice nezískala, 
ale dostala jsem se do malého finále, do tøetího kola, 
což je celkem dobrý výsledek. Byli jsme rozdìleni do 
vìkových kategorií, od ètyøicítky jsou to už veteráni, já 
patøím do kategorie 70 až 75 let, v této kategorii nás 
soutìžilo celkem devadesát. Nejstarší úèastnici, která 
pøiletìla z Austrálie, bylo dokonce sto let. Úvodní ce-
remoniál byl úžasný, vyslovenì olympijský, organizace 
byla vynikající, bylo postaveno 120 stolù pro dva a pùl 
tisíce soutìžících. V Èínì jsme byli celkem tøináct dní, 
první tøi dny v Pekingu, tam jsme absolvovali rùzné 
prohlídky, navštívili Velkou èínskou zeï, Zakázané 
mìsto, námìstí Nebeského klidu, byli jsme v Institutu 
èínské medicíny, všechno to bylo moc hezké a zají-
mavé, skvìle pøipravené.

Brzy bude Mistrovství svìta ve Stockholmu, tam ne-
jedu, ale za další rok bude Mistrovství Evropy v Nì-
mecku a v roce 2014 má být svìtové mistrovství na 
Novém Zélandu. Možná bych se o to pokusila, lákalo 

Do Ostrova se pøistìhovala v šedesátých letech minulého století z moravského Prostìjova. Jako 
dvacetiletá uèitelka zaèínala na takzvané dvojce (kdysi II. ZDŠ), ve které je nyní ZŠ praktická a ZŠ 
speciální, pozdìji pøešla do základní školy v budovì dnešního Gymnázia Ostrov. Nejprve byli jejími 
svìøenci dìti na národní škole (první stupeò), pozdìji na druhém stupni, kde uèila èeský jazyk, tìlesnou 
výchovu a hudební výchovu. Na škole také vedla menší žákovský sbor, v jehož repertoáru byly 
pøevážnì èeské a moravské národní písnièky a který mìl úspìchy i na mimoškolních vystoupeních. 
Celkem uèila více než padesát let (posledních ètrnáct let v Perninku). Se svými žáky jezdívala na školní 
sportovní soutìže a vždy je mìla k tomu, aby si sport zamilovali, nebrali jej pouze jako povinnost. Ona 
sama sportuje celý život a v roce 2010 reprezentovala ve stolním tenisu naše mìsto až v Èínì, a to ve 
vìkové kategorii 70 až 75letých.

by mì podívat se tam. Letos bylo Mistrovství Evropy 
v Liberci, tam jsem byla samozøejmì taky, s kolegyní 
jsme se umístily v malém finále tøetí ve ètyøhøe, což bylo 
pìkné, a také v malém finále jsem se i já dostala do 
tøetího kola. Ono se øekne veteráni, ale tam hrají 
vìtšinou závodníci, kteøí hrávali ligu a mezinárodní ligu, 
takže ta úroveò je tam skuteènì vysoká.

Stále se snažím nìco dìlat, abych jen netrèela doma. 
Stolní tenis chodím hrát každý týden, máme tréninky 
na Základní škole J. V. Myslbeka a ještì mimo to si 
s nìkterým kolegou jdeme jen tak zahrát. Vedu už 
ètvrtý rok dva kroužky v Domì dìtí, jsou to dìti od 
první tøídy až po gymnazisty. V zimì stále jezdím na 
lyže, tady v okolí na bìžky a pravidelnì s karlovarským 
gymnáziem na týden do ciziny, loni jsme byli v Itálii, 
letos jedeme do Rakouska. V létì vyrážím do okolí na 
kole, a je-li horší poèasí, jezdíme s dcerou plavat 
(støídavì do Jáchymova a Chomutova).
 

Rozhodnì jsou jiní, pøedevším více uvolnìní, nemají 
valnou úctu k dospìlým, ke stáøí, k autoritám. Dokonce 

ještì pøed deseti roky to 
byl oproti dnešku rozdíl. 
I v tom Perninku to bylo 
odlišné, tam je dìtí mé-
nì, takže i ta práce je 
trochu jiná než tady na 
školách, ale vcelku ten 
rozdíl je patrný všude. 
Je to trend: volná vý-
chova, dìti nemají pocit 
zodpovìdnosti. Ale taky 
ne všechny, to bylo, je 
a bude. Když jsem kdy-
si nastupovala v Ostro-
vì na základku, mìli 

jsme ve tøídách pøes tøicet žákù a práce to byla krásná. 
Dodnes mì bývalí žáci zvou na tøídní srazy po letech 
a povídáme si, to je pøíjemné. Bývalí žáci se ke mnì 
sami hlásí, a když nevím, tak se zeptám: A kterej ty jsi?, 
to mi nedìlá problém. Hodnì žákù potkávám venku 
i v jejich zamìstnání, z nìkterých jsou už rodièe a do-
konce prarodièe. 

Ráno si ráda pospím, nic mì nehoní, udìlám si snídani, 
nìco si pøeètu, ráda luštím køížovky, chodím do 
knihovny. Tøikrát týdnì hraju ping pong, jinak si jdu 
nakoupit, projít se, když je hezky. Chodím svùj okruh, 
hodinku ostrou chùzí mezi rybníky, nìkdy potkám zná-
mé, tak si popovídáme. Øíkám si, že už mám nárok žít 
poklidnì. Nic bych ve svém životì neudìlala jinak. 
V zamìstnání jsem byla spokojená, život mi šel docela 
pìknì, dìti i vnouèata jsou v poøádku, když nìco 
potøebujeme, tak si pomùžeme. Hodnì jsme cestovali, 
a když manžel zemøel, øíkala jsem si, že jsme si aspoò 
ten život užili a hodnì toho poznali. Daøí se mi dobøe, 
nic mì netrápí, na nic si nestìžuju. Beru život tak, jak je 
a vždycky se zaøídím podle potøeby. Jsem zkrátka 
v pohodì. 

Jak a èím se udržujete v tak dobré 
kondici?

Myslíte, že dnešní žáci základních škol 
jsou jiní než kdysi?

Jak nyní vypadá Váš životní styl, pøála 
byste si nìco zmìnit?

Pøipravila Lenka Prokopová, 
zpracovala Irena Janeèková

V listopadu se v Ostrovì narodilo sedm dìtí, zemøelo 
šest obèanù. Manželství uzavøelo šest párù. K trva-
lému pobytu ve mìstì se bìhem listopadu pøihlásilo 
26 osob a 32 se jich odstìhovalo. Celkovì tedy ve 
mìstì ubylo pìt obèanù. Prùmìrný vìk ostrovských 
obyvatel v listopadu byl 41,46 let. Celkový poèet 
obyvatel hlášených v Ostrovì (vèetnì pøilehlých 
obcí) k 30. listopadu byl 16 911. 

Lhùta pro podání daòového pøiznání k dani z ne-
movitostí konèí 31. ledna 2012. Pøi odevzdání tis-
kopisu po tomto datu již hrozí pokuta za opož-
dìné podání daòového pøiznání, která je daòo-
vým øádem stanovena v minimální výši 500 Kè. 

Povinnost podání daòového pøiznání k dani z ne-
movitostí se týká všech vlastníkù nemovitostí, kteøí 
v loòském roce získali do svého vlastnictví stavbu 
nebo pozemek, a� už ji koupili, dostali darem, zdìdili 
nebo novì postavili, ale i tìch, kteøí nemovitost 
prodali. Daòové pøiznání k dani z nemovitostí se 
podává na místnì pøíslušném finanèním úøadu (podle 
místa, kde se nemovitost nachází). Pro vyplnìní 
daòového pøiznání musí každý poplatník znát zá-
kladní údaje o svých stavbách a pozemcích, které lze 
zjistit z výpisu z listu vlastnictví, vedeného katastrem 
nemovitostí, z kupní nebo darovací smlouvy, usne-
sení o dìdictví, popø. z rozhodnutí vydaného sta-
vebním úøadem nebo ze stavební dokumentace. 
Další údaje potøebné pro výpoèet samotné danì 
z jednotlivých staveb nebo pozemkù jsou vyvìšeny 
na nástìnkách v pøízemí budovy finanèního úøadu. 
Jedná se o rùzné koeficienty stanovené obecními 
vyhláškami, prùmìrnou cenu pùdy, kódy jednot-
livých katastrálních území apod. Než zaènete vy-
plòovat tiskopis, je dobré si pøeèíst Pokyny k vyplnìní 
pøiznání k dani z nemovitostí od zdaòovacího období 
r. 2012, kde se dozvíte další dùležité informace 
o tom, kdo je poplatníkem této danì, jak jsou 
roztøídìny jednotlivé druhy pozemkù a staveb a jak se 
z nich daò z nemovitostí poèítá. Tiskopis daòového 
pøiznání k dani z nemovitostí je k dispozici na po-
datelnì Finanèního úøadu Ostrov a také u správcù 
této danì v kanceláøích è. 17, 18, 20. Každý úøední 
den, tj. v pondìlí a støedu od 8.00 do 17.00 hod. je 
možné konzultovat správnost vyplnìní daòového 
pøiznání se správci danì. Upozoròujeme však 
poplatníky, že není možné, aby správce danì za nì 
daòové pøiznání vyplòoval! Tiskopis daòového pøi-
znání je také možné stáhnout z internetu ve formátu 
Adobe PDF na stránkách Èeské daòové správy 
(http://cds.mfcr.cz) v nabídce Daòové tiskopisy, tento 
vytištìný formuláø je pak tøeba ruènì vyplnit a daò si 
vypoèítat. Daòové pøiznání k dani z nemovitostí lze 
podat elektronicky na stejné internetové adrese 
prostøednictvím Daòového portálu v nabídce Danì 
elektronicky, kde lze vyhotovit øádné daòové pøizná-
ní. Po zadání základních údajù o nemovitosti program 
automaticky doplní potøebné koeficienty v závislosti 
na zvoleném katastrálním území a výpoètu konkrétní 
danì, tento tiskopis lze následnì odeslat elektronic-
kou cestou. Pro zaplacení danì z nemovitostí je èas 
do 31. kvìtna 2012. Vzhledem k tomu, že dochází ke 
zmìnì danì z dùvodu zmìny koeficientù v nìkterých 
obcích (Boží Dar, Hájek, Ostrov), doporuèujeme 
poplatníkùm, aby pøesunuli zaplacení danì z nemo-
vitostí až na kvìten, kdy budou centrálnì rozesílány 
složenky s informací o správné èástce k zaplacení. 

Finanèní úøad v Ostrovì 
informuje 

Zmìna stavu obyvatel 
mìsta Ostrova 
v listopadu 2011

Matrika MìÚ Ostrov 

Ing. Miloslava Kubínová, øed. FÚ Ostrov
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Pùdní prostory Staré radnice v Ostrovì zvou k náv-
štìvì výstavy s názvem Zastaveno, která pøedstaví 
obrazy a kresby Jany Hasmany Matouškové a ke-
ramické plastiky Zuzany Koristky. Autorky Zuzana 
Koristka a Jana Hasmana Matouš-
ková ve svých plastikách a obrazech 
„zastavují“ vizuální vzpomínku, zá-
žitek, okamžik, o který se chtìjí po-
dìlit s diváky. Obraz jako zastavená 
vzpomínka na dìtství dnes již do-
spìlých èlenù rodiny, obraz zážitku 
setkání s živou pøírodou na prázdni-
nových cestách nebo obraz pohla-
zení kvìtin a trav, které se autorka 
Jana Hasmana Matoušková snaží 
zprostøedkovat divákovi v olejomal-
bách vìtších formátù, není jen zá-
stupnou formou fotografie, ale skrý-
vá v sobì i pocit klidu nalezeného 
v chaosu svìta, který se náhle zasta-
vil. Vjemy v nehybném èase vykrys-
talizují v kresbu èi malbu s jasným 
øádem. Autorka na svých posled-
ních plátnech kombinuje její  oblíbe-
nou kresbu s olejomalbou a barva obrazu se jí stává  
prostøedníkem k doplnìní atmosféry obrazu. Kresby 
z prázdninových cest vystavuje v Ostrovì poprvé.

Nový rok v Domì kultury nemùže zaèínat jinou 
spoleèenskou akcí, než je oblíbený ples Domu 
kultury Ostrov, který se uskuteèní 21. ledna 2012. 

K tanci a poslechu zahraje taneèní skupina Koala 
Band pod vedením Michala Holoty. Pùvodnì pouze 
„zájmový kroužek“ datuje vznik kapely kolem roku 
1988. Bìhem dlouholeté pùsobnosti na chebské 
hudební scénì, po celé ÈR a v Nìmecku si band 
vytvoøil èetnou øadu pøíležitostí k úèinkování a stal se 
oblíbenou skupinou, hrající na rùzných spoleèen-

Lakomec Harpagon urèitì patøí mezi klasická díla 
dramatické tvorby a stále se tìší velké oblibì. Je spousta 
divadel a režisérù, kteøí si tuto postavu oblíbili a zaøadili 

do dvých repertoárù. Ani Josef Dvoøák není výjimkou. 
Zajímavostí jistì je, že se s Harpagonem nesetkal 
poprvé. V roce 1990 byl „Lakomec“ jeho posledním 
pøedstavením v Semaforu, tìsnì pøedtím, než musel 
divadlo opustit. Dìj tohoto slavného díla nemusím jistì 
pøedstavovat, stejnì tak Josefa Dvoøáka. Tento slavný 
a svérazný herec a improvizátor nebude hrát v Ostrovì 
poprvé. Již jsme se s ním setkali ve hrách S Pydlou 
v zádech, Èochtan vypravuje, Spaste duše, revizor! 
a starší pamìtníci jistì vzpomenou na další divadelní 
kousky.

Role Harpagona je Josefu Dvoøákovi ušita pøímo na tì-
lo, proto se mùžeme tìšit spíše na pohodového staøíka 
než na zatrpklého starce, který je háklivý akorát na to, 
když nìkdo sáhne na jeho majetek. Svoje penízky si to-
tiž stráží jako oko v hlavì a jen tak je z ruky nedá. Svoje 
hraní i pøihrávky svých hereckých kolegù si velmi užívá a 
nabízí tak divákùm skvìlé pobavení. Pøedprodej vstu-
penek bude zahájen 12. ledna v IC v DK Ostrov.

Výstava Zastaveno 
Ztišený výraz nabízí i druhá èást expozice v podobì 
plastik Zuzany Koristky. Figury v pohybu nabízejí 
zvláštní spojení statického a dynamického principu. 
Autorka zastavuje pohyb rozevláté suknì taneènice, 

ruku nataženou k pohlazení, gesta 
známá z rozhovoru lidí.

Keramické plastiky zpracovává 
umìlkynì technikou „raku“ (v pøe-
kladu slovo raku znamená radost, 
pohodu). Raku keramika je pálena 
v pøímém ohni a rozžhavená se 
prudce zchlazuje v pilinách a ve 
vodì. Díky technologii je každý 
kus originálem. Zuzana Koristka se 
s tímto postupem seznamovala pøi 
svém pobytu v Japonsku, kolébce 
keramiky raku. Výstava Zastaveno 
tedy nemá nic spoleèného s akti-
vitami exekutorù, nebo dokonce 
zásahem cenzury, jak by si nìkdo 
mohl význam názvu výstavy vysvìt-
lovat. 

Výstava Zastaveno zve k zastavení na Staré radnici, 
k zastavení ve svìtì vzpomínek, radosti a pohody, jak 
to každý z nás dìlá pøi listování vlastní pamìtí. 

Ples Domu kultury Ostrov 2012
ských akcích. Koala Band na svém facebookovém 
profilu slibuje, že nespí na vavøínech a na novou 
plesovou sezónu pro nás „piluje nové pecky“. V rám-
ci bohatého programu vystoupí i Taneèní studio Mi-
rákl pod vedením Andrey Burešové Klugové. Tento 
soubor se stal mistrem svìta v modern dance. Hlav-
ním lákadlem je jistì i zpìvaèka Monika Absolonová, 
která zde zazpívá nìkolik oblíbených a slavných 
muzikálových písní. Samozøejmostí bude pùlnoèní 
pøedstavení. Vstupenky zakoupíte v Infocentru v Do-
mì kultury. 

Chudák Harpagon

Martina Novotná

Betlémy lákají k prohlídce 
i po Vánocích 

 rep

Martina Novotná

V klášterním kostele dosud voní vánoèní stromeèky 
a ještì do 15. ledna je možné si prohlédnout expozici 
s témìø 90 betlémy všech velikostí, materiálù i pùvo-
du. Bývalý ostrovský faráø Jiøí Hájek nám zapùjèil 
nìkolik skvostù z dalekých zemí: betlémy z Jižní Afri-
ky, Filipín, Mexika, Španìlska… z banánových listù, 
kovu, keramiky, textilu, také zvìtšeniny poštovních 
známek s vyobrazením èeských betlémù. Nejvìtší je 
zde èást sbírky Václava Nekoly s pøevážnì døevìnými 
postavami a sbírka Zdeòky Janischové s figurkami 
z papíru, ale všechny jsou zde jedineèné. Háèkované 
jeslièky vystavuje Milada Emmerová, palièkované 
figurky Marie Pavelková. Pùvodem Ostrovanka 
Helena Jindrová se svými žáky ZUŠ v Ústí nad Labem 
vytvoøila keramický betlém a vystavuje i pozoru-
hodné práce žákù na téma advent a Vánoce. Vladimír 
Lesser letos pøidal nový exponát na poèest pìvec-
kého sboru Orbis pictus… A pøestože je po Vánocích, 
stále nabízíme unikátní ruènì zdobené sklenìné 
ozdoby ze Slezské tvorby v Opavì. 

Opravdu nelze všechnu tu krásu a dùkaz lidského 
umu slovy popsat. Nejlépe bude se do klášterního 
kostela vypravit a pøesvìdèit se. Všem, kteøí k výstavì 
pøispìli, upøímnì dìkujeme. Pozor, od 17. ledna do 
konce února bude otevírací doba Kláštera omezena: 
13.00-17.00 hod. Vìra Èarná, ved. Kláštera Ostrov



žový ptakopysk. Zloèin pøijede odhalit Madam Co-
lombová, která vrhne stín podezøení na zahradníka. 
Je opravdu možné, aby zahradník byl nevinen?
Režie: Jan Mareš

26. ledna ètvrtek 17.00 hod., T-klub 

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

TANEÈNÍ PODVEÈER 

22. ledna nedìle 15.00 hod.

Autorská loutková pohádka pro 
celou rodinu
Uvádí Studio Damúza Praha.
Pohádka o holèièce, která nechtìla 
nosit èervený svetr od maminky. 
Proè ho ale nechtìla nosit, ani když 
byl ten nejvìtší mráz? Na to se 
musíte pøijít podívat.

7. ledna sobota 17.00 hod. 

Vernisáž výstavy 
Malba a keramika
Autorky výstavy Zuzana Koristka a Jana Hasmana 
Matoušková zvou k zastavení ve svìtì vzpomínek, 
radosti a pohody…

SVETØÍK

ZASTAVENO
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STARÁ RADNICE OSTROV 

Kultura

KLÁŠTER OSTROV

DÙM KULTURY OSTROV

Pøipravujeme

27. ledna pátek 19.00 hod.

Grand Canyon, Bryce Canyon,  Arches, White Sands, 
Petrified Forest, Canyon de Celly, Saguáro, Mesa 
Verde, Death Halley, Monument Halley, Chaco 
a také nezapomenutelná velkomìsta Las Vegas a Los 
Angeles, to vše v pøednášce Stanislava Hoøínka

USA  - NÁRODNÍ PARKY Støedozápadu

12. ledna ètvrtek 19.30 hod., divadelní sál 
Richard Alfieri

Uvádí Divadlo Ungelt Praha. 

Strhující herecký duet o lidské 
osamìlosti a nikdy neumírající 
nadìji. Svìtovì proslulý diva-
delní hit poprvé na èeském 
jevišti. 

Hrají a tanèí: 
Chantal Poullain a Pavel Køíž.

21. ledna sobota 20.00 hod., spoleèenský sál 

 
Tradièní ples Domu kultury 
s bohatým programem

Letošním hostem plesu bude zpìvaèka

K tanci a poslechu hraje taneèní skupina Koala Band 
pod vedením Michala Holoty. 
A nebude chybìt ani pùlnoèní pøekvapení…

25. ledna støeda 19.30 hod., divadelní sál

 
aneb Kam zmizel ten diamant?

V první repríze uvádí Divadelní scéna pøi DK Ostrov.
Dìj konverzaèní komedie se odehrává v sídle lorda 
Ham-milk-tona, ze kterého je ukraden diamant Rù- 

ŠEST TANEÈNÍCH HODIN 
V ŠESTI TÝDNECH

PLES 
DOMU KULTURY 
OSTROV 2012

Monika Absolonová 

MADAM COLOMBOVÁ ZASAHUJE

18. února sobota 20.00 hod. 
Spoleèenský sál DK Ostrov

22. února støeda 19.30 hod. 
Divadelní sál DK Ostrov
Moliére

Na motivy Moliérovy komedie Lakomec nastudo-
vala „s laskavým svolením autora“ Divadelní spo-
leènost Josefa Dvoøáka. Dramatické vyprávìní o sta-
øièkém èlovíèkovi, kterému všichni ztrpèují život tím, 
že po nìm nìco chtìjí. Zejména peníze. A èlovíèek 
nerad dává a nedá a nedá…
Hrají: Josef Dvoøák, Markéta Hrubešová, Radka 
Strupková, Dagmar Schlerová ad.

COUNTRY PLES 
DOMU KULTURY OSTROV 2012 

HARPAGON

Provoz út-ne: 9.30-12.30 hod. a 13.00-18.00 hod. 
Bìhem doby konání koncertù a svateb provoz 
omezen pouze na prohlídky kaplí.
Pozor! 
1. ledna: 13.00-17.00 hod., 2. ledna: zavøeno, od 
3. ledna bìžná provozní doba. Od 17. ledna do 
konce února bude provozní doba omezena 
takto: út - ne: 13.00-17.00 hod., nebo po pøed-
chozí dohodì na tel: 724 509 195, 351 001 003.

KOSTEL ZVÌSTOVÁNÍ PANNY MARIE 

Letos do Kláštera zapùjèil vzácné exponáty Jiøí Hájek 
ze Støíbra; budou to betlémy z Afriky, Ameriky, 
Mexika a dalších zemí, uvidíme i betlémy sbìratelù ze 
vzdálených míst ÈR. Ruènì uháèkovaný betlém pøi-
putoval do Ostrova z Plznì, jeho tvùrkyní je Milada 
Emmerová, nyní poslankynì parlamentu. Helena 
Jindrová a její žáci ZUŠ v Ústí n. Labem vystavují 
keramický betlém a výtvarné práce na téma: Vánoce 
a advent. Nové døevìné postavy v ostrovském 
betlému Václava Nekoly, další pøírùstky sbírky Zden-
ky Janischové, novinky od Vladimíra Lessera a mno-
ho dalších exponátù je vystaveno do 15. ledna.

VÝSTAVA BETLÉMÙ
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Kinokavárna

Pøipravujeme v kinì na únor

DVD kino a Kino dìtí

1. ledna 15.00 hod., vstupné 40 Kè, 110 minut

Hrdinové filmu se vydávají na závodní okruhy. 
Celebritní závoïák Blesk McQueen se spoleènì se 

svým nejlepším pøítelem, jedineèným odtahovým 
vozem Burákem, vydává na zcela nové dobrodružství 
do exotických zemí celého svìta. Èeská verze

8. ledna 15.00 hod., vstupné 30 Kè, 67 minut

Pásmo pohádek pro nejmenší diváky: Jak jedli 
vtipnou kaši, Krtek a hodiny, Krtek a žvýkaèka, 
Masožravá Julie, Modrý pondìlek

15. ledna 15.00 hod., vstupné 40 Kè, 96 minut

Tohle je konec klasickým filmùm o superhrdinech. 
Naskoèila modrá, jinak barva kùže nového gaunera. 

Megamysl si má získat srdce divákù, vlastní zlé 
povaze navzdory. Megamysl pøistál na Zemi jako 
miminko, ke své smùle však pøímo uprostøed 
vìzeòského dvora…  Èeská verze

22. ledna 15.00 hod., vstupné 30 Kè, 70 minut

Pásmo pohádek pro nejmenší diváky: Zvíøátka a Pet-
rovští, Brouèci - Byl podzim, Bouèci - Louèení, 
Brouèci - A byla zima, Krtek o Vánocích, Jak køeèek 
snìdl Dìdu Mráze, O pyšné noèní košilce, Jak 
postavit snìhuláka

29. ledna 15.00 hod., vstupné 40 Kè, 102 minut

Rodinná komedie, ve které se pojí animovaný i hraný 
film, uvádí na plátna kin všem dobøe známé modré 
hrdiny, Šmouly. Zlý èarodìj Gargamel vyžene Šmouly 
z jejich vesnièky a kouzelný portál je zavede do 
našeho svìta, pøímo doprostøed newyorského 
Central Parku. Èeská verze 

AUTA 2

KRTEK A HODINY

MEGAMYSL

BROUÈCI - A BYLA ZIMA

ŠMOULOVÉ

1. nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 70 Kè, 115 minut (*12) 

Repríza
Mùže být nevìra základem š�astného manželství? 
Šarmantní bonviván Rudolf je o tom pøesvìdèen: 
„Ženská má mít pocit, že o chlapa musí bojovat, musí 
se snažit, aby si ho udržela. A hlavnì, ženská se nesmí 
nudit!“ Produkce: ÈR. Žánr: komedie

5. a 6. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
6. a 7. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 65 Kè, 110 minut (*12) 

Premiéra
„Nechápu, jak mi za rok mùže být pìtaètyøicet, když 
poøád ještì nevím, èím chci být, až vyrostu.“ Existen-

ciální otázku pøetavila režisérka Alice Nellis v origi-
nální komedii, jejíž hlavní hrdinka nestihla dospìt. 
V hlavní roli Ivana Chýlková, Vojta Kotek, Zuzana 
Bydžovská, Bob Klepl, Zuzana Kronerová a další. 
Produkce: ÈR. Žánr: komedie

7. a 8. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 65 Kè, 101 minut, èeské titulky  

Premiéra
Kdo zachrání Její velièenstvo britskou královnu, když 
agent 007 James Bond zrovna leží u ledu? Jeden muž 
už pøed lety dokázal, že je na nìj spolehnutí a že radìji 
Britské ostrovy zbourá, než by je vydal nepøíteli všanc. 
Jmenuje se Jonny English, nosí tváø Rowana Atkin-
sona alias Mr. Beana. Produkce: USA. Žánr: komedie

12. a 13. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 104 minut, èeské titulky, (*12) 

Premiéra
Nejsou to žádní Dannyho par�áci, ale obyèejní za-
mìstnanci luxusního hotelu. Pøesto dali dohromady 

plán loupeže, který by pro svou originalitu mohl 
vstoupit do uèebnic zloèinu. Režisér Brett Ratner na-
toèil kriminální komedii, jejímuž hvìzdnému obsazení 
vévodí slavní komici Ben Stiller a Eddie Murphy. 
Produkce: USA. Žánr: komedie

13. a 14. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 75 Kè, 130 minut, èeské titulky (*12) 

Premiéra
Pøíbìh filmu Anonym, který se odehrává v Anglii za 
období vlády královny Alžbìty, spekuluje, kdo je 
doopravdy autorem díla, pøipisovaného Williamu 
Shakespearovi. Odborníci o tom vytrvale diskutují. 
Anonym nabízí jednu z možných verzí jejich výkladu.  
Produkce: USA, Nìmecko. Žánr: drama

14. a 15. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 70 Kè, 98 minut, èeská verze 

Premiéra
Když Santùv fascinující podnik omylem vynechá jedno 

MUŽI V NADÌJI 

PERFECT DAYS - I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY 

JOHNNY ENGLISH SE VRACÍ 

MISTROVSKÝ PLÁN 

ANONYM 

VELKÁ VÁNOÈNÍ JÍZDA 

KOCOUR V BOTÁCH 
PARANORMAL ACTIVITY 3 
ŠKOLNÍ VÝLET

dítì ze stovek milionù, o které se stará, vydává se 
nejménì schopný èlen rodiny Clausù na bizarní 
a vzrušující závod s èasem, bìhem kterého má za úkol 

doruèit poslední vánoèní dárek na svìtì døív, než se 
rozední. Produkce: USA. Žánr: animovaná komedie

19. a 20. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 75 Kè, 107 minut, èeská verze 

Repríza
Pøíbìh filmu, inspirovaného po celém svìtì oblíbe-
nými pøíhodami knižního a komiksového hrdiny 
Tintina belgického autora, sleduje osudy výjimeènì 
zvídavého mladého reportéra Tintina a jeho vìrného 
psího spoleèníka Filuty. Ti spoleènì objeví model lodi, 
který v sobì ukrývá nebezpeèné tajemství… 
Produkce: USA. Žánr: animovaná komedie

20. a 21. pátek a sobota 20.00 hod. 
Vstupné: 60 Kè, 94 minut (*12) 

Premiéra
Pøíbìh Poupat vypráví o tìžké zkoušce rodiny, žijící 
v kraji drsných pravidel. Postavy žijí velkými ideály 
v kontrastu s malostí svých èinù. V hlavní roli Vladimír 
Javorský, Malgorzata Pikus, Marika Šopovská a Josef 
Láska. Produkce: ÈR. Žánr: drama

21. a 22. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 109 minut, èeské titulky (*12) 

Premiéra
Pøedstavte si, že mùžete žít jen do 25 let. Pak zemøete. 

Pokud nevydìláte, neukradnete 
nebo nezdìdíte nìjaký èas navíc. 
Dìj filmu, v hlavní roli s Justinem 
Timberlakem, se odehrává v bu-
doucnosti, kdy peníze nezname-
nají vùbec nic. Platí se èasem. 
Produkce: USA. Žánr: sci-fi thriller

26. a 27. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 87 minut 

Repríza
Dlouho oèekávaná adaptace kultovního komiksu 
Alois Nebel, k jehož realizaci použil režisér Tomáš 
Luòák poprvé v èeské kinematografii rotoscoping, 
unikátní technologii kombinující kreslený a hraný film. 
Hrají: Miroslav Krobot, Karel Roden, Ondøej Malý, 
Tereza Voøíšková ad. Produkce: ÈR. Žánr: drama

27. a 28. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 65 Kè, 95 minut 

Repríza
Druhý díl zaèíná krátce po smrti nejvìtšího bastarda 
Michala Dostála. Michalùv otec a dìdeèek jsou 
pøesvìdèeni, že uèitel Majer stál za vraždami všech tøí 
žákù a mstil smrt své sestry. Zaènou tak Majera 
psychicky deptat a hledají dùkazy. 
Produkce: ÈR. Žánr: drama

28. a 29. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 70 Kè, 98 minut, èeské titulky (*12) 

Repríza
Oscarový Tom Hanks hraje v nové americké komedii 
chlápka støedního vìku, který díky ekonomické krizi 
ztratí práci. Chce si zvýšit kvalifikaci, a proto se roz-
hodne vrátit se do školních lavic. Ve škole se ale 
zamiluje do své uèitelky Mercedes (Julia Roberts) 
a objeví dùvod, proè žít.  
Produkce: USA. Žánr: romantická komedie

TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ 

POUPATA 

VYMÌØENÝ ÈAS 

ALOIS NEBEL 

BASTARDI 2 

MOJE KRÁSNÁ UÈITELKA 

ZROZENÍ PLANETY OPIC
Místo evoluce… revoluce

DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ VÁNOCE
Už jste to slyšeli? Vaši oblíbení prehistoriètí hrdinové 
se vrací ve zbrusu novém vánoèním dobrodružství 
pro celou rodinu!

Pùjèovna DVD - novinky



27. rybáøský ples Místní organizace Èeského svazu 
rybáøù Ostrov se koná 11. února 2012 od 20.00 hod. 
v Domì kultury Ostrov v prostorách spoleèenského 
sálu a T-klubu. Hraje Taneèní orchestr Sonet Milana 
Nìmeèka. Pøedprodej vstupenek od 20. ledna v Info-
centru v Domì kultury Ostrov. 
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KØÍŽOVKA

Fotografie mìsíce Fotoklubu Ostrov. Název: Dialog                                                                                            Autor: Miloslav Køížek

LUŠTÌTE S OSTROVSKÝM MÌSÍÈNÍKEM

Myslivecké sdružení Krušnohor Oldøíš si dovoluje 
pozvat vás na Myslivecký ples, který se koná 
25. února od 20.00 hod. v Domì kultury Ostrov. 
K tanci a poslechu hraje hudební skupina Ještìøice, 
v rámci pøedtanèení se pøedstaví dìtská taneèní skupina 
Domu dìtí a mládeže Karlovy Vary. Èeká vás i bohatá 
zvìøinová tombola. Vstupné 200 Kè, pøedprodej vstupe-
nek v Infocentru v DK Ostrov. 

Øímskokatolická farnost Ostrov ve spolupráci 
s Oblastní charitou Ostrov zve všechny na Tøíkrá-
lový koncert na Závìr vánoèní doby, který se koná 
7. ledna v 15.00 hod. ve farním kostele sv. Mi-
chaela a Panny Marie Vìrné v Ostrovì. 
Na programu jsou èeské a moravské lidové koledy 
a vánoèní duchovní písnì. Úèinkuje pìvecký sbor Do-
mova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské 
za vedení sbormistra Jiøího Navary. Na varhany hraje Jiøí 
Navara. Vstupné je dobrovolné a bude urèeno na schvá-
lený zámìr Tøíkrálové sbírky. 

Pøijïte na Myslivecký ples

Tøíkrálový koncert v kostele

Ondøej Zoubek

Red

Rybáøský ples

Laserové studio v Domì kultury je urèeno všem, kteøí se chtìjí seznámit s moderním pojetím Studia a kteøí si myslí, že jejich tìlo si zaslouží patøiènou pozornost 
a péèi. Preferujeme komplexní péèi, proto u nás naleznete nejširší spektrum aktivit. Profesionálnì vyškolený personál vám pomùže nejen pøi sportovních 
zaèátcích. Samozøejmostí je celková péèe. Jedinì tak mùžete dosáhnout co nejefektivnìjšího výsledku, a� už se jedná o redukci váhy èi formování postavy. Objevte 
výhody aktivní relaxace. Více na: www.dk-laser-studio.cz

Ze správných odpovìdí, doruèených do 10. ledna, vylosujeme dva úspìšné øešitele køížovky, kteøí získají poukazy na ošetøení v novì otevøeném studiu v Domì 
kultury. Vyluštìnou tajenku zasílejte na adresu: hoffmeisterova@dk-ostrov.cz, odevzdat ji také mùžete osobnì v Informaèním centru v Domì kultury Ostrov. 
Správné znìní tajenky z minulého èísla znìlo: 
Pøíjemné posezení v Téèku na námìstí.
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Tipy na výlet 
Rozhlédni se, èlovìèe (pokraèování)

Informaèní centrum Ostrov

Støedem obce se od 60. let minulého stol. pøímo 
projíždìt nedá, díky místnímu obchvatu. Málokdo 
tedy odboèí a má zájem si prohlížet chátrající budovy 
ve vsi. Místo má ale bohatou historii, a nebýt let 
pováleèných a budovatelských, mohlo zde být vše 
jinak. 

V souèasnosti v záplavì špatných zpráv obèas pøe-
hlídneme, co dobrého se snaží lidé kolem nás udìlat. 
Co mì na horizontu obce zaujalo, byla kostelní báò, 
která prozatím na pevné zemi èeká na své dokonèení a 
vyzdvižení. Své místo bude mít na vìži jednolodního 
kostela Nanebevzetí Panny Marie, který tvoøí do-
minantu obce a je nejstarší dochovanou stavební 
památkou Bochovska. Pùvodnì gotický objekt, pøipo-
mínaný již r. 1365, byl nìkolikrát upravován a r. 1704 
byla pøistavìna zmiòovaná vìž. Za dnešní neutìšený 
stav mohou léta po II. svìtové válce, kdy stavby 
tohoto typu byly spíše na obtíž. Tak dopadl i místní 
zámek a nakonec celá obec, ve které žilo r. 1890 pøes 
500 obyvatel v 89 domech. K zajímavostem obce 
urèitì patøí zmínky o židovském osídlení, doloženém 
od r. 1662. Židovské rodiny tvoøily významnou složku 
zdejšího obyvatelstva. V r. 1869 to bylo 117 osob, což 

Dalovice (Dalwitz) jsou jedním z nejstarších slovan-
ských sídel na Karlovarsku (teprve ve 13. stol. sem 
pøišli nìmeètí kolonisté). Pùvodnì ves patøila k lo-
ketskému hradu, pak vystøídala nìkolik majitelù, 
sváøili se o ni i Šlikové. 

Koncem 12. stol. zde byla vybudována døevìná tvrz, 
zøejmì na ochranu sedlecké obchodní stezky; pozdìji 
byla pøebudována na kamenný hrádek. Ten v 15. sto-

letí vyhoøel a nebyl již obnoven. Zachovaly se z nìho 
základy obytné vìže, dnes „tvrzištì“ chránìné mo-
hutnými duby. Staré duby jsou také nejvìtší ozdobou 
dalovického parku. Stáøí jednoho z nich (Körnerova) 
se odhaduje na více než jeden tisíc let. Své jméno má 
po nìmeckém básníku Theodoru Körnerovi, který se 

r. 1811 zotavoval v Karlo-
vých Varech po zranìní 
z napoleonských válek 
a byl ubytován v dalovic-
kém zámku. V roce 1914 
mu byl, pøi pøíležitosti 
100. výroèí úmrtí, odhalen 
v parku bronzový pomník. 
Zámek v parku je dnes 
pùsobištìm integrované 
støední školy, v jejímž 
areálu je i malá botanická 
zahrada. Tvrzištì i park 
jsou v bezprostøední blíz-

kosti autobusové zastávky u dalovické porcelánky. Po 
žluté turistické znaèce, která prochází parkem, je 
možné se dostat do centra Karlových Varù (cca 3 km). 

Infocentrum v Domì kultury nabízí 
nejen základní informaèní služby našim 
obèanùm a turistùm, ale také øadu 
doplòkových služeb, jako je veøejný 
internet, kopírování, vázání dokumentù 

do kroužkové vazby, prodej aktuálních regionálních 
jízdních øádù. Dále pak prodej místenek v systému 
AMS, prodej vstupenek na veškeré akce Domu 
kultury a online prodeje v síti Ticketportal, Ticket Art a 
Colosseum. Souèástí Informaèního centra v Domì 
kultury Ostrov je také DVD pùjèovna, jejíž provozní 
doba je stejná jako otevírací doba IC, tj. po-pá 8.00-
21.00 hod., so 9.00-21.00 hod., ne 14.30-21.00 hod. 
Místenky AMS a online vstupenky se prodávají ve 
všední den 8.00-18.00 hod. Ve všech našich info-
centrech: v Domì kultury, na Staré radnici a v Klášteøe 
mùžete zakoupit také øadu drobných suvenýrù, map, 
publikací a pøedmìtù s logem mìsta Ostrova. Tìšíme 
se na vaši návštìvu. 

je témìø 30 % místní populace. Zdrojem obživy byl 
samozøejmì vìtšinou obchod: koòmi, kùžemi, peøím, 
suknem a koøením, ale i starými hadry. Poslední rodina 
se odtud odstìhovala mezi roky 1921 a 1930. Souèástí 
náboženské obce byla i malá synagoga (1747), zboøe-
ná po r. 1900. Kousek od návsi se v 18. stol. vytvoøila 
drobná kompaktní židovská ètvr� vèetnì školy. 
Jediným známým rabínem byl r. 1860 pùsobící Löwy 
Abeles. Chybìl zde ovšem židovský høbitov, pohøbí-
valo se snad u Útviny a u obce Luka. Oba høbitovy byly 
znièeny za II. svìtové války. Milovníci pøírody zde 
mohou obdivovat památné stromy, pod zboøenou 
høbitovní zdí napø. Kozlovskou lípu. I pøes poškození 
bleskem je stále v dobré kondici. 

Záchranu kostela vzalo do svých rukou Obèanské 
sdružení Kostel Kozlov a daøí se mu zvolna vracet 
stavbì krásu. Než jsem staèil tento èlánek dopsat, byla 
vìž kompletní; poèasí pøálo i tìžké technice, bez které 
by se akce neobešla. Komu nebude prohlídka Kozlova 
staèit, mùže se na zpáteèní cestì stavit u Bochova, kde 
na vrchu Velký Bühl stojí monumentální pomník 
obìtem I. svìtové války, nebo vystoupat na zrekon-
struovanou Karlovarskou vìž hradu Hartenštejn. 

Trasu do Plznì pøes Bochov a Toužim projíždím témìø každý týden, znám ji tedy a málokdy mì zde 
nìco pøekvapí, snad krom hustých mlh a námraz (ale to je zde jev zcela bìžný). Nedávno jsem však 
zahlédl jakési dìní kolem kostela v obci Kozlov, ležící pøibližnì v pùli cesty mezi Bochovem a Toužimí. 
Ideální místo na pøíjemný nedìlní výlet.

Text a foto: Lubomír Mayer

Zajeïte si do Dalovic

Text a foto: Jiøí Ciprian

Dana Kolovratníková, ved. IC



ještì nezralých, vèetnì zeleného oplodí, kdy je sko-
øápka ještì mìkká (asi v pùli èervna). Propíchnou se 
a naloží asi na 10 dnù do studené vody, která se dennì 
mìní. Pak se uvaøí do mìkka a zalijí roztokem cukru 
a vody. Další den se roztok slije a povaøí do zhoustnutí. 
Nalije na oøechy, další den znovu slije a povaøí. Nako-
nec se takto zalité oøechy sterilizují (pøesný recept na 
požádání dodám). Jiné využití je jejich naložení do 
cukru a octa, nebo se zralá jádra kandují. Oøechovici 
netøeba pøipomínat, prý pomáhá proti prùjmu. Z hle-
diska výživového je vlašák velmi kalorický a obsahuje 
množství bílkovin a tuku (nìkteøí odborníci tvrdí, že se 
rovná nejtuènìjšímu hovìzímu masu). Je to však tuk 
rostlinný, takže nemá negativní dopad na kardiovas-
kulární systém. Chcete-li pro své tìlo rychle dostup-
nou dávku energie, snìzte oøech. Využití je z hlediska 
medicíny, stravování i prùmyslu nepøehlédnutelné. 
Tento plod je dalším mnohoúèelovým zázrakem, který 
nám pøíroda dává. 

Nový rok zahajujeme malými zmìna-
mi; nìkteøí možná èekali zmìny velké, 
stále však zùstáváme v prostorách 
pùvodního MC v ulici U Nemocnice 
1202. 
Zmìnou je, že permanentky zakoupe-
né na urèitou akci budou od 1. února 
již nepøenosné, tj. budou platit pro 
jedno dítì a maminku na konkrétní 
dopolední program. V prùbìhu ledna 
je možné ještì doèerpat pùvodní per-
manentky na jakoukoli naši dopoled-
ní akci. Novì poøádáme vždy ve 
ètvrtek  což je do-
polední program her pro dìti s mož-
ností využití služeb naší vizážistky. 
Ostatní dopolední program zùstává stejný: 

 

Hrátky s batolátky,

Mini-
hrátky, Keramická dílna, Miniškolièka, Zpívánky.

V sobotu 21. ledna 14.00-18.00 hod. 
se koná pro pøíznivce Astrologie další 
semináø lektorky Hrnkové, tentokrát 
na téma:  (cena se-
mináøe 300 Kè). Pøihlášky formou SMS 
na tel. 608 914 469, heslo ASTRO. 
Pokud máte novoroèní pøedsevzetí 
pravidelnì si protáhnout své tìlo 
a zklidnit mysl, zapojte se do cvièení 

 vždy ve støedu 
18.00-19.30 hod. (cena 40 Kè za lekci, 
permanentka na šest vstupù za 
200 Kè).
Novoroèní  pøipravu-
jeme na nedìli 21. ledna od 14.00 
hod., pøihlásit své miminko mùžete do 

16. ledna na tel. 608 914 469. 
Více na: www.mc-ostruvek.estranky.cz

Zdraví a meditace

Jógy pro radost

Vítání miminek

tøila v okolí k nejmenším. Rodina Branderových 
v Dolním Žïáru prodala mìstu nìkolik statkù v Dol-
ním Žïáru, Borku a Maroltovì. V roce 1555 pøikou-
pilo mìsto Ostrov ještì 13 osedlí v Kvìtnové, dvùr 
s koòmi, ovcemi, kozami, drùbeží a potøebným osi-
vem. V roce 1570 pøibyl Nový mlýn, známý jako 
Horní nebo Rohrerùv… a takhle bychom mohli 
pokraèovat. Dùležité je, že vše bylo øádnì stvrzeno 
zápisem do lenní knihy v Lokti. Nejvìtší pøíjmy však 
mìlo mìsto z horního podnikání a vodního hospo-
dáøství, z chovu ovcí a ze železných hamrù ve Pstruží.
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Veverèin Ostrov Kabel Ostrov, s.r.o. OSTROVOSTROV

Mateøské centrum Ostrùvek 

Rady pro zahrádkáøe

Klub èeských turistù

Text a kresba: Martina Novotná 

Foto: Martina Kosová

Milan Jandourek, DiS

Dana Kolovratníková, jednatelka

Oøešák královský (Juglans regia L.)

5. ledna

12. ledna

19. ledna

25. ledna

26. ledna 

18.00 Zahájení 
18.05 Zprávy, Informaèní servis, Policejní zpravo-
dajství, Okénko z radnice
18.20 Pod lupou

18.00 Zahájení 
18.05 Zprávy, Informaèní servis, Policejní zpravo-
dajství, Okénko z radnice 
18.20 Café U nás

18.00 Zahájení 
18.05 Zprávy, Informaèní servis, Policejní zpravo-
dajství, Okénko z radnice  
18.20 Škola hrou

15.00 Pøímý pøenos jednání Zastupitelstva mìsta 
Ostrova

18.00 Záznam jednání Zastupitelstva mìsta Ostrova

Zmìna poøadù vyhrazena! Jakékoli návrhy, pøipo-
mínky nebo dotazy (i pro naše hosty) telefonujte na 
353 800 515 nebo pište na marketing@tv-ostrov.cz, 
nebo mùžete zaslat textovou zprávu na  777 572 089.  

Premiéra vysílání: ètvrtek 18.00 hod. (v pøípadì 
Zastupitelstva 15.00 hod.). 
Opakování vysílání: po-ne každou sudou hodinu 
10.00-22.00 hod. kromì støedy, reprízy jsou ukonèe-
ny ve 14.00 hod. Mezi reprízami vysíláme Informaèní 
smyèku. 

Provozní doba kontaktního místa ve Sbìrnì 
Sazky: po 8.00-17.00 hod., út 9.00-17.00 hod., 
st 8.00-17.00 hod., èt 9.00-17.00 hod., pá 9.00-15.00 
hodin.

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

Akce pro veøejnost

Novoroèní výstup na Nebesa a sestup do 
Pekla, Stráž nad Ohøí 

 Zimní výstup na vrch Strážištì u Chomutova

 Zimní výstup na Zbraslavský vrch u Štìdré

 Ostrovský tatarský pochod

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

1. ledna 

7. ledna

21. ledna

28. ledna

M ì s t o  O s t r o v  
v 15. století koupi-
lo rybník, který pa-
tøil rytíøské rodinì 
Hýzlerù a ležel 
v Nejdì (tím se za-
mezilo problémùm 
s výlovem ryb), dále 

pak celou ves Stráò vèetnì lesa zvaného Hasberg 
a jeden dvùr v Boru. Rodina Jahnù prodala mìstu 
celou vesnièku Liticov, která spoleènì s Borkem pa-

Pochází z jižní Evropy, též je pøirozenì k vidìní v cen-
trální Asii. Dnes jej potkáváme dokonce i v jižním 
Švédsku. Botanicky nejsou jeho lahodná semena 
oøechy, ale pecky peckovic a v nich ukryté laloènaté 
dìlohy. Mohutný opadavý strom, po 70 letech rùstu 
mùže pøesáhnout až 25 metrù. Kmen se rozvìtvuje 
pomìrnì nízko nad zemí. Vyšší vìtve bývají rùznì 
pokroucené. Listy jsou støídavé, lichozpeøené ve tøech 
až ètyøech párech, eliptické, na koncích zøetelnì 
zašpièatìlé. Koncový lístek je nejvìtší. Samèí kvìty jsou 
tøi až 10 cm dlouhé žlutozelené, silné, pøevislé jeh-
nìdy. Samièí kvìty jsou nenápadné, na mladých leto-
rostech po dvou až pìti bliznách. Pro svùj rùst dává 
oøešák pøednost hlubokým, na živinu bohatým, spíše 
vápenitým pùdám. Obtížnì snáší velké mrazy, snadno 
zahyne. Libuje si v chránìných místech a teplejších 
oblastech. V okolí Ostrova je nìkolik exempláøù na 
soukromých zahradách. Pøi výsadbì je dobré dát více 
exempláøù poblíž sebe. Vlašský oøech nás provází od 
nepamìti a je v našich myslích spojen s rùznými 
obyèeji a využitím. Napøíklad o Vánocích vkládají lidé 
do skoøápek malé svíèky a pouští je na hladinu øíèek, 
potokù (èi jen doma v umyvadle) a pozorují, èí lodièka 
se první pøevrhne nebo dohoøí, aby mohli tušit, kdo 
z úèastníkù první zemøe. Jindy si každý z úèastníkù vy-
losuje jeden oøech a po rozbití zkoumá, v jakém je sta-
vu, aby vytušil svou budoucnost… Skoøápka oøechù 
odpradávna svádí k tvoøivosti, nejen v èase vánoèním. 
Pomocí skoøápek a lepidla se dají vytvoøit krásné 
figurky, vybavení pokojíèkù pro panenky nebo vozový 
park pro malé závodníky, flotila lodí èi bytové deko-
race. Rùzné miniatury umístìné do skoøápek se staly 
zpestøením výstav i soukromých bytù. Kulináøské vy-
užití je bezbøehé: napøíklad kompot se vyrábí z oøechù 

Hana Ševèíková, produkce

RNDr. František Wohlmuth, pøedseda KÈT

Pøední Kopanina - kostelík sv. Maøí Magdaleny    Foto: Archiv KÈT
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Ètenáøské pøíspìvky

(Reakce na èlánek Úprava dopravního režimu, 
OM 12/2011, str. 1)
Chtìla bych reagovat za obyvatele v Brigádnické ulici. 
Odbor investic v èlánku uvádí, že v r. 2009 byly natøeny 
kovové konstrukce hracích prvkù a v pøedešlých dvou 
letech byla pozornost zamìøena na úpravu dìtského 

pískovištì. Jde vidìt, že Odbor in-
vestic neví, co a kdy se tu ve sku-
teènosti provedlo. Po naší první pe-
tici v kvìtnu 2010 se na náš popud 
odstranil rezivìjící klepáè, byly na-
tøeny zmínìné prvky a napùl opra-
veny vahadlové houpaèky. Vy-
stouplý nebezpeèný beton kolem 
kolotoèe, na který jsme již tenkrát 

upozoròovali, byl odstranìn zhruba pøed dvìma týdny 
(tj. koncem listopadu, pozn. redakce). Úprava písko-
vištì k dnešnímu dni (9. prosince) zatím neprobìhla, 
pouze v r. 2009 byl vymìnìn písek, což nepovažujeme 
za úpravu dìtského høištì. Revitalizace, na kterou je 
projekt pøipraven již od r. 1998, se dosud neusku-
teènila, místo toho se celý projekt pøepracoval na 
výstavbu nových parkovacích míst. Místa na parkování 
jsou dùležitá, ale stejnì tak i zeleò a místa na hraní pro 
dìti. Novì zde vznikne 10 nových parkovacích míst, 
což si myslíme je dostaèující. Akce s dalšími 10 podél-
nými parkovacími místy je názorným pøíkladem, jak 
neprofesionálnì, bez ohledu na lidi a zvláštì dìti lze 
zmìnit obytnou zónu na parkovištì. Jsme ze všech 
stran obklopeni parkovišti, tudíž rušným silnièním 
provozem. Proto jsme r. 2010 podali petici s prosbou 
o revitalizaci dìtského høištì a oddechového místa 
vnitrobloku. Zastupitelstvo odpovìdìlo, že revitalizace 
je v plánu, ale v rozpoètu mìsta se nenašlo dostatek 
financí. Vyhovìno nám bylo pouze v instalaci retardérù 
kvùli zvýšené dopravì, zapøíèinìné vznikem nových in-
stitucí (banka, pekárna, úøad mìsta, zásobování aj.). 
Vìøili jsme, že se peníze na celkovou revitalizaci najdou 
v r. 2011. Bohužel, opìt jsme se nedoèkali. Naopak 
jsme zjistili, že nám zde zaènou budovat parkovištì. 
Podali jsme proto další petici, ale døíve než jsme obdr-
želi odpovìï, stavební práce zapoèaly. Místo toho, aby 

Chci touto cestou podìkovat lékaøùm Marianì Kru-
pové, Lucii Sabolové a Peteru Šandorovi za lidský 
pøístup pøi mé hospitalizaci na interním odd. JIP, dále 
sestøièkám i pomocnému personálu. Dìkuji za ochotu 
a vzornou péèi pøi mém léèení. Chci též vyslovit podì-
kování za vèasný pøíjezd sanitky Rychlé záchranné 
služby. Získal jsem dojem, že celý kolektiv primáøe 
Václava Pospíšila pracuje zodpovìdnì a profesionálnì 
v pøístupu k pacientùm. Ještì jednou dìkuji. 

V kostele Zvìstování Panny Marie v Ostrovì se 
konalo slavnostní pøedávání výtìžku sbírky, poøádané 
ostrovským kadeønickým a kosmetickým salonem 
Millenium. Tento salon po celý rok 2011 dával èást 
svého zisku do fondu, z nìhož budou nakoupeny 
speciální novorozenecké postýlky pro dìtské oddìlení 
Nemocnice Ostrov. Podaøilo se nashromáždit úžas-
ných 45 tisíc korun, které budou použity právì na 
nákup tìchto postýlek. Celou tuto akci zaštítil poslanec 
parlamentu ÈR Jan Bureš, hlavním partnerem byl Dùm 
kultury Ostrov. Slavnostní šek pøevzal primáø dìtského 
oddìlení Jiøí Souèek spoleènì s tiskovou mluvèí ne-
mocnice Andreou Zvolánkovou. Salon Millenium se 
zasloužil o dobrou vìc a v tuto chvíli mùže podìkovat 
všem svým klientkám a klientùm, díky kterým mohl 
tuto sbírku uskuteènit. 

Každým rokem si na Silvestra dáváme slib, zamìøený 
na naše zdraví, že pøestaneme kouøit, budeme více 
dbát na dodržování pravidel diety, disciplinovanì dbát 
doporuèení lékaøù diabetologù. Nezapomínejme, že 
cukrovka nebolí, ale má jednu nebezpeènou vlastnost: 
zákeønost, což se projevuje vždy po letech pøi nedo-
držování životního režimu diabetikem. Následky po-
škození jsou pak nezvratné. Cukrovku si léèíme kvùli 
sobì, nikoli kvùli lékaøi. Život chceme užívat plnohod-
notnì a uvìdomme si, že záleží jen na nás, vìnujme 
tedy dostateènou péèi prevenci a dodržujme svá 
pøedsevzetí.
Dùležité upozornìní pro èleny ostrovské organizace 
Svazu diabetikù: Roèní pøíspìvky musí být uhrazeny do 
22. bøezna 2012. Pokud nebude odvedena alikvotní 
èást na ústøedí svazu do Prahy, hrozí naší ostrovské 
organizaci nebezpeèí ztráty státních dotací! Žádáme 
proto všechny naše èleny o dodržení uvedeného data 
úhrady èlenského pøíspìvku. Dìkujeme. 

Pøedvánoèní setkání seniorù aneb Setkání tøí generací, 
poøádané opìt ve spolupráci s mìstem Ostrov a za 
podpory významných pravidelných sponzorù, se usku-
teènilo 29. listopadu ve spoleèenském sále DK Ostrov již 
pošestnácté. V Domì kultury byl zajištìn bezbariérový 
pøístup pomocí schodolezu (zajistila firma Pavel Petrièko 
Zdravotnické potøeby). Sváteèní podveèer zahájil úvod-
ním povzbuzujícím slovem páter Marek Hric, který též 
zažehnul svíce adventního vìnce. Pøítomné zavítal po-
tìšit pozdravem i svou pøítomností starosta mìsta Pavel 
Èekan a další hosté. Pestrý program si pøipravili žáci ZUŠ 
Ostrov, mažoretky z Domu dìtí a Pìvecký sbor klientù 
Domova pro osoby se zdravotním postižením 
Mariánská. Pro 132 úèastníkù bylo pøipraveno obèer-
stvení a dárky pro radost. Celý podveèer byl svou 
pøíjemnou a sváteèní atmosférou pøíležitostí se zastavit a 
navzájem potìšit. Za poøadatele dìkuji všem našim 
podporovatelùm, sponzorùm, spolupracovníkùm a všem 
úèastníkùm tohoto výjimeèného sváteèního podveèera. 
Více na: www.ostrov.charita.cz 

Revitalizace, 
nebo parkovištì? 

se auta z vnitrobloku vytlaèila, naopak se sem natáh-
nou. Nejvíc nám vadí nabourání travnaté plochy po ce-
lé délce. Zastupitelstvo petici projednalo devìt dní po 
zaèátku stavby. Ptali jsme se, proè nová parkovací místa 
nemohou vzniknout napø. mezi bývalým domem Prior 
a bankou ÈSOB, když se zde ta místa mají vytvoøit hlav-
nì kvùli návštìvníkùm již zmínìných institucí. Navrhli 
jsme rozdìlení vnitrobloku do tøí èástí: Høištì pro dìti 
s novými herními prvky splòujícími bezpeènostní nor-
my a lavièkami, èást s osmi šikmými parkovacími místy 
a místem pro postižené a èást s obnovenou zelení a la-
vièkami. Dále jsme navrhli jednosmìrku osadit pøed 
vchod 708, rekonstrukci cestièek a výsadbu živého 
plotu. Dostali jsme písemnou odpovìï, kde ani k jed-
nomu z výše uvedených bodù nebylo nic vysvìtleno. 
Mìsto rozhodlo vybudovat parkovištì a ne dìtské 
høištì, takže petice obyvatel nemá opravdu žádnou vá-
hu. Dle nás projekt není dobøe promyšlen: vybuduje se 
parkovištì, obežene se 1,6 m vysokým plotem a živým 
plotem kvùli bezpeènosti dìtí, ale dostat se k nìmu bu-
dete moci jen z jedné strany, protože stávající staré 
chodníèky ve vnitrobloku obnoveny nebudou. Takže 
tady budeme chodit poøád kolem dokola. Podle odpo-
vìdi starosty na petici bychom se koneènì mìli nového 
høištì, lavièek a zelenì letos doèkat. Jak se ale do zmen-
šeného prostoru vše slibované vejde, si zatím neumí-
me pøedstavit. Možná by bylo lepší zrealizovat „výbìh“ 
pro místní obyvatele a tìch 30 dìtí, které si zde mo-
mentálnì hrají, abychom tìm autùm, které nám pøed 
domem budou parkovat, nepøekáželi. Moje pìtiletá 
dcera nedokáže pochopit, proè na místì, kde si s ka-
marády v létì hrála, budují parkovištì místo nového 
høištì, a ptá se: Proè jsou ti lidé tak oškliví? A já jí to 
bohužel neumím vysvìtlit, protože rozhodnutí vy-
budovat zde parkovištì na úkor plochy pro dìtské høiš-
tì je nìco, co nechápu ve svém vìku ani já. 

Ostrovští strašáci na ústupu
stezka i barevné fasády vìtšiny sídlištních domù jsou 
toho jednoznaèným dokladem. Nìkolik fotografií zde 
pøipomene leccos z toho, co se podaøilo: 

1. Èást parku s Letohrádkem
2. Palác princù (pøes protipovodòový val)
3. Parkovištì a pøeložka silnice pøed zámkem
4. a 5. Mùstky a mola v lesoparku
6. Japonská zahrada ve vstupním areálu nemocnice
7. a 8. SPŠ a parková úprava okolí
Strašáci ovšem mají tuhý život, o jejich znovuvzkøíšení 
se peèlivì starají napø. „výtvarníci“, nièící i právì 
nedávno opravené fasády (foto 9).

V minulých èíslech mìsíèníku byla uveøejnìna øada 
fotografií míst, která našemu mìstu dìlala pramalou 
èest. Inu, „ostrovští strašáci“… Ne že by všichni už do-
strašili, nìkteøí však pøece jen ano: ponièené zastávky 
ÈSAD u bývalého závodu Škoda byly zbourány nebo 
opraveny, zmizely nìkteré èerné skládky, bývalá ne-
mocnièní èistièka je už také v lepším stavu, byly opra-
veny záchody na nádraží (už jsou ale opìt „okrášlené“) 
atd. Sebevìtší kritik musí zaznamenat, že se Ostrov 
stává (i pøes nedostatky) pohledným mìstem. Nejen 
areál kláštera a park, obnovený Palác princù, Borecký 
lesopark, areál SPŠ, úpravy dopravní sítì, nová cyklo- Jiøí Ciprian

1 2

Nikol Køížová

3

765

98

4

Salon Millenium 
pomáhá dìtem 

Ohlédnutí 
za pøíjemným podveèerem

Podìkování 
ostrovské nemocnici

Informace pro diabetiky

Jiøí März, SD Ostrov

Josef Mulaè, Salon Millenium

Mgr. Tomáš Fexa, øed. OCH Ostrov (red. kráceno)

Mikuláš Kriška



drží svým nìkolikanásobným pátým místem krok. 
Vyhrála závody v Sokolovì. Klub má také zaèínající 
závodnice, které se zatím na pohárových závodech 
rozkoukávají a získávají zkušenosti se závodní at-
mosférou. Patøí mezi nì Thea Reichmacherová, Adé-
la Štírská, Sára Andrlová, Petra Š�ovíèková, Markéta 
Demková. Druhou trenérkou klubu je Hana Bìlo-
hradská. Její svìøenkynì závodí v tzv. Bruslièce, což 
jsou nepohárové závody. Na závodech v Sokolovì 
byly velmi úspìšné. Adéla Tùmová získala støíbrnou 
medaili v kategorii žaèky, Barbora Bláhová byla druhá 
v kategorii nejmladší žaèky, Natálie Štírská byla 
bronzová v mladších žaèkách a Adéla Zábranová pátá 
v pøípravce. Krasobruslaøi Sportovního klubu kraso-
bruslení Karlovy Vary - Ostrov Štìpánka Tùmová, 
Lucie Michaela Hanzlíková, Matyáš Bìlohradský, Jiøí 
Bìlohradský a Eliška Tùmová budou v rychlobruslení 
reprezentovat kraj i na olympiádì dìtí a mládeže na 
konci ledna v Ostravì. Pøi první rekapitulaci závodní 
letošní sezóny již mají na svém kontì 16 medailí, a to 
je více než loni touto dobou. 

Leden 2012

Sport
V Poreèi na Istrii se 5. listopadu loòského roku 
konal 13. roèník Evropského poháru v karate 
(Eurocup Istria Poreè 13th International Karate 
Tournament). Soutìž se uskuteènila v krásné nové 
sportovní hale Žatika. 

Z našeho oddílu se soutìže zúèastnily dvì závodnice. 
V kategorii mladší žákynì 6. kyu Tereza Marie Pecko-
vá, a dnes již juniorka 2. kyu Pavla Mezzeiová. Tereza 
soutìžila v kategorii kata i kumite za mladší žákynì. Do 

druhého kola sice nepostoupila, avšak její nasazení jak 
v kata, tak i v kumite bylo obrovské. Druhá naše 
závodnice, Pavla Mezzeiová, která ještì mohla na-
stoupit v dorostenecké kategorii, startovala také v kata 
i kumite. K jejímu výkonu je tøeba po právu øíct, že je 
v oddíle pro všechny nováèky velkým pøíkladem. 
Pøestože se jí pøi rozcvièování ozval døívìjší bolestivý 
problém se stehenním svalem, nepoddala se mu 
a dokázala v kategorii kumite za dorostenky vybojovat 
páté místo. Závìrem bych rád obìma mým závodnicím 
ještì jednou zde veøejnì moc podìkoval za repre-
zentaci oddílu i našeho mìsta na mezinárodním 
karatistickém poli. 

Štìpánka Tùmová závodí v kategorii žaèky, loni 
získala støíbro na mezinárodních závodech ve slo-
vinské Celje, kde podala vyrovnaný sebejistý výkon. 
Na èeském ledì se pøiblížila špièce republiky této 
kategorie a malinko jí to svazuje nohy. V kategorii 
žákù reprezentuje klub Jiøí Bìlohradský, který rovnìž 
podává vyrovnané sebejisté výkony, za které bývá 
odmìnìn medailemi. Do této doby vyhrál jeden 
domácí a jeden mezinárodní závod, jedenkrát byl 
doma støíbrný. Michaela Lucie Hanzlíková reprezen-
tuje klub za mladší žaèky. Sezónu zahájila druhým 
místem, pokraèovala tøemi bramborovými medaile-
mi. Chu� bronzu si vyzkoušela také v zahranièí na 
závodech v Celje. Matyáš Bìlohradský závodí v ka-
tegorii mladší žáci. Letos ještì nenašel pøemožitele. 
Ètyøikrát vyhrál domácí závody, vyhrál i v zahranièí. 
Mezi další svìøence trenérky Škornièkové patøí 
Anežka Tùmová a Karolína Šnejdarová, závodící 
v kategorii mladší žaèky. Získávají zatím zkušenosti, 
umis�ují se na zaèátku druhé desítky závodního pole. 
Kamila Žmucká (kategorie nováèci) dohonila špièku 
ÈR, ke které mìla døíve vcelku daleko a zdárnì s ní 

Koncem øíjna jsme se zúèastnili tradièního Honu na 
lišku, tentokrát v jezdeckém klubu Zoo Chomutov. 
Hubertova jízda se koná každoroènì na závìr jezdecké 
sezóny. My naši loòskou sezónu hodnotíme jako 
úspìšnou. Získali jsme prestižní ocenìní na chovatel-
ských výstavách s národní i mezinárodní úèastí, v dìt-
ských hobby soutìžích se naše èlenky s poníky též 
velice pìknì pøedvedly a byly ocenìny nìkolika kokar-
dami. Také s naší premiérovou vlastní chovnou sezó-

nou jsme víc než spokojeni. Narodila se nám ètyøi krás-
ná høíbátka, z nichž tøi mají již své majitele a domov. 
I naše ponièka Prima Nicka a haflingská klisna Perla 
našly své nové š�astné majitelky, pøejeme hodnì štìstí 
našim odchovancùm a mnoho pøíjemných zážitkù no-
vým majitelùm! Dìti z kroužku Mladých chovatelù 
Pony jsou všechny velice šikovné, uèí se rychle a na-
vzdory nepøíznivému poèasí si to s poníky opravdu uží-
vají. Na Mikuláše vyhrály v soutìži nìjakou tu sladkost, 
dokonce nás navštívil i èertík v podobì poníka (o naší 
tradièní Vánoèní výpravì za lesní zvìøí i dalších akcích 
ètìte na: www.primahorseland.snadno.eu). V závìru 
roku bychom rádi podìkovali partnerùm a sponzorùm 
za podporu našich cílù a popøáli všem hodnì štìstí 
a úspìchù v novém roce 2012!

Výsledky: Dvouhra:1. Karas (Doubravka); 2. Voráè 
(Plzeò); 3-4. Klimaj (Nejdek), Kozojed; 1. On-
drášková; 2. Pokorná (obì z Mostu); 3.-4. Ottová 
(Teplice), Fridrichová (Plzeò). Ètyøhra: Nigrin-Štika 
(Praha); 2. Karas-Holý (Doubravka); 3.-4. Klimaj-Týc 
(Nejdek, Kladno); Plundrich-Bohm. Mix: 1. Voráè-
Fridrichová; 2. Hába-Pokorná; 3.-4. Plundrich-
Køížová; Odvárka-Chmelíèková

Vánoèní badminton v Ostrovì
V adventní atmosféøe poøádal 3. prosince náš oddíl II. 
roèník Vánoèního turnaje neregistrovaných ve ètyø-
hrách a mixech. Z Prahy, Kladna, K. Varù, Nejdku, 
Lokte, Beèova a Plznì pøijelo 22 mužù a 10 žen. Muži 
hráli debl ve dvou skupinách. První tìsnì vyhráli 
loòští vítìzové Homolka s Jurèem, druhou domácí 
Mácha s karlovarským Èerným. V semifinále byli 
pøekvapivì obhájci loòského prvenství vyøazeni 
domácími, ve finále se tak støetl novì vytvoøený pár 
Šula st. s Mojtkem, ve velmi vypjatém zápase po 
odvrácení meèbolu (tìsnì 21/20 ve 3. setu) porazili 
ostrovsko-karlovarský pár Máchu s Èerným. Triumf 
domácích pak potvrdili otec a syn Tripalovi, kteøí 

obsadili tøetí místo. V dámské ètyøhøe bodovala i do-
mácí Šulová, kde s kladenskou Rosùlkovou vyválèily 
støíbro. Tøetí místo Šulových v mixu, který se hrál 
rovnìž ve dvou skupinách, bylo úspìšným završením 
výborných výsledkù domácích hráèù. Na turnaji 
se potkávali v zápasech hráèi od 25 do 64 let, na 
jedné stranì ryzí amatéøi a již pokroèilejší „hobíci“, 
na druhé stranì v mistrovských bojích ostøílení 
„vysloužilci“, kteøí se i pøes rùzné tìlesné neduhy stále 
nechtìjí vzdát badmintonové rakety. Teèkou za 
turnajem bylo udìlení diplomù nejlepším a vìnování 
sponzorských cen.

Výsledky: Ètyøhra muži: 1. Šula st.-Mojtek; 2. Má-
cha-Èerný; 3. Tripalovi; 6. Týc-Hadrava; 8. Bìlo-
hlávek-Mašek; 9.-11. Uhlík-Sochor. Ètyøhra ženy: 
1. Šlehubrová-Kutáková (Nejdek, Doubravka); 2. Šu-
lová-Rosùlková (Ostrov, Kladno); 5. Tùmová-Adam-
cová. Mix: 1. Èerný-Dvoøáková (K. Vary); 2.  Ho-
molka-Rosùlková (Kladno); 3. Šulovi; 5. Mácha-
Urbancová (Ostrov, Radotín); 8. Mašek-Tùmová 
(Ostrov); 10. Uhlík-Adamcová (Ostrov)

Oddíl badmintonu TJ Ostrov
Celostátního turnaje GPC se v listopadu zúèastnilo 35 hráèù. Turnaj trval devìt hodin (53 zápasù). V roli 
øeditele poøadatelù debutoval Šula ml. za asistence vrchního rozhodèího Máchy a Šuly st. Nejlepším 
byly pøedány diplomy a poháry. 

Krasobruslaøská sezóna je v plném proudu, proto je èas na zhodnocení první èásti závodního období. 
Krasobruslaøi závodí v pohárových závodech, kde získávají body do celorepublikového žebøíèku, 
který se stává podkladem pro nominaci na mistrovství republiky.  

Krasobruslaøi opìt vozí medaile
Foto: Archiv oddílu badmintonu TJ Ostrov

Evropský pohár v karate

Novinky v Prima Horseland

Ivo Hodík, vedoucí a trenér oddílu 

Denisa Paèanová

Jiøí Mácha, pøedseda

Mgr. Monika Škornièková, SKK Karlovy Vary - Ostrov 

Vyhlášení nejlepších sportovcù mìsta Ostrova se 
uskuteèní 4. února ve 20.00 hod. v Domì kultury 
Ostrov. 

Celý veèer bude veden ve stylu Captaina Morgana, 

Setkání ostrovských sportovcù 

Karel Kunz

mùžete se tìšit na sportovní vystoupení, skvìlou kape-
lu a spoustu další zábavy. 

Na každého, kdo pøijde stylovì obleèen, èeká malý 
dárek. Vstupenky v Atlantisu. 
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