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Divadelní 
pøedstavení
Chudák Harpagon
je plné humoru.

Masopustní 
karneval
MDDM Ostrov 
rozveselí dìti 
i dospìlé.

Ostrovští tøetí 
v Lize odpadù

Poslední 
obèánek roku 
2011
a první obèánci 
mìsta Ostrova 
roku 2012

Informujeme 
o dani z pøidané hodnoty

XIV. roèník

Jednotka zasahovala celkem u 183 událostí, to je 
o 11 výjezdù ménì než v roce 2010. Zasahovali 
jsme celkem u 73 požárù, 40 technických pomocí, 
16 únikù látek, 36 dopravních nehod, 13 planých 
poplachù, ètyøikrát záchrana osob a zvíøat a jedno 
provìøovací cvièení. 

Mezi tìmito událostmi jsme oslavili za pøispìní mìsta 
na Mírovém námìstí 140. výroèí založení hasièského 
sboru v Ostrovì, kde byl pøedán malé Terezce 
elektrický invalidní vozík, ze kterého mìla radost nejen 
ona, ale i její maminka. Ukázky naší práce jste rovnìž 
mohli vidìt napøíklad na Klášterních slavnostech, 
oslavách Dne dìtí, poøádali jsme soutìž v požárním 
útoku v areálu Zámeckého parku a pøipravili jsme 
Mikulášskou besídku pro dìti v T-Klubu.

Ostrovští hasièi v roce 2011

Pokraèování na stranì 2Pokraèování na stranì 3
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Karlovarský kraj a spoleènost Eko-Kom vyhlásily 
loni další roèník soutìže obcí s názvem Liga 
odpadù v rámci kampanì na podporu tøídìní 
odpadu. Do soutìže byly zaøazeny všechny obce, 
zapojené v systému Eko-Kom. Opìt se soutìžilo 
v kategoriích obcí do tisíce a nad jeden tisíc 
obyvatel. 

K hodnoceným kritériím patøila napøíklad informo-
vanost obèanù o nakládání s odpady a o možnostech 
tøídìní, vlastní aktivity obce související s odpadovým 
hospodáøstvím i to, zda je v místì zajištìn odbìr 
elektrozaøízení, baterií a dalšího nebezpeèného odpa-
du. Mìsto Ostrov bylo vyhodnoceno jako tøetí nejlepší 
mìsto v Karlovarském kraji a obdrželo finanèní dar ve 
výši 10 tisíc korun. 

 Jitka Matyášová, Odbor KSVS

Od 1. ledna 2012 nabyla úèinnosti úprava režimu 
pøenesení daòové povinnosti (tzv. revers charge) 
pøi poskytnutí stavebních nebo montážních prací 
zakotvená v ustanovení § 92e zákona o dani 
z pøidané hodnoty. Pøi bìžném režimu uplatòo-
vání DPH má povinnost pøiznat a zaplatit daò na 
výstupu finanènímu úøadu za uskuteènìné zda-
nitelné plnìní ten, kdo plnìní poskytnul. Oproti 
tomu v režimu pøenesení daòové povinnosti je 
povinnost pøiznat a zaplatit daò pøenesena na 
plátce DPH, pro kterého bylo zdanitelné plnìní 
uskuteènìno. 
Na koho se režim pøenesení daòové povinnosti 
vztahuje: Obecnì platí, že tento režim se uplatní 
pouze mezi plátci DPH, a to pøi poskytnutí plnìní, 
konkrétnì u stavebních nebo montážních prací 
v tuzemsku (v ÈR). 

Prùmyslová zóna v Ostrovì již zaèala sloužit svému úèelu

Ing. Bohuslav Schneider, ved. Odboru MS

Na základì usnesení Zastupitelstva mìsta Ostrov 
podepsal 5. ledna starosta mìsta Pavel Èekan 
s novým investorem Smlouvu o budoucí smlouvì 
o koupi nemovitosti na prodej pozemkù pro 
výstavbu výrobních závodù na Prùmyslové zónì 
Ostrov. 

Na tìchto pozemcích, v rámci I. etapy rozvoje Prù-
myslové zóny, již úspìšnì provozují svou výrobu 
výrobní závody KVTISK s.r.o. a spoleènost Lindner 
Türen-Fassaden s.r.o. Tyto dva výrobní závody by již 
velmi brzy mìl rozšíøit další investor, G-MAR Plus 
s.r.o., který má v plánu výstavbu výrobní haly desko-
vých výmìníkù. V rámci II. etapy rozvoje Prùmyslové 
zóny projevila spoleènost KVTISK s.r.o. zájem o roz-
šíøení svého výrobního závodu o další výrobní halu. 
O velkou èást nabízených parcel projevil zájem také 
silný zahranièní investor, který zde plánuje postavit 
výrobní závod, kde by mohl najít práci až jeden tisíc 
zamìstnancù. Cílem mìsta Ostrova je i nadále usilovat 
o rozvoj Prùmyslové zóny, a proto v souèasné dobì 
pøipravuje III. etapu rozvoje prùmyslové zóny, která 
poskytne prostor ještì dalším zájemcùm. 
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Poslední ostrovský obèánek roku 2011

V pøedveèer Evropského dne památek navštívili 
knihovnu katolické fary v Ostrovì pøedstavitelé 
Konfederace politických vìzòù Èeské republiky v èele 
s pøedsedkyní Naïou Kavalírovou a místopøedsedou 
Františkem Šedivým. Prohlídka knihovny je zaujala 
a byla pro nì pøíjemným osvìžením po perném dnu 
pøíprav tøí výstav ve Vìži smrti. I tato vìž, bohužel, patøí 
k panoramatu našeho mìsta a nemìli bychom na to 
zapomínat, jak se letos pøihodilo. (Mimochodem, 
výstavy byly velmi zajímavé.) Vzácní návštìvníci 
darovali naší knihovnì nìkolik publikací, které 
Konfederace vydala a jejichž tematika souvisí s naším 
mìstem. My jsme zase splnili jejich pøání uvidìt 
nejstarší exempláø knihovny. Shodou okolností se týká 
historického Jáchymova a je starý nìkolik staletí. Farní 
knihovna zve i vás k návštìvì. Tøeba k seznámení 
s knihou knih, biblí. Vždy� znalost bible, alespoò její 
literární krásy, patøí ke všeobecnému vzdìlání. 
Nechybí v uèebních plánech škol ani v maturitních 
otázkách. Farní knihovna na Malém námìstí u kostela 
sv. Michaela a Panny Marie Vìrné má tøi tisíce knih. 
Zamìøuje se na literaturu teologickou, na bibli 
a biblistiku, dìjiny køes�anství a církve, životopisy svìtcù 
a významných osobností, na vnitøní život èlovìka, 
spiritualitu a køes�anské hodnoty. Pùjèuje též nauènou 
literaturu z humanitních oborù, vybranou beletrii 
a knihy pro dìti. V knihovnì si mùžete i zakoupit knihy 
z køes�anských nakladatelství nebo si je objednat. Farní 
knihovna je pro všechny zájemce otevøena vždy ve 
ètvrtek od 15.00 do 18.00 hod. a v nedìli od 9.30 do 
11.00 hod. Tìšíme se také na vaši návštìvu. 

Bilancování loòského roku se nevyhne žádná 
organizace a také my jsme hodnotili naši loòskou 
èinnost: knihovna mìla celkem 4894 registrovaných 
ètenáøù, z toho jich 1815 byla mládež do 15 let. 
Celkový poèet návštìvníkù knihovny se vyšplhal na 
56 401, pùjèili si 148 794 knihovních jednotek. Ve 
výpùjèkách nadále pøevažují výpùjèky klasických 
tištìných dokumentù, i když poèet elektronických 
nosièù (CD, DVD, CD-ROM) zaznamenal docela 
slušný nárùst, celkem jich bylo 17 574. Kromì akcí 
pro dospìlé se v dìtském oddìlení uskuteènilo 
celkem 197 literárních besed pro 4719 žákù (z MŠ, ZŠ 
a Gymnázia). 

V únoru pokraèuje putovní výstava Je esperanto 
mrtvý jazyk? mapující souèasný stav rozvoje tohoto 
mezinárodního jazyka. V pondìlí 20. února od 16.00 
hod. pokraèuje 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)

Už tøetím rokem se v ostrovské porodnici na-
rodilo první miminko Karlovarského kraje. Letos 
je jím Vanessa Frosali. Narodila se 1. ledna 2012 
v 00.01 hod., vážila 3300 g a mìøila 48 cm. 
Maminkou je Nikola Noveková z Chodova. 
Tatínek je Ital. Rodièùm gratulujeme.

Za úèelem zkvalitnìní péèe jsme v lednu zahájili 
provoz infolinky. Jedná se o nové bezplatné telefonní 
spojení pro klienty. Smyslem infolinky je pomoci 
klientùm v nesnázích, reagovat na jejich dotazy, 
poskytovat  kvalitní a pøesné informace o provozu 
a chodu Nemocnice Ostrov. Rádi bychom tím zvýšili 
komfort klientovi (rychlá a cílená komunikace, 
vstøícné jednání, kvalitnìjší péèe o klienta). 

Infolinka je zprovoznìna na tel. 800 251 251 a je 
v provozu od pondìlí do pátku od 7.00 do 15.00 hod. 
Provoz zajiš�uje Oddìlení vztahù s veøejností. 
V návaznosti na tuto službu jsme novì vytvoøili 
stránky Nemocnice Ostrov na sociální síti Facebook. 
Zde budeme pravidelnì klienty informovat o aktuál-
ním dìní v Nemocnici Ostrov, reagovat na jejich 
dotazy, námìty a podnìty. 

Usnesením Rady mìsta Ostrova bylo schváleno, že 
finanèní dar od mìsta obdrží v uvedeném roce kromì 
prvního obèánka také poslední narozené dítì. Dne 
29. prosince v 17.31 hod. se narodilo poslední 

Na koho se režim pøenesení daòové povinnosti 
vztahuje: Obecnì platí, že tento režim se uplatní pouze 
mezi plátci DPH, a to pøi poskytnutí plnìní, konkrétnì 
u stavebních nebo montážních prací v tuzemsku (v ÈR). 
Jsou to napøíklad: výstavba budov, inženýrské stavby 
a jejich výstavba, specializované stavební práce (tj. de-
molièní, prùzkumné, elektroinstalaèní, instalatérské, to-
penáøské, plynaøské, truhláøské, malíøské, obkladaèské, 
sklenáøské, pokrývaèské, zednické, izolaèní apod.), dále 
instalace topení, výtahù, klimatizaèních, chladírenských 
a ventilaèních zaøízení apod. Souèasnì logicky platí, že 
povinnost použít daný režim má i plátce DPH, který 
plnìní pøijímá. Upozoròujeme veøejnost, že podrobné 
stanovisko k problematice je i na internetových 
stránkách Èeské daòové správy na:  http://cds.mfcr.cz 
(v sekci Novinky - Informace pro uživatele). 

miminko roku 2011: Daniela Walterová. Na finanèní 
dar ve výši 3500 Kè se mimoøádnì složili všichni 
èlenové Rady mìsta. Finanèní dar rodièùm Danielky 
pøedal osobnì starosta mìsta Pavel Èekan.

Pokraèování ze strany 1
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Farní knihovna sv. Anny 
je zde pro každého

Ing. Miloslava Kubínová, øed. FÚ 

Mgr. Lidmila Hanzlová

 Andrea Zvolánková, tisková mluvèí NO Mgr. Irena Leitnerová, øed. MK

Aktuality z Nemocnice Ostrov 

rep

Starosta mìsta Pavel Èekan vítá Danielku Walterovou, poslední miminko roku 2011.                                                 Foto: Archiv MìÚ Ostrov 

Dne 6. ledna se v Karlovarské krajské nemocnici 
v Karlových Varech narodili mamince Marcele 
Husákové první obèánci Ostrova roku 2012, a to 
dvojèátka Jan a Lucie. 

První obèánci mìsta Ostrova 2012
Finanèní dar ve výši 6000 Kè pøedal osobnì 
novopeèeným rodièùm starosta mìsta Pavel Èekan.

První obèánci mìsta Ostrova roku 2012 - vlevo Lucie a vpravo Jan                                                                       Foto: Archiv MìÚ Ostrov

rep
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Návštìva v ostrovských školách

Nakoupili jsme nové ochranné a pracovní pomùcky 
(zásahové obleky a obuv, ochranné pøilby), nový 
lodní motor k našemu èlunu (náhradou za vysloužilý 
a normám nevyhovující motor sovìtské výroby), dále 
speciálnì upravený pøívìs na èlun, do kterého jsou 
uloženy tzv. suché a mokré obleky do vody, zá-
chranná lana a vesty a jiné pomùcky sloužící k zá-
chranì osob nebo zvíøat. V prosinci do naší zbrojnice 
zavítal i ježíšek a pøinesl nová sekvenèní garážová 
vrata, která jsou souèástí rekonstrukce budovy ha-
sièské zbrojnice v letošním roce. 

Nejzávažnìjší události loòského roku
 Provìøení zápachu acetonu v obytném 

domì. Po otevøení bytu zde byl nalezen uživatel, 
který tìkavou látku èichal. Postavení protipovodòové 
hráze v Zámeckém parku. 

 Spoleènì se ètyømi dalšími jednotkami 
likvidace rozsáhlého požáru trávy v Nádražní ulici.

 Požár v objektu bývalé vojenské správy 
v Karlových Varech.  

 Dopravní nehoda osobního a dodávko-
vého vozidla u obce Kvìtnová. Hasièi na místì vy-
prostili tøi zranìné osoby z osobního vozidla a pøedali 
je záchranáøùm, jedna osoba transportována vrtul-
níkem do Plznì.     

 Rozsáhlý požár trávy a lesa mezi Ostro-
vem a Velichovem. Zasahovalo 10 jednotek a vrtulník 
Policie ÈR. Požár byl lokalizován druhý den, zásah 
pokraèoval do 26. dubna. 

 Požár v areálu bývalé Škodovky, na elek-
trickém rozvadìèi došlo k výbuchu a popálení jedné 
osoby. Zranìný byl transportován letecky do Prahy.  

 Požár potravin v bytì v Tylovì ulici. 
Uživatelka bytu se nadýchala kouøe, zasáhla RLP.

 Odstranìní padlého stromu na silnici 
v Horním Žïáru, strom spadl na rodinný dùm. 

 Požár bytu v Jáchymovì. Na místì bylo 
zjištìno, že v bytì nehoøí, ale nachází se zde po-
pálená osoba. Té hasièi poskytli první pomoc.

 Záchrana a vyhledání dívky, která údajnì 
spadla do vody v oblasti Boreckých rybníkù. Hasièi 
oblast prohledávali do šesté hodiny ranní.

 Požár peèiva po technické závadì na peèícím 
zaøízení v obchodním domì.

 Zajištìní úniku nafty z proražené nádrže 
nákladního vozu v areálu firmy v Jáchymovské ulici 
v Ostrovì. Na místo následnì vyjely také další dvì 
jednotky a pracovníci Odboru životního prostøedí 
MìÚ Ostrov.

 Požár komína v obci Kfely, zásah trval sedm 
hodin.

 Závažná dopravní nehoda u obce 
Dìpoltovice, došlo k usmrcení jedné osoby, další 
byla zranìna.
(Prosincové události viz tato strana)

14. ledna

2. bøezna

10. dubna

12. dubna

24. dubna

17. kvìtna

11. èervence

20. èervence

11. srpna

25. záøí

5. øíjna

11. øíjna

22. øíjna

30. listopadu

Zasahovali jsme celkem u 26 událostí, z toho bylo 
osm dopravních nehod, sedm technických 
pomocí, osm požárù, jeden zásah pøi záchranì 
osob a dva plané poplachy. 

K provìøení signalizace jsme vyjíždìli do obchodního 
domu v Obchodní ulici a do Centra technického vzdì-
lávání, v obou pøípadech šlo o planý poplach. V Lipové 
ulici jsme likvidovali požár kontejneru a po jeho uha-
šení jsme na žádost pracovníka firmy na likvidaci od-
padù asistovali pøi nakládce kontejneru. Odtud jsme 
byli vysláni k dopravní nehodì nákladního automobilu 
na silnici ve smìru Karlovy Vary, øidiè vyvázl bez zra-
nìní. K dopravní nehodì tøí osobních vozidel jsme vy-
jíždìli na silnici u obce Kvìtnová, pøi nehodì došlo ke 
zranìní dvou osob a silnice byla témìø tøi hodiny uzav-
øená. Další nehoda, naštìstí bez zranìní, se stala ve 
Stráži nad Ohøí. Na žádost Policie ÈR jsme spoleènì 
s Vojenskou policií, strážníky MP Praha (psovodi) a 13 
jednotkami PO pátrali po postøeleném muži, který se 
ve vojenském prostoru Doupov ztratil. Ve 14 hod. bylo 
pátrání bezvýslednì ukonèeno. Téhož dne naše jed- 
notka byla vyslána k záchranì uvízlé srny v Boreckých 
rybnících, srna byla vyproštìna a nezranìna. V ulicích 

Luèní a U Nemocnice jsme likvidovali požáry kontej-
nerù. K požáru automobilu došlo v obci Hluboký. 
Následkem dopravní nehody (bez zranìní) došlo k po-
žáru osobního auta v Hroznìtínì. Do Jáchymovské 
ulice jsme vyjíždìli k dopravní nehodì osobního auto-
mobilu, vozidlo skonèilo v pøedzahrádce penzionu. 
Padlé stromy, vìtve a reklamní cedule jsme odstraòo-
vali na silnicích ve smìru Jáchymov a Karlovy Vary, na 
Mírovém námìstí padlý vánoèní strom, další stromy na 
køižovatce Masarykova - Lidická a reklamní ceduli na 
budovì na Hlavní ulici. K vážné dopravní nehodì 
osobního auta jsme vyjíždìli spoleènì s karlovarskou 
jednotkou na kruhový objezd v Obchodní ulici; došlo 
ke zranìní tøí osob (jedna tìžce), vozidlo skonèilo mi-
mo vozovku zcela zdemolováno. Do Stráže nad Ohøí 
jsme byli vysláni k likvidaci následkù dopravní nehody. 
Na Štìdrý den neznámí vandalové podpálili celkem 
osm plastových a tøi kovové kontejnery v ulicích Májo-
vá, Kollárova, Masarykova, Hlavní, Horská, Borecká 
a Jáchymovská, pøièemž svým jednáním zpùsobili ško-
du cca 100 tisíc korun. V Horské ulici od hoøícího kon-
tejneru hrozil požár vedle stojícího osobního auta, kte-
rému zabránil soused majitele vozidla; za to mu patøí 
velké podìkování. Jednotka vyjela spoleènì s hasièi 
stanice Klášterec nad Ohøí k dopravní nehodì kamio-
nu na silnici u obce Boè, øidiè byl lehce zranìn. Poslední 
výjezd v roce 2011 byl k požáru kontejneru v Hornické 
ulici. 

Starosta mìsta Pavel Èekan a místostarosta 
mìsta Milan Matìjka zavítali 10. a 11. ledna do 
Základní školy J. V. Myslbeka a Mateøské školy 
Ostrov, Myslbekova 996 a do Základní školy 
Ostrov, Májová 997. 

Podobnì jako v Základní škole Ostrov, Masarykova 
1289 se oba pánové zajímali o využití finanèních 
prostøedkù z projektu „EUpeníze školám.cz“. Z dotací 
byla poøízena moderní výuková technika, prostøedky 
byly také vynaloženy na tvorbu digitálních výukových 
materiálù a další vzdìlávání pedagogù atd. 

Tento pøíspìvek pùvodnì nemìl být reakcí na 
èlánek Jana Železného, byl rozepsán døíve, než 
jeho èlánek v mìsíèníku vyšel. Nicménì jsem se 
ke svému pøíspìvku vrátil a trochu jej upravil. 

Èlánku Jana Železného nelze v první fázi témìø nic 
vytknout. I já mám dobrý pocit, když se mají maminky 
kde scházet, mají kam dát v pøípadì potøeby pohlídat 
mimino. Stejnì tak chápu, že zaøízení, které poskytne 
pomoc lidem, kteøí už sami na vše nestaèí, je ve mìstì 
èi blízkém okolí potøebné. Že nejsou vždy na blízku 
pøíbuzní, rodina a dìti, aby podali potøebnou po-
mocnou ruku. To vše je ale ta jedna strana mince: ta, 
která vypadá a øíká se velice dobøe. Pak je tu ale, dle 
mého názoru, i strana druhá, jak to v realitì bývá. Je 
to ta èást, která už se neposlouchá tak dobøe, a proto 
se i málo øíká (jak je to bìžné u líbivých a popu-
listických sdìlení). Mám pocit, že jsme si v posledních 
letech zvykli vyžadovat všechny možné vymoženosti. 
Že jsme úplnì zapomnìli na jednu ze základních vìcí, 
že každý by se mìl snažit v prvé øadì sám za sebe, 
a když na to nestaèí, že by mìl hledat pomoc nejprve 
v rodinì, u svých blízkých. Jsem toho názoru, že 
vymožeností souèasné doby a souhrnnì nazývaných 
sociálních potøeb a služeb se dost èasto nadužívá 
(a èasto zneužívá). Stalo se zvykem, že než abychom 
se sami pøièinili, zcela automaticky øíkáme: Státe, 
mìsto a všichni kolem mì, postarejte se! Postarejte 
se o mé pohodlí, standard a a� pro to hlavnì nemusím 
nic moc dìlat. Myslím, že pomoci je tøeba tìm, kteøí 
to opravdu potøebují. Pøestože je to velmi obtížnì 
rozlišitelné, mìli bychom se o to alespoò pokoušet. 

Logickým pokraèováním té druhé strany mince je 
potøeba zajistit financování nastínìného programu 
sociálních služeb. V našem konkrétním pøípadì si 
nejsem jistý, zda je dobré pro tyto úèely vyèlenit dva 
pomìrnì velké objekty ve mìstì naší velikosti. Je tu 
nebezpeèí urèitého pøedimenzování. Napøíklad ná-
rùst stacionáøe pro seniory z šesti na 21 lùžek. 
Menším varováním je konstatování v pøedešlém 
èlánku: „…obèasný nezájem pøedstavitelù nìkterých 
obèanských sdružení“. Pokud to spraví investice 
pøedpokládaných 10 až 13 milionù korun a najdeme-
li je v rozpoètu, pak to bude to nejmenší, co pro 
zamýšlený rozvoj sociálních služeb mùžeme udìlat. 
Mám však obavy, že ne všechny neziskové orga-
nizace zajistí provoz svìøených (pronajatých) prostor 
ze svých prostøedkù, jak øíká starosta mìsta. Obávám 
se, že do mìstského rozpoètu spadnou trvalé výdaje 
pro zajištìní provozu tìchto objektù. Pokud se tak 
nestane, pak tomu budu rád a pøedem se za své 
pochybování tìmto organizacím omlouvám. Budu 
držet palce zejména tìm, kteøí vykonávají tu sku-
teènou a bezprostøední péèi, zejména v oblasti 
sociálních služeb, napøíklad oblastní charitì, která je 
provozovatelem zmínìného stacionáøe, aby se jim 
jejich èinnost co nejlépe daøila. Tìchto lidí si opravdu 
velice vážím a mám k nim a jejich práci velkou úctu. 

Ostrovští hasièi v prosinci

Milan Kuna, JSDH Ostrov 

Pokraèování ze strany 1

Ostrovští hasièi v roce 2011 Sociální služby - trochu širší 
úhel pohledu

Ing. Vladimír Palivec

rep

Starosta mìsta Pavel Èekan a místostarosta mìsta Milan Matìjka navštívili ostrovské školy.                                   Foto: Archiv MìÚ Ostrov
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Vìtšinì zájemcù se gymnázium pøedstavilo v polo-
vinì ledna na tradièním Dni otevøených dveøí, ale 
nejen jim, nýbrž také øadì našich absolventù a rodi-
èùm souèasných studentù. Návštìvníci vidìli školu 
pohlednou, modernì a nadstandardnì vybavenou. 
Tím základním je však stabilizovaný sbor kvalifiko-
vaných a vstøícných pedagogù, kteøí všem školu 
ochotnì pøedstavili. Ještì bìhem února se mohou 
uchazeèi o studium hlásit také na pøijímací zkoušky 
naneèisto. Pøipravujeme je na 17. bøezen pro všechny 
žáky 5. i 9. tøíd, kteøí podají pøihlášku ke studiu na naši 
školu. Zkoušky chystáme ve spolupráci se spoleèností 
SCIO, která zhotovuje veškeré testy i na ostré 
pøijímací zkoušky. Cílem zkoušek naneèisto je co 
nejvìrnìji simulovat prostøedí skuteèných zkoušek 

V rámci projektu vytvoøili pedagogiètí pracovníci 
školy sadu 58 elektronických výukových materiálù, 
které se uplatní ve dvaadvaceti vyuèovaných pøed-
mìtech všeobecnì vzdìlávacího, ale pøedevším od-
borného zamìøení. Vytvoøené výukové materiály 
jsou urèeny pro netradièní zpùsoby výuky prostøed-
nictvím interaktivních tabulí. Tato podoba vzdìlávání 
má znaèné výhody, moderní zpùsob výuky pomáhá 
žákùm danou problematiku snadnìji pochopit a za-
pamatovat si ji. Bìhem trvání projektu se s novými 
postupy seznámilo na 1200 žákù školy (jsou obory, 
kde probíhala tvorba øady materiálù, proto je výsled-
né èíslo vyšší než poèet žákù školy), i oni se stali 
posuzovateli práce pedagogù, na základì reakcí ze 
strany žákù došlo i k inovaci materiálu, pøípadnì se 
více pøizpùsobil jejich potøebám. Každý materiál pro-

Program:

Interní koncert (žáci hudebního oboru)

Semináø mladých houslistù. Zúèastní se žáci 
smyècového oddìlení pod vedením Ivety Müllerové 
a Ondøeje Hanouska. 

Okresní kolo soutìže Taneèního oboru ZUŠ. Zúèastní 
se žáci z Karlovarska.

23. února 17.00 hod., sál ZUŠ 

25. února 10.00 hod., uèebna è. 31 

29. února, divadelní sál Domu kultury Ostrov

ZUŠ Ostrov

Gymnázium Ostrov otevøe dvì primy

a poodhalit uchazeèùm jejich dosavadní slabší místa. 
Znamená to, že souèástí vyhodnocení je nejen poøadí 
mezi všemi úèastníky, ale i podrobný pøehled správ-
ných odpovìdí na všechny otázky. V minulých letech 
se potvrdilo, že jsou tyto zkoušky pro jejich ab-
solventy velkým pøínosem. Zejména pro ty, kteøí mí-
vají trému a hùø zvládají stresové situace. Uchazeèi 
zaplatí pouze cenu za samotné testy, které si poté 
samozøejmì odnesou domù. Organizace i vyhodno-
cení zkoušek jsou tedy zdarma. Podrobné informace 
o samotných pøijímaèkách naneèisto i o zpùsobu pøi-
hlášení jsou také k dispozici na internetových strán-
kách školy. Tìšíme se na všechny zvídavé a šikovné 
dìti, které se rozhodnou pro studium na Gymnáziu 
Ostrov! 

Všem zájemcùm o studium na Gymnáziu Ostrov pøinášíme dobré zprávy. Ve školním roce 2012-2013 
(od letošního záøí) budou u nás moci studovat žáci ve dvou tøídách prim (osmiletého oboru studia) 
a v jedné tøídì ètyøletého oboru studia. Pøesná kritéria pøijímacího øízení jsou zveøejnìna na webo-
vých stránkách gymnázia (www.gymostrov.cz). 

SPŠ Ostrov- Jeden ze školních projektù dospìl ke svému závìru

Také na ostrovské prùmyslovce se uèitelé zapojují do dotaèních programù, které pomáhají zefektivnit 
výuku a snaží se souèasné studenty zapojit do vyuèovacího procesu pomocí interaktivních prvkù. Ke 
konci loòského roku skonèil jeden z nich, nazvaný Tvorba výukových materiálù a jejich implementace 
do výuky jako podpora zavádìní nových ŠVP (spadá pod operaèní program Vzdìlávání pro 
konkurenceschopnost).

šel „zatìžkávací zkouškou“ (odbornì implementace) 
a kromì toho, že ho v prùbìhu vyuèování použili 
uèitelé SPŠ Ostrov, své pøipomínky k nìmu vyjádøili 
také pedagogové z technické støední školy ze So-
kolova. Ukázalo se tak, že vypracované materiály je 
možné použít na jakékoli škole, kde se pøíslušný pøed-
mìt nebo zamìøení vyuèuje. Dùležitým pøínosem 
projektu se stala i skuteènost, že se pøi tvorbì vý-
ukových materiálù zvýšily dovednosti pedagogických 
pracovníkù ostrovské prùmyslovky, vìtšina z nich si 
výuku bez pomoci moderních vymožeností již 
nedovede pøedstavit. Pokud vás zajímají konkrétní 
výstupy celého projektu, navštivte školní internetové 
stránky, kde jsou vytvoøené výukové materiály zve-
øejnìny. 

Akce mimo Ostrov:
 Vernisáž mìsta Ostrov. V nìmeckém 

Schönsee se zahájení výstavy zúèastní žáci Josefa 
Traksla a Štìpánky Hamar.

 Okresní kolo ZUŠ. Soutìže v Beèovì se 
zúèastní žáci dechového oddìlení a bicích nástrojù.

 Kandrdásek. Soutìže monologù a dialogù 
v Horšovském Týnì se zúèastní žáci LDO Ireny 
Konývkové a Lucie Velièkové.

 Vernisáž mìsta Ostrov. K zakonèení 
výstavy v nìmeckém Schönsee zahraje Swing Band 
pod vedením Jaroslava Chmelíka.

2. února

9. února

11. února

26. února

Ing. Zuzana Lešková, projektová manažerka

Mgr. Libor Velièka

Foto: Archiv Gymnázia Ostrov

Od 1. ledna 2012 se zmìnil školský zákon. 
Dùležité jsou zmìny, týkající se organizací zøíze-
ných mìstem Ostrov, napøíklad že zøizovatel má 
možnost urèit mateøskou školu ke vzdìlávání 
dìtí svých zamìstnancù (nebo zamìstnancù jiné-
ho zamìstnavatele). Jistì pøíjemnou zmìnou je 
fakt, že zaøízení školního stravování mohou nyní 
poskytovat své služby také v dobì prázdnin. 
Vzdìlávání v posledním roèníku mateøské školy 
(zøizované obcí) se poskytne dítìti bezúplatnì po 
dobu nejvýše dvanácti mìsícù (poèínaje 1. led-
nem), toto omezení však neplatí pro dìti se zdra-
votním postižením (v budoucnu se tato zmìna 
bude týkat pøedškolákù s odkladem školní do-
cházky.) Odklad povinné školní docházky posu-
zuje kromì pøíslušného školského poradenské-
ho zaøízení odborný lékaø nebo klinický psy-
cholog. Novela dále upravuje pøíjem dìtí z jiné 
mateøské školy v èervenci a srpnu a øeší tak 
doèasné umístìní dìtí pøi pøerušení provozu MŠ 
o prázdninách. Pøitom k dítìti, které se pravi-
delnì vzdìlává kratší dobu, než odpovídá pro-
vozu, mohou nyní školky pøijmout další dítì, 
které se bude ve zbývající dobì vzdìlávat. 

Øeditelé škol a školských zaøízení byli dosud do 
funkce jmenováni zøizovatelem po konkursním øízení 
na dobu neurèitou, nyní budou jmenováni na dobu 
urèitou (šest let) s možností automatického prodlou-
žení pøi splnìní zákonných podmínek. Pøevedení 
dosavadních øeditelù do nového režimu funkèních 
období øeší pøechodné ustanovení urèující, kdy jed-
notlivým stávajícím øeditelùm skonèí funkèní období 
a zaène nové, šestileté. K tomu vydalo MŠMT výklad, 
kterým se mìsto Ostrov jako zøizovatel bude øídit pøi 
rozhodování, zda stávající øeditele potvrdit ve funkci, 
nebo vyhlásit výbìrové øízení. Novela posiluje pra-
vomoc Èeské školní inspekce a školských rad základ-
ních škol: mohou zøizovateli navrhnout odvolání 
øeditelky (øeditele) a na jejich návrh musí zøizovatel 
vždy vyhlásit konkursní øízení.

Pro základní a vyšší školy novela také ruší povinnost 
škol zpracovávat zprávu o vlastním hodnocení jako 
samostatný dokument a ruší výstupní hodnocení 
žákù ZŠ, upravuje nìkteré èásti o dokumentaci. 
Doplòuje podmínky vzdìlávání cizincù, upravuje 
plnìní povinné školní docházky v zahranièí a uznání 
zahranièního vzdìlání. Upøesòuje vyhlašování 
volných dní vyhlášených øeditelem školy. Doplòuje 
vyhláškou opatøení vedoucí k bezpeènosti a péèi 
o zdraví dìtí. Øeší povinnou školní docházku pøi 
svìøení dìtí do støídavé péèe rodièù soudem.

K dennímu vzdìlávání na støedních školách mùže 
nyní žák podat do prvního kola pøijímacího øízení dvì 
pøihlášky (loni mohl podávat až tøi), další zmìny se 
týkají závìreèné a maturitní zkoušky. Ministerstvo 
školství postupnì vydává výklad s upøesnìním k jed-
notlivým zmìnám. 

Nový zákon pøinesl zmìny 
do ostrovských škol 
a školských zaøízení

V prosinci se v Ostrovì narodilo 12 dìtí, zemøelo šest 
obèanù. Manželství uzavøelo šest párù. K trvalému 
pobytu ve mìstì se bìhem prosince pøihlásilo 13 
osob a 25 se jich odstìhovalo. Celkovì tedy ve mìstì 
ubylo šest obèanù. Prùmìrný vìk ostrovských 
obyvatel v prosinci byl 41,47 let. Celkový poèet 
obyvatel hlášených v Ostrovì (vèetnì pøilehlých 
obcí) k 31. prosinci 2011 byl 16 898 obèanù. 
 

Zmìna stavu obyvatel 
mìsta Ostrova 
v prosinci 2011

Matrika MìÚ Ostrov 

Dagmar Shánìlová, Odbor KSVS 
(redakènì upraveno)



Ostrovský mìsíèník
Únor 2012 5Redakce si vyhrazuje právo krátit texty pøispìvatelù.

Zprávy ze škol
Kurz pro budoucí prvòáèky

Jarní prázdniny: Pøíroda na jaøe

V tìchto dnech bude otevøeno pro všechny 
návštìvníky, kteøí si chtìjí prohlédnout zvíøátka 
chovaná v Ekocentru. 

Promítání pøírodovìdných filmù

Vìdomostní test 

V celém areálu EC budou rozmístìny karty s otázkami 
o zvíøatech, pøírodì, ochranì životního prostøedí, na 
nìž budete moci odpovídat. Na úspìšné øešitele 
èeká sladká odmìna. Zvíøátka jako vždy uvítají, když 
jim pøinesete drobné dáreèky: tvrdé peèivo, ovoce 
a zeleninu. 

Varský Inspiraèní Nováèkovský kurz

Ve spolupráci s LARP pøipravujeme Nováèkovský 
kurz. Ponoøíte se do hry, v níž mùžete být støe-
dovìkým váleèníkem, velitelem letu na Mìsíc nebo 
novináøem, bojujícím za lidská práva. Nemáte scénáø 
jako herci ve filmu, vy sami jste tvùrci pøíbìhu. Svou 
roli hrajete podobnì jako v divadle, nehrajete však 
pro diváky, ale pro sebe navzájem. Ze hry si odnesete 
neopakovatelný zážitek, ale i spoustu zkušeností 
a nové pøátele. Informace a pøihlášky najdete na: 
www.larp.cz

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.

Podìkování: Zamìstnanci Ekocentra dìkují všem, 
kteøí pøinesli a pøinášejí zvíøátkùm v Ekocentru rùzné 
laskominy. 

Upozornìní: V nadcházejícím zimním období je 
kvùli nutnému klidovému režimu vìtšiny chovaných 
zvíøat otevøeno pro prohlídky pouze ve všední dny 
13.00-18.00 hod. Mimo tuto dobu je možné 
domluvit prohlídky na tel. 353 842 389, 731 615 658.

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

13. až 17. února 10.00-17.00 hod.

13. až 17. února 10.00, 13.00, 15.00 hod.

13. a 17. února  10.00-17.00 hod.

24. až 26. února

Velikonoèní výtvarná soutìž
MDDM a OS Benjamin vyhlašují výtvarnou a ruko-
dìlnou soutìž Vajíèko jako od babièky ve tøech 
kategoriích: I. pøedškoláci, II. školáci do 10 let, 
III. školáci nad 10 let. Tvoøit mùžete libovolnou 
technikou s rùznými materiály. Dílka oznaète cedul-
kou se jménem dítìte, vìkem, školou, pøíp. tele-
fonem a osobnì doruète do MDDM nejpozdìji do 
23. bøezna. V každé kategorii budou vyhlášeni tøi 
vítìzové. Ceny pøedáme pøi Velikonoèní dílnì 
5. dubna. Všechny práce budou vystaveny v MDDM 
od 26. 3. do 10. 4.

Pololetní prázdniny v Domì dìtí
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

Halový turnaj malých fotbalistù

9.00-13.30 hod. 7. roèník Memoriálu Zdenka Filipa 
pro roèníky 2004 a ml. 

Jarní prázdniny

Na jednotlivé akce se nemusíte pøihlašovat pøedem. 
13. února Tvoøivá dílna
14. února Konzolové hry
15. února Vycházka na Borecké rybníky
16. února Sportovní soutìže
17. února Stolní tenis

Masopustní karneval

Spolu s OS Benjamin zveme malé i vìtší dìti na 
zábavné odpoledne s masopustními koblížky, v jehož 
prùbìhu si pøipomenete masopustní zvyky a dìti 
v maskách si zasoutìží a zatanèí. V soutìži masek rádi 
pøivítáme dìti i dospìlé, zejména v tradièních maso-
pustních kostýmech: šašek, kobyla, medvìd, bába 
s nùší, kominík se žebøíkem, kozel ad.

Noc masek - pøenocování

Tentokrát je pøenocování v Domì dìtí pro dìti od 
šesti let (školáky), které pøijdou v maskách. Èeká je 
zajímavý program, soutìže a oblíbená stezka odvahy. 
Pøihlášky si vyzvednìte v MDDM od 8. února, 
uzavírka pøihlášek je 22. února.

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

3. února 9.00-12.00 hod.

4. února, hala TJ Ostrov

13. až 17. února vždy od 9.30 hod.

21. února 16.00 hod., spoleèenský sál DK

24. až 25. února

Pøihlášky do I. roè-
níku støední školy, 
oboru vzdìlání Prak-
tické školy dvouleté 

78-62-C/02, (denní formy støedního vzdìlávání) je 
nutno zaslat nejpozdìji do 15. bøezna 2012 na adresu 
školy: Základní škola, mateøská škola a praktická škola 
Karlovy Vary, Vanèurova 83, 360 17 Karlovy Vary. 
Pøijímací øízení formou schùzky probìhne 23. dubna od 
8.00 do 15.00 hod. v budovì školy.

Praktická škola dvouletá je urèena žákùm se støednì 
tìžkým, pøípadnì lehkým mentálním postižením 
v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteøí 
ukonèili povinnou školní docházku v základní škole 
samostatnì zøízené pro žáky se zdravotním postižením, 
v základní škole speciální, v základní škole v nižším 
roèníku než devátém. Cílem vzdìlávání žákù je umož-
nit získání základních vìdomostí, dovedností a návykù 
pro výkon jednoduchých èinností v oblastech praktic-
kého života. Edukaèní proces je organizován tak, aby 
odpovídal psychickým i tìlesným schopnostem žákù 
a respektoval jejich individuální zvláštnosti a specifické 
potøeby, je umožnìn sníženým poètem žákù ve tøídì. 
Vzdìlávání se ukonèuje závìreènou zkouškou, v níž se 
dosahuje stupnì støedního vzdìlání a skládá se z ústní 
teoretické i praktické zkoušky. Úspìšným ukonèením 
vzdìlávacího programu žák získá støední vzdìlání. 
Vzdìlávání je zdarma. Podmínky a kritéria o pøijetí ke 
vzdìlávání na støední škole jsou zveøejnìny na oficiál-
ních webových stránkách školy: www.specskoly.cz

Speciálnì peda-
gogické centrum 
(SPC), jehož èinnost 
vykonává Základní 

škola, mateøská škola a praktická škola Karlovy Vary, 
poøádá pro dìti pøed nástupem povinné školní do-
cházky do základní školy Kurz pro budoucí prvòáèky. 
Budoucím školákùm je v kurzu poskytována zvýšená 
individuální péèe metodami pøimìøenými vývojové 
úrovni každého dítìte. Dìti se uèí spolupracovat mezi 
sebou, jednat s dospìlými a plnit zadané úkoly 
samostatnì. Vedeme dìti k tomu, aby postupnì do-
kázaly po omezenou dobu udržet pozornost a aby se 
zlepšila jejich grafomotorika. Zamìøujeme se na rozvoj 
sluchového a zrakového vnímání tak, aby analýza 
a syntéza pøi nácviku ètení a psaní nebyla pro dìti 
velkým problémem. Toho všeho dosahujeme bez 
nátlaku, zpùsobem „hry na školu“.

Kurz probíhá bezplatnì v mìsících bøezen, duben, 
kvìten a èerven vždy jednou týdnì po dvou hodinách 
v hezkém prostøedí herny, tøídy a tìlocvièny. 
S organizací rodièe seznámíme u zápisu do kurzu 
5. bøezna 2012 od 13.30 do 16.00 hod. v budovì 
Základní školy, mateøské školy a praktické školy 
Karlovy Vary, Vanèurova 83, Karlovy Vary Stará Role. 

Pøedbìžnì mohou rodièe pøihlásit své dítì na tel. 
353 549 172, 739 322 351. Tìšíme se na setkání 
s dìtmi a spolupráci s rodièi. 

Praktická škola dvouletá 
(støední škola)

Miroslav Kocek

Mgr. Martina Kheilová, øed. školy

Ekocentrum Ostrov Mgr. Martina Kheilová, øeditelka školy, 
Mgr. Jan Matura, výchovný poradce 

(tel. 353 561 766, 733 625 904) 

Masopustní karneval                          Foto: Archiv MDDM Ostrov

MDDM Ostrov

Bc. Šárka Märzová, ved. odd. MDDM 



žít, tak to jsou moje knihy. Nakonec se toho 
zúèastnila skoro celá moje rodina a byla to docela 
zajímavá zkušenost. Výhodou je, že mì nikdo do 
nièeho nenutí. Když nìco nového napíšu, tak dobøe, 
a když ne, tak vlastnì taky.

Je to historický román Setkání s Gaskoòcem, fikce 
z poloviny sedmnáctého století o setkání mladého 
Pierra, velkého až nekritického fanouška jeho slav-
ného krajana mušketýra d'Artagnana, se stárnoucím 
hrabìtem Rochefortem, bývalým velitelem kardiná-
lových gard, který d'Artagnana v lásce zrovna nemá. 
Je to o støetu mládí a naivity se stáøím a zkušeností. 
Žena v románu je sice tentokrát tajemná, v pozadí, ale 
tak to v tìch dobách bývalo. 

Vlastnì už ta kniha o gaskoòském teenagerovi mìla 
být pùvodnì divadelní hra, ale nakonec z toho sešlo. 
Komedie Madam Colombová zasahuje vznikla tak 
trochu na pøání mého synovce, který tehdy hrál 
studentské divadlo na støední škole. Pøišel za mnou 

 

s návrhem, abych napsal hru, která by se tematicky 
blížila komediím o Rùžovém panterovi. Nìco bláz-
nivého, kde se normálnì nechová vùbec nikdo. 
Musím pøiznat, že to byla pro mì, èlovìka dennì 
uzavøeného v rámci zákonù, pøedpisù, vyhlášek 
a neuvìøitelného množství èísel, docela výzva. Jestli 
se mi to ale podaøilo, musí posoudit jiní, pøedevším 
diváci na pøedstavení. Nakonec, hlavní postava 
Madam Colombové nebyla náhodná volba, je to 
další emancipovaná žena, která si ví rady úplnì se 
vším. Tomuto tématu asi hned tak neuteèu. 

Pøesnì nevím, na internetu jsem našel sedm 
divadelních souborù, které tuto hru nastudovaly. Ale 
na internetu nemusí být všechno. I tak je to moc 

O èem bude ta elektronická kniha?

Jak Vás napadlo napsat divadelní hru?

Kde všude se tato inscenace hraje?

hezké. Všechno to jsou amatérská divadla, to 
znamená, že si tuto hru vybrali lidé, kteøí se divadlem 
baví ve svém volném èase, takže se jim musela líbit. 
Bohužel, já sám jsem zatím žádné pøedstavení ne-
vidìl. O nìkterých jsem se dozvìdìl až zpìtnì a jindy 
to prostì neklaplo èasovì.

Ty nemám. Když dostanu chu� nìco napsat, tak to 
udìlám. Plánovat to nemá smysl, takhle to u mì 

nefunguje. I kdyby pøišli z Hollywoodu nebo Broad-
waye, tak by se ode mì na objednávku nejspíš nièeho 
nedoèkali. Pár námìtù samozøejmì mám, jak na 
knihy, tak na divadelní hry, takže už jen chybí chytit tu 
správnou slinu. To, že èlovìk vidí, že nìkde hru hrají, 
dokonce s úspìchem, je samozøejmì dobrá moti-
vace. I proto se na reprízu hry v provedení ostrov-
ského souboru pøijedu rád podívat, protože to mùže 
být velmi dobrý impuls pro napsání dalšího 
bláznivého kousku. 

(Repríza hry v DK Ostrov se uskuteènila již po 
uzávìrce OM, pozn. redakce). 

A co Vaše plány do budoucnosti?

6 Ostrovský mìsíèník
Únor 2012

Rozhovor
Jan Váchal rád utíká do svých pøíbìhù

Kolik knih jste dosud napsal?

Na jaké téma píšete nejradìji?

Mají Vaše knihy nìco spoleèného?

Jak Vás napadlo založit si vlastní 
nakladatelství?

Jelikož nejsem profesionál ani grafoman, èekající 
snadnou obživu, tak tìch literárních pokleskù není 
zas tak mnoho. Dosud jsem vydal celkem ètyøi knihy 
klasicky a jednu teï budu mít jen jako knihu 
elektronickou, tedy na internetu.

V tomto bodì jsem útìkáøem na druhou: pobíhám 
i mezi žánry. Dalo by se øíct, že chci prostì zkusit od 
každého nìco. Moje první kniha Bessy byl v podstatì 
spoleèenský román. Druhá knížka Jak nedoèíst 
Viewegha už byl román veskrze humoristický. Do 
tøetice jsem napsal sbírku lehkovážných sci-fi povídek 
6000 miliard a poslední je zatím detektivní thriller 
Titanic 2022. Takže ve zkratce to byly: román, humo-
ristická knížka, sci-fi a krimi. Od Bacha po Vlacha. 
Každý si vybere (tedy alespoò doufám).

Snad jen to, že v každé z nich hraje významnou roli 
nìjaká emancipovaná žena. A� už je to Bessy, módní 
návrháøka ze San Francisca, hubatá úèetní Kari z Pra-
hy, superfeministka Aníz z daleké budoucnosti nebo 
chladnokrevná profesionální vražedkynì Roxy z Tita-
niku. A ještì jednu vìc mají ty knihy spoleènou: 
vydávám si je sám ve svém mininakladatelství Pen-
rous (www.penrous.cz).

Øíká se, že bída nauèila Dalibora housti. Prostì se mi 
nedaøilo sehnat nakladatele, a tak jsem se nakonec 
stal vlastním vydavatelem. Má to nespornou výhodu: 
sám sobì nic neodmítnu. Je s tím sice víc práce, ale 
ta ještì nikomu neuškodila. Vlastnì se tím bavím. 
Napøíklad loni jsem si otevøel vlastní stánek na 
veletrhu Svìt knihy. Ètyøi dny jsem pøesvìdèoval 
návštìvníky, že jestli bez nìèeho nemùžou opravdu 

Jan Váchal je autorem divadelní hry Madam Colombová zasahuje, kterou ostrovští diváci už zhlédli v kinokavárnì pøi premiéøe v podání Divadelní scény 
pøi Domu kultury Ostrov a ocenili ji nejen èastým smíchem bìhem pøedstavení, ale i dlouhotrvajícím potleskem na závìr. On sám o sobì øíká: 
„Jsem typický útìkáø. Základní charakteristikou takového literáta je, že se jeho životopis vejde na jediný list papíru. Narodil jsem se v roce 1960 v Praze, kde 
žiji dosud. Vychodil jsem školy povinné (a nepovinnì i školu vysokou ekonomického smìru) a jako ekonom se živím dodnes. Mým koníèkem je historie, 
a díky bìhu èasu se i já sám pomalu stávám starožitností. Na tomhle by si jakýkoli renomovaný životopisec musel vylámat všechny tužky. A z tìchto dùvodù 
jsem se stal útìkáøem, který utíká do svého svìta fantazie, a� už jako autor knih, nebo jako autor divadelních her.“

Karikatura Jana Váchala

Vlastní stánek Jana Váchala na veletrhu Svìt knihy 

Pøipravila Lenka Prokopová



Výstava obrázkù 
a malùvek Jiøího 
Kotrèe na Staré 
radnici, pøíznaènì 
nazvaná Ohléd-
nutí, je prùøezem 
výtvarných prací  
minulých i ze sou-
èasnosti.

Poèátky tvorby 
Jiøího Kotrèe coby 
výtvarníka samou-
ka sahají až do let 
jinošských a po-
tøeba, ba pøímo 
touha kreslit a ma-

lovat ho neopustila do dnešních dnù, pøestože jeho 
profesní dráha je od výtvarného umìní dle našich 
pøedstav velmi vzdálena. Vyuèil se totiž èernému 
øemeslu a jako tzv. šéfmontér trávil vìtšinu svého 
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Návštìvníky první letošní výstavy Sladký život 
s èokoládou uvítáme 1. bøezna. 

Název slibuje požitek nejen pro zrak a èich, na své si 
pøijdou také vyznavaèi historie. Dozví se napøíklad, 
odkud pocházejí kakaové boby a jak se dostala 
pochoutka z nich vyrobená do Evropy. Návštìvníci 
mohou obdivovat mistrovství cukráøù, kteøí s touto 
surovinou pracují. K výstavním exponátùm totiž 
pøispìje i støedisko praktického vyuèování Grand-
hotelu Pupp o.p.s., Karlovy Vary svým zátiším 
z kavárny - cukrárny proslulého hotelu. 

života mezi chlapy na montážích v rùzných koutech 
svìta. Pokud se zmiòuji o vzdálenosti tohoto øemesla 
od výtvarného umìní, pak je to samozøejmì velmi 
subjektivní sdìlení; pokud totiž èlovìk vidí a chce 
vidìt, pak jsou všechna prostøedí inspirativní. 
V pøípadì Jiøího Kotrèe to platí dvojnásob: už 
v polovinì padesátých let minulého století se setkává 
v prostøedí závodu Aera Vysoèany s dalšími takovými 
nadšenci ve výtvarném kroužku, kde se ocitá též po 
boku výtvarníka - grafika Vladimíra Boudníka, který 
tyto nadšence velmi inspiroval. Organizují první 
spoleènou výstavu v závodní jídelnì podniku. Celým 
jeho profesním životem jsou mu spoleèníky na jeho 
pracovních cestách vždy tužka, pero a blok. Pøi každé 
pøíležitosti pak vznikají skici a kresbièky, ze kterých 
dodnes èerpá a tvoøí obrázky, vìtšinou akvarel 
kombinovaný pastelem a perokresbou, ale též práce 
v olejomalbì. 

Na této výstavì jsou prezentovány tøi okruhy 
ztvárnìných motivù: svìt dìtí, pøíbìhy lidí, krajiny 
a mìsta. 

Ohlédnutí Jiøího Kotrèe

Klášter se probouzí ze zimní pøestávky

Jana Dvoøáková

Mìsto Ostrov bylo vybráno jako zástupce 
Karlovarského kraje v Centru Bavaria Bohemia
v bavorském Schönsee. Od 2. do 26. února se 
uskuteèní v krásném prostøedí kulturního 
støediska CeBB výstava o mìstu Ostrov. 

Návštìvníci si prohlédnou panely s fotografiemi 
souèasné i historické podoby mìsta, seznámí se 
s klášterním areálem, novì otevøeným Palácem prin-
cù, architekturou 50. let i souèasností mìsta. Vernisáž 

výstavy zahájí pøedstavitelé mìsta Ostrova, hudební 
doprovod zajistí flétnové kvarteto ostrovské ZUŠ. Na 
zahájení se pøítomní seznámí i s projektem ZUŠ 
Ostrov „Technika a umìní“, který škole pøinesl mimo 
jiné i možnost vysoké úrovnì vzdìlání. Poslední den 
výstavy vystoupí soubor ostrovské ZUŠ Swing Band 
a koncertem výstavu ukonèí. 

Celou akci finanènì podporuje mìsto Ostrov. 
Centrum Bavaria Bohemia již šestým rokem 
propaguje spolupráci èeských a nìmeckých kul-
turních zaøízení, škol apod. Jejich prostøednictvím 
mohou èeští studenti najít pøátele nebo praxi 
v Bavorsku. Podrobný program CeBB najdete na 
www.bbkult.net

Pokraèování na stranì 10

V letošním roce si Dùm kultury pøipravil novinku 
v podobì Valentýnského filmového maratonu. 
Pro zamilované je pøipraveno šestihodinové 
promítání v kinokavárnì. K vidìní bude 
fenomenální série filmù, které rozpoutaly po 
celém svìtì hotové šílenství: Stmívání,  Twilight  
sága: Nový mìsíc, Twilight sága: Zatmìní. 

Poslední natoèený film Twilight sága: Rozbøesk I. díl 
bude k vidìní sice až 22. a 23. bøezna, ale když si 
schováte vstupenku z této Valentýnské akce, pùjdete 
i na tento film za cenu jedné vstupenky v rámci 
Valentýnského filmového maratonu. Souèasnì s pro-
mítáním bude v Kavárnì DK Ostrov probíhat disko-
téka, která je také zahrnuta v cenì vstupenky. Zkrátka, 
když budete mít chu� na film, pùjdete do kino-
kavárny, když si budete chtít zatanèit nebo si dát nìco 
dobrého, pùjdete do kavárny. Jak èasto a na jak 
dlouho, záleží jenom na vás. Jako bonus navíc se 
v rámci akce uskuteèní soutìž o nejlepší básnièku, 
kde úèastníci mohou vyhrát valentýnský dárek v po-
dobì Afroditiny láznì, kterou do soutìže vìnovaly 
Léèebné láznì Jáchymov. Vstupenky na akci za-
koupíte v Infocentru Domu kultury. 

Ostrov 
se pøedstavuje Bavorsku

Valentýnský 
filmový maraton v Ostrovì

Martina Novotná

Vìra Èarná



1. bøezna ètvrtek 17.30 hod.
Kostel Zvìstování Panny Marie

 
Vernisáž výstavy

Kdo z nás by nerad mlsal èokoládové dobroty. 
Výstava seznámí návštìvníky s historií, výrobou 
a prodejem oblíbené pochoutky. K výstavì pøispìjí 
Grandhotel Pupp (uèòovské støedisko) instalací ka-
várenského a cukrárenského zákoutí a pøedvedením 
slavnostního prostøení, èokoládové pralinky z vý-
robny Koruna Pralines v Ostrovì mùžete nejprve 
ochutnat a poté také zakoupit pøímo na výstavì. Další 
exponáty jsou zapùjèeny z Muzea v Jilemnici.

2. bøezna pátek 17.00 hod.
Pùda Staré radnice

Fotografie Andrey Kaucké a René Bauera
V tomto mìsíci se uskuteèní i jejich pøednáška na 
téma Afrika, termín upøesníme.

17. bøezna sobota 14.00 až 24.00 hod.
Spoleèenský sál a pøedsálí

Pøehlídka regionálních kapel

29. bøezna ètvrtek 19.30 hod. 
Divadelní sál DK Ostrov

Pražská komorní zpìvohra
Opereta Na tý louce zelený hudebního skladatele 
Járy Beneše se stala jednou z nejpopulárnìjších èes-
kých lidových operet. Hlavní roli hajného Štìtivce 
ztvárnil slavný Ferenc Futurista. Ve filmové verzi 
z r. 1936 si hajného zahrál Jára Kohout a Štìtivec se 
poté stal baštou mnoha slavných komikù. 
V této inscenaci se v roli svérázného hajného 
pøedstaví Josef Zíma. 

SLADKÝ ŽIVOT S ÈOKOLÁDOU

TVÁØ AFRIKY

NA TÝ LOUCE ZELENÝ

REGIONBEAT Ostrov 2012

3. února pátek 17.00 hod. 

Vernisáž výstavy
Na výstavì jsou prezentovány tøi okruhy ztvárnìných 
motivù: svìt dìtí, pøíbìhy lidí, krajiny a mìsta. Autor 
vìtšinou tvoøí obrázky jako akvarel kombinovaný 
pastelem a perokresbou, ale též olejomalby.

24. února pátek 19.00 hod. 

 
Planety, emoce, zdraví, vztahy aneb Úvod do 
prastaré nauky

Pøednáška je urèena každému, kdo 
má chu� poznávat stále nové vìci, 
chce poznat své možnosti a poro-
zumìt sám sobì (a pokud poro-
zumí sobì, porozumí i druhým). 
Lektorka Leona Hrnková nás jed-
noduchým a pøehledným zpùso-
bem seznámí s tím, jak vnímat tuto 

prastarou nauku. Co znázoròují jednotlivé planety 
a znamení. Emoèní projevy, zpùsob myšlení, zdraví 
a nemoci z hlediska astrologie, vztahová rovina. Proè 
bychom mohli zaøadit astrologii do svého života.

26. února nedìle 15.00 hod.

Pohádku uvede Divadlo Z Bedny.
Koèka Agáta má za kamaráda zlobivého pejska 
Tondu, který nenechá žádné zvíøátko na pokoji. Ale 
protože v únoru napadlo hodnì snìhu, koèka Agáta 
a zvíøátka vymyslela, jak pejska Tondu pomocí snì-
huláka polepšit.

OHLÉDNUTÍ JIØÍHO KOTRÈE

ASTROLOGIE

PØÍHODY KOÈKY AGÁTY 
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STARÁ RADNICE OSTROV 

Kultura

DÙM KULTURY OSTROV

Pøipravujeme

18. února sobota 20.00 hod., spoleèenský sál 

Tradièní oblíbený ples. Na spoleèenském sále k tanci 
a poslechu hraje skupina MaraCas pod vedením 
Pavla Hozáka spoleènì s ostrovskou kapelou Tuláci. 

Jako host vystoupí Waldemar Matuška Revival. 
V Kavárnì Domu kultury mùžete tanèit spoleènì se 
skupinou DRC a country kapelou 4R pod vedením 
Ríši Rychlého. Country tance vám pøedvede taneèní 
skupina Country Club Karlovy Vary.

22. února støeda 19.30 hod., divadelní sál 
Moliére

Na motivy komedie Lakomec od Moliéra hru na-
studovala Divadelní spoleènost Josefa Dvoøáka s las-

kavým svolením autora. 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.

23. února ètvrtek 17.00 hod., T-klub 

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

COUNTRY PLES 
DOMU KULTURY OSTROV 2012 

CHUDÁK HARPAGON

TANEÈNÍ PODVEÈER 

Provoz kláštera:
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.

KOSTEL ZVÌSTOVÁNÍ PANNY MARIE 
Do konce února 2012 bude provozní doba 
kláštera omezena takto:
út-ne: 13.00-17.00 hod., nebo po pøedchozí 
dohodì na tel: 724 509 195, 351 001 003.

KLÁŠTER OSTROV



16.  ètvrtek, 17.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 104 minut (*12)

Repríza
Legendární režisér Juraj Herz se rozhodl otevøít jednu 
z nejkontroverznìjších kapitol èeských dìjin, pováleèný 
odsun Nìmcù, pøi nìmž se spravedlivý hnìv èasto mísil 
s tìmi nejnižšími pudy. 
Produkce: ÈR, Nìmecko, Rakousko. Žánr: drama

17. pátek, 18.00 - 24.00 hod.
Vstupné: 140 Kè, 360 minut, èeské titulky (*15)  

Pro všechny zamilované jsme pøipravili filmový mara-
tón složený ze tøí dílù Twilight ságy - 1. díl: Rozbøesk, 
2. díl Twilight sága: Nový mìsíc a 3. díl Twilight sága: 
Zatmìní. Soubìžnì bude v kavárnì Valentýnská 
diskotéka. Je pøipravena soutìž o cenu „Afroditin 
sen“, kterou vìnovaly Láznì Jáchymov.

18. a 19. sobota a nedìle 17.30 hod. 
18. sobota 20.00 hod.
Vstupné: 75 Kè, 103 minut, èeské titulky (*15)

Repríza
Nové desetiletí. Nová pravidla. Sydney Prescott, 
autorka nové self-help knihy, se vrací domù do 
Woodsboro, které je poslední zastávkou jejího turné. 

Naneštìstí její návrat pøiláká zpátky i Ghostface, a tím se 
její kamarádi i celé mìsteèko dostávají do nebezpeèí. 
Produkce: USA. Žánr: horor, mysteriózní thriller

23. a 24. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 70 Kè, 126 minut (*12)

Repríza
Opravdu si myslíte, že znáte pøíbìh Lidic? Pøíbìh oby-
èejných lidí, kteøí se absurdní shodou náhod pøipletli do 
cesty dìjin. Film pøibližuje osud Lidic za II. svìtové války 

z neobvyklé perspektivy, ukazuje mezilidské vztahy, 
zejména lásku, která stojí na zaèátku pøíbìhu. 
Produkce: ÈR. Žánr: drama

25. a 26. sobota a nedìle 17.30 hod.
24. a 25. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 70 Kè, 90 minut 

Premiéra
Parta spolužákù je pozvána do lázní. Pøitom zažívá 
mnoho peripetií, vtipných situací, ale i osobních 
dramat. Film je hereckým koncertem hvìzd èeského 
filmu, jimž smìle sekundují dnešní mladí herci. Hrají: 
Libuše Švormová, Sandra Nováková, Jan Bendig, 
Stanislav Zindulka, Jana Švandová, Tomáš Magnusek, 
Ladislav Trojan, Miriam Kantorková, Boøivoj Navrátil, 
Petr Kostka, Agáta Hanychová, Kamila Mouèková 
a Jiøina Jirásková. Produkce: ÈR. Žánr: komedie

HABERMANNÙV MLÝN 

VALENTÝNSKÝ FILMOVÝ MARATÓN

VØÍSKOT 4 

LIDICE 

ŠKOLNÍ VÝLET 
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Kinokavárna

Pøipravujeme v kinì na bøezen

DVD kino a Kino dìtí

Pùjèovna DVD - novinky

5. února 15.00 hod., vstupné 30 Kè, 70 minut

Pásmo pohádek pro nejmenší diváky: Jak šli nadì-
lovat, V èertích službách, Èarovné lyže, Andìlský 
kabát, Dva mrazíci, Snìhulák, Jak se Herodes uzdravil

12. února 15.00 hod., vstupné 40 Kè, 70 minut

S filmem Medvídek Pú se malí diváci vrací do Sto-
korcového lesa, kde znovu ožívají nadèasové kouzlo, 

vtip a žertovná atmosféra pùvodních krátkých filmù. 
Pøichází zábava ve spoleènosti „pøihlouplého Med-
vìda“ a jeho pøátel Tygra, Králíèka, Prasátka, Sovy, 
Klokanice, Klokánka… a pochopitelnì také Ijáèka, 
který ztratil ocas. Èeská verze

19. února 15.00 hod., vstupné 30 Kè, 74 minut

Pásmo pohádek pro nejmenší diváky: Dvanáct mì-
síèkù, Krtek a koberec, Lyšajùv sen, Požár v Kocour-
kovì, Jak Mikeš zachránil Bobeše, Štaflík a Špagetka:  
Fotografové, Amálka: Jak obrátila potok, Hloupý vlk
 
26. února 15.00 hod., vstupné 40 Kè, 96 minut

Pøíbìh vzácného papouška jménem Blu, který žije na 
malém mìstì se svojí panièkou Lindou, umí uvaøit 

kávu, pøipravit snídani, vyèistit si zuby. Když jednoho 
dne Blu a Linda zjistí, že Blu není posledním pa-
pouškem svého druhu na svìtì, neváhají a vydají se 
na cestu do exotické Brazílie za papoušicí Perlou, 
která žije v samém srdci Rio de Janeira. Èeská verze

ÈAROVNÉ LYŽE

MEDVÍDEK PÚ

DVANÁCT MÌSÍÈKÙ

RIO

2. a 3. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 65 Kè, 90 minut, èeská verze

Premiéra
Poznali jste ho jako nájemného vraha, který mìl 
sprovodit ze svìta všemi milovaného zlobøího hrdinu 
Shreka. Pøesto se z Kocoura stala nejpopulárnìjší 
postava téhle ságy. A když se jeho sláva „dotkla hvìzd“, 
dostal za odmìnu vlastní filmový pøíbìh. Ve filmu ho 

zastihnete v dobì, která èasovì pøedchází setkání se 
zeleným Zlobrem. Je to psanec a zloèinec, na jehož 
hlavu vypsali bohatou odmìnu… 
Produkce: USA. Žánr: komedie

4. a 5. sobota a nedìle 17.30 hod.
3. a 4. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 60 Kè, 84 minut, èeské titulky (*15)

Premiéra
Odhalte tajemství paranormálních aktivit. Rádi se 
bojíte, pøinejmenším ve filmech. Když se najde èlovìk, 
který dokáže ze zdánlivì fádních zábìrù domácích 
videokamer vyèarovat podívanou jen pro silné povahy, 
je o hit postaráno. Intenzivní zážitek, který nenechá 
nikoho chladným. Produkce: USA. Žánr: horor

9. a 10. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
10. pátek 20.00 hod.
Vstupné: 70 Kè, 90 minut, èeské titulky (*12)

Repríza
Daniel Craig, Naomi Watts a Rachel Weisz v hlavních 
rolích napínavého thrilleru o rodinì, která se nevì-

domky pøestìhuje do domu, ve kterém došlo k nì-
kolika brutálním vraždám. Vrah si je vyhlédl jako své 
další obìti. Produkce: USA. Žánr: thriller

11. a 12. sobota a nedìle 17.30 hod.
11. sobota 20.00 hod.
Vstupné: 60 Kè, 130 minut, èeské titulky (*12)

 Repríza
Nohou zašlapávají pedál plynu do podlahy, jednou 
rukou øídí, v druhé tøímají zbraò, nebo aspoò ukazují 
vztyèený prostøedník. Jsou prostì rychlí a zbìsilí. Už 
popáté se potkávají staøí známí: Paul Walker, Vin Diesel 
a Jordana Brewster, které doplòuje hvìzda první 
velikosti Dwayne Johnson. Produkce: USA. Žánr: akèní

KOCOUR V BOTÁCH 

PARANORMAL  ACTIVITY 3 

DREAM HOUSE 

RYCHLE A ZBÌSILE 5

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3 
MISSION IMPOSSIBLE: GHOST PROTOCOL 
FESTIVAL EXPEDIÈNÍ KAMERA

MUŽI V NADÌJI
Mùže být nevìra základem š�astného manželství?
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KØÍŽOVKA

Fotografie mìsíce Fotoklubu Ostrov. Název: Neproletìl                                                                                                 Autor: Alois Matula

LUŠTÌTE S OSTROVSKÝM MÌSÍÈNÍKEM

Milé dámy, sleèny, pánové! Otevøeli jsme pro vás Salon Memory, pùjèovnu spoleèenských a svatebních šatù, a to v Ostrovì na Starém námìstí 15. K dispozici jsou 
originální svatební a spoleèenské šaty, kostýmky pro dámy, obleky pro pány. Maturitní, plesové a taneèní šaty. Sváteèní obleèky pro dìti. Profesionálnì pro vás 
zajistíme spoleèenské akce na klíè. Moderujeme spoleèenské i sportovní akce. Velice zajímavé zavádìcí ceny v první sezónì otevøení Salonu Memory, která právì 
zaèala. Tìšíme se na vaši návštìvu. Otevírací doba: protože vyzkoušení šatù tak, aby opravdu padly, zabere urèitý èas, který bychom vám rádi rezervovali 
v soukromí, objednejte se na zkoušku šatù na tel. 725 049 352.

Ze správných odpovìdí, doruèených do 10. února, 
vylosujeme dva úspìšné øešitele køížovky, kteøí 
získají poukaz na zapùjèení spoleèenských šatù pro 
dámu, pána, popø. dítko a druhý poukaz na kávu 
v Salonu Memory v dobì zkoušení spoleèenských 
šatù. 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: Efektivní výsledek a relaxace. 

Pokraèování ze strany 7

Klášter se probouzí 
ze zimní pøestávky

K èokoládovým výrob-
kùm patøí krásné obaly
 a reklama. U nás je nejvíc 
známá znaèka Orion a na 
výstavì se mimo jiné do-
zvíme, kdo byl autorem 
prvního loga èeské èoko-

lády. Døíve bylo i v malých obcích nìkolik cukráren, 
které se pøedhánìly ve výrobì vlastních specialit, èasto 
právì èokoládových. Mezi zajímavými pøedmìty uvidí-
te množství forem, do kterých se èokoláda odlévala, 
plechové i papírové krabice, z nichž cukráøi nabírali do 
kornoutù a vážili sladké dobroty. To si pamatují již jen 
naši prarodièe. U nás jsou v poslední dobì oblíbené 
takzvané belgické pralinky. I ty mùžete na výstavì 
obdivovat a také ochutnat. A budete-li si chtít odnést 
sladkou upomínku, v informaèním centru Kláštera 
nabízíme možnost koupì èokoládových pochoutek. 

Vìra Èarná, ved. Kláštera Ostrov



nout kostel sv. Linharta, patrona domácího zvíøectva, 
zemìdìlství, ale i vìzòù. Prodìlal mnoho pøestaveb 
a renovací, tu poslední zcela nedávno. Po pováleèné 
devastaci, která vyvrcholila vyrabováním vnitøního 
zaøízení, došlo k obnovì pláštì a vyèištìní okolního 
høbitova. Je však smutný pohled na hromadu ná-
hrobních kamenù, které už nikdy nikdo neumístí na 
správné místo. V prùèelí obvodové zdi, která kostel 
obklopuje, byl r. 1998 zcela náhodnì objeven pod 
omítkou kamenný smírèí køíž. U rybníka na návsi na nás 
shlíží z podstavce socha sv. Jana Nepomuckého, a to už 
od r. 1761. K historickým památkám zcela urèitì patøí 
i pomník obìtem I. svìtové války, slavnostnì odhalený 
24. øíjna 1920 pøi silnici u domu è. 21. Po rekonstrukci 
byla na zadní stranu pøidána nová pamìtní deska 
obìtem obou válek. Prošli jsme témìø celou obec 
a nesmíme opomenout ani okolí s rozsáhlou sítí ryb-
níkù a rybníèkù. Najdeme tu jména jako Plochý, Bøe-
zový, Velký a Malý Polom, Arbes a desítky dalších, 
prostì takové malé Tøeboòsko, alespoò pøi pohledu na 
mapu. Pokud pak budete obcí pokraèovat cestou do 
polí a témìø do ztracena, dostanete se do zaniklé vsi 
Skoky a ke Žlutické pøehradì. Pøíští putování nás zavede 
do nedalekého Budova, jehož jméno je spojeno s hod-
nì slavným šlechtickým rodem. 

napøíklad s Pachty z Rájova, Štampachy, Hrobèickými, 
pány z Doupova, Koøenskými z Terešova atd. 

I v souèasnosti si 
v š a k  mùže te  
v obci prohléd-
nout mnoho za-
jímavého. Na-
pøíklad zámek, 
který je souèástí 
hospodáøského 
dvora. Jeho zá-
klad tvoøí rene-
sanèní tvrz, vy-
budovaná v po-
lovinì 16. stol. 
Nedaleko stojí 
barokní sýpka 
z r. 1627. K zám-
ku patøila i pila 
a pivovar, kde se 
vaøilo pivo do 
r. 1909. Upro-
støed obce ne-
mùžete pøehléd-

Údrè je obec ležící asi tøi kilometry východnì od 
Bochova pøi cestì na Prahu. Vìtšina z vás už cestu do 
Prahy projela nìkolikrát, ale koho kdy napadlo odboèit 
z hlavní silnice a vìnovat pár minut èasu 
poznávání nìèeho nového. Tato ves byla 
rodištìm významného rytíøského rodu 
Údrèských z Údrèe. Za svého pøedka po-
važovali Smila, doloženého již v letech 1169-
1183. Další zprávy o jeho potomcích pocházejí 
z roku 1431, kdy statek koupil Jindøich starší 
a zaèal se psát „z Údrèe“. Èlenové rodu 
pùsobili jako zemští úøedníci a hejtmani. Za 
úèast ve stavovském povstání bylo tehdy 
odsouzeno šest osob, povìtšinou ztrátou ma-
jetku. Z nejvýznaènìjších osobností se Václav 
Josef stal r. 1750 nejvyšším písaøem, Jiøí 
Boøivoj hejtmanem litomìøického kraje, Karel 
Josef dosáhl hodnosti generála jízdy (r. 1754 
byl pøijat do stavu svobodných pánù), 
11. srpna 1881 pak osobou Aloise z Údrèe rod 
vymírá. Údrètí z Údrèe mìli ve znaku dìlený 
štít, horní polovina modrá, spodní støíbrná. 
Klenot tvoøil odìnec v brnìní, mìl zdvižené 
ruce a v nich zlatou kouli. Prameny o podobì 
znaku jsou však nejednotné. Rod byl pøíbuzný 

Lauenbursko zmìnilo (nejen dìlením a novými 
územními zisky a ztrátami) mnohokrát svùj rozsah, 
vlastníky i zemskou pøíslušnost. Již r. 1182 stál v Lauen- 
burgu hrad, rezidence rodu Askáncù, jejichž potomky 
a následníky byli od 13. stol. až do r. 1689 vévodové 
sasko-lauenburští (vévodové ze Saska, Lauenburgu, 
Engern a Vesfálska). Nevýnosné, neustálým dìlením 
mezi poèetné potomky oslabované vévodství mìl 
zachránit výnos z poèátku 16. stol., podle nìjž mohl 

celé vévodství dìdit jen nejstarší syn. Ostatní si musili 
hledat obživu jiným zpùsobem, ve vojenských diplo-
matických èi církevních službách. Ale postupnì ani to 
zadluženému vévodství pøíliš nepomohlo. Teprve Ju-
lius Heinrich (1586-1665), který jako vojevùdce získal 
za svou pomoc císaøi (1625) dìdiènì Ostrov a pak 
i øadu dalších západoèeských statkù a po smrti svých 
starších bratøí (1656) se stal vládnoucím vévodou 
Saska-Lauenburska, zaèal po vzoru svých èeských pan-
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Tipy na výlet 
Ostrov - Lauenburg, ožívající kousek historie

Lauenburg, mìsto na horním toku Labe v oblasti 
dnešního Šlesvicko-Holštýnska, bylo (vedle Ratze-
burgu) druhým rezidenèním mìstem sasko-lauenbur-
ského vévodství a hrálo nemalou úlohu i v hospo-
dáøské úrovni zemì na samém severním okraji Svaté 
øíše øímské. Malièké vévodství, jedno z nejmenších 
v øíši, bez pøirozených hranic, v blízkosti významných 
hanzovních mìst Lubeku, Hamburku a Lüneburku, 
bylo jakýmsi prùchozím územím pro cesty obchodní 
i vojenské. Jeho výhodou byla bezpro-
støední blízkost již plnì splavného Labe, 
tehdy dùležité dopravní tepny. Kromì ze-
mìdìlských produktù a døeva pøedstavo-
vala mimoøádný obchodní artikl sùl - doslo-
va „bílé zlato“ støedovìku, kromì jiného 
tehdy také témìø jediný konzervaèní pro-
støedek. V Evropì existovalo jen málo na-
leziš�.  Když byla v okolí Lüneburgu v raném 
støedovìku objevena voda s bohatým ob-
sahem soli - solanka (podle povìsti tu byl 
uloven divoký vepø s bílou srstí, na níž vy-
krystalizovala sùl po koupeli ve zdejších ba-
žinách), založilo množství soli získané odpa-
øováním vody pøíští blahobyt mìsta (tato 
slavná solná éra Lüneburgu skonèila teprve 
r. 1980; zachovala se již jen v muzejní expo-
zici). Nejvìtšími odbìrateli soli byla ovšem 
pøímoøská mìsta, vzhledem ke konzervaci 
ryb. A protože pro dopravu povozy byl zdejší terén 
velmi obtížný, vyøešilo situaci dobudování Steknického 
kanálu (r. 1398), který napojením na Labe umožnil 
levnìjší a rychlejší lodní dopravu. První zastávkou na 
této vodní cestì se stalo právì pøístavní mìsto Lauen-
burg. Mìlo právo sùl skladovat a vybírat clo. Každý 
náklad z Lüneburgu se zde musel zdržet po tøi dny 
a také byl nabídnut ke koupi. Tak se sùl stala i pro 
Lauenburg zdrojem vydatných pøíjmù.

ství zvyšovat hospodáøskou úroveò dìdièného vévod-
ství. Od r. 1635, kdy zcela skonèily jeho vojenské 
aktivity, se totiž vévoda plnì a systematicky vìnoval 
svým panstvím a úspìšné zpùsoby hospodaøení uplat-
òoval i v Lauenburgu. Zachoval se i projekt nového 
lauenburského zámeckého areálu se zahradou, malou 
obdobou slavné zahrady ostrovské. Panské stavby byly 
až do r. 1656 ve velmi špatném stavu. Z pùvodního 
areálu se do souèasnosti zachovala zámecká vìž 

z r. 1477. Velkou èást ostatních budov znièil 
požár, do souèasnosti zùstalo stát jen jedno 
køídlo zámku. Historické jádro mìsta na 
samém bøehu Labe, u paty pøíkrého svahu, 
pøedstavuje pøedevším malebná Labská 
ulice s mnoha mìš�anskými hrázdìnými 
domy, nejstarším z r. 1573, s nìkolikrát pøe-
stavovaným cihlovým kostelem sv. Marie 
Magdaleny a zbytky zámeckého areálu se 
zahradou. Typický prvek pøístavního mìsta 
pøedstavuje velká socha plavce, zdravícího 
všechny proplouvající lodi, nazvaná Rufer 
(Volající).
S touto severonìmeckou oblastí spojuje 
naše mìsto ještì jedna drahocenná památ-
ka, pozdnì gotická øezaná soška madony 
s Ježíškem z r. 1492, nazvaná pozdìji také 
Panna Maria Vìrná. Pochází ze severonì-
meckého Ebstorfu, kde ji ve zrušeném kláš-

terním kostele nalezla r. 1644 vévodkynì Anna Mag-
dalena a pøevezla ji na své panství v Büchenu nedaleko 
Lauenburgu, odtud pak o deset let pozdìji do Ostrova. 
Farní kostel je tak dnes zasvìcen nejen sv. Michaelovi, 
ale také Pannì Marii Vìrné. Nepochybnì se brzy 
o vzdáleném Lauenburgu a jeho historii i vzhledu do-
zvíme, díky dalším kontaktùm s jeho historickým spol-
kem, mnohem více. Ožije tak zase kousek staleté histo-
rie našeho mìsta. 

Koncem prosince navštívila Ostrov èlenka lauenburského historického spolku, Dana Oppelt z Lauenburgu. Byla spolkem povìøena získat u nás co nejvíce 
informací a obrazového materiálu k období vévodù sasko-lauenburských. Cílem je pozdìjší uspoøádání výstavy a pøednášky o jejich pùsobení v èeském 
Ostrovì, tehdy Schlackenwerthu. Lauenburští tak chtìjí oživit vztahy mezi obìma vzdálenými mìsty a pøipomenout i obecnìjší dobové jevy, za kterých k nim 
došlo. Jde o období, ohranièené roky 1623 až 1789, v nìmž mìsto Ostrov a celé panství patøilo vévodùm sasko-lauenburským, vèetnì poslední princezny Sibylly 
Augusty, provdané za bádenského markrabìte Ludwiga Wilhelma a poslední pøíslušnice rodu Elizabeth Augusty. 

Putování za historií: Údrè  

Mgr. Zdenka Èepeláková

Mám velmi rád heraldiku, historickou vìdu, zabývající se pravidly a zvyklostmi, podle nichž se tvoøí, popisují a kreslí znaky. Uplatòovala se pøedevším ve 
støedovìku. Právo držet a dìdit erb mìly právnické i fyzické osoby. Tímto tématem se zabývá nespoèet nádherných publikací. Zde jsem také našel informace 
o nìkolika šlechtických rodech, které pocházely z blízkého okolí našeho mìsta a jejichž jméno je spojeno se jmény obcí, které dosud existují. Rád bych vás 
s tìmito místy seznámil a tím vám nabídl nìkolik tipù na neobvyklý výlet. Nebudu vás unavovat sáhodlouhými rodokmeny a historií. Chci vám pouze pøiblížit 
pár pøíjemných míst, kde už jen jméno pøipomíná jejich bohatou historii. Možná by bylo vše úplnì jinak, nebýt následkù války a let budování, kdy tyto oblasti 
utrpìly nejvíce škod, ze kterých se už nevzpamatovaly… Takže usednìme do stroje èasu a vydejme se na cestu. 

Lubomír Mayer



nová bomba. Obsahuje hojnì provitaminu A, vitamin 
B, C, rutin (døíve znaèený jako vitamin P) a spoustu 
dalších prospìšných látek. Farmaceutický prùmysl se 
o tento druh velmi zajímá. Hospodynì také. 

Plody se dají dlouho uchovávat jen tak položené a jen 
zvolna ztrácí na kvalitì. Kulináøské využití je široké: 
lahodné š�ávy, kompoty, marmelády, víno, plody se 
dají kandovat nebo mlsat i syrové. Jsou sladké, lehce 
navinulé. Ze sušených si mùžete udìlat hodnotný èaj. 
Kdo má radìji maso, mùže si kdejakou omáèku (tøeba 
podobnì jako svíèkovou brusinkami) zpestøit kompo-
tem, nebo jeøabiny pøidat pod maso pøi peèení. 
Pøírodì sláva! 

Bližší informace na letáècích v IC v DK, v Mateøském 
centru nebo na: www.mc-ostruvek.estranky.cz  

Knypfela, další variantou pøíèiny požáru byla zkrátka 
velká sucha… Podle jiných byl požár založen úmyslnì 
na ètyøech rùzných místech. A� už to bylo jakkoli, 
pravdou je, že mu za obì� padlo mnoho domù. 
Nedotèen zùstal šlikovský zámek, Prašná vìž a jen 
málo domù. Shoøelo celkem 164 budov. 
Mìsto se však z neštìstí brzy vzpamatovalo. V rámci 
tohoto neštìstí bylo vydáno první protipožární 
naøízení, první požární øád. Pøíštì vám o tom naøízení 
nìco málo povím. 
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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

Aronie èerná (Aronia melanocarpa)

Nìkolikrát jsem poslouchal vášnivé diskuse, zda 
se jedná o druh jeøábu, èi nikoliv. Ano, je to druh 
jeøábu. 

Nìkdy se áronii øíká èerná jeøabina. Keø nebo nízký 
strom dorùstá výšky dva až tøi metry. Má jednoduché 
celokrajné sytì zelené listy, které v podzimních 
mìsících nabírají nádech karmínový, ale i rudý. 
Kvìtenstvím je chocholík prùmìru asi 6 cm. Kvìty 
jsou menší, s bìlavými korunními plátky. Plody jsou 
malvièky, které dozrávají koncem srpna a jsou èerné, 
jakoby ojínìné, o prùmìru asi 10 mm. Na jednom 
plodenství bývá i 20 malvièek. Dá se dobøe množit 
vegetativnì, tøeba øízky. Snadno si mùžete vypìs-
tovat vlastní keøík. Naroubováním na podnož jeøábu 
obecného vznikne pìkný stromek, 
vìtšinou velmi dekorativní estetické 
hodnoty. Umí zaplodit již po tøech 
letech a vydrží mu to prùmìrnì 
dalších dvacet let. 

Pochází ze Severní Ameriky a u nás 
jako ovoce není moc známý. Na 
pùdu je nenároèný, i když mnohem 
lépe plodí v humózních pùdách. 
Výbornì snáší mrazy, netrpí na 
škùdce a choroby. Potøebuje hodnì 
svìtla a nechce zamokøenou pùdu. 
Považuji jej za velmi vhodný strom 
do malých zahrad. V roubované 
podobì je zajímavý svým vìtvením, 
esteticky rozmístìnými kvìty, po-
zdìji zdobený plody a v závìru se-
zóny atraktivní èerveným zbarve-
ním. Navíc jeho plody jsou vitamí-

2. února

9. února

16. února

23. února

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
18.40 Rozhovor na téma (Otázky pro starostu)

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

18.00 Zahájení 
18.05 Zprávy, Informaèní servis, Policejní zpravo-
dajství, Okénko z radnice  
18.20 T.T.T. 

Zmìna poøadù vyhrazena! Jakékoli návrhy, pøipo-
mínky nebo dotazy (i pro naše hosty) volejte na tel. 
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 ukon-
èeny ve 14.00 hod. Mezi reprízami vysíláme Infor-
maèní smyèku. 

Provozní doba kontaktního místa ve Sbìrnì 
Sazky v Domì kultury Ostrov: 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 hod.

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

Velké neštìstí v po-
dobì požáru zažil go-
tický Ostrov roku 
1567. To neš�astné 
pondìlí 16. èervna 
lehlo popelem tak-
øka celé mìsto. 

Nìkteré veverky vy-
práví, že požár vznikl 

toho dne veèer u krejèovského mistra Matthese 

Maminky na mateøské dovolené, navštivte se svými 
dìtmi dopolední akce v MC. Naše lektorky pro vás 
a vaše dìti pøipravují od pondìlí do pátku program 
plný her a spoleèného tvoøení: 

 

Neváhejte a pøijïte, vždy� vaše dìti (stejnì tak jako 
vy) spoleènost ostatních potøebují a Mateøské 
centrum je tu právì pro vás. 

Další  pøipravujeme na nedìli 
19. února od 14.00 hod., pøihlásit své miminko 
mùžete do 13. února na tel. 608 914 469. Pro tì-
hotné maminky pøipravujeme  
v pátek 2. bøezna od 17.00 do 19.00 hod. pod 
vedením porodní asistentky Krámové. Víkendovou 
výtvarnou dílnu  pøipravujeme na 
24. a 25. bøezna. 

Minihrátky, Kera-
mická dílna, Miniškolièka, Hrátky s batolátky, 
Zpívánky.

Vítání miminek

Tìhotenský semináø

Patchwork šitý

Strážištì u Chomutova                                          Foto: Archiv KÈT

Akce pro veøejnost

Mariánské Láznì: zimním krajem léèivých vod  

Pøíbram: do podzemí na Bøezových horách

Krásná u Aše: Memoriál Míry Redlicha

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

4. února 

11. února 

18. února 

25. února 

RNDr. František Wohlmuth, pøedseda KÈT

Hana Ševèíková, produkce
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Ètenáøské pøíspìvky
Dìkuji za vánoèní pohodu Jáchymovské láznì mají pøekrásné okolí, které 

mohou lázeòští hosté využívat k èetným vycház-
kám. K ojedinìlým a zvláštním zajímavostem 
patøí i údolí mlýnkù. 

Asi ètvrt hodiny cesty od Radium Paláce kolem 
kavárny Belveder (znaèí ji zelený terèík, provází ji 
lavièky, pøi cestì je i studánka a dvì informaèní 

lázeòské tabule) leží 
malé údolíèko, kte-
rým protéká ještì 
menší potùèek. A na 
nìm pracují mlýnky, 
malé i vìtší, bìhem 
doby doplòované 
novìjšími (za ty, co 
zmizely). Jsou dílem 
vìtšinou lázeòských 
hostù, tedy pøe-
devším tìch tech-

nicky zamìøených. Nìkteré jsou jednoduché, jiné 
málem výstavní kousky. Ty, které dosloužily, vždy 
nahradí nové, a to už øadu desetiletí. Už nìkolik 

desítek metrù pøed údolíèkem je slyšet jejich klapání. 
A o návštìvy nemají celoroènì nouzi! Dokonce se tu 
obèas vyskytnou i básnièky na jejich poèest! Údolí 
mlýnkù stojí za návštìvu, zejména dìti bývají nad-
šenými obdivovateli. 

Stalo se dne 9. kvìtna 1958: železnièní nákladní vùz, 
který se rozjel z vleèky Dolní Žïár, byl zastaven 
pomocí Schönovy zarážky zamìstnancem ÈSD na 
závoráøském stanovišti Ostrov nad Ohøí - Zastávka 
(v 3,6 km) na trati Ostrov - Jáchymov. Tímto èinem 
pracovník odvrátil velkou nehodu, možná i ztrátu na 
lidském životì a majetku; vùz by dojel (nebo nedojel) 
do železnièní stanice Ostrov nad Ohøí a možná, že by 
vykolejil v dalším oblouku. Zamìstnanec, který od-
vrátil nebezpeèí, dostal od náèelníka plzeòské dráhy 
èestné uznání a finanèní odmìnu. Velké drama tedy 
skonèilo pomìrnì dobøe. Kdo znal tuto tra�, ví, že se 
v trase nacházelo nìkolik nekrytých železnièních 
pøejezdù (vèetnì tehdejší silnice è. 13). Tra� je ve 
spádu a vùz nabíral stále vìtší rychlost (víc jak 
30 km/hod.). Naštìstí všechny tyto tratì horského 
charakteru byly vybaveny v dolní èásti vždy úèinnou 
pomùckou pro øešení tìchto mimoøádných událostí 
(napø. Schönovy nebo Semanovy zarážky pro od-
vratné výmìny záchytné koleje). Také Ostrov nad 
Ohøí - Zastávka (doprava do roku 1960) byla takto 
vybavena, jak naøizoval pøedpis ÈSD. Vlastní nasazení 
této pomùcky na ohroženou tra� trvá dvì až tøi 
minuty. Její úèinnost pak záleží na poèasí, na rychlosti 
a hmotnosti ujetého dílu atd.

Horší nehoda se stala na sousední horské trati 
Chomutov - Vejprty 1. února 1950. Ten den ujelo 
z Výsluní smìr na Køímov (Chomutov) devìt lože-
ných vozù. Nìkolikrát zde naprosto selhal lidský 
faktor, nestaèila se potom udìlat žádná opatøení. 
Souprava ve velké rychlosti v lesním oblouku nad 
železnièní stanicí Domino totálnì vykolejila a zata-
rasila tra�. Soupravu tvoøily tøi chladící vozy (DR) 
s nákladem moøských ryb pro rybárnu Kováøská a šest 
vozù ÈSD s plechy a uhlím. Vlastní obnova provozu 
trvala 36 hodin nepøetržité práce nehodového vlaku 
a parního jeøábu s velkou nosností. To jsou dva 
podobné pøíbìhy s odlišným koncem. Údaje jsem 
èerpal z rodinného archivu, nebo� zamìstnanec, 
který zastavil vagon, byl mùj otec a já jsem jako asi 
12letý chodil na toto stanovištì a rád jsem obsluhoval 
ruèní závory (pozdìji zde byly namontovány mo-
derní, svìtelné). 

Boží hod 25. prosince 2011, venku je nevlídnì, prší, 
fouká vítr a teplota kolem nuly. Psa by ven nevyhnal. 
Ale doma je teplo, èeká na mì mísa bramborového 
salátu, øízek, cukroví, kafe… Krásnì líné odpoledne! 
A pøesto se najde nìkdo, kdo mi tu lenost chce odepøít: 
má žena. Dùvod: v kostele sv. Michaela zpívá pìvecký 
sbor Orbis pictus Ostrov. Znám, ale opravdu se mi v té 
slotì nechce! Vše je ale zapomenuto pøi prvních 
tónech sváteèních písní, které navodí opravdu posvát-
nou vánoèní atmosféru. S citem volený sled písní pod-
trhuje nádhera tohoto kostela. Na chvíli jsou zapo-
menuty trable posledních dnù a èlovìk mùže na tìch 
pár desítek minut „vypnout“. Proto bych chtìl touto 
cestou zmiòovanému sboru podìkovat, že opìt pøi-
spìl k vánoèní pohodì v našem mìsteèku. Myslím, že 
všichni pøítomní odcházeli v povznesené sváteèní ná-
ladì a nelitovali té propršené cesty do kostela. 

O tom, že se podaøila oprava budovy Paláce 
princù, bylo již øeèeno hodnì. Bezpochyby to 
dokládá i moje fotografie. Je nyní chloubou pro 
obyvatele našeho mìsta, umístìna v pøíjemném 
prostøedí Zámeckého parku. I pøes nespokoje-
nost nìkterých starších lidí a rodièù dìtí, že je 
pøíliš vzdálena od nové výstavby mìsta a tím 
nepraktická, jen nìkolik mìsícù jejího provozu 
mì utvrzuje v názoru, že umístit sem Mìstskou 
knihovnu bylo velmi dobrým poèinem. 

I když knihovna byla, co moje pamì� sahá, vždy 
aktivním kulturním stánkem v našem mìstì i ve svých 
pùvodnì stísnìných podmínkách a vyjmenovat 
všechny její kulturní a spoleèenské aktivity pro dìti 
i dospìlé by bylo dlouhé ètení. Prostorné prostøedí 
v souèasné budovì jí však dává nové možnosti plnit 
tyto aktivity, o èemž se mohl v tìchto nìkolika 
mìsících každý sám pøesvìdèit. Konání výstav, kon-
certù, pøednášek, kurzù, interiér naplnìný pøehled-
nými regály s knihami, kvalitní hudební oddìlení, 
vždy ochotné, trpìlivé a vstøícné zamìstnankynì 
knihovny, to vše spoleènì je zárukou, že budou 
obèané spokojeni, najdou zde klid, pohodu, pouèení, 
získají nové poznatky, obohatí své znalosti a také se 
setkají s kulturními akcemi. Jen na každém záleží, co si 
z bohaté nabídky vybere a spojí s procházkou v parku. 
Všem zamìstnancùm knihovny pøeji, aby se jim 
v tìchto prostorách dobøe pracovalo, aby sem dìti 
i dospìlí rádi chodili, aby byli všichni spokojeni, nebo� 
si to zdejší krásné prostøedí zaslouží. 

Za písemné pøání a dárek k mému životnímu jubileu 
85 let bych ráda touto cestou podìkovala starostovi 
mìsta Pavlu Èekanovi a místostarostovi Milanu 
Matìjkovi, jakož i øediteli ostrovské charity Tomáši 
Fexovi. 

Jáchymovské mlýnky

Josef Železný

Novou knihovnu 
mohu jen pochválit 

Dva pøíbìhy 
s odlišným koncem

Podìkování

Text a foto: Marie Krejèová

Karel Fric, Klášterec nad Ohøí

Ema Žemberová Text a foto: Jiøí Ciprian 
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Sport

V loòském roce se tradièní silvestrovské klusání 
atletù MDDM Ostrov pøemìnilo v první roèník 
Silvestrovského bìhu, na jeho start se postavilo 
37 závodníkù, z toho 15 žen a 22 mužù, kteøí 
absolvovali 3,5 km mezi Boreckými rybníky. 

Místo výstøelu zaznìla zátka otevíraného šampaò-
ského, k doplnìní energie na dráze i v cíli èekaly na 
bìžce sekt a èokoládové bonbóny. Nejrychleji zvládl 
závod Pavel Procházka z AK Sokolov v èase 10:38, jen 
o tøi sekundy za ním zaostal Jan Coufal z AK Bílina 
a tøetí skonèil karlovarský veterán Milan Kožák. 
Nejlepší ženou byla èasem 13:21 sokolovská Ivana 
Sekyrová, veteránská mistrynì svìta v bìhu do vrchu, 
o ètyøi vteøiny pozdìji probìhla cílem teprve mladší 
žákynì Eliška Brožková z Triatletu Karlovy Vary a tøetí 
se umístila Markéta Lubinová z karlovarského LK 
Slovan. Ženy a muži na prvních ètyøech místech 
obdrželi kromì vìcných cen také finanèní odmìny. 

Výbor na svém prvním jednání v roce 2012 
pøipravil rámcový program, kterým zajiš�uje 
(jako každým rokem) plán výborových schùzí, 
rekondièního ozdravného pobytu, rekondièní 
cvièení a rekondièní plavání. Také letos bude 
pokraèovat dietní poradna a edukaèní mapy. 
Èeká nás významné výroèí: 20 let trvání Územní 
organizace Svazu diabetikù Ostrov. Tato oslava 
si vyžádá znaènou pøípravu, o jejích termínech 
budeme vèas informovat v naší skøíòce na 
Mírovém námìstí (vedle èekárny autobusové 
zastávky). Výroèní èlenská schùze se bude konat 
pravdìpodobnì 25. února.

Pro diabetiky i ty ostatní
V jedné z pøedchozích informací jsem vyjmenoval 
pozdní komplikace. K tomu však náleží i sdìlení, že 
inzulín je hormon, produkovaný ve slinivce bøišní. Po-
dle toho, jak slinivka produkuje inzulín, dìlí se cukrov-
ka na dva hlavní typy: I. typ je cukrovka závislá na inzu-
línu a typ II. je cukrovka na inzulínu nezávislá. U typu 
I. slinivka pøestala inzulín produkovat a bez nìj orga-
nizmus nedostává do bunìk glukózu, léèba spoèívá 
v dodávání inzulínu injekcemi. Typ II. vzniká, když sli-
nivka sice inzulín produkuje, ale tìlo na nìj neumí dob-
øe reagovat, ztrácí k nìmu vnímavost. Zhoršená vníma-
vost bunìk je zpùsobována pøevážnì nadváhou. Z to-
ho vyplývá, že I. typ již nelze vyléèit a je to celoživotní 
porucha, zatímco II. typ lze mnohdy vyléèit dietou, 
zhubnutím. Nebezpeèí hrozící u I. typu: hypoglykemie 
(nízká hladina cukrù v krvi). To mùže vést až ke kómatu, 
protože mozek není vyživován. U II. typu je vysoká 
hladina cukrù v krvi a ta zpùsobuje pozdní komplikace. 
Tento popis je ovšem velmi struèný, vystihuje pouze 
zúženou informaci. Bližší údaje poskytujeme na našich 
edukaèních pondìlcích, vždy první pondìlí v mìsíci od 
16.00 hod. v Územní organizaci SD Ostrov, Masa-
rykova 715. 

Sportovní gymnastky TJ MDDM Ostrov zakonèily 
loòský rok na výbornou. V prosinci se zúèastnily 
Mikulášských závodù v Bøezové u Sokolova za 
úèasti Karlovarského a Plzeòského kraje. Celkem 
se divákùm a rozhodèím pøedstavila témìø stovka 
gymnastek, které byly rozdìleny do pìti vìko-
vých kategorií. 

Nejmladší Andílci závodili na lavièce, v prostných a pøe-
skoku, na pátém místì se umístila Lenka Burešová. 

O nìco starší Rarášci pøidali ještì hrazdu a Karolína 
Kunzová vybojovala rovnìž páté místo. 

V nejobsazenìjší kategorii Èertic, které cvièily již na 
malé kladinì, si výbornì vedla Barbora Bláhová, která 
skonèila sedmá. 

Nejstarší Ïáblice pøivezly dokonce dvì medaile: 
Simona Moudrá støíbro a Eliška Belicová bronz. 

O ètrnáct dní pozdìji se v tì-
locviènì ZŠ Masarykova ko-
naly Vánoèní závody s tìmito 
výsledky: Nejmladší dìvèata: 
1. Kateøina Fedorová, 2. Len-
ka Burešová, 3. Monika Øeøi-
chová a Hana Kišová. Nábor: 
1. Lucie Pavlíková, 2. Emílie 
Simandlová, 3. Karolína Kun-
zová. Mladší žákynì: 1. Bar-
bora Bláhová, 2. Anna Ertlo-
vá, 3. Ester Dobrnièová. Starší 
žákynì: 1. Eliška Belicová, 
2. Simona Moudrá, 3. Barbo-
ra Ághová a Kateøina Držíko-
vá. 

Gymnastky 
si vedly výbornì

Silvestrovský bìh atletù

Eva Pavelková

Úèastníci Silvestrovského bìhu MDDM Ostrov na startu                       Foto: Archiv MDDM Ostrov
Mgr. Lada Bláhová 

Informace pro diabetiky

Jiøí März 
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