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Ostrovský mìsíèník
Vánoce oživují lidové zvyky
Vánoce jsou pro každého z nás pøedevším starost, èím obdarovat nejbližší, jak stihnout vánoèní úklid
a vyhnout se pøetížení. Nejvìtší radost z nich mají zøejmì dìti, kterých se ještì starosti tolik nedotýkají.
V nìkterých domácnostech se z Vánoc stal jakýsi strašák, takže se rodina spíš tìší, až „bude po všem“. Pøitom by
Vánoce mìly být pøedevším svátky klidu a pohody.
zrušil pøi svých reformách císaø Josef II. Aby lidé tuto
tradici neztratili, zaèali si sami vyrábìt jeslièky doma. Tento
zvyk se velmi rychle rozšíøil a k pùvodním jeslièkám zaèali
lidoví umìlci pøidávat další postavièky, až nakonec vznikly
betlémy, jak je známe dnes. Pozdìji vznikaly také betlémy
oživené mechanikou, ve kterých se postavy lidí i zvíøat
pohybovaly. Dnes je možné na tradièních vánoèních
výstavách zhlédnout nejrùznìjší druhy provedení i materiálù, od klasického døeva pøes sklo, keramiku èi papír až
po ménì obvyklé, jako je tìsto, sláma, palièkovaná krajka
nebo chlebová støídka.

Zdeòka Úlovcová nabízí øadu možností zdobení
vánoèních stromkù
Foto: Irena Janeèková

Místo Ježíška nadìloval Mikuláš
Stromeèek jako symbol Vánoc se do našich zemí dostal z
Itálie pøes Nìmecko teprve v polovinì devatenáctého
století. Hlavní vánoèní nadílku si lidé rozdávali v den sv.
Mikuláše, na pamì štìdrého biskupa Mikuláše
z Myry, který žil ve ètvrtém století. Tento zvyk se v èeských
zemích dochoval v podobì mikulášské nadílky 5. prosince, kdy je také možné na ulicích potkat masky Mikuláše
v doprovodu èerta s andìlem. Na Štìdrý veèer se
pøesunulo nadìlování dárkù až pozdìji, vlivem
protestantského náboženství.

Ostrovští si mohou zdobit své domovy
podle starých tradic
Zájemci o tradièní vánoèní zdobení svých domovù se mohli pøijít inspirovat i
pouèit také do Domu kultury na pøedvádìcí akci dne 27. listopadu. Na
snímku je stromek ozdobený palièkovanou krajkou.
Foto: Irena Janeèková

Pohané pekli vánoèky
Pùvodnì naši pøedkové slavili dny slunovratu, „Slavnost
nepøemoženého slunce“. Tradièní vánoèka, kterou pekli
v primitivních pecích, mìla v té dobì podobu
jednoduchého copu, pomocí kterého se snažili
symbolicky pøipoutat slunce, aby nezmizelo navždy.
Køesanské Vánoce vznikly ve ètvrtém století, kdy církev
v Øímì stanovila datum narození Krista na 25. prosinec.
Také do tìchto køesanských svátkù však pronikla èást
starých pohanských zvyklostí, které se udržely dodnes.

První betlém postavil František z Assisi
Vznik jeslièek a následnì betlémù se datuje do první
poloviny tøináctého století. Tehdy dal František z Assisi
pøivézt do malé jeskynì jesle naplnìné senem, k nimž
postavil osla a vola. Legenda dokonce tvrdí, že se tam
tehdy pøi bohoslužbì zjevilo Jezulátko. Od té doby se
vystavovaly na Vánoce jeslièky v kostelech. Tento zvyk

Zájemci o tradièní Vánoce se stromky, zdobenými podle
lidových zvykù, mají v Ostrovì nìkolik možností, jak se
pouèit. Jednou z nich bývají pøedvánoèní pøedvádìcí akce,
na kterých se návštìvníci mohou na vlastní oèi pøesvìdèit,
jak vznikají malované perníèky, krajkové èi slamìné
ozdoby, pøípadnì jak si vyrobit adventní vìnec, kdo
nemùže vyrábìt sám, má možnost si na tìchto trzích
výrobky rovnou zakoupit.
„Mìsto Ostrov dìlá hodnì pro to, aby si lidé mohli
pøipomenout tradièní lidové vánoèní zvyky a zkrášlit si
domovy zpùsobem, který vyhovuje jejich vkusu. V Domì
kultury se napøíklad každoroènì poøádá pøedvádìcí akce,
na které se zájemci mohou nauèit zdobit perníèky,
stromky, vyrobit adventní ozdoby a další vánoèní
dekorace,“ potvrzuje Zdeòka Úlovcová, odbornice na tradièní i ménì obvyklou výzdobu interiérù. Ona sama
poøádá kurzy s ukázkami výroby ozdob od tìch
nejjednodušších po složitìjší, pøitom zachovává lidový styl
a použití pøírodních materiálù.
Irena Janeèková

Vážení a milí ètenáøi!
Pøejeme vám šastné a pohodové Vánoce, pevné
zdraví a mnoho pracovních i osobních úspìchù v roce
2006! Doufáme, že nám zachováte ètenáøskou pøízeò
i v nastávajícím období a že budete s naším
mìsíèníkem èím dál více spokojeni.
Redakce Ostrovského mìsíèníku
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Vyberte si vánoèní stromek
Živé vánoèní stromky se v minulých letech jednoznaènì prodávaly èastìji než stromky umìlé. Letos se
situace nápadnì zmìnila, v obchodech jdou oproti jiným rokùm umìlé stromky více na odbyt.

V pøedvánoèním období je ochrana lesù pøed zlodìji a vandaly posílena mimoøádnými hlídkami
Foto: Michal Osoba

Silvestr zve k oslavám

„Je to zøejmì zpùsobeno tím, že kvalita umìlých
stromkù je rok od roku vyšší, takže jsou skoro k
nerozeznání od živých, a pøitom jsou cenovì
dostupné,“ míní Jiøí Štìch z Lesní správy v Horní
Blatné. Ti, kdo si radìji zdobí své domovy èerstvì
uøíznutým stromkem, by mìli mít v každém pøípadì u
sebe doklad o jeho nabytí, a to i v pøípadì, že jej
koupili tøeba na tržnici. „Je dùležité vyžádat si
potvrzení o koupi, jinak lidé pøijdou o stromek i o
peníze, a za tu pokutu to nestojí,“ upozoròuje Jiøí
Štìch.
Každoroènì se najdou i zlodìji, kteøí si pøicházejí do
lesa stromek uøíznout bez povolení. Kromì toho, že
se vystavují nebezpeèí dopadení, mohou si
nepøíjemnì pokazit štìdroveèerní pohodu ještì z
jiného dùvodu.
„Mladé stromky, které se pøed Vánocemi nejèastìji
stávají cílem zlodìjù, bývají napuštìny ochranným
chemickým nátìrem na odpuzení zvìøe. Z kradeného
stromku se pak v teple a suchu mùže zaèít látka
uvolòovat a to je hodnì nepøíjemný zápach,“ varuje
lesník Štìch.
Supermarkety nabízejí letos rozšíøený sortiment
umìlých vánoèních stromkù v cenách, pohybujících
se od nìkolika desítek korun po nìkolik tisíc.
Výhodou umìlého stromu je možnost opakovaného
použití, navíc takový stromek samozøejmì nikdy
neopadává. Tvrzení, že použití umìlých stromkù šetøí
významnì naše lesy, je sporné, protože lesníci tvrdí,
že urèité množství stromù je nutné proøezat i bez
souvislosti s vánoèním prodejem.
Stále vìtší oblibu si také získávají stromky v kvìtináèi,
které je ale tøeba umístit ve stále stejné teplotì.
Pøenosem ze zimy do tepla a zpìt jehlièí reziví. V
kvìtináèích jsou nejlevnìjší smrèky, které opadávají
pomìrnì brzy. O nìco déle vydrží borovièky,
nejdražší jedle je zelená až nìkolik mìsícù. Ceny
stromkù v kvìtináèích vìtšinou nepøekraèují ètyøi sta
korun.
(jan)

Zima nebo jaro?

O posledním dni v roce má každý vlastní pøedstavy. Nìkomu vyhovuje tradièní výlet na hory, jiný se radìji
schová u televize, nìkdo má rád kolektivní oslavy v restauracích èi na taneèních zábavách, a jsou i lidé, kteøí
nejradìji tráví poslední den roku tichým rozjímáním o samotì.

Silvestrovská historie

Pozor na kocovinu

Oslavy Silvestra mají údajnì koøeny v dobì
pronásledování køesanù za vlády císaøe Diokleciána.
Tehdy knìz jménem Sivester jako zázrakem veškerý
útisk a násilí pøežil, a dokonce se v roce 311 stal
papežem. Pozdìji byl prohlášen za svatého. Oslavy,
spjaté s jeho jménem, se váží na konec roku teprve
od šestnáctého století. V té dobì se již ustálilo
používání gregoriánského kalendáøe. Poslední den
v roce se tehdejší vìøící scházeli v kostelích, aby
podìkovali za vše dobré z minulého roku a pomodlili
se za nastávající rok.

Ve Francii jí øíkají „døevìná huba“, v Nìmecku „koèièí
kvílení“, u nás je to jednoduše „kocovina.“ Ta bývá
nepøíjemnou stránkou oslav a u nìkoho se mùže
dostavit už po malém množství vypitého alkoholu. Ti
zkušenìjší mají své osvìdèené prostøedky proti
ranním nevolnostem. „Já si vždycky vezmu aspirin
a kinedryl, tím pøedejdu bolestem hlavy a zklidním
žaludek,“ radí padesátiletý Josef z Ostrova. „Mnì
nejvíc pomáhá velká dávka b-komplexu, požití
alkoholu prý vyvolává jeho prudký úbytek z tìla, a to
je hlavním dùvodem ranní nevolnosti,“ míní
osmatøicetiletý Martin. Další lidové prostøedky
zahrnují kyselé zelí, èesneèku, jedlou sodu,
rajèatovou šávu s pepøem, nebo takzvané
vyprošováky na doplnìní hladiny alkoholu v krvi.
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Irena Janeèková

Hledejte pomoc v lékárnì
Prevento je lék na pøírodní bázi, který pomáhá
vstøebat škodliviny z alkoholu døív, než v tìle zpùsobí
potíže
Nux-vomica je jeden z homeopatických lékù, který
mùže pomoci od následkù pití alkoholu.kocoviny

Ostrovské lékárny nabízejí lék Samaritan
za velmi pøíznivou cenu, ale postižení kocovinou
zde najdou ještì nejménì další dva léky
na podobné potíže
mìsíèník
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Témìø souèasnì s pøíchodem prvního snìhu v Ostrovì rozkvetly
japonské tøešnì. Kolemjdoucí je mohli spatøit poblíž mìstské
ubytovny nad ulicí Odborù.
Foto: Irena Janeèková

Nìkolik rad
Nikdy nepijte nalaèno
Pøed spaním a po probuzení vypijte aspoò
pùl litru vody s citrónem
Pøed oslavou užijte 3 gramy vitamínu C
a kvalitní B-komplex, ráno zopakujte
Pøed spaním zkuste spolknout nìkolik
tablet živoèišného uhlí
Bìhem dne pijte heømánek, mátu nebo
øebøíèek s medem

Novinky na www.ostrov.cz
Oficiální internetové stránky mìsta
www.ostrov.cz zaznamenaly v poslední dobì
nìkolik zmìn. Nový správní øád, který vstoupí
v platnost od 1. ledna 2006, ukládá povinnost
zpøístupnit úøední desku i zpùsobem umožòujícím
dálkový pøístup. Toto je splnìno odkazem Úøední
deska na úvodní stránce internetových stránek mìsta.
Pod tímto odkazem najdete všechny dokumenty,
které jsou v tištìné podobì uveøejnìny na úøední
desce.
Další novinkou je možnost automatického odebírání
novinek pøes kanál RSS, na který je rovnìž odkaz
Ing. Jana Punèocháøová

Mìsto bez auto-vrakù
5., 6. a 7. prosince od 6.30 do16.00 hodin
Mìsto Ostrov ve spolupráci s firmou Papos v.o.s.
Ostrov, jež zajišuje ekologickou likvidaci auto-vrakù
a vozidel s ukonèenou životností, organizuje
finanènì zvýhodnìnou akci pro vlastníky tìchto
vozidel po ukonèení jejich životnosti.
Obyvatelé Ostrova a okolních obcí budou mít
možnost zbavit se svých nepojízdných vozidel,
pøípadnì vozidel, uložených v depozitu, s padesátiprocentní slevou likvidaèního poplatku. Majitelé
tìchto vozidel si musí zajistit pouze jejich odvoz
do areálu spoleènosti Papos v.o.s. v Ostrovì,
Moøíèovská 251, kde je budou pøejímat pracovníci
demontážního støediska.
Po pøedložení obèanského prùkazu majitele vozidla
a technického prùkazu bude vydán doklad, s kterým
se pak majitel dostaví na evidenci vozidel, kde bude
vozidlo odepsáno z evidence.
Automobil musí být kompletní, to znamená, že musí
mít motor, pøevodovku a hnací agregáty, aby bylo
možné uplatnit 50% finanèní zvýhodnìní.
Spoleènost Papos nabízí zároveò 50% slevu na odtah
nepojízdných vozidel odtahovou službou po celou
dobu trvání této akce. Obèané by mìli tìchto
možností využít, protože zbavit se auto-vraku nebo
již nepojízdného vysloužilého vozidla jiným než
zákonným zpùsobem je kvalifikováno jako
pøestupek, vèetnì nemalého finanèního postihu.
Lumír Pála, odbor správy majetku mìsta

Ze záznamù Mìstské policie Ostrov
4. záøí 7. 55, Jáchymovská
Na linku Mìstské policie oznámil pracovník
bezpeènostní agentury, že neznámá žena
v supermarketu Norma, kde hlídá, sebrala ze zemì
nalezenou penìženku a byla u toho vidìna pøímo
majitelem penìženky, kterému vypadla. Dále uvedl,
že nyní ji odmítá vrátit a tvrdí, že nic nenašla. Pøíchozí
hlídka strážníkù ženu požádala, aby si ještì jednou
poøádnì prohlédla, zdali penìženku pøece jen nemá.
Rozrušená žena ze svých zad nakonec sejmula i batoh
a po krátkém prohrabování, upøímnì pøekvapená,
zde penìženku našla. „Ale ona tam sama skoèila“,
hájila se žena, když jí strážníci ukládali blokovou
pokutu.
14. záøí 16.45, Lidická
Oznámení anonymního volajícího znìlo jasnì:
neznámý mladík pøelezl v ulici Lidická balkón
a pootevøenými balkónovými dveømi vnikl do bytu.
Na místo ihned vyjela hlídka a po krátké chvíli byl
mladík zajištìn. Nešlo však o pachatele trestného
èinu, ale o vnuka majitelky bytu, toho èasu na
dovolené. Vystrašený mládenec se do bytu dostal
skuteènì pøes balkón, ale ne proto, aby byt vykradl,
ale proto, že si v bytì, kde mìl babièce zalévat kytky,
prostì zabouchl klíèe. Ještì že se u nás po lupièích
rovnou nestøílí!
20. záøí 19.15, služební vozidlo MP
Policie pøijala oznámení, že v ulici S. K. Neumanna
zøejmì zkolaboval muž. Na uvedené místo se ihned
dostavili strážníci a nalezli zde muže, narozeného
v roce 1924, kterému poskytli první pomoc. Uložili
ho do stabilizované polohy a pøivolali rychlou
záchrannou zdravotnickou službu. Vše dobøe
dopadlo, ale proè anonymní oznamovatel nevolal
rovnou sanitku, když jde v tìchto pøípadech vždy o
èas, zùstává opìt záhadou.

Výše úhrad za odvoz
odpadù v roce 2006
V souvislosti se zvýšením základní ceny pro rok 2006
za pøevzetí a zneškodnìní smìsného komunálního
odpadu ve skládce Èinov a vzhledem ke zvýšení cen
PHM, schválila Rada mìsta v souladu s Obecnì
závaznou vyhláškou o nakládání s komunálním
odpadem výši úhrad za provoz systému pro uživatele
takto:
Objem 1 x za
sbìrný dva
ch
týdny
nádob

Foto: MÚ Ostrov

Zmìny stavu
obyvatel Ostrova
v øíjnu 2005
V øíjnu se v Ostrovì narodilo osm dìtí, zemøelo
dvanáct obèanù. Celkem sedm párù uzavøelo
manželství. Do Ostrova se pøistìhovalo dvacet sedm
lidí (vèetnì dìtí), odstìhovalo se tøicet obèanù.
Celkový poèet obyvatel mìsta Ostrova
byl ke 31. øíjnu 16 929.
Zapsala: Jana Pecková

1x
týdnì

2x
týdnì

kombin pronájem
ace
5m/1x14
7m/1xt

70 litrù

676,- 1.357,- 2.713,Kè/rok Kè/rok Kè/rok

1.074,Kè/rok

150,Kè/rok

110120
litrù

1.221,- 2.443,- 4.888,Kè/rok Kè/rok Kè/rok

1.935,Kè/rok

150,Kè/rok

240
litrù

2.596,- 5.194,- 10.388,- 4.112,Kè/rok Kè/rok Kè/rok Kè/rok

200,Kè/rok

1100
litrù

10.411,- 20.824, 41.645,- 16.485,- 1.500,Kè/rok -Kè/rok Kè/rok Kè/rok Kè/rok

1. øíjna 13.16, Myslbekova.
Na linku 156 oznámila volající rozrušeným hlasem,
že si dìti opìt hrají na tartanovém høišti na pozemku
5. ZŠ, a to urèitì bez vìdomí školníka, jelikož vidìla,
jak pøelezli školní plot. Protože škola Josefa Václava
Myslbeka pro pochopitelné nemalé investice pøi
budování tohoto školního sportovního areálu sama
požádala Mìstskou policii o namátkové kontroly,
byla mládež vykázána. Nejstarší sportovec pak pøi
odchodu zpìt pøes plot pronesl slova k zamyšlení:
„A kam si máme jít hrát, máme jít fetovat na kopec?“
3. øíjna 2.48, Hlavní
Strážníci se spìšnì dostavili k objektu Penzion na
konci ulice Hlavní, kde mìli provìøit oznámení o
zdravotních problémech místní ženy s podezøením na
možnou srdeèní slabost. Na Mìstskou policii se
oznamovatel obrátil ve chvíli, kdy se údajnì nemohl
dovolat na rychlou záchrannou službu, linku 155,
kterou tedy následnì vyrozumìla hlídka MP. Žena
byla po vyšetøení lékaøem ihned pøevezena do
nemocnice. Pokud se jednalo o vteøiny, urèitì vše
dobøe dopadlo.
9. øíjna 9.58
Oznámení ženy z Krásného Lesa znìlo: „Po naší obci
bìhá stádo krav a býkù a nevíme, na koho se máme
obrátit o pomoc“. Za pomoci místních znalostí
se podaøilo strážníkùm telefonicky zkontaktovat
osobu, která má na starosti uvedenou oblast, dále
chovatele z Maroltova i z Kvìtnové, než se podaøilo
zjistit, že stádo pochází z výbìhu Arnoldov. Zde byli o
stádu informováni a dobytek pak vrácen zpìt do
výbìhu. Zpùsobené škody v Krásném Lese nám
nejsou známy, ale že je tam již bezpeèno, bylo jistì
pøíjemnou zmìnou.
14. øíjna 23.45
Leží vám opilec na chodníku, znìlo oznámení o muži
v ulici Kollárova. Strážník odpovìdìl, že náš
rozhodnì není, ale to už oznamovatel sluchátko
položil. Oznámení se zakládalo na pravdì, jenže k
poloze ležmo nedošlo požitím alkoholických nápojù,
ale pøedevším pádem ze schodù, pøi kterém muž
upadl pøímo na záda a jen velmi obtížnì se mu
dýchalo. Venkovní teplota byla nezvykle nízká, a tak
byl nešastník strážníky zabalen do tepelné fólie a na
místo byla pøivolána rychlá záchranná služba. Kdyby
muži pøi pádu zapadl jazyk a oznamovatel mu
neposkytl první pomoc s pocitem, že postaèí pøivolat
Mìstskou policii..., ale to a už ètenáø vyhodnotí sám.
26. øíjna 19.15
Na služebnu MP se dostavil muž z Dolního Žïáru
a pøedal hlídce tøi slepé náboje do samopalu. Uvedl,
že náboje syn nalezl v lese a že jich je tam velké
množství. Otec vyslovil oprávnìné obavy, aby dìti
neházely slepé náboje tøeba do ohnì apod. Místo
nálezu bylo øádnì zajištìno, a to až do pøíjezdu
pyrotechnika PÈR KV. Která armáda zde náboje pøi
ústupu nebo odsunu zanechala, zùstane zøejmì
navždy tajemstvím.
Jaroslav Skoták, zástupce velitele MP Ostrov

Strategický plán rozvoje
mìsta Ostrova

Oprávnìná spoleènost TIMA-CS s.r.o. byla proto
vyzvána k vydání dodatkù k souèasným smlouvám,
ve kterých je stanovena nová výše úhrady pro rok
2006.
Pro informaci uvádíme, že podepsané dodatky je
možné odevzdat nejen u spol. TIMA-CS s r.o. Ostrov,
ale i v budovì MìÚ Ostrov na podatelnì, nebo na
pracovišti Odboru správy majetku mìsta ul.
Brigádnická èp. 709 (v budovì obchodního domu
PRIOR, zadní vchod).

Zastupitelstvo mìsta Ostrova na svém jednání dne
10. listopadu 2005 schválilo usnesení è. 249/05
Strategický plán rozvoje mìsta Ostrova. Tento
Strategický plán rozvoje mìsta Ostrova navazuje na
Plán sociálního a ekonomického rozvoje mìsta, a je
zpracován na období let 2006 - 2015. Blíže je možné
se s tímto dokumentem seznámit na www.ostrov.cz
nebo na Mìstském úøadì v Ostrovì, odboru rozvoje
a investic.

Eva Hlavsová odbor SMM

Ing. Alexandra Fürbachová, vedoucí odboru rozvoje a investic
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Adventní období nabádá k zamyšlení
Zaèal nám advent a blíží se Vánoce. To je mezièas, který je kolem nás spojen s pøedvánoèním shonem,
pøeplnìnými supermarkety a blázincem se shánìním dárkù. Ètyøi týdny adventní doby jako by byly
vymezeny na všechen nával nákupù, uklízení a peèení, aby si pak èlovìk mohl koneènì v pohodì
vychutnat atmosféru Vánoc.

Advent je dobou èekání

Nedávno zemøelý pražský knìz Jiøí Reinsberg ve své
knize napsal: „Souèasná doba si sama na sebe plete
biè tím, že má vždycky všechno. Jestliže v zimì máme
svìtlo, tak se okrádáme o to, že nepoznáme èerstvý
vzduch. Jestliže nìkdo má v zimì èerstvé jahody, tak
se nemùže tìšit, že budou v létì. Má vždycky
všechno, a proto nemá nic. V Libanonu mùžete
sjíždìt v plavkách zasnìžené hory a hned se vykoupat
v moøi, to vše v ekonomickém balení za 57 tisíc korun
s cestovní kanceláøí tou a tou. Tak pøesycení lidé jsou
pravidelnì otráveni životem. Nemají se vùbec naè
tìšit. Protože èekání je pøíležitostí, jak se tìšit ze života
a na život.“ (Z knihy Probíhejte Jeruzalém a svite,
Kostelní Vydøí 2000)

Bible popisuje narození Ježíše
støízlivými slovy
Je zajímavé, že bible popisuje narození Ježíše, které

Plzeòský biskup
navštívil Ostrov
Monsignore František Radkovský pøijel 30. øíjna
do Ostrova. Jedním z dùvodù jeho návštìvy bylo
jmenování nové farní rady ostrovské farnosti.
Mimo jiné pohovoøil se zdejšími farníky také o
stavu kostelù v plzeòské diecézi a pøipomnìl
snahu nalézt nové majitele pro ty kostely, které
církev nepotøebuje a jejichž špatný stav vyžaduje
údržbu. Takových objektù jsou na západì Èech
více než dvì stovky.

Vánoèní koncert Karlovarského komorního
pìveckého sboru Paleta se uskuteèní v pondìlí
25. prosince v 15.00 v kostele sv. Michaela
v Ostrovì
Zazpívat si u jeslièek mùžete 26. prosince mezi
15.00 a 17.00 v kostele sv. Michaela v Ostrovì.
Hudební doprovod bude zajištìn.
køesané o Vánocích slaví, velmi støízlivì: „Také Josef
se vydal z Galileje, mìsta Nazareta, do Judska,
do mìsta Davidova, které se nazývá Betlém,
ponìvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal
zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a èekala
dítì. Když tam byli, naplnily se dny a pøišla její hodina.
I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej
do plenek a položila do jeslí, protože se pro nì
nenašlo místo pod støechou.“ (Lk 2,4-7) První Vánoce
se neodehrály v atmosféøe nazdobeného pokoje,
napeèeného cukroví a nakoupených dárkù, ale
v chlívku na slámì, kde byla zima a nejspíš tam
páchnul hnùj a moèùvka. Vánoèní atmosféra nic moc.
Jenže nešlo o atmosféru, ale o to, co je podstatné
a dùležité. To „dùležité“ leželo v jeslích.
Za sebe si pøeji, aby pøedvánoèní shon nedokázal
u Vás pøebít hledání toho, co je o Vánocích i v celém
životì podstatné a dùležité. Radostný advent a požehnané Vánoce!

Knihovna sv. Anny v pøízemí fary (Malé námìstí
25) je otevøena ve ètvrtek od 15.00 do 18.00
a v nedìli od 10.00 do 11.00. V prosinci se v ní koná
prodejní výstavka knih z produkce køesanských
nakladatelství.

Pøehled vánoèních bohoslužeb
sobota 24. prosince v pøedveèer slavnosti
narození Pánì
17.00 Mše sv. (kostel sv. Michaela)
nedìle 25. prosince slavnost narození Pánì
9.00 Mše sv.
pondìlí 26. prosince svátek sv. Štìpána
9.00 Mše sv.
úterý 27. prosince svátek sv. Jana
18.00 Mše sv.

ètvrtek 29. prosince pátý den v oktávu
Narození Pánì
18.00 Mše sv.
pátek 30. prosince šestý den v oktávu
Narození Pánì
17.00 Pension Ostrov poutní mše sv.
sobota 31. prosince - svátek Svaté Rodiny
Ježíše, Marie a Josefa
16.00 Mše sv.
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Tøíkrálový koncert pìveckého sboru Základní
umìlecké školy se uskuteèní v sobotu 7. ledna
v 15.00 v kostele sv. Michaela v Ostrovì

Pavel Petrašovský, jáhen

støeda 28. prosince svátek sv. Mláïátek
8.00 Mše sv.

Biskup Radkovský (vlevo) se v Ostrovì podíval i do Eisiedelnské
kaple, kterou pøed tøemi lety vysvìtil. Na snímku s Markem
Poledníèkem a Jiøí Šusterem.
Foto: Archiv DK

Zveme všechny dìti na Mikulášskou nadílku,
která se uskuteèní 5. prosince v 16.30 v kostele
sv. Michaela v Ostrovì. Rodièe prosíme o donesení
dárkù.
Betlémské svìtlo, plamínek zapálený na místì
Ježíšova narození, který putuje po celém svìtì, se
bude rozdávat 24. prosince od 15.30 do 17.00
v kostele sv. Michaela v Ostrovì. Odnést si je mùžete
ve svých lucernièkách.

Advent však byl pùvodnì nìèím úplnì jiným - ètyømi
týdny ztišení se. V té dobì lidé nechodili na
tancovaèky a veselice, aby se mohli v tichosti pøipravit
na Vánoce. Aby je neslavili jen s nazdobeným
stromkem a napeèeným cukrovím, ale i s uspoøádaným srdcem.
Advent má tedy být dobou èekání na Vánoce. Ale ne
ledajakým èekáním. Nìkteré totiž èlovìka spíše
odrovná. Když nìkde stojíte frontu na autobus nebo
na obìd, pøíliš radosti a vnitøního pokoje to asi
nepøináší. To ale advent není. Ten má být èekáním,
které si èlovìk sám zvolí, aby si v tomto èase mohl
nìco podstatného uvìdomit.

Pøesycení lidé jsou otráveni životem,
øekl pražský knìz

Katolická farnost v Ostrovì
informuje

Nedìle 1. ledna slavnost Matky Boží Panny
Marie
9.00 Mše sv.

Vánoèní mše v Ostrovì se budou konat jako obvykle
ve farním kostele sv. Michaela
Foto: Ing. Marek Poledníèek

Kostel sv. Jakuba má
dobrého majitele
Biskup Radkovský se seznámil s postupem prací na
høbitovním kostele sv. Jakuba, který pøed èasem
vìnovala mìstu øímskokatolická církev. Na tomto
kostele se právì opravuje støecha, v tìsné blízkosti
stavby se provádí archeologický prùzkum. Jedním
z možných zpùsobù budoucího využití vnitøních
prostor kostela je zøízení smuteèní sínì pro obyvatele
Ostrova a blízkého okolí. „Jsem opravdu rád, že
nejstarší ostrovská památka, kostel sv. Jakuba, našel
tak dobrého majitele,“ vyjádøil své uspokojení biskup
Radkovský. V klášterním areálu si ještì prohlédl
kaple, kostel a opravený konvent. Nakonec se
zastavil v Einsiedelnské kapli, kterou v roce 2002
po rekonstrukci vysvìtil.
(red)

Zprávy ze škol
Májový trojlístek informuje

ZŠ Klínovecká

ZŠ J.V. Myslbeka a MŠ Ostrov

…že se blíží Vánoce! Ale na školní práci se tímto nic
nemìní. Stále se uèí, zkouší, sportuje. Dne 22.
listopadu se konaly na škole tøídní schùzky, kde mìli
rodièe našich žákù možnost seznámit se s veškerým
školním dìním. Nezbývá, než informovat také Vás
ostatní. Po celý kalendáøní rok se dìti zapojovaly do
soutìží v rámci Severoèeské fotbalové ligy.
V celkovém souètu všech soutìží, jejichž výsledky
byly oznámeny na podzim, se fotbalistky umístily na
3. místì, èímž porazily ostøílené chlapce. Ti totiž
dosáhli jen na 4. pozici. Pøíznivce žákù 1. stupnì jistì
potìší zisk 2. místa ve finále okresního kola
pøespolního bìhu a stejné umístìní i v kole krajském.
Mezi všemi zúèastnìnými si zvláštní pochvalu
zaslouží Markéta Lubinová a Renata Brédiková, které
se mezi jednotlivci prosadily a obsadily první dvì
medailové pøíèky. Pøespolního bìhu se v rámci
olympiády 6. až 9. tøíd úèastní i žáci 2. stupnì, kteøí
tentokrát v okresním kole vybojovali 4. místo, což ale
nic nemìní na faktu, že v prùbìžném poøadí
sportovní olympiády zaujímáme jedno z prvních míst
v okrese! Kromì olympionikù si o pochvalu svými
výkony øíkají také mladí softballisté. Ti sbírali cenné
zkušenosti na Mistrovství republiky kadetù.
Doufejme, že je zúroèí v dalších roènících.
V Podzimním poháru 1. ligy kadetù postoupili do
finále a získali 6. místo. Urèitì o nich ještì uslyšíme.
Cyklisté z Ostrova a okolí jistì zaznamenali
uskuteènìní øíjnových závodù horských kol.
Nepøíznivé poèasí nezabránilo naší žákyni Zuzanì
Fabišovské ze 7. A v získání zlaté medaile.
Náš soubor Májová sluníèka se pøedstavil již v øíjnu
se svým repertoárem v Domì kultury. Jako host
vystoupil na veèerním pøedávání cen nejlepším
zpìvákùm Ostrovské veverky.
Vánoci jsme zaèínali, Vánoci také skonèíme.
Pøejeme Vám všem jejich klidné prožití, pohodu
a bezstarostnost.
Mgr. Simona Hnátová

Na konci øíjna dìti oslavily Halloween a o tøi týdny
pozdìji pøi školní akademii pøivítaly a zahájily advent.
Také letos v hledišti Domu kultury usedli pøátelé školy
a pøedevším rodièe, aby zhlédli vystoupení svých dìtí.
Ve velkém sále DK jsme pøi spoleèenském veèeru
oslavili 45. narozeniny naší školy. Tímto vøele
dìkujeme sponzorùm, kteøí se postarali o tombolu.
Neobvyklý zážitek dìtem poskytli dva Afrièané zástupci sdružení Humanitas cz, kteøí vyprávìli
o èerné Africe. V jejich rukou i v rukou dìtí se poté
rozdunìly africké bubny a budovou školy se ozývaly
cizokrajné popìvky. I letos jsme se zapojili do akce
Bílá pastelka a zakoupením pohledù dìti pøispìly
i do sbírky CPK- Chrpa, která se zabývá hipoterapií.
Žáci 9. tøíd pokraèují v práci na projektu Pøíbìhy
bezpráví - Komunistické Èeskoslovensko a setkali se
s doktorkou Weinbergerovou, která jim vyprávìla
o životì v koncentraèním táboøe Osvìtim.
Témìø tøicet dìtí 8. a 9. tøíd absolvovalo školní kolo
Dìjepisné olympiády. V akci „Hrou proti AIDS“
Zdravotního ústavu Karlovy Vary projevili naši
devááci dobrou znalost tematiky, za což jim byl
odmìnou sladký dort. Dìti prvního stupnì navštívily
výstavu Vánoèní stromeèek v MDDM a ve Stanici
mladých pøírodovìdcù besedu o domácích zvíøatech.
Beata Fenclová ze 7. A nás i tento rok reprezentovala
v pìvecké soutìži Ostrovská veverka. Dìti prvního
i druhého stupnì závodily v pøespolním bìhu,
ty mladší navíc i v gymnastickém trojboji.

V polovinì øíjna oslovila Britsko-èeská a slovenská
asociace (British Czech and Slovak Association BCSA)
prostøednictvím e-mailu naši základní školu. Tato
asociace založila fond na podporu vzdìlání a každým
rokem vybírá na základì úrovnì vzdìlávacích
výsledkù v anglickém jazyce školu v Èeské a
Slovenské republice, které pøedává finanèní podporu
na výuku anglického jazyka. Základní škola J. V.
Myslbeka byla vybrána do užšího výbìru a požádána
o prezentaci svých vzdìlávacích programù a
nadstandardních aktivit pøi výuce cizích jazykù.
Osobnì jsem pøipravila a odeslala veškeré
prezentace a vstoupila v kontakt s výše jmenovanou
asociací. Kontaktní osoba pro styk se školou je
viceprezident asociace paní Rùžena Holubová.
Prezidentem asociace je bývalý velvyslanec Velké
Británie v Èeské republice sir Michael Buton.
Výbor asociace 3. listopadu rozhodl, že v roce 2005
bude na základì výsledkù vybrána a ocenìna ZŠ J. V.
Myslbeka, a to finanèním darem ve výši 1 000 liber
šterlinkù na vybavení jazykové laboratoøe pro výuku
anglického jazyka a na výukové materiály.
Škola bude i nadále prezentovat výsledky své práce v
oblasti výuky anglického jazyka v ÈR i v GB, bude
zasílat pøíspìvky do èasopisu asociace, se kterou
bude i nadále v kontaktu. Finanèní prostøedky obdrží
škola do konce kalendáøního roku, pøièemž
symbolický šek bude pøedán velvyslankyní GB v ÈR a
zástupci asociace do konce roku školního.
Jsem nesmírnì potìšena, že je tímto zpùsobem
ohodnocena práce školy, uèitelù a žákù.

Sportovní úspìch
ostrovských prùmyslovákù
Školní rok je v plném proudu, stejnì tak i sportovní
soutìže, které se v rámci Olympiády støedních škol
bývalého okresu Karlovy Vary uskuteèòují. Poslednì
jsme v našem èlánku referovali o úspìchu atletického
družstva ze SPŠ, dnes tu máme další pøíjemnou
zprávu, jakých se bìhem školního roku moc neurodí.
Už 25. øíjna se v Kynšperku nad Ohøí konalo krajské
finále v pøespolním bìhu a naše družstvo chlapcù ve
složení Tomáš Belada, Martin Jiskra, Jaromír Kubín,
Jan Spazierer, Ota Hejtmánek a Tomáš Kamaryt
ukázalo soupeøùm z ostatních škol záda. Zvítìzilo
s velkým bodovým rozdílem. Pøebor republiky
støedních škol v pøespolním bìhu se uskuteènil
v sobotu 5. listopadu ve Žïáru nad Sázavou a výprava
našich bìžcù, mezi nimiž najdete aktivního atleta,
bìžce na lyžích, fotbalistu a biatlonistu, se vypravila
na Vysoèinu pøekonat nejen své soupeøe, ale také
sama sebe. Mezi patnácti mužstvy chlapcù se
ostrovští borci z prùmyslovky neztratili - pøivážejí
cenné druhé místo. Jedná se o nejvìtší sportovní
úspìch v historii celorepublikových soutìží, jakého
sportovci z ostrovského zámku dosáhli (pøed tøemi
lety skonèili ve finále atletické soutìže na 3. místì
v republice, tento výsledek však dosavadní bilanci
pøekonal). Nezbývá než borcùm podìkovat
za skvìlou reprezentaci nejen prùmyslové školy, ale
též mìsta Ostrova…
Závìrem ještì malé pozvání: stejnì jako každý
rok, i v letošním školním roce SPŠ Ostrov poøádá
svùj pravidelný Den otevøených dveøí pro žáky
vycházející z 9. tøíd a jejich rodièe. Pokud øešíte
problém, kam mají od pøíštího školního roku
smìøovat kroky vaší ratolesti, rozhodnì stojí za
úvahu pøijít. Navštivte budovu zámku ve ètvrtek
8. prosince mezi 10. až 17. hodinou a seznamte se
se zázemím, jaké naše škola nabízí! Mgr. Libor Háèek

Upozornìní
Upozoròujeme rodièe budoucích prvòáèkù, že
11. ledna 2006 od 14.30 hodin se uskuteèní
Návštìvní odpoledne s možností prohlídky
školy. Ve dnech 16. a 17. ledna od 14.30 do 17.00
bude ve škole probíhat Zápis do prvních tøíd
a pøípravné tøídy. Tìšíme se na naše budoucí
žáky. ZŠ Klínovecká pøeje všem poklidné
a zasnìžené Vánoce a v novém roce spokojenost
a pevné zdraví.
Mgr. Jana Paøíková

Mateøské centrum
Ostrùvek
Do konce roku nás èeká ještì nìkolik pøíjemných
aktivit.
Mateøské centrum zve maminky na tradièní
mikulášskou nadílku, která se uskuteèní v pátek
2. prosince od 10 hodin bez èerta, odpoledne pak
od 16 hodin s èertem a andìly. Vstupenky lze
zakoupit v MC, poèet je omezen.

Mgr. Ladislava Hlušková, øeditelka školy

ZaPŠ Ostrov
"Schodobìhu“ jsme se, stejnì jako v minulých letech,
zúèastnili v Karlových Varech. V této soutìži mezi
zvláštními školami i tentokrát naši žáci obsadili pìkná
místa. V kategorii starších žákyò získala Andrea
Hlaváèová 1. místo, v kategorii mladších žákyò získala
Petra Gašparová rovnìž 1. místo. Ani chlapci nezùstali
o mnoho pozadu, v kategorii starších chlapcù Patrik
Stopfer dobìhl na 2. místì a v kategorii mladších žákù
Jiøí Švec na 3. místì.
Ve škole se ještì pøed podzimními prázdninami hrál
turnaj ve volejbale. Další dlouhodobìjší sportovní
aktivitou bylo plnìní testu zdatnosti. Poslední
podzimní sportovní akcí byl Bìh 17. listopadu v
Karlových Varech. V listopadu se uskuteènily na naší
škole tøídní schùzky s volbou èlenù školské rady.
Pomalu se chystáme na Vánoce, žáci zaèali
vyrábìt rùzné výrobky s vánoèní a zimní
tématikou, které budou moci vystavit na
prodejní výstavì. Dìti, které chodí do
dramatického a pìveckého kroužku, pøipravují
program na každoroèní vánoèní besídku.
Daniela Brodcová, ZaPŠ

Vánoce oslavíme dopoledne 20. prosince
v 10 hodin a pro všechny, kteøí rádi zpívají
vánoèní koledy, je pøipraveno adventní zpívání
na týž den od 16.30 hodin.
Obèanské sdružení dìkuje všem
sponzorùm
a skvìlým lidem, kteøí se podílejí na èinnostech v MC.
Dìkujeme i za sbìr víèek a papíru, veliký dík patøí
úèetní Martinì Wolfové a fotografce Martinì
Kosové, která jako „dvorní“ fotografka MC zachycuje
naši historii. Její èinnost jistì ocení i rodièe pøi akci
vítání miminek.
Upozornìní
Fotografie z akcí MC, uveøejnìné pod jiným jménem
než Martina Kosová, jsou vystavovány bez souhlasu
obèanského sdružení Ostrùvek.
Do nového roku pøejeme všem hlavnì zdraví a
dobrou náladu!
Lenka Kottková, OS Ostrùvek

Ze žákovské slohové práce
Vánoce jsou pro mì tím nejhezèím svátkem v roce.
Každým rokem zdobíme stromeèek, okna i venkovní
dveøe. Samozøejmì pøed zdobením uklidíme celý byt.
Maminka napeèe cukroví, èerstvì napeèené cukroví
nám provoní celý byt Vánocemi. Na Štìdrý veèer se
maminka už od rána pøipravuje. Upeèe ananasový
koláè, medové øezy, udìlá chlebíèky, upeèe filé
i øízky, udìlá bramborový salát, uvaøí fazolovou kaši,
èoèkovou polévku se zelím, ale ze všeho nejradìji
mám pirohy se zelím. Když maminka vaøí pirohy,
dá do jedné pirohy desetník. Všechny pirohy dá
do jedné misky. Kdo najde pirohu s desetníkem, prý
mu pøinese štìstí. Po veèeøi jdeme do koupelny,
umyjeme se, abychom šli ke stromeèku èistí.
Z koupelny se øítíme rovnou ke stromeèku
a koukáme, co nám Ježíšek nadìlil. Rozebereme
si každý své dárky a zaèneme rozbalovat. Každý rok
máme velikou radost z dárkù. Pro to všechno mám
Vánoce nejradìji.
Michaela Kresilová žákynì 8. tøídy ZaPŠ
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Ostrovským dìtem tleskalo rakouské Základní
umìlecká škola
obecenstvo vestoje
Øeditelka Základní umìlecké školy v Ostrovì Irena
Konývková se vìnuje práci s dìtským divadelním souborem
HOP-HOP, jehož èleny tvoøí dìti ve vìku od devíti do
osmnácti let. Soubor založila kdysi Soòa Pavelková, matka
herce Ondøeje Pavelky. Irena Konývková jej od ní pøevzala
a hned první rok s ním postoupila do celonárodní pøehlídky.
Za zhruba pìtadvacet let, kdy se mu dramaturgynì
Konývková vìnuje, získal soubor skvìlou povìst nejen
v Ostrovì a okolí, ale po celé Èeské republice a stále èastìji
sklízí úspìchy i v zahranièí.
Máte za sebou nabitý pracovní zájezd.
Kde všude jste byli?
Navštívili jsme festival studentského divadla
v Bechyni, kde jsme pøedstavili hry Veèerní máj a Jako
na molu. Poté jsme jeli do rakouského Hallu
v Tyrolsku, kde jsme se zúèastnili 18. mládežnického
divadelního festivalu. Odtud se starší èlenové
souboru vrátili do Èech a do Rakouska za mnou
pøijely nejmladší dìti, se kterými jsem pokraèovala
do Itálie na první mezinárodní festival Hollawind
v Brixenu. Ten se konal ve dnech 26. až 30. øíjna.
Herci do deseti let zde pøedstavili inscenaci,
nazvanou Jinak je s tebou amen. Byl to takový menší,
spíš rodinný festival, zajímavá na nìm byla pøedevším
úèast souboru z Izraele.

Dìti, které ještì dobøe cizí øeè neovládají, se
jednoduše text nauèí zpamìti, tak jak ho slyší. Každou
vìtu si ale pøekládají, takže smysl anglických slov,
která na jevišti øeknou, samozøejmì znají.

Kde jste v cizinì bydleli?
V zahranièí býváme témìø vždy ubytovaní v rodinách
a dìti tak poznávají nové lidi, vytváøejí si pøátelské
vazby. Nìkdy poøadatelé festivalu zorganizují dìtem
program na volné chvíle, ale vìtšinou si vystaèíme
sami. Také veèery trávíme víceménì pracovnì hrajeme rùzné skeèe, uspoøádáme karaoke, dva
chlapci z mého souboru se dokonce nauèili ohnivou
show, kterou pravidelnì pøedvádìjí za doprovodu
bicích.

Jaké získal soubor HOP-HOP na
festivalech umístìní?

8. prosince 9.00, 10.00, 11.00, MINIDIVadélko
ZUŠ
Vánoèní komponovaný poøad pro ZŠ
9. prosince 18.00, MINIDIVadélko ZUŠ
Po roce Vánoce derniéra souboru Na poslední
chvíli, vstupné dobrovolné
11. prosince 15.00, 17.00, Stará radnice
Adventní koncert ZUŠ, vstupné: dospìlí 30 Kè, dìti
10 Kè
12. prosince 10.00, 11.00, Za oponou, Dùm kultury
Veèerní máj - pøedstavení souboru HOP-HOP
Ireny Konývkové pro ostrovské školy
13. prosince 9.00, 11.00, 12.30, Za oponou, Dùm
kultury
Veèerní máj - pøedstavení souboru HOP-HOP
Ireny Konývkové pro ostrovské školy

15. prosince, klubovna è. 8, Dùm kultury
Žáci Alexandra Šastného zahrají pøi zahájení
výstavy Spolku pøátel mìsta Ostrova
15. prosince, Stará radnice
Vánoèní koncert pìveckého sboru ZUŠ Jiøího
Navary, vstupné: dospìlí 30 Kè, dìti 15 Kè
16. prosince 18.00, sál ZUŠ
Vánoèní koncert bubeníkù, pøedstaví se žáci
Františka Zemana, vstupné dobrovolné
19. prosince 16.30, sál ZUŠ
Vánoèní tøídní koncert, zahrají žáci Heleny Šastné,
vstupné dobrovolné

Lubomír Frýzl a Radim Bìlohlávek v pøedstavení Veèerní máj
Foto: Archiv ZUŠ

Co pøipravujete do budoucna?
Zahranièní kolegové nás oslovili, abychom se
zúèastnili spoleèného projektu. Budeme spolu
s Belgièany a Italy pracovat po dobu ètyø dní na jedné
pohádce, vzájemnì se pøitom ovlivníme a inspirujeme. Pak toto pøedstavení každý soubor dotvoøí
ve své zemi a podle svého. Nakonec si výsledky
navzájem pøedvedeme a zhodnotíme. Na 4. únor
2006 chystá naše škola Den otevøených dveøí a ples u
pøíležitosti padesátého výroèí ZUŠ. Doufáme, že se
na této akci sejdou nejen bývalí èlenové literárnì
dramatického oboru, ale i ostatních oborù ZUŠ, již
dnes si mnozí z nich rezervují vstupenky na našich
stránkách www.zusostrov.
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6. prosince 16.00, Dùm kultury
Vánoèní komponovaný poøad pro Charitu: Pìvecký
sbor Jiøího Navary, taneèní obor Mirky Ferencové
a soubor Na poslední chvíli s pøedstavením Lucie
noci upije

15. prosince 17.00, sál ZUŠ
Vánoèní interní koncert, vstupné dobrovolné

Neuškodila angliètina Máchovu Máji?

Jitka Tomanová jako Jarmila ve Veèerním máji
Foto: Archiv ZUŠ

6. prosince 17.00, sál ZUŠ
Vánoèní interní koncert, vstupné dobrovolné

13. prosince 17.00, Mìstská knihovna Ostrov
Vánoce v knihovnì - pøedstaví se žáci hudebního
oboru ZUŠ

Festivaly byly tentokrát nesoutìžní. Na pøehlídkách,
kde se nemusí bojovat o ceny, je mnohem hezèí
atmosféra, nekazí ji rivalita a nervozita, které se na
soutìžních akcích nelze vyhnout. Náš soubor ale
i tentokrát sklidil výrazný úspìch, zvláštì v Rakousku,
s pøedstavením Veèerní máj. Mezi jednotlivými herci,
ale také mezi jevištìm a diváky bylo cítit napìtí, bylo
to úžasné. Pøedstavení jsme uvedli v angliètinì. Na
konci diváci povstali a dlouho tleskali. Byli jsme jediný
soubor, který to na tomto festivalu zažil. Dokonce
i v dalších dnech, kdykoli nìkdo z našich dìtí pøešel
tøeba pøes spoleènou jídelnu, ozýval se potlesk.
Nakonec jsem tak mohla urèovat, kde se kdo z mé
skupiny právì pohybuje. Také festivalové noviny
Yesterday pøinesly o našem souboru samou chválu.

Naopak, v angliètinì zní Veèerní máj krásnì.
Anglickou ukázku jsme pøedvedli i v Bechyni,
a všichni se shodli na tom, že je to zpìvná øeè a pro
toto pøedstavení i pøekvapivì vhodná. Snažím se, aby
v cizích jazycích dìti hrály už od deseti let,
samozøejmì jak porota, tak diváci pøijmou lépe hru
ve vlastní øeèi.

1. prosince 9.00, 10.00, 11.00, MINIDIVadélko
ZUŠ Vánoèní komponovaný poøad pro ZŠ

S Mgr. Irenou Konývkovou rozmlouvala Irena Janeèková

20. prosince 16.30, sál ZUŠ
Vánoèní tøídní koncert, zahrají žáci Marty Starkové,
vstupné dobrovolné
20. prosince, Galerie Ostrov
Lucie noci upije, soubor Na poslední chvíli Lucie
Velièkové
21. prosince 17.00, sál ZUŠ
Vánoèní tøídní koncert, zahrají žáci Jiøího Klauka,
vstupné dobrovolné
22. prosince 16.30, sál ZUŠ
Vánoèní tøídní koncert, zahrají žáci Dagmar
Tölgové, vstupné dobrovolné
21. prosince 19.00, T klub, Dùm kultury
Vánoce s Písk-Písk, zahrají orchestry a žáci
Vlastislava Mareše, vstupné dobrovolné

KINOKAVÁRNA
KINOKAVÁRNA OD 15.00 HODIN

22. - 23. ètvrtek a pátek

Zaèátky pøedstavení v 15.00, není-li uvedeno jinak

100 minut, èeské titulky, premiéra
Vstupné: 55 Kè, mládeži pøístupný

4. nedìle

WALLACE & GROMIT: Prokletí
králíkodlaka

70 minut, vstupné: 25 Kè, pøístupný dìtem a rodièùm

PSÍ KAMARÁDI (Štaflík a Špagetka)
Pásmo pohádek pro nejmenší diváky

11. nedìle

Roztržitý vynálezce Wallace a jeho vìrný psí spoleèník Gromit,
úžasná dvojka z oscarových plastelínových kraasù tvùrce Slepièího
úletu Nicka Parka, poprvé vstupuje na filmové plátno v celoveèerní dobrodružné komedii.
Produkce: USA . Žánr: komedie

75 minut, vstupné: 25 Kè, pøístupný dìtem a rodièùm

TISÍC A JEDNA NOC
Pásmo pohádek pro nejmenší diváky

18. nedìle
93 minut, vstupné: 25 Kè, pøístupný dìtem a rodièùm

MALÁ ÈARODÌJNICE
Animovaný celoveèerní film

25. nedìle
70 minut, vstupné: 25 Kè, pøístupný dìtem a rodièùm

BROUÈCI A BYLA ZIMA
Pásmo pohádek pro nejmenší diváky

KINOKAVÁRNA OD 17.30 HODIN
Zaèátky pøedstavení v 17.30, není-li uvedeno jinak
1. - 2. ètvrtek a pátek
117 minut, èeské titulky, repríza
Vstupné: 55 Kè, do 12 let nevhodný

VÁLKA SVÌTÙ
Existenèní zápas o budoucnost lidstva slibuje pøekonání všeho, co
jsme doposud mohli na filmovém plátnì spatøit. Není to jen film o
mimozemšanech, ale také komorní pøíbìh o zoufalém tátovi, který
se svou rodinou bojuje o pøežití. V hlavní roli Tom Cruise.
Produkce: USA. Žánr: sci-fi

3. - 4. sobota a nedìle
88 minut, èeské titulky, premiéra
Vstupné: 55 Kè, do 12 let nevhodný

KURÝR 2
Frank Martin (Jason Statham) je ve svém oboru nejlepší. Bývalý
pøíslušník jednotek pracuje jako nájemný kurýr, který pøeváží ty
nejnebezpeènìjší zásilky. Co dostane, to také doruèí… a na nic se
neptá.
Produkce: USA. Žánr: akèní thriller

8. ètvrtek
100 minut, èeské titulky, premiéra
Vstupné: 60 Kè, do 12 let nevhodný

MÙJ MILÁÈEK RÁŽE 6,65
Pøíbìh mladého samotáøe Dicka, který žije v chudém hornickém
mìstì. Jednoho dne koupí malou pistoli hraèku, a zjistí, že ho
zbraò nebezpeènì pøitahuje. Založí tajný spolek mladých lidí, kteøí
mají zálibu ve zbraních.
Produkce: Dánsko. Žánr: drama

24. sobota
85 minut, èeská verze, premiéra
Vstupné: 55 Kè, mládeži pøístupný

MADAGASKAR
Na Štìdrý den promítáme pouze od 14.00 hodin
Hlavními hrdiny pøíbìhu jsou ètyøi rozmazlená zvíøátka z newyorské
ZOO, která by mohla do konce svých životù dostávat svùj denní
pøídìl obdivu a krmení, kdyby zebru Martyho nezasáhla krize
støedního vìku a on se za pomoci šikovných tuèòákù nerozhodl
ilegálnì opustit ZOO. Jeho kamarádi se ho vydávají hledat a
dostanou se až na pobøeží exotického ostrova Madagaskar.
Produkce: USA . Žánr: komedie

25. nedìle
100 minut, repríza
Vstupné: 55 Kè, mládeži nepøístupný

29. - 30. ètvrtek a pátek
118 minut, èeské titulky, premiéra
Vstupné: 60 Kè, do 12 let nevhodný

KLETBA BRATØÍ GRIMMÙ
Pøíbìh o dvou legendárních bratrech nìmeckého pùvodu, nyní
nazvaných Jake a Will, kteøí cestují od vesnice k vesnici a sbírají
tajemné kletby. Budou však potøebovat notnou dávku odvahy,
když se osobnì støetnou se skuteènými èarodìjnými stvùrami a
zaøíkávadly.
Produkce: USA/ÈR. Žánr: komedie, dobrodružný, fantasie, thriller

31. sobota
131 minut, èeské titulky, premiéra
Vstupné: 70 Kè, mládeži pøístupný

LEGENDA O ZORROVI
Na Silvestra promítáme pouze od 14.00 hodin
Muž s èernou maskou se vrací. Pøíbìh o Zorrovi zaèíná deset let od
okamžiku, kdy se Alejandro (Antonio Banderas) a Elena (Catherine
Zeta-Jones) stali manželi a mají spolu 10letého syna. V novém
akèním dobrodružství se maskovaný hrdina vydává na dosud
nejtìžší úkol svého života.
Produkce: USA. Žánr: romanticko-dobrodružný

KINOKAVÁRNA OD 20.00 HODIN
Zaèátky ve 20.00, není-li uvedeno jinak

Vstupné: 55 Kè, do 12 let nehodný

2. - 3. pátek a sobota

Zaèátky již v 17.00 hodin
A tì síla provází! Završení, ale i vyvrcholení celé série.
Produkce: USA. Žánr: sci-fi

15. - 16. ètvrtek a Pátek
85 minut, èeské titulky, premiéra
Vstupné: 55 Kè, mládeži nepøístupný

NOÈNÍ LET
Touhle linkou letí strach. Od tvùrce hororových sérií Vøískot a
Noèní mùra v Elm Street. Lisa Reisert (Rachel McAdams) k smrti
nerada létá, ale hrùza, která se jí zmocní bìhem noèního letu do
Miami, nemá se strachem z létání nic spoleèného.
Produkce: USA. Žánr: thriller

17. 18. sobota a nedìle
77 minut, èeská verze, premiéra
vstupné: 65 Kè, mládeži pøístupný

STRAŠPYTLÍK
I malé kuøátko se mùže stát velkým hrdinou. Nový animovaný film
vypráví klasickou pohádku o kuøeti, které si splete padající žalud s
kouskem oblohy a zpùsobí velký zmatek. Malý hrdina se rozhodne
napravit to, co zpùsobil...
Produkce: USA. Žánr: animovaný rodinný

Teï ho koneènì našla, jenomže se naneštìstí ukázalo, že jeho
matka Viola (Jane Fonda) je pøímo ztìlesnìná noèní mùra, která
se nehodlá svého syna vzdát.
Produkce: USA. Žánr: komedie

23. pátek
100 minut, èeské titulky, premiéra
Vstupné: 55 Kè, mládeži pøístupný

WALLACE & GROMIT: Prokletí
králíkodlaka
Roztržitý vynálezce Wallace a jeho vìrný psí spoleèník Gromit,
úžasná dvojka z oscarových plastelínových kraasù tvùrce Slepièího
úletu Nicka Parka, poprvé vstupuje na filmové plátno v celoveèerní
dobrodružné komedii.
Produkce: USA . Žánr: komedie

30. Pátek
90 minut, premiéra
Vstupné: 60 Kè, mládeži pøístupný

ANDÌL PÁNÌ
Nová èeská pohádka režiséra Jiøího Stracha o andìlovi, který je za
trest v pøedveèer Štìdrého dne poslán na pozemský svìt, aby
napravil jediného høíšníka, jinak na Štìdrý den skonèí jako padlý
andìl v pekle. Síla lidské lásky, pevná nadìje a pomoc všech svatých
nakonec pomohou napravit vše, co Petronel pokazil.
Produkce: ÈR. Žánr: akèní

ROMÁN PRO ŽENY
Nová komedie režiséra Filipa Renèe podle scénáøe Michala
Viewegha s Markem Vašutem, Simonou Stašovou a Zuzanou
Kanóczovou v hlavních rolích. Jemnì groteskní pøíbìh dvou žen,
které hledají toho pravého, a stále se jim to nedaøí.
Produkce: ÈR. Žánr: komedie

9. 11. pátek až nedìle
140 minut, èeská verze, repríza

STAR WARS: EPIZODA III POMSTA
SITHÙ

PROSINEC

114 minut, èeské titulky, premiéra
Vstupné: 65 Kè, mládeži pøístupný

GÓÓÓL!
Stejnì jako každé jiné dítì, má i Santiago Munez (Kuno Becker) svùj
velký sen. Na rozdíl od vìtšiny ostatních však dostane ojedinìlou
pøíležitost si jej splnit, pokud dokáže pøekonat strach, odcestovat
tisíce mil od domova a vyrovnat se tìm nejlepším z nejlepších.
Produkce: USA. Žánr: akèní

9. - 10. pátek a Sobota
109 minut, èeské titulky, premiéra
Vstupné: 55 Kè, mládeži nepøístupný

ÈTYØI BRATØI
Dìj filmu se odehrává na pøedmìstí Detroitu, v složitém propletenci
èerné a bílé komunity, jejíž èlenové se spolu stále ještì uèí žít. Dva
èerní a dva bílí kluci jsou vychováváni u své adoptivní matky. V
dospìlosti se jejich cesty opìt setkávají, když se rozhodnou pátrat
po vrahovi své matky na vlastní pìst a ospalé pøedmìstí tím promìní
v peklo.
Produkce: USA. Žánr: akèní thriller

16. - 17. pátek a sobota
102 minut, èeské titulky, repríza
Vstupné: 60 Kè, do 12 let nevhodný

PØÍŠERNÁ TCHÝNÌ
Charlotte (Jennifer Lopez) hledala dlouhé roky toho pravého.

CO PØIPRAVUJEME V KINÌ
NA LEDEN?
Oliver Twist
Tajemný let
Jak se krotí krokodýli
King Kong
VIDEOPÙJÈOVNA
Domu kultury Ostrov
Novinky na VHS a DVD
SAMETOVÍ VRAZI
Film na motivy pøípadu Orlických vražd
DVD
SAHARA
Všichni touží po legendárním pokladu
DVD
BATMAN ZAÈÍNÁ
Mùže jediný muž zmìnit celý svìt?
DVD
ROMÁN PRO ŽENY
Filmová komedie Filipa Renèe podle románu
Michala Viewegha
VHS, DVD
HLEDÁNÍ ZEMÌ NEZEMÌ
Kam až vás zavede vaše fantazie?
DVD
KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ
Hrdina hodný následování
DVD
xXx: NOVÁ DIMENZE
Pokraèování akèního trháku
DVD
PRAVIDLA BOJE
Pátrání po obchodnících s bílým masem
DVD
PØÍBÌHY OBYÈEJNÉHO ŠÍLENSTVÍ
Èeský film režiséra a scénáristy Petra Zelenky DVD
NÌCO JAKO LÁSKA
Dva mladí lidé k sobì hledají cestu…
DVD

MILLION DOLLAR BABY
Musí bojovat až do konce…
DVD, VHS
SLEÈNA DRSÒÁK 2: JEŠTÌ DRSNÌJŠÍ
Sandra Bullocková se vrací…
DVD
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PROSINEC
Program Domu kultury
4. prosince 17.00 hod., Stará radnice Ostrov

ADVENTNÍ KONCERT
DAD KVINTET Karlovy Vary
DEN PØESLAVNÝ JEST NÁM PØIŠEL
V poøadu zazní èeské a moravské koledy v úpravách
pro flétnu, hoboj, housle, violoncello, kontrabas,
kytaru, komorní smíšený pìvecký sbor a vokální
kvintet DAD.
Úèinkují: DAD kvintet Karlovy Vary - Velmi malý
komorní orchestr Varvary Divišové se svým
pøíležitostným komorním pìveckým sborem.
Vstupné: 40 Kè „M“
5. prosince 16.00 hod., Dùm kultury Ostrov

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
16.00 hod., Kinokavárna
Pásmo pohádek Psí kamarádi (Štaflík a Špagetka)
16.00 hod., divadelní sál
Pohádková inscenace Otesánek v podání hercù
Západoèeského divadla Cheb
17.30 hod., spoleèenský sál
Pøíchod Mikuláše a jeho družiny. Moderuje Jindøich
Skopec
Vstupné: dospìlí 40 Kè, dìti 45 Kè
10. prosince 19.00 hod., spoleèenský sál

ZÁVÌREÈNÝ VÌNEÈEK
Hraje skupina Metrum Chomutov
Závìreèný ples taneèních kurzù poøádaných DK
Ostrov. Zveme všechny absolventy kurzù a jejich
rodièe, kamarády i bývalé absolventy taneèních
kurzù na rozlouèení s taneèním kurzem 2005.
Vstupné: 120 Kè
13. prosince 17.00 hod, spoleèenský sál

TANEÈNÍ PODVEÈER
PRO DÙCHODCE
K tanci a poslechu hraje Estrádní orchestr DK
Ostrov
Vstupné: 25 Kè
15. prosince 18.00 hod., Dùm kultury

TOMÁŠ PFEIFFER
DUB zve na filozofické zamyšlení v rámci cyklu
„Tvore lidského stupnì, staò se èlovìkem!“
Vstupné: 40 Kè
17. prosince 17.00 hod, Stará radnice Ostrov

VÁNOÈNÍ KONCERT
Komorní smíšený sbor pøi ZUŠ M. Podvalové,
Èakovice Praha
Repertoár sboru zahrnuje rùzné styly, tak aby si na
své pøišli milovníci klasické hudby, spirituálù èi
muzikálù. Èleny sboru jsou jak hudebníci-uèitelé,
tak lidé rùzného pracovního zamìøení a vìku. Právì
tato rozmanitost hudební i lidská tvoøí partu
nadšených lidí, radujících se z každé pøíležitosti
„dìlat muziku“. V programu zazní díla Mozarta,
Webera, Fibicha, Michny z Otradovic a dalších
autorù.
Vstupné: 40 Kè „M“
18. prosince 17.00 hod., Stará radnice Ostrov
Vernisáž výstavy
Zdenìk Slába a Libor Michalák

PTÁKOVINY
Výstava keramických artefaktù a knižní tvorby
s vizuálním obsahem.Výstava je prodejní.
Ukonèení 30. ledna 2006
Vstupné: 10 Kè
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28. ledna 19.45 hod.,
Dùm kultury Ostrov

PLES DOMU KULTURY OSTROV
Spoleèenský sál
19.45 hod.
20.00 hod.

Uvítací nápoj
Slavnostní pøedtanèení
Taneèní skupina Mirákl Sokolov

21.00 hod.
22.00 hod.
23.45 hod.
24.00 hod

PETR KOLáø
Taneèní skupina Mirákl
Losování vstupenek
Pùlnoèní pøekvapení

Kavárna DK
Diskotéka
Kafe Fontana (T-klub)
DUO Víšek
Pøedprodej vstupenek od 1. prosince v IC v DK

Pøipravujeme
22. ledna 19.30 hod., divadelní sál DK Ostrov

VELKÁ ZEBRA ANEB JAKŽE SE TO
JMENUJETE?
Hrají: Ondøej Vetchý, Kateøina Hrachovcová (Jitka
Ježková), Jaromír Dulava, Nela Boudová (Dana
Èerná), Martina Hudeèková, Dagmar Èárová,
Otmar Brancuzský, Petr Ètvrtníèek, Zdenìk Vencl.
Christian má „nemoc“ - s každou ženou vydrží jen chvíli. Byl
ženatý s Gisele, ale po èase na nìj padla hrùza a pocítil
nepøekonatelnou potøebu utéct. Aby své svìdomí alespoò
èásteènì utišil, uzavøel ve prospìch své ženy vysokou
životní pojistku a... Když vás opustí manžel a uteèe za jinou,
když vlastní dcera zaène mít touhy zkusit si svou vlastní
cestu, když se vám práce stává rutinou a všichni kolem ní
nezajímavou nutností, když máte pocit, že všechny
sousedky vás tupì sledují, když už jen pouhý pohled na
chlapa ve vás vyvolává potøebu nìèeho zbyteèného, pak se
mùže zdát, že váš život zrovna nestojí za moc. Zbývá vám
ještì nadìje, protože ta nikdy neumøe døív než vy.

Kultura
Hlas, který chtìjí slyšet všichni
Pøesnì takhle hodnotí posluchaèi neobyèejný
charismatický hlas Petra Koláøe. Jeden z
nejžádanìjších muzikálových zpìvákù, romantik s
duší rockera, má ve svém repertoáru samé hity, jako
napøíklad „Ještì že tì lásko mám“ nebo „Den, kdy se
vrátí láska“. A právì Petr Koláø bude 28. ledna 2006
hlavním hostem Plesu Domu kultury.
Každý rok se snažíme pro vás pøichystat nìco nového,
a už je to montované pódium, efektní barevné
nasvícení spoleèenského sálu, ještì kvalitnìjší zvuk,
pestré obèerstvení èi mnoho dalších vylepšení. V
letošním roce bude do barevných nálad nasvícený
nejen spoleèenský sál, ale také pøedsálí a kavárna.
Zmìnu by mìla zaznamenat i obsluha. K dispozici
budou ètyøi bary, teplé a studené obèerstvení,
koktejly, steakové minutky atd.
Velký dùraz klademe každoroènì pøedevším na
program plesu. Letos jej slavnostnì zahájí taneèní
studio Mirákl ze Sokolova. Hlavním hostem pak
bude zpìvák Petr Koláø. Pøipraveno je tradièní
pùlnoèní pøekvapení, z nìhož zatím prozradíme jen
to, že jednoho z jeho úèinkujících jste mohli vidìt v
televizní reality show. Kdo uhádne, o koho se jedná,
mùže svùj tip napsat na program@dk-ostrov.cz. Ten,
kdo první správnì odpoví, dostane od nás dva lístky
na Ples Domu kultury.
V loòském roce byl náš ples vyprodán do posledního
místa. Proto opìt zaèínáme s pøedprodejem už 1.
prosince, aby bylo možné lístky vìnovat jako
originální vánoèní dárek. Vìøíme, že i letos se Ples
Domu kultury stane opravdovou tøešnièkou na dortu
plesové sezóny.

Zdenìk Slába
keramik, malíø, pedagog
Zdenìk Slába se narodil
10. èervence 1946 v
Èeské Lípì. Maturoval
na gymnáziu v
Ostrovì, vystudoval
UK Praha a dále
absolvoval soukromé
výtvarné školení v
letech 1966-69 u
profesora Kutila v
Praze. Nyní zastává
funkci zástupce øeditele
keramické prùmyslovky v Karlových Varech.
Keramice se intenzivnì vìnuje od poloviny
osmdesátých let. Ve své tvorbì se nechal ovlivnit
pøedevším vlivem prostøedí školy, vèetnì pøítomných
výtvarníkù, napøíklad umìlcem Kvìtenským.
V uplynulých dvaceti letech vystavoval Zdenìk Slába
samostatnì na mnoha místech na Karlovarsku i mimo
region. V Praze uspoøádal svou výstavu v Advokátní
kanceláøi Køíž Bìlina (1998), letos také v pražské
galerii U Zubu. V Karlových Varech vystavoval
napøíklad v galerii Duhová paleta (1992), v cukrárnì
Vanilka (1999) nebo v klubu Paderewski (2002).
Nìkolikrát byla jeho díla k vidìní v galerii JaRo ve
Vejprtech, v abertamské Arnice, na Hradu Loket a
dalších místech. V ostrovské Staré radnici vystavil své
práce naposledy pøed ètyømi lety. Kromì tìchto
pøehlídek se také pravidelnì zúèastòuje skupinových
výstav karlovarských výtvarníkù.
„Na výstavy v našem regionu se zamìøuji proto, že
jsou urèeny hlavnì mým pøátelùm. A pak, kdo se má s
tìmi tìžkými krámy tahat po svìtì,“ komentuje
výtvarník Slába svou volbu.
Jeho díla si mohou zájemci obstarat v prodejních
galeriích Miniart v Chebu, JaRo ve Vejprtech, Studna
v Liberci, v Hrnèírnì Loket, nebo v Galerii umìní v
Karlových Varech.

Petr Koláø, osmatøicetiletý zpìvák, hudebník a
muzikálový herec, pochází z Èeských Budìjovic. Jeho
hudební vzdìlání zahrnuje hru na bicí v Lidové škole
umìní a výuku zpìvu u profesorky Lídy Nopové.
Hlavním polem Koláøovy pùsobnosti jsou zøejmì
muzikály (napøíklad Dracula, Hamlet, Johanka z Arku,
Excalibur, Krysaø a další). Pøedstavil se v nich v mnoha
rolích a získal si tak popularitu a uznání nejen jako
zpìvák, ale i herec. Za roli Athose ve Tøech
mušketýrech byl dokonce loni nominován na cenu
Thálie. K dalším jeho ocenìním patøí napøíklad letošní
tøetí místo v anketì týdeníku Televize TýTý nebo
vítìzství v anketì Èerná vrána. Letos také dostal
Zlatou desku za 10 tisíc prodaných sólových alb (Petr
Koláø Album).
Petr Koláø spolupracuje také s ostatními známými
osobnostmi èeské hudební scény: s Lucií Bílou,
Karlem Gottem, Danielem Landou, k jeho pìveckým
partnerùm patøil napøíklad operní zpìvák Peter
Dvorský èi Eva Urbanová.
(red)

28. ledna 19.45 hod.,
spoleèenský sál DK Ostrov
Ples Domu kultury Ostrov

MIKULÁŠSKÁ
BESÍDKA
Dùm kultury Ostrov

Vernisáž prodejní výstavy Zdeòka Sláby na Staré
radnici se koná 18. prosince v 17 hodin
Oblíbeným materiálem Zdeòka Sláby je toèírenská,
pánevní bazická a šamotová hlína, a samozøejmì
kaolín. Z tohoto materiálu tvoøí figurální odlehèenou
keramiku, nejèastìji ptáky a typické „panïuláky“,
které jsou u umìlcových fanouškù velmi populární.
Dalším tématem jsou závìsné plastiky s poetickým èi
filozofickým podtextem a keramické prostorové
objekty. Pro Ostrov vìnuje Zdenìk Slába každoroènì
svou plastiku jako Cenu dìtského diváka na festival
Oty Hofmana.
(roš)

5. prosince od 16.00 hodin
Osobité figurky Zdeòka Sláby vyvolávájí èasto na
tváøích návštìvníkù výstav úsmìv.
Foto: Z umìlcova archivu
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Programy akcí

Kabel Ostrov, s.r.o.
Plán vysílání - PROSINEC

MDDM
Mikulášská besídka
2. prosince 16.30, Dùm dìtí
V pátek 2. prosince je v Domu dìtí schùzka
s Mikulášem a èertem. Kdo pøijde s koledou,
básnièkou nebo písnièkou, neodejde s prázdnou.
Mùžete si vyzkoušet palièkování, drátování, zhotovit
si vánoèní pøání èi keramický dárek. Na besídce
budou vyhlášeny výsledky výtvarné soutìže Vánoèní
stromeèek. Pozor, poèet vstupenek je omezen,
doporuèujeme koupit je v pøedprodeji v Domì dìtí
(dìti 40 Kè, dospìlí 5 Kè).

Zimní florbal
10. prosince 9.00, tìlocvièna ZŠ Masarykova hoši 6.-7. tø.
Zimní florbalový turnaj zahajuje tentokrát turnajem
chlapcù 6.-7. tøíd. Vítìzství obhajují chlapci ZŠ Masarykova. Turnaj je urèen i pro mimoostrovské
florbalisty. Družstvo tvoøí tøi hráèi a brankáøe (u brankáøe nutná pøilba s chránièem). Pøihlášky v Domì dìtí
do 8.prosince. Prezence od 8.30 v tìlocviènì ZŠ
Masarykova. Propozice jsou na školách. Výsledky
všech turnajù se zapoèítávají do Olympiády
ostrovských škol.
Další termíny: so 14. 1. hoši 4.-5.tø., so 21. 1. hoši
2.-3.tø., so 28. 1. dívky 6.-7.tø.

Vánoèní závody
13. prosince 15.30, tìlocvièna 1. ZŠ
Sportovní gymnastky Domu dìtí si pøed zraky rodièù
zasoutìží, nejlepší získají diplomy a úplnì všechny
sladkou odmìnu.

Pøedvánoèní nadílka
14. prosince od 15.00 u SMPø
V letošním roce se s nadílkou pochutin pro divoká
zvíøátka v našem okolí vypravíme v pøedstihu.
Od zaèátku mìsíce mùžete pøinášet na stanici
pochutiny, pøedevším zeleninu, ovoce a tvrdé
peèivo, které zvíøátkùm do lesa odneseme.

Vánoce pro zvíøátka v SMPø
23. prosince od 9.00 do 14.00 v SMPø
Pokud chcete pøilepšit také zvíøátkùm v SMPø
a zároveò si je naposled v roce prohlédnout
a pohladit, máte jedineènou možnost. Naše zvíøátka
uvítají hlavnì ovoce, zeleninu a tvrdé peèivo, ale také
vloèky nebo konzervy.

Prázdninový výstup na Blaák
28. prosince, sraz v 11.15 u SMPø
Nenároèný turistický výlet, spojený s výstupem
na Blatenský vrch a hrami v zimní pøírodì. Je nutné se
pøihlásit ve stanici do ètvrtka 22. prosince.

Povídání o….
Nabízíme povídání O zvíøatech polárních krajù.
Jedná se o souhrnné pøedstavení zvíøat, žijících
vìtšinu èasu v trvale zasnìžených územích. Tento
a další výukové programy si mùžete zamluvit
telefonicky pøímo v SMPø.

Plavecké kurzy leden - bøezen
Od 16. ledna zaèínají desetihodinové plavecké kurzy
pro zaèáteèníky i pokroèilé a pro rodièe s dìtmi.
Zájemci se mohou pøihlašovat v Domì dìtí v pracovní
dny od 8.00 do 18.00. Volná místa jsou ještì v tìchto
kurzech: po 16.00 MŠ, 1. tø. neplavci, út 16.00
rodièe a dìti

Nábor do kroužkù
Kroužek cvièení rodièù s dìtmi ve ètvrtek od 10.00
v tìlocviènì Domu dìtí. Klukùm od 3. tøídy nabízíme
elektrokroužek (pondìlí od 16.00), plastikové
modeláøe (ètvrtek od 16.00), richochet (støeda
od 14.30), od ledna i programování (termín
upøesníme). Kluky i dívky od 3 do 15 let hledá
folklorní soubor Malenky (každý ètvrtek od 16.00
do 17.00).
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Pohybovì nadané dívky od 13 do 18 let, chcete
si zahrát první juniorskou ligu? Pøijïte na trénink
mladých florbalistek MDDM Ostrov do tìlocvièny
Gymnázia Ostrov - vždy v úterý od 16.30. Budete
hrát nejvyšší soutìž v úspìšném kolektivu pod
vedením zkušených trenérù.
Informace ke všem akcím a èinnosti kroužkù: Dùm
dìtí po-pá 8.00-20.00, tel. 353 613 248, v SMPø
tel. 353 842 389, 736 761 913.
Upozornìní
Víceúèelové høištì Domu dìtí bude v zimním období
uzavøeno. V dobì od 23. prosince 2005 bude
uzavøen i Dùm dìtí. Ten zahájí provoz od 2. ledna
2006.

Mìstská knihovna informuje
Výpùjèní lhùta v èítárnì-studovnì je prodloužena na
14 dní.
Možnost prodloužení výpùjèek na tel. 353 842 528,
e-mail: mvs.ostrov@seznam.cz, nebo pøímo
z www.knihovna.ostrov.cz. Tyto kontakty slouží také
pro vaše informace. Otevøeno dennì kromì støedy
a nedìle13.00-18.00, ve ètvrtek a v sobotu
9.30-12.30
7. prosince 17.00 - Beseda s astrologem Milanem
Gelnarem
Vypracování osobního horoskopu si objednejte
pøímo v knihovnì nejdéle do 25.listopadu, tak aby
astrolog staèil horoskop vypracovat. Po skonèení
besedy podá astrolog každému zájemci struèný
osobní výklad.
13. prosince 17.00 Dìtský koncert ZUŠ
Nevíte, èím obdarovat své blízké? Máme pro Vás
øešení! V prùbìhu prosince máte možnost zakoupit
Dárkový poukaz.
Jana Múèková

Na lyžích je nejdùležitìjší
odbornì seøízené vázání,
øíká uèitel tìlocviku
Na lyžích je nejdùležitìjší odbornì seøízené vázání,
øíká uèitel tìlocviku
Lyžování na horách patøí k nejoblíbenìjším zimním
sportùm. Ti, kteøí využívají zimní sportovní areály
pravidelnì, už jistì vìdí, co všechno patøí k lyžaøské
výbavì. Zaèáteèníci, a z nich zejména rodièe s dìtmi,
by však mìli vìdìt, že bez kvalitní a úplné výstroje jim
mùže hrozit nebezpeèí úrazu.
„Nejdùležitìjší zásadou je odbornì seøízené vázání
v servisu. Tam posoudí všechny dùležité údaje, jako
je tlouška kostí, váha jezdce a další potøebné
parametry, které by v domácích podmínkách nebylo
možné sledovat,“ upozoròuje uèitel tìlocviku
z ostrovského gymnázia Jaroslav Chromec.
Dobré lyžaøské boty, hùlky a teplé obleèení jsou
samozøejmostí. Vždy se vyplatí pøed nákupem se
poradit s odborníkem, nebo alespoò s nìkým, kdo
má již s lyžováním dlouhodobé zkušenosti. „K dalším
zásadním pravidlùm patøí pøilba, zejména u menších
dìtí. Náraz do stromu èi pády bývají èasté, proto
je nutné chránit si hlavu. Obleèení je lepší složit
z jednotlivých vrstev a mìlo by být prodyšné.
Osvìdèuje se vzít dìtem malý batùžek s náhradním
trièkem èi svetøíkem. K výbavì by mìla patøit také
termoska s teplým èajem a svaèina, nejlépe èokoláda
nebo rozinky pro rychlé doplnìní energie,“ radí
tìlocvikáø Chromec. K podceòovaným nebezpeèím
patøí sluneèní záøení. Za jasných dní je tøeba chránit
oèi brýlemi s UV filtrem a ple ošetøit opalovacím
krémem s vyšším ochranným faktorem.
(jan)

Ètvrtek 1. 12., moderuje Jana Pavlíková
18.00 Zahájení, soutìž, Zprávy
18.20 Na dotazy obèanù odpovídá Bc. Jan Bureš,
starosta mìsta Ostrova
18.30 S-mix
18.45 Devìt srdcí pro Èernobyl, 1. díl
19.00 Informaèní servis
ètvrtek 8. 12., moderuje Helena Kyselá
18.00 Zahájení, soutìž, Zprávy
18.20 Rozhovor na téma Archeologický prùzkum
v Ostrovì, hovoøí Mgr. Jiøí Klsák, archeolog
z Karlovarského muzea
18.30 Kulturní mìšec
18.45 Devìt srdcí pro Èernobyl, 2. díl
19.00 Informaèní servis
ètvrtek 15.12., moderuje Jana Pavlíková
18.00 Zahájení, soutìž, Zprávy
18.20 Programy a vysílání ostrovské kabelové
televize, hovoøí Ing. Petr Kovaøík, jednatel Kabel
Ostrov, s.r.o.
18.30 Videotip
18.45 SOU Škoda Ostrov, kam po ZŠ?
18.55 Informaèní servis
ètvrtek 22. 12., moderuje Helena Kyselá
18.00 Zahájení, soutìž, Zprávy
18.20 Význam dnešních Vánoc, hovoøí P. Marek
Hric
18.30 Školní støípky
18.55 Promìny
19:10 SOU Škoda Ostrov kam po ZŠ?
19:20 Informaèní servis
ètvrtek 29.12., moderuje Jana Pavlíková
18.00 Zahájení, soutìž, Zprávy (nejzajímavìjší
události roku 2005)
18.20 Novinky a ceny tepla v Ostrovì, hovoøí
Ing. Tibor Hrušovský, øeditel Ostrovské teplárenské
a.s.
18.30 Vladaø tajemství minulosti
18.45 Mizející svìt kolejí
18.55 Informaèní servis
Premiéra vysílání vždy ve ètvrtek 18.00, opakování
ve ètvrtek od 19.00 do pátku 10.00, v ostatní dny
Informaèní smyèka. Zmìna programu vyhrazena!
Celotýdenní zkušební vysílání
Pondìlí až støeda, pátek, nedìle:
9.00 Mini-zprávy
9.05 Zprávy z Ostrova (opakování)
9.20 Informaèní smyèka
11.00 Poøad
11.15 Informaèní smyèka
13.00 Host ve studiu
13.15 Informaèní smyèka
18.00 Mini-zprávy (repríza)
18.05 Zprávy z Ostrova (opakování)
18.20 Informaèní smyèka
21.00 Poøad
21.15 Informaèní smyèka
ètvrtek:
Do 18.00 stejné jako výše uvedeno (po-st, pá, ne)
18.00 vysílání programového bloku dle plánu
vysílání
Od 19.00 do 24.00 Opakování programového
bloku
sobota:
Od 9.00 Opakování ètvrteèního programového

Návrhy, pøipomínky, dotazy (i pro naše hosty)
tel. 353 613 694 nebo e-mail: studio@tvostrov.cz, nebo SMS na 776 696 133

Ve farním kostele v Ostrovì jsou
tøi archandìlé
Hlavnímu oltáøi ve farním kostele sv. archandìla Michaela v Ostrovì vévodí dvì øezané plastiky
v nadživotní velikosti - postavy kleèících archandìlù Gabriela a Rafaela. Tøetí, ménì patrná archandìl Michael - se vznáší a zvedá svùj meè nad poraženým ïáblem vysoko nad nimi, pod
samotným štukovým baldachýnem.
Plastiky, celá konstrukce oltáøe se dvìma sloupovými
pavilony, oba postranní oltáøe a kazatelna, stejnì jako
bohatá figurální výzdoba varhan, pocházejí z doby
kolem poloviny 18. století a pøedstavují jeden
z posledních poèinù, které tu upomínají na vládu
markrabat bádenských (1690-1771). Jako patron
kostela dal toto pozdnì barokní vybavení kostelního
interiéru provést markrabì Ludwig Georg Bádenský,
který žil v letech 1690 až 1761.
Popis pøedešlého stavu se, až na jednotlivosti,
nezachoval. Právì tak je dosud nejasný pùvod i autor
oltáøního obrazu „Kladení Krista do hrobu“. Byl sice
vždy pøipisován Karlu Škrétovi, pozdìji jeho okruhu,
ale i to bylo v poslední dobì zpochybnìno. Obraz tu
už byl pravdìpodobnì døíve, proto zøejmì autor
návrhu zdùraznil zasvìcení kostela sv. Michaelovi
právì trojicí plastik archandìlù. Tøi archandìlé,
nejvyšší pøedstavitelé andìlských sborù, byli uvádìni
již ve Starém zákonì.

Archandìly vytvoøil slavný Il Romano
Všechny tøi plastiky i hlavice sloupù a dekorativní vázy
na vrcholu oltáøní konstrukce jsou podle zachované

smlouvy dílem jednoho z našich nejvýznamnìjších
pozdnì barokních sochaøù, Jana Jakuba Eberle
(1718-1776). Narodil se v Mašovì u Podboøan,
tedy na ostrovském panství, a vyuèil se nejdøíve u
sochaøe Šimona Thalera v Praze. Podnikl pak cestu na
zkušenou do Nìmecka a Itálie. V letech 1744 až
1745 pobyl v Øímì a získal tak pøízvisko Il Romano
Øíman èi Øímský. Svá hlavní díla vytvoøil právì pro
severozápadní oblast Èech. Patøí mezi nì plastiky
svìtcù v karlovarském kostele sv. Maøí Magdaleny,
hlavní oltáø kostela v Lokti, Chlumu sv. Maøí,
Radonicích, Kynšperku. Jeho øezané plastiky vynikají
monumentalitou, dokonalým zvládnutím tìlesnosti i
pøirozenou ladností gest a pøedevším pak
pøesvìdèivostí celého pojetí.
Mgr. Zdeòka Èepeláková

Každý archandìl mìl vlastní poslání
Michael, hebrejsky „Kdo jako Bùh“, je andìlembojovníkem, strážcem svìtla a dobra proti temnotì
a zlu, obráncem køesanù, pøedevším vojákù.
Zpodoboval se s meèem èi kopím a štítem s nápisem
Quid ut Deus (Kdo jako Bùh), jak potírá draka nebo
ïábla. Nìkdy také s vahami, na nichž v den
Posledního soudu bude vážit duše všech zemøelých
a hodnotit jejich skutky. Gabriel, hebrejsky „Muž
Boží“ - byl zvìstovatelem, Božím poslem. Oznámil
Zachariášovi narození sv. Jana Køtitele, Jáchymovi
a Annì narození Panny Marie a té pak, s lilií v ruce,
narození Krista. Mìl Boží narození zvìstovat také
pastýøùm v Betlémì, právì tak jako ženám u Kristova
hrobu vzkøíšení Pána. Na ostrovském oltáøi kleèí na
oblaku s levou rukou na prsou. V pravé má držet lilii,
která tu však chybí. Je ale dobøe patrná, by i v jiné
variantì andìlovy postavy - na kresbì, návrhu oltáøe
z 20. bøezna 1755. Ke zmìnì vzhledem k návrhu
došlo i v postavì archandìla Rafaela, hebrejsky „Bùh
uzdravuje“. Tento pøímluvce a ochránce dìtí a mladých lidí a poutníkù na cestách, který uzdravil slepého
Tobiášova otce, mívá v ruce poutnickou hùl,
na rameni brašnu a u nohou postavu dítìte. Ta je
dobøe patrná i na návrhu. V koneèné podobì zde
rovnìž archandìl Rafael kleèí na oblaku se
sepjatýma rukama. Gabriel i Rafael obracejí pohledy
k obrazu Kladení Krista do hrobu a vyjadøují i svými
gesty adoraci uctívání Spasitele.
Mgr. Zdeòka Èepeláková

Až o adventu èi vánoèních svátcích navštívíte náš farní kostel, abyste oslavili Narození Pánì, potìšili se laskavým
vyprávìním jeslièek èi neselhávající poezií a vroucností koled, povšimnìte si i našich tøí archandìlù, kteøí tu už
ètvrt tisíciletí hlásají velikost a slávu svého Pána, a zároveò svìdèí o síle umìní a tvùrèí schopnosti sochaøe a
øezbáøe Jana Jakuba Eberle. (ZÈ)
Foto: Ing. Marek Poledníèek

Pod èarou
Vánoèní slzy
O Vánocích lidé pláèí èasto. Jejich slzy jsou ale stejné
jen navenek; dùvody se liší, tak jak se odlišují lidské
povahy. Vzpomínám na jednu mladou paní, která po
Vánocích dlouho plakala - nedostala od manžela ten
krásný zlatý náramek, který si tolik pøála. Jiná známá
slzela radostí, že jí tìsnì pøed Štìdrým veèerem
propustili dcerku z nemocnice. Vidìla jsem plaèícího
chlapce, kterému rodièe nedovolili navštívit o Vánocích babièku, aby ho tím vytrestali za neposlušnost.
Mnoho hospodynìk pláèe nad nepochopením
manželù, kteøí se nechtìjí zúèastnit štìdroveèerních
prací. Slzám smutku se nevyhnou opuštìní lidé, kteøí
nemají s kým trávit Štìdrý veèer. Jeho kouzlu nakonec podlehnou i ti nejotrlejší.

Pamatuji si na své první samostatné Vánoce stovky
kilometrù od domova, kdy jsem odmítla pøijet, abych
sobì i rodièùm dokázala, že jsem už dospìlá. A na týž
Štìdrý veèer, probreèený v prázdném vlaku, poté
co jsem zjistila, že jsem se pøecenila, a opoždìný
pøíjezd kolem pùlnoci, kdy jsem vpadla do dveøí,
zahanbená, ale šastná, že jsem pøece jen doma...
Krátce po loòských Vánocích jsem vyslechla v autobusu rozhovor dvou školaèek. Sedìla jsem hned
za nimi, a tak se nedalo neslyšet. „Dali mi pod stromek
obálku a do ní napsali, že mì mají rádi, jinak mi nedali
nic,“ stìžovala si dívka kamarádce. Z jejího rozhoøèení a nìkolika uronìných slzièek vyplývalo, že to není
vtip, že se jí to skuteènì stalo. Musela jsem se usmát,

protože tuhle historku jsem bìhem let v rùzných
obmìnách slyšela již nìkolikrát, zøejmì od sebe
rodièe opisují. Ta dívka, která se dnes zlobí, ještì
netuší, jaký dostala do rukou poklad, ale možná na to
èasem pøijde. Znám opuštìnou paní, která nìkolikrát
dennì maèkala v ruce malého plyšového medvídka,
protože jí øíkal „I love you“.Užívala tu vìtu jako
medicínu proti samotì. Pak ho jednou v návalu citu
darovala plaèící holèièce. A možná v té chvíli udìlal
ten medvídek téhle osamìlé paní tu nejvìtší radost.
Dokud máme nìkoho, kdo nám øekne, že nás má rád,
jsme na tom hodnì dobøe. Tak a je tìch vánoèních slz
letos co nejménì!
Irena Janeèková
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Ètenáøské pøíspìvky
Vzpomínka na Vánoce

Balada o Vánocích
Pøed zhruba šedesáti lety jsem prožívala o Vánocích
hotová muka, protože moji rodièe byli zavøeni
v koncentraèním táboøe. Pozdìji jsem o tom napsala
báseò:
Vánoèní stromeèku záøivý, co v sobì kouzla máš - jen
jeden pohled na tebe, co vzpomínek vyvoláš... Stále
slyším dozvuky tìch strašných šesti let, kdy jsem se
bála Vánoc, bála jsem se pohledìt na stromek. Když
zvonili pùlnoc, poklekla jsem k oltáøi a v slzách se
modlila: „Bože mùj, chraò mou vlast, dej svìtu mír
a mé rodinì shledání! A se brzy obejmu s otcem,
spoèinu v matèinì náruèi...“ Posílám pozdrav svùj do
dáli..., za vámi, tati a mami, jste tam tak opuštìni,
sami... Mé nadìje však byly zklamány, maminka
odešla navìky.
Velmi mì popudil poøad, který jsem zhlédla v televizi
ve ètvrtek 10. listopadu. Popíral se v nìm holocaust,
prý žádné takové utrpení neexistovalo.
Vyprovokovalo mì to k napsání tìchto øádek. Moje
maminka zemøela v koncentraèním táboøe Osvìtimi,
bylo jí jen málo pøes ètyøicet, vážila v té dobì tøicet
šest kilo.

Paní Anna Lišková, která byla kdysi "vymìnìna" do nìmecké rodiny
u Èeské Lípy, žila v Ostrovì pøes ètyøicet let

Vánoce. Jsou každý rok a znovu se blíží. Na jedny
ze svého dìtství stále vzpomínám. Pøitom nebyly
výjimeèné ani štìdré. Právì naopak. Chodila jsem
do páté tøídy, bylo to v roce 1953. V té dobì se nežilo
lehce, nás bylo pìt dìtí, co nám tedy mohla maminka
poøídit za dárky? Každý dostal to, co potøeboval,
a k tomu už jen malièkost. Já potøebovala zimní boty.
Ještì jsem dostala pár korunek, abych si na školním
knižním trhu vybrala knížku. Èili - Vánoce bez
pøekvapení. Ve škole jsem si vybrala knihu Marie
Majerové Bruno. Vypráví pøíbìh malého kluka ze
Sudet, který byl rodièi poslán na handl do èeské
rodiny, aby se nauèil èesky. Okamžitì jsem se do té
knížky zakoukala, protože vyprávìla ve skuteènosti
pøíbìh mé maminky. Ta žila v rodinì mistra
kováøského u Prahy. Pan mistr mìl obchodního
pøítele, také øemeslníka, u Èeské Lípy. Tito otcové se
domluvili, že vzájemnì pošlou své dìti na takzvanou
výmìnu, aby se malý Hanes nauèil èesky a Anuška
zase nìmecky. A tak malá desetiletá holèièka odjela
do rodiny, kde nikdo nemluvil èesky, škola byla také
pouze nìmecká, rovnìž tak celá vesnice. Žila v cizím
prostøedí, dodržovala úplnì jiné zvyky a návyky. Bez
telefonu, bez návštìv rodièù. Stateèná malá holèièka
to vydržela, i tu školu zvládla na výbornou, jak
dokládá její vysvìdèení. Na své nìmecké pøátele pak

Podle vyprávìní Olgy Šìpánové z Ostrova
upravila Irena Janeèková

Pomùžete svìøencùm
v útulku
splnit koèièí vánoèní
sen o hojnosti?
Velký poèet vyuèovacích pøedmìtù a známkování ètyøikrát roènì na
vysvìdèení potvrzuje, že to malá Anièka v nìmecké škole nemìla
lehké

vzpomínala v dobrém, do konce svého dlouhého
života nìmèinu nezapomnìla a vánoèní písnièku
Tichá noc, svatá noc zpívala vždy jen nìmecky, tak jak
se to v letech 1927 až 1928 nauèila v nìmecké rodinì
u Èeské Lípy v Èeskoslovensku.
Nejsem sentimentální, ale tu knížku, ten mùj chudý
vánoèní dárek, mám schovanou dodnes.
Vìra Stehlíková, Ostrov

Ilustraèní foto

Stále ještì mùžete nosit do Infocentra v Domì
kultury koèièí konzervy. Pomùžete tak pøispìt
na provoz ostrovského azylového zaøízení Macík,
které se stará o opuštìná èi ranìná zvíøata. Pøinesené
krmivo budeme prùbìžnì odevzdávat do Macíka.
Jiné druhy krmiva než jsou koèièí konzervy bohužel
nemùžeme pøijímat. Dìkujeme všem, kteøí již této
možnosti využili, a také tìm, kdo se teprve pro tuto
formu pomoci rozhodnou.
Markéta Moravcová, vedoucí Infocentra

Pøíklad hodný
následování
Koncem záøí se plzeòský biskup Radkovský objevil
také na Žluticku v osadì Mostec u Štìdré. Vysvìtil
zde novì opravenou kaplièku, jejíž opravu vzali
do vlastních rukou obèané z nedalekého okolí,
pøedevším rozvìtvená rodina Širokých. Jak to souvisí
s Ostrovem? Obraz madony s lilií, který nahradil
pùvodní ukradenou pískovcovou sošku, vìnovala do
kaplièky Martina Králová z Ostrova. „Kamarád
a kolega Stanislav Široký mì oslovil, abych to zkusila.
Byl to vlastnì mùj první takto rozmìrný obraz,“ øekla
Martina Králová, která pracuje jako zubní lékaøka.
František Radkovský se krátce po vysvìcení kaplièky v Mostci nechal
vyfotografovat se všemi, kdo se podíleli na její opravì. Druhá zprava
je Martina Králová, která vìnovala svùj obraz madony s lilií
Foto: Irena Janeèková
Foto: MAFA
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