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Z obsahu:

je mou milou povinností, ale i ctí pozdravit vás v novém 
roce 2006. Nový rok bývá èasem, kdy se vìtšina z nás 
zamýšlí nad rokem minulým a dívá se na rok, který právì 
pøichází. Pøi té pøíležitosti si obvykle øíkáme, èeho bychom 
chtìli dosáhnout. Rád bych se zamyslel nad tím, co minulý 
rok pøinesl i mìstu a co mìsto oèekává od roku letošního. 
Ohlédne-li se každý z nás na rok 2005, tak budou jistì 
chvíle, na které se nezapomíná, a to jak ty, na které 
budeme ještì dlouho pyšní, tak i ty, za které bychom se 
nepochválili. Jistì byly okamžiky, které nám pøinesly slzy 
štìstí, pak ale i ty, které nám pøinesly smutek. Pro nìkteré
z nás to byl nejkrásnìjší rok našeho života, pro jiné ten 
nejhorší. Takový je však už lidský život a autentické 
vnímání svìta každým z nás.
Podíváme-li se za naše hranice, pak je zøejmé, že rok 2005 
nepøinesl ani klid, ani mír a hrozba mezinárodního 
terorismu je stále reálnìjší i pro ta místa na svìtì, která jí 
byla doposud nedotèena. A možná, aby èlovìku 
pøipomnìla, že má tuto planetu jen vypùjèenou, pøidala se 
i Pøíroda, a tak jsme mohli takøka v pøímém pøenosu 
sledovat odstraòování následkù nièivých vln tsunami, 
pùsobení hurikánù, ale objevila se i doposud neznámá 
hrozba. Mám na mysli možnou pandemii ptaèí chøipky. 
Možná i díky médiím, která takzvanì zmenšují svìt, jsme si 
zaèali více uvìdomovat vìtší pocit odpovìdnosti nejen
k tomu, jakou planetu pøedáme našim dìtem, ale i k 
odkazu našich pøedkù.
I do Evropské unie jsme vstupovali s tím, že pùjde o volný 
svazek zemí, které spojuje  idea svobodného pohybu 
osob, zboží i služeb, státù, které, aè mají každý své 
odlišnosti, vytváøejí rovné pøíležitosti schopným a pomá- 
hají slabým. Myslím, že jen v tom mùže být síla a dynamika 
celé Evropy. 
Naše zemì prožila v loòském roce spoustu událostí, tìch 
pozitivních i tìch negativních. Z èeho jsem však nejvíce 
zklamán, je velmi silná vulgarizace, zhrubnutí a zvyšující 
se povrchnost naší veøejné diskuse, snaha o osobní 
diskreditaci politických rivalù na úkor úsilí o vítìzství ve 
vìcném sporu. Místo toho, abychom byli hodnotiteli 
myšlenek, jsme svìdky pøípadù korupce, lží a krádeží. 
Nedivím se pak, že velká èást z vás je takovou politikou 
znechucena. Nemìli bychom však taková osobní selhání 
vztahovat na celý systém. I když má demokracie spoustu 
chyb, je to zatím nejlepší funkèní systém.
Žijeme v zemi, kde má stát, a tedy i politika, silné 
postavení: o velkém objemu vìcí vèetnì finanèních 
záležitostí rozhoduje stát. V letošním roce budeme opìt 
na ètyøi roky vybírat poslance, kteøí nás budou zastupovat 
v dolní komoøe parlamentu, mìli bychom tedy ve vlastním 
zájmu vìnovat tomuto udìlování mandátu patøiènou 
pozornost. Je naším právem jít k volbám a jako každé 
právo s sebou nese i odpovìdnost. Je to odpovìdnost, 
které se nezbaví ten, kdo k volbám nejde. 
Pro naše mìsto byl rok 2005 tím, který nijak výraznì 
nevyboèil, a to ani v dobrém, ani ve špatném. Co já 
osobnì považuji za nejdùležitìjší, bylo souhlasné pøijetí 
nového strategického plánu rozvoje mìsta, od kterého 
oèekávám, že vyrùstaje z vynikajícího základu Programu 
sociálního a ekonomického rozvoje, kterým se Ostrov  

øídil od roku 1998, bude hlavním pomocníkem i nástrojem 
rozvoje mìsta. Pøi jeho pøípravì se jednoznaènì ukázala 
zmìna Ostrova z prùmyslového mìsta na mìsto 
rezidenèní. Jedním, nikoli však jediným, z našich cílù musí 
být zastavení stálého poklesu obyvatel a vytvoøení 
podmínek pro pøíchod obyvatel nových. Mezi takové 
podmínky jednoznaènì patøí pøíprava pozemkù pro 
individuální výstavbu rodinných domù. Do konceptu 
mìsta, ve kterém bude pøíjemné bydlet, zapadá 
dokonèený obytný soubor v Klášteøe, který v loòském 
roce pøivítal své první obyvatele. Práce na obnovì celého 
areálu a souboru historických památek vèetnì Zámeckého 
parku budou pokraèovat až do roku 2007. Díky financím, 
které jsme dostali z fondù Evropské unie, bude tato 
rekonstrukce rychlejší, než kdybychom ji mìli financovat 
sami ze svého. Rezidenèní mìsto však neznamená úplnou 
rezignaci na prùmysl a dokonèený prodej prùmyslové 
zóny to potvrzuje. Poslední loòskou „mìstskou“ událostí, 
kterou bych rád zmínil, je otevøení obchvatu. Sami mùžete 
v každodenním životì posoudit, jak moc jsme ho potøe- 
bovali. Všem, kteøí se na jeho pøípravì i realizaci podíleli, 
bych takto rád zvláš� podìkoval.
Rozpoèet mìsta sice ještì není schválen, to teprve 
lednové zastupitelstvo stanoví s definitivní platností 
priority mìsta na rok 2006, pøesto si troufnu zde zmínit 
dvì nejvýznamnìjší investièní akce. Obì mají svùj 
význam. Ta první je významná svým objemem: jde o krytý 
zimní stadion, který v Ostrovì doposud nebyl. Druhá je 
významná svou symbolikou, jde o závìreènou etapu 
rekonstrukce Hlavní ulice. Zaèali jsme s ní v roce 1998
a krok za krokem jsme se postupnì dopracovali až na její 
konec.
Letošním rokem na podzim konèí ètyøletý mandát 
mìstským zastupitelùm, a tak nás èekají nejen 
parlamentní, ale i komunální volby. To vy budete hodnotit 
práci nás, zastupitelù, vy budete dávat mandát tìm, kteøí 
budou pracovat v novém volebním období. Pøál bych si, 
aby byla volební úèast vyšší než v minulých letech. 
Dùležitým vodítkem pro vaše rozhodování i následnou 
kontrolu by mìl být reálný a srozumitelný program. 
Komunální politika se od té takzvané vrcholové pøíliš 
neliší, vždy jde o øešení nejen aktuálních, ale i dlouho- 
dobých problémù, a tak by ti, kteøí se ucházejí o vaši 
dùvìru, mìli prokázat dostateènou odvahu. Je nutné, aby 
vìci øešili bezodkladnì a dùslednì, k tomu je nutné 
ovládat nejen tah na branku, ale i dùslednost. Schopnost 
hledat i netradièní øešení zase vyžaduje tvùrèí pøístup. To 
vše však nic neznamená bez vìdomí odpovìdnosti 
a pocitu pokory pøi službì vám všem, kteøí dáte 
zastupitelùm svou dùvìru. Závìrem bych rád podìkoval 
všem mým spolupracovníkùm na Mìstském úøadì i všem 
zastupitelùm za jejich práci pro Ostrov.
Vážení a milí spoluobèané, pøeji nám všem, abychom si 
v letošním roce našli více èasu na svoje nejbližší, abychom 
umìli i dny všední promìnit na dny sváteèní, aby nám 
sloužilo zdraví, štìstí nás neopouštìlo a v našem mìstì se 
dobøe žilo.

Bc. Jan Bureš, starosta mìsta Ostrova

VIII. roèník

Ostrov letos oslaví 
675. výroèí jako mìsto

Více na stranì 4
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Sestry køes�anské lásky byly od zakoupení 
ostrovského klášterního areálu koncem devatenácté- 
ho století jeho posledními právoplatnými maji- 
telkami. V bývalém piaristickém klášteøe žily témìø 
padesát let, poté pøedaly celý areál mìstu Ostrovu. 
Loni v srpnu se v rekonstruované budovì kláštera 
otevøelo sedmatøicet bytù, do kterých se zaèali 
stìhovat noví nájemníci. Starosta mìsta Jan Bureš 
informoval o této události také bývalé majitelky 
kláštera, které nyní žijí v nìmeckém Paderbornu; 
svou zprávu doplnil èetnými fotografiemi, 
dokládajícími souèasný stav budov i jejich vnitøního 
vybavení. Jménem celé náboženské obce v nìmecké 
provincii mu odpovìdìla její pøedstavená, sestra 
Agathe Schuppert.
„...Velice upøímnì Vám dìkuji za to, že jste nás 
informoval o sanaci nìkdejšího kláštera Maria Treu
v Ostrovì, v nìmž naše sestry dlouho žily a pracovaly. 
Tìšíme se z toho, že v klášteøe nyní mùže mnoho lidí 
bydlet. Fotografie nám dokládají, že dùm byl dobøe 
restaurován, z toho máme velkou radost. Pøejeme 
Vám a všem, kdo se o obnovu zasloužili, stejnì jako 
všem, kdo v bývalém klášteøe budou žít, Boží 
požehnání a všechno dobré,“ napsala mimo jiné 
sestra Agathe. 

Pro dìti ze základních a mateøských škol poøádáme 
výchovné programy, jichž se zúèastòují naše zvíøata. 
V souèasnosti se staráme o tøi kozy, dvì husy, králíka, 
morèe, slepice a perlièky. V loòském roce k nám 
pøibyla jalovice Nataša z odeøského statku, podaøilo 
se zachránit srneèka a poštolku. V zimì jsme ošetøili 
šest labutí, pøezimovalo u nás 28 ježkù, od mìstské 
policie jsme pøijali ètyøi srnky. Lidé k nám pøivezli pøes 
30 drobných ptákù a holubù. Dìtské programy na 
celé dopoledne loni navštívilo více než 700 dìtí. Do 
zaèátku prosince uplynulého roku jsme pøijali celkem 
67 koèek, 18 ptákù, 14 psù, jednu veverku a šest srn. 

Mìsto Ostrov bylo kdysi rájem veverek, ne nadarmo 
je máme i ve svém znaku, veverka je také naším 
maskotem. Už jsem se bál, že je budeme muset ze 
znaku vypustit, bylo však pro mì velkou radostí, když 
jsem na jedné ze svých ranních cest do práce jednoho 
krásného zástupce tìchto hlodavcù vidìl, jak mi 
pøebìhl pøes cestu. Také ve vysílání kabelové televize 
Host ve studiu jsem od vás dostal otázku, zda se 
mìsto nechystá ochránit veverky. Obrátili jsme se na 
odborníky z Agentury ochrany pøírody a krajiny, aby 
nám poradili, jak veverkám pomoci. Na základì jejich 
rady, ve spolupráci se žáky Základní školy Klínovecká 
a jejich pedagogem Šetkou, jsme zaèali s výrobou 
prvních z dvaceti veverèích budek. Tyto veverèí 
domeèky budou umístìny v lokalitách se zvýšeným 
výskytem tìchto zvíøátek, tak aby vytvoøily nový 
domov pro nì i jejich potomstvo. Doufám, že se jim 
natolik zalíbí, že jich brzy bude ve mìstì více. Rád 
bych také poprosil ty, kteøí by rádi veverkám dali 
nìjakou tu dobrotu, aby zatím poèkali, budeme ještì 
pro veverky poøizovat krmítka. Zatím by krmili 
pøedevším holuby, a to urèitì není žádoucí.

Tradièní ostrovský vánoèní strom se poprvé rozzáøil 
na Mírovém námìstí v první adventní nedìli. Jeho 
rozsvícení s pomocí pøihlížejících stovek lidí odpoèítal 
starosta mìsta Jan Bureš. Vystoupení skøítkù
a Májových sluníèek doplnili moderním repertoárem 
hudebníci ostrovské ZUŠ, pro milovníky klasiky 
zazpívala Pavlína Seniè, trochou romantiky pøispìl 
hudebník Richard Pachman. Vánoèní atmosféru 
dokreslovala i vùnì svaøeného vína pro zahøátí 
v typicky zimním poèasí. Ohnivá show pestrý 
venkovní program ukonèila. 
V divadelním sále Domu kultury pak zpívala Pavlína 
Seniè znovu, tentokrát na svém koncertì spolu
s hosty. Toto vystoupení se konalo už podruhé pod 
záštitou Mìsta Ostrova, na pódiu ji tentokrát uvítal 
místostarosta Milan Matìjka. Také zde ji doprovodil 
dìtský pìvecký sbor Májová sluníèka. 

Rozsvícení 
vánoèního stromu

Stalo se po uzávìrce

 (red )

Veverky v Ostrovì

Bc. Jan Bureš, starosta mìsta

Milosrdné sestry potìšila
oprava kláštera

Podle Mgr. Zdeòky Èepelákové 

Obèanské sdružení Macík 
nabízí programy pro dìti

Programy na celé dopoledne je možno pro školy 
pøedem objednat na tel. 353 821 913. 

Pro všechny, kdo se u nás chtìjí povozit na koni, jsou 
pøipraveni tito konì: 
Dark, tmavý jednooký hnìdák. Po pádu na dostihové 
pøekážce se zranil na noze a pøišel o oko. Je 
nejoblíbenìjším konìm ostrovských dìtí.
Paduán, ryzák z Kladrub. Po nemoci oslepl na oko, 
hrozí mu ztráta zraku, má astma.
Ondráš, po týrání pøišel o oko, má poškozenou nohu.
Hey Hey, bratr Ondráše, rovnìž zachránìn z velmi 
špatných podmínek obìtavým èlovìkem. Fyzicky je 
zdráv, ale trpí psychickými problémy, proto dìti 
nevozí.
Elgi, zdravý bìlouš, dar sponzora. 

Za dobu pùsobení našeho sdružení jsme se postarali 
asi o 500 koèek, nového majitele pak našlo 200 zvíøat. 
Nezodpovìdní majitelé, kteøí nedávají své koèky 
kastrovat a následnì nevìdí, kam s ko�aty, se je snaží 
umístit u nás. Bohužel, na tak velké množství koèek 
nemáme ani místo, ani finanèní prostøedky. Jen od 
ledna do záøí loòského roku jsme museli odmítnout 
pøes ètyøi tisíce pøinesených koèek! Proto vyzýváme 
všechny majitele, aby ještì zvážili kastraci u své 
koèièky.

Dìti mohou v Macíku jezdit na koni 

Majitelé koèek by mìli zvážit jejich kastraci

Podle Hany Šimkové z OS Macík zpracovala Irena Janeèková

Foto: archiv MÚ Ostrov

Foto: Jaroslav Kováø

v souèasné dobì se v našem mìstì stále diskutuje
o prestiži, tradici a úrovni vzdìlávání v SOU 
automobilním a strojírenském a ve Støední 
prùmyslové škole. Tyto dvì školy se sluèují pøedevším 
proto, že v následujícím období nastoupí do všech 
støedních škol Karlovarského  kraje menší poèet 
studentù než doposud. Toto je zpùsobeno nižší 
porodností ze zaèátku 90. let minulého století.
A protože obory v obou školách jsou pøíbuzné
a vyžadují podobné technické a odborné zázemí, je 
výhodné soustøedit finanèní prostøedky do jedné 
školy. Jedinì škola se silným ekonomickým zázemím 
mùže kvalitnì vzdìlávat studenty jak v oborech 
maturitních, tak nematuritních.
Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo 
nástupnickou školu, která se bude od 1. èervence 
2006 jmenovat Støední prùmyslová škola Ostrov. Rád 
bych tímto pøíspìvkem pomohl k rozptýlení obav, 
mýtù i polopravd o zániku Støední prùmyslové školy
v Ostrovì. Prùmyslovka v Ostrovì zùstává a mìla by 
být tímto krokem silnìjší, než kdykoli pøedtím.

Prùmyslovka v Ostrovì
zùstává
Vážení spoluobèané, 

Bc. Jan Bureš, starosta mìsta
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Svoz vánoèních stromkù

Ze záznamù 
Mìstské policie Ostrov

  3. ledna 2006      úterý
  9. ledna 2006      pondìlí
13. ledna 2006      pátek
17. ledna 2006      úterý                     
24. ledna 2006      úterý
31. ledna 2006      úterý

Na stromky, odložené na jiných místech, bude 
pohlíženo jako na zakládání nedovolených 
skládek odpadù a hodnoceno jako pøestupek. 
Snažme se v novém roce všichni, aby vzhled 
našeho mìsta nerušily èerné skládky!
 
Prosíme o dodržení výše uvedených termínù

Stalo se už tradicí, že vás touto dobou každoroènì 
vyzýváme ke spolupráci pøi hledání úspìšného 
spoluobèana, který ve sportu, školství, umìní, vìdì 
nebo dalších oblastech dosáhl vynikajících výsledkù, 
jehož celoživotní èinnost nebo èinnost v roce 2005 
byla pro mìsto Ostrov mimoøádnì významná. 

Máteli tip na takového kandidáta, podejte 
písemný návrh do podatelny Mìstského úøadu
v Ostrovì nejpozdìji do 15. února 2006. Uveïte 
jméno a adresu navrhovaného a pøidejte struèné 
zdùvodnìní, proè je z vašeho pohledu právì on 
vhodným kandidátem na tento èestný titul.
K návrhu pøipojte i své jméno a kontaktní adresu 
na vás.

1997: Mgr. Zdeòka Èepeláková, Dagmar Èurdová,    
Mgr. Ivan Matouš
1998:  Jana Rùžièková, Mgr. Irena Konývková
1999: Božena Poledníèková, Miroslav Kitzberger, 
Vladimír Novotný in memoriam
2000: Ing. Jan Zborník
2001: PhDr. Jaroslav Fiala
2002: Mgr. Lidmila Hanzlová, František Kùs
2003: Helena Valová, Stanislav Sojka
2004 :Eva Pluhaøová, RNDr. Vladimír Vít

Tento titul  udìluje mìsto Ostrov od roku 1997
 a za tu dobu ocenìní získali:

Dìkujeme za spolupráci a projevený zájem. 

10:30 hod. 
Od vedoucí jednoho ostrovského supermarketu  
pøišlo oznámení, že se skupina šesti žákù vozila
v nákupním vozíku. Zbìsilou jízdou došlo k poškození 
vozíku a škodu odhaduje na 2 tisíce korun. Mìstskou 
policii pak požádala o asistenci pøi ztotožnìní 
dotyèných studentù a zároveò poprosila o neøešení 
studentù pro pøestupek. Strážníci žádosti vyhovìli 
a studenty ztotožnili. Studentùm doporuèujeme, aby 
pøíštì na jízdu z kopce prùmyslové zóny volili 
rozhodnì lacinìjší dopravní prostøedek.
09.11.2005 Honièka
01.10 hod. Pøi rutinní kontrole Jáchymovské ulice 
zjistila hlídka dvì stojící vozidla a tøi osoby, které pøi 
zpozorování služebního vozidla rychle naskoèily do 
vozidel a zaèaly ujíždìt  smìrem na Karlovy Vary. Pøi 
jejich sledování napomohla náhoda a vozidla 
zastavila hlídka PÈR, která zrovna provádìla 
hlídkovou èinnost za úèelem odhalení dvou 
uprchlých vìzòù. Osoby jsou známé z okresu Karlovy 
Vary, a to ohlednì drog a vìcí s tím  spojených.  
19.11.2005 Tylova
13:17 hod. Hlídka strážníkù zjistila pøi výjezdu od 
služebny MP Ostrov na chodníku ležící osobu. 
Jednalo se o mladého muže v silnì podnapilém 
stavu, který doslova „nemohl na nohy“. Nakonec byl 
kontaktován jeho otec, který strážníky požádal 
o pomoc pøi dopravì syna domù, do ulice Májová. 
Otec byl na svého chlapce urèitì hrdý.  
23.11.2005 Klínovecká
14:34 hod. Na linku 156 oznámil anonym, že v ulici 
Klínovecká je natažený tenký drát z okna domu na 
strom a na nìm visí živý pták. Informace byla 
provìøena a v nepøístupné výšce pták skuteènì za 
køídlo visel. Byla to nepìkná scéna, ale v tomto 
pøípadì povolat hasièe nelze, a tak si strážníci museli 
poradit. Po vyproštìní byl opeøenec vyhozen do výše 
a vzlétl jak pøi zahájení olympiády. 
24.11.2005 Brigádnická
23:53 Bylo pøijato oznámení od starší dámy, že se po 
chodbì v jejich domì sem a tam prochází neznámý 
muž a ona má strach. Motorizovaná hlídka strážníkù 
byla na místì témìø do minuty a oznámení dùslednì 
provìøila. Kontrole neunikly ani sklepní prostory, 
všechny dveøe bytù, pùdní prostory a zákoutí. 
Nebylo zjištìno žádné násilné vniknutí, nebyl zjištìn 
žádný muž. Ale o to už pøece ani tolik nešlo. Paní šla 
klidnì spát s vìdomím, že kdyby nìco, Mìstská 
policie Ostrov její bezpeènost opìt zajistí. 
27.11.2005 Katastr mìsta
12:21 Obèanem jedné obce v katastru mìsta 
Ostrova bylo oznámeno, že mu ze støechy domu 
soused ukradl jeho televizní anténu. Protože byl 
pachatel krádeže pøi èinu vidìn pøímo oznamova-
telem, ten nezapíral a anténu ihned vrátil zpìt. 
Oznamovatel nechtìl krádež ze strany strážníkù
s pøestupcem nijak øešit v rámci dobrých sousedských 
vztahù. No, než takovéto sousedy, to radìji samotu.

Odbor SMM Mìstského úøadu Ostrov urèil další 
místa, kde budou umístìny barevné kontejnery. Na 
souèasných stanovištích kontejnerù na sklo
a papír pøibudou nádoby na plasty na tìchto místech:

Dukelských hrdinù u Dìtského domova  
Mìstské tržištì v ulici U Nemocnice  
Hlavní 859-64 („Stometrák“)
 
Nová stanovištì na všechny tøi druhy odpadù (sklo, 
papír, plasty) budou zøízena na tìchto místech:
 
Obytný soubor Klášter  
Masarykova u I. ZŠ   
Na vrcholu ulic Smetanova a Sukova
 
Pøipomínáme, že do nádob na plasty je možné 
vhazovat i nápojové kartony, tj. krabice od džusù, 
mléèných výrobkù, vín atd. Dìkujeme tìm obèanùm, 
kteøí svým pøístupem k tøídìní skla, papíru a plastù 
pomáhají zvýšit kulturu života v našem mìstì.

V listopadu se v Ostrovì narodilo devìt dìtí, zemøelo 
rovnìž devìt obèanù. Dva páry uzavøely manželství. 
Do Ostrova se pøistìhovalo 24 osob (vèetnì dìtí), 
odstìhovalo se 16 obèanù. V mìsíci listopadu tedy ve 
mìstì celkovì pøibylo osm lidí. Celkový poèet 
obyvatel mìsta Ostrova byl k 30. listopadu 16 936. 

Èestný titul Obèan mìsta 
Ostrova roku 2005

Lumír Pála, vedoucí odboru SMM 

Zmìny stavu 
obyvatel Ostrova 
v listopadu 2005

Tøídìní odpadu

Jaroslav Skoták, zástupce velitele MP 

Hlavsová, odbor SMM

Dagmar Shánìlová, referentka odboru kanceláøe starosty MìÚ

Vánoèní pohoda konèí, stromeèek svítí podle tradic 
do Tøí králù a pak, vyhozen z okna, se povaluje  kolem 
našich domù. 
Žádáme proto všechny obèany, aby odstrojené 
vánoèní stromeèky odkládali u svých popelnic  a kon- 
tejnerù, odkud budou odváženy spoleèností TIMA
v následujících termínech: 

Zapsala: Jana Pecková, odbor dopravnì správní

Václav Berka u mìstského kamerového systému
Foto: Jaroslav Skoták
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Ostrov je mìstem už 675 let 
V karlovarském Státním okresním archivu je 

uložena listina, která má v dìjinách mìsta 

Ostrova své mimoøádnì významné místo. Od 

jejího vzniku uplyne v tomto roce celých 675 let, 

její podobu obsah uvádí každá z histo-

rických publikací o našem mìstì. Latinsky psaný 

text zaèíná slovy: „My Janz Boží milosti 

král èeský a polský a hrabì lucemburský...“ 

a konèí:  „V Domažlicích roku tøináctistého 

tøicátého prvního, první nedìli po Nanebevzetí 

Panny Marie“,  to jest 18. srpna 1331. 

Jan Lucemburský nazval Ostrov naším 
mìstem

Mìsto získalo královské výsady

Èeský král Jan Lucemburský (1310 až 1346) udìlil 

tímto privilegiem „mìš�anùm našeho mìsta 

Slakenwerd“ právo odvádìt z obhospodaøovaných 

pozemkù namísto dosavadního desátku (desetiny ze 

všech výnosù v naturáliích) penìžité dávky, tak jak 

tomu bylo v mìstì Žatci (zemìdìlství zde bylo tehdy 

patrnì jedním z hlavních zdrojù obživy). Privilegium 

udìlilo dále mìstu právo zakupovat okolní šlechtické 

statky, z nichž by odvádìlo stejné platby jako

 z pozemkù mìstských. Tedy možnost rozšiøovat svùj 

majetek i vliv.

Podobných listin dal král v Domažlicích napsat bìhem 

týdne od 17. do 23. srpna 1331 celkem šestnáct. 

Potvrzovaly rùzné výhody a svobody èeským a mo- 

ravským církevním institucím, klášterùm a mìstùm. 

Nemalé platby za jejich vydání pøinášely, vedle 

královských berní, žádoucí finanèní pøíspìvky pro 

další vojenské akce. Na cestì ze svého italského 

tažení dal tehdy král svolat do Domažlic pøedstavitele 

èeské šlechty na dvorský snìm. Pro „Slakenwerd“, 

nynìjší Ostrov, neznamenala však tato listina jen 

poèátek hospodáøského rozvoje. Obyvatelé v ní totiž 

byli nazváni mìš�any, nikoli poddanými, navíc 

mìš�any  „našeho“ mìsta. Šlo tedy o výhodné 

postavení mìsta jako svéprávné komunity s vlastní 

samosprávou i soudní mocí, kterou o šest let pozdìji 

(5. èervence 1337) potvrdilo a pøesnì vymezilo další 

privilegium. Ostrov, Slakenwerd, byl tak postaven na 

roveò mìstùm královským. Jako královský majetek 

podléhal pøímo královské komoøe (královskému 

podkomoøímu), vyvázaný z vlivu a nárokù územních 

správních úøadù.

(ZÈ)

Ostrov 5. až 15. ledna
Sbírka je vyhlášena Sdružením Èeské katolické 
charity, v našem mìstì ji organizuje Oblastní 
charita Ostrov.
Výtìžek bude urèen na pøestavbu neobytného 
podkroví v obytné, a to v Domovì pokojného stáøí
v Hroznìtínì. Sbírka, konaná v roce 2005, díky 
pochopení Vás všech vynesla v Ostrovì, Hroznìtínì, 
Merklínì a Stráži nad Ohøí 70 409 korun.  Naší 
organizaci byla vrácena èástka ve výši 45 766 korun, 
což je 65%, z této èástky jsme pak 10% zaslali na konto 
SÈKCH na pomoc Asii. Zbývající èástka byla použita 
pøi realizaci první stavební etapy rozšíøení kapacity 
Domova pokojného stáøí, konkrétnì na zakoupení 
støešních oken. 
Tøíkrálová sbírka 2006 se stává tradièní akcí tohoto 
druhu v našem regionu. Upøímnì Vám dìkujeme za 
Vaše otevøené srdce a možnou pomoc, která pøinese 
radost a uspokojení našim potøebným. Pomoci 
mùžete svojí úèastí jako vedoucí skupinek, jako 
koledníci, nebo prostøednictvím našich koledníkù,  
Tøí králù.
O vyúètování Vás budeme informovat 
bezprostøednì po sbírce. Mgr. Tomáš Fexa, tel. 
353 821 821, 777 767 050. Další informace : Tisk, 
televize, letáèky, www.ostrov.charita.cz

U pøíležitosti 675. výroèí mìsta Ostrova 
vyhlašujeme soutìž „Ostrovský reportér“ pro 
žáky II. stupnì základních škol. Soutìže se mohou 
zúèastnit jednotlivci i kolektivy. Podrobnosti o soutìži 
na jdete  na  naš ich  webových s t ránkách    

Ve støedu 18. ledna v 16,30 se koná ve studovnì 
pøednáška  Ost rovská  domovní  znamení
o sgrafitech a domovních znameních našeho mìsta. 
Hostem bude akademický sochaø a restaurátor 
Mgr. Fiala a pan Jaroslav Kováø. Pøijïte si nechat 
poradit, jak zachránit alespoò kousek architektonické 
krásy.
Dárkové poukazy v hodnotì 100 korun mùžete
i nadále zakoupit v oddìlení pro dospìlé. Poukaz 
slouží svému majiteli k bezplatné roèní registraci
v knihovnì, dìtem k registraci a pøedplacení 
internetu.
Omlouváme se všem ètenáøùm za chybu, která se 
nám vloudila k sobotní otevírací dobì. V sobotu je 
knihovna otevøena od 9,30 do 11,30, nikoliv do 
12,30. Skøítek byl po zásluze odmìnìn.
Podrobnosti ke všem akcím najdete na tel: 
na tel. 353 842 528, osobnì v knihovnì nebo 
na  

www.knihovna.ostrov.cz. 

www.knihovna.ostrov.cz

Zvláštností ostrovských panelových domù z druhé 
poloviny padesátých let minulého století jsou 
domovní znamení, dnes již památeèní sgrafita, která 
zdobí takzvanou tøináctou etapu. Když se tyto domy 
dostavìly, dostaly pøidìlená èísla, která na sebe 
málokdy navazovala, navíc domy i ulice si byly 
podobné. Domovní znamení tak pomohla 
nájemníkùm k lepší orientaci. 
„Sgrafita se tehdy stala orientaèním bodem pro dítka 
doposud školou nepovinná a èíslic neznalá. Pro toho 
malého drobeèka bylo dostateèným vodítkem, že 
bydlí u ještìrek nebo u ryb, a pøedpokládám, že 
stejnì tak pro nejednoho dospìlého,“ míní Jaroslav 
Kováø, který sestavil pøehledný dokument právì
o tìchto ostrovských sgrafitech. 

Tøíkrálová sbírka 2006

Mìstská knihovna 
Ostrov

Domovní znamení

(jan)

Privilegium je mezníkem v historii 
Ostrova

Privilegium Jana Lucemburského je také významným 
historickým dokumentem pro všechny další 
ostrovské generace. Poprvé a s pøesným datem 
dokládá existenci Ostrova jako mìsta, je jedním
z prvních, nezpochybnitelných mezníkù v jeho èasné 
historii, zatímco mnohé z ní (právì pro nedostatek 
písemných dokladù) zùstává jen v oblasti 
pøedpokládaných èasových úsekù. Požáry radnice 
znièily pravdìpodobnì doklady o samých poèátcích 
mìsta, o jeho založení na levém zvýšeném bøehu 
Bystøice, ke kterému muselo dojít nìkolik desetiletí 
pøed vydáním privilegia. Naši pøedchùdci proto 
velkolepì oslavili šestisté výroèí vzniku svého mìsta, 
vzhledem k datu nejstaršího privilegia, v srpnu roku 
1931. 

Slovo autorky

Listina, pro èeského krále Jana Lucemburského 
záležitost nejspíš okrajová, je pro naše mìsto 
dokladem natolik významným, že si zaslouží 
pøipomenutí. A to nejen oslavou, pøipravovanou na 
dny letošního 23. a 24. èervna, ale také osvìžením 
vìdomí, co a proè oslavujeme a v jakých historických 
souvislostech probíhal vznik a rozvoj našeho mìsta. 
Také pøiblížením osobnosti Jana Lucemburského, 
nazývaného u nás „Králem cizincem“ èi „Králem 
Sloužím“ i doby, kdy v Èeských zemích zaèínala vláda 
Lucemburkù, která pro nì mìla pøinést tak všestrannì 
bohaté plody. S použitím odborné literatury se o to 
pokusím v øadì dalších pøíštích pohledù do historie, 
která prošla i tehdejším nepøíliš velkým venkovským 
mìstem, ležícím na køižovatce obchodních cest, naším 
Ostrovem.

Jana Múèková

Mgr. Zdeòka Èepeláková

1310 - 1346
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Májový trojlístek Zvláštní a Pomocná škola Ostrov Ostrovský Zámek otevøel své 
dveøe dokoøán

Zprávy ze škol

Leden a èerven patøí ve škole tradiènì k nejrušnìjším 
mìsícùm. Klid a pohodu Vánoc støídá nervozita 
a pilná práce. Vysvìdèení se totiž blíží mílovými kroky 
a s ním zhodnocení dosavadní práce. Leccos se dá 
ještì vylepšit, tak s chutí do toho! My si však ještì 
pøipomeòme pøedvánoèní èas. Již v øíjnu se soubor 
Májová sluníèka pøedstavil se svým repertoárem 
v Domì kultury. Jako host vystoupil na veèerním 
pøedávání cen nejlepším zpìvákùm Ostrovské 
veverky. Vánoènì ladìné melodie jistì zaznamenal 
každý, kdo se pøišel podívat na tradièní rozsvìcení 
vánoèního stromu první adventní nedìli na Mírové 
námìstí. Dìti zde vystoupily po boku zpìvaèky 
Pavlíny Seniè, kterou následnì doprovázely na jejím 
veèerním vystoupení u pøíležitosti konání 3. roèníku 
pìveckého koncertu Nota Ostrova. Že jim to zpívá, 
ocenila nejen Pavlína, ale jistì i pøítomní hosté. 
Vánoèním dárkem nejen pro èleny souboru, ale
i ostatní žáky školy byly v závìru roku školní besídky
a návštìva kina. Podìkování uèitelùm za nelehkou 
práci zaznìlo z úst øeditelky školy na spoleèném 
pøedvánoèním posezení. A pak už pøišel Štìdrý 
veèer… Jak jsme ale øekli, je leden, takže zpìt do 
práce!

K zaèátku nového roku patøí bilancování a také nová 
pøedsevzetí. Pøi ohlédnutí zpìt za èinností naší školy 
mùžeme zodpovìdnì konstatovat, že od záøí do 
prosince jsme nezaháleli a stihli toho hodnì. Zapojili 
jsme se do øady kulturních i sportovních akcí, 
vìdomostních i jiných soutìží, charitativních 
projektù, besed… Velké úsilí vynaložili žáci i uèitelé pøi 
pøípravì Vánoèní akademie, nikdo však nelitoval. 
Odmìnou byl potlesk a spokojenost èetného 
publika. V listopadu jsme oslavili 45. „narozeniny“ 
naší školy pøi Spoleèenském veèeru v DK Ostrov. 
Zbytek energie vydali žáci, ale i uèitelé pøi ètvrtletních 
písemkách, testech a zkoušení. Nové síly snad 
naèerpali všichni o vánoèních prázdninách. Budeme ji 
potøebovat, máme pøed sebou spoustu práce
a nových úkolù. K tìm prioritním pro uèitele patøí 
pøíprava rámcového vzdìlávacího programu.

Srdeènì zveme všechny budoucí prvòáèky i žáèky 
nulté tøídy a jejich rodièe k zápisu, který se uskuteèní
v pondìlí 16. ledna a v úterý 17. ledna  od 14.30 do 
17 hodin.  Zájemci si mohou naši školu prohlédnout 
pøi Návštìvním odpoledni ve støedu 11. ledna mezi 
14.30 a 17.00. Tìšíme se na Vás!

Pozvánka k zápisu 

Stejnì jako každý rok, otevøely se ve ètvrtek 8. pro- 
since brány ostrovského Zámku, aby si zájemci
z øad žákù vycházejících z devátých roèníkù, jejich 
rodièù i široké veøejnosti mohli prohlédnout budovu, 
v níž sídlí ostrovská prùmyslovka. Od desáté hodiny 
dopoledne do sedmnácté odpolední se každý, kdo 
zavítal do tìchto míst, mohl seznámit s historií, 
sportovními úspìchy, moderním vybavením i s bìž- 
ným životem školy. Oproti pøedešlým letùm se
v samotné budovì normálnì uèilo, zájemci o studium 
tak navštívili uèebny, kde se na vlastní oèi pøesvìdèili, 
jak jsou bìhem bìžného dne využity. Letos se zájemci 
o studium seznámili pøedevším s poèítaèovými 
uèebnami zamìøenými na CAD technologie a pro-  
g ramován í ,  nechybì la  návš tìva  pa t rnì  
nejmodernìjší poèítaèové uèebny v kraji zamìøené 
na výuku programování pomocí CNC strojù. Tato 
uèebna se momentálnì v prostorách dílen 
dokonèuje, finanèní prostøedky na ni získala škola
z grantù Evropské unie. Zájemci o obor dopravní se 
pøesvìdèili, jak souèasní studenti ovládají techniku, 
umístìnou ve školních dílnách a ti, kdo dávají 
pøednost elektrotechnice, se seznámili s vybavením 
odborných laboratoøí. Ve své plné kráse se 
pøedstavily uèebny pro výuku cizích jazykù, které 
využívají všichni studenti školy. Je sice pravdou, že 
prosincový Den otevøených dveøí nebyl tak úspìšný 
jako ten pøedešlý, ovšem i tak se dá hovoøit o úspìšné 
prezentaci, která mùže letošní absolventy devátých 
roèníkù namíøit správným smìrem… Závìrem se sluší 
popøát ètenáøùm hodnì úspìchù v roce 2006. Pokud 
se budou chtít seznámit s letošními maturanty SPŠ 
Ostrov, už 10. února budou mít jedineènou 
pøíležitost: v prostorách Grandhotelu Pupp poøádá 
škola svùj každoroèní ples. Vstupenky je možno již 
nyní zamluvit na sekretariátu školy. 

Sobota 7. ledna 15.00 hodin, kostel sv. Michaela 
V ostrovském kostele zazpívá na závìr vánoèní doby 
pìvecký sbor ZUŠ pod vedením Jiøího Navary
 Úterý 10. ledna 17.00 hodin, koncertní sál ZUŠ
Interní koncert žákù hudebního oboru. Vstupné 
dobrovolné
Pátek 13. ledna 18.00 hodin, MINIDIVadélko ZUŠ 
Veèer Tøíkrálový, žákynì LDO Lucie Velièkové
Úterý 24. ledna  17.00 hodin, koncertní sál ZUŠ
Zimní hrátky aneb Co nového ve tøídì Jaroslava 
Chmelíka
Ètvrtek 26. ledna  17.00 hodin, koncertní sál ZUŠ 
Interní koncert žákù hudebního oboru. Vstupné 
dobrovolné

Poté, co prošla v 90. letech úspìšnì promìnou vnìjší 
podoba obou budov gymnázia, dochází nyní také na 
interiér. Po každodenní nepøetržité snaze v minulých 
letech vylepšovat po malých krùècích co se dá, pøišel 
letos velekrok razantní a zásadní. Dnes již deset 
uèeben získalo nejen nový atraktivní vzhled, ale také 
velmi moderní výbavu: vìtšinou poèítaè s moderními 
výukovými programy, spojený s data-projektorem
a interaktivní tabulí „smart“. Tato multimediální 
tabule nabízí rozmanité možnosti i vìtší zapojení 
studentù do výuky. Nabízejí se tak zcela nové (a také 
v souladu s poselstvím J. A. Komenského velmi 
názorné a hravé) metody výuky. Studenti mohou 
proplouvat leckdy tajuplnými vodami matematiky, 
fyziky, zemìpisu i dalších pøedmìtù nejen s úžasem, 
ale také chápavì díky pøehledné a názorné 
prezentaci uèiva. Navíc je to cesta tvoøivá, kdy se 
uèiva mohou studenti leckdy „chopit“ sami. 
To vše by bylo neuskuteènitelné bez nadšených
a novotám stále otevøených kantorù. Nové tøídy totiž 
vznikaly podle plánù, pøedstav i výtvarných vizí 
samotných vyuèujících. Není divu, že k novì 
upraveným uèebnám (a tím pádem i k vyuèování) 
poci�ují témìø mateøský vztah. A ti, jejichž uèebny tyto 
úp ravy  tep rve  èeka j í ,  ho reènì  p l ánu j í
a netrpìlivì vyèkávají své chvíle. Samozøejmì, že 
dojít by mìlo na všechny uèebny a kantory.
Pokud jste alespoò trošku zvìdaví, jak vlastnì nové 
uèebny vypadají a fungují, pøijïte se podívat v sobotu 
14. ledna od 10 do 14 hodin, v Den otevøených dveøí! 
Velmi rádi a ochotnì Vás uvítáme a gymnáziem 
provedeme. 

Na Mikuláše se nìkteøí žáci vyšších roèníkù pøevlékali 
do èertovských kostýmù, aby záhy zjistili, že „bu bu“
v podobì blížícího se pololetí èeká i na nì. Ti nejstarší 
si to snad uvìdomili v rámci prezentaèních akcí 
støedních škol. Teï je pøed nimi volba a povánoèní 
intenzivní pøíprava na pøijímací zkoušky. 
Radostnìji prožívali advent ti mladší. Žáci pøípravné 
tøídy se poprvé zapsali do výètu školních úspìchù 
nejen úèastí ve výtvarné soutìži MDDM Vánoèní 
stromeèek, ale dokonce prvním místem Pavla Síleše. 
V další kategorii téže soutìže obsadily dìti z MŠ 
všechna první tøi místa v poøadí: Vojta Fárek, Lukáš 
Dvorný a Ester Dobrinicová. Úspìšní byli i výtvarníci 
Klaudie Kašinová, Marek Winter, Nella Ondrejková, 
Tereza Provazníková, Jan Šugar ze 3. tøídy, Dominika 
Kotová, Jana Kuèerová, Nikola Liptáková ze 6. tøídy
a sedmáci Eva Krnáèová, Michaela Hranáèová
a Tomáš Ceniga, kteøí obdrželi mimoøádné ocenìní 
poroty v soutìži Za humny mìsta, vyhlášené 
ministerstvem zemìdìlství. 
Pokraèovala i spolupráce žákù 5. C v rámci projektu 
eTwinning s polskou školou se sídlem ve Varšavì. 
Projekt je zamìøen na rozvoj komunikaèních 
dovedností v nìmeckém jazyce prostøednictvím
e-mailu a na rozvíjení partnerských vztahù mezi 
dìtmi v Evropì.

Upozornìní
Netradièní ZÁPIS do 1. roèníkù „Škola hrou“ se 
uskuteèní v pondìlí 16. ledna od 14.30 do 17.30 
hodin a v úterý 17. ledna od 14.30 do 17 hodin.
Školní vzdìlávací program: 
„Každý žák je úspìšný“
Bližší informace na www.zsjvm.cz

ZŠ J. V. Myslbeka a MŠ Ostrov

Na ostrovském gymnáziu by se 
líbilo i J. A. Komenskému

Daniela Brodcová

Mgr. Simona Hnátová

Mgr. Vladimír Vízdal

ZUŠ

Mgr. Libor Háèek

ZŠ Klínovecká informuje

Jana Paøíková

V prosinci se konalo školní kolo turnaje v nohejbalu, 
ve kterém zvítìzila 9. A. Dále to byla soutìž ve 
stolním tenisu a malé kopané. Dramatický kroužek si 
na besídku pøipravil pásmo písnièek a básnièek 
o Vánocích. Navštívili jsme Minidivadélko, kde ZUŠ 
Ostrov pøedvedla svùj komponovaný poøad, který se 
našim žákùm i uèitelùm velmi líbil. Uspoøádali jsme 
také školní soutìž o nejhezèí slohovou práci na téma 
Vánoce. Ukázku jste si již mohli pøeèíst v minulém 
èísle mìsíèníku. Žáci bìhem prosince vyrábìli rùzné 
výrobky a dáreèky, které se posléze rozprodaly na 
prodejní výstavì. Do nového roku 2006 pøejeme 
všem hodnì štìstí a zdraví!

Co mi udìlalo v uplynulém roce nejvìtší radost?
Když jsem se dozvìdìl, že budu mít malého brášku 
(Láïa). Dostala jsem ko�átko (Šárka). Poznala jsem 
správného kamaráda (Renata). Nejvìtší radost jsem 
mìla z výletu do Prahy (Lucka). 
Jaké je mé nejvìtší pøedsevzetí do nového roku?
Pøál bych si udìlat øidièák na motorku (Lukáš). Chci 
pøestat kouøit (Jarda). Polepšit se v chování, nebýt 
drzá a pøestat øíkat vole (Jana). Chtìl bych mít na 
uèòáku dobrý prospìch a vyuèit se (Stanislav). 

Anketa mezi žáky ZaPŠ

Mgr. Libor Velièka
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Kronikáøka Walburga Mikešová

Rozhovor

Kronikáøka mìsta Ostrova Walburga Mikešová má svou kanceláø
v Domì kultury, ve kterém pøed tím, než se zaèala vìnovat kronice, dlouhé 
roky pracovala. Zaèínala tam jako referentka zájmové umìlecké èinnosti, 
byla programovou vedoucí, øeditelkou Domu kultury a zhruba po tøi 
desetiletí byla také èinnou øeditelkou Festivalu Oty Hofmana. 

Zpracovala Irena Janeèková

Jak jste se dostala k práci kronikáøky?

Co všechno Vaše práce zahrnuje?

Kde získáváte informace?

Když pøed pìti lety odcházela ze zdravotních dùvodù 
kronikáøka Jana Rùžièková, spolu s øeditelem Domu 
kultury Markem Poledníèkem mi nabídla, abych se 
ujala vedení mìstské kroniky. Práce kronikáøky mì 
zajímala, nabídku jsem pøijala. Na práci s lidmi jsem 
byla v Domì kultury zvyklá odjakživa, byla jsem ráda, 
že budu v podobném duchu pokraèovat. Nabídka 
mì potìšila tím spíš, že jsem se znala s kolektivem lidí, 
kteøí pravidelnì do kroniky pøispívají, jako napøíklad 
Spolek pøátel Ostrova v èele se Zdenou 
Èepelákovou, panem Fialou a dalšími.
 

Mou nejdùležitìjší povinností je zachytit v èasovém 
sledu všechny významné události ve mìstì, snažím se 
zaznamenat i dìní v blízkém okolí Ostrova. Souèástí 
záznamu je i fotografická dokumentace. Fotky, které 
vìtšinou poøizuji sama, popisuji a ukládám do desek. 
Uložené fotografie zachycují prùbìžnì nejen 
dùležité akce, ale veškerý život ve mìstì, napøíklad 
postup nové výstavby a podobnì. Dennì také 
vystøihuji z regionálních novin všechno, co se týká 
Ostrova a okolí. Do kroniky také patøí rùzné 
dokumenty, napøíklad katalogy, výroèní zprávy ze 
škol, usnesení rady mìsta a zastupitelstva, 
dokumenty o výstavbì nebo o èinnosti rùzných 
spolkù atd. Dennì také zapisuji poèasí.

Pøedevším na Mìstském úøadu Ostrov, za 
spolupráce mìstských odborù a rùzných mìstských 
zaøízení, mezi nimiž je napøíklad Dùm dìtí a mládeže, 
školy, ZUŠ a další instituce. Pravidelnì mi dodávají 
informace také aktivisté rùzných sdružení a spolkù, 
napøíklad Spolek pøátel Ostrova, o kterém jsem se už 
zmínila, ale i bìžní obèané, pamìtníci atd. 
Spolupracují se mnou také bývalí obèané Ostrova,

kteøí teï žijí v zahranièí, naposledy mì navštívili 
èlenové krajanského spolku Heimatverband a bývalý 
ostrovský faráø, pamìtník Rudolf Salzer. Také 
spolupráce s Domem kultury i ostrovskou kabelovou 
televizí je velmi dobrá. Pøi té pøíležitosti bych ráda 
vyzvala všechny obèany, kteøí mají doma staré 
pohlednice nebo fotografie, zachycující dìní
v  Ostrovì, aby je pøinesli.

Pracovat s poèítaèem jsem se nauèila sama už
v døívìjším zamìstnání v Domì kultury. V nìkterých 
menších mìstech èi obcích se ještì udržuje forma 
ruèního zápisu do kroniky, ale spíš kvùli pokraèování 
tradice, která tam nebyla dosud pøerušena. Dnes se již 
za plnohodnotný považuje moderní poèítaèový zápis, 
který umožòuje nejen snadnou èitelnost textù, ale 
také pružnìjší manipulaci bìhem psaní. Vedení 
kroniky i její forma má pøesná pravidla, která 
samozøejmì dodržuji. Celoroèní zápisy schvaluje 
mìstská rada, pøed tím ještì kronika prochází 
jednotlivými odbory Mìsta, kde se kontroluje vìcná 
a odborná správnost zápisù. Jinak naše souèasná 
kronika spadá pod Mìstskou knihovnu Ostrov.

Pomáhám pøi pøípravì výstav, týkajících se života
ve mìstì. Poøádám pravidelné besedy pro žáky 
základních i støedních škol, na kterých dìtem 
vysvìtluji smysl vedení kroniky a seznamuji je
s hlavními událostmi i se staršími záznamy. Zajímavá je 
napøíklad krasopisnì ruènì psaná První èeská školní 
kronika z roku 1927. Studentùm poskytuji informace 
pøi psaní referátù, pøípravì bakaláøských nebo
i diplomových prací. Zajímají se vìtšinou o areál 
Kláštera a Zámecký park. 

Textové záznamy do kroniky píšete na 
poèítaèi?

Souvisí s vedením kroniky nìjaké další 
aktivity?

U kronikáøky se pravidelnì scházejí spolupracující èlenové Spolku pøátel Ostrova Foto: Irena Janeèková

Struktura roèní kroniky

úvodník starosty mìsta
práce Mìstského úøadu
složení obyvatel
hospodaøení (zamìstnanost, prùmìrná mzda ad.)
prùmysl, zemìdìlství, životní prostøedí, obchod, 
bankovnictví, doprava...
veøejný život (kultura, školství, sociální a zdravotní 
struktura)
poèasí 
osobnosti roku
rùzné

Walburga Mikešová se Zdenou Janischovou (vlevo) nahlížejí 
do starých dokumentù

Kronika opatruje mezi starými dokumenty i pùvodní mìstský znak

Foto: Irena Janeèková

Veškeré zápisy do kroniky provádí kronikáøka na poèítaèi
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K I N O K A V Á R N A LEDEN
KINOKAVÁRNA OD 15.00 HODIN

KINOKAVÁRNA OD 17.30 HODIN

KINOKAVÁRNA OD 20.00 HODIN

KINOKAVÁRNA OD 17.30 HODIN

CO PØIPRAVUJEME V KINÌ 
NA ÚNOR?

PÙJÈOVNA DVD
Domu kultury Ostrov

Novinky na DVD

1. nedìle, 
90 minut, vstupné: 60 Kè, pøístupný dìtem a rodièùm

Nejnovìjší pohádka režiséra Jiøího Stracha
 

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

Pásmo pohádek pro nejmenší diváky
 

15. nedìle, 
86 minut, vstupné: 35 Kè, pøístupný dìtem a rodièùm

Z doby ledové do doby plechové
Èeská verze
  

22. nedìle, 64 minut, vstupné: 25 Kè, pøístupný dìtem 
a rodièùm

Pásmo pohádek pro nejmenší diváky

29. nedìle, 91 minut, vstupné: 35 Kè, pøístupný dìtem 
a rodièùm

I malí hrdinové mohou být velkými hrdiny
Èeská verze

ANDÌL PÁNÌ

PARAPLÍÈKO

ROBOTI

POHÁDKY POD SNÌHEM

HRDINOVÉ Z ØÍŠE GAJA

1. nedìle, 90 minut, premiéra
Vstupné: 60 Kè, mládeži pøístupný

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

5. ètvrtek, 95 minut, èeské titulky, premiéra
Vstupné: 60 Kè, mládeži nepøístupný

Šílený pøíbìh skuteèného muže. Neobyèejnì poutavý a tragický 
pøíbìh Sama Bickea, muže, který byl v roce 1974 dohnán
k naplánování atentátu na 37. prezidenta Spojených státù 
amerických. Film je natoèen podle skuteèných událostí.  
Produkce: USA/Mexiko. Žánr: drama

6. až 8. pátek až nedìle, 130 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 60 Kè, do 12 let nevhodný

Oscarový režisér Roman Polanski a scénárista Ronald Harwood 
spoleènì oživují klasický román Charlese Dickense o mladém 
sirotkovi, který se pøimotá k partì kapsáøù. 
Produkce: GB/ÈR/Francie. Žánr: rodinné drama

12. a 13. ètvrtek a pátek, 116 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 55 Kè, mládeži nepøístupný

Lepší pozdì než nikdy. Každý urèitì rád vzpomíná na to, jaké to 
bylo poprvé. Existují jen dvì výjimky: lidé, kterým jejich seznámení 
se sexem tragicky nevyšlo, a Andy Stitzer (Steve Carell). 
Produkce: USA. Žánr: komedie

14. a 15. sobota a nedìle, 105 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 55 Kè, mládeži nepøístupný

Peklo už není hra. Výzkumnému týmu na planetì Mars se 
nekontrolovanými pokusy podaøilo doslova otevøít brány do pekel, 
z nichž se vynoøily davy hrùzostrašných monster, která slídí po 
chodbách základny a likvidují vše živé. Je vùbec v lidských silách 
tuhle strašnou noèní mùru zastavit? 
Produkce: USA/ÈR. Žánr: akèní horor

ANDÌL PÁNÌ

ZABIJI NIXONA

OLIVER TWIST

40 LET PANIC

DOOM

Zaèátky pøedstavení v 17.30, není-li uvedeno jinak

19. a 20. ètvrtek a pátek, 98 minut, èeské titulky, 
premiéra
vstupné: 65 Kè, do 12 let nevhodný

Noèní mùra tisíce metrù nad zemí. Na cestì z Berlína do New 
Yorku potká Kyle Pratt (Jodie Foster) ta nejhorší noèní mùra každé 
matky: v rozlehlých prostorách moderního Boeingu 474 se beze 
stopy ztratí její šestiletá dcera. 
Produkce: USA. Žánr: akèní drama

21. a 22. sobota a nedìle, 130 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 55 Kè, mládeži pøístupný

Snímek pochází z dílny režiséra L.A. Pøísnì tajné a scenáristky filmu 
Erin Brockovich. Sestry Maggie (Cameron Diaz) a Rose (Toni 
Collette) nemají kromì velikosti bot osm a pùl zdánlivì vùbec nic 
spoleèného. Jsou sice nejlepší kamarádky, ale zároveò absolutní 
protipóly, když pøijde na hodnoty, cíle a životní styl. 
Produkce: USA . Žánr: komedie

26. a 27. ètvrtek a pátek, 112 minut, premiéra
Vstupné: 80 Kè, mládeži pøístupný

Nová rodinná komedie Marie Poledòákové o tom, že nikdo 
nechce zùstat sám. Marie Poledòáková se po šestnácti letech vrátila 
k filmové režii a vytvoøila strhující pøíbìh. Opìt prokázala svou 
jedineènost, smysl pro humor i mistrovství. Znovu diváky pobaví 
v laskavé rodinné komedii. 
Produkce: ÈR. Žánr: rodinná komedie

28. a 29. sobota a nedìle, 88 minut,  pøedpremiéra
vstupné: 70 Kè, mládeži nepøístupný

… aneb návod, jak si koneènì dosyta užít prázdniny
Tento film uvádíme v našem kinì v pøedpremiéøe!
Høejivá komedie plná lechtivého humoru, pøekvapivých situací
a vtipných hlášek. Hlavní role si zahráli zaèínající herci David 
Voboøil, Michal Hruška a Tomáš Žateèka. Hlavní dívèí role byla 
svìøena loòské finalistce Superstar Šárce Vaòkové. 
Produkce: ÈR. Žánr: komedie

TAJEMNÝ LET

ZNÁ JI JAKO SVÝ BOTY

JAK SE KROTÍ KROKODÝLI

PANIC JE NA NIC 

Zaèátky pøedstavení ve 20.00, není-li uvedeno jinak 

6. a 7. pátek a sobota, 103 minut, èeské titulky, premiéra
Vstupné: 55 Kè, mládeži nepøístupný

Cestovní kanceláø Time Safari nabízí lákavou atrakci  cestování
v èase a lov dinosaurù. Zabití motýla na prehistorickém safari ale 
ohrozí existenci celého lidstva. Zaèíná se mìnit vegetace, mizí lidé
i celé budovy, objevují se nebezpeèní, nikdy nevidìní predátoøi...  
Produkce: USA/Nìmecko. Žánr: akèní dobrodružné sci-fi

13. a 14. pátek a sobota, 105 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 55 Kè, mládeži nepøístupný

Don Johnston (Bill Murray) je klasickým pøedstavitelem muže, 
kterému je cizí dlouhodobý vztah a rodinný život. Vše se mìní ve 
chvíli, kdy se z anonymního dopisu dozvídá, že je otcem syna,
o kterém nevìdìl. Hvìzdné herecké obsazení, ale také pøitažlivé 
téma filmu. 
Produkce: USA. Žánr: komedie

20. a 21. pátek a sobota, 90 minut, èeské titulky, premiéra
Vstupné: 65 Kè, mládeži nepøístupný

Vstup na vlastní riziko! Divoká celoveèerní animovaná komedie, 
která rozhodnì není pro dìti. Film, který má potenciál stát se 
kultovním. Modernizovaná verze Romea a Julie. Pøátelé versus 
nepøátelé, láska versus sex, zloèin versus respekt. 
Produkce: Maïarsko. Žánr: komedie

27. a 28. pátek a sobota, 160 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 75 Kè, mládeži pøístupný, dvojprogram s pøestávkou

Teprve teï se vrací král. Peter Jackson, držitel Oscara za režii Pána 
prstenù, si splnil dìtský sen, když znovu pøivedl na filmové plátno 
King Konga. Nejslavnìjší monstrum filmové historie tak prožívá 
úžasný návrat s pomocí režiséra, který dokáže skloubit 
nejmodernìjší trikové efekty s velkolepou výpravou, zajímavými 
postavami a strhujícím pøíbìhem. 
Produkce: USA. Žánr: dobrodružný

LOVCI DINOSAURÙ

ZLOMENÉ KVÌTINY

DISTRIKT!

KING KONG

HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR
Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deštì
V moci ïábla
A co když je to pravda
Noc s nabroušenou bøitvou

Zaèátky pøedstavení v 15.00, není-li uvedeno jinak

ARSENE LUPIN
Umìní pøevleku ohromovalo jeho pøátele, nepøátele 
i obìti 

BIBI BLOCKSBERK: Tajemství modrých sov
Prázdninové dobrodružství malé èarodìjky 

SAW: PØÍSNÌ TAJNÁ MISE
Nejinteligentnìjší zbraò svìta jako protivník v boj. 

VÁLKA SVÌTÙ
Neuvìøitelné dobrodružství. 

PØEŽÍT VÁNOCE
Výborná komedie, která vám dokáže, že vaše rodina 
je na tom ještì dobøe 

TO NEJLEPŠÍ Z VEÈERNÍÈKÙ
Výbìr z nejoblíbenìjších veèerníèkù 

LÁSKA A JINÉ PRÙŠVIHY
Chcete otestovat svého manžela? 

SIN CITY
Není spravedlnosti bez høíchu 

FANTASTICKÁ ÈTYØKA
Pøipravte se na fantastické 

VÁLKA POLICAJTÙ
Vyšetøování dvou zcela rozdílných policistù

STAR WARS: EPIZODA III  POMSTA SITHÙ
Celá sága je koneènì završena 

Pondìlí - sobota                8.00 - 21.00 
Nedìle    9.00 - 11.00    16.00 - 21.00

Pùjèovna DVD otevøena:

Každé desáté DVD zdarma
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LEDEN

Leden, Stará radnice Ostrov
Výstava
Zdenìk Slába a Libor Michalák

Výstava keramických artefaktù a knižní tvorby 
s vizuálním obsahem.Výstava je prodejní. 
Ukonèení 30. ledna 2006
Vstupné: 10 Kè

17. ledna 19.00 hod., Stará radnice Ostrov

Buddhismus pøináší informace o podstatì mysli 
a konkrétní metody umožòující podstatu mysli 
trvale prožívat. Existuje více než dva a pùl tisíce let. 
Zahrnuje v sobì prvky náboženství, filozofie
a psychologie. Je zbaven víry, dogmat a zákazù. 
Pracuje s lidskou zralostí, kritièností i s již získanými 
zkušenostmi a pøímo se dotýká naší každodenní 
skuteènosti.  Pøednáší Jakub Kadlec, prezident 
Spoleènosti Diamantové cesty, která sdružuje více 
než 40 meditaèních center v Èeské republice. V roce 
2002 byl lámou Olem Nydahlem požádán, aby sám 
pøedával buddhistické uèení.
Vstupné: 40 Kè „M“

19. ledna 19.00 hod.,  divadelní sál DK Ostrov 

uvádí premiéry roku 2005
Flash Back, Écru, Fievre, Paganini 
Vstupné: 70 Kè

22. ledna 19.30 hod., divadelní sál DK Ostrov

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 mnoho: napøíklad 
nadìje, protože ta nikdy neumøe døív než vy.
Vstupné:  250,  230,  190,  150 Kè

Program Domu kultury

PTÁKOVINY

BUDDHISMUS DIAMANTOVÉ CESTY

BALET PRAHA JUNIOR

VELKÁ ZEBRA ANEB JAKŽE SE TO 
JMENUJETE?

31. ledna 17.00 hod.,  DK Ostrov

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

TANEÈNÍ PODVEÈER

V hlavních rolích:
Eva ............................... Miluše ŠPLECHTOVÁ
Geoffrey ...................... Martin PREISS
Marion ........................ Valérie ZAWADSKÁ
Ronald ......................... Jan HRUŠÍNSKÝ
Jana .............................. Anna BENDOVÁ
Sidney .......................... Jaroslav PLESL
Ze zvukového záznamu:
Lotty a Dick Potterovi ... Adéla a Dalibor 
GONDÍKOVI
Pes Jirka ....................... Petr MARTINÁK 

Hoøká komedie o tøech vánoèních setkáních tøí 
manželských párù, plná originálního anglického 
humoru. Jste dokonale pøipraveni na vánoèní 
veèírek? Pití, obèerstvení, spoleèenské hry? Ale co 
když hostitelé jsou nudní a hosté nevychovaní?
A život? Není to vlastnì také jedna velká spoleèenská 
hra, v níž si hráèi vymìòují místa? Kdo byl na poèátku 
dole, úspìšnì se škrábe nahoru, ten kdo sedìl na 
vršku, klouže dolù na dno. Neúspìšní se stávají 
úspìšnými, neš�astní š�astnými a naopak. Tak jako 
naši hrdinové. Každé škobrtnutí vás stojí jeden fant. 
A vy nesmíte pøestat hrát. Nesmíte pøestat tanèit! Kdo 
vydrží až do finále, toho èeká Nadílka! 

28. února 19.30 hod., divadelní sál DK Ostrov
DIVADELNÍ SPOLEÈNOST JANA 
HRUŠÍNSKÉHO

NADÍLKA

Pøipravujeme:
 5.února, Dùm kultury Ostrov

Zemská a regionální liga Disco Dance a pohárová 
soutìž Hobby Disco Dance Solo a Mini Disco Dance. 
V této soutìži bojují èlenové ÈMTO - dìti, junioøi
a hlavní (dospìlí) o body, které se jim pøipoèítávají
do žebøíèku všech soutìží. Postupuje se do dalších 
kol až do finále.

VELKÁ CENA MÌSTA OSTROVA

Taneèní skupina Mirákl Sokolov
21.00 hod. PETR KOLÁØ
22.00 hod. Taneèní skupina Mirákl
23.45 hod. Losování vstupenek
24.00 hod. Pùlnoèní pøekvapení
Kavárna DK
Diskotéka
T-klub
DUO Víšek

Vstupné: 150 až 290 Kè

26. ledna 19.00 hod., Stará radnice Ostrov

Povídání Chaima Koèího o tom, že ještì dnes kolem 
nás žijí pøíslušníci židovského národa, a� už svou 
pøíslušnost k nìmu pojímají jakkoli. Ještì dnes 
pokraèují v soužití s èeskou spoleèností, v soužití, 
které zaèalo již ve støedovìku, bylo narušeno 
mnoha vlnami násilí a pøedevším tou nejvìtší, Šoa.  
Jak zapùsobila Šoa na èeskou židovskou komunitu, 
jak tato komunita žije dnes a co je pravda na 
smyšlenkách, které ještì ve 21. století tento národ 
obklopují. 
Vstupné: 40 Kè, „M“
Pøednáška je poøádána ke Dni památky obìtí 
holocaustu a pøedcházení zloèinùm proti lidskosti

28. ledna 19.45 hod.,  Dùm kultury Ostrov

Spoleèenský sál
19.45 hod. Uvítací nápoj 
20.00 hod.  Slavnostní pøedtanèení

ŽIDÉ TU STÁLE ŽIJÍ 

PLES DOMU KULTURY OSTROV



Ostrovský mìsíèník
Leden 2006 9

Kultura

Znám dost mladých lidí, kteøí odmítají chodit do 
taneèních a musím se pøiznat, že i já mezi nì kdysi 
patøila. Kdybych ale tušila, kolik si tím pøipravuji do 
budoucna nepøíjemností, urèitì bych pøekonala 
poèáteèní nechu� a do taneèního kurzu nastoupila. 
Dùvodem pro odmítání výuky klasických tancù bývá 
odpor ke všemu konvenènímu, neochota ztrapòovat 
se pøed ostatními, nìkdy jen pohodlnost, jindy 
nedostateènì atraktivní obleèení z dùvodù 
omezených finanèních prostøedkù v rodinì. Všechny 
tyto dùvody jsou ale malièkostí v porovnáním s tím, 
co mùže tyto mladé lidi, nezauèené v tanci a spo- 
leèenské výchovì, èekat v pozdìjších letech.
Ti stateènìjší v dospìlosti na taneèní zábavu vyrazí 
a bojují se svou neznalostí jak umí, spoléhají se 
pøitom na jakýsi pøirozený pohybový instinkt, který je 
ovšem nejednou zradí. Èastým jevem bývá dospìlý 
muž, šlapající pøi tanci cizí dámì nejen na špièky bot, 

Pod èarou
Trapasy aneb Choïte do taneèních

ale dokonce i na nárty a kotníky. Nejednou jsem byla 
svìdkem pádu páru tanèícího uprostøed parketu, 
který nezpùsobila opilost, nýbrž zapletení a zamotání 
nohou do sebe. Samozøejmì, tyto scénky bývají pro 
ostatní pøihlížející vdìènou pøíležitostí hlasitì se 
zasmát, což sice postiženým na náladì nepøidá, ale 
aspoò je veselo. Horší je to tehdy, když svùj handicap 
lidé tají, ale díky nìmu se chovají nepøirozenì. 
Dùsledkem pak mùže být tøeba znièení zaèínajícího 
vztahu, když mladík odmítne dívku vyzvat k tanci, 
protože ho „bolí zub“, nebo když se dívka vymlouvá, 
že nemùže jít na ples, protože „nemá èas“, zatímco je 
pak pøistižena, jak ve stejné dobì sedí s pøítelkyní 
v kinì. 
Já sama si vzpomínám na jeden trapas v dobì, kdy 
jsem si sice málem vytanèila duši z tìla na rockových 
koncertech, ale chodit do klasických taneèních jsem 
nechtìla. Jednou jsem pak navštívila s kamarádkou 

taneèní zábavu, na které jsem se krèila u stolu
a snažila se být neviditelná, jen aby mì nìkdo 
nevyzval na polku èi waltz, a zatímco ona se plavnì 
vznášela s chlapci po parketu, já jsem si v duchu 
opakovala nauèenou vìtu, která už sama o sobì 
znìla na taneèní zábavì hodnì hloupì: Promiòte, já 
netanèím.  
A pak se to stalo: vysoký mladík v šedém obleku, asi 
tak dvacetiletý, se blížil ke mnì a už zdálky se mi díval 
do oèí. Cítila jsem, jak se mi krátí dech a rudnu, když 
jsem na jeho: „S dovolením,“ odpovídala tou na- 
uèenou vìtou: „Promiòte, já netanèím“. On na mì 
chvilku zíral, a pak svou prosbu s trochu vìtším 
dùrazem zopakoval. Já na to znovu odpovìdìla, že 
vážnì netanèím, on už velmi netrpìlivì øekl potøetí to 
své: „S dovolením,“ a pak pokraèoval: „Vážená 
sleèno, je mi úplnì jedno, jestli tanèíte nebo ne, já jen 
potøebuji kolem projít, tak kdybyste mi laskavì 
uhnula s tou židlí.“ Stydìla jsem se tenkrát tolik, že 
jsem se tomu dokázala zasmát až po letech.

Libor Michalák 

Knihaøina Libora Michaláka je velmi nároèná práce, 

která pøipomíná špièkové krejèíøské øemeslo. Výroba 

miniaturních knížek totiž vyžaduje dokonalé a pøesné 

zpracování a pøedevším notnou dávku trpìlivosti. 

Pùvodem Ostravák vystøídal nìkolik profesí, byl 

napøíklad zootechnikem, plánovaèem, ekonomem, 

pracoval v reklamì i cestovním ruchu. Nyní je 

odborným asistentem na ekonomické fakultì

v Chebu. Uèitel marketingu ale dává pøed honbou 

za penìzi pøednost tvorbì lidem pro radost. Osobitì 

pojaté knižní vazbì se vìnuje už více než dvacet let.
Než se zranil pøi jízdì na motorce, kdy mu jako 

následek úrazu ochrnula levá ruka, hrával na kytaru

a bendžo. V Ostravì, kde tehdy žil, prošel nìkolika 

malými divadly, ve kterých úèinkoval spolu s Luïkem 

Nekudou a Tomášem Slámou. Nakonec si musel 

najít jinou radost a zpùsob vyžití, tak se dal na výrobu 

knížek. Liborova manželka Irena Michaláková, 

knihovnice chebského muzea, ho seznámila

s restaurátorem Milanem Kodejšem. Právì ten ho 

nauèil šít knížky. Inspiroval jej také knihkupec Vrá�a 

Ebr, který mu poprvé ukázal knižní kuriozity. 

KnížeèkyLibora Michaláka jsou pìkné nejen na 

pohled, mají v sobì i humor, napøíklad Best-celer 

umístìný v celerové bulvì, nebo mini knížka

s ruèièkou od panenky, nazvaná Èí ruèka? Pøíruèka! 

a mnoho dalších. Vyrobil tisíce malých knížek, ale on 

sám jich moc nemá. „Všechny jsem je rozdal,“ 

vysvìtluje umìlec.
Jednou z dalších aktivit Libora Michaláka je akce Kýbl 

akademické krve, kterou se studenty pøed lety založil. 

On sám je velmi aktivním bezplatným dárcem krve

a díky jeho vrozené skromnosti o nìm málokdo ví, 

že je také držitelem ceny Oscar 2002 za osobní 

stateènost a záchranu lidského života, kterou mu 

udìlil koncern Vltava-Labe.
Miniaturní knižní vazbu si mohou ètenáøi pøijít 

prohlédnout na Starou radnici, kde bude Libor 

Michalák vystavuje své práce do 30. ledna spolu

s keramikem Zdeòkem Slábou. 

Libor Michalák s Tomášem Slámou, s nímž kdysi úèinkoval v ostravských divadlech
Foto:  Soukromý archiv

(jan)

Kniha pøítel èlovìka

Vyšla nová kniha

A co dìti, 
mají si kde hrát?
Text známé písnì hudební skupiny Katapult 
pøedznamenal téma 38. roèníku Dìtského 
filmového a televizního festivalu Oty Hofmana, 
kterým bude Hudební Ostrov
Kromì nesoutìžní pøehlídky èeských hudebních 
filmù nebude chybìt koncert skupiny Katapult a opìt 
bude s festivalovým tématem spojena soutìž pro 
mladé autory z celé Èeské republiky. Tentokrát 
budou soutìžící skládat text písnì, který bude pozdìji 
zhudebnìn a nazpíván známým umìlcem. 
Propozice soutìže na www.festivalostrov.cz. 
Snad nejvìtší novinkou je zaøazení nesoutìžní 
pøehlídky filmù evropské televizní tvorby pro všechny 
vìkové skupiny. Menší dìti se mohou tìšit na 
animované filmy, starší dìti a studenti zhlédnou 
nauèné dokumentární  snímky,  pø ís tupné
i veøejnosti. Další novinky: Festivalová školka zahrnu-
jící program pro nejmenší návštìvníky v doprovodu 
rodièù, soutìž Bludištì pro školy, jejímž 
vyvrcholením by mìla být velká diskotéka, pøehlídka 
dìtské video tvorby a semináø Média, žurnalistika
a spoleènost, jehož cílem je pøedevším zlepšení 
mediálního vzdìlání dìtí a mládeže.

Ing. Marek Poledníèek

 Irena Janeèková
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V zimì je ple� mnohem náchylnìjší k nejrùznìjším 
poškozením následkem poèasí. Je to zpùsobeno 
pøedevším èastým pøechodem z tepla do mrazu, kdy 
se naše pokožka musí vyrovnávat se zmìnami 
teploty. Èastým jevem jsou popraskané cévky, které 
leží pod povrchem kùže a v oblièeji nakreslí èerve-
nomodré vìtvièky a skvrnky.
 

Praskání podkožních cévek zpùsobuje vrozená 
tenkost cévních stìn a postihuje všechny typy pleti. 
„Pøestože jsou hlavním viníkem dìdièné vlivy, na 
neošetøené kùži se stav zbyteènì zhoršuje. 
Nejdùležitìjší ochranou proti mrazu je kvalitní 
mastný krém, vysušená pokožka je více zranitelná,“ 
radí kosmetièka Irena Švajková. Tuk obsažený
v mastném krému chrání kùži èásteènì i pøed 
omrzlinami. Døíve se zakazovalo zimní používání 
hydrataèních krémù, které dodávají pleti vodu, aby 
nedošlo k popraskání kùže. Poslední výzkumy ale 
tento zákaz zpochybòují. „Pravda je, že hydrataèní 
krém není vhodný do silných mrazù a extrémních 
horských podmínek. Jinak ale napøíklad v bytech 
a kanceláøích, kde je suchý vzduch a teplo, je 
hydratace i výživa kùže nutná, a to po celý rok,“ 
dodává kosmetièka Švajková. Dùležité je také chránit 
ple� pøed sluneèním záøením, protože i když je v zimì 
sluneèního svitu ménì, odraz od bílého snìhu jeho 
intenzitu násobí. V horském prostøedí je pak ochrana 
pøed sluncem naprosto nezbytná.

Proti mrazu chrání mastný krém

V zimì ple� trpí nejvíc

Kosmetièka Irena Švajková radí ochranu pleti v zimì jak ženám, 
tak i mužùm a dìtem                               Foto: Irena Janeèková 

Co si obléknout na ples?

21. ledna   Rybáøský ples
28. ledna   Ples Domu kultury Ostrov
  4. února   Ples ZUŠ Ostrov
18. února   Ples sportovcù

Závoje ani rukavièky se už dnes nenosí, o to vìtší pozornost je tøeba 
vìnovat úèesu a úpravì rukou             Foto: Z archivu Kroniky mìsta

Divadlo Na Jezerce
pøedstavení Nadílka 
28. února, divadelní sál DK Ostrov

Taneèní veèery 

Orchestr, který vystupuje pod názvem Estrádní 
orchestr Domu kultury, existuje již 50let
a prošlo jím mnoho hudebníkù. V zaèátcích mìl i pøes 
60 èlenù, èasem stále muzikanti ubývali, dnes 
orchestr hraje jen se šesti muzikanty. V nìkte-
rých poøadech vystupují i zpìvaèky, Alibabky.
Èlenové Estrádního orchestru DK se rozhodli zmìnit 
svùj název tak, aby více odpovídal jejich souèasné 
programové náplni. Od ledna se budou jmenovat 
Taneèní orchestr a váš oblíbený poøad najdete pod 
názvem Taneèní podveèer. I nadále jsou taneèní 
veèery urèené milovníkùm starších melodií
z muzikálù, operet a divadelních pøedstavení (k tanci 
pak jsou pøipravené waltz, tango, valèík a polka). 
Zmìna názvu však není zmìnou jedinou. Od ledna 
2006 se Taneèní veèery opìt vrátí do novì 
zrekonstruovaných prostor T klubu, kde je velmi 
pøíjemné posezení s širokou nabídkou obèerstvení.
Taneèní orchestr je spoleènost hudebních nadšencù, 
kteøí spoleènì zkoušejí a hrají. Pokud hrajete na 
nìjaký hudební nástroj, rádi Vás mezi sebou  uvítají. 

Jaroslava Rošková, programové oddìlení DK

Co si obléknout na ples? 

Vrátily se dámské korzety

Pozor na nohy a ruce

S ozdobami opatrnì

Souèasná doba je naštìstí natolik shovívavá, že 
dovoluje jakýkoli styl, není nutné být obleèen vždy 
podle posledního módního trendu. Za mnohem 
dùležitìjší považují odborníci na plesovou módu 
èistotu, upravenost a pøimìøenost. Samozøejmostí by 
mìla být pøed odchodem na ples koupel, a to platí 
nejen pro ženy, ale i muže, kteøí na to nìkdy 
zapomínají.

Nejnovìjší módou jsou plesové šaty s korzetem, bez 
ramínek nebo s úzkými ramínky (obr. 1 a 2). Suknì 
bývá splývavá, pøes boky pøiléhavá, dolù se rozšiøující. 
Takový støih sluší zejména ženám s plnìjšími òadry, 
šaty zakryjí i drobné nedokonalosti na bøišních 
partiích. Ženy s malým poprsím a úzkými rameny 
ocení šaty s vykrojenými rameny a zapínáním za 
krkem (obr. 3). Stále módní jsou vysoké rozparky. 
Nejvìtším hitem korzetových šatù je pak široká 
stupòovitá suknì, kterou návrháøi doporuèují 
pøedevším vysokým, štíhlým postavám. Na druhé 
stranì je možné obléknout na ples jako obmìnu 
klasické módy i široké kalhoty s pøiléhavou halenkou, 
takzvaným topem, což asi ocení pøedevším mladší 
návštìvnice taneèní zábavy. Muži vìtšinou oblékají 
klasický tmavý oblek, nìkdy s vestou, doplnìný bílou 
košilí a motýlkem nebo kravatou.

K plesovým šatùm se doporuèují vìtšinou páskové 
zlaté èi støíbrné støevíce s jehlovým podpatkem, které 
se hodí ke všem typùm spoleèenského obleèení. 
Pozor však je tøeba dát na to, aby dáma v jehlových 
støevících nechodila díky bolesti nejistým krokem,
v takovém pøípadì jsou vhodnìjší boty se širšími
a nižšími podpatky, které rozhodnì, jsou-li èisté
a neochozené, nikdo nepovažuje za pøestupek proti 
spoleèenským pravidlùm. Velmi dùležitou zásadou 
jsou upravené nohy s dokonale èistými a krátkými 
nehty. Jestliže nemá žena do páskových støevíèkù 
punèochy bez zesílených èástí na patì a špièce, je lépe 
jít naboso. Má-li  pøitom dokonale upravené nohy 
pedikúrou, je taková možnost tolerována i odbor- 
níky. Pánové by pak mìli dbát pøedevším na èistotu
a vhodný výbìr svých bot, rozhodnì se pro tanec 
nehodí polobotky s podrážkou zvanou traktory. Další 
pozornost je nutné vìnovat také rukám a manikúøe, 
protože s vymizením módy spoleèenských rukavièek 
je na ruce vždy dobøe vidìt.

Doplòky jsou vždy vìcí osobnosti nositelky a vypo- 
vídají o ní více než ostatní složky odìvu. Pøi jejich 
volbì je ale vhodná opatrnost, hlavnì co se množství 
týèe. Do módy se vrátila štrasová bižuterie, která 
výraznì zvyšuje osobní kouzlo každé nositelky. Tady 
ale obzvláš� platí zásada, že ménì je více. Žena by 
mìla mít buï štrasový náhrdelník, nebo náušnice, 
nebo jen náramek, nikoli všechno dohromady. 
Pøimìøenost je nutná i v líèení. Není dobøe vždy vìøit 
tvrzení, že veèerní líèení musí být hodnì výrazné
a tmavé, stejnì jako není vhodné být ve slavnostním 
osvìtlení zcela nenalíèená, protože taková tváø 
vypadá vìtšinou nezdravì.

Plesy v DK Ostrov 
v lednu a únoru

Pøipravujeme na únor

(jan)

Péèe o ple� není jen pro ženy
Mezi lidmi se stále ještì drží pøedsudek, že péèe
o ple� je ženská záležitost, i když z hlediska 
pøirozených pochodù v tìle je to nesmysl. 
„Pøestože pøibývá mužù, kteøí si to nemyslí, mnoho
z nich návštìvu kosmetiky nebo alespoò nákup
v drogerii považuje za zženštilost. To je zkreslený 
úsudek, protože mužská ple� trpí stejnými problémy 
jako ženská. A ještì èastìji se zapomíná na malé dìti, 
které potøebují chránit svou citlivou ple� víc než 
dospìlí, a to už od vìku, kdy jezdí v koèárku. Jako 
ochrana pøitom staèí jakýkoli dìtský mastný krém,“ 
uzavírá kosmetièka. (jan) 



23. srpna 1939 došlo ke sblížení mezi Moskvou 
a Berlínem a byla podepsána smlouva o neútoèení 
mezi Sovìtským svazem a Nìmeckem na deset let 
(vznikl dokument o budoucím sovìtském obsazení 
Pobaltí a Západní Ukrajiny, která tehdy patøila 
k Polsku). Nìmecká vojska 1. záøí 1939 pøekroèila 
polské hranice, zaèala II. svìtová válka. Stalin dal 
rozkaz k útoku na Polsko (17. záøí) a postupnì obsadil 
Západní Ukrajinu. Uprchlíci z Podkarpatské Rusi se 
dostali do zvláštní situace: tam, kde hledali pomoc, 
dostalo se jim nìèeho docela jiného. Mnozí skonèili 
v sovìtských vìznicích, dále pak v pracovních 
táborech (takzvané gulagy). Na vlastní kùži tak 
vlastnì poznali „pøednosti“ sovìtského zøízení. Jejich 
podmínky se èásteènì zlepšily po èervnu 1941, kdy 
Nìmecko napadlo Sovìtský svaz.
 

Nedùvìra k uprchlíkùm trvala až do doby, kdy se 
zaèala v Buzuluku formovat vojenská jednotka pod 
vedením Ludvíka Svobody. Nábor bojovníkù byl 
èasem umožnìn i z pracovních táborù. Velkou èást 
vynikajícího Èeskoslovenského praporu a pozdìji 
vyšších útvarù tedy tvoøili právì Podkarpatští. Prošli 
tìžkými boji o Kyjev, Sokolovo a dalšími významnými 
vojenskými operacemi až na hranice naší republiky, 
k Dukelskému prùsmyku (na podzim 1944). Zde zaèal 
další nábor bojovníkù (Slovákù, Rusínù a dalších) do 
Ès. armádního sboru, který významnì pøispìl
k osvobození naší republiky (9. kvìtna 1945) 
a k utvoøení základù nové Èeskoslovenské armády. 
Demobilizace vojákù trvala proto ještì nìkolik týdnù 
a mìsícù. Velkým zklamáním tìchto Rusínù
a Ukrajincù bylo pøipojení Podkarpatska v létì 1945
k Sovìtskému svazu. Domov, za který bojovali, 
vlastnì ztratili. Po zkušenostech se sovìtským 
režimem se už domù nevrátili. Zaèali se usídlovat
a zakládat rodiny vìtšinou v pohranièních èástech 
pováleèné republiky. Právì v Ostrovì a okolí jich 
bylo nemálo. Splynuli s ostatními obyvateli, kteøí byli 
pùvodem z rùzných èástí naší zemì. Mnoho jich už 
zemøelo, ale pøíjmení jejich potomkù potvrzují jejich 
pùvod. 

Podkarpatští ztratili domov, za který 
bojovali
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Dosídlování èeského pohranièí
po II. svìtové válce

ètvrtek 5. ledna, moderuje Jana Pavlíková

18.00   Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 Novoroèní projev starosty mìsta Ostrova 
Bc. Jana Bureše
18.30 Kulturní mìšec
18.45 SOU automobilní a strojírenské Ostrov 
(Kam po ZŠ?)
18.50 Tipy na víkend: Dalovice
18.55 Informaèní servis, závìr

ètvrtek 12. ledna, moderuje Helena Kyselá

18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 Rozhovor na téma: Padesáté výroèí ZUŠ, 
hovoøí øeditelka ZUŠ Ostrov Mgr. Irena Konývková
18.30 S-mix
18.45 Školní støípky: Gymnázium Ostrov
19.00 SOU Škoda Ostrov (Kam po ZŠ?)
19.05 Informaèní servis

ètvrtek 19. ledna

15.00 Jednání Zastupitelstva Ostrov, pøímý pøenos

ètvrtek 26 ledna, moderuje Jana Pavlíková

18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 Rozhovor na téma: Krajská knihovna, hovoøí 
Eva Žáková, øeditelka Krajské knihovny Karlovy Vary
18.30 Promìny 
18.45 Videotip
19.00 SOU Škoda Ostrov (Kam po ZŠ?)
19:10 Informaèní servis

Premiéra vysílání vždy ve ètvrtek 18.00, (Jednání 
zastupitelstva od 15.00), opakování ve ètvrtek od 
19.00 do pátku 10.00, v ostatní dny Informaèní 
smyèka. Zmìna programu vyhrazena!

Celotýdenní vysílání
(sestaveno na základì výsledkù divácké ankety)
pondìlí až støeda, pátek, nedìle:
 
9.00 Mini-zprávy 
 9.05 Zprávy z Ostrova (opakování ze ètvrtka)
 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 ze ètvrtka)
18.20 Informaèní smyèka
21.00 Poøad
21.15 Informaèní smyèka

Ètvrtek:
do 18.00 stejné jak je výše uvedeno (po-st, pá, ne)
18.00 Programový blok dle plánu vysílání
19.00 Opakování programového bloku (do 24.00)

Sobota:
9.00 Opakování ètvrteèního programového bloku 
(do 13.00)
13.00 Informaèní smyèka

Vojtìch Písaèka

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

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

Okolí Kyselky patøilo po osvobození v roce 1945 
rovnìž k novì osídlovaným územím Foto: soukromý archiv Tomáše Moravce

Zaèátky poøadù jsou pouze informativní

Po skonèení II. svìtové války (1945 až 1946) 
prožívalo èeské pohranièí historickou pøemìnu. 
Pùvodní nìmecké obyvatelstvo muselo na základì 
Postupimské dohody opustit svá bydlištì a bylo 
postupnì odsunuto do okupaèních zón v poraženém 
Nìmecku. V pohranièním venkovì a mìstech zaèali 
budovat svùj domov noví dosídlenci. Také v Ostrovì 
došlo k prakticky úplné výmìnì obyvatelstva. 
Koordinaci odsunu a dosídlení øešila ès. vláda 
takzvaným Dosídlovacím plánem ze 4. ledna 1946. 
Noví obyvatelé byli nejen Èeši a Slováci, ale i poèetná 
skupina volyòských Èechù, kteøí se pøestìhovali ze 
Západní Ukrajiny, na základì dohody o reemigraci se 
SSSR z roku 1946. Další významnou skupinou nových 
obyvatel byli Rusíni a Ukrajinci, bývalí obèané èásti 
naší první republiky (1919 až 1939), Podkarpatské 
Rusi. S jejich osudy si válka zahrála opravdu drsnì. Jak 
se dostali nìkteøí až do západního pohranièí 
Èeskoslovenska je nutno vysvìtlit malým exkurzem 
do historie.

Na podzim 1938 byly na základì Mnichovského 
diktátu postoupeny èeské pohranièní oblasti 
Nìmecku a èást jižního Slovenska Maïarsku. 
Zbytek republiky nemìl dlouhého trvání. Hitler
se 6. bøezna 1939 rozhodl definitivnì zlikvidovat 
Èeskoslovensko, za dalších sedm dní okupoval Èechy 
a Moravu, umožnil vznik separátního Slovenského 
štátu a dal Podkarpatskou Rus Maïarùm. Pøes snahy 
o osamostatnìní tohoto území (15. bøezna byla vy- 
hlášena nezávislá Karpatská Ukrajina s prezidentem 
Vološinem) zaèala ve stejný den maïarská armáda 
okupovat tuto karpatskou zemièku. Po pìti dnech 
tvrdých bojù s necelými dvanácti tisíci špatnì 
vyzbrojených mužù Karpatské Sièe a nìkolika 
èeskoslovenskými vojenskými jednotkami bylo 
území Karpatské Ukrajiny obsazeno.

Rùznì poèetné skupiny pøecházely hranice Polska 
a prchaly dále na východ do SSSR, kde hledaly 
ochranu. Ovšem tam je èekalo tragické pøekvapení: 

Karpatská Ukrajina byla obsazena 
Maïarskem

Uprchlíci hledající ochranu skonèili
v sovìtských lágrech
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Zkušení øidièi urèitì znají zásady zimního provozu 
a jen si je èas od èasu pøipomenou, zvýšenou po- 
zornost by zimní jízdì mìli vìnovat pøedevším 
takzvaní sváteèní jezdci. K vybavení vozu v tomto 
období patøí rukavice a škrabka na námrazu, 
odmrazovací sprej na èelní sklo, pro jistotu také 
vleèné lano.

Výmìna letních pneumatik za zimní je jednou z vìcí, 
kterou øidièi èasto nerespektují. Zimní pneumatiky 
mají hlubší vzor s více drážkami, zajiš�ují lepší 
pøilnavost kol k povrchu vozovky a snazší brzdìní, 
použitý materiál se lépe pøizpùsobuje chladu. Pøesto 
se nìkteøí øidièi spoléhají spíš na štìstí. „Nikdy si 
gumy nevymìòuji, jezdím v zimì jen výjimeènì, 
navíc jen po silnici, kde žádná námraza není,“ 
zdùvodòuje padesátiletý Michal z Karlových Varù. 
Velké množství øidièù si vymìòuje pneumatiky pouze 
na hnací nápravì. „Mìním si jen zadní gumy, vpøedu 
nechávám letní, abych ušetøila peníze,“ potvrzuje 
øidièka Saša z Ostrova. Podle názoru odborníkù to ale 
není postaèující. 
„Následky dvojích pneumatik se nìkdy projeví až
v krizové situaci, napøíklad na náledí,“ varuje Adolf 
Hrbek, vedoucí støediska služeb z ostrovského 
Paposu. Jsou-li zimní gumy pouze vzadu, mùže se 
stát, že auto pojede v zatáèce stále rovnì. Pouze 
pøední zimní obutí zase mùže zpùsobit smyk pøi 
vyjíždìní. 
„Velmi dùležitá je také kontrola tlaku vzduchu
v pneumatikách, ten bývá po výmìnì gum v každém 
kole jiný,“ dodává Adolf Hrbek. Pøitom není tøeba 
kola pøehuš�ovat, øidièi by mìli vìdìt, že v chladném 
poèasí ukazuje tlakomìr o trochu nižší hodnoty.

V zimì je nutné zajistit èásti vozu pøed zamrznutím. 
Nemrznoucí smìs je tøeba pøidat nejen do kapaliny
v chladièi, ale také do ostøikovaèù. „Èasto se 
zapomíná na kontrolu náplnì elektrolytu
v akumulátoru, ve kterém se v létì mohla èásteènì 
voda odpaøit. Dolitím destilované vody zabrání øidiè 
rozpadání olovìných èástí uvnitø akumulátoru, ty 
musí být stále ponoøené,“ pøipomíná Adolf Hrbek.
V zimì je také nutné èastìji kontrolovat stav baterie, 
která se v mrazu rychleji vybíjí. Vhodné je používat 
speciální motorový olej pro zimní období.

Zimní obutí by mìlo být samozøejmostí

Pozor na mráz

Ranní odstraòování námrazy je v zimním období témìø každodenní povinností automobilistù                                     Foto: Irena Janeèková

Zimní rady pro automobilisty

Dále je tøeba speciálním pøípravkem ošetøit tìsnìní 
ve dveøích, jinak by se øidiè pøi silném mrazu nemusel 
do auta vùbec dostat. Výhodné je také chránit proti 
mrazu na noc èelní sklo z obou stran novinami
a zdvihnout stìraèe.

Nedílnou souèástí zimní péèe by mìlo být spodní 
mytí vozu. Je to dùležité pøedevším jako prevence 
proti rezivìní podvozku a jeho èástí. V domácích 
podmínkách není možné splnit všechny požadavky 
na správnou údržbu, proto by øidièi mìli svùj vùz 
svìøit myèkám, v tomto pøípadì se jim vynaložení 
penìz plnì vyplatí. Myèka podvozek nejen umyje, 
ale také hned vysuší, což je zejména v mrazu dùležité. 
Pokud si to zákazník pøeje, opatøí ještì podvozek 
voskovým ochranným filmem. Dùvodem navíc, proè 
využívat služeb v myèkách, je použití ekologických 

Spodní mytí vozu se vyplatí

chemikálií, které nepoškozují životní prostøedí. 
Spodní mytí je namístì nejen v zimì, ale také na 
podzim a na jaøe.

Jedním z pravidel zimního provozu je zaøadit pøi jízdì 
do kopce vyšší pøevodový stupeò, než jaký øidièi 
bìžnì používají v suchém a teplém poèasí. Pøi sjíždìní 
svahu je naopak vhodný nižší pøevod, aby se snížilo 
riziko zablokování kol. Pøi brždìní v zimì je dùležitá 
nejvyšší opatrnost, výhodné je støídat brždìní 
motorem s brzdovým pedálem, pøièemž je nutné 
provádìt vše pozvolnì. Pokud chtìjí øidièi vyrazit do 
lyžaøských areálù v horských oblastech, nemìli by 
jezdit bez øetìzù. Poslední pøipomínkou je celodenní 
povinnost svítit, která platí od loòského èervence.
V zimním období, kdy je viditelnost témìø stále nízká, 
je to obzvláš� dùležité. Svìtla by øidièi mìli v zimním 
období pravidelnì dennì omývat. 

Zimní jízda má svá pravidla

Že je zdraví v lidském životì bezesporu to nejcennìjší 
si mnozí uvìdomí teprve ve chvíli, kdy onemocní. 
Jednou z možností, jak se chránit pøed rozvinutím 
vážných chorob, jsou preventivní lékaøské prohlídky, 
ty ale nejsou mezi lidmi pøíliš oblíbené. Zvláštì mladí 
lidé nepovažují preventivní návštìvu lékaøe za 
nutnou, dokud nejsou vážnì nemocní. 
„Na preventivní prohlídky chodím teprve od loòska, 
kdy jsem byl na operaci se žaludeèními vøedy. Do té 
doby jsem k doktorovi chodil teprve tehdy, když mi 
nìco bylo,“ pøiznává jednadvacetiletý Pavel, který 
pracuje v obchodním domì jako pokladní. „Já 
chodím jednou roènì na preventivní prohlídky 
k zubaøi a gynekologovi, ale jinou prevenci 
nesleduji,“ uvádí pìtaètyøicetiletá vychovatelka Jana 
z Ostrova. 

Takzvaná primární prevence není cílená na samotné 
onemocnìní, ale na rizika, která toto onemocnìní 
teprve mohou zpùsobit. Hlavním cílem takového  

Primární prevence sleduje možná rizika

O své zdraví bychom mìli peèovat sami

  Irena Janeèková

preventivního vyšetøení je rozpoznání rizik u jedno-
tlivých osob, napøíklad vyšší výskyt nìkterého 
onemocnìní v rodinì, dále nepøíznivé hodnoty 
krevního tlaku èi hladiny cholesterolu, nebo rizikový 
zpùsob života, k nìmuž patøí kouøení, nezdravá 
výživa, nedostatek pohybu atd. Podle Svìtové 
zdravotnické organizace by každý dospìlý èlovìk mìl 
kontrolovat svoji hmotnost, krevní tlak a krevní 
cholesterol, pøípadnì hladinu cukru v krvi. Hmotnost 
si každý mùže sledovat nepochybnì sám, ostatní 
hodnoty je zpravidla nutno nechat si zmìøit ve 
zdravotnickém zaøízení.

Asi nejúèinnìjší formou prevence je dodržování 
takzvaného zdravého zpùsobu života. Vyvážená 
strava s nízkým obsahem tukù, dostateèným 
množstvím zeleniny a ovoce, k tomu pøimìøený 
pohyb, to jsou zásady, které znají i malé dìti. Názory 
na to, co je skuteènì zdravé, se sice rùzní, v jednom se 

Nejlepší prevencí je zdravý životní styl 

ale odborníci shodují: jakákoli jednostranná dieta 
není jako prevence onemocnìní vhodná. 
Jak už to bývá i v ostatních oblastech života, dùležitá 
je pøimìøenost, nic se nemá pøehánìt. Stejnì jako 
lhostejnost, tak ani pøílišná starost o vlastní zdraví není 
to pravé, urèitì by nemìla zaplnit mysl èlovìka 
natolik, aby vìnoval všechen èas jen neustálému 
sledování sebe sama.

 (red)

Optimální tlak je 140 / 90, nebo i nižší. První èíslo 
vyjadøuje takzvaný systolický neboli „stahový“ tlak, 
druhé èíslo udává diastolický neboli „klidový“ tlak 
krve.

Nejèastìjšími rizikovými faktory, které mùžeme 
sami ovlivnit, jsou:

Hlídáte si krevní tlak?

kouøení
stres
mnoho živoèišných tukù a cukru ve stravì
nedostatek pohybu
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Psalo se datum 3.12. 2005, ve mìstì Chodovì se 
uskuteènil 6. roèník Gorenje Cupu . Sešlo se na nìm 
celkem sto závodníkù z rùzných kategorií. Pøijely 
kluby z Prahy, Kladna, Písku, Strakonic, Plznì, 
Karlových Varù. Ani náš klub MDDM Karate Klub 
Ostrov nechybìl. A to bylo velice dobøe, protože naši 
závodníci nedovolili, aby všechna medailová místa 
odvezli soutìžící do Prahy, Strakonic nebo Písku.
Výsledky
Kata mladší žáci: Mynaøík Tomáš, 3.místo
Kata  starší žáci: Hoang David, 1.místo
Kata dorostenky: Lorencová Lucie, 1.místo
Kata team starší žáci ve složení Dìdeèek, Flašar, 
Hoang: 3.místo
Všem závodníkùm upøímnì dìkuji za vzornou 
reprezentaci oddílu.

Tradièní Bìh 17. listopadu, poøádaný atletickým 
oddílem TJ MDDM a Domem dìtí v Ostrovì, má za 
sebou už devìtadvacátou kapitolu. Pravidelnì se
k nìmu sjíždìjí malí i velcí atleti nejen z našeho 
regionu. Tentokrát jich bylo pøesnì 264. V zámec- 
kém parku za pøíjemného sluneèného poèasí 
absolvovali tratì od 150 do 8700 metrù. V kategorii 
dìtí do šesti let si pro zlatou medaili dobìhla Mirka 
Daòhelková z Chodova. Z domácích atletù si vítìzství 
odnesli Lukáš Martínek (nejmladší žáci I.), Markéta 
Lubinová (nejmladší žákynì I.) a Matìj Zicho 
(dorostenci). 

Píše se rok 2006 a mnozí se ptají, jaký tento rok bude. 
Pøejeme všem, aby byl lepší, bohatší a s vìtšími 
možnostmi seberealizace. Maminkám na MD se tato 
možnost nabízí v MC. Pøijïte mezi nás se svými 
dìtmi, které si pohrají v pìkné prostorné hernì se 
svými vrstevníky, vy si odpoèinete, seznámíte se
s ostatními maminkami a podìlíte se o své zkušenosti 
i dovednosti. Každá z nás je v nìèem nejlepší. Staèí 
jen pøijít. Budeme si spoleènì s vašimi dìtmi hrát, 
zpívat, lepit a malovat. Využijte zimní èas a možnost 
setkávat se s ostatními v pøíjemném prostøedí. Tìšíme 
se na vás v úterý až pátek od 9 do 12 hod. pøi 
dopoledních èinnostech nebo odpoledne, kdy 
cvièíme na míèích, jógu nebo orientální tance. Bližší 
informace najdete na letáècích v IC v DK, na 
infokanálu kabelové televize nebo na  tel. 602 747 
447.
Srdeènì zveme také maminky s miminky. Letos první 
Vítání miminek v MC bude v nedìli 29. ledna 
od 14 hod., v poøadí již druhý Tìhotenský kurz zaèíná
v pátek 20. ledna. Na obì tyto akce je nutné vèas se 
pøihlásit.
Pøejeme všem krásný nový rok, hodnì zdraví, štìstí
a lásky!

Výtvarná soutìž Vánoèní stromek

Do soutìže bylo pøijato 64 prací. Porota vyhlásila 
vítìze ve ètyøech kategoriích. Èestné uznání získali 
žáci 9.A ZŠ Májová, 4.B ZŠ Klínovecká a ŠD ZŠ J. V. 
Myslbeka za kolektivní práce. 
I. kategorie 3-5 let:

1. Vojta Fárek, MŠ pøi ZŠ JVM
II. kategorie 6-9 let:

Pavel Síleš, ZŠ Myslbekova
III. kategorie 10-15 let:

1. Sandra Hornová, Nikola Volánková, ZŠ 
Klínovecká 

Novoroèní setkání 
Pátek 13. ledna 18.00, MDDM
Na zaèátku nového roku se na pravidelném setkání 
sejdou dobrovolní a externí pracovníci MDDM, tedy 
ti, kteøí svùj volný èas vìnují dìtem a mládeži ve více 
než stovce zájmových kroužkù MDDM.

Turnaj v shinny
Støeda  11. ledna 15.30, u SMPø 
Tradièní volný turnaj v kolektivní dynamické høe 
severoamerických indiánù. Hra je podobná 
pozemnímu hokeji. Pøijïte si ji vyzkoušet!
 
Zimní florbal 
Na tradièní Zimní florbalový turnaj MDDM Ostrov 
èekají v lednu tøi pokraèování. Jsou urèena i pro 
mimoostrovské florbalisty.
Propozice jsou k dispozici na školách. Pøihlášky
v Domì dìtí vždy do ètvrtka pøed termínem pøíslušné 
kategorie. Prezentace vždy od 8.30 v tìlocviènì ZŠ 
Masarykova, všechny turnaje zaèínají v 9.00. 
Propozice jsou k dispozici na školách. Výsledky všech 
turnajù se zapoèítávají do Olympiády ostrovských 
škol.
So 14. ledna    hoši 4.-5.tø.
So 21. ledna    hoši 2.-3.tø.              
So 28. ledna    dívky 6.-7.tø.
 
Zimní Svatošky
Nedìle 29. ledna, sraz v 10.00 u SMPø
Nenároèná vycházka do chránìné oblasti 
Svatošských skal, spojená s vyprávìním povìstí, které 
se k nim váží. Na akci se pøihlaste  ve stanici do ètvrtka 
26. 1. 

Plavecké kurzy
leden - bøezen
V týdnu 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:
Pondìlí 16.00: MŠ, 1.tø. neplavci
Úterý 16.00: rodièe a dìti

Povídání o….
V mrazivém zimním poèasí nabízí SMPø mimo jiné
i mrazivé téma Pøíèiny vymírání živoèišných druhù. 
V tématu jsou zahrnuty nejen obecné pøíèiny, ale
i  konkrétní pøíklady vyhubení zvíøat, i tìch, které jsou 
na hranici vyhubení. Tento a další výukové programy 
si mùžete zamluvit telefonicky pøímo v SMPø.

Stolní tenis
Od 9. ledna bude v Domì dìtí otevøena herna 
stolního tenisu: pondìlí až ètvrtek od 14.00 do 20.00, 
pátek od 14.00 do 18.00. Pøijïte si zahrát!

Informace
ke všem akcím i k èinnosti  kroužkù v Domì dìtí: 
pondìlí až pátek 8.00 až 20.00, tel. 353 613 248, ve 
Stanici mladých pøírodovìdcù: tel. 353 842 389, 
736 761 913. 

Ani jsme se nenadáli, píše se letopoèet 2006 a do 
poloèasu školního roku zbývá jen jeden mìsíc. 
Prosinec byl plný oèekávání vánoèních svátkù, ale 
také mnoha sportovních soutìží. Dìti I. stupnì se
v rámci Malé sportovní olympiády zúèastnily gymna- 
stického víceboje a plaveckých soutìží. Tradiènì byly 
úspìšnìjší v plavání, když z okrskového kola 
postoupily do okresního finále, v nìmž obsadily 
krásné tøetí místo. Žáci II. stupnì mìli v prosinci 
bohatší program, zúèastnili se postupnì soutìží
ve florbalu, volejbalu, plavání a Vánoèní la�ky ve 
skoku vysokém. Výbornì si vedli florbalisté, žáci
6. a 7. tøíd, kteøí obsadili v Zimním forbalovém turnaji 
MDDM první místo. Ani jednou neprohráli a kromì 
poháru také získali plný poèet bodù do soutìže 
o Pohár starosty mìsta. Ve výborném svìtle se také 
pøedstavily naše mladé volejbalistky, opìt žákynì
6. a 7. tøíd, které se úèastnily krajské soutìže mladších 
žákyò. V soutìži se støetly se soupeøkami ze Sokolova, 
Mariánských Lázní, Karlových Varù a Chodova. 
Dìvèata byla natolik úspìšná, že pro pøíští kola 
krajského soutìže byla nasazena do skupiny nejvyšší 
úrovnì (výsledky Vánoèní la�ky a plaveckých soutìží 
budou známy až po uzávìrce tohoto vydání OM, 
pochlubíme se pøíští mìsíc). Všem žákùm školy 
pøejeme dobrou studijní formu v závìreèném mìsíci 
prvního pololetí a všem našim sportovním 
reprezentantùm mnoho úspìchù v roce 2006!

Chodov 
Gorenje Cup 2005

Mateøské centrum 
Ostrùvek

Sportovní noviny 
ZŠ Masarykova

Bìh 17. listopadu MDDM

Vlasta Schartová, MDDM 

Ivo Hodík st.,1.Dan, vedoucí Karate-Klubu

Karel Daníèek, uèitel TV

(VS)

Lenka Kottková, MC Ostrùvek

Tentokrát závodnikùm pøi Bìhu 17. listopadu v Ostrovì pøálo poèasí Foto: Z archivu MDDM





 




