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Redakèní uzávìrka pøíspìvkù do 
pøíštího èísla je už 8. prosince

Mnozí naši pøedkové se snažili tuto dobu ètyø nedìl pøed 
Vánocemi prožít v zamyšlení nad vlastní otevøeností vùèi 
lidem i vùèi prostøedí, ve kterém žili. Rorátní zpìvy i dnes 
svìdèí o tomto postoji èlovìka. V dobì adventu lidé 
hloubìji nahlíželi v první øadì do svého nitra. Tam 
objevovali poèátky, ale i základy vztahù, ve kterých žili, 
vèetnì i svého vztahu k Bohu. Bez ohledu na tuto poslední 
zmínku prožíváme i my mnohé vztahy, které potøebují 
nutnou rekapitulaci. Advent tímto ztišením dává ve vlast- 
ním nitru možnost osvobodit se od vlastních emocí brá- 
nících pochopit základ toho, proè miluji a komu náleží mé 
srdce. Zdali moje srdce náleží jenom mnì, nebo patøí 
jiným. Pokud patøí jenom mnì, jsem osamocen. Ale 
pokud patøí jiným, jsem bohatý láskou v jejich srdcích.

Advent je tedy výzvou objevit jiné v nás. Staèí nám už 
jenom krùèek k tomu, abychom poznali ve vlastním srdci 
dar, kterým jsou vztahy k tìm, kteøí nás milují. Pøi této 
rekapitulaci objevujeme mnoho pøekážek. Ty nás vzdalují 
jednoho od druhého. Narušují naše vztahy a ruší tak naši 
vlastní životní rovnováhu. Naopak pojmenování tìchto 
skuteèností našeho nitra harmonii života buduje. 

24. prosince:

25. prosince, Boží hod vánoèní: 

26. prosince, Sv. Štìpána:

27. prosince, Sv. Jana Evangelisty:

28. prosince, Sv. Mláïátka betlémská:

29. prosince:
30. prosince:

31. prosinec, Silvestr: 
1. ledna, Nový rok: 

 
21.00 Vánoèní mše sv. (pùlnoèní)

9.00 mše, 15.00 Vánoèní koncert
 

9.00 mše, 15.00 Setkání nejen dìtí u 
jeslièek v kostele sv. Michaela 

 
18.00 mše 

 
18.00 mše

 18.00 mše
 17.00 dìtská mše svatá, 

Kaple sv. Rodiny, Hlavní poutní slavnost 
9.00 mše

9.00 Slavnost Panny Marie Bohorodièky

Advent

Roráty

Slovo „advent“ pochází z latinského „adventus“, což 
znamená „pøíchod“. Advent je tedy pùvodnì vlastnì jakési 
èekání, pøíprava na pøíchod (narození) Ježíše. Adventní 
období trvá ètyøi nedìle pøed slavností Narození Pánì, které 
pøipadá na 25. prosinec.

Roráty jsou písnì, sestavené podle biblických textù. Slovo 
bylo utvoøeno ze zaèátku nejznámìjší latinské adventní 
písnì „Rorate coeli de super...“ („Rosu nám dejte nebe- 
sa...“). Tyto staré nápìvy a texty se zachovaly po celé 
generace a pøi mších se v kostelech zpívají dodnes.  

Advent a Vánoce spolu souvisí
Jsem doma v pokoji. Na stole mi svítí první svíèka na mém adventním vìnci. Pøemýšlím, èím bych mohl udìlat 
radost svým blízkým. Blíží se totiž Vánoce. Tato moje pøedstava je jistì trochu nostalgická. Všichni mnì blízcí 
totiž žijí pøíliš daleko, a navíc se setkávám èím dál tím víc s tím, že mnozí už dnes mají své dárky dávno 
nakoupené nebo je budou shánìt na poslední chvíli. Tak si kladu otázku, zdali má dnes význam mluvit 
o nìjakém adventu?! Vždy� tato doba oficiálnì nazývaná Advent, jak se zdá, už znaky adventu postrádá. Ale 
popravdì: Vánoce bez adventu ani nemùžeme Vánocemi skuteènì nazývat. Jaké místo tedy advent 
v pøedvánoèní dobì má?

Vánoce jsou tak jenom dovršením této rekapitulace. 
Objevujeme tak kromì sebe sama mnohé další, kteøí jsou 
kolem nás. Dárek pod stromeèkem tak mùže být projevem 
právì našeho vnitøního vztahu k tìm, které chceme 
obdarovat. Vždy� dárek není hodnotný tím, kolik stojí, ale 
tím, jestli je darován od srdce. Proto nejvìtším darem je 
èlovìk, který nám dává své srdce. V tom poznáváme i vý- 
znam samotných Vánoc.

(red) 

Marek Hric, páter

Vánoèní bohoslužby v Ostrovì

V ostrovském farním kostele sv. Michaela se v dobì Vánoc konají pravidelnì bohoslužby.                                                           Foto: Boøivoj Hoøínek

Detail místa v Jeruzalémì, na kterém se údajnì narodil 
Ježíš Kristus.            Foto: Dagmar Krásná



hu, zapoèato až koncem letošního dubna. Významná 
èást kalamitního døíví byla odvážena k dalšímu zpra- 
cování právì na manipulaènì expedièní sklad do 
Ostrova. Zde je tøeba pøipomenout, že polámané 
a vyvrácené stromy v lese je nutné podle zákona 
zpracovat a odvézt v urèitém termínu, aby nedošlo 
k rozšíøení hmyzích škùdcù a následné kùrovcové 
kalamitì, která by mìla pro Krušné hory nedozírné 
následky. Proto jsme museli pøijmout opatøení ke 
zintenzivnìní èinnosti. Ostrované mohli tedy v prù- 
bìhu letošního léta a podzimu zaznamenat po mìstì 
èastìjší pohyb souprav na odvoz døíví a souèasnì
 i zvýšenou èinnost na zmínìném místì, tedy provoz 
motorových pil a èelních nakladaèù pøi druhování, 
pøípadnì vagónování døíví na železnièní vleèku. 
V žádném pøípadì však pøi této èinnosti nedošlo 
z naší strany k pøekroèení limitních hodnot hluènosti 
a prašnosti, což potvrdily i pøizvané kontrolní orgány 
a ani nebylo a není naším úmyslem poškozovat 
obèany èi jim znepøíjemòovat život. Je však možné, že 
v prùbìhu letošního teplotnì extrémního léta 
vnímali obèané tuto, oproti minulým rokùm daleko 
intenzivnìjší, pracovní èinnost mnohem citlivìji, což 
se mohlo jevit jako obtìžující. Díky nutným mimo- 
øádným opatøením se nám povedlo zmínìnou kala- 
mitu zpracovat v plném rozsahu a vèas a zabránit tak 
rozšíøení škùdcù a poškození lesù. Domníváme se, že 
tato obì� stála za záchranu našich pøekrásných 
Krušných hor nejen pro nás, ale i pro budoucí 
generace. 

Ostrovský mìsíèník
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Obèané mìsta Ostrova, zejména bydlící v blízkosti 
vlakového nádraží a Moøíèovské ulice, si letos èasto 
stìžovali na zvýšenou hluènost a prašnost v této 
oblasti následkem provozu manipulaènì-expedièní- 
ho skladu, který se zde nachází a je majetkem Lesní 
spoleènosti Støíbro, a.s. Tímto na stížnosti reagujeme, 
a to po dohodì s odborem Životního prostøedí MÚ 
v Ostrovì. Uvedený sklad je kolaudován jako ostatní 
manipulaèní plocha a je využíván pro ukládání vytì- 
ženého døíví, které se zde rozøezáváním druhuje na 
obchodní sortimenty a expeduje k odbìrateli naklá- 
dáním na železnièní vagóny nebo silnièní kamiony. 
Tato èinnost zde probíhá dlouhá léta, dosud bez 
jakýchkoli stížností z øad obèanù èi správních a kon- 
trolních orgánù. Lesní spoleènost Støíbro je soukro- 
mým podnikatelským subjektem, jehož hlavním 
pøedmìtem podnikání jsou komplexní lesnické èin- 
nosti a služby pro vlastníky lesa. V tomto konkrétním 
pøípadì se jedná o dodávku služeb na základì ob- 
chodní smlouvy pro Lesy Èeské republiky (místní or- 
ganizaèní jednotka v Horní Blatné).

Zdejší lesy byly v posledních letech silnì zasaženy 
pøírodními kalamitami, které ponièily znaèné množ- 
ství stromù, jež musely být urychlenì vytìženy a od- 
stranìny. Jednalo se zejména o rozsáhlé vìtrné 
a snìhové kalamity v prùbìhu roku 2005 a celé ná- 
sledující zimy. Naše spoleènost byla požádána Lesy 
ÈR, aby kalamitu zpracovala a døíví z lesních porostù 
vyvezla. Se zpracováním desítek tisíc metrù krych-
lových døíví však mohlo být, díky vysoké vrstvì snì- 

Velmi èasto je židovská tradice konfrontována se 
snahou vysvìtlit její zákonitosti porovnáním 
s nìèím, co je blízké a známé vìtšinové spoleè- 
nosti. Pøestože se mnohdy jedná o poctivou 
snahu o pochopení nìèeho neznámého, dochází 
èasto k úplnì mylným závìrùm.

Právì to je pøípad svátku Chanuka, který je sice ozna- 
èován jako židovské Vánoce, ale fakticky je s nimi 
spojen jen tím, že vìtšinou pøipadá na stejné období. 
Výraz „vìtšinou“ je více než na místì, protože 
židovský kalendáø, který se opírá jak o pohyby Slunce, 
tak i Mìsíce, je tím významnì posunut oproti 
kalendáøi obèanskému. Letošní svátky svìtel, jak se 
Chanuce pøezdívá, zaèínají veèerem 15. prosince 
a konèí západem slunce v sobotu 23. prosince. Stejnì 
jako všechny ostatní svátky, i Chanuka pøipomíná 
dùležitou epizodu v historii židovského národa, a to 
z druhého století pøed obèanským letopoètem. V té- 
to dobì žili Židé ve své vlasti pod nadvládou silnì 
helenizované Asýrie. Tito uchvatitelé Svaté zemì 
zavedli na posvátných místech vlastní zákony a pod 
trestem smrti zakázali vyznávat judaismus ve všech 
jeho podobách. Kromì zakládání tzv. gymnasií, kde 
byli židovští chlapci nuceni k fyzickému cvièení v ne- 
dostateèném odìvu, což se pøíèí židovskému právu, 
které lpí na cudnosti, také na celém území zavedli 
barbarské „právo první noci“. Vše vyvrcholilo v roce 
168 pø.o.l., kdy asyrský vládce svým bezbožným 
jednáním znesvìtil Svatý chrám v Jeruzalémì. Na 
tento bezpøíkladný èin odpovìdìla rodina nejvyššího 
knìze v tomto Chrámu uspoøádáním lidové vzpoury 
proti uchvatitelùm. Rodina kohena Matatjahu Chaš- 
monaje kolem sebe brzy shromáždila skupinu od- 
daných a zaèala poøádat ozbrojené útoky na posádky 
Asyøanù a také na Židy, kteøí se asimilovali a souhlasili 
s novými poøádky. Právì partyzánský zpùsob boje 
vynesl skupince jméno Makabejští. Výraz „makabi“ 
totiž znamená „kladivo“, a právì tak znenadání 
a drtivì Židé útoèili. Pøestože stáli proti veliké pøesile 
pravidelné armády, podaøilo se jim v mìsíci kislevu 
(rozmezí listopadu a prosince) roku 165 pø.o.l. oèistit 
vìtšinu území a 25. kislevu dokonce dobyli i samotný 
jeruzalémský Chrám. Slovo „chanuka“ je totiž zkrat- 
kou pro výraz „odpoèinuli (myšleno od boje) 25“. 
Když se snažili toto nejdùležitìjší místo židovského 
národa znovu zasvìtit pravé službì, zjistili, že není 
dostatek oleje pro zapálení chrámové menory (sed- 
miramenného svícnu), jehož neustálé hoøení symbo- 
lizovalo mimo jiné stálost smlouvy B_ha a Jisraele. 
Byla nalezena jen jediná polovièní míra k naplnìní 
jednoho kahanu menory. Ta byla pøesto zapálena 
a lidé se vzdálili, aby provedli oèistné obøady a vyli- 
sovali nový olivový olej. Jaké bylo jejich pøekvapení, 
když se po týdnu vrátili a zjistili, že malá trocha oleje 
vydržela hoøet celých osm dní. Na památku tohoto 
zázraku a také na památku zázraèného osvobození 
Svaté zemì. Od tìch dob Židé na celém svìtì tìchto 
osm dnù zapalují v podveèer speciální osmiramenný 
svícen. Svícny se zapalují na viditelných místech, aby 
Židé jasnì dokázali, že jsou stále oním vyvoleným 
národem, který má b_ží ochranu, pøièemž se každý 
den pøidává jedno svìtlo navíc, až nakonec poslední 
veèer hoøí celý svícen. V dobì hoøení svìtel se rodiny 
scházejí, vyprávìjí si pøíbìhy ze starých dob, pojídají 
pokrmy peèené na olivovém oleji a dìti hrají hru se 
zvláštní káèou zvanou drejdl. Shromažïování rodin 
a pøipomínání si tradic je možná dalším pojítkem 
s Vánoci, ale skuteènì již úplnì posledním. 

Svátek svìtel 
nejsou židovské Vánoce

Blížící se Vánoce znamenají pro vìtšinu lidí také 
starost, jaký koupit ostatním èlenùm rodiny dá- 
rek. Nìkdo to vyøeší tím, že pod stromeèkem pøe- 
kvapí své nejbližší zvíøátkem. Majitelka zvíøecího 
azylu Macík ale takový postup neschvaluje. 

„Jsem zásadnì proti tomu, aby se jakékoli zvíøe 
darovalo jako pøekvapení. Já sama takové žádosti 
zamítám. Pokud chce nìkdo darovat tøeba koèku 
z našeho útulku, vyžaduji, aby si budoucí majitel pro 
ni pøišel osobnì. S ním pak sepíši darovací smlouvu, 
ve které jsou stanoveny povinnosti budoucího vlast- 
níka a mimo jiné i jeho souhlas, že se pøijdeme za 
nìjaký èas pøesvìdèit, jestli stále koèku má a v jakém 
je stavu,“ øíká Hana Šimková. Smlouva obsahuje také 
záruku, že nový majitel mùže zvíøe kdykoli bez udání 
dùvodu vrátit. Pokud by ji ale od nìkoho dostal jako 
dárek a bez sepsání darovací smlouvy, Macík tako- 
vou koèku nepøijme.

Živá vánoèní pøekvapení mívají nìkdy smutný konec. 
Letos v lednu odchytili ostrovští policisté zakrslého 
králíèka, pobíhajícího po Mírovém námìstí. Právì on 
byl zøejmì jedním z nechtìných vánoèních dárkù. Byl 
prochladlý, vystrašený a velmi pohublý. „Králíèka si 
od nás vzala paní z Chebu, ale za nìjaký èas stejnì 
uhynul na selhání ledvin, ten pobyt v mrazu mìl pro 
nìj osudné následky,“ stìžuje si Hana Šimková. 

Darovaná zvíøata nìkdy konèí špatnì i mimo vánoèní 
èas, vždy se však dá vysledovat souvislost s nìkterou 
roèní dobou. Podle Hany Šimkové podobná situace 
nastává v øíjnu, protože v záøí zaèíná škola. Dìti mají 
ménì èasu, o zvíøe ztratí zájem a darované koèièky 
pak konèí, v tom lepším pøípadì, hozené jako 
odpadky za plot Macíka.

Záchrana zvíøat nemusí mít vždy dobrý konec
Hromadící se toulavé koèky bývají velkou nepøí- 
jemností pro nìkteré velké provozy, napøíklad elek- 
trárny. Jejich odchyt a odvoz do zvíøecího azylu stojí 
peníze, které ale mnohé firmy nechtìjí investovat.
Potom se z koèek stává skuteèný problém, protože 

Chaim Koèí, melamed ŽO Karlovy Vary

(Tradièní pravopis slov B_ha (Boha) a b_ží (boží) je 
dodržen na pøání autora.)

Reakce Lesní spoleènosti na stížnosti obèanù

Ing. Miroslav Rozner, Horní Blatná

Azyl Macík varuje: Zvíøe není vhodný vánoèní dárek

Irena Janeèková

lezou i do strojù a zaøízení a zpùsobí si nejen vlastní 
smrt, ale také nejrùznìjší výpadky ve výrobì. Ovšem 
ani bezmyšlenkovitý sbìr toulavých koèek pod vli- 
vem citového pohnutí není vždy žádoucí, takový 
zachránce by si mìl nejdøív upøímnì zodpovìdìt 
otázku, jestli bude schopen se o nì starat i v násle- 
dujících letech. Majitelka azylu Macík je èasto svìd- 
kem tragických následkù takzvaných dobrých skutkù:
„Velmi smutné bývá vyklízení bytù po smrti opuštì- 
ných starých lidí, kde nacházíme dvacet i více koèek, 
vìtšinou v žalostném stavu. Kdykoli si lidé vezmou na 
starost zvíøe, mìli by mít pøedem ujasnìno a domlu- 
veno, kdo po nich v pøípadì nutnosti péèi o domá- 
cího mazlíèka pøevezme, pro starší obèany to platí 
dvojnásob. Otøesný je jeden z posledních pøípadù, 
který øeší krajská veterinární správa: jedná se o pøíkaz 
k odebrání 105 koèek, žijících u ženy na Karlovarsku. 
Samozøejmì jsou neoèkované a neošetøené, a co je 
nejhorší, stále se dál bez kontroly množí.“ 

Zvíøat by si mìl tedy každý èlovìk poøídit jen takový 
poèet, aby mìl dostatek èasu a penìz na kvalitní péèi. 
A ti, kteøí v pøedvánoèním èase pøemýšlejí o domácím 
zvíøeti jako dárku, mìli by svou volbu obzvláš� peèlivì 
uvážit. 

Opuštìná zvíøata v lepším pøípadì konèí za plotem azylu Macík.  
Foto: Archiv Macíka
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Kopie sochy Èerné Madony Einsiedelnské, kte- 
rou pro ostrovskou Einsiedelnskou kapli získala 
zdejší panovnice Franziska Sibyla Augusta, byla 
po restaurátorském ošetøení od roku 1995 ulože- 
na v depozitáøi Galerie umìní Karlovy Vary. Do 
depozitáøe Mìstského úøadu v Ostrovì byla 
pøedána 30. øíjna. 

Døevìná polychromovaná soška je vysoká 120cm. 
Pochází z poèátku 18. století. V minulosti byla po øadu 
let umístìna ve farním sklepì v Rybáøích, kde ji po- 
nièilo pøedevším nevyhovující prostøedí, zejména 
zvýšená vlhkost. Klimatické podmínky ostrovského 
mìstského depozitáøe odpovídají doporuèení restau- 
rátora. Novodobá kopie ostrovské Èerné madony, 
která je nyní umístìna na oltáøi Einsiedelnské kaple 
v klášterním areálu v Ostrovì, je dílem souèasného 
umìleckého øezbáøe Jiøího Laina z Abertam. 
Podle sdìlení kunsthistorièky Zdeòky Èepelákové ji 
pro Ostrov zakoupil Spolek pøátel mìsta Ostrova.

Èerná madona Einsiedelnská 

(jan)

Krása vánoèních svátkù je teprve pøede námi, ale 
již nyní musíme myslet na zajištìní úklidu vánoè- 
ních stromkù po svátcích. Dìkujeme obèanùm, 
kteøí pochopili a v námi urèených termínech 
lednu 2006 je odkládali do kontejnerù.

  5. ledna 2007      pátek
  8. ledna 2007      pondìlí
15. ledna 2007      pondìlí
22. ledna 2007      pondìlí                     
29. ledna 2007      pondìlí

Letošní termíny odvozu stromkù : 

Odložení stromkù na jiných místech mùže být 
hodnoceno jako pøestupek. Prosíme o dodržení 
výše uvedených termínù.

Svoz vánoèních stromkù 

Eva Hlavsová, Odbor SMM

Odbor životního prostøedí (OŽP) obdržel v po- 
slední dobì nìkolik podnìtù k prošetøení údaj- 
ného rozebírání autovrakù v garážích, napøíklad 
v lokalitì u høbitova. Nepotøebné a zpravidla 
zaolejované èásti autovrakù jsou pak odhazo- 
vány v okolí garáží. Tak dochází ke vzniku èer- 
ných skládek, které ohrožují životní prostøedí, 
zejména zneèiš�ují pùdu, povrchové a spodní 
vody. Obèané touto èinností porušují hned nì- 
kolik zákonù najednou a odpovìdnosti se nevy- 
hnou ani majitelé garáží, kteøí je pronajímají 
dalším osobám.

Kromì porušování stavebního zákona, tj. užívání 
stavby (garáže) v rozporu s kolaudaèním rozhodnu- 
tím a s možností uložení pokuty v pøestupkovém 
øízení až do 50 tisíc korun, se obèané uvedenou èin- 
ností dopouštìjí rovnìž porušování zákona o odpa- 
dech. Autovrak jako celek, tedy vèetnì všech sou- 
èástí, je totiž zaøazen mezi nebezpeèné odpady 
a pokud jej kdokoli pøevezme a nakládá s ním na 
místech nebo v objektech, které nejsou podle tohoto 
zákona zaøízením k tomu urèeným, porušuje zákon 
o odpadech. V takovém pøípadì zahajuje pøestup- 
kové øízení Èeská inspekce životního prostøedí, která 
mùže uložit pokutu fyzické nepodnikající osobì až do 
výše jednoho milionu korun!
Obèan, který se zbaví autovraku nebo umístí vozidlo 
vyøazené z registru vozidel v rozporu se zákonem 
o odpadech, se dopouští pøestupku, za který mu mù- 
že být v pøestupkovém øízení uložena pokuta až do 
výše 20 tisíc korun. Doporuèujeme proto, aby si zej- 
ména majitelé garáží, kteøí je pronajímají dalším oso- 
bám, zkontrolovali, zda jsou jejich garáže užívány 
v souladu s kolaudaèním rozhodnutím a nedochází 
zde k porušování zákona. Kontroly bude provádìt 
OŽP ve spolupráci s odborem Správy majetku mìsta 
a v pøípadì potøeby budou o souèinnost požádáni 
strážníci Mìstské policie. Zdokumentované pøípady 
porušení zákona musí být postoupeny pøíslušným 
orgánùm k pøestupkovému øízení. 

Zjištìní vlastníkù odložených aut je ztíženo chybìjící 
SPZ, vybroušením výrobního èísla karoserií a èísla 
VIN vozidla. Loni bylo z území mìsta odtaženo cel- 
kem 19 autovrakù, z toho byly provedeny ètyøi eko- 
logické likvidace mìstem (autovraky nebyly evido- 
vány v ÈR nebo nebylo možné zjistit vlastníka), ostat- 
ní byly øešeny s vlastníky. V letošním roce bylo odta- 
ženo devìt autovrakù, z toho jeden byl již zlikvidován 
(vlastník nebyl zjištìn), ve ètyøech pøípadech byl 
vlastník vyzván k odstranìní autovraku. Zbývá vyøešit 
problém se ètyømi autovraky, kde v souèasné dobì 
probíhá jednání s vlastníky. 

Majitelé garáží, 
pozor na autovraky!

(LM)

Petr Tomeèek, OŽP 

Stalo se již tradicí, že vás touto dobou každoroènì 
vyzýváme ke spolupráci pøi hledání spoluob- 
èana, který v oblasti sportu, školství, umìní, 
vìdì… dosáhl vynikajících úspìchù, vynikl svou 
celoživotní èinností nebo byla jeho aktivita 
v roce 2006 pro mìsto Ostrov mimoøádnì 
významná. 

Èestný titul Obèan roku zatím získali:

Písemný návrh podejte do podatelny Mìstského 
úøadu v Ostrovì nejpozdìji do 15. února 2007. 
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.

1997 Mgr. Zdeòka Èepeláková, Dagmar Èurdová,     

1998 Jana Rùžièková, Mgr. Irena Konývková
1999 Božena Poledníèková, Miroslav Kitzberger, 

2000 Ing. Jan Zborník
2001 PhDr. Jaroslav Fiala
2002 Lidmila Hanzlová, František Kùs
2003 Helena Valová, Stanislav Sojka
2004 Eva Pluhaøová, RNDr. Vladimír Vít
2005 Radim Rulík
Dìkujeme pøedem za spolupráci a projevený zájem. 

Navrhnìte 
Obèana mìsta Ostrova 
roku 2006

Dagmar Shánìlová, Kanceláø starosty 

Mgr. Ivan Matouš

Vladimír Novotný (in memoriam)

V samostatné tajné volbì byl Zastupitelstvem 
mìsta Ostrova do funkce starosty mìsta zvolen 
Jan Bureš a do funkce místostarosty Milan 
Matìjka. Ostatní èlenové Rady mìsta byli voleni 
spoleènou tajnou volbou.

Bc. Jan Bureš, Milan Matìjka, Bc. Jitka Samáko- 
vá, Ing. Jan Zborník, Ing. Petr Nedvìd, RNDr. 
František Wohlmuth a Mgr. Libor Bílek.

Zastupitelstvo mìsta stanovilo tøi dlouhodobì 
uvolnìné èleny, jimiž jsou: 
starosta (Jan Bureš), místostarosta (Milan Matìjka) 
a jeden èlen zastupitelstva, který bude plnit zejména 
úkoly v oblasti èerpání pomoci z evropských struktu- 
rálních fondù v plánovacím období EU 2007 až 2013 
(Jitka Samáková). 

Sedmièlenná Rada mìsta je nyní ve složení: 

Jan Bureš zùstává 
starostou mìsta Ostrova

(red)

Vzhledem k zákonnému navýšení poplatku za 
uložení komunálních odpadù na skládkách pro 
rok 2007-2008 ze 300 na 400 Kè vydala opráv- 
nìná spoleènost TIMA-CS, s.r.o. dodatky ke 
smlouvám pro shromažïování, sbìr, pøepravu, 
tøídìní, využívání a odstraòování komunálních 
odpadù od fyzických osob.
Navýšení schválila Rada mìsta svým usnesením 
v souladu s Obecnì závaznou vyhláškou mìsta 
Ostrova takto: 

Výše úhrad za odvoz 
odpadù 2007

Žádáme všechny obèany, pøípadnì zástupce 
jednotlivých vlastníkù, o odpovìdný pøístup pøi za- 
jiš�ování podpisù. Podepsané dodatky lze odevzdávat 
pøímo u spoleènosti TIMA v Ostrovì, v Podatelnì 
Mìstského úøadu Ostrov (Klínovecká ulice) nebo na 
odboru Správy majetku mìsta (Brigádnická 709, 
zadní vchod OD Prior). 

Objem  
sbìrných 

nádob

1 x 
za dva 
týdny 

1 x 
týdnì

2 x 
týdnì

kombinace 
5m/1x14 
 7m/1xt 

pronájem

70 
litrù

110-120 
litrù

240 
litrù

1100 
litrù

710,- 
Kè/rok

1.283,- 
Kè/rok

2.726,- 
Kè/rok 

10.932,- 
Kè/rok

1.425,- 
Kè/rok

2.565,- 
Kè/rok

5.454,- 
Kè/rok 

21.865,-
Kè/rok

2.850,- 
Kè/rok 

5.130,- 
Kè/rok 

10.908,- 
Kè/rok 

43.727,- 
Kè/rok

1.127,- 
Kè/rok 

2.031,- 
Kè/rok

4.317,- 
Kè/rok

17.310,- 
Kè/rok

150,- 
Kè/rok

150,- 
Kè/rok

200,- 
Kè/rok

1.500,- 
Kè/rok

Eva Hlavsová,  odbor SMM

Ve støedu 13. prosince v 17 hodin se v prostorách 
knihovny koná ve spolupráci se ZUŠ Ostrov 
3. vánoèní koncert žákù ZUŠ. Srdeènì zveme 
všechny ke strávení pøíjemného pozdního 
odpoledne.

1. ZŠ Klínovecká:

2. Gymnázium Ostrov:

3. ZŠ Masarykova:

4. ZŠ Májová:

5. ZŠ J.V.Myslbeka:

Body dìti mohly získat za tyto èinnosti:

Vánoèní dárkové poukazy pro své blízké v hodnotì 
100 korun mùžete opìt zakoupit v oddìlení pro 
dospìlé ètenáøe.

Výsledky Rekordu v návštìvnosti knihovny 
Knihovnu navštívilo od 13 do 18 hodin celkem 392 
ètenáøù. Celkový rekord se bohužel nepodaøilo pøe- 
konat, ale podaøil se rekord nový v dìtském 
oddìlení: 157 dìtí jej zaplnilo „až po okraj a ještì 
o kus víc“. Dìtem gratulujeme, dospìlákùm dáme 
šanci pøíští rok a dìkujeme všem zúèastnìným.
 

Výsledky soutìže SuperÈtenáøi 2006 
(v závorce je poèet získaných bodù)

 Adam Rojík (38), Eliška Hynková 
(29), Tereza Koutská (26) 
SuperÈtenáøkou se stala Eliška Rojíková (61) ze 
6. A. 

 Helena Nguyen (46), Jakub 
Kvapil (35),  Daniela Korbášová (28)

 Lukáš Kunz (28), Ondøej 
Vomoèil (18), Lukáš Øíha (15)

 Alena Formáèková (33), Markéta 
Aranyossová (25), Diana Šandorová (22)

 Radka Premusová (15), Radka 
Køížová (13), Kateøina Kùrková (12)

 výpùjèka 
knihy, èasopisu, namalovaný obrázek podle pùjèené 
knihy, správné odpovìdi na soutìžní otázky a získání 
nového pøedplatitele. 

Ing. Irena Leitnerová, øeditelka MK

(red)

Mìstská 
knihovna 



Stavba Zimního stadionu trvala zhruba jeden rok. 
Celkové náklady dosáhly 85 559 723 Kè. Stavbu 
dotovalo Sdružení provozovatelù ZS Jamp-HC 
Energie ve výši 20 milionù korun. Zimní stadion 
provozuje ledovou plochu v èervenci až dubnu. 
V dobì odstávky v kvìtnu a èervnu lze halu využít 
jako høištì hokeje in-line (na koleèkových bruslích). 
V pøidruženém objektu jsou šatny sportovcù, bufet 
a prodejna sportovního zboží. 

4 Ostrovský mìsíèník
Prosinec 2006

Vloupání s krádeží
Hlídkou Policie ÈR byl na místì trestného èinu 
zadržen ètyøiadvacetiletý mladík, který se vloupal po 
rozbití okna v pøízemí do objektu VAK Ostrov. Byl 
dopaden na parapetu ve chvíli, kdy opouštìl objekt 
(dalo by se øíci, že policistùm skoèil pøímo do náruèe). 
Odcizené vìci byly na místì vráceny zástupci poško- 
zené organizace.
Osmnáctiletý pachatel se vloupal v Ostrovì po 
poškození visacího zámku do kùlny na zahradì za po- 
tokem u silnice na Jáchymov. Odcizil motorovou pilu 
a benzínovou travní sekaèku v hodnotì 11 500 korun 
a zpùsobil škodu na zaøízení v hodnotì cca 500 korun. 
Krádeže
Po tøímìsíèní usilovné práci ostrovské obvodní po- 
licie bylo pro pokraèující trestný èin krádeže zahájeno 
trestní stíhání proti dvacetiletému muži, který od 
èervna do srpna zcizoval odložené vìci koupajících se 
obyvatel na mìstském koupališti v Ostrovì. Bylo mu 
prokázáno devìt krádeží, pøedevším mobilních te- 
lefonù, penìženek a fotoaparátù. Celkovì zpùsobil 
škodu ve výši dvanáct tisíc korun.
Ètyøiadvacetiletý dìlník využil pøíležitosti a odcizil 
z volnì položené kasírtašky v zásuvce za barem re- 
staurace v Nejdì platební kartu i s uloženým Pin-
kódem. Následnì na rùzných místech vybíral finanèní 
hotovost, èímž zpùsobil škodu za 31 808 korun. 
Prodavaèka ostrovské prodejny oznámila, že nezná- 
mý mladík u ní požadoval vystavit rùzné zboží na pult 
s tím, že si je koupí. Vyžádal si i dva nabíjecí kupóny 
do mobilních  telefonù, které prodavaèka držela v ru- 
ce. Jakmile se otoèila pro jiné zboží, mladík jí kupóny 
vytrhl z ruky a utekl. Pro úspìch si pak stejnou taktiku 
zopakoval u prodavaèky PNS na ulici Masarykova se 
ètyømi nabíjecími kupóny a plynovým zapalovaèem. 
Zpùsobil škodu ve výši 2215 korun.
Dva muži ve vìku 48 let odcizili po pøedchozím 
odstranìní signalizaèních kódù v prodejnì Albert 
v Ostrovì deset lahví lihoviny, které uložili do tašky 
a pronesli pokladnou bez placení. U východu byli 
zadrženi ostrahou. Jedná se o trestný èin, oba jmeno- 
vaní byli totiž v posledních tøech letech odsouzeni pro 
majetkovou trestnou èinnost.      
Preventivní ochrana
V dobì kolem dne Památky zesnulých se ostrovští 
policisté s kriminalisty zamìøili na høbitov a okolí. 
Úèelem bylo ochránit majetek, zejména zaparkovaná 
vozidla a høbitov. Posílení služby ochráncù zákona se 
vyplatilo, v uvedené dobì nedošlo k žádnému vlou- 
pání do vozidla a ani samotný høbitov nebyl vandaly 
poškozen.
Kontrolní akce 
Zaèátkem listopadu bylo v noèních podnicích pøi- 
stiženo sedm mladistvých pod vlivem alkoholu a na 
služebnu PÈR byly pøedvedeny dvì osoby pro spá- 
chání pøestupku proti veøejnému poøádku. Pøi kon- 
trole bylo zjištìno 23 osob bez prùkazu totožnosti, po 
ovìøení totožnosti byli propuštìni. Sedm podna- 
pilých mladistvých je dále v øešení Mìstské policie 
a Odboru sociálnì právní ochrany.  

Objasnìné pøípady 
ostrovské obvodní policie 

Kpt. Bc. Martin Filip, vedoucí OOP Ostrov

Hlavním cílem projektu „Centrální øešení 
stravování na ZŠ v Ostrovì“ je zajištìní veøejné 
služby v oblasti školství, stravování žákù a uèitelù 
základních škol pøi dodržování hygienických 
pøedpisù, zachování kvality stravy, zlepšení kul- 
tury stravování, avšak racionálnìjším zpùsobem, 
umožòujícím optimalizaci investièních i pro- 
vozních nákladù a lepší využití zdrojù. Tyto cíle 
jsou v souladu s hlavními cíli rozvojového do- 
kumentu Program rozvoje Karlovarského kraje 
a pøedevším s hlavními cíli rozvoje mìsta Ostrov 
ve Strategickém plánu rozvoje mìsta Ostrova. 
Souèasná vybavenost školních kuchyní a jídelen 
nesplòuje pøísné èeské a pøedevším evropské 
normy. Kuchynì všech jídelen ZŠ v Ostrovì, 
pokud mají nadále sloužit svému úèelu a být 
provozovány ve stejném rozsahu a zpùsobem 
jako dosud, vyžadují modernizaci kuchyòského 
vyba vení, sociálního zázemí a instalací.

V rámci projektu bude na 1. ZŠ (Masarykova) vy- 
budována centrální vývaøovna. 
Na 3. ZŠ (Májová), 4. ZŠ (Klínovecká) a 5. ZŠ (J. V. 
Myslbeka a Mateøská škola) budou pouze 
výdejny, kde se bude vydávat jídlo uvaøené na 
1. ZŠ. Centrální vývaøovna by mìla zásobovat 
jídlem i místní Domov s peèovatelskou službou. 

Kapacita 1. ZŠ bude 2500 uvaøených jídel dennì, 
1500 jídel bude pro všechny ZŠ, 400 jídel je 
naplánováno k odbìru pro Domov s peèovatelskou 
službou a 600 jídel by mìlo sloužit jako rezerva. 
Provoz centrální vývaøovny bude celoroèní, o prázd- 
ninách se bude vaøit pro Domov s peèovatelskou 
službou. Projekt by mìl zamìstnat 14 lidí. 

Jídla pro základní školy budou rozvážena v termo- 
portech, proto je potøeba v rámci projektu poøídit
i rozvozové auto. 

Jídla pro Domov s peèovatelskou službou budou 
plnìna na 1. ZŠ do jídlonosièù. 

Souèástí projektu bude dále úprava jídelen ve formì 
výmalby, poøízení nového nábytku a prezentaèní 
techniky. Jídelny na 1., 3. a 4. ZŠ budou sloužit také 
jako pøednáškové místnosti. Dojde tedy k nákupu 
zaøízení jako je digitální projekce èi zatemnìní. 
Partnerem v projektu bude Obèanské sdružení Res 
Vitae, jehož úkolem bude konzultaèní èinnost 
a pøedání know how.
 
Pøedpokládané cílové skupiny: 
žáci základních škol, uèitelé a zamìstnanci škol, 
sociálnì potøební starší obèané.
 
Celkové pøedpokládané náklady: 
34 837 627, 33 Kè.
 
Zdroje financování projektu: 
5 225 658,35 Kè (15%) spolufinancování žadatele, 
rozpoèet Mìsta Ostrova, 29 611 968, 98 Kè (85%) 
dotace z FM EHP Norska. Vše pøepoèítáno z Eur.

Pøedpokládaná realizace projektu je stanovena na 
rok 2007, je však možné, že z dùvodu zdlouhavých 
rozhodovacích procesù o pøidìlení dotace by se pro- 
jekt uskuteènil až v roce 2008. Samotná pøestavba 
školních kuchyní a rekonstrukce jídelen by mìla být 
realizována za dva až tøi mìsíce, v období letních 
prázdnin. 

Centrální øešení stravování 
na základních školách 
v Ostrovì

Mgr. Lucie Mildorfová, odbor KS (red. kráceno)

Provoz Zimního stadionu byl slavnostnì zahájen 
11. listopadu v 11.00 hod. Stovky pøítomných 
obèanù pøivítal starosta mìsta Jan Bureš, krátce 
promluvili i další hosté. „Tímto se splnil sen nej- 
ménì dvou generací ostrovských obyvatel," øekl 
ve svém projevu námìstek hejtmana Karlo- 
varského kraje Jan Zborník. Bìhem celého dne 
mohli návštìvníci zdarma využít ledovou plochu 
k bruslení. Veèer se pak utkaly za bouølivé 
podpory v hledišti hokejové týmy HC Mattoni 
Ostrov a HC Stadion Cheb. Z utkání vyšel jako 
vítìz ostrovský tým HC Mattoni s koneèným 
výsledkem 10:2.

Zimní stadion v Ostrovì 
zahájil provoz

18.00 až 20.00 hod.
16.30 až 18.30 hod.
10.00 až 12.00 hod.
14.00 až 16.00 hod.

Úterý: 
Pátek:  
Sobota: 
Nedìle: 

(jan)

V øíjnu se v Ostrovì narodilo 13 dìtí, zemøelo devìt 
obèanù. Byly uzavøeny dva sòatky. K trvalému pobytu 
se v øíjnu pøihlásilo 37 osob vèetnì dìtí a 34 obèanù 
se odstìhovalo. Ve mìstì tedy bìhem øíjna pøibylo 
celkem sedm obèanù. Celkový poèet obyvatel mìsta 
Ostrova k 31. øíjnu 2006 byl 16 876. 

Zmìny stavu obyvatel 
Ostrova v øíjnu 2006 

Jana Pecková, Soòa Szarková, odbor DS

Slavnostní otevøení Zimního stadionu v Ostrovì    
Foto: Ing. Marek Poledníèek

Rada mìsta doporuèuje zøídit tyto komise:

Dle zákona mùže zastupitelstvo mìsta zøídit jako své 
iniciativní a kontrolní orgány výbory. 
Zastupitelstvo mìsta zøizuje vždy finanèní a kon- 
trolní výbor. Obracíme se s výzvou na širokou 
veøejnost o zasílání jednotlivých kandidátù do výše 
zmínìných komisí RM a ZM. Návrhy zasílejte na 
adresu: Mìstský úøad, sekretariát starosty, 
Klínovecká 1204, 363 01 Ostrov. Mùžete je rovnìž 
pøedat osobnì na sekretariátu starosty, první patro, 
èíslo dveøí 113, a to nejpozdìji do 8. prosince 2006. 
Dìkujeme za spolupráci. 

Komisi bytovou (vèetnì obsazování DPS)
Komisi pro propagaci a historickou pamì� mìsta
Rozpoètovou komisi
Komisi majetku mìsta
Komisi pro místní èásti
Komisi pro výbìrová øízení
Komisi dopravní 
Komisi pro projednávání pøestupkù (jmenovaná 
starostou mìsta dle zákona)
Komisi pro posuzování žádostí o granty z roz- 
poètu mìsta

Mgr. Jitka Samáková, tajemnice MÚ Ostrov

Komise rady mìsta 
a výbory zastupitelstva mìsta

Vstupné 30 Kè/hod

Hodiny bruslení pro veøejnost:
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Zprávy ze škol

Jednadvacet studentù SPŠ Ostrov se v doprovodu 
uèitelky Aleny Závorové úèastnilo studijní cesty na jih 
Anglie. Jejich domovem se na nìkolik dnù stalo pøí- 
moøské mìsto Worthing v hrabství Sussex. Byli uby- 
továni v rodinách a mohli se na vlastní chu�ové buòky 
pøesvìdèit, co je pravdy na mýtu o nepoživatelnosti 
anglické stravy. Už první veèer jasnì dokázal, že to 
s anglickou pohostinností není zas tak špatné. 

Studenti ovšem nejeli do vzdálených konèin pouze 
ochutnávat, úèastnili se rovnìž výuky anglického ja- 
zyka v místní škole, z níž si na závìr pobytu odnesli 
certifikáty, potvrzující jejich znalosti. Volné chvíle pa- 
tøily výletùm do blízkého a širokého okolí, úèastníci si 
prohlédli nejen pláže s typickým anglickým zábavním 
molem, ale také pøímoøské láznì Brighton s letním 
sídlem krále Jiøího IV. a podmoøské akvárium, jež vy- 
razilo dech každému suchozemci množstvím živoèi- 
chù i nápaditostí expozice. Cesta studentù smìøovala 
také k legendárnímu Stonehenge a do pøístavu Port- 
smouth, kde se vyslanci naší školy mohli podívat na 
loï, s níž admirál Nelson porazil pøed 200 lety Napo- 
leona v bitvì u Trafalgaru. Ostrovní pobyt ukonèila 
prohlídka britské metropole, ovšem ani do nejmen- 
šího detailu naplánovaný den nestaèil na to, aby se 
studenti seznámili se všemi zákoutími mìsta na Tem- 
ži. Veèerní louèení s Londýnem se stalo zároveò 
i louèením se studijní cestou. Všem úèastníkùm se 
pobyt na britských ostrovech líbil a stal se pro nì bez- 
pochyby motivací pro další vzdìlávání v anglickém 
jazyce. Všichni studenti se domluvili v rodinách, kde 
byli ubytováni a sami se v praxi pøesvìdèili, že tvrzení: 
Kolik øeèí umíš, tolikrát jsi èlovìkem, má nìco do sebe. 

Prùmyslováci jeli 
do Británie na zkušenou

Mgr. Libor Háèek

Okolnosti narození Ježíška jsou vìènou inspirací 
a nápaditost tvùrcù nezná mezí. Kdo by si nevzpo- 
mnìl napøíklad na svìtoznámý Tøebechovický bet- 
lém, leckdo také už vidìl originální betlém aber- 
tamského øezbáøe Jiøího Laina, jehož lidští i zvíøecí 
aktéøi jsou zasazeni do místního Karlovarského pro- 
støedí. Svùj nanejvýš originální Betlém má i ostrovské 
Gymnázium! Jeho autorkou je Milana Pincová, která 
už zde léta vede keramický kroužek. Postavièkami 
jejího betléma, které uctivì obklopují narozené dì- 
�átko, jsou všichni èlenové pedagogického sboru. 
Nejenže jsou podobní svým originálùm, ale poznáte 
i to, který pøedmìt vyuèují. Ti s vlajkami jsou vyuèující 
cizích jazykù, ostatní jsou vyobrazeni s nezbytným 

Gymnázium má svùj betlém

Mgr. Libor Velièka 

ZŠ Klínovecká 

Mgr. Jana Paøíková

 náèiním pro výuku svého pøedmìtu: baòkami, pra- 
vítkem, míèem, kytarou èi dokonce i soustavou ozu- 
bených kol. Jako tøi králové jsou zde øeditel školy 
a jeho dva zástupci. A nechybí samozøejmì ani pan 
školník! Na naší škole se již stalo tradicí, že se po- 
slední dopoledne pøed vánoèními prázdninami sej- 
dou všichni studenti s profesory (nejen s tìmi kera- 
mickými) právì u betléma. Zde má pìvecký sbor 
Gymnázia svùj minikoncert, na nìjž navazují koledy, 
které zpívají samozøejmì všichni. Vzniká tak sváteèní 
jiskøivá atmosféra, jejíž kouzlo se opakuje pouze 
jednou za rok. A tak dovolte, abychom i vám jménem 
Gymnázia popøáli krásné a klidné prožití vánoèních 
svátkù a mnoho dùvodù k úsmìvu v roce 2007. 

Žáci naší školy se již tradiènì zapojili do Sportovní 
olympiády, v níž získali první cenné body. Za I. stupeò 
jmenujme alespoò celkovì druhé místo v okresním 
kole v pøespolním bìhu, pøièemž žaèky Køížová a Lu- 
binová svou kategorii bezkonkurenènì vyhrály. Dru- 
hé místo vybojovali i pá�áci v okresním kole v pøeha- 
zované. Žáci II. stupnì do tabulky pøidali páté místo 
v atletickém ètyøboji a tøetí místo v minikopané. Velmi 
pìkné tøetí místo z republikové soutìže Podzimní 
pohár v softbalu pøivezlo i družstvo ve složení Cicvá- 
rek, Jabùrek, Sklepek, Šmíd, Oberreiter, Markoviè, 
Køižièková, Hušková, Šidáková, Fotrová. Probìhlo 
školní kolo v gymnastickém trojboji. Škola se mùže 
pochlubit i bohatou èinností na poli výtvarném èi 
hudebním, úspìchy žákù ve vìdomostních soutìžích 
a velmi dobøe organizovanou školní družinou, která 
hodnotným zpùsobem vyplòuje volný èas našich dìtí. 
Pøejeme všem pøíjemnou pohodu v adventu a klidné 
prožití vánoèních svátkù. 

Májový trojlístek

Pomoc pøi vánoèních pøípravách jistì ocení všechny hospodyòky. 
Žáci Køepela, Sypták a Markoviè pøedstavují své hydraulické 
louskáèky oøechù.                             Foto: Mgr. Naïa Èechmanová

Mgr. Naïa Èechmanová 

Pøíspìvky jsou redakènì kráceny. 
Umístìní dìtí v soutìži SuperÈtenáø
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Vánoèní akademie se letos uskuteèní 21. prosince 
v 17 hodin v Domì kultury Ostrov. Zveme také na 
Návštìvní odpoledne 10. ledna 2007 mezi 14.30 
a 17.00 hod., kdy se budoucí prvòáèci s rodièi mohou 
podívat do naší školy. Zápis do prvních tøíd a pøípravné 
tøídy bude 15. a 16. ledna 2007 od 14.30 do 17.00 
hodin. V letošním roèníku Ostrovské veverky zazpívala 
Beatriz Fenclová (8.A), Jakub Krejza (9.B) a Petra Vaš- 
èilková (9.A). Petra se umístila na tøetí pøíèce a byla 
vybrána do celostátní soutìže Brána 2007 v Brnì. Páté 
místo v okresním kole v minikopané vybojovali chlapci 
II. stupnì, kam postoupili z druhého místa okrskového 
kola. Žáci devátých tøíd poznávali Karlovy Vary a na 
prohlídkové trase, pøi níž procházeli významná a zají- 
mavá místa mìsta, se zastavili na exkurzi v muzeu 
Becherovky. V hodinì obèanské výchovy také vyslechli 
pøednášku Zdeny Papežové z policejní Preventivnì 
informaèní skupiny na téma Právní vìdomí a prevence 
kriminality mládeže. Pøejeme všem svým zamìstnan- 
cùm i ostrovským obèanùm krásné, poklidné Vánoce 
a úspìšný rok 2007. 

Podzim pøinesl žákùm naší školy opìt vynikající vý- 
sledky v soutìžích Sportovní olympiády ZŠ okresu 
Karlovy Vary. Chlapci a dìvèata I. stupnì soutìžili 
v pøespolním bìhu a v pøehazované. V okresním kole 
obsadili naši nejlepší pøespolní bìžci druhé místo 
a v krajském finále naše dìti dokonce zvítìzily. V pøes- 
polním bìhu školu reprezentovali žáci Tichá, Brožková, 
Š�astná, Vlach, Fina, Kubálek, Štìpán, Hrùza, Kunz, 
Michovský, Klauková, Cozmová, Mullerová, Kováèo- 
vá, Fekiaèová, O. Vaic, T. Vaic a bratøi Martínkové. 
Podobného úspìchu dosáhlo naše družstvo žákù 
I. stupnì v pøehazované: první místo získali v okresním 
kole a tøetí místo vybojovali na krajském finále. 
Úspìšné družstvo tvoøili žáci: Šula, Martínek, Køeèek, 
Èapík, Schmied, Csemer, Gajdosik, Mullerová, Fe- 
kiaèová, Truong Thu a Pham Phuong. Žáci II. stupnì 
soutìžili v pøespolním bìhu, jako škola jsme v okres- 
ním kole obsadili tøetí místo. Mladší žáci ve složení 
Veselý, Bažil, D. Novotný a J. Novotný vybojovali dru- 
hé místo. Starší žákynì ve složení Rožová, Urbánková, 
Kumpoltová a Trojková obsadily místo tøetí. V okres- 
ním kole v malé kopané jsme nedopadli podle našich 
pøedstav a ze šesti družstev jsme byli poslední. Všem 
jmenovaným reprezentantùm školy blahopøejeme 
k dosaženým výsledkùm a úspìchùm. 

ZŠ Masarykova

Karel Daníèek, uèitel TV

Foto: Mgr. Libor VelièkaKeramièka Milana Pincová zobrazila ve svém betlému èleny pedagogického sboru Gymnázia Ostrov.
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Rozhovor

Zveme vás na jedenácté Pøedvánoèní setkání 
seniorù, které se koná na poèátku adventní 
doby, pro tentokráte 4. prosince od 16 hodin 
v Domu kultury Ostrov. 

Opìt na všechny pøítomné èeká bohatý kulturní 
program a dáreèky pro radost.
 

Na setkání s Vámi se tìší øeditel Oblastní charity 
Ostrov, Mgr. Tomáš Fexa se svými charitními 
spolupracovnicemi.

Ostrov se pøipojil k programu Komunitního plánování 
sociálních služeb. Dle zákona o sociálních službách 
musí rozsah a forma pomoci a podpory, poskytnuté 
prostøednictvím sociálních služeb, zachovávat lidskou 
dùstojnost osob. Musí vycházet z individuálnì urèe- 
ných potøeb, pùsobit na osoby aktivnì, podporovat 
rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k èinnostem, 
které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo pro- 
hlubování nepøíznivé sociální situace a posilovat jejich 
sociální zaèleòování. Sociální služby musí být posky- 
továny v zájmu osob a takovým zpùsobem, aby bylo 
dùslednì zajištìno dodržování lidských práv a základ- 
ních svobod.

Program umožòuje obcím a krajùm plánovat sociální 
služby tak, aby odpovídaly místním potøebám obèanù 
a místnímu specifiku. Zapojuje všechny úèastníky sy- 
stému: uživatele (èlovìk v nepøíznivé sociální situaci), 
poskytovatele (fyzická osoba, nestátní organizace, or- 
ganizace zøízená obcí, krajem, státem) a zadavatele 
(obec nebo kraj, odpovídá za zajištìní sociálních slu- 
žeb). Tito tøi úèastníci mají v procesu komunitního 
plánování rovnoprávné postavení. Další informace: 
www.mpsv.cz, www.kpss.cz. 

Mìsto Ostrov vyslalo své tøi zástupce (uživatel, zada- 
vatel, poskytovatel) do vzdìlávacího programu Mini- 
sterstva práce a sociálních vìcí ÈR na Krajském úøadu 
v Karlových Varech. Byla ustanovena triáda složená 
z uživatelù, poskytovatele a zadavatele sociálních slu- 
žeb: za uživatele: Petr Lindák, Zdenka Buèková, Jiøí 
Žemlièka, za poskytovatele Tomáš Fexa, øeditel 
Oblastní charity Ostrov, za zadavatele sociální pra- 
covnice MÚ Marie Stašková a Anežka Štrichelová, 
externì Miroslava Svìtlíková, vedoucí odboru so- 
ciálních vìcí a zdravotnictví. Cíle triády jsou: informo- 
vat veøejnost o sociálních službách v Ostrovì, provázat 
komunikaci mezi zadavatelem, poskytovatelem a uži- 
vatelem, veøejnosti zmapovat sociální služby, po- 
skytované v Ostrovì i spádových obcích, rozšíøit so- 
ciální služby a realizovat ty, které v Ostrovì chybí 
a jsou žádané. 

Zapojení veøejnosti je základní podstatou projektu. 
Sdìlte nám své názory na sociální služby, vaše zku- 
šenosti, podnìty, pøání i potøeby. Kontakty na ko- 
ordinátory kpss: Marie Stašková tel. 353 801 250, 
email: mstaskova@ostrov.cz, Anežka Štrichelová tel. 
353 801 208; email: astrichelova@ostrov.cz.

Komunitní plánování 
sociálních služeb 

(rep) 

Patnáctiletá Andrea je 
první, kdo vyhrál no- 
vou soutìž Šoumen 
roku, vyhlášenou pro 
žáky ostrovských zá- 
kladních škol u pøí- 
ležitosti letošního 
festivalu Oty Hofma- 
na. Když se jí na pódiu 
pøed kamerami, foto- 
aparáty a plným hle- 
dištìm moderátorka 
zeptala, jak rodièe 

reagovali na její vítìzství, nevìdìla, co na to odpo- 
vìdìt. Žije totiž už šestým rokem v ostrovském 
Dìtském domovì. Žákynì Základní školy praktické 
v Ostrovì Andrea Hlaváèová je tichá nesmìlá dívka, 
za jejímž skromným vystupováním se skrývá nejeden 
významný úspìch v oblasti sportu. Už tøikrát se stala 
ve své kategorii mistryní Èeské republiky v lehko- 
atletickém ètyøboji a je také mistryní Èeské republiky 
v tanci hip-hop. Protože Andrea už vlastní obèanský 
prùkaz, dohodly jsme se na vykání.

Mám tam spoustu kamarádù a také jsem mìla štìstí, 
že v naší rodinné skupinì jsou skvìlí vychovatelé. 
Proto se mi tu líbí. Na pokoji bydlíme po dvou, 
skupinu tvoøí osm až devìt dìtí. Máme spoleèný 
obývák a kuchyò, sami si pereme i uklízíme, tak jako 
v rodinì.

 

Sportovat jsem zaèala až po pøíchodu do ostrovského 
Dìtského domova, za svou školu závodím od šesté 
tøídy. Lehkoatletický ètyøboj sestává ze sprintu, vytr- 
valostního bìhu na 800 metrù, skoku dalekého 
a hodu kriketovým míèkem. Dá to velkou døinu, roz- 
hodnì se musím hodnì snažit a po závodì bývám 
poøádnì znièená.

Nejdøív to bylo jen tak doma pøi rádiu, pøed tøemi lety 
jsem se dostala do taneèního klubu v Karlových Va- 
rech a zhruba v té dobì jsem zaèala i veøejnì vy- 
stupovat. Teï dojíždím do jednoho taneèního klubu 
v Chebu. Úèastním se i taneèních soutìží, napøíklad 
na Slovensku, kde jsem mìla jako konkurenci žáky 
opravdových taneèních škol. Mìly jsme pøede- 
psanou stejnou choreografii a porota hodnotila, kdo 
to lépe zatanèil. Radovala jsem se, když se mi podaøilo 
vyhrát.

To vùbec ne. Pøede mnou vystupovaly velmi dobré 
taneèní soubory z Karlových Varù, myslela jsem si, 

Jak se vám žije v dìtském domovì? 

Sportujete už odmala?

Kdy jste zaèala tanèit?

Oèekávala jste získání Šoumenky roku?

Alena Sysalová je mat- 
kou dvou dìtí. Pùvodnì 
uèila na základní škole 
ve Žluticích, v roce 1992 
se pøestìhovala znovu 
do Ostrova, protože, jak 
sama øíká, Ostrov milu- 
je. Nyní je uèitelkou na 
škole, které se až do- 
nedávna øíkalo zvláštní. 
Andrea se stala brzy její 

oblíbenou žaèkou, mimo jiné i proto, že je velmi pra- 
covitá a houževnatá.

Andrea pøišla z Plznì, má ještì šest sourozencù, kromì 
nejstarší sestry byli všichni na popud sociálního úøadu 
umístìni v dìtských domovech. Obèas se vídá s otcem, 
ale pro jeho vážné onemocnìní není možné, aby o ni 
trvale peèoval. U spolužákù je oblíbená a její úspìchy 
v tanci a sportu zdaleka nejsou jen talent, ona se navíc 
velmi snaží. Také v uèení patøí k nejlepším ve tøídì. 
Když dostane tøeba chøipku, musím ji pøemlouvat, aby 
se šla vyležet, nejradìji by chodila do školy poøád. 
Jezdím s ní na všechny závody a soutìže a mám ji moc 
ráda, je to moje zlatíèko.

Na všech školách jsou dyslektici a dìti s problémy, 
jenže na takzvaných normálních školách není èas se 
jim samostatnì vìnovat, proto tam víc trpí. Je smutné, 
že na naši školu se mnozí lidé dívají s opovržením. 
Když se brání pøevedení dítìte s uèebními problémy 
k nám, ubližují mu tím. Tady je ve tøídách ménì dìtí, 
mùžeme jim všechno víckrát zopakovat a vysvìtlit. 
Rozdíl je patrný do pùl roku po pøechodu na naši 
školu: dìti se zklidní, mají výsledky, zlepší si prospìch, 
ale i chování. Pomalu nacházejí sebevìdomí. S nìkte- 
rými dìtmi jsou problémy a chce to pevné nervy, ale 
vzhledem k málo naplnìným tøídám to vždy snáz 
zvládáme. Na škole máme poèítaèovou uèebnu, žáci si 
sami najdou výukový program, který má formu hry, 
proto je uèení baví. Rodièe i dìti by se k nám mìli pøijít 
podívat, možná by se pak zbavili pøedsudkù, které jsou 
vùèi školám našeho typu rozšíøené a myslím, že by 
mnozí byli pøekvapeni. 

Jak dobøe znáte Andreu?

V èem je „zvláštní“ škola jiná?

Andrea Hlaváèová chce celý život tanèit 
že proti nim nemám šanci. Navíc jsem mìla hroznou 
trému, jakmile jsem ale uslyšela svou melodii a zaèala 
tanèit, strach mì pøešel. Hodnì mi pomohlo, že se 
mnou šla paní uèitelka a fandit pøišla celá moje tøída. 
Byla jsem ale pøekvapená, že jsem vyhrála. Už znám 
stupnì vítìzù, ale ještì nikdy mì neposadili do køesla 
jako tady. Musela jsem se pøemáhat, chtìlo se mi 
breèet.

Ráda bych volnìjší režim o pøestávkách, jako na nì- 
kterých jiných školách, kde si o velké pøestávce mo- 
hou pustit rádio nebo televizi. Jinak ale do školy cho-
dím moc ráda, nejradìji mám tìlocvik, pak hudebku, 
také dìjepis i matiku. Po škole se asi pùjdu vyuèit 
kadeønicí, i když sním o nìèem jiném.

Chtìla bych mít takové zamìstnání, ve kterém bych 
mohla celý život tanèit! Moc by mì bavilo tanec vy- 
uèovat. Také bych si pøála najít takového partnera, 
který by se mnou nejen žil a pomáhal mi, ale také se 
mnou tanèil, mohli bychom pak tøeba uèit tanec 
spolu. A kdybych mohla, chtìla bych v novinách 
pozdravit naši rodinnou skupinu èíslo dvì a pøítele 
Dušana.

Zmìnila byste nìco ve své škole?

Co byste si pøála od kouzelné víly?

Alena Sysalová 
uèí Andreu ètyøi roky

„Andrejka je moje zlatíèko,“ 
øíká uèitelka Sysalová 

Andrea Hlaváèová zatím vyuèuje taneèní styl hip-hop v MDDM 
Ostrov. Na její hodiny docházejí dìti rùzného vìku, nìkteré jsou 
starší než ona.                                                Foto: Irena Janeèková

Pozvánka

Slíbený èlánek o ostrovských baletkách z 60. let 
pøineseme v nìkterém z dalších èísel OM. Irena Janeèková
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K I N O K A V Á R N A PROSINEC
KINOKAVÁRNA OD 15.00 HODIN
nedìlní promítání pro dìti

KINOKAVÁRNA OD 17.30 HODIN

CO PØIPRAVUJEME V KINÌ 
NA LEDEN?

NOVINKY PÙJÈOVNY DVD
Domu kultury Ostrov

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

Pùjèovna DVD otevøena:

Každá desátá výpùjèka zdarma, VHS do 30 Kè

Zaèátky pøedstavení v 15.00 hodin, není-li uvedeno jinak

Zaèátky pøedstavení v 17.30 hodin, není-li uvedeno jinak

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

3. nedìle, 68 minut, vstupné: 25 Kè, pøístupný 
dìtem a rodièùm

Pásmo animovaných pohádek pro nejmenší diváky

10. nedìle, 94 minut, vstupné: 60 Kè, pøístupný 
dìtem a rodièùm

Za zvíøátky nemusíte jen do ZOO. Pojïte na nì do 
kina. Èeská verze

17. nedìle, 116 minut, vstupné: 60 Kè, pøístupný 
dìtem a rodièùm

Láska prochází pedálem. Èeská verze

VÁNOCE U ZVÍØÁTEK

DIVOÈINA

AUTA

1. až 3. pátek až nedìle, 110 minut, premiéra
Vstupné: 75 Kè, mládeži do 12 let nevhodný

Nový èeský film režiséra Jiøího Chlumského podle 
scénáøe Radka Johna. Snímek je inspirován dvìma 
nejvìtšími loupežemi, které se u nás v uplynulých 
letech staly. Hlavními aktéry krimikomedie, ode- 
hrávající se v souèasnosti, jsou tøi kamarádi na život a 
na smrt (Tomáš Hanák, Ondøej Vetchý a Michal 
Suchánek). Novodobí mušketýøi se dávají dohro- 
mady, aby spoleènì získali miliony… Produkce: ÈR. 
Žánr: krimikomedie

7. a 8. ètvrtek a pátek,  93 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 70 Kè, mládeži pøístupný

Stormbreaker je rafinovaná poèítaèová hra, která 
pøevrátila vzhùru nohama život jednoho obyèejné- 
ho kluka. Ètrnáctiletý Alex je osloven speciální 
jednotkou MI6, aby dokonèil nebezpeèný úkol, 
který jeho strýc nemohl splnit. Vydává se tak na 
nebezpeènou dráhu neohroženého špióna. 
Produkce: Nìmecko/USA/Anglie. Žánr: akèní, 
dobrodružný

9. a 10. sobota a nedìle, 100 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 55 Kè, do 12 let nevhodný

Svatba jako øemen! Film vypráví pøíbìh tøí mladých 
párù, které se snaží zuby nehty v soutìži èasopisu 
Confetti Magazine o „Nejoriginálnìjší svatbu ro- 
ku“. V sázce je dùm snù v hodnotì 500 tisíc liber, 
fotografie na titulní stranì dalšího èísla a v nepo- 
slední øadì nejdùležitìjší den v jejich životì. Kte- 
rému š�astnému páru se podaøí cenu získat? 
Produkce: Velká Británie. Žánr: komedie

14. a 15. ètvrtek a pátek, 110 minut, repríza
Vstupné: 65 Kè, mládeži nepøístupný

Film Jana Høebejka a Petra Jarchovského o sexu, 
penìzích a dobrém èlovìku. Milostný pøíbìh mladé 
ženy, øešící dilema lásky ke dvìma mužùm. 
Produkce: ÈR. Žánr: tragikomedie

16. a 17. sobota a nedìle, 98 minut, èeské titulky, 
repríza
Vstupné: 65 Kè, do 12 let nevhodný

V pøedveèer oslavy Nového roku se na luxusní za- 

PRACHY DÌLAJ ÈLOVÌKA

STORMBREAKER

CONFETTI

KRÁSKA V NESNÁZÍCH

POSEIDON

1. a 2. pátek a sobota, 110 minut, premiéra
Vstupné: 75 Kè, mládeži do 12 let nevhodný

Nový èeský film režiséra Jiøího Chlumského podle 
scénáøe Radka Johna. Snímek je inspirován dvìma 
nejvìtšími loupežemi, které se u nás v uplynulých 
letech staly. Hlavními aktéry krimikomedie, ode- 
hrávající se v souèasnosti, jsou tøi kamarádi na život a 
na smrt (Tomáš Hanák, Ondøej Vetchý a Michal 
Suchánek). Novodobí mušketýøi se dávají dohroma- 
dy aby spoleènì získali miliony… 
Produkce: ÈR. Žánr: krimikomedie

PRACHY DÌLAJ ÈLOVÌKA

Ro©k podvra�ákù
V tom domì straší

oceánský parník Poseidon, plující kdesi v severním 
Atlantiku, valí zbloudilá vlna, monstrózní masa vody, 
vysoká pøes 30 metrù, která postupuje jako obrov- 
ská zeï dìsivou rychlostí. Vlna naráží s mohutnou 
silou, loï se krátce zakymácí a v mžiku se obrací 
vzhùru nohama…
Produkce: USA. Žánr: katastrofický

21. až 23. ètvrtek až sobota, 77 minut, èeská verze, 
repríza
vstupné: 55 Kè, mládeži pøístupný 

Jeho královská výsost je zpìt. Garfield, všemi milo- 
vaný kocour, odjíždí do Evropy. Cestuje spoleènì 
s vìrným par�ákem psem Odie, aby pøekvapil svého 
páníèka Jona, který je právì s pøítelkyní Liz v Lon- 
dýnì. Právì v Londýnì zaèíná Garfieldovo skuteèné 
dobrodružství… 
Produkce: USA. Žánr: rodinná komedie

24. nedìle, 108 minut, èeská verze, premiéra
Vstupné: 65 Kè, mládeži pøístupný

Na Štìdrý den 
promítáme pouze od 14.00 hodin!
Pøíbìh filmu se odehrává v Antarktidì, v Království 
tuèòákù, kde si každý mladý tuèòák hledá svùj životní 
protìjšek zpìvem písnì. Náš hrdina Mumble bohu- 
žel nezazpívá ani notu… zato však umí skvìle ste- 
povat! Stává se tak vydìdìncem, ale pøesto se vy- 
dává na dobrodružnou cestu pøes celou Antarktidu, 
aby zjistil, v èem vìzí nedostatek ryb v okolním moøi. 
Produkce: USA. Žánr: rodinný

28. až 30. ètvrtek až sobota, 109 minut, èeské 
titulky, premiéra
Vstupné: 55 Kè, mládeži nepøístupný

Planeta Zemì, rok 2027. Už devatenáct let se 
nenarodilo jediné dítì. Svìt podléhá beznadìji 
a anarchii a po èím dál zoufalejších pokusech 
o nalezení pøíèiny neplodnosti lidstva už jen èeká na 
zázrak. Do nedaleké budoucnosti nás ve své temné 
a šokující vizi uvádí režisér Alfonso Cuarón (Mexická 
jízda, Harry Potter a vìzeò z Azkabanu), který se 
inspiroval slavnou stejnojmennou sci-fi novelou 
královny detektivek P. D. Jomes. 
Produkce: USA. Žánr: drama

31. nedìle, 78 minut, èeská verze, premiéra
Vstupné: 60 Kè, mládeži pøístupný

Na Silvestra promítáme pouze od 14.00 hodin!
V naší oblíbené vesnici v Galii nastala velká událost: 
právì pøijel Znièehonix, šéfùv synovec! A Asterixovi 
a Obelixovi je pøidìlen nemožný úkol: uèinit z nìj 
pravého muže. Pod arogantním zevnìjškem mìst- 
ského kluka se však skrývá ustrašené kuøe a tvrdý 
trénink, kterého se mu dostává, pár vìcí zmìní.
Produkce: Dánsko. Žánr: animovaný

GARFIELD 2

HAPPY FEET

POTOMCI LIDÍ

ASTERIX A VIKINGOVÉ

8. a 9. pátek a sobota, 108 minut, èeské titulky,  
premiéra
Vstupné: 55 Kè, do 12 let nevhodný

Ve 141leté historii Tajné služby nikdy nebyl zrádce... 
až do teï. Michael Douglas, Kim Basinger a Kiefer 
Sutherland v hlavních rolích. Trio agentù tajné služby 
se vydává po stopách vraždy, které vedou až k po- 
dezøení, že nìkdo pøipravuje zavraždìní prezidenta. 
Situace je o to vážnìjší, že jej má patrnì na svìdomí 
pøímo nìkterý z agentù tajné služby.
Produkce: USA. Žánr: komedie

15. a 16. pátek a sobota, 110 minut, repríza
Vstupné: 65 Kè, mládeži nepøístupný

Film Jana Høebejka a Petra Jarchovského o sexu, 
penìzích a dobrém èlovìku. Milostný pøíbìh mladé 
ženy, øešící dilema lásky ke dvìma mužùm. 
Produkce: ÈR. Žánr: tragikomedie

22. a 23. pátek a sobota, 95 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 60 Kè, do 12 let nevhodný

Pøíbìh o sprejerech, výtvarných vášních, pøátelství 
a vlastních životech. Michael „Dìdic“ a Curtis „Zby- 
teènej“ patøí mezi nejaktivnìjší a nejtalentovanìjší 
malíøe graffiti v sanfranciské ètvrti Mission. Za více 
než deset let se z nich stane výborný tým poulièních 
umìlcù. Oba tajnì vyzdobí betonové a ocelové 
plochy po celé oblasti zátoky. 
Produkce: USA. Žánr: drama

29. a 30. pátek a sobota, 109 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 55 Kè, mládeži nepøístupný

Planeta Zemì, rok 2027. Už devatenáct let se nena- 
rodilo jediné dítì. Svìt podléhá beznadìji a anarchii 
a po èím dál zoufalejších pokusech o nalezení pøíèiny 
neplodnosti lidstva už jen èeká na zázrak. Do ne- 
daleké budoucnosti nás ve své temné a šokující vizi 
uvádí režisér Alfonso Cuarón (Mexická jízda, Harry 
Potter a vìzeò z Azkabanu), který se inspiroval slav- 
nou stejnojmennou sci-fi novelou královny detek- 
tivek P. D. Jomes. 
Produkce: USA. Žánr: drama

STRÁŽCE

KRÁSKA V NESNÁZÍCH

SPREJEØI

POTOMCI LIDÍ

Spláchnutej
ERAGON

SEXY PISTOLS
Penélope Cruz a Salma Hayek jako drsné pistolnice.
ZA PLOTEM
Ochutnejte dobrodružství.
RYCHLE A ZBÌSILE: TOKIJSKÁ JÍZDA
V rychlosti je krása. Tøetí díl se odehrává v Tokiu.
ZBOŽÒUJU PRACHY
Komedie o tom, jak dramatický mùže být všední život
GARFIELD 2
Všemi milovaný kocour odjíždí do Evropy…
JEN TROŠKU ŠTÌSTÍ
Zábavná komedie
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PROSINEC
Program Domu kultury

LO STUPENDO aneb

Tenor na roztrhání

2. prosince 17.30 hod., 
spoleèenský sál DK Ostrov

Módní pøehlídka: obleèení pro volný èas, spole- 
èenské obleèení, svatební šaty; taneèní vystoupení 
souboru Mirákl a bøišní taneènice.
Vstupné: 50 Kè, pøedprodej v IC
Výtìžek akce bude vìnován Fondu ohrožených 
dìtí Plzeòský klokánek

1.až 3. prosince, klubovna 8, DK Ostrov

 
(palièkování, drátování, pedig, šperky, keramika) a

Otevøeno: 
pátek 15 až 17 hod., sobota, nedìle 9 až 17 hodin. 
Na obì akce je vstup volný.

3. prosince 17.00 hodin, Mírové námìstí

Stává se již tradicí, že na první adventní nedìli slav- 
nostnì rozsvìcujeme Vánoèní strom na Mírovém 
námìstí. Také v letošním roce pøijdou ke stromu 
zazpívat  dìti i dospìlí: vystoupí pìvecký soubor 
Májová sluníèka, zazpívají žáci ze ZUŠ, zahraje 
skupina MaraCas. Hlavním pøekvapením veèera 
bude nasvícený americký kamión White GMC.  Pro 
dopisy a pøáníèka pro Ježíška si osobnì pøijde 
Nebeský poš�ák. Pro dospìlé bude pøipraveno 
nìco na zahøátí. 

MÓDNÍ SHOW

ADVENTNÍ PØEDVÁDÌNÍ STARÝCH 
ØEMESEL

PRODEJNÍ VÝSTAVA OBRAZÙ 
Vítìzslava Macháèka

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ 
VÁNOÈNÍHO STROMU

3. prosince 19.00 hod., spoleèenský sál DK

Závìreèný ples taneèních kurzù 2006 je urèený pro 
všechny absolventy, jejich rodièe i kamarády. 
Hraje skupina Rullete Music Cheb. 
Vstupné: 120 Kè, 100 Kè

5. prosince 17.00 hod., divadelní sál DK

Mikulášská besídka s divadelní pohádkou Èert 
a Káèa v podání Divadla Z Bedny Karlovy Vary. 

Vstupné: dìti 45, dospìlí 50 Kè, v cenì balíèek pro 
dìti

5. prosince, Stará radnice Ostrov 

Prodejní vánoèní výstava Svazu keramikù ÈR

Výstava keramikù Potštýnské, Pošutové, Placákové, 
Mojžíše,  Hrubého, Èapka. 
Výstava plná vánoèní inspirace, betlémù a námìtù na 
dárky. Konec výstavy 30. prosince 
Vstupné: 10 Kè

10. prosince 15.00 a 17.00 hod., Stará radnice 
Ostrov 

Program je sestaven z ménì známých moravských 
a èeských vánoèních koled, které jsou v aranžmá pro 
netradièní a velmi zajímavé nástrojové obsazení, 
doplnìné komorním pìveckým sborem. 
Zpìv a hudbu provázejí vánoènì ladìné texty 
v podání karlovarské hereèky Lucie Domesové, již 
znají dobøe ostrovští diváci také z poøadù kabelové 
televize.  Vstupné: 50 Kè „M“

ZÁVÌREÈNÝ VÌNEÈEK

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA 

Pøíchod Mikuláše a jeho družiny (poøad je urèen 
pro dìti od 3 do 9 let).

Výstava

VÁNOÈNÍ PROSTØENÝ STÙL

ADVENTNÍ KONCERT DaD KVINTETU

12. prosince 17.00 hod., T klub, DK Ostrov

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

14. prosince 18.00 hod., Dùm kultury Ostrov

DUB vás zve na filozofické zamyšlení v rámci cyklu 
„Tvore lidského stupnì, staò se èlovìkem“
Vstupné: 40 Kè

 
19. ledna 19.30 hod., divadelní sál DK Ostrov

Naivním pohledem osmiletého dítìte sugestivnì 
provází tragikomickými roky husákovské norma- 
lizace.
Hrají:  Bára Hrzánová (za tuto roli byla ocenìna 
Thalií 2003), Jarmila Vlèková (alternace: Marcela 
Šiková), Libor Jeník

27. ledna Dùm kultury Ostrov

Spoleèenský sál
Hraje taneèní skupina 
Rullete music Cheb
19.45 hod. Slavnostní pøípitek
20.30 hod. Vystoupení taneèní skupiny Mirákl

22.00 hod. Vystoupení  
23.00 hod. Vystoupení taneèní skupiny Mirákl
24.00 hod. Pùlnoèní pøekvapení 
T-klub: hraje taneèní skupina 
Kavárna: diskotéka 

TANEÈNÍ PODVEÈER

TOMÁŠ PFEIFFER

HRDÝ BUDŽES

PLES DK OSTROV 2007

PETRY JANÙ

PØIPRAVUJEME

HRDÝ BUDŽES
Bára Hrzánová
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Kultura

Plesy Domu kultury mají letitou tradici a drží si 
vysokou úroveò. Vystoupili na nich už hvìzdy 
jako Petr Muk, Michal David, Ilona Czáková, 
Leona Machálková, Petr Kotvald, Petr Koláø 
a mnoho dalších. Hostem pøipravovaného plesu 
bude tentokrát zpìvaèka Petra Janù s mimo- 
øádným hlasovým fondem a øadou úspìšných 
hitù, svou všestrannost prokázala i vystupová- 
ním v mnoha muzikálech. Petra Janù dokáže 
vytvoøit skvìlou atmosféru i tím, že zásadnì 
odmítá playback.

Ve spoleèenském sále zazní také taneèní melodie 
v podání skupiny Ruletmuzik z Chebu. V T-klubu za- 
hraje skupina Krystal a v kavárnì Domu kultury bude 
diskotéka. Pøedností našich plesù je kvalitní obsluha, 
letos souèasnì ze ètyø barù a pátého speciálního s mí- 
chanými nápoji. Opìt nabídneme i steaky a kvalitní  
vína. O vstupenky na Ples Domu kultury je vždy velký 
zájem, proto doporuèujeme pøedprodej v Infocentru 
v DK Ostrov. 

Rozsvícení vánoèního stromu se v Ostrovì opa- 
kuje každoroènì a pøestože má tato akce veliký 
divácký ohlas, nechceme usnout na vavøínech 
a spadnout do všední rutiny. Proto se každý rok 
snažíme vymyslet pro vás nìco nového. Letos se 
sice opìt budou zpívat koledy a za vašeho od- 
poèítávání se slavnostnì rozsvítí stromek, i pro 
dopisy Ježíškovi si pøijede nebeský poš�ák, ale 
kromì toho jsme pøipravili i nìco úplnì nového. 

Nejvìtší zmìnou bude, že místo klasického pódia 
pøijede nasvícený americký truck (tahaè). K trucku 
patøí i hudební styl country a ten pøiveze populární 
skupina MaraCas, která sklízí úspìchy i v zahranièí, 
naposledy v Dánsku. A slibujeme, že opìt bude 
všude vonìt svaøené víno. 
Programové oddìlení Domu  kultury v Ostrovì vás 
nepøipraví ani o klasické èeské Vánoce: pøipravilo dva 
koncerty DaD Kvintetu na Staré radnici, kde se budou 
zpívat tradièní èeské a moravské vánoèní koledy. 
Hereèka Lucie Domesová také bude vyprávìt krátké 
vánoèní pohádky Zbyòka Malinského.

Rozsvícení vánoèního 
stromu letos pøekvapí

Ilona Hálová, programové oddìlení DK

V loòském roce jsme s radostí pøijali nabídku 
DaD kvintetu na uspoøádání adventního 
koncertu na Staré radnici. Zájem a kvalita jejich 
vystoupení pøedèila všechna naše oèekávání. 
Koncert byl do posledního místa vyprodán, 
a uvadìèkám nezbývalo, než hlásit pøíchozím: 
„Je nám líto...“ Proto jsme letos zvažovali nìko- 
lik možností, jak opakování nepøíjemné situace 
pøedejít. Adventní koncert vám nabídneme 
10. prosince ve dvou èasech: od 15 a od 17 hodin.

Již po patnáct let bylo v Ostrovì v adventním èase 
slyšet a vidìt vokální soubor DaD kvintet z Karlových 
Varù. S trochou nadsázky lze øíci, že jeho vánoèní 
koncerty patøí už k ostrovským vánoèním tradicím, 
stejnì jako rozsvícený stromeèek èi kapr na štìdro- 
veèerním stole. Soubor vznikl pøed 17 lety z èlenù 
tehdejšího Sboru pro starou hudbu, zamìøeného na 
renesanèní a barokní melodie. Také repertoár DaD 
kvintetu zprvu tvoøily vokální skladby renesanèních 
mistrù. Èas však bìžel a program košatìl: rozšíøil se 
o èernošské spirituály, jazzové skladby èi keltské 
písnì. DaD kvintet zpíval nejen posluchaèùm v Èe- 
chách, ale i ve Francii, Anglii, Nizozemsku, Švýcarsku 
a dalších evropských zemích. Po léta se neustále tøíbí 
i program vánoèního koncertu, který sestává pøe- 
devším z moravských a èeských lidových koled a patøí 
mezi to nejlepší, co DaD kvintet vytvoøil. Doprovází 
jej Velmi malý komorní orchestr Varvary Divišové, 
v nìmž se sešli èlenové Karlovarského symfonického 
orchestru. Dynamické barevnì aranžované skladby 
chvílemi strhnou svou rytmièností a lidovou dravostí, 
chvílemi uklidní baladickou poetikou. Koledy jsou 
aranžované pro netradièní a velmi zajímavé nástro- 
jové obsazení, doplnìné komorním pìveckým sbo- 
rem. Nasazení, radost a energie èišící z interpretù 
vytváøí spolu s posluchaèi nezapomenutelnou atmo- 
sféru. S výjimkou zlidovìlé písnì „Chtíc, aby spal”, 
kterou upravil v sedmnáctém století barokní skladatel 
Michna z Otradovic, je autorem úprav všech skladeb 
kapelník Pavel Žemlièka. Zpìv a hudbu doplní vánoè- 
nì ladìné texty v podání karlovarské hereèky Lucie 
Domesové. 

DaD kvintet vystoupí v Ostrovì
už pošestnácté

Adventní koncert 
musíme opakovat

(JR)

 (rep)

Smíšený pìvecký sbor Orbis Pictus, pùsobící 
pøi ZŠ Klínovecká Ostrov, srdeènì zve obèany 
k návštìvì vánoèních koncertù.

 evangelický kostel Jáchymov
 kostel v Boru u Tachova
 ZŠ Klínovecká (školní Akademie)

 lázeòský dùm Bìhounek Jáchymov
 kostel sv. Michaela Ostrov

  9. prosince 17.00,
16. prosince 15.00,
21. prosince 17.00,
23. prosince 19.00,
25. prosince 15.00,

Orbis pictus

Na plese Domu kultury 
zazpívá trojnásobná Slavice

(JR)

prosinec
: Pøedvánoèní Praha (Vyšehrad, Divadlo 

Na Fidlovaèce)
Valdštejnùv okruh v Chebu

16. prosince: Adventní Drážïany (zámek Moritzburg, 
Frauenkirche)

 Nejdek, vánoèní trh pod Krušnými 
horami

 Tradiènì o Vánocích do Kadanì
 Na pøedsilvestrovský pøípitek do zám- 

ku Mostov
Bližší informace (doba odjezdu, délka trasy, orga- 
nizaèní pokyny) budou k dispozici pro pøíslušný so- 
botní termín vždy od støedy ve vitrínì KÈT na 
Mírovém námìstí u autobusové zastávky na Karlovy 
Vary a na internetové adrese http://www.turiste. 
webpark.cz nebo na rozcestníku (Informaèní 
centrum, Sport, KÈT)  webových stránek Ostrova 
http://www.ostrov.cz. Všechny uvedené akce jsou 
volnì pøístupny i pro neèleny Klubu èeských turistù. 

2. prosince

9. prosince: 

23. prosince:

26. prosince:
30. prosince:

Klub èeských turistù

RNDr. František Wohlmuth, pøedseda KÈT

Neodmyslitelnou souèástí Vánoc jsou koledy. Slovo 
„koleda“ je odvozeno z latinského „Calendae Janua- 
riae“, øímských lednových obchùzek. Pùvodnì chodili 
koledovat dospìlí lidé, popøáli sousedùm hodnì zdra- 
ví, štìstí a úspìchù v hospodáøství. Takovému pøání se 
pøièítala zvláštní síla, vìøilo se, že když je pøání vyslo- 
veno nahlas, má magickou moc a dokáže ovlivnit 
osud. Je pøekvapivé, kolik starých lidových obyèejù 
pøežilo mnoho staletí až dodnes. Napøíklad písemná 
zpráva mnicha Bøevnovského kláštera v Praze Jana 
z Holešova, sepsaná koncem 14. století (Pojednání 
o Štìdrém veèeru), popisuje vánoèní zvyky, jak mu je 
vyprávìli pamìtníci. Dovídáme se zde, že v dobì Karla 
IV. lidé dodržovali pùst, dávali si dárky, pekli vánoèku 
a podle možností obdarovávali chudé.

Den koledování, druhý svátek vánoèní (na sv. Štìpána), 
mìl v lidové tradici velký význam. Pozdìji se koleda na 
venkovì i ve mìstech zmìnila na obchùzky dìtí, hlav- 
nì z chudých rodin, které si tak mohly vykoledovat jídlo 
nebo peníze. Ve vìtšinì domù nebývali koledníci 
odmítnuti, o Vánocích totiž bylo zvykem každého pro- 
sebníka obdarovat. Souèástí koled byly i pastýøské 
a betlémské hry, pøi nichž se pøedvádìly veršované 
pøíbìhy a legendy o narození Ježíše. Nìkde chodívali 
koledníci s jeslièkami s figurkami vyøezanými z papíru 
nebo ze døeva. Nìkteré byly i mechanické, jako na- 
pøíklad hornický betlém, vystavený v Jáchymovském 
muzeu. Pøi koledování se vždy zpívalo. Znìly církevní 
zpìvy nebo prosté lidové písnì. Mnoho pùvodnì 
církevních písní (urèených jako souèást mše) se bìžnì 
zpívá dodnes a zná je skoro každý. Pùvod písnì 
„Narodil se Kristus Pán“ sahá až do 13. století. Ze 
16. století pocházejí známé „Nesem vám noviny“ nebo 
„Pùjdem spolu do Betléma“.

Koleda „Chtíc aby spal“, je zlidovìlá barokní píseò. 
Jedna z nejznámìjších novodobých vánoèních písní, 
Tichá noc, vznikla na poèátku 19. století. v horno- 
rakouském mìstì, kde se právì rozbily varhany a bylo 
tøeba rychle vymyslet náhradní program pro pùlnoèní 
mši. Èasem se píseò rozšíøila do celého svìta. Také 
známé Rolnièky (Jingle Bells) se zpívají více než 
150 let. Velmi slavnou vánoèní písní je pùvodnì 
filmová skladba Bílé Vánoce (White Christmas) 
skladatele Irwinga Berlina z roku 1942.

Koleda, koleda...

Za použití textu Aleny Vondruškové (Èeské zvyky 
a obyèeje) napsal Vojtìch Písaèka



si pøíslušný kurz a pøihlásit se v Domì dìtí. Navíc 
kurzy zpracování kùže a korku, malba a kresba na 
hedvábí, batika, drátování, pletení košíkù z pedigu 
a modrotisk jsou akreditovány MŠMT. 
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Ostrovský azylový útulek Macík vyhlašuje 
konkurs pro dvì dìti ve vìku 12 až 18 let, které 
by se chtìly vìnovat jízdì na koni. 

Podmínky pøijetí
Dítì, které se pøihlásí do konkurzu, už musí ovládat 
základy jízdy na koni. Povinná je vlastní výbava, 
složená z ochranné pøílby, rukavic, bot a chránièù 
nohou. Nutná je pravidelná docházka, a to i v dobì, 
kdy kùò není ze zdravotních dùvodù schopen jízdy. 
Taková situace mùže nastat napøíklad po provedení 
ostrouhání kopyt, kdy musí kùò zhruba dva týdny 
odpoèívat. V jezdeckém oddílu má každý svého urèe- 
ného konì a nemìní jej. Do konkurzu by se mìly 
hlásit jen ty dìti, které jsou zodpovìdné a mají cel- 
kovì kladný vztah nejen ke koním, ale ke všem zví- 
øatùm a pøírodì. Kdo hledá pouze romantické pro- 
jížïky na koni, byl by zklamaný, protože i o konì je 
nutné se starat po všech stránkách, nejen na nìm 
jezdit. Navíc u nás dìti nepeèují pouze o své konì, 
obèas vypomohou i s péèí o ostatní zvíøata.
 
Èlenství a jízdy jsou zdarma. 
Docházku a jízdy zdarma dìti „vracejí“ Macíku tím, že 
se zúèastòují pravidelnì všech veøejných akcí, na kte- 
rých vystupujeme. Jsou to napøíklad mìstské poutì, 
Folkové Ohøe, rùzné oslavy apod. Na nich pøedvá- 
díme konì, informujeme veøejnost o naší èinnosti, 
pøípadnì sbíráme podpisy na petice apod.
 
Jezdit mohou i senioøi
Nového jezdce hledáme i pro kobylku Lucku. Je to 
tažný studenokrevný kùò, èistý norik, který byl døíve 
zvyklý tahat klády v lesích. Dokáže se proto okamžitì 
na povel zastavit, jeho chùze je mírná a pomalá, 
pokud kluše, tak pravidelným volným krokem. Má 
široké plece, unese až 120 kg, takže je ideální pro 
starší (i èásteènì invalidní) lidi.

Na nové dìtské jezdce èeká v Macíku šiml Elgin, 
køíženec arabského konì s poníkem a tøíletá ko- 
bylka Kitti Star, anglický plnokrevník (Kitti Star 
byla jedním z týraných koní, o kterých natoèila 
poøad ostrovská kabelová televize). 

Zájemci o jízdu na koni se mohou hlásit na 
telefonu 353 821 913 a 776 669 084 nebo na 
adrese: Ostrovský Macík, Horní Žïár 50, 363 01 
Ostrov. Pøíjemné podzimní prázdniny prožili výherci øíjnové 

Ekostezky a výtvarné soutìže Podoby našich zvíøátek. 
Ètrnáct dìvèat a klukù se vypravilo do Podkrušno- 
horského zooparku v Chomutovì. Témìø pìtihodi- 
nový pobyt zahájili výukovým programem o zvíøa- 
tech domácích a divokých i o nutnosti ochrany pøí- 
rody. V doprovodu pracovníkù Ekocentra si prohlédli 
a nìkteøí i pohladili domácí zvíøátka v místním statku. 
Využili ojedinìlé pøíležitosti vidìt kováøe okovávat 
konì. Celý areál, rozlohou nejvìtší v ÈR a speciali- 
zovaný na zvíøata Evropy a Asie, projeli ekologickou 
mašinkou s poetickým názvem Amálka. Nejzajíma- 
vìjší èást zooparku se zubry a divokými prasaty si 
prošli po svých. Pøed odjezdem zùstal èas na nákup 
suvenýrù i na vydovádìní se na „pavouèích“ prùlez- 
kách, houpaèkách i na lanovce. Dìti se také dozvì- 
dìly spoustu zoologických zajímavostí, které se jim 
urèitì budou hodit i ve škole. 

Chtìli byste umìt palièkovat, zhotovit si drátovaný 
šperk èi vlastnoruèní papír, nauèit se zpracovávat 
papír technikou ebru, plstit, osvojit si keramické èi 
grafické techniky? Není nic jednoduššího, než vybrat 

Kurzy výtvarných umìleckých øemesel pro dìti 
i dospìlé

Prázdniny v zooparku

(VS)

(rep)

Hokejový klub HC Mattoni byl založen roku 
1993. Po vítìzství v oblastním pøeboru ve stej- 
ném roce postoupila Mattonka do krajského 
pøeboru, což je ètvrtá nejvyšší soutìž (extraliga,
 I. národní liga, II. národní liga, krajské pøebory). 
Tuto soutìž jsme vyhráli dvanáctkrát a v letech 
2002, 2003 a 2004 jsme se zúèastnili baráže 
o II. národní ligu. Ani jednou jsme nepostoupili. 
Ani jsme nemìli zájem. Šlo nám pouze o kon- 
frontaci výkonnosti.

Hráèský kádr Mattonkáøù je složen výhradnì z bý- 
valých hráèù Karlovarského hokeje z dob I. a II. ná- 
rodní ligy. Nejzajímavìjší osobnosti klubu jsou: Jarda 
Kverka (pøed dvìma lety hrál za Energii), Ruda 
Mudra (Kadaò), Martin Èerný, Robert Èerný, Bo- 
humil Sapoušek (Becherovka Karlovy Vary), René 
Hromádka, Miroslav Presl (Baník Sokolov). Chod 
oddílu zajiš�uje trenér, manažer a ekonom Karel 
Procházka st., kapitánem je Karel Procházka ml., 

Pøedstavujeme hokejový 
klub HC Mattoni

pomocník pro vše Jaroslav Vokoun (otec Tomáše 
Vokouna z Nashvillu NHL).

Náš zámìr a cíl v Ostrovì: chceme bavit lidi, poku- 
sit se o baráž a získat si pozici v oèích ostrovské spor- 
tovní veøejnosti. Hrajeme atraktivní technický hokej. 
Vstupné: 25 Kè, dìti a dùchodci 10 Kè 

Soutìže se zúèastní šest družstev: HC Mattoni, HC 
Trstìnice Farmáøi, HC Vøesová, HC Cheb 2001, HC 
Mariánské Láznì, HC Stadion Cheb.

Program: do vánoèních svátkù každý s každým 
dvakrát (jednou doma, jednou venku), po Vánocích 
první ètyøi každý s každým, jednou doma, jednou 
venku. Vše musí být dohráno do 15. února 2007. 
Poté zaèínají baráže o II. národní ligu.

Program HC Mattoni na Zimním stadionu Ostrov:
9. prosince HC Mattoni Ostrov  HC Cheb 2001
6. ledna I. kolo (v pøípadì postupu) 
Dále budeme informovat dle vývoje nadstavby. 

Hraje se vždy v sobotu od 17 hodin. 

Karel Procházka st.

Macík hledá jezdce 
pro své konì

Ilustraèní foto: Archiv Ostrovského Macíka

Hana Šimková, Irena Janeèková

Foto: Chaim Koèí



každodenních uživatelù. Rozhodnì se ale pøimlou- 
váme za urychlené ukonèení nenahraditelné de- 
vastace. Rádi bychom vìøili tomu, že výsledná po- 
doba parku nás mùže pøíjemnì pøekvapit, staleté 
stromy nám však budou scházet citelnì a napoøád. 
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v objektech s jejich majiteli nebo správci. Po ukonèení 
prací vyhotoví zápis o pøedání a pøevzetí místa stavby, 
v nìmž bude mj. uvedeno, že ze strany majitele nebo 
správce není dalších požadavkù na uvedení prostor 
do pùvodního stavu a nechá jej odsouhlasit maji- 
telem nebo správcem objektu. Zápisy budou pøí- 
lohou Stavebního deníku a v kopii budou pøedány 
objednateli. Objednatel bude nadále prùbìžnì se- 
znamován s probíhajícími jednáními s ostatními ma- 
jiteli a správci. Žádáme všechny obèany o pochopení 
a omlouváme se za potíže, které výpadky signálu 
zpùsobí. 

PROSINEC

Celotýdenní vysílání

Zmìna programu vyhrazena!

Ètvrtek 7. prosince, moderuje Jana Pavlíková 
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 Èeský rybáøský svaz v Ostrovì. Hovoøí Lumír 
Pála, pøedseda ÈRS.
18.35 Kulturní mìšec
18.55 Ostrov církevních památek (dokument)
19.00 Informaèní servis

Pátek 8. prosince
9.00 Záznam z prvního zasedání nového Zastupi- 
telstva mìsta Ostrova na Staré radnici (opakování 
v 18.07 a 21.00, sobota 9. prosince 9.30, 
nedìle 10. prosince 9.30)

Ètvrtek 14. prosince, moderuje Helena Kyselá
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 TyfloCentrum Karlovy Vary. Hovoøí Pavel 
Rogaczewski, øeditel a Pavlína Lišková, zástupce 
øeditele TyfloCentra Karlovy Vary.
18.30 S-mix
18.45 Rozcestník
18.55 Informaèní servis

Ètvrtek 21. prosince, moderuje Jana Pavlíková
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 Ostrovská teplárenská v roce 2006. Hovoøí 
Tibor Hrušovský, øeditel.
18.30 Školní støípky: ZŠ Jáchymov
18.45 Rozcestník
19.00 Informaèní servis 

Ètvrtek 28. prosince, moderuje Helena Kyselá
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 Oblastní charita v Ostrovì. Hovoøí Mgr. 
Tomáš Fexa, øeditel.
18.30 Videotip
19.00 Informaèní servis 

Pondìlí, úterý: 9.00 Minizprávy (repríza), poøad, 
13.00 Rozhovor, 18.00 Minizprávy (premiéra), 
poøad, 21.00 Poøad, 22.00 Minizprávy (repríza)

Støeda: 9.00 Minizprávy (repríza), poøad, 
21.00 Poøad, 22.00 Minizprávy (repríza
)
Ètvrtek: 18.00 Vysílání (premiéra), 19.00 Opakování 
vysílání do 24.00

Pátek: 13.00 Rozhovor, 18.00 Vysílání (premiéra), 
19.00 Opakování vysílání do 24.00, 
22.00 Minizprávy (repríza)

Sobota: 8.00 Vysílání (opakování do 12.00)
Nedìle: 9.00 Minizprávy (repríza), poøad

Nové schéma vysílání se bude dále mìnit 
a zdokonalovat dle diváckých podnìtù. Jakékoli 
návrhy, pøipomínky a dotazy volejte na 353 613 
694, pište na: studio@tv-ostrov.cz, nebo sms na: 
776 696 133. 

Všechny zaèátky poøadù jsou pouze informativní! 

Už pøes rok bydlíme v ostrovském klášteøe a stále nás 
nepøestává tahle budova okouzlovat. Fascinuje nás 
nápad zachránit historickou stavbu pøemìnou na 
bytový dùm. Objektù, které by si zasloužily obdobnì 
kultivovat, známe desítky v rùzných koutech naší 
vlasti, ale nikde jsme nìco tak originálního nevidìli. 
Náš dík patøí lidem odpovìdným za prosazení tak 
prospìšného zámìru, zøejmì to vùbec nebylo snad- 
né. Nejvíce smekáme pøed architektem, kterému se 
podaøilo zachovat základní rysy støídmé barokní bu- 
dovy vnì i uvnitø a zároveò do ní citlivì vèlenit 
moderní bydlení s veškerým pohodlím pro 21. století. 
Skvostné dílo hodné velkých mistrù! A do tøetice 
musíme vyzdvihnout ještì perfektní øemeslné zpra- 
cování. Dnes není poctivá práce zrovna v módì. 
Ostrovský klášter je skuteènì vzácnou výjimkou.

Abychom jen nechválili, upozornili bychom rádi na 
nepochopitelné zásahy v Zámeckém parku. Lze pøed- 
pokládat, že povolení ke kácení stromù a „pøemìnì“ 
pøirozenì vzniklého anglického parku ve francouz- 
skou zahradu dávali lidé, kteøí v nìm buï nikdy 
nebyli, nebo ho rozhodnì nenavštìvují pøíliš èasto. 
Znali jsme ty stromy jako živé a dobøe jsme si pro- 
hlédli jejich poražená tìla. Nemocné a náletové 
døeviny vypadají jinak. Lípa s kmenem 100 cm v prù- 
mìru se snad ani za nevhodný strom urèený k li- 
kvidaci považovat nedá už z pouhého principu. Na 
stejnì vzrostlý strom totiž budou èekat ještì naše dìti. 
Jak je vùbec možné úøedním razítkem od stolu 
odsoudit k pokácení sedm desítek stromù, vèetnì 
tìch nejmohutnìjších a nejkrásnìjších, kvùli pra- 
videlné síti cest v nepoužitelných smìrech lemované 
okrasnými keøíky? Je nám líto, že se nenašel návrh 
zakomponovat do nových plánù stávající podobu 
parku a že iniciátoøi nebrali ohled na názory jeho

Život v ostrovském klášteøe

Roman Klášterka se ženou Evou

Mìli jsme necelé ètyøi mìsíce po svatbì, když jsme se 
s manželem chystali oslavit naše první Vánoce. Uza- 
vøeli jsme dohodu, že každý rok na støídaèku budeme 
trávit Štìdrý den u jeho a mých rodièù. První Vánoce 
jsem si prosadila já a protože ráda tvoøím, rozhodla 
jsem se vlastnoruènì složit vystøihovací betlém. Dala 
jsem si na jeho sestavení hodnì záležet a stálo mì to 
spoustu práce. Betlém se skládal asi z padesáti po- 
stavièek a velkého množství dalších drobných detailù. 
Trvalo mi témìø dva dny, než jsem všechno dala do- 
hromady. Pevnou podložku jsem potáhla zeleným 
plátnem, všechno peèlivì naaranžovala a mìla jsem 
ze svého výrobku velkou radost. Tìšila jsem se, jak 
budou rodièe mile pøekvapeni a jak mou snahu 
a ruèní práci ocení.

Když maminka uvidìla mùj vlastnoruènì vyrobený 
betlém, zatváøila se skoro tragicky a velmi vážným 
hlasem se zeptala: „Lenièko, a na jídlo peníze máte?“ 
Myslela si, že chci ušetøit, že jsem se asi špatnì vdala, 
když nemáme peníze ani na papírový betlém. 
V obchodì totiž vidìla pøibližnì za stejnou cenu 
betlémy jako hotová leporela a nemohla pochopit, 
proè jsem se s tím tak dlouho pachtila. Bìhem chvilky 
se vše vysvìtlilo, maminèiny obavy jsem sfoukla a na 
pøíhodu dodnes s úsmìvem vzpomínám. A obèas si 
povzdechnu, jak je to všechno kolem nás pomíjivé... 

Betlém

Lenka Jabùrková

Kabel Ostrov, s.r.o.

Eva Jandáková

Rekonstrukce telekomunikaèní sítì

Ing. Petr Kovaøík

OSTROVOSTROV

Rekonstrukce, jejímž cílem je zlepšení kvality a do- 
stupnosti internetu, by mìla být dokonèena 20. pro- 
since. V souèasné dobì je hlavní stanice pøemístìna 
a hlavní trasy jsou pøepojovány tak, aby sí� mìla 
hvìzdicovitou strukturu. Tìžištì prací je v úpravách 
domovních rozdìlovaèù. Pro rychlý postup se pra- 
cuje nejen v pracovních dnech, ale i o víkendech mezi 
10. a 18. hodinou. Výpadek signálu nebude nikdy 
v celém mìstì, jen v jednotlivých domech, na dobu 
max. jedné hodiny (delší výpadek pouze ojedinìle).
Majitele a správce domù upozoròujeme:
Zhotovitel prokazatelným zpùsobem projedná 
zpùsob provádìní a èasový sled montážních prací 

Ètenáøské pøíspìvky

Další ètenáøské pøíspìvky na stranì 13



Nádhernì vyzdobená jídelna naší školy v Masarykovì 
ulici byla pøipravena na rej strašidel témìø dokonale, 
zvuková aparatura, drobné obèerstvení a nápoje byly 
nainstalovány a my jsme jen èekali, kolik dìtí pøijde. 
Kolem 16. hodiny se do sálu nahrnuly neèekanì davy 
dìtí v doprovodu rodièù. Bylo pøipraveno 200 míst 
k sezení, ale po 10 minutách jsme bezpeènì vìdìli, že 
kapacita sálu je zhruba o tøetinu pøekroèena. Párty se 
zúèastnilo hrubým odhadem 400 lidí. Hned od zaèátku 
se dìti vrhly na parket a bez zábran se pustily do tance. 
Stoly se prohýbaly pod lavinou dobrot, které pøinesli 
vzorní a naprosto skvìlí rodièe. Správná nálada byla pak 
ještì umocnìna soutìžemi, které pøipravili, jako vždy, 
spolehliví tìlocvikáøi. Každý úèastník dostal odmìnu, 
o které díky sponzorùm a rodièùm nebyla vùbec nouze. 
Létalo se na koš�atech, tanèilo s míèky mezi èely, do- 
konce i rodièe si zasoutìžili se svými ratolestmi. Orga- 
nizace klapala jako hodinky díky bájeèným uèitelùm, 
kteøí nejenže pracovali jako pilný Ferda mravenec, ale 
dokonce pøišli sami v nádherných kostýmech. O roz- 
ruch na parketu se staraly dvì mimoøádnì povedené 
dobrodìjky Žofka a Ofka (paní Malá a Harišová), 
pozadu nezùstávaly ani Stan Laurel a Oliver Hardy 
(paní Drahorádová a Gburová). Podìkování ale patøí 
všem rodièùm, kteøí zcela nezištnì a ochotnì podali 
pomocnou ruku. Tak nìjak by to ve škole mìlo fun- 
govat poøád.
Dalším povedeným bodem programu byla procházka 
tajemnì osvícenou a ozvuèenou školou a strašidelná 
akademie. Pro obrovský úspìch si to nìkteøí zopakovali 
víckrát, takže to chvíli vypadalo, že se bude stát fronta 
jako na mimoøádnou atrakci v nìkterém ze svìto- 
známých zábavních parkù. I tady patøí dík všem, kteøí se 
na organizaci tohoto programu podíleli: paní Netr- 
valová, sleèna Ambroziová, pan Fous a samozøejmì žáci 
školy. Na koho jsem zapomnìl, doufám mi odpustí.
Atmosféra v sále jiskøila a všichni se už tìšili na zá- 
vìreèný slavnostní ohòostroj. Spoleènì s obrovským 
davem divákù jsme odpoèítali poslední sekundy a pak 
už jsme se kochali barevnými efekty s patøièným zvu- 
kovým doprovodem. Po skonèení ohnivé show zaznìl 
potlesk a všichni jsme odcházeli domù s pocitem, že si 
to musíme v budoucnu rozhodnì zopakovat.
Protože se jednalo o první velkou komunitní a školní 
akci takového rozsahu, mìli jsme zpoèátku obavy, že 
mùže skonèit lehkým propadákem, ale výsledek pøedèil 
i ta nejoptimistiètìjší oèekávání. Milým pøekvapením 
byli zejména rodièe, kteøí se ukázali jako výteèní po- 
mocníci a organizátoøi a na chvíli (a doufám na dlou- 
hou) vytvoøili pocit, že žáci plus rodièe plus kantoøi 
rovná se škola a ta se rovná jedné velké rodinì. 
Pro všechny, kteøí se budou ptát, na kolik tahle legrace 
pøišla, musím øíci, že jediné výdaje, které bylo nutné 
pokrýt z rozpoètu obèanského sdružení, se týkaly vý- 
zdoby školy (ètvrtky, lepící pásky, svíèky) a malého ob- 
èerstvení, které dohromady vyšlo na nìkolik stokorun. 
Všechno ostatní bylo hrazeno z penìz našich osvì- 
dèených sponzorù, kteøí nechtìjí být bohužel jme- 
nováni, ale i tak jim patøí obrovský dík.Takže ještì 
jednou všem dìkuji za skvìlý veèer a za rok do toho 
jdeme znovu! 
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MDDM ZŠ Masarykova: 
Jak jsme slavili Halloween, poprvé 
a urèitì ne naposled 

Tentokrát bychom rádi celé zprávy vìnovali naší 
mateøince a školní družinì. Omlouváme se starším 
žákùm a jejich uèitelùm, informace, které nám 
poskytli, jsou zveøejnìny na našich www stránkách 
(školní redakce je omezena možnostmi OM).

Pøestože teprve nedávno zaèal nový školní rok, mají 
naše dìti mnoho nových zážitkù. Poznali jsme atmo- 
sféru dìtského filmového festivalu. Pro dìti byl pøi- 
praven velmi pìkný program: pohádky z veèerníèkù 
a vystoupení klaunù, do kterého se dìti aktivnì za- 
pojily. Nejstarší dìti se zúèastnily výtvarné soutìže 
vyhlášené MK, vyrábìly plakát k pohádce Princezna 
se zlatou hvìzdou na èele. V souèasné dobì probíhá 
na MŠ „Podzimní èarování“, dìti spoleènì s rodièi 
nebo sourozenci vytváøejí výrobky s motivací pod- 
zimu. Pøekvapila nás nápaditost i zájem rodièù. 

Noví kamarádi a spolužáci se sešli na zaèátku školní- 
ho roku ve tøech oddìleních školní družiny. V prùbì- 
hu záøí a øíjna èekaly na dìti, kromì jiných akcí a èin- 
ností, oblíbené èlunkové závody, soutìže, ve kterých 
dìti zmìøily své síly: obratnost a  vytrvalost. Následo- 
vala návštìva filmového pøedstavení v rámci FOH, 
spoleènì jsme navštívili hudební film A� žijí duchové. 
V prùbìhu festivalu si dìti vyzkoušely i hru na ne- 
tradièní hudební nástroje. Další akcí byla výtvarná 
soutìž „Domeèky“, vyhlášená také naší družinou. 
Dìti pracovaly rùznými výtvarnými technikami a sna- 
ha o úspìch byla opravdu veliká. V první kategorii 
obsadili první místo Matìj Mašata a Martin Kùs, na 
druhém místì skonèila Eliška Skalová, tøetí byla Soòa 
Hrnèíøová. V kategorii druhé zvítìzila Šárka Stránská, 
Tereza Kouøilová získala druhé místo, na tøetím se 
umístila Bára Fukárková. Doufáme, že se ještì poèasí 
umoudøí a budeme moci vyhlásit také vítìze Dra- 
kiády. Už se moc všichni tìšíme.  

Mateøská škola

Školní družina

ZŠ J. V. Myslbeka 
a MŠ Ostrov

Jarmila Jägerová  

Jaroslava Perutková    

Mikulášská besídka 

Kdo pøijde s koledou èi básnièkou, neodejde s prázd -
nou. Mùžete si ozdobit perník, zhotovit pøání, svícen 
nebo keramický dárek. Vyhlásíme výsledky výtvarné 
soutìže Vánoèní hvìzda a na závìr bude èertí dis- 
kotéka. Doporuèujeme pøedprodej v MDDM (dìti 
40,- Kè, dospìlí 5,- Kè).
Zimní florbal 

Vítìzství obhajují chlapci ZŠ Masarykova a MìDDM 
M. Láznì. 
Družstvo: tøi hráèi a brankáø (u nìj nutná pøilba s chrá- 
nièem). Pøihlášky v MDDM do 7. prosince a do 14. 
prosince. Prezence od 8.30 hod. v tìlocviènì ZŠ Ma- 
sarykova. Propozice k dispozici na školách. Výsledky 
se zapoèítají do Olympiády ostrovských škol. Další 
termíny: 20. ledna: hoši 2. až 3.tø., 10. února: dívky 
6. až 7.tø.
Vánoèní závody
12. prosince 15.30 hod., Tìlocvièna ZŠ 
Masarykova
Nejlepší sportovní gymnastky získají diplomy a úplnì 
všechny sladkou odmìnu.
Barbie aerobic

Teenager aerobic
 

Dìvèata se pochlubí rodièùm a kamarádùm ukázkami 
cvièení. Souèástí bude i volba Miss aerobik a ochut- 
návka zdravé výživy.
Vánoèní nadílka pro zvíøátka

Vypravte se do lesa s krmením pro divoce žijící zvíøa- 
ta: zeleninou, ovocem, tvrdým peèivem, zrním èi 
s plody stromù nebo aspoò s batohem na pochutiny 
ze SMPø.
Vánoce pro zvíøátka ve SMPø

Naše zvíøátka kromì pohlazení uvítají ovoce, zele- 
ninu a tvrdé peèivo, vloèky nebo konzervy. 
Herní ètvrtek

Vyzkoušejte si o ván. prázdninách hry na hrdiny 
a schùzku hráèského klubu.
Povídání o…

 Tento a další výukové 
programy si mùžete zamluvit telefonicky ve SMPø.
Plavecké kurzy

9. ledna zaèínají desetihodinové plavecké kurzy pro 
zaèáteèníky i pokroèilé a pro rodièe s dìtmi. Zájemci 
se mohou pøihlásit v MDDM v pracovní dny od 8 do 
18 hodin.
Úterý, ètvrtek 16.00: Rodièe a dìti
Støeda 16.00: Neplavci MŠ, 1.tø.
Pátek 16.00: Plavci 1. až 9.tø. ZŠ

Soutìž Podoby našich zvíøátek 
Cílem výtvarné soutìže bylo zachytit zvíøata chovaná 
na Stanici oèima dìtí, zúèastnilo se 71 dìtí. 1. místo: 
Markéta Zahrádková, 2. místo: Sára Èepeláková (obì 
ze ZŠ Májová), 3. místo: Marek Svoboda (ZŠ Tuh- 
nice). První dva vyhráli výlet do zooparku, ostatní 
dostali drobné ceny.

Informace
MDDM Po-Èt 8-20 hod., Pá 8-18 hod., tel. 353 613 
248, ve SMPø tel. 353 842 389, 736 761 913.

Upozornìní
Víceúèelové høištì MDDM bude v zimním období 
uzavøeno. V dobì od 23. prosince 2006 do 5. ledna 
2007 bude uzavøen i Dùm dìtí. 

4. prosince 16.30 hod., Dùm dìtí

9. prosince 9.00: hoši 6. až 7.tø.  
16. prosince 9.00: hoši  4. až 5.tø.
Tìlocvièna ZŠ Masarykova

18. prosince 17.00 hod.

20. prosince 17.00 hod., Tìlocvièna MDDM

20. prosince od 15 hod.,  u SMPø    

24. prosince 10 až 13 hod., SMPø 

28. prosince, sraz v 10.30 u SMPø 

O zvíøatech polárních krajù.

leden až bøezen

Vlasta Schartová

4. prosince 17.00 hod., Dùm kultury Ostrov
Pìvecký sbor pro Oblastní charitu, Pìvecký sbor ZUŠ 
Jiøího Navary a žáci LDO a TO
7. prosince 17.00 hod., sál ZUŠ
Vánoèní interní koncert, mladší žáci hudebního oboru 
12. prosince 17.00 hod., sál ZUŠ
Tøídní koncert, žáci ze tøídy Evy Henychové a Patrika 
Sošky
13. prosince 17.00 hod., Mìstská knihovna
Vánoce v knihovnì, koncert, žáci Jiøího Klauka 
a  Alexandra Š�astného
15. prosince 18.00 hod., sál ZUŠ
Vánoèní koncert bubeníkù, bubeníci Františka 
Zemana a žáci Vlastislava Mareše  
15. prosince 17.00 hod., Stará radnice
Vánoèní koncert, Pìvecký sbor  Jiøího Navary. 
Vstupné 30 Kè
17. prosince 15.00 a 17.00 hod., Stará radnice 
Adventní koncert ZUŠ, žáci hudebního, dramatického 
a taneèního oboru. 
Vstupné: dospìlí Kè 30 Kè, dìti 10 Kè
18. prosince 16.30 hod., sál ZUŠ
Tøídní koncert, žáci Heleny Š�astné
19. prosince 17.00 hod., sál ZUŠ
Vánoèní interní koncert, starší žáci hudebního oboru.  
19. prosince, Minidivadélko
V bludišti mého srdce, pøedstavení pro ZS. 
Soubor Hop-Hop Ireny Konývkové
20. prosince, sál ZUŠ
Tøídní koncert, žáci Marty Starkové
21. prosince, sál ZUŠ
Tøídní koncert, žáci  Dagmar Tölgové. 

V èlánku Vojtìcha Písaèky v posledním èísle OM bylo 
uvedeno, že 28. øíjna 1918 byla vyhlášena republika 
ÈeskoSlovenská. Rádi bychom tuto informaci 
poopravili. Již 28. øíjna 1918 pøijal Národní výbor 
v Praze vùbec první zákon nového státu. Šlo o tak- 
zvaný Recepèní zákon o zøízení samostatného státu 
Èeskoslovenského. Od vzniku státu se tedy slovo 
„Èeskoslovenský“ psalo bez pomlèky. 

Základní umìlecká škola

Jaroslav Chmelík, zást. øed.

Oprava

Mgr. Jakub Hecht, uèitel dìjepisu 

Mgr. Helmut Harzer 
(red. kráceno)



Prosinec je každoroèním zna- 
mením pøicházející zimy. Za- 
èíná snìžit a zaèíná mrznout. 
Každý z nás jistì nìkdy mìl tu 
smùlu, že se mu nepodaøilo 
ustát balancovaní, napøíklad 
na zamrzlém snìhu. Stane se 
to jednou dvakrát a vy se za- 
smìjete spolu s ostatními, kte- 

øí vás sledovali a pustíte to z hlavy. Bohužel, taková 
smùla se mì držela celou minulou zimu a já vìdìla, že 
bezpeèné mùže být už jen plížení.

Zaèalo to jedním klasickým školním dnem. Pøijela 
jsem do Varù a chystala jsem se spolu s kamarádkou 
stihnout autobus èíslo deset, kterým se dostáváme až 
ke škole. Utíkaly jsme tedy co nejrychleji, a když se 
nám podaøilo dobìhnout k autobusu, v té rychlosti mi 
podklouzla noha a už jsem se válela na zemi. Okolní 
smích jsem nestihla ani zaregistrovat, protože mì 
kamarádka èapla za kabát, a témìø mì odtáhla do 
autobusu. Byla jsem jí vdìèná, protože aèkoliv jsem 
byla skoro zmrzaèená, autobus jsme stihly.

U školy je každý rok nejvìtší námraza a nikdy, po- 
dotýkám nikdy, není nièím posypána ani jinak 
odstranìna. To vždy musí pár lidí skonèit tøeba se 
sádrou na ruce, aby tedy byla ona námraza urèena 
jako nebezpeèná a byla následnì odstranìna. Není 
divu, že i já jsem se s onou námrazou setkala tváøí 
v tváø, a nebylo to setkání pøíjemného rázu. Posadit se 
u školy „na zadek“ se mi daøilo témìø každý den. Jenže 
takových hrušek, co tam padalo, bylo víc, takže se pak 
už nikdo nesmál. Žádnému studentovi se nechce do 
školy. No, mnì v tuhle roèní dobu obzvláš� ne.
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Ètenáøské pøíspìvky

Pøed Vánocemi zahrady vìtšinou spí jako nemluv- 
òata. Ticho, klid a mír. Co jsme nestihli do konce li- 
stopadu, je vìtšinou lepší nechat už na jaro. Pøesto 
zavilý zahradník mùže ještì udìlat pár vìcí, a nìkteré 
dokonce musí, jinak se na jaøe nesetká s radostným 
bujením. Spousta lidí se mylnì domnívá, že jim v zimì 
rostliny zmrznou, ale vìtšinou je pøíèina uhynutí 
v nedostatku vláhy. Když pøijde místo snìhu holo- 
mráz, rostliny vyschnou a už se neproberou. Proto 
nezapomínáme venku obèas zalít zejména rostliny 
v nádobách. Dokonce i mladší zelené živé ploty je 
v dobì holomrazù dobré zalít.
Tipy pro okrasnou zahradu
Vyøežeme stromky a keøe, urèené k likvidaci. Mùže- 
me provádìt proøezávku stromù. Zaèneme pøikrmo- 
vat zpìvné ptactvo. Na sníh mùžeme hnojit moèùv- 
kou. Svazujeme stromky, které by mohl sníh rozvalit èi 
polámat.
Tipy pro ovocnáøskou zahradu
Zaèneme odebírat rouby tøešní a višní. Provádíme 
proøez uschlých vìtví.
Tipy pro zeleninovou zahradu
Kontrolujeme stav uložené zeleniny. Do kvìtináèe 
doma pøipravíme pažitku.
Tipy pro technickou èást zahrady
Pravidelnì shazujeme sníh ze skleníkù, kùlen a pøí- 
støeškù, aby se pod tíhou bílé nadílky nepropadly. 
Dovnitø skleníkù vnášíme sníh.
Pøeji vám, abyste za tento mìsíc naèerpali tolik sil, že 
vám vystaèí na celý další zahradnický rok. Zahrada je 
krásná a rádi jí vìnujeme svoji péèi, ale nezapomí- 
nejme vìnovat péèi i svým blízkým. 

Ledové polibky
fejeton

Dominika Jureková, studentka

Odmalièka ráda bruslím. Bruslení je jediný sport, 
kterému jsem ochotna vìnovat energii a èas. Jenže 
loni jsem na bruslích vypadala jako nováèek, který se 
nikdy bruslit nenauèí. Na bruslích jsem se neudržela 
ani pìt minut. Po krátkém zkoušení jsem to vzdala, 
sundala brusle a okolním smìjícím se bruslaøùm jsem 
sdìlila, že jejich zábava odchází a už se nikdy nevrátí. 
K ledu jsem byla pøitahována jako magnet a musím 
pøiznat, že takové ledové polibky mi už byly velmi 
nepøíjemné. Jednoho dalšího dne jsem znovu 
uklouzla, ale svìte div se, ustála jsem to. Jako zázra- 
kem se mi vrátila ztracená rovnováha. Koneènì jsem 
opìt získala sebevìdomí a zbavila se strachu. 

Tento rok se na zimu jako každý rok moc tìším 
a doufám, že když jsem byla loni ostatním k smíchu, 
pobaví mì letos nìkdo jiný. Na oplátku.

V prosinci zahrádkáø 
odpoèívá 

Milan Jandourek

Chtìli bychom veøejnosti pøedstavit naše pravidelné 
setkávání maminek s malými dìtmi, spojené s poví- 
dáním o problémech z oblasti mateøství a zdra- 
votnictví a vzájemným pøedáváním rad a zkušeností. 
Pro dìti je zde tvoøivá dílna, spoleèné zpívání a hraní 
na kytaru i povídání o každodenních starostech a ra- 
dostech. 

Bližší informace na tel. 724 574 184. 

Máte-li chu�, pøijïte mezi nás ve støedu od 10 
hodin na katolickou faru v Ostrovì (naproti 
kostelu sv. Michaela). 

Pozvánka 
do Klubu maminek

Stanislava Tesková
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Léèebné láznì JáchymovLéèebné láznì Jáchymov

ZASE SI LÁMETE HLAVU S VÁNOÈNÍMI DÁRKY?

NEVYHAZUJTE VA�E PENÍZE ZBYTEÈNÌ!

Kúra v solné jeskyni (800,- Kè/10 sezení), 
lákavé wellness balíèky pro jednu nebo dvì osoby (od 550,- Kè), 
orientální masá�e ( od 450,- Kè),
klasické lázeòské procedury (od 60,- Kè) atd.

Novì jsou v nabídce i dárkové �eky v hodnotì 500,- Kè

BUÏTE ORIGINÁLNÍ A KUPTE SVÝM BLÍZKÝM NEBO ZNÁMÝM ZDRAVÍ!

NA ZAKOUPENÉ SLU�BY VYROBÍME ORIGINÁLNÍ DÁRKOVÝ POUKAZ!

Objednávky a bli��í informace získáte na recepcích 
lázeòských hotelù nebo na tel. èíslech:

RADIUM PALACE  -  353 835 111

AK. BÌHOUNEK - 353 834 111

LÁZEÒSKÉ CENTRUM AGRICOLA - 353 836 000
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