
v rodinì. Rodinnému životu je pøizpùsobeno i zaøízení, 
dokonce nechybí ani myèka na nádobí. Kromì toho mají 
dìti ještì své vlastní pokoje, ve kterých spí a mají sou- 
kromí; v tìch bydlí po dvou. 

Uvnitø domu pøekvapí návštìvníka èistota, všude panuje 
vzorný poøádek. Øeditel domova Petr Zmuda ale právì 
tento fakt nepovažuje za prvoøadý, dokonce by radìji 
obèas vidìl i nìjakou tu pohozenou hraèku nebo oble- 
èení, protože jeho hlavní snahou je pøiblížit podmínky 
v domovì co nejvíc životu v bìžné rodinì. 

„Dìti by si mìly zvyknout na bìžný provoz domácnosti, 
tak aby je jednou nepøekvapil život za zdmi domova. Proto 
se snažíme v rozumných mezích o volnìjší, pøirozený re- 
žim, domù za nimi mohou pøijít i kamarádi, nemáme zde 
žádnou vrátnici a náš domov rozhodnì není zaøízením, 
kterému se lidovì øíká pas�ák. Dìti se snažíme vést pøe- 
devším k samostatnosti. Také jejich finanèní zajištìní se 
snažíme pøiblížit co možná optimální úrovni, tak aby 
nestrádaly nedostatkem, ale ani nežily v pøepychu, pro- 
tože ve skuteèném životì by si pak pøipadaly ochuzené 
nebo zklamané. Na nákladnìjší vìci si musí každá rodinná 
skupina našetøit ze svého rodinného rozpoètu, šetøí si na- 
pøíklad i na prázdniny,“ vysvìtluje øeditel Petr Zmuda.

Dìtský domov není „pas�ák“
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Domov jako krajské zaøízení

V domovì se žije jako doma

Dìtský domov je umístìn ve dvou- 
patrovém domì v ulici Dukelských 
hrdinù. Nahradil dìtský domov ve 
Velichovì a pozdìji v Krušnohor- 
ské ulici v Ostrovì, kde ustoupil 
rozšiøující se mìstské výstavbì. 
Spádovì patøí do plzeòské oblasti, 
spolupracuje tedy s diagnostickým 

ústavem v Plzni. Pøestože Dìtský domov není ostrovským 
mìstským zaøízením, podle sdìlení øeditele vychází mìsto 
Ostrov domovu vstøíc, napøíklad se podaøilo pronajmout 
mìstský byt pro zletilou dívku odcházející z domova. 

V ostrovském Dìtském domovì se žije v takzvaných 
rodinných skupinách po šesti až osmi dìtech. V Ostrovì 
jsou takové skupiny ètyøi, další dvì v pronajatých pros- 
torách Vesnièky SOS v Doubí, celková kapacita domova je 
48 dìtí. Každá rodinná skupina má k dispozici svùj byt. 
O dìti se v každé skupinì starají celkem tøi vychovatelé, 
kteøí se støídají na smìny. Snahou je, aby byli mezi nimi 
zastoupeni i muži a dìtem tak nechybìl mužský vzor 
a úhel pohledu. Dìtští obyvatelé domova pomáhají s úkli- 
dem, nákupem, uèí se prát, žehlit i vaøit, tak jak je to bìžné 

V souvislosti s blížícími se vánoèními svátky jsme chtìli napsat dojemný èlánek o smutných dìtech v ostrovském 
Dìtském domovì, které o Vánocích nemají od koho dostat dárky, a co hùø, které strádají nedostatkem péèe, 
zájmu i penìz. Tyto zažité pøedstavy jsme však hned u vchodu museli odhodit jako smìšný, zastaralý pøed- 
sudek. Kdo nikdy nebyl v dìtském domovì, byl by asi pøekvapen, že dìti bydlí tak jako každý jiný, tedy v 
bytech s obývacími pokoji a ložnicemi, jejichž vybavení by jim možná leckdo i závidìl... Petr Zmuda, který je 
øeditelem Dìtského domova Ostrov už tøi roky, nás pøivítal v dobì školního vyuèování, kdy dìti nejsou 
pøítomné, abychom je nefotili do novin jen proto, že žijí v dìtském domovì a nevyvolávali v nich dojem, že 
jsou tím výjimeèné nebo vyèlenìné z normálního života. 

Zaøízení v bytech rodinných skupin má velmi dobrou úroveò.     Foto: Irena Janeèková

Co je to advent a jaký je jeho význam? Na 
takto jednouchou otázku by asi mnoho z nás 
nedokázalo správnì odpovìdìt. Intuitivnì 
máme adventní dobu spojenou s nastáva- 
jícími Vánocemi, o kterých máme pøedstavu 
konkrétnìjší. Mnoha lidem dokonce advent 
a Vánoce splývají v jednu skuteènost. A není 
ani divu. V adventní dobì se setkáváme s vá- 
noèní výzdobou mìst, obchodù a domác- 
ností; z rùzných koutù slyšíme vánoèní kole- 
dy atd. Advent jako by v našich oèích ztrácel 
svùj vlastní význam a stával se pouze obdo- 
bím s pøedchutí Vánoc. Pokusme se tedy dát 
tedy odpovìï na úvodní otázku o smyslu 
adventu a jeho významu dnes. Slovo „ad- 
vent“ pochází z latinského „adventus“, což 
znamená „pøíchod“. Advent je obdobím, ve 
kterém se oèekává pøíchod spasitele do svì- 
ta lidí. Vlastní „pøíchod“, tedy narození Ježíše 
Krista, se pak slaví o Vánocích. 

Takto chápat advent mùže být pro nìkteré 
z nás ponìkud vzdálené. Každý z nás, a� se 
považuje za vìøícího èi nevìøícího, si však 
mùže v nastávajícím období položit otázku: 
Na co já ve svém životì èekám? Tato otázka 
zní ponìkud provokativnì. Proè máme na 
nìco èekat? Nevede nás takový pøístup k pa- 

Advent: doba neznámá? 

Nemocnice Ostrov

Zprávy z MÚ Ostrov 

Obvodní Policie ÈR 

Ostrovské školy 
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Øezbáø Jiøí Lain 

Program kina 

Programy DK Ostrov 

Kultura 
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15 let Paposu 

Ostrovské hudební skupiny 
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Dìti charitu nepotøebují

Vracet se nelze

Vánoce tu dìti tráví stejnì jako v jiných rodinách, 
tedy ve své rodinné skupinì: zdobí si stromeèek, 
peèou cukroví, slavnostnì poveèeøí, dávají si dárky, 
nìkteré také navštíví svou biologickou rodinu. Pøed 
každými Vánocemi pøicházejí do domova dárci a pøi- 
nášejí hraèky, obleèení a jiné vìcné dary.

„Naše dìti však charitu nepotøebují. Nerad bych 
vyvolal dojem, že jsme nevdìèní, ale opravdu nejsme 
rádi, když nás pøed Vánocemi lidé zaplavují vìcnými 
dary, napøíklad rùznými plyšáky, v horším pøípadì 
obnošeným obleèením a podobnì, èasto vìcmi, kte- 
rých se rádi zbaví. Velmi oceòujeme jejich dobrou 
vùli, ale naše dìti mají skuteènì po materiální stránce 
všeho dostatek. Naše dìti v žádném pøípadì netrpí 
nouzí, a pokud nìjaký nedostatek poci�ují, pak je to 
pøedevším v citové oblasti. Naproti tomu vždy vítáme 
jakýkoli finanèní pøíspìvek. Ty nám totiž pomohou 
hradit výdaje napøíklad na další vzdìlávání našich
-náctiletých tak, aby se zvìtšila možnost jejich pracov- 
ního uplatnìní, jsou to napøíklad øidièské prùkazy, 
barmanské kurzy a podobnì,“ upozoròuje øeditel 
Zmuda.

V Dìtském domovì Ostrov mohou žít dìti od tøí do 
18 let. Pokud se dál pøipravují na povolání, pak zùsta- 
nou, dokud se nevyuèí nebo nedostudují (maximálnì 
však do 26 let). Poté musejí domov opustit a vrátit už 
se nemohou. 

„Je pochopitelné, že dìti po dosažení plnoletosti 
chtìjí vyletìt z hnízda a zaøídit si život po svém, ale je 
smutné, že na rozdíl od dìtí z bìžných rodin se ty naše 
v pøípadì neúspìchu nemohou vracet zpátky. A tìch 
poèáteèních nezdarù je bohužel u našich dìtí pomìr- 
nì velké procento. To je také jeden z dùvodù, proè se 
snažíme nedìlat dìtem v domovì ráj na zemi, ale 
vytvoøit jim takové podmínky, které by se co nejvíce 
pøibližovaly skuteènému životu,“ dodal Petr Zmuda. 

sivitì? Není lepší nic neoèekávat a vše co potøebujeme 
èi po èem toužíme si obstarat vlastní pílí? Advent nás 
však pøivádí k poznání, že náš život nakonec nemùže 
být naplnìn tím, co si mùžeme obstarat vlastní èinností, 
ale tím, co nám je darováno. Vždy� to, co je v životì 
nejcennìjší, je nakonec druhý èlovìk, ke kterému nás 
váže pøátelství nebo láska, a ten pøece nemùže být 
produktem našich snah. 

Pokud tedy na nìco èekáme, neoèekáváme nìco, ale 
nìkoho. Èekáme na toho, komu na nás záleží, kdo 
nám je blízký. Advent mùže být pro každého z nás 
obdobím, ve kterém si více než jindy uvìdomujeme, 
že potøebujeme druhého èlovìka a že na našich 
mezilidských vztazích záleží nejvíce. Mùže se stát pro 
nás obdobím, ve kterém se uèíme více dìlat si èas pro 
druhé, tøeba také pro ty, kteøí se cítí osamoceni. Jedinì 
tak mùžeme zažít opravdovou vánoèní radost, radost 
z toho, že je Bùh mezi námi a také my jsme k sobì 
o kousek blíž. 

Mistrovství svìta Xterra na Havaji patøí k nejnároè- 
nìjším sportovním závodùm na svìtì. Pìt stovek zá- 
vodníkù nejdøíve plave 1500 metrù v Tichém oceánu, 
poté jede 32 km na horských kolech po úboèí sopky 
a nakonec bìží 11 km po nejrùznìjším povrchu: 
asfaltu, ztvrdlé lávì, štìrku, písku i golfovém høišti, to 
všechno v obrovském vedru (na slunci bylo namìøeno 
až 68 stupòù Celsia) a velmi vysoké vzdušné vlhkosti.

Dva èlenové X-teamu BaNo Karlovy Vary letos na 
tomto mistrovství zazáøili: student Gymnázia Ostrov Lu- 
bomír Bachura havajský závod absolvoval poprvé 
a skonèil na sedmém místì, letošní maturant ostrovské 
prùmyslovky Martin Jiskra dokonce získal titul mistra 
svìta. Oba závodili v kategorii juniorù, kde bylo cel- 
kem 14 soutìžících ze ètyø svìtadílù, z toho ètyøi úèast- 
níci z Evropy. Pøestože trasa je velmi nároèná, je stejná 
pro všechny závodníky: od nejmladších až po ty ostøí- 
lené, mnohdy i profesionální sportovce. Navíc ji nelze 
pøedem projet a seznámit se tak s jejími úskalími a zá- 
keønostmi; území, pøes které trasa vede, je celoroènì 
uzavøeno a otevírá se až v den závodu. Proto je
 i sedmé místo nováèka Bachury velkým úspìchem.

„Luboš mìl témìø po celou dobu závodu svalové køe- 
èe, pøestože se jim snažil všemožnì zabránit. To, že na- 
konec porazil v absolutním poøadí dvì tøetiny závodní- 
kù, považuji za obrovský úspìch. Pøestože on sám byl 
se svým výkonem nespokojený, já jeho umístìní roz- 
hodnì oceòuji, protože vím, že i zkušení závodníci 
tento extrémnì nároèný závod èasto vzdávají nìkolik 
metrù pøed cílem,“ øekl trenér Jan Novák, který oba 
chlapce na tento závod pøipravoval. Podle jeho sdìlení 
vdìèí oba sportovci za svou úèast na havajském závodì 
mimo jiné také významné podpoøe Lubomíra Bachury 
st. z firmy Koruna Pralines s.r.o. a mìsta Ostrov. 

Ostrovskou nemocnici zdejší obyvatelé berou 
jako bìžnou souèást svého mìsta, která funguje 
jaksi samozøejmì a stabilnì. V souèasné dobì 
prochází zdravotnictví v celé republice velkými 
zmìnami, které ovlivòují i èinnost a funkci naší 
ostrovské nemocnice. Proto jsem se jako nový 
øeditel rozhodl Nemocnici Ostrov blíže pøedstavit 
a zároveò obèanùm Ostrova a okolí zodpovìdìt 
i nìkolik nejèastìjších otázek, týkajících se tohoto 
zaøízení.

Historie a souèasnost 
Historie nemocnice v Ostrovì sahá do roku 1961, kdy 
byla v rámci zdravotní péèe o pracovníky uranového 
prùmyslu vybudována na zelené louce jako na svou 
dobu velmi moderní zaøízení s širokým spektrem am- 
bulantních a lùžkových oddìlení. Pozdìji nemocnice 
pøešla pod Okresní ústav národního zdraví v Karlových 
Varech. V roce 1994 byla jako jedno z prvních lùžko- 
vých zaøízení privatizována. Provozovatelem Nemocni- 
ce Ostrov je spoleènost Nemos Plus, s.r.o. Díky obì- 
tavosti pracovníkù nemocnice a vedení spoleènosti se 
podaøilo zajistit témìø stejný rozsah poskytované péèe 
bez jakýchkoli dotací státu, jako tomu bylo u ostatních 
lùžkových zaøízení. V souèasné dobì má nemocnice 
témìø 350 lùžek v sedmi oborech: chirurgie, gyne- 
kologie a porodnictví, pediatrie, interna, rehabilitace, 
psychiatrie a následná péèe. K tomu patøí další praco- 
vištì ambulantní péèe a odborných (specializovaných) 
ordinací a poraden, které souvisí s poskytovanou lùž- 
kovou péèí. Rozsahem lùžkové kapacity patøí v rámci 
ÈR k vìtším nemocnicím. Nemocnice Ostrov je ne- 
opominutelnou souèástí zdravotnictví Karlovarského 
kraje, když v oboru lùžkové psychiatrie a lùžkové reha- 
bilitace je jediným pracovištìm tohoto zamìøení v kraji.

Budoucnost a vyhlídky
Na pozici øeditele nemocnice jsem sice pomìrnì krát- 
ce (od bøezna 2007), ale již dnes mohu potvrdit, že toto 
zdravotnické zaøízení má perspektivu, která vychází 
z podpory vlastníkù nemocnice a kvality zamìstnancù. 
Podaøilo se nám získat ke spolupráci zkušené manažery 
s praxí v øízení zdravotnických i obchodních spoleèností 
s celostátní pùsobností. Zaèali jsme s postupnou obmì- 
nou technického a pøístrojového vybavení jednotlivých 
pracoviš�, máme zaveden proces øízení jakosti posky- 
tovaných služeb certifikovaný nezávislými auditory.
Právì probíhá postupná rekonstrukce všech pøíjmo- 
vých ambulancí tak, aby se naši klienti-pacienti cítili pøi 
prvním kontaktu s naším zaøízením co nejlépe. V prù- 
bìhu pøíštího roku by všechna tato pracovištì vèetnì 
rehabilitace mìla být zrekonstruována a dodateènì 
vybavena na úroveò odpovídající našim pøedstavám. 
Od 1. listopadu tohoto roku jsme zavedli zkušební 
provoz lùžek sociální péèe a od nového roku chceme 
vytvoøit specializované pracovištì intenzivní péèe 
o chronicky nemocné s nadregionální pùsobností. Roz- 
sah našich dalších aktivit pro pøíští období je mnohem 
širší a vìøím, že o nich budu mít ještì pøíležitost na 
stránkách Ostrovského mìsíèníku  naše spoluobèany 
informovat.

Mùj vztah k Ostrovu
Já sám pocházím z Prahy, kde mám zatím své trvalé 
bydlištì. O Ostrovu i jeho nemocnici jsem již delší 
dobu vìdìl od nìkolika svých pøátel, kteøí zde dlouhou 
dobu žili nebo pùsobili. Jejich nadšení pro tento region 
mì natolik oslovilo, že jsem se rozhodl spojit svùj, zatím 
jen profesní, život s mìstem Ostrov. Pøechodnì bydlím 
v Karlových Varech, ale pokud by se mi podaøilo získat 
odpovídající bydlení pøímo zde, tak nevyluèuji, že bych 
se sem pozdìji pøípadnì i s rodinou pøestìhoval. Mìs- 
to Ostrov a okolí se mi líbí, fascinuje mì zejména svými 
kontrasty, které se ale dobøe doplòují a vytváøejí vyvá- 
žený celek. Mým cílem je, aby každý vnímal, že neod- 
myslitelnou souèástí je i ostrovská nemocnice, a to ne- 
jen po urbanistické, ale i spoleèensko historické stránce, 
prostì aby nemocnice byla nemocnicí všech obèanù 
mìsta. 

V poslední dobì dostáváme do redakce velké množ- 
ství pøíspìvkù a byli bychom rádi, kdyby se dostalo na 
všechny. Proto je nutné, aby pøíspìvky udržely pøi- 
bližný rozsah na pùl, nejvýš 3/4 strany A4 (psáno 
strojem nebo na poèítaèi velikostí písma 12), což od- 
povídá zhruba poètu 2000 až 2500 znakù. Vzhledem 
k tomu, že školy mají stálou rubriku, na které se musí 
v souèasné dobì vystøídat zhruba osm pøispìvatelù, 
platí pro nì rozsah menší, tedy pøibližnì ètvrt strany 
A4, což odpovídá asi 1000 znakùm. V pøípadì, že 
rozsah výraznì pøekroèíte, budeme nuceni váš text 
krátit na požadovanou velikost. Dìkujeme za po- 
chopení. 

Nemocnice Ostrov má perspektivu

RNDr. Lubomír Netolický, øeditel NO

Ostrovští studenti ve svìtové špièce

Irena Janeèková, Vojtìch Písaèka
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Mgr. Pavel Frývaldský, 
jáhen øímskokatolické farnosti v Ostrovì

Martin se sportu, ve kterém nyní 
získal titul mistra svìta, zaèal vì- 
novat teprve pøed tøemi lety v rámci 
letní pøípravy v oddílu bìžeckého 
lyžování. Bìh na lyžích ale byl už od 
osmi let náplní vìtšiny jeho volného 
èasu, i když ke sportu se dostal 

vlastnì už ve tøech letech díky rodièùm, kteøí jej tehdy 
poprvé posadili na kolo. S prvenstvím jsou spojeny 
nìkteré pøíjemné záležitosti. Svùj první rozhovor 
absolvoval Martin bezprostøednì po závodì v an- 
gliètinì, další smrš� tiskovek a rozhovorù jej èekala po 
návratu domù, spoleènì s ostatními sportovci chtìjí 
velkého úspìchu využít pro oslovení dalších poten- 
ciálních partnerù z øad sponzorù. Pøestože Martin 
Jiskra dokázal v novém sportovním odvìtví velký kus 
práce, rozhodnì neusíná na vavøínech: pøíští mi- 
strovství svìta Xterry, kdy by mìl poprvé startovat 
v jiné kategorii, vynechá a plnì se soustøedí nejen na 
tréninky a bìžecké lyžování, v nìmž by si chtìl 
v letošní sezónì sáhnout na medaili, ale pøedevším 
na maturitu. Nezbývá než mu držet palce, aby své cíle 
bez potíží uskuteènil. 

(jan)

Martin Jiskra 
se pøipravuje na maturitu

Upozornìní 
pro všechny pøispìvatele 

Mgr. Libor Háèek  (red. kráceno)

Za Ostrovský mìsíèník: Irena Janeèková

(rep) 

Ostrovské Jezulátko
Jezulátko ležící v jeslièkách, které jsou souèástí 
ostrovského betléma, mohou spatøit návštìv níci 
farního kostela sv. Michaela v Ostrovì. Právì 
nyní, v èase adventním i vánoèním, zve Katolická 
farnost obèany do kostela nejen na sváteèní 
bohoslužby, ale také na koncerty a další vánoèní 
program (více ètìte na str. 9). (red)
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Kronika mìsta Ostrova získala 2. místo v soutìži kro- 
nik Karlovarského kraje. Vyhodnocení se konalo 
v sokolovském zámku u pøíležitosti semináøe kroni- 
káøù. Diplomy kronikáøùm pøedal námìstek hejtma- 
na Karlovarského kraje Jiøí Behenský. Z jeho rukou 
pøevzala ocenìní za vedení kroniky i ostrovská kro- 
nikáøka Walburga Mikešová. 

Dopravní pøestupky
Muž z Jáchymova øídil v Ostrovì v Kollárovì ulici osob- 
ní motorové vozidlo, aèkoli vìdìl, že není držitelem 
pøíslušného øidièského oprávnìní dle zvláštního zákona 
a že má Okresním soudem Karlovy Vary vysloven trest 
zákazu øízení motorových vozidel na dobu ètyøi roky. 
Ostrovským policistùm došla trpìlivost, jelikož tento 
muž byl již nìkolikráte zadržen a dále ve svém jednání 
pokraèoval. Za trestný èin øízení bez øidièského opráv- 
nìní a maøení úøedního rozhodnutí byl pøevezen k ok- 
resnímu státnímu zástupci a následnì k soudkyni 
Okresního soudu v Karlových Varech, která ho poslala 
na osm mìsícù do výkonu trestu s nástupem okamžitì. 
Policisté muže následnì umístili do výkonu trestu ve 
vìznici v Ostrovì. 
Starší øidiè osobního vozidla se v Jáchymovské ulici ne- 
vìnoval øízení, vyjel vpravo mimo komunikaci a narazil 
pøední èástí vozidla do pilíøe mostu. Øidiè byl vyšetøen 
na místì nehody lékaøem vozidla RLP a bez dalšího lé-
èení propuštìn. Jedná se zde již o druhou dopravní 
nehodu.
Krádeže a podvody
Muž z Velichova ukryl v ostrovském supermarketu do 
kapsy šest kusù èokolády Milka a s tímto zbožím prošel 
pokladnou, aniž by za nì zaplatil. Byl zadržen vedoucí 
obchodu. Ostrovští policisté proti nìmu zahájili úkony 
trestního øízení pro podezøení ze spáchání trestného 
èinu krádeže.
Doposud neznámý pachatel vnikl v Ostrovì v zahradní 
kolonii na pozemek a poté vypáèil zámek zdìné kùlny. 
Odcizil zde benzínovou motorovou sekaèku, nìkolik 
mosazných ventilù k vodoinstalaci a uzavírací vodo- 
vodní ventily. Hmotná škoda byla pøedbìžnì odhad- 
nuta na 7000 Kè. Policisté po pachateli pátrají. 
Neznámý pachatel vypáèil petlici u balkonu mezi ètvr- 
tým a pátým poschodím v Lidické ulici. Odcizil koleè- 
kové brusle ve sportovní tašce, jeden pár pracovních 
bot, jeden pár plážové obuvi a jízdní kolo, které bylo pøi 
prošetøování pøípadu v domì nalezeno v suterénu za 
výtahovou šachtou. Majitelce tak vznikla škoda odhad- 
nutá na èástku 1000 Kè.
Doposud neznámý pachatel pøi pøedbìžné kalkulaci 
zboží na splátky v prodejnì pøedložil na požádání osob- 
ní doklady, na nìž chtìl získat plazmový televizor v hod- 
notì témìø 27 tisíc korun. Jednání pachatele pøekazil 
zkušený prodavaè kontrolou pøedložených dokladù 
s pøedkládající osobou a tím ztrátì zboží zabránil. 

Zákonem o stabilizaci veøejných rozpoètù došlo i k no- 
velizaci nìkterých zákonù v sociální oblasti. MÚ Ost- 
rov poskytuje (dle paragrafu 42 vyhlášky MPSV ÈR 
182/1991 Sb, ve znìní pozdìjších pøedpisù) obèanùm, 
kteøí trvale užívají ortopedické, kompenzaèní nebo jiné 
pomùcky, pøíspìvek na zvýšené výdaje vzniklé v sou- 
vislosti s používáním tìchto pomùcek. Pøíspìvek je 
poskytován opakovanì (mìsíènì) ve výši 100 až 200 
Kè. Jedná se o tzv. „pøíspìvek na hùlky“, který je posky- 
tován zdravotnì postiženým obèanùm nejen v souvis- 
losti s používáním francouzských holí, elektrických 
a mechanických vozíkù, ale napø. i sluchadel, kolosto- 
mických pomùcek, epitéz, respiraèních pøístrojù ad. 
Tedy všude tam, kde s trvalým používáním tìchto 
pomùcek vznikají zvýšené výdaje. 
Zákonem o stabilizaci veøejných rozpoètù je tento pøís- 
pìvek od 1. ledna 2008 bez náhrady zrušen. Pøíspìvek 
bude tedy poskytnut ještì v mìsíci listopadu a prosinci 
2007. Obèanùm, kterým je tento pøíspìvek v souèasné 
dobì poskytován, bude v prùbìhu listopadu zasláno 
oznámení o zahájení øízení ve vìci odejmutí tohoto 
pøíspìvku a v prùbìhu prosince pak rozhodnutí o jeho 
odejmutí. V souèasné dobì se tato skuteènost týká cca 
500 obèanù žijících na území obce s rozšíøenou pùsob- 
ností Ostrov. 

Miroslava Svìtlíková, vedoucí odboru SVZ

Odbor sociálních vìcí 
a zdravotnictví informuje

Dne 31. prosince 2007 pozbývají platnost øidièské prù- 
kazy vydané do konce roku 1993! Vyzýváme proto 
širokou øidièskou veøejnost o urychlenou kontrolu svého 
øidièského prùkazu a následnou návštìvu Odboru do- 
pravnì správního pøi Mìstském úøadu Ostrov (odlou- 
èené pracovištì, Hlavní 795, vedle Družby).

Zmìna úøedních hodin
Až dosud jste nás mohli navštívit pouze v pondìlí a støe- 
du od 7.30 do 17.30 hod. (polední pøestávka je od 12.00 
do 13.00 hod.). Nyní byla tato doba rozšíøena o úterý, 
ètvrtek a pátek od 7.00 do 14.30 hod. V tìchto dnech 
budou vyøizovány pouze žádosti o výmìnu øidièských 
prùkazù vydaných do konce roku 1993! Žádáme obèa- 
ny, kteøí mají ØP vydaný pozdìji, aby si jej zatím pone- 
chali a o pøípadnou výmìnu požádali v pøíštím roce, kdy 
vše vyøídí rychleji a bez èekání.  

Ladislav Jiskra, ved. Odboru DS

Informace pro øidièe

Úspìch ostrovské kroniky

(red)

Zvýšení nájemného v bytech s regulovaným ná- 
jemným platí od 1. ledna 2008. 

Všechny uvedené èástky se vztahují na platbu za jeden 
metr ètvereèní: 

U bytù s nesníženou kvalitou (døíve I. kategorie) ze 
souèasných 19,76 Kè na 23,99 Kè, u bytù se sníženou 
kvalitou (døíve II. kategorie) ze souèasných 15,55 Kè na 
19,75 Kè, u bytù se sníženou kvalitou (døíve III. ka- 
tegorie) ze souèasných 12,87 Kè na 17,40 Kè, u bytù se 
sníženou kvalitou (døíve IV. kategorie) ze souèasných 
9,96 Kè na 14,66 Kè. U bytù v Domì s peèovatelskou 
službou è.p. 1365, 1366 a 1367 bylo nájemné stano- 
veno na 23,99 Kè za metr ètvereèní. 

Zvýšení nájemného

(red)

Vyzýváme obèany Ostrova ke spolupráci pøi 
hledání úspìšného spoluobèana, který dosáhl 
vynikajících výsledkù ve sportu, školství, umì- 
ní, vìdì a dalších oblastech, pøípadnì vyniká 
svou celoživotní èinností nebo byla jeho akti- 
vita v roce 2007 pro mìsto Ostrov mimoøádnì 
významná. Máte-li typ na takového kandidáta, 
podejte písemný návrh do Podatelny Mìst- 
ského úøadu v Ostrovì nejpozdìji do 8. února 
2008. 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.

Dosavadní ocenìní, udìlená mìstem Ostrov od 
roku 1997: Mgr. Zdeòka Èepeláková, Dagmar 
Èurdová, Ivan Matouš, Jana Rùžièková, Mgr. Irena 
Konývková, Božena Poledníèková, Miroslav 
Kitzberger, Vladimír  Novotný  (in memoriam), Ing. 
Jan Zborník, PhDr. Jaroslav Fiala, Ludmila Hanzlová, 
František Kùs, Helena Valová, Stanislav Sojka, Eva 
Pluhaøová, RNDr. Vladimír Vít, Radim Rulík. V roce 
2006 nebyl titul udìlen. 

Obèan mìsta Ostrova 2007

Dagmar Shánìlová

Poslední dobou je v médiích stále více zpráv, které se 
hemží pojmy jako digitalizace, set top box, terestrické 
vysílání apod. I mnì samotnému z toho jde hlava 
kolem. A místo toho, aby èlovìk nalézal odpovìdi, tak 
spíše objevuje nové otázky. Mám zahodit svoji televizi 
a shánìt digitální, nebo hledat, kde si koupit set top 
box? Jak to tøeba bude s naší ostrovskou kabelovkou 
v éøe digitálního vysílání?

K 31. prosinci 2012 dojde k úplnému vypnutí analo- 
gového vysílání, ale kabelovka už dnes pøijímá nìkteré 
signály v digitální podobì a pøevádí je tak, abychom je 
mohli sledovat doma všichni. Pokud tedy využíváte 
služeb spoleènosti Kabel Ostrov s.r.o., pak vám celko vý 
pøechod z analogového na digitální vysílání nepøi nese 
žádné starosti. Všechny problémy s tím spojené vyøeší 
tato spoleènost za vás. Kabelová televize v Ostrovì 
totiž bude pøebírat všechny digitální televizní stanice 
a pøevádìt jejich signál do analogové podoby. Pro 
všechny, kteøí vlastní starší tv pøijímaè to znamená, že si 
nemusí už nyní shánìt set top box (zaøízení umožòující 
pøíjem televizních programù i po vypnutí analogového 
vysílání). Až to bude aktuální, a døíve než v roce 2011 to 
nebude, odpovídající set top box formou pronájmu 
dodá Kabel Ostrov s.r.o.

A nejde jen o digitalizaci. Naše kabelová televize má 
i další výhody. Pøedplatitelé mohou sledovat rùzné pro- 
gramy i v rozšíøené nabídce na nìkolika pøijímaèích 
v domácnosti nezávisle na sobì. Nabízí vám tohle i jiný 
pøipojovatel? Nebo vás na první pohled levnì pøipojí 
a pak vám doma jde vìtšina programù jen na jedné 
televizi? Výhodou je také místní vysílání TV Ostrov, kte- 
ré pøináší aktuální zprávy, informace, poøady i doku- 
menty urèené obèanùm Ostrova a pøipravuje se další 
rozšíøení služeb. A chystá se i další novinka: v nejbližší 
dobì bude otevøeno nové, dùstojnìjší kontaktní místo 
pro platby a uzavírání nových smluv. 

Kabelová televize ano, nebo ne?

Bc. Jan Bureš, starosta mìsta Vrchní inspektor nprap. Pavel Valenta

Obvodní Policie ÈR

Srdeènì zveme na 4. vánoèní koncert poøádaný ve 
spolupráci se ZUŠ Ostrov, který se koná 12. prosince 
v 17.00 hod. v prostorách Mìstské knihovny. Pøijïte si 
užít vánoèní atmosféru a umìní v podání šikovných 
a nadaných dìtí. Upozoròujeme ètenáøe, že poslední 
prosincový týden bude knihovna z dùvodù vánoèních 
svátkù otevøena pouze 27., 28. a 29. prosince. V pon- 
dìlí 31. prosince bude otevøeno od 10.00 do 14.00 
hod. Bližší informace na: www.knihovna.ostrov.cz. 
Pøejeme všem pohodový a klidný rok 2008. 

1. místo: ZŠ Masarykova (vítìzná tøída 4.A, 679 bodù), 
2. místo: ZŠ Klínovecká (tøída 5.A, 646 bodù), 3. místo 
Gymnázium (tøída V4.B, 223 bodù), 4. místo ZŠ 
Myslbekova (tøída 6.C, 200 bodù), 5. místo ZŠ Májová 
(tøída 4.B, 84 bodù). Vítìzové dostali vìcné ceny 
a dorty. 

Nová otevírací doba Mìstské knihovny

po a pá: 13.00-18.00, út a èt: 9.30-12.00, 13.00-18.00, 
so: 9.00-11.30, st: zavøeno

po, út, èt, pá: 13.00-18.00, so: 9.00-11.30, st: zavøeno

po, pá: 13.00-18.00, út, èt: 9.30-12.00, 13.00-18.00, 
so: 9.00-11.30, st: pouze èítárna 9.00-12.00

po, út, pá: 13.00-18.00, èt: 9.30-12.00, 13.00-18.00, 
so: 9.00-11.30, st: zavøeno

Soutìž Superètenáø

Oddìlení pro dospìlé

Oddìlení pro mládež

Studovna a èítárna

Hudební oddìlení

Mìstská knihovna Ostrov

Mgr. Irena Leitnerová, øed. MK

Hasièský sbor v Ostrovì poøádá 5. prosince 
v 18.30 hodin pøímo v hasièské zbrojnici 
Mikulášskou besídku pro dìti s nadílkou i pestrým 
programem. 

Vzhledem k tomu, že poèet míst je omezen, rezervujte 
si místa na tel. 353 844 021 nebo na mailové adrese: 
hasici.ostrov@seznam.cz. 

V mìsíci øíjnu se v Ostrovì narodilo sedm dìtí, zemøelo 
sedm obèanù. Manželství uzavøely dva páry. K trva- 
lému pobytu ve mìstì se bìhem øíjna pøihlásilo 
42 osob, odstìhovalo se jich 28.
Celkovì tedy ve mìstì v mìsíci øíjnu pøibylo 14 lidí. 
Celkový poèet hlášených obyvatel v Ostrovì k 31. øíjnu 
2007 byl 16 934. 

Hasièi zvou dìti na Mikuláše

Pavel Všelko, JDSH

Zmìna stavu obyvatel 
mìsta Ostrova v øíjnu 2007

Jana Pecková, Soòa Szarková, MÚ Ostrov



Dovolte, abychom se pøedstavili: jsme malá škola 
s 1. stupnìm od prvního do pátého roèníku. 
V letošním školním roce naše škola oslaví 70. let 
svého trvání. 

Výukové programy jsou stejné jako v ostrovských 
školách (základní škola 2.-5. tøída a školní vzdìlávací 
RVP ZV 1. tøída). Tøídy jsou naplnìny deseti dìtmi, 
takže výuka probíhá s maximálním individuálním 
pøístupem ke každému žákovi. Od 3. roèníku uèíme 
cizí jazyk (anglický). Škola je vybavena poèítaèovou 
uèebnou s 11 poèítaèi zapojenými na internet, 
pracovnou výtvarné výchovy a školní knihovnou. 
V okolí školy je krásná zahrada a letos se buduje 
høištì. O pøestávkách si mohou dìti koupit mléko 
a malou svaèinku v rámci projektu Školní mléko. 
V mimoškolní èinnosti si mohou žáci vybrat úèast 
v sedmi zájmových kroužcích: poèítaèe, nìmecký 
jazyk, keramický kroužek, šikovné ruce, sportovní 
kroužek, sportovní gymnastika, taneèky. V provozu 
máme školní družinu a školní jídelnu. Spolupracuje- 
me se ZUŠ Ostrov, která zajiš�uje po vyuèování výuku 
na hudební nástroje (flétna, housle, keyboard), uèite- 
lé k nám dojíždí. V zimních mìsících využíváme pøi 
hodinách tìlesné výchovy lyžaøské sporty (bìžecké 
lyže jsou ve vybavení školy). 

By� jsme horská škola, poøádáme každoroènì 
desetidenní pobyty v jiných krásných koutech naší 
vlasti se zamìøením na vlastivìdná poznání a netra- 
dièní formy výuky, napø. jsme pobývali v Železné 
Rudì, Plasech u Plznì, Jablonci nad Nisou, Horním 
Bradle u Pardubic. Letos plánujeme Máchovo jezero 
nebo jižní Èechy.

Vážení rodièe, pokud byste mìli zájem umístit své 
dítì do malého rodinného kolektivu naší školy, máte 
možnost navštívit nás 11. prosince v Den otevøených 
dveøí od 14.00 do 17.00 hodin. Zápis do 1. roèníku se 
koná 17. ledna 2008 od 14.00 do 16.30 hodin. 
Tìšíme se na vás!

Líbí se vám naše nabídka? Uvažujete, že byste nám 
vaši ratolest svìøili? Ale co doprava? V pøípadì vaše- 
ho zájmu zajistí mìsto Abertamy školní autobus a tato 
doprava by byla zdarma. Vaše dotazy zodpovíme 
také na tel. 353 892 268, 602 193 115. Za kolektiv 
pedagogù:  

4 Ostrovský mìsíèník
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Zprávy ze škol

Základní škola Abertamy

V uplynulém období se naše škola zapojila do dru- 
hého roèníku projektu „Školy odpadùm v patách“ 
financovaného Karlovarským krajem a spoleèností 
Eko-Kom. Ve škole byly umístìny boxy na sbìr 
vybitých baterií a mezi tøídami vypukla soutìž ve 
sbìru víèek od pet lahví. Uvidíme, jak si jednotlivci 
a kolektivy tøíd povedou; sladká odmìna nejlepší 
sbìraèe  jistì nemine. V rámci ekologického projektu 
se žáci 6. tøíd zúèastnili jednodenní exkurze, pøi níž 
vidìli recyklaci plastù i skládku odpadu Èinov na 
vlastní oèi. Ale ani dìti z I. stupnì nezahálely a uèily se 
tøídit odpad. Pod vedením svých tøídních uèitelek 
vytvoøily výtvarné práce se zamìøením na ekologické 
tøídìní odpadu. Po vyhodnocení odbornou školní 
porotou budou nejlepší práce vystaveny na Krajském 
úøadu v Karlových Varech, který soutìž „Tøídíš, tøídím, 
tøídíme“ vyhlásil. Uèitelka Ivana Lederleitnerová, 
garant ekologické výchovy na naší škole, si jistì 
podìkování za svoji aktivitu zasluhuje. Vìøíme, že 
èerstvì nabyté vìdomosti neupadnou v zapomnìní 
hned po vybalení vánoèních dárkù a jejich obaly 
skonèí tam, kam patøí. Všem dìtem, rodièùm a spo- 
lupracovníkùm pøejeme pøíjemné prožití vánoèních 
svátkù a  hodnì radosti v novém roce. 

ZŠ Májová

Mgr. Naïa Èechmanová

Vánoce, Vánoce pøicházejí… V naší škole zaèaly mít 
dìti pøi hodinách pracovní a výtvarné výchovy napil- 
no: pøipravují výrobky do prodejní výstavky, kterou 
každoroènì ve škole poøádáme. Dramatický a pìvec- 
ký kroužek nacvièuje pásmo na vánoèní besídku. 
Zúèastnili jsme se Bìhu 17. listopadu v Karlových 
Varech a pomìøili síly s žáky ostatních ZŠ speciálních 
a praktických. Zapojili jsme se do soutìže ostrovských 
škol v pøehazované. Ve školním kole zvítìzila tøída 
8.A. V øíjnu jsme uspìli v karlovarském Schodobìhu: 
žáci Stopfer (kategorie starších žákù) a Fous (mladší 
žáci) se umístili na 1. místech, žák Tokár (mladší žáci) 
skonèil na 3. místì. V letošním školním roce 
pokraèujeme v pravidelných návštìvách Mìstské 
knihovny, dále žáci s oblibou navštìvují nové Eko- 
centrum, kde mají skvìlou možnost si pøi pøednáš- 
kách doplòovat znalosti z pøírodopisu. 
Na závìr chci všem za naši školu popøát krásné 
a spokojené vánoèní svátky. 

ZŠ praktická a ZŠ speciální

Daniela Brodcová

Pøedmìtová komise nìmeckého jazyka patøí na Gym- 
náziu dlouhodobì k nejaktivnìjším. Díky tomu mají 
naši studenti pestrou nabídku možností ke zdoko- 
nalování konverzaèních dovedností a mají i možnost 
poznat životní styl našich sousedù, politické, kulturní 
a historické vazby obou zemí a samozøejmì navázat 
pøátelství s nìmeckými vrstevníky. Naši nìmèináøi 
organizují dlouhodobé i krátkodobé studijní pobyty 
(v Hofu, Bayreuthu a Wundsiedelu), týdenní semi- 
náøe na politická témata ve Weidenbergu, ale také 
jednorázové sportovní nebo kulturní aktivity. Mezi 
nì patøí spoleèné výlety (napøíklad cyklistické) nebo 
koncerty. Významné a výjimeèné jsou dlouhodobé 
projekty s partnerskými školami v Nìmecku, napøí- 
klad letošní projekt s gymnáziem ve Schwarzenbergu 
na téma Krušnohorské povìsti, který naši vyuèující 
realizovali s podporou Euregia Egrensis. V adventním 
èase se již více než 10 let setkávají studenti pøedevším 
na spoleèných vánoèních koncertech. Náš pìvecký 
sbor vystupuje v rámci velkolepých vánoèních kon- 
certù gymnázií v Hofu a Wundsiedelu. Naopak 
hudebníci z nìmeckých škol jsou hosty na ostrov- 
ských koncertech našeho sboru nejen vánoèních, ale 
v posledních letech také na Jarním zpívání bez hranic. 
Tato setkávání jsou vždy pøíjemná a pøínosná, protože 
se na nich vždy projeví originalita a zajímavé odliš- 
nosti v pøístupu k hudbì i pojetí vánoèních koncertù. 
V letošním adventu bude zpívat Smíšený pìvecký 
sbor Gymnázia Ostrov 16. prosince ve Schwarzen- 
bergu a 20. prosince ve Wundsiedelu. Posluchaèe 
chce potìšit pøedevším zpìvem èeských koled. 

Závìrem mi dovolte, abych vám jménem celého 
Gymnázia Ostrov popøál klidné a rozzáøené vánoce 
i mnoho úspìchù v roce 2008. 

Koncert v Ostrovì se koná 14. prosince v Leto- 
hrádku Ostrov od 18.00 hodin. Velmi rádi vás na 
nìm pøivítáme. 

Gymnázium: zahranièní 
setkávání v èase adventním 

Mgr. Libor Velièka

Mgr. Dana Chmelová, øeditelka

Nové vybavení pro ZŠ Masarykova
Rada mìsta odsouhlasila škole èerpání z rezervního fon- 
du školy na nákup vnitøního vybavení pro modernizaci 
výuky a vylepšení školního prostøedí. Škola zakoupila: 
keyboard pro hudební výchovu na I. stupni, pøenosnou 
ozvuèovaní soupravu, bezdrátový mikrofon, zesilovaè, 
CD a DVD pøehrávaè (škola poøádá velké komunitní 
a projektové akce, které vyžadují kvalitní ozvuèení. Do- 
sud byla nucena si je pùjèovat èi relativnì draze pro- 
najímat), bezdrátový dataprojektor k vizualizaci výuko- 
vého softwaru, videí a prezentací na projekèní ploše, 
notebook pro výuku a uèitelské prezentace, vizualizér 
pro žákovské i uèitelské prezentace, kanceláøský nábytek 
do dvou kabinetù. Novým nábytkem byly vybaveny dva 
kabinety (nábytek z roku 1982 je v havarijním stavu), 
zátìžové koberce a dekorace stìn pro ztlumení zvukù 
a vylepšení akustiky ve tøídách, vybavení kabinetù pro TV 
(dresy, florbalové hole, míèky a míèe), zatemnìní uèeben 
chemie a fyziky, vybavení kabinetu pøírodních vìd (lupy, 
krycí podložní sklíèka do mikroskopù, smýkaèka na hmyz, 
nádoba na klíèení semen, žákovské mikroskopy), to vše 
v celkové èástce 324 tisíc korun.
Nové školské obvody
Ostrov pøipravuje novou obecnì závaznou vyhlášku 
o školských obvodech základních škol. Školský zákon 
(platí od záøí 2004) mj. urèuje pro obce povinnost zajistit 
podmínky pro plnìní povinné školní docházky dìtí 
s místem trvalého pobytu na jejím území vèetnì dìtí 
umístìných ve školských zaøízeních pro výkon ústavní 
nebo ochranné výchovy. Zøizuje-li obec na svém území 
více základních škol, musí stanovit obecnì závaznou 
vyhláškou jednotlivým školám tzv. školské obvody. I pøes 
toto opatøení øeditelé základních škol mohou pøijímat dìti 
i z jiných než „svých“ školských obvodù, ovšem ze svých 
pøidìlených obvodù musí pøijmout žáka pøednostnì. 
Vzhledem ke zrušení pøíspìvkové organizace ZŠ Klíno- 
vecká ke dni 31. 7. 2008 bylo tøeba zmìnit spádové 
obvody zbývajících tøí základních škol (ZŠ Masarykova, ZŠ 
J. V. Myslbeka a MŠ, ZŠ Májová). Zápis do prvních tøíd 
pro školní rok 2008/2009 v lednu 2008 bude již orga- 
nizován jen ve tøech ostrovských školách, proto je plat- 
nost nové obecnì závazné vyhlášky pøedkládána s datem 
úèinnosti k 1. lednu 2008.
Noví èlenové Školské rady
Na místo odstupujících èlenù Školské rady ZŠ Klínovecká 
jmenovala Rada mìsta tyto její nové èleny: místo Hany 
Švejstilové Luboše Fialu, místo Lenky Bardové Pavlínu 
Zapletalovou, místo Radky Kubíkové Dagmar Randovou. 
Správce pro park a klášter
Údržba zelenì v Zámeckém parku a areálu kláštera je 
v souèasné dobì zajiš�ována na základì smluv o dílo 
dvìma dodavateli. Platnost smluv konèí ke konci le- 
tošního roku, proto je nutno zajistit tuto èinnost v dalším 
období. Zámìrem Odboru správy majetku mìsta, který 
výbìrové øízení pøipravuje pro nadcházející dva roky, je 
zajištìní kompletní správy celého zájmového území jed- 
ním dodavatelem služeb. Nový správce by mìl mj. vyko- 
návat tyto èinnosti: sekání travnatých ploch, hrabání listí 
z travnatých ploch, údržbu cest, odstraòování náletových 
døevin a keøových porostù, proøezávky stromù, støíhání 
živých plotù, kácení døevin, èištìní a pravidelnou údržbu 
bøehù øeky, údržbu kvìtinových a keøových výsadeb, 
zajištìní schùdnosti cest v zimních mìsících, provozování 
závlahových systémù, hubení škùdcù netoxickými 
systémy  ad.
Finanèní náhrada zahrádkáøùm
Rada mìsta schválila poskytnutí finanèní náhrady ve výši  
maximálnì 10 tisíc korun (celkem 70 tis.) tìm zahrád- 
káøùm v lokalitì za ZŠ Klínovecká, kteøí mají nájemní 
smlouvu s mìstem Ostrov. Podmínkou je odstranìní 
všech nadzemních staveb stojících na pronajatém po- 
zemku a pøedání pozemku vlastníkovi, pokud se nedo- 
hodne jinak.

Oznámení
Mìsto Ostrov zastoupené Odborem správy majetku 
mìsta vypisuje Jednací øízení na výbìr správce Mìst- 
ského koupalištì Ostrov pro sezony 2008-2012. Bližší 
informace obdrží zájemci na Odboru SMM (detašované 
pracovištì MÚ Ostrov, Brigádnická ul. 709, Karel Ille, tel. 
353 808 603. 

Mìstský úøad Ostrov 
informuje

(rep)
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Zprávy ze škol

Redakce si vyhrazuje právo krátit došlé pøíspìvky.

V øíjnu se naši žáci zúèastnili mnoha školních i mi- 
moškolních akcí. Jako první bych vyzdvihla žákyni 6.A 
Adélku Bálkovou, která se zúèastnila soutìže v karate 
Hokusei-Cup v hale u Gymnázia Ostrov. Adélka ob- 
sadila první a druhé místo. Pøi vyhlašování nejlepších 
žákù a škol Karlovarského kraje 2006/2007 byl oce- 
nìn za fotografie též žák naší školy, Filip Rojík. 
Chlapci z II. stupnì vybojovali v okresním kole 
minifotbalu druhé místo. Žáci I. stupnì podnikali 
v prùbìhu øíjna exkurze do místního Ekocentra, aby si 
rozšíøili své pøírodopisné vìdomosti jinou formou. 
Žáci 9. tøíd se v Karlových Varech zúèastnili prezen- 
tace støedních škol „Škola 2008“. Žáci 6. a 7. roèníkù 
mìli 30. øíjna možnost v knihovnì debatovat se 
spisovatelkou Petrou Braunovou a dozvìdìt se nìco 
o jejím díle.  

Žáci ZŠ Klínovecká mnoho let spolupracují s dìtským 
charitativním hnutím „Stonožka na vlastních nohou“. 
Za akce (pøedevším vytváøení vánoèních pohlednic) 
se za sedmnáct let trvání „Stonožky“ utržilo pøes sto 
milionù korun. A zase se pomáhá dìtem: v nemoc- 
nicích, ve válkou zbídaèených zemích, po zemìtøe- 
seních apod. Protože naše škola má pøed sebou 
z rozhodnutí Zastupitelstva mìsta Ostrova poslední 
rok svého trvání, celá naše práce by pøišla vniveè. 
Vyzýváme proto všechny šikovné dìti a jejich uèitele 
nejen z Ostrova, ale i z okolí, aby pokraèovali za nás 
v další pomoci dìtem. Informace jim budou podány 
na emailové adrese: temafi@seznam.cz. 

Výzva: Pomozte dìtem!

ZŠ Klínovecká 

Veronika Raulová

Martina Filipi, Milada Hocková

Podzimní pøespolní bìhy uzavírají lehkoatletickou 
sezónu pod širým nebem. Naši reprezentanti, žáci 
I. stupnì, dosáhli v rámci sportovní olympiády dalšího 
vynikajícího výsledku. Nejprve obsadili 2. místo pøi 
okresním finále v pøespolním bìhu v Karlových Va- 
rech a vybojovali postup do krajského finále v Chebu. 
Školní družstvo tvoøili vždy dva chlapci a dvì dìvèata 
v kategoriích 1. tøída, 2.-3. tøída a 4.-5.tøída. Toto 
družstvo získalo celkem sedm jednotlivých medailí: tøi 
zlaté a ètyøi bronzové. V celkovém souètu obsadili 
1. místo v Karlovarském kraji. O tento krásný úspìch 
se zasloužili žáci: Nová, Martínek, Kunz, Parimucho- 
vá, Kováèová, Èechman, Vlach, Brožková, Tichá, Bur- 
sík, Kanèi, Vurmová, Absengerová. Blahopøejeme. 

Podobnì žáci II. stupnì mìli svou soutìž v pøespol- 
ním bìhu a také jim se podaøilo dosáhnout øady hez- 
kých výsledkù. Nejúspìšnìjšími se stali mladší žáci, 
kteøí pøivezli do školy pohár za 1. místo v okrese: 
Jakub Novotný, Marek Bažil, Milan Nguyen a Pavel 
Nguyen. V krajském finále se chlapcùm již tolik 
nedaøilo a obsadili 5. místo, které si však také zaslouží 
uznání. Chlapecké družstvo starších žákù zaostalo jen 
o kousek a získalo pohár za 3. místo. Složení družstva: 
Yevgen Shorban, David Novotný, Pavel Veselý 
a Ondra Sopko. Naše dìvèata obsadila 7. a 10. místo, 
jsou však úspìšná ve volejbalu. V krajském pøeboru 
mládežnických kategorií máme mezi staršími žákynì- 
mi dvì družstva: Družstvo A ve složení: Holátová, 
Veselá, Staòková, Øehoøová, Vondráèková, Škopová, 
Stránská a Rožová se drží ve II. výkonnostní skupinì 
a v každém kole útoèí na postup do elitní skupiny. 
Družstvo B sice bojuje v nižší kategorii, ale patøí mezi 
nejlepší. 

Všem žákùm, kteøí svými výkony a výsledky šíøí dobré 
jméno školy, patøí pochvala a podìkování. Nyní se 
soutìže stìhují do tìlocvièen, èeká nás plavání 
a florbal. 

ZŠ Masarykova

Ing. Karel Daníèek, uèitel TV

Vítìzné družstvo mladších žákù, zleva: Marian Lukáè, Pavel Nguyen, 
Jakub Novotný, Marek Bažil a Milan Nguyen.       Foto: Archiv školy

Prosinec pøinese do zámecké budovy, v níž sídlí èást 
SPŠ v Ostrovì, dvojici akcí zajímavých i pro širokou 
veøejnost. Ve ètvrtek 6. prosince se pro zájemce z øad 
žákù 9. roèníkù i jejich rodièù otevøou brány školy 
bìhem pravidelného Dne otevøených dveøí. Mezi 
desátou a sedmnáctou hodinou se tedy mohou na 
vlastní oèi pøesvìdèit, jaké obory škola pøipravila pro 
pøíští školní rok i jak je pøipravena po stránce 
materiální na nápor po studiu dychtících studentù. 
Spoleènì s prùvodci z øad studentù školy absolvují 
procházku po tøídách, v nichž se budou prezentovat 
jednotlivé obory, navštíví uèebny výpoèetní techniky 
a pracovištì dílenského vyuèování, dozví se vše 
potøebné o automobilových oborech vyuèovaných 
na odlouèených pracovištích v Dolním Žïáru a v Kar- 
lových Varech a na samý závìr okruhu školou se 
pøedstaví moderní pracovištì zamìøené na výuku 
CNC strojù vybudované z prostøedkù Evropské unie. 
Novinkou budou i ukázkové hodiny nìkterých 
pøedmìtù: od 13.00 do 16.00 hodin umožníme 
potenciálním studentùm zasednout do školních lavic 
a bìhem ètyø dvacetiminutových vyuèovacích blokù 
zjistit, jak probíhá výuka, namátkou v angliètinì èi 
matematice. Podrobnosti o celém Dni otevøených 
dveøí najdete již nyní na internetových stránkách 
školy; podle pøísloví: Není radno kupovat zajíce 
v pytli rozhodnì neuškodí pøesvìdèit se na vlastní oèi, 
jak se v hodinách využívají interaktivní tabule a jak se 
uplatòují v praxi moderní zpùsoby výuky. V pátek 
14. prosince uspoøádá škola II. roèník turnaje v su- 
doku urèeného žákùm 8. a 9. tøíd ZŠ. Po loòském 
roce, kdy se v prostorách S-klubu sešli zástupci škol 
od Kyselky až po Mariánské Láznì, vìøí organizátoøi, 
že na pozvánku k turnaji zareagují také ostrovské 
základní školy, vyšlou svá družstva a porvou se sta- 
teènì s matematickými nástrahami sudoku, který 
v krátké dobì pobláznil celý svìt. 

SPŠ Ostrov

Mgr. Libor Háèek   

Mikulášská besídka 

Za koledu pro Mikuláše a Èerta bude nadílka. Pøipome- 
neme si vánoèní zvyky a kdo rád tvoøí, ozdobí si perní- 
èek, zhotoví pøání, dárek, vyzkouší si rùzné techiky... 
drátování kamínkù. Vyhlášení výsledkù soutìže Vánoè- 
ní øetìzy a závìsy. Pozor, omezený poèet vstupenek, 
doporuèujeme zakoupit v pøedprodeji v MDDM (dìti 
50 Kè, dospìlí zdarma) od pondìlí 26.11.
Mikulášské jízdy železnièáøù

Jízdy v kolejišti pod dohledem samotného Mikuláše.
Vánoèní zvyky 

Vánoèní zvyky ke Tøem králùm si pøipomenou dìti ŠD 
a ZŠ Májová.
Zimní florbal 

 
hoši 6.-7.tø.,

 
hoši 4.-5.tø.                                                                            
Vítìzství obhajuje ZŠ Jih Mariánské Láznì. Turnaj je 
i pro mimoostrovské. Družstvo tvoøí tøi hráèi a brankáø 
(u brankáøe nutná pøilba s chránièem). 
Pøihlášky v MDDM do 6.12. Prezence od 8.30 hod. 
v tìlocviènì ZŠ Masarykova. Propozice k dispozici na 
školách. Výsledky všech turnajù se zapoèítávají do 
Olympiády ostrovských škol. Další termíny: 12. ledna 
hoši 2.-3.tø., 19. ledna dívky 6.-7.tø.
Vánoèní závody

Sportovní gymnastky MDDM si pøed rodièi zasoutìží, 
nejlepší získají medaile a diplomy, všechny sladkou 
odmìnu.
Halové turnaje malých fotbalistù

Turnaj pro r. 1999 a ml.
Turnaj pro r. 2000 a ml.

Do turnaje jsou krom domácích pøihlášena družstva 
z KV, Sokolova, Klášterce a Chodova. 
Aerobik šou

Dìvèata kroužkù aerobiku už tradiènì pøipravují podve- 
èer pro rodièe.
Plavecké kurzy - 
V týdnu od 7. ledna 2008 zaèínají desetihodinové kurzy 
pro zaèáteèníky, pokroèilé i rodièe s dìtmi. Pøihlášky 
v MDDM v pracovní dny od 8 do 18 hodin.
Akce Ekocentra

Soutìž ve sbìru kaštanù a žaludù bude vyhodnocena 
13. prosince v rámci akce „Vánoèní strom pro zvíøata“.  
Sbìraèi, pøijïte si pro odmìnu. A pojïte s námi do lesa.
Vánoèní strom pro zvíøátka 

Spoleènì odneseme do lesa rùzné pochutiny, kterými 
vyzdobíme stromek pro divoká zvíøata. Pøineste si: ovo- 
ce, zeleninu, peèivo, ovesné vloèky atd. nebo aspoò 
prázdný batoh. Všichni malí i velcí jsou vítáni.
Pøedvánoèní koleda

Pøedvánoèní zpívání se Sboreèkem Evy Henychové 
spojené s roznášením výslužky zvíøátkùm v Ekocentru. 
Akce pøedevším pro menší dìti a jejich rodièe.
Nadílka v Ekocentru

Pøed štìdroveèerní nadílkou mùžete pøijít navštívit 
zvíøátka a pøinést s sebou dárky k pøilepšení stravy: 
ovoce, zeleninu a tvrdé peèivo, vloèky, konzervy a další 
vhodné dobrùtky.

Bezplatná prohlídka venkovní èásti 
a pracoven Ekocentra. Mimo termín je možné domluvit 
prohlídky na tel. 353 842 389. O vánoèních prázdni- 
nách Ekocentrum otevøeno pro veøejnost ve dnech 
27., 28. a 31. prosince.
Povídání o…

 Tuèòáci, lední medvìdi, 
tuleni ad. Doplnìno obrazovou a zvukovou kulisou. 
Bližší informace a rezervaci si vyžádejte telefonicky.
Informace
ke všem akcím i k èinnosti kroužkù: Po-Pá 8-18 hod. 
v Domì dìtí (tel. 353 613 248), v Ekocentru (tel. 353 
842 389) 

4. prosince 16.30 hod., MDDM

4. prosince 15.30-17.30 hod., klubovna železniè- 
ních modeláøù

7. prosince 13.30 hod., Klub MDDM

8. prosince 9.00 hod., tìlocvièna ZŠ Masarykova:

15. prosince 9.00 hod., tìlocvièna ZŠ Masarykova:

13. prosince 15.30 hod., tìlocvièna ZŠ Masarykova

15. prosince, Hala TJ Ostrov: 
16. prosince, Hala TJ Ostrov: 

19. prosince17.00 hod.

leden až bøezen

Vyhodnocení sbìrové soutìže 

13. prosince od 14.30 hod.  

20. prosince od 16 hod. 

24. prosince od 13 do 15 hod. 

Prohlídky pro veøejnost každou sobotu a nedìli od 
10 do 16 hod. 

...Zvíøatech polárních krajin.

MDDM Ostrov

Vlasta Schartová
Žáci ZŠ praktické a ZŠ speciální na exkurzi v Ekocentru.
Foto: Mgr. Vlasta Plášilová



jsem schopen za urèitých podmínek i práci odmítnout. 
Jsem spokojený, když mi lidé za práci zaplatí, protože 
i to je forma uznání, ale neženu se za penìzi za každou 
cenu, vždy� rubáš nemá kapsy...

Kromì klasické lípy pou- 
žívám borovici, javor, mod- 
øín, pracuji i se smrkem. Li- 
dé mi døevo vìtšinou daru- 
jí tøeba za odvoz, s nìkte- 
rými institucemi mám do- 
mluveno, že když kácejí 
strom, zavolají mi. Tak jsem 
napøíklad získal kus mate- 
riálu ze Semtínské lípy u Ji- 
èína, kterou rozštípl blesk. 
Tak vznikla moje plastika 
s názvem Puklé srdce Sem- 
tínské lípy. Pokud dìlám 
repliku historické sošky, ja- 
kou byla napøíklad gotická 

Èerná madona pro ostrovskou Einsiedelnskou kapli, 
musím dodržet klasický postup, tedy použít stejný druh 
døeva (v tomto pøípadì to bylo lipové) a klasickou 
povrchovou úpravu odpovídající dané dobì. V pøípadì 
Èerné madony byli nìkteøí lidé pøekvapeni, že je málo 
èerná, ale pravda je taková, že zèernání originálu za- 
pøíèinil teprve kouø oltáøních svíèek, takže pùvodní 
madona èerná nebyla a já respektoval rozhodnutí 
památkáøù.

Dìti v mých šlépìjích nejdou, dcera dìlávala krásné vìci 
z hlíny, ale dala se na studium cestovního ruchu a už ji to 
asi nepustí. Jinak ale své zkušenosti obèas rozdávám 
jinde: V domovì dùchodcù v Perninku jsem pro práci se 
døevem získal jednoho z jeho obyvatel, také za mnou 
chodí dìti ze vsi. Úèastním se øezbáøských sympozií, 
pravidelnì napøíklad na Mariánské. Jezdím do Skelné 
Huti u Rakovníka, kde se schází ženy na spoleèném 
terapeutickém pobytu a já je uèím øezat do døeva. Baví 
mì sledovat krùèky lidí, kteøí mají dláto v ruce poprvé 
a spoleènì s nimi se raduji, když se jim dílo podaøí.
 

Kde sháníte døevo?

Vyuèíte si svého následovníka?

vlaštovka zná cestu do Afriky, kam odlétá na zimu, aniž 
by potøebovala navigaci, nebo že pampeliška na èastìji 
koseném trávníku zmenší pøíštì svùj stonek natolik, že ji 
už nelze sekaèkou zasáhnout? Jak je možné, že ty nej- 
vìtší zázraky pøijímáme jako naprostou samozøejmost, 
zatímco ty menší odmítáme a neuznáváme?
Jeden mladík objevil pøi úklidu na mycí houbì vyklíèené 
semínko. Zaujalo ho, jak ten nepatrný kousek pøírody 
bojuje o život v tak drsných podmínkách, ve tmì, bez 
hlíny a živin, takže ho nespláchl do výlevky, ale opatrnì 
zasadil do kvìtináèe s gumovníkem. První rok se nedìlo 
nic moc, ze semínka vyrostla malá rostlinka, ne vìtší než 
dva centimetry, silný gumovník jí zøejmì ubíral svìtlo 
i výživu. Pøíští jaro ho napadlo pøesadit rostlinu, která 
kupodivu nezahynula, do vìtšího kvìtináèe a umístil ji 
na balkón. Zaèala rùst pøímo sprintem a brzy bylo 
zøejmé, že to je rajèe. Na podzim sklidil témìø kilo 
velkých plodù. Kdo si myslí, že to není zázrak? 
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Kdy jste se 
rozhodl být 
øezbáøem?

Máte svùj umìlecký vzor?

Jak jste se dostal k sochám svatých?

To nebylo nìjaké 
rozhodnutí ze dne na 
den, byl to jen pøi- 
rozený vývoj událo- 
stí, protože se døevem 
jsem byl ve styku už 
odmala. Mùj otec byl 
totiž truhláø, vyrábìl 

nábytek a mìl cit pro umìlecké øemeslo. Už jako dítì 
jsem tedy vyøezával ze døeva nejrùznìjší sošky, v nì- 
kterých obdobích èastìji a pravidelnì, jindy s pøestáv- 
kami. Od roku 1990 už se umìleckému øezbáøství 
vìnuji nepøetržitì jako profesionál.

Snažím se vždy nacházet svùj vlastní výtvarný styl 
a osobní pohled na dané téma, proto mé práce vìt- 
šinou nezapadají do bìžné šablony. Napøíklad na jed- 
nom ze sympozií pøi zadaném tématu Pramen Vltavy 
napadlo ostatní øezbáøe ztvárnit øeku Vltavu jako ženu. 
Já udìlal prameny dva, protože Vltava teèe nejprve jako 
Teplá a Studená Vltava, no a mezi nimi vznikl pøirozenì 
prostor pro harfu, symbol Smetanovy Vltavy ze symfo- 
nické básnì Má vlast. Snažím se nikoho nenapodo- 
bovat, ale pøesto mám své dva velké vzory: všestran- 
ného výtvarníka Jiøího Trnku a malíøe Františka Tichého. 
Ne že bych je kopíroval, ale jejich vyjádøení je mi blízké 
a nechávám se jimi inspirovat.

Svatí hráli v mém životì odjakživa významnou roli. Jako 
dítì jsem chodil s babièkou do kostela. Pamatuji si na 
pátera Klimenta, to byl mùj životní guru. Byl to velmi 
vzdìlaný a citlivý èlovìk, zasloužil se napøíklad o ar- 
cheologický výzkum sázavského kláštera, byl znalcem 
historie a vždy vyprávìl poutavé pøíbìhy ze života 
svatých. V jeho pøíbìzích nebyl dotyèný svìtec nìjakou 
nedosažitelnou bytostí na nebesích, ale vždy živým èlo- 
vìkem. Pøiblížil mi životy svatých i jejich osobnosti tak, 
že jsem je cítil témìø jako své blízké známé. Než se pu- 

Rozhovor
Rubáš nemá kapsy, øíká øezbáø Jiøí Lain 
Dvaašedesátiletý øezbáø Jiøí Lain pochází z Prahy, ale už pøes dvacet let žije a pracuje v Abertamech na Ostrovsku. Ostrovští jej znají také z nìkolika velmi 
úspìšných výstav na Staré radnici. Pùvodním povoláním stavaø, nyní už sedmnáctým rokem profesionální umìlecký øezbáø je také autorem repliky Èerné 
madony v Einsiedelnské kapli v ostrovském klášterním areálu. Jeho sochy a sošky od nejmenších až po ty v nadživotní velikosti vznikají v domku 
v Krušných horách, kde se svou rodinou bydlí. Krušnohorský kraj, ve kterém se cítí doma, se snaží tématicky zahrnout i do svých umìleckých dìl. Jednou 
z jeho známých specialit jsou betlémy. Vždy se je snaží dìlat s pøíhlédnutím ke kraji nebo k osobì, pro kterou vznikají, napøíklad betlém pro Nejdek, 
Andìlskou horu, pøípadnì rodinné betlémy; jsou to tedy jakési tématické celky a každý z nich je neopakovatelným originálem.

Nìkteøí z nás považují za zázrak, když vlak jede bez 
zpoždìní, když jim na trhu prodavaè nepodstrèí zkažené 
ovoce nebo když pøeèkají ve zdraví chøipkovou epide- 
mii. A co teprve mladík, který skoèil z mostu na støechu 
projíždìjícího vlaku, hoøel po zásahu elektrickým prou- 
dem a spadl na koleje, kde ho vlak pøejel, pøesto to 
všechno pøežil. Patøíte k tìm, kdo nevìøí na žádné 
„blbosti“ a všemu neobvyklému øíkáte náhoda, napøí- 
klad když se na posvátném poutním místì slepci vrátí 
zrak a jiný se probere z komatu poté, co se za nìho jeho 
blízcí modlili, nebo když se tøeba jen protrhají mraky 
a vysvitne sluníèko pøesnì v okamžiku, kdy pan biskup 
svìtí kaplièku opravenou dobrovolníky ze vsi, a hned 
jak obøad skonèí, zase se rozprší? Na zázraky vìtšinou 
nevìøíme, nìkteøí se dokonce obèas uchýlí i k tomu, že 
si �ukají na èelo... Ale podivujeme se snad nad tím, že 
skoro z „nièeho“ vyroste najednou celý èlovìk? Nebo 
jsme snad v údivu nad zjištìním, že sotva narozená 

Rozhovor s Jiøím Lainem pøipravila Irena Janeèková

Zázraky a rajèata
Pod èarou

Irena Janeèková, šéfred. OM

stím do práce, nastuduji si život svìtce do všech po- 
drobností a snažím se v jeho pøíbìhu objevit vždy i nìco 
svého, svùj úhel pohledu. Ovšem nìkdy se kvùli tomu 
dostanu do køížku s církví, napøíklad když jsem svým 
pojetím sochy svatého Prokopa polidštil èerta natolik, že 
se stal svatému Prokopovi témìø kamarádem. 

Nesouhlasím s tím, že døevoøezba je pouhý koníèek; je 
to moje práce, i když ji samozøejmì dìlám velmi rád. Na 
nìkteré koníèky se snažím èas vždycky najít, napøíklad 
chodím rád po Krušných horách. Ovšem na túry 
vyrážím nejradìji sám, tak abych si to mohl dostateènì 
vychutnat, protože dva už je moc a tøi jsou rušivý dav... 
Také si s požitkem obèas pøeètu dobrou knížku.

Nestalo se mi, že bych se nemohl s nìkterou svou 
sochou rozlouèit, naopak mám radost, když jde do 
svìta, když nìkoho potìší. Má-li nìkdo z mé práce 
radost, je to pro mì nejvìtší uznání. Na druhé stranì 

Máte èas na další koníèky?

Louèíte se s nìkterými sochami nerad?



2. prosince 15.00 hod. Vstupné 25 Kè

Další díly známých veèerníèkových pohádek o Krako- 
nošovi, Trautenberkovi, hajném, Kubovi a Anèeti

9. prosince 15.00 hod. Vstupné 25 Kè

Odvìký boj vlka a zajíce v animovaných pohádkách 
plných bláznivých honièek, naschválù, ale i pøátelství 
a kamarádství

16. prosince 15.00 hod. Vstupné 25 Kè

Malá Lucie najde nové kamarády, se kterými 
o prázdninách prožívá neuvìøitelné pøíhody.

23. prosince 15.00 hod. Vstupné 25 Kè

Animovaná pohádka se odehrává v pøedveèer 
Štìdrého dne.

30. prosince 15.00 hod. Vstupné 25 Kè

Dva kamarádi „na život a na smrt“ opìt øádí 
v bláznivých honièkách.

1. prosince 15.00 hod. Vstupné: 25 Kè

Tøetí díl upírského filmu Blade zaèíná kdesi v syrské 
poušti, kam partièka upírù pøišla oživit... ano, Draculu. 
Hrají: Wesley Snipes, Kris Kristofferson ad.

6. a 20. prosince 20.00 hod., 
8. a 22. prosince 15.00 hod. 
Vstupné: 25 Kè, 100 minut

František nikdy nic nepoznal a nic poøádného nezažil. 
Svùj dospìlý život strávil za zdmi léèebny, a tak má 
teï ze všeho jen první dojmy. Hrají: Pavel Liška, Anna 
Geislerová ad. 

13. a 27. prosince 20.00 hod., 
15. a 29. prosince 15.00 hod. 
Vstupné: 25 Kè, 70 minut

Èeský film z roku 2003. V hlavních rolích Richard 
Krajèo a Petr Jákl. Film vznikl za necelých 24 hodin, 
tj. jde o nejrychleji natoèený film na svìtì, zapsaný 
v Guinnessovì knize rekordù. 

KRKONOŠSKÉ POHÁDKY 2. díl

JEN POÈKEJ, ZAJÍCI!  2. díl

A ZAS TA LUCIE!

POLÁRNÍ EXPRES

TOM A JERRY: KOUZELNÝ PRSTEN

DVD pro mládež a veøejnost

BLADE 3: TRINITY

NÁVRAT IDIOTA

KRYSAØ

Ostrovský mìsíèník
Prosinec 2007 7

KINOKAVÁRNA  OD 17.30 HODIN

Ilona Hálová, vedoucí kin

PROSINECK I N O K A V Á R N A
DVD KINO

CO PØIPRAVUJEME V KINÌ 
NA LEDEN 2008?

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

Pùjèovna DVD otevøena:

Každá desátá výpùjèka zdarma

Zaèátky pøedstavení v 17.30, není-li uvedeno jinak

KINOKAVÁRNA  OD 20.00 HODIN

Zaèátky pøedstavení ve 20.00, není-li uvedeno jinak 

NOVINKY PÙJÈOVNY DVD
Domu kultury Ostrov

1. a 2. sobota a nedìle, 103 minut, èeské titulky, 
premiéra

Vstupné: 65 Kè, mládeži pøístupný

Pøíbìh padesátnice Maggie, která se jednoho dne 
nechá zamìstnat v noèním klubu londýnského 
Soho. Osobitá režie Sama Garbarského dává prostor 
strhujícímu herectví. Produkce: Belgie, VB, Nìmec- 
ko, Francie, Lucembursko. Žánr: drama, komedie

6. a 7. ètvrtek a pátek, 88 minut, èeská verze, 
repríza
Vstupné: 70 Kè, mládeži pøístupný

Mladý tuèòák Cody Maverick, zaèínající surfaø, se 
chystá na úèast ve svém prvním závodu. Produkce: 
USA. Žánr: rodinná animovaná akèní komedie

8. a 9. sobota a nedìle, 85 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 55 Kè, mládeži pøístupný

Nejlepší kamarádi, sprejeøi David, Tino a Elyas se 
rozhodnou pro nejnebezpeènìjší akci svého života. 
Podle skuteèné události. Produkce: Nìmecko. Žánr: 
akèní drama

13. a 14. ètvrtek a pátek, 99 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 60 Kè, mládeži pøístupný

Will je normální tøináctiletý kluk, jednoho dne však 
zjistí, že zaèíná nabývat nadpøirozených schopností. 
Produkce: USA. Žánr: fantasy

15. a 16. sobota a nedìle, 167 minut, èeské 
titulky, premiéra
Vstupné: 55 Kè,  mládeži nepøístupný

Zaèátky pøedstavení již v 17.00 hodin!
Rok 1939, mladý Edward (Matt Damon) pøijímá 
místo v zahranièní zpravodajské službì CIA v Londý- 
nì. Jako tajný agent musí celý život volit mezi svou 
okouzlující manželkou (Angelina Jolie) a CIA. Film je 
inspirovaný skuteènými událostmi. Produkce: USA. 
Žánr: thriller, drama

20. a 21. ètvrtek a pátek, 129 minut, èeské 
titulky, premiéra
Vstupné: 60 Kè, mládeži nepøístupný

Alison Scott je krásná a chytrá novopeèená televizní 
reportérka. Ben je oplácaný a líný povaleè...
Produkce: USA. Žánr: komedie

22. a 23. sobota a nedìle, 114 minut, èeské 
titulky, premiéra
Vstupné: 70 Kè, mládeži nepøístupný

Varující pøíbìh dvou dospívajících chlapcù, které 
èeká maturita. Film sleduje jejich zoufalé pokusy 
zapùsobit bìhem jedné bláznivé noci na osoby, po 
kterých touží. Produkce: USA. Žánr: komedie

24. pondìlí, 110 minut, èeská verze, repríza
Vstupné: 70 Kè, mládeži pøístupný

Na Štìdrý den promítáme pouze od 14.00 hodin!
Hlavním hrdinou filmu je krysák Remy, který 
odvážnì sní o tom, že se stane vyhlášeným 
kuchaøem v paøížské pìtihvìzdièkové restauraci. 
Produkce: USA. Žánr: animovaný

IRINA PALM

DIVOKÉ VLNY

WHOLETRAIN

PROBUZENÍ TMY

KAUZA CIA

ZBOUCHNUTÁ

SUPERBAD

RATATOUILLE

1. sobota, 102 minut, èeské titulky
Vstupné: 60 Kè, do 12 let nevhodný, repríza 

Proè? Protože jsem øekla! Daphne Wilderová je 
matkou, jejíž láska nezná hranic. V hlavních rolích 
Diane Keaton, Mandy Moore ad.

7. pátek, 110 minut, èeské titulky, premiéra
Vstupné: 60 Kè, do 12 let nevhodný

Skupina pøátel se schází k veèeøi. Ètyøicátníci mohou 
už jen vzpomínat... Produkce: Itálie. Žánr: drama

8. sobota, 172 minut, èeské titulky, premiéra
Vstupné: 60 Kè, mládeži nepøístupný

Hereèka Nikki Grace se pøipravuje na nejvìtší roli 
svého života... Produkce: USA, Polsko, Francie. Žánr: 
drama, mystery

14. pátek, 99 minut, èeské titulky, premiéra
Vstupné: 60 Kè, mládeži pøístupný

Will je úplnì normální tøináctiletý kluk. Jednoho dne 
však zjistí, že zaèíná nabývat nadpøirozených 
schopností. Produkce: USA. Žánr: fantasy

15. sobota, 167 minut, èeské titulky, premiéra
Vstupné: 55 Kè,  mládeži nepøístupný

Rok 1939, mladý Edward (Matt Damon) pøijímá 
místo v zahranièní zpravodajské službì CIA v Lon- 
dýnì. 
Produkce: USA. Žánr: thriller, drama

21. a 22. pátek a sobota, 115 minut, premiéra
Vstupné: 60 Kè, do 12 let nevhodný

Až na svatební cestì Eddie zjistil, že našel tu pravou. 
Dotyèná dáma ale bohužel nebyla jeho novo- 
manželka. Produkce: USA. Žánr: komedie

28. a 29. pátek a sobota, 90 minut, premiéra
Vstupné: 75 Kè, do 12 let nevhodný

Nová èeská rozmarná komedie s Petrem Ètvrt- 
níèkem v hlavní roli.
Produkce: ÈR. Žánr: komedie

VDÁŠ SE, A BASTA!

SATURNO CONTRO

INLAND EMPIRE

PROBUZENÍ TMY

KAUZA CIA

TÌSNÌ VEDLE

POSLEDNÍ PLAVKY

PAN VÈELKA, RESIDENT EVIL: ZÁNIK 
KRÁLOVNA ALŽBÌTA

PIRÁTI Z KARIBIKU: NA KONCI SVÌTA
HARRY POTTER A FÉNIXÙV ØÁD
SHREK TØETÍ
HOSTEL II
ZODIAC
BESTIÁØ
DANNYHO PAR�ÁCI 3
JEZERO 2
FANTASTICKÁ ÈTYØKA 4
VRATNÉ LÁHVE
TAJNOSTI
EDITH PIAF

27. až 30. ètvrtek až nedìle, 90 minut, premiéra
Vstupné: 75 Kè, do 12 let nevhodný

Nová èeská rozmarná komedie s Petrem 
Ètvrtníèkem v hlavní roli.  Produkce: ÈR. Žánr: 
komedie

31. pondìlí, 88 minut, èeská verze, repríza
Vstupné: 60 Kè, mládeži pøístupný

Na Silvestra promítáme pouze od 14.00 hodin!
Jeden z nejúspìšnìjších televizních seriálù se 
koneènì doèkal prvního celoveèerního filmového 
zpracování. Produkce: USA. Žánr: animovaný sitcom

POSLEDNÍ PLAVKY

SIMPSONOVI VE FILMU
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PROSINEC
Program 
Domu kultury Ostrov

Jaroslava Rošková, 
vedoucí programového odd. DK Ostrov

PØIPRAVUJEME

MOTÝLI

naše práce vás baví ...

353 800 526             www.dk-ostrov.cz           info@dk-ostrov.cz

kina - divadla - koncerty - výstavy
informaèní centrum - videopùjèovna
kina - divadla - koncerty - výstavy
informaèní centrum - videopùjèovna

DVD KINO V KINOKAVÁRNÌ
TEPLÉ I STUDENÉ NÁPOJE
PAMLSKY Z AUTOMATÙ 
VSTUPNÉ 25 KÈ

NÍZKÉ CENY V DVD PÙJÈOVNÌ TRVAJÍ

2. prosinnce 17.00 hodin 
Mírové námìstí Ostrov

Pod stromeèkem bude živý betlém. Již tradiènì si 
pro dopisy a pøáníèka pro Ježíška pøijde Nebeský 
poš�ák. Zazpívají Májová sluníèka, Zuzka Seibertová 
a dìti z Dìtského domova Ostrov.

2. prosince 15.00 hod. 
Stará radnice Ostrov

Práce studentù pod vedením Svìtlany Kleèkové 
a Milany Pincové
Vstup na vernisáž i výstavu:  10 Kè
Výstava potrvá do 20. prosince 2007.

5. prosince 17.00 hod.
 kinokavárna DK Ostrov

Poøad je urèen pro dìti od 3 do 9 let.
Vstupné: 50 Kè  (v cenì balíèek pro dìti)

6. prosince 17.00 hod. 
kostel Zvìstování Panny Marie Ostrov

Betlémy zapùjèené ze sbírek ostrovských sbìratelù
Na zahájení výstavy pøednese krátký recitál Denisa 
Dyrcová za doprovodu Vladimíry Hubené.
Vstupné na výstavu a vernisáž: 20 Kè
Konec výstavy 6. ledna 2008

9. prosince  
Pro velký zájem se koncert uskuteèní ve dvou 
èasech: 15.00 a 17.00 hod. 
Stará radnice Ostrov 

Koncert vokálního kvintetu DaD (Pøíležitostný pì- 
vecký sbor a Velmi malý komorní orchestr Varvary 
Divišové). Program je sestaven z ménì známých 
moravských a èeských vánoèních koled. Program 
doplní Vánoèní pøíbìh (tentokrát od Roberta 
Fulghuma) v podání Lucie Domesové.   
Vstupné: 50 Kè

13. prosince 18.00 hod., 
Dùm kultury Ostrov 

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

16. prosince 17.00 hod.,
 Stará radnice
Vánoèní koncert

(a její malí hosté)
Recitál folkové šansoniérky
Vstupné: 40 Kè

18. prosince 17.00 hod., 
 T -klub Ostrov

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

ROZSVÍCENÍ
VÁNOÈNÍHO STROMKU 
ADVENTNÍ NEDÌLE S ORIONEM

VÁNOÈNÍ POHLAZENÍ

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
Divadelní pohádka „Èertùv švagr“ v podání 
Dìtského divadla Z Bedny Karlovy Vary  
Pøíchod Mikuláše a jeho družiny  

VÝSTAVA BETLÉMÙ

DaD KVINTET 

TOMÁŠ PFEIFFER

EVA HENYCHOVÁ

TANEÈNÍ PODVEÈER

27. ledna 19.30 hod.   

Divadelní hra Líbánky aneb Láska a� jde k èertu patøí 
k nejúspìšnìjším komediím Noela Cowarda. 
Dvojice bývalých manželù se po letech setkává 
v drahém francouzském hotelu, kam oba pøijeli 
trávit líbánky se svými novými a mladšími partnery. 
Následuje to, co by oba bývalé manžele Elyota 
a Amandu ani ve snu nenapadlo: opìt se do sebe 
zamilují. Napìtí mezi ètveøicí roste. Nakonec pøed 
svými novými partnery Sybilou a Victorem uteèou 
do Amandina bytu v Paøíži. Oba dva spolu však 
nepøestanou bojovat.

Režie: Petr Hruška

Hrají:

LÍBÁNKY 

Jiøí Langmajer
Ivana Jirešová / Klára Issová
Martina Válková / Jitka Èvanèarová
Jan Teplý ml. / Kryštof Rímský

26. ledna, Dùm kultury Ostrov

Spoleèenský sál: hraje taneèní skupina 
Koala Cheb.

19.45 hod.     Uvítací nápoj 
20.00 hod.  Pøedtanèení: Pohádkový valèík, ZUŠ 
Cheb
21.00 hod.  Módní pøehlídka Promìny. Poøádá 
Kabel Ostrov s.r.o., kosmetický Salon Millenium 
a firma Jeans shop.
22.30 hod.      Taneèní vystoupení Ulice, ZUŠ Cheb
24.00 hod.      Zpìvák Dalibor Janda 

T-klub: hraje taneèní skupina Tandemband Kadaò.
Kavárna: Diskotéka
Bohatá tombola 

PLES DOMU KULTURY OSTROV 
2008

22. prosince 19.00 hod., divadelní sál DK Ostrov

Legendární skupina Fešáci bude v Ostrovì 
koncertovat s kapelou MaraCas, která se 
vìnuje americké country hudbì a bude mít 
køest své nové desky.

Vstupné: 200,190,180,120 Kè

VELKÝ VÁNOÈNÍ KONCERT
VÁNOÈNÍ SALON 
FEŠÁKÙ A MARACASU, 
KØEST DESKY „ØEKNI PROÈ..."

PØEDPRODEJ V IC V DK OSTROV 

22. prosince 19.00 hod., divadelní sál DK Ostrov 
PØEDPRODEJ V IC V DK OSTROV 

V rámci koncertního programu v novì otevøeném 
ostrovském klášterním areálu se konal (mimo jiné) 
koncert k poctì barokního hudebního skladatele 
Johanna Caspara Ferdinanda Fischera. Dùvodem ta- 
kovéto pozornosti je skuteènost, že tento vynikající 
hudební skladatel, mistr klavírní suity nazývaný Bá- 
denským Bachem, studoval a øadu let pùsobil na 
ostrovském zámku a v klášterním kostele. Kromì to- 
hoto koncertu jsme se snažili pro milovníky vážné 
hudby a pro ostrovské patrioty zajistit také CD 
s nahrávkou Fischerovy hudby. Tato snaha byla koru- 
nována úspìchem a od poloviny listopadu si je mùže- 
te zakoupit v ostrovských informaèních centrech. 
Jedná se o skladby z pražského archivu øádu Køížov- 
níkù, pro které J. C. F. Fischer èasto komponoval, pod 
názvem Missa Inventionis Sanctae Crucis Concertus 
de Sancta Cruce, O Crux Venerabilis a Ofertorium de 
Dedicatione Templi v podání orchestru Musica Flora 
a sboru Boni Pueri pod taktovkou Marka Štryncla. 
Další zajímavostí je, že tato nahrávka je svìtovou 
premiérou vydání uvedeného díla. CD je také možno 
si poslechnout v hudebním oddìlení ostrovské 
knihovny. 

J. C. F. Fischer opìt 
v Ostrovì

Ing. Marek Poledníèek
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Kultura

1. prosince 19.00 hod., DK Ostrov,  Za oponou

2. prosince 15.00 hod., Dùm s peèovatelskou 

službou 

4. prosince 17.00 hod., Stará radnice Ostrov, 

obøadní síò   

6. prosince 18.00 hod., Stará radnice Ostrov  

7. prosince 18.00 hod., DK Ostrov, divadelní sál  

11. prosince 9.00, 10.00, 11.00 hod.,  

MINIDIVadélko ZUŠ

11. prosince 17.00 hod., Sál ZUŠ  

12. prosince 9.00, 10.00, 11.00 hod.,  

MINIDIVadélko ZUŠ  

12. prosince 17.00 hod., Mìstská knihovna  

13. prosince 9.00, 10.00, 11.00 hod.,  

MINIDIVadélko ZUŠ

13. prosince 17.00 hod., Sál ZUŠ

17. prosince 16.30 hod., Sál ZUŠ 

17. prosince 17.00 hod., MINIDIVadélko ZUŠ

18. prosince 16.30 hod., Sál ZUŠ 

19. prosince 16.30 hod., Sál ZUŠ 

20. prosince 16.30 hod., Sál ZUŠ 

Premiéra souboru Na poslední chvíli „Goromomo 

goroloo“, vyprávìní sibiøských Evenkù.
DK za oponou v 19.00 hodin.

(døíve Penzion)  
Vánoèní koncert 

Veèer klasické hudby. Zahrají žáci Patrika Sošky.

Vánoèní koncert, zahrají žáci hudebního oboru. 
 

Vánoèní koncert. Všechny obory se pøedstaví v kom- 

ponovaném poøadu.

Hraní pro MŠ a ZŠ. V komponovaném poøadu zahrají 

soubory Hop-Hop a Písk Písk. 

1. vánoèní interní koncert, zahrají mladší žáci 

hudebního oboru. 

Hraní pro MŠ a ZŠ. Zahrají soubory Hop-Hop, Na 

poslední chvíli a Písk Písk. 

Vánoce v knihovnì. Zahrají žáci hudebního oboru. 

 
Hraní pro MŠ a ZŠ. Zahrají soubory Hop-Hop, Na 

poslední chvíli a Písk Písk. 

2. vánoèní interní koncert, zahrají starší žáci 

hudebního oboru. 

Vánoèní tøídní koncert, zahrají žáci Marty Starkové. 

Andìlské zvonìní. Pro rodièe zahraje soubor Na 

poslední chvíli. 

Vánoèní tøídní koncert, zahrají žáci Libuše Vilímovské. 

Vánoèní tøídní koncert, zahrají žáci Heleny Š�astné. 

Vánoèní tøídní koncert, zahrají žáci Dagmar Tölgové. 

Oblastní charita Ostrov ve spolupráci s mìstem 
Ostrov si vás dovoluje pozvat na dvanácté 
Pøedvánoèní setkání seniorù, které se bude 
konat jako každoroènì na poèátku adventní 
doby, tentokrát v úterý 4. prosince od 16.00 hod. 
v Domì kultury Ostrov. 

Na všechny pøítomné èeká bohatý kulturní program, 
obèerstvení a dáreèky pro radost. Na setkání s vámi 
se tìší øeditel Oblastní charity Ostrov Mgr.Tomáš 
Fexa se svými charitními spolupracovnicemi.

Pøedvánoèní setkání seniorù

Kostel sv. Michaela Ostrov:

 
Prosíme rodièe, aby pro své dìti pøinesli sáèek 
sladkostí oznaèený jmenovkou dítìte.

 
Karlovarský pìvecký sbor pod vedením M. Boka. 
Vstupné 50 Kè, pro dìti zdarma

 
Prohlídka betléma s možností odnést si domù svìtlo 
ze skuteèného Betléma

 

 
Zpívání koled u jeslièek 

Kaple sv. Rodiny (v Domì s peèovatelskou službou):
 

Poutní mše svatá pro dìti

5. prosince 16.00 hod. Nadílka sv. Mikuláše.

23. prosince 16.00 hod. J. J. Ryba: Èeská mše 
vánoèní („Hej, mistøe“).

24. prosince 16.00-17.00 hod. Betlémské svìtlo.

24. prosince 21.00 hod. Noèní mše svatá 

25. prosince 8.30 hod. Slavnost narození Pánì,
15.00 hod. Vánoèní koncert Orbis pictus

26. prosince 15.00 hod. Svátek sv. Štepána.

31. prosince 24.00 hod. Podìkování za uplynulý 
rok a požehnání do roku 2008  

29. prosince 17.00 hod. Svátek sv. Rodiny.

Katolická farnost a Vánoce

6. prosince 17.00 hod., kostel Zvìstování Panny 
Marie, Ostrov

Výstava pøedstaví nejrùznìjší betlémy
zapùjèené ze sbírek ostrovských sbìratelù. 

Otevøeno: út-ne 9.00-12.00 a 13.00-17.00 hod. 
Vstupné na výstavu a vernisáž 20 Kè. Výstava potrvá 
do 6. ledna 2008.

Výstava betlémù

Po pùl roce, kdy jsme úspìšnì naposledy na Staré 
radnici vystavovaly, jsme pro milovníky umìní pøi- 
pravily novou výstavu. Chceme pozvat hlavnì ty 
z vás, kterým takové pohlazení po duši pøinese radost 
a možná si jí kousek i odnesete s sebou domù. 
Výstava bude totiž poprvé èásteènì prodejní. 

Setkáte se s pracemi studentù gymnázia a s výrobky 
keramické dílny Milany Pincové.  Srdeènì vás zveme 
na vernisáž 2. prosince v 16 hodin. Tìší se na vás 
Tvoøivky Milana Pincová a Svìtlana Kleèková.

Vánoèní pohlazení  

Vánoèní koncerty

17.00 hod., kostel v Sedleci
 15.00 hod., kostel v Dalovicích
 16.00 hod., kostel v Nové roli

25. prosince 15.00 hod., kostel sv. Michaela Ostrov

2. prosince 
9. prosince
16. prosince

Orbis pictus Ostrov

Jedno známé nìmecké pøísloví praví: Cvik dìlá 
mistra. Rèení, které platí pøedevším v práci. Když 
se konal Ples Domu kultury poprvé, jeho úèast 
nebyla velká a my jsme pøemýšleli, jak z nìj 
udìlat ten „nej“. Od té doby jsme hodnì po- 
kroèili. Každý rok dlouho dopøedu vybíráme ka- 
pelu tak, aby v ní hráli vynikající hudebníci, aby 
hlavní úèinkující host mìl za sebou øadu hitù 
a dokázal vytvoøit pravou plesovou atmosféru, 
aby pøedtanèení zajiš�ovali ti nejlepší, aby byla 
zajištìna kvalitní diskotéka a v T-klubu se hrála 
pohodová muzika. Hodnì se soustøedíme na 
pøípravu kvalitního ozvuèení a nasvícení sálu. 

V posledních nìkolika letech byl náš ples vyprodán 
do posledního místa a v roce 2007 zlomil rekord 
v návštìvnosti. Není vyjímkou, že lístky si u nás za- 
mlouváte už v listopadu. To je pro nás signál, že náš 
ples se stal opravdu jedním z nejlepších v plesové 
sezónì v Ostrovì. V roce 2008 bude hlavním hostem 
plesu zpìvák Dalibor Janda a na pøedtanèení zazní 
slavné melodie, napøíklad hit z filmu Šrek. Pøipravena 
bude i módní show. Pøedprodej vstupenek zaène od 
10. prosince 2007. 

Ples Domu kultury se blíží

Jaroslava Rošková, 
programová vedoucí DK Ostrov

2. prosince 17.00 hodin, Mírové námìstí Ostrov

 

V letošním roce bude mít spoustu krásných nových 
svìtýlek a na špièce hvìzdu Orion, pod stromeèkem 
bude živý betlém. Již tradiènì si pro dopisy a pøáníèka 
pro Ježíška pøijde Nebeský poš�ák. 

U stromeèku zazpívají Májová sluníèka, Zuzka Sei- 
bertová a dìti z dìtského domova. Právì pro dìti 
z našeho dìtského domova bude spoleènost Nestlé 
plnit pøání. Pøi slavnostním rozsvìcování vánoèního 
stromu bude poøádána sbírka pro dìti z Dìtského 
domova v Ostrovì. Obyvatelé a spoleènost Nestlé 
se tak budou spoleènì podílet na zakoupení 
vánoèních dárkù a splnìní dìtských pøání. Hostesky 
budou rozdávat dìtem i dospìlým èokoládové 
sladkosti Orion. 

Mám ráda první adventní nedìli, zaèíná vonìt 
Vánocemi. Rozsvítí se první svíèka na adventním 
vìnci, mùže se jíst èokoláda v adventním kalen- 
dáøi a rozsvítí se i vánoèní strom na Mírovém 
námìstí.

Adventní nedìle s Orionem

Ilona Hálová, DK Ostrov

Beseda s Otomarem Dvoøákem a Marií Holeèkovou, 
autory knihy „Ohøe, mìsíèní øeka“, se uskuteèní 
v Mìstské knihovnì Ostrov v úterý 4. prosince 
v 17.00 hodin. Besedu ukonèí autogramiáda.

Ohøe, mìsíèní øeka

ZUŠ Ostrov

Jaroslav Chmelík, zástupce øed.Podzim, autor Marek Poledníèek, 1/80 s, f 5,6, ISO 200, f=140 mm.



Na první pohled se mùže zdát, že mluvit v zimì o skle- 
nících je hloupost. Jenže v létì už by bylo pozdì. Jakmile 
ustanou mrazy, mùžete pøipravit základy, na nì pøimon- 
tovat nachystanou konstrukci a vzhùru do sázení. Ale 
pøipomínám, že skleník stejnì jako chatka, oplocení èi 
altán je stavbou a tudíž pøináší jisté administrativní 
povinnosti. Je dobré se pøed budováním vyptat, co musí 
být ohlášeno úøadu, podle jakých pravidel se platí daò 
atd. (napø. je rozdíl mezi skleníkem s pevnými základy 
a lehkým pøenosným skleníkem ustaveným na zem).
Chcete-li, aby vám v našem klimatu dozrála rajèata, pak 
staèí bìžný skleník (dá se koupit hotový) nebo fóliovník 
(je nejlevnìjší). Toužíte-li v èasném jaru pøedpìstovávat 
rostliny, chce to už nìco jiného a chcete-li zimovat muš- 
káty nebo fuchsie, poèítejte s vytápìním. Pro fóliovníky 
staèí vìtšinou drobná konstrukce potažená fólií, která 
však musí odolat vìtru. Na fóliovník dlouhý šest metrù 
staèí ètyøi oblouky vzájemnì zavìtrované lanky, které 
slouží také jako podpìra fólie. Pøes konstrukci se pøe- 
táhne fóliová plachta a dobøe se ukotví ke konstrukci 
(hlavnì k základnímu vodorovnému rámu). Kdo zapo- 
mene na vìtrací okénka, bude mít vaøené nedozrálé 
papriky bez úèasti kuchaøe. Když necháte plachtu pøes 
zimu, tak v mrazu zkøehne a vítr ji hned první zimu roz- 
trhá. Pak si na jaøe buï koupíte novou (to vás ta rajèata 
pøijdou draho), nebo ji pracnì každý podzim stáhnete 
a na jaøe zase natáhnete. Pod vlivem ultrafialového záøe- 
ní fólie rovnìž køehne a za tøi ètyøi roky ji stejnì musíte 
vymìnit, i když ji na zimu uklízíte. Zvažte, zda je fóliovník 
ekonomický, nebo je lepší na tìch pár keøíkù rajèat na- 
táhnou igelitový pytel.
Skleník stavíme proto, aby tam bylo teplo a svìtlo. Teplo 
ovlivòují nepøesnosti a mezery v konstrukci, stavební 
materiál a nìkterá technická opatøení (díry v konstrukci 
pomineme). Døevìné konstrukce rychle podléhají zkáze. 
Když už potøebujete nosnou konstrukci, pak jedinì ko- 
vovou. Lze využít i nìkterých plastových profilù (jako na 
plastová okna), ale i do tìch se vkládá kovová vložka 
a navíc je doma bez speciálního zaøízení nesvaøíte. Kov 
zase musíte natírat a dobøe vede teplo, což navýší tepel- 
né ztráty. Klasické skleníky ze sklenìných tabulí dobøe 
propouštìjí svìtlo, takže v létì musíme zastiòovat (na- 
pøíklad vápnìním). Klasický skleník potøebuje pevnou 
nosnou konstrukci, aby se ve vìtru nehoupal a nepo- 
praskalo sklo a aby konstrukce unesla nejen váhu skla, 
ale i hromadu snìhu. Chcete-li na jaøe vìtší teplo, pak 
sklo pomìrnì špatnì izoluje. Jinou variantou jsou skle- 
níky z lahví od okurek (pìtilitrovek). Nepotøebují nos- 
nou konstrukci, ale vynikajícího øemeslníka. Stavba je 
znaènì technicky nároèná a výsledek není vždy zcela 
estetický. Nevýhodou je, že se do lahví dostává vlhko 
a èasem zevnitø krásnì zelenají. Vymýt je nemùžete, 
protože jsou zalité v betonu a tak se ze svìtlého skleníku 
stane temnì zelený pokoj s minimem svìtla (ideální 
místo pro svìtloplaché). Když investujete a stavíte ze 
sklenìných tvárnic (luxfery), tak se tam vlhko nedostane 
a je to po všech stránkách (kromì ekonomické) úžasný 
skleník. Zaklopíte-li jej makrolonem, je bez konkurence. 
Ve skleníku z lahví i sklenìných tvárnic se dá velmi pìk- 
nì už v èasném jaru pøedpìstovávat, protože dobøe drží 
teplo. Úplnì jinou alternativou jsou skleníky celé zho- 
tovené z makrolonových desek. Ty nepotøebují tak ma- 
sivní konstrukci (makrolon je lehký, takže se musí vzít 
v úvahu pouze váha snìhu), výbornì drží teplo a odo- 
lávají krupobití. Desky se musí pøipevòovat kanálky svis- 
le. Když je dáte vodorovnì, zùstane tam sražená voda 
a vzniknou ideální podmínky pro tvorbu øas. Tato cesta 
je støedem mezi cenou a kvalitou tepelné izolace. 
Zajímavé jsou samonosné (napøíklad sklolaminátové) 
obloukové desky, staèí jim základ pro ukotvení bez 
nosné konstrukce, ale teplo drží hùø než makrolon. Jak 
jinak zajistit teplejší skleník? Pro stabilizaci teploty na jaøe 
a na podzim staèí, je-li jedna ze stìn zdìná. Pøes den se 
sluníèkem nahøeje a v noci sálá teplo zpátky. Druhá mož- 
nost je ve skleníku zbudovat dostateènì velké jezírko. To 
funguje stejnì a navíc drží relativnì stálou vlhkost. Po- 
kud to nestaèí, pak musíte jedinì topit.
A� vám skleník pøinese radost a žádné støepy.

Máme tu poslední mì- 
síc v roce, prosinec. Nej- 
krásnìjší èas tìšení se na 
vánoèní svátky a dárky. 
Ale i adventní èas (ètyøi 
týdny pøed Štìdrým 
dnem) má své kouzlo 

a tajemství. Jistì i vy chcete udìlat radost svým blízkým 
a vymýšlíte dárky, pomáháte s pøípravami a urèitì 
i mamince s peèením cukroví. Adventní nedìle želez- 
ná, bronzová, støíbrná a zlatá rychle pøibližují štìdro- 
veèerní èas. Hned tu první nedìli nezapomeòte zapálit 
svíèku na adventním vìnci. Dlouhé èekání na vytou- 
žený den vám mùže zpøíjemnit sladký adventní kalen- 
dáø a oslavy svátkù svatých, které doprovázejí zajímavé 
obyèeje. Všichni asi víte, že na svatou Barboru je zvy- 
kem øezat tøešòové vìtvièky zvané barborky. Pokud ve 
váze na Štìdrý den rozkvetou, je to znamením pro 
vdavekchtivé sleèny, že do roka bude svatba. V dáv- 
ných dobách (hlavnì na vesnicích) chodívaly v tento 
den ženy zahalené v bílém prostìradle a hodným dì- 
tem rozdávaly sladkosti. Na svátek svatého Mikuláše 
zas mùžete venku potkat neobvyklý prùvod: v popøedí 
kráèí bìlovousý Mikuláš s berlou, vedle nìho zlato- 
vlasý andìl s košíkem dárkù a na konci rohatí èerti 
s øetìzy a pytlem. Mikulášská nadílka bývá štìdrá, ale 
jen pro ty dìti, které nezlobí. Jaká byla vaše loòská 
nadílka? Dobrùtky a ovoce, nebo jen uhlí a brambory 
s èertovským výpraskem? 
Pokud napadne sníh, jezdíme na saních, bobech, ti 
šikovnìjší si troufnou i na brusle nebo lyže. Ještì se 
nìkolik nocí vyspíte a pøijde dlouho oèekávaný Štìdrý 
den. Od rána se všichni tìšíme, až zaslechneme zvo- 
neèek, který nás zve k ozdobenému stomeèku. Ale do 
té doby èeká celou rodinu ještì hodnì práce: vaøení, 
peèení, zdobení stromku a pro nìkteré z rodièù i shá- 
nìní kapra na poslední chvíli. Upravujeme vánoèní 
výzdobu z jmelí, vánoèních hvìzd a kaktusù. V každé 
rodinì se dodržují rùzné zvyky. Nìkdo drží ve dne 
pùst, aby veèer vidìl zlaté prasátko, pouštìjí se lodièky 
z oøechových skoøápek se svíèkami, rozkrajují se jablka. 
Pod talíø se dává rybí šupina a na stùl vánoèka. Každá 
rodina vaøí štìdroveèerní veèeøi podle svého zvyku, ale 
vìtšinou se podává smažený kapr s bramborovým 
salátem. U stromeèku zpíváme koledy a vzájemnì si 
pøedáváme dárky. Kromì záøících prskavek jsou 
nejkrásnìjší vaše nádhernì rozzáøená oèièka plná 
radosti a pøekvapení. 
Významným vánoèním dnem je i svátek svatého Štì- 
pána, kdy navštìvujeme pøátele a pøejeme jim zdraví 
a štìstí, v kostele obdivujeme jeslièky. Možná máte 
malý betlém i doma a víte, kolik dá práce jej správnì 
sestavit. Nezapomeòte chodit na procházky, mùžete 
udìlat malé Vánoce i ptáèkùm v budkách a doplnit 
lesní krmelce. Dejte do nich tvrdé peèivo, ovoce, mr- 
kev, kukuøièné klasy nebo bobule. Poslední den v roce 
se jmenuje Silvestr a následuje Nový rok. Pùlnoèní sil- 
vestrovský pøípitek s pøáním š�astného nového roku je 
tradicí. Ti starší z vás možná budou vzhùru do pùlnoci 
a pøipijí si s rodièi symbolickou sklenièkou limonády. 
Bývá èas i na pøemýšlení, co se vám v loòském roce 
povedlo a co byste chtìli naopak zlepšit. Na pøed- 
sevzetí ale vìtšinou brzy zapomínáme.

Vezmìte si velké èervené jablko. Špejle nalámejte asi 
na polovinu a postupnì na nì navlékejte ozdùbky z cit- 
rónové kùry, sušeného ovoce, rozinek, pøidat mùžete 
i barevná papírová koleèka. Ozdobené špejle zapích- 
nìte do horní poloviny jablka jako paprsky. Do spodní 
èásti upevnìte tøi špejle-nožièky, aby ježek pevnì stál. 
Podobnì mùžete vytvoøit dekoraci z pomeranèe, do 
nìjž zapícháte koøení høebíèku. 

S každým koncem roku nìco konèí a nìco zaèíná. My 
jsme se setkávali v Dìtském okénku a nyní nastal èas 
okénko zavøít. Doufám, že jste se nìco zajímavého 
dozvìdìli a nauèili. Pøeji vám š�astné a veselé prožití 
svátkù, bohatého ježíška a hlavnì všechno nejlepší 
v roce 2008. 

Voòavý vánoèní ježek
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Volný èas
Dìtské okénko
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Pøedstavujeme 
vám naši bývalou 
školaèku 
Michaelu 
Hanzlíkovou. 

Jako uèitelky jsme 
pyšné na to, že jsme 
mohly být u jejích 
prvních krùèkù na 
ledì, když v naší ma- 

teøské škole zaèínala bruslit. Máme radost, že 
pokraèuje ve Školièce bruslení a že vybojovala v silné 
konkurenci zlatou medaili v Poháru Jamp Cup 2007 
(kategorie A, pøípravka Krasobruslaøského svazu). 
Blahopøejeme a pøejeme další úspìchy. 

Vánoèní bruslení pro širokou veøejnost 
pøipravilo vedení Zimního stadionu Ostrov ve 
dnech 24. prosince až 1. ledna. Pro tyto dny platí 
jiný rozpis provozu ledové plochy než v bìžném 
roce. 

Vánoèní bruslení

Ještì je možnost zakoupit si nìkteré volné tréninkové 
jednotky. Veškeré informace na: www.zsostrov.com 
nebo na tel. 724 533 101 (vedoucí ZS Jiøí Kloz).

Sportovní výsledky
Pøípravka starší: Michaela Paterová 2. místo, Adéla 
Paterová 4. místo, Adéla Tùmová 5. místo, Anna 
Polotseva 12. místo, pøípravka mladší: Klára 
Tamchynová 3. místo, Adéla Orlová 8. místo, Tereza 
Orlová 9. místo. 

24.12.             
25. a 26.12.    
27. a 28.12.    
29.12.            
30.12.            
31.12.             
1.1. 2008        

Koleda, koleda, Štìpáne,
co to neseš ve džbánì?
Nesu, nesu koledu,
upadl jsem na ledu.
Psi se na mì sbìhli,
koledu mi snìdli.

Lenka Jabùrková

Jak na skleníky

Naši karatisté se v øíjnu zúèastnili krajského Pøeboru 
dìtí a mládeže, který se konal „u nás doma“, v Ostro- 
vì. Zde jsou výsledky: Kata ml. žákynì: Pavlína 
Mezzeiová 3. místo, Kumite ml. žáci +40 kg: Stanislav 
Blahuš 1. místo. V soutìži Hokusei Cup: Kata ml. 
žákynì: Pavlína Mezzeiová 6. kyu a více 2. místo. 
Kumite ml. žákynì -35 kg: Pavlína Mezzeiová 
1. místo. Kumite ml. žáci, øízená forma: David Braný 
3. místo. Velice dobøe zabojoval ve své kategorii Kata 
ml. žákù Míša Rupert. Na medaili nedosáhl, ale jeho 
výkon byl samotnými diváky hodnocen velice uznale. 
Celkovì obsadil krásné 4. místo. Celkový poèet 
medailí: dvì zlaté, jedna støíbrná a dvì bronzové. 
Všem závodníkùm blahopøeji a dìkuji za bezvadnou 
reprezentaci našeho oddílu. 

Karate MDDM Ostrov

Ivo Hodík st., vedoucí a trenér 

Zimní stadion informuje

Martina Škornièková

Naši nejmladší hráèi obsadili ve svých kategoriích 
(mladší a starší pøípravka krajského pøeboru) první 
místo. Výbornì si vedli žáci v okresním pøeboru, kteøí 
skonèili také na prvním místì. V krajském pøeboru 
jsou mladší žáci na 11. místì a starší na 3. místì. 
Všechny tyto výsledky dávají našim hráèùm velkou 
nadìji na velmi dobré koneèné umístìní v jarní èasti 
soutìže. 

Fotbalový klub Ostrov 
informuje

Jiøí Mikeš, FK Ostrov

Blahopøání

 Jana Hroudová, MŠ Halasova Ostrov

Milan Jandourek (red. kráceno)

10.30-12.00 hod.
14.00-15.30 hod.
15.30-17.00 hod.
18.00-19.30 hod.
16.30-18.00 hod.
11.00-12.30 hod.
14.00-15.30 hod.
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6. prosince moderuje Helena Kyselá
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 Výmìna obèanských a øidièských prùkazù. 
Hovoøí Ladislav Jiskra, ved. Odboru DS MÚ Ostrov
18.30 Kulturní mìšec
18.50 Zdravíèko
18.54 Informaèní servis
13. prosince moderuje Jana Pavlíková
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 Ceny tepla v roce 2008. Hovoøí Ing. Tibor 
Hrušovský, øed. Ostrovské teplárenské, a.s.
18.30 S-mix
18.50 Rozcestník
19.00 Informaèní servis
20. prosince moderuje Helena Kyselá
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 Èinnost Oblastní Charity Ostrov. Hovoøí Mgr. 
Tomáš Fexa, øed. OCH Ostrov
18.30 Školní støípky: ZŠ M.Curie-Sklodowské 
Jáchymov
18.50 Jungle
18.55 Informaèní servis
27. prosince moderuje Jana Pavlíková
18.00 Zahájení, soutìž
18.05 Sestøih nejzajímavìjších zpráv 2007
18.20 Promìny
18.40 Videotip
19.00 Co se nám v roce 2007 (ne)povedlo
19.10 Informaèní servis
Celotýdenní vysílání

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

9.00 Minizprávy (repríza), poøad, 21.00 
Poøad, 22.00 Minizprávy (repríza)

 18.00 Vysílání (premiéra), 19.00 Opakování 
vysílání do 24.00

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

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

Pondìlí, úterý:

Støeda: 

Ètvrtek:

Pátek: 

Sobota:
Nedìle:

Pøed patnácti lety, kdy Jan Rosol a František 
Volejník vydražili v rámci privatizace státního 
majetku ostrovský provoz Západoèeských pa- 
píren Plzeò, nebyla situace ve výrobì a prodeji 
papírenských výrobkù vùbec dobrá. Podnik byl 
pøed rozpadem, ztrácel trh s výrobky zde i v ci- 
zinì, nemìl finance pro modernizaci, mnozí za- 
mìstnanci odcházeli... To vše stálo u zrodu 
Paposu v.o.s. Ostrov. Majitelé nové spoleènosti 
vsadili na modernizaci závodu a kvalitnìjší vý- 
robky. Jako jedni z prvních v regionu získali pro 
Papos certifikát kvality jakosti umožòující získá- 
vat nové zákazníky po celé Evropì. Zvýšený 
odbyt strojní hadrové lepenky tedy umožnil díky 
zlepšení finanèní situace i realizaci všech 
plánovaných úkolù.

Firma dbá na ekologii 
Dle vyjádøení mnoha zákazníkù jsou nyní v areálu 
firmy patrné zmìny na první pohled: všude panuje 
poøádek, zlepšil se i vzhled obnovených provozních 
budov. Firma vložila velkou èást finanèních prostøed- 
kù do ekologie. Nový kotel byl doplnìn zaøízením na 
snížení úniku tìžkých zneèiš�ujících látek, byla vybu- 
dována nová èistírna odpadních vod. To vše umož- 
òuje splnit zpøísnìné limity pro vypouštìní emisí 
a odpadních vod. Nový poèítaèový øídící systém 
pøispìl ke zvýšení výkonu papírenského stroje a ten 
spolu s dodržením kvality lepenky získává firmì stále 
vìtší podíl na trhu. Strojní hadrová lepenka se vyrábí 
pouze z odpadních surovin, tedy sbìrového papíru 
a lepenkárenských hadrù. Výkup tìchto surovin 
vèetnì kovového odpadu je provádìn ve sbìrnì 
v upravené budovì v areálu spoleènosti. Firma se 
novì zabývá i ekologickou likvidací autovrakù se 
zavedením odtahové služby s autoservisem. Pro tuto 
èinnost byly upraveny stávající provozní budovy tak, 
aby splnily požadavky vyplývající ze zákona a norem. 
Kupodivu se v areálu spoleènosti ještì dnes nachází 

Nedávno navštívili Ostrov tøi sourozenci z Nìmecka. 
Pøijeli se podívat na místo, kde jako dìti strávili pùl 
roku svého života. Jejich rodièe patøili k nìmecké 
menšinì v Rumunsku usazené v deltì Dunaje.
Protože nìmecká armáda na východì obsadila a k øíši 
pøipojila polská území a bylo tøeba je osídlit nì- 
meckým obyvatelstvem, byly do tìchto oblastí orga- 
nizovány pøesuny nìmeckých menšin, také z Ru- 
munska. Zemìdìlcùm byly pøislíbeny výnosné statky 
s velkými pozemky. Jedna taková skupina se ocitla 
v polovinì roku 1941 také v Ostrovì a byla uby- 
tována v zámku, kde tehdy sídlily výstrojní sklady SS. 
Pøesný poèet rodin již není znám, sestry, kterým tehdy 
bylo kolem deseti let, si jen pamatovaly, že ve sku- 
pinì bylo 55 mužù. Nìkteré rodiny dostaly v zámku 
vlastní místnosti, nìkteré spoleèné. Dìti smìly vychá- 
zet jen ve skupinách a pod dozorem, navštìvovaly 
zde také školu. Elisabeth vzpomínala na housky, které 
si tyto dìti chodily kupovat na ilegální potravinové 
lístky. Jejich otcové totiž pracovali v Teeragu, továrnì 
na støešní lepenku, kde se zpracovával  textilní a pa- 
pírový odpad, mezi ním i prošlé, orazítkované potra- 
vinové lístky. Otcùm se nìkdy podaøilo otisky razítka 
odstranit. Bylo ovšem tøeba za jednotlivé ústøižky 
nakupovat opatrnì, ne mnoho a ne u jednoho peka- 
øe. I tak prý ostrovské dìti èasto loudily.

Provizorní pobyt rumunských rodin v Ostrovì dostal 
však brzy dramatický spád. Jednoho dne museli 
všichni muži nastoupit na uzavøené nádvoøí a pod 
dozorem ozbrojených SS byla každém z nich polo- 
žena otázka: Chce i s rodinou, za možnost získat nový 
majetek, pøijmout nìmecké obèanství? Vìtšina od- 

Papos v.o.s. Ostrov slaví 15 let trvání
témìø pùvodní zaøízení, které mùže být i v souèas- 
nosti pro firmu pøínosem. Mnozí obyvatelé Ostrova 
se s ním pøi procházkách po bøezích Bystøice setkávají. 
Jez na øece a již znaènì zanesený náhon pøivádìl 
kdysi vodu ke starým turbínám z roku 1932, které 
jsou od roku 1962 mimo provoz. Nyní budou 
nahrazeny turbínou modernìjší a spoleènost ji hodlá 
uvést do provozu opìt v rámci ekologických 
opatøení.

Stranou pozornosti majitelù nezùstali ani zamìst- 
nanci: stávající jídelna byla rekonstruována, vybavena 
novým nábytkem a kuchyòským zaøízením. V provo- 
zu byla zøízena èi opravena øada odpoèíváren a WC, 
opravené kanceláøe byly vybaveny moderním nábyt- 
kem. Majitelé firmy pøispívají zamìstnancùm na 
stravování, dennì jsou zde teplé obìdy a jídlo je 
pøipraveno i pro noèní smìny.

Patnáctileté výroèí trvání, které spoleènost oslavila 
letos v záøí, tìsnì navázalo na výroèí ještì starší. 
V roce 2003 totiž uplynulo sto let od zahájení výroby 
lepenky v tomto areálu. Pùvodnì se vyrábìla lepen- 
ka broušením døeva, než se pøešlo ke zpracování 
papíru a hadrù. Dva pùvodní stroje vyrábìly lepenku 
v šíøi 100 cm a v roce 1978 byly nahrazeny strojem 
jediným. Ten má podstatnì vyšší výkon a vyrábí 
lepenku o šíøi 200 cm. 

Není v Ostrovì mnoho firem, které by své provozy 
nejen nezavíraly, ale stále je rozvíjely a poskytovaly 
tak další pracovní pøíležitosti pro obèany ve mìstì 
a okolí. Pøeji obìma majitelùm spoleènosti, Janu 
Rosolovi a Janu Volejníkovi (následovníku svého 
otce, zesnulého Františka Volejníka) mnoho úspìchù 
do dalších let i úspìšný rozvoj spoleènosti Papos 
v.o.s. Ostrov. 

Nová vylepšení pro zamìstnance

Pohled do historie

Milan Matìjka, místostarosta Mìsta Ostrova

Jedna z kapitol váleèného Ostrova
povìdìla zápornì, s pøijetím nìmeckého obèanství 
by byli pøijali i povinnost narukovat do armády a s ní 
na frontu. Pøed vydìšenými zraky rodin museli tito 
muži nastoupit na nákladní automobily a byli odve- 
zeni do koncentraèního tábora ve Flossenbürgu. 
Nìkteré ženy s dìtmi byly transportovány do Raven- 
sbrücku. Rodina našich sourozencù však zùstala 
v Ostrovì, protože nejmladší chlapec dostal zápal plic 
a vojenský lékaø nedoporuèil pøesun, pøece jen šlo 
o obèany nìmecké národnosti. Netrvalo dlouho 
a muži, „pouèeni“ podmínkami flossenbürgského tá- 
bora s tìžkou prací v lomu a také v obavách o osudy 
svých rodin, podmínky pøijali. I s rodinami pak byli 
transportováni do dalšího provizorního tábora v se- 
verních Èechách na Liberecku. Odtud pak na východ, 
na statky, které jim byly slíbeny. Ovšem ani tento 
pobyt netrval dlouho. Postup sovìtské armády donu- 
til pøesídlence nová sídla opustit a jako øada dalších 
uprchlíkù skonèili v Nìmecku. Do Rumunska, které 
považovali za svùj pravý domov, se již nevrátili. 
Ostrovští obyvatelé byli ovšem informováni o této 
akci ponìkud jinak. Šlo prý o jakési vzbouøení nových 
pøistìhovalcù. Dnes jsou poslední ze svìdkù tìchto 
událostí již v dùchodovém vìku. Poznali nicménì 
bezpeènì chodby, schodištì i místnosti, v nichž tehdy 
pobývali, také marodku, na níž nejmladší z nich svou 
nemocí uchránil rodinu od dalšího a jistì nebe- 
zpeèného transportu.

Jeden z fenoménù Druhé svìtové války, manipulace 
s bezpoètem lidských životù a osudù, a to i mimo 
váleèná pole, se projevil (zatím jen okrajovì) i v tehdy 
malém Ostrovì. Mgr. Zdeòka Èepeláková

Kabel Ostrov, s.r.o. OSTROVOSTROV

Nové schéma vysílání se bude dále mìnit a zdoko- 
nalovat dle diváckých podnìtù. Jakékoli návrhy, 
pøipomínky a dotazy volejte na 353 613 694, pište na: 
marketing@tv-ostrov.cz nebo pošlete sms na: 776 696 
133. Podrobný celotýdenní program je k dispozici také 
v IC v DK Ostrov, na Staré radnici Ostrov, v Domì 
peèovatelské péèe (Penzion) a v kanceláøi poplatkù 
Elektro-S. Zmìna programu vyhrazena! Všechny 
zaèátky poøadù jsou pouze informativní! 

Upozornìní uživatelùm kabelové televize
Od 1. února 2008 se mìní poplatek za rozšíøenou 
nabídku ze souèasných 270 Kè na 300 Kè. Cena 
základní nabídky se nemìní. Pokud do konce 
ledna 2008 využijete možnost pøedplatit si ji na 
12 mìsícù, bude to za stávající cenu. 

Eva Jandáková, Kabel Ostrov, s.r.o.

 Akce pro veøejnost
 Pøírodní park Smrèiny na Ašsku
 Pøedvánoèní Praha, muzikál v Karlínském 

divadle
Adventní nálada v rakouském Linci

 Vánoce pod Krušnými horami
 Tradiènì na Štìpána do Kadanì
Pøed silvestrem do Kamenného Dvora

Náš tip: Do Pekla a do Nebes, ze Stráže nad Ohøí do 
Boèe (10 km), odjezd vlakem z Ostrova 1. ledna 2008 
v 10.29 hod. 
Novoroèní ètyølístek: 1. Pøekonej svou pohodlnost 
a jdi na Nový rok na výlet èi procházku, 2. Pozvi 
alespoò jednoho bližního na tento výlet, 3. Poznej 
své bydlištì, projdi malý kousek jeho okolí, 4. Pøispìj 
potøebným na konto Nadaèního fondu Svìtluška

1. prosince
8. prosince

15. prosince  
22. prosince
26. prosince
29. prosince 

RNDr. František Wohlmuth

Klub èeských turistù 

Rada mìsta Ostrov
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Kapely ovlivnily životy svých èlenù

Hudebníci støídali kapely

V sedmdesátých a osmdesátých letech se z pùvod- 
ních ryze bigbeatových kapel zaèaly vyhraòovat 
skupiny s charakteristiètìjším zvukem. Nìkteré se dál 
držely hudebního stylu Beatles, jiné našly zálibu 
v rythm and blues, další pøešly na country a folk, 
nìkteré na jazz. Mnohé kapely zaèaly hledat svùj 
vlastní styl a podpoøily jej autorskou tvorbou. Z nì- 
kterých amatérských hudebníkù se stali profesio- 
nálové a hudbì se vìnují dodnes. Jedním z nich je 
i Zdenìk Kašpar, jeden ze zakládajících èlenù ostrov- 
ské skupiny Škamna, který nám napsal ještì nìkolik 
doplòujících informací. Zdenìk Kašpar vystudoval 
skladbu a dirigování na Konzervatoøi Jaroslava Ježka, 
s rùznými orchestry procestoval témìø všechny 
evropské zemì. Úèinkoval s karlovarským Metrono- 
mem a s vlastní skladbou se zúèastnil Bratislavské lyry. 
Po tøi roky hrál roli apoštola ve známém muzikálu 
Jesus Christ Superstar. Hrál s Jiøím Štìdronìm a Pet- 
rou Èernockou, v Country Beatu Jiøího Brabce se 
Šárkou Rezkovou, Naïou Urbánkovou a Karlem Ka- 
hovcem, v roce 1989 založil (u nás první) cajunovou 
kapelu TRS. Za ètyøi roky se pak stal vedoucím další 
country and cajunové skupiny Naley Band, se kterou 
nahrál CD (album 101. mejdan) a nyní profesionálnì 
hraje s Pražským hradèanským orchestrem. Z jeho 
dopisu dále vybíráme:

...Celý soubor Škamna vytvoøil nìkolik literárnì 
dramatických pásem s živou hudbou, napøíklad Ze 
života lepší spoleènosti podle Škvoreckého a vele- 
úspìšnou Bednu z Liverpoolu, vìnovanou Beatles. 
Škamna vyhrála 1. pøehlídku rockových skupin v Lok- 
ti, na které vystoupily skupiny z nìkolika okresù (dnes 
Karlovarský kraj). Úspìšnì se zúèastnila krajské 
pøehlídky v plzeòské Alfì, po které následovalo turné 
po Jihoèeském a Západoèeském kraji... V létì vyjela 
Škamna s pøáteli do Polska a vystoupila také v Kra- 
kovì a Sopotech. Rok nato v rámci výmìnného 
pobytu navštívila rockovou skupinu Newcomers 
v západonìmeckém Erkelenzu, kde spolu hrály. Hos- 
titelé je zavezli dokonce i na Helgoland, kde Škamna 
vystoupila spoleènì s anglickou kapelou. The New- 
comers potom pøijeli do Ostrova a rovnìž zde nì- 
kolikrát vystoupili. Big beat Škamna se „proslavil“ také 
díky fotografii uveøejnìné v hudebním èasopise 
Repertoár malé scény, v èísle celém vìnovaném pou- 
ze skupinì Beatles, v nìmž byla navíc jen povídka od 
Škvoreckého a fotka Škamny... Konec souboru pøi- 
cházel postupnì jak èlenové maturovali a odcházeli 
na studia; skonèil v létì 1967. 

Skupina The Devils ve složení: Marcel Hrubý, Václav 
Bìhavý, Jan Šubrt (bicí) a Alena Halbichová (na 
ostrovské bigbeatové scénì byla jednou z mála žen) 
hrála paralelnì s ostatními bigbeatovými skupinami 
šedesátých let, ale také v tomto pøípadì pokraèovali 
její èlenové v hudební èinnosti i v pozdìjších letech. 
Poté, co odešel na vojnu kytarista Marcel Hrubý 
(v roce 1966) skupina zanikla. 

V Ostrovì pak hrála v sedmdesátých letech také 
kapela Bier Band, kterou zformoval v roce 1970 Jarda 

Ostrovské hudební skupiny - èást IX. 
Uzavíráme jednu kapitolu
Hudební skupiny (pøevážnì bigbeatové), které v Ostrovì vznikly v šedesátých letech, jsme se pokusili 
pøedstavit v minulých osmi dílech našeho cyklu. Výbìr kapel, o kterých jsme psali, závisel pøedevším 
na množství údajù poskytnutých pøímými pamìtníky a také ètenáøi, kteøí byli ochotni se s námi o své 
vzpomínky podìlit. Náš cyklus o hudebních skupinách není a ani nemùže být vyèerpávajícím 
pøehledem všech hudebních formací, které se vytvoøily v Ostrovì za posledních pùl století. Chtìli jsme 
pouze vzpomenout na hudební zaèátky v Ostrovì, které se vázaly na otevøení Domu kultury a také 
èásteènì zmapovat ostrovskou hudební scénu šedesátých let, protože tato léta hudební dìní (nejen 
v Ostrovì) silnì ovlivnila. Ve svém vzpomínání jsme neuvádìli kapely folkové, kterých bylo 
v šedesátých letech v Ostrovì jistì také nìkolik, ale možná se o nich zmíníme v nìkterém z pøíštích 
dílù, který již bude mapovat ostrovské hudební skupiny souèasnosti.

Bier band (zleva): Václav Bìhavý, Ivan Jilka (trubka), Jaroslav Bier, 
Jaroslav Špulda Schiefner (bicí), Jiøí Zíka (basová kytara), zpìv: Karel 
Veselý (není na fotografii).                             Foto: Soukromý archiv

The Devils (stojící zleva): Václav Bìhavý, Marcel Hrubý, Alena 
Halbichová, vpøedu bubeník Jan Šubrt.           Foto: Soukromý archiv

Bier (rovnìž zakládající èlen Škamny). Kromì Biera 
v ní hráli: Jiøí Zíka, Jarda Špulda Schiefner, pozdìji také 
Václav Bìhavý, Franta Larry Krofta a Karel Veselý 
(zpìv). V dalším roce sestavil Jarda Bier skupinu Rock 
a Den, se kterou hrál zhruba do roku 1972. Skupina 
ve složení Bier, Hoser, Krofta a Vejvoda hrála na 
èajích v Ostrovì a koncertovala i v okolních mìstech. 

Výraznou postavou regionální scény byl také Ivan 
Pelc. Zaèínal s kapelou, která si øíkala Monks Pray, ale 
brzo se pøejmenovala na Kdo Co. V ní mimo jiné 
pozdìji pùsobil i zpìvák Karel Veselý, který prošel 
nìkolika významnými ostrovskými kapelami. S Iva- 
nem Pelcem se pak pozdìji opìt sešel v kapele Blue 
Condition. Do povìdomí hudebních fanouškù se 
Ivan Pelc zapsal pøedevším jako èlen karlovarské jaz- 
zové skupiny Brigáda bratøí Pelcù, jejímž byl spolu- 
zakladatelem.

Vzhledem k tomu, že naše možnosti pátrání jsou 
omezené, prosíme všechny souèasné hudebníky, 
kteøí by chtìli být se svou kapelou zaøazeni do 
seriálu o ostrovských hudebních skupinách, aby 
se ozvali na telefonu 353 800 526 (Infocentrum 
v DK Ostrov) nebo napsali na mailovou adresu: 
sefredaktor@dk-ostrov.cz. Psát mohou také na 
adresu: Dùm kultury Ostrov, Mírové námìstí 
733, 363 01 Ostrov. Nové pokraèování o hudeb- 
ních skupinách souèasného Ostrova bychom 
chtìli zahájit od ledna 2008. 
Uzávìrka lednového mìsíèníku je 10. prosince 
2007. Irena Janeèková

Vyzýváme souèasné skupiny
Reakce ètenáøky na èlánek Pavla Breindla 
v listopadovém OM

Myslím, že neuklizené psí exkrementy nejsou jen 
problémem okolí historických kulturních památek, 
ale celého mìsta Ostrova. Urèitì to není tím, že by se 
pejskaøi stydìli psí hovínka sbírat do pytlíkù, ale tím, 
že je nemají kam uklidit. Odpadkové koše urèené 
k odkládání psích exkrementù ve mìstì chybí. A košù 
na bìžné odpadky je tu žalostnì málo! Naše rodina 
psa nemá, ale kvùli našemu dítìti do budoucna 
o ètyønohém kamarádovi pøemýšlíme. Zároveò však 
øešíme otázku, kam s psími hovínky? Urèitì je ne- 
necháme uprostøed chodníku, ale nosit na procházce 
tøeba hodinu v ruce páchnoucí pytlík není pøíjemná 
pøedstava. A tak stále zùstává otázka: Kam s nimi? 

Jako malý jsem od dospìlých slýchával: „Co sluníèko 
ukáže, to mìsíèek dá.“ Tenkrát jsem to nechápal, èas 
ale ukázal, že hovoøili o zlodìjíècích, kterým se døíve 
øíkalo lapkové. Zvláštní skupinou jejich obìtí jsou 
zahrádky. Právì v noci je tito zlodìji navštìvují a zpù- 
sobují majitelùm velké škody. Takoví lidé se neštítí 
nièeho. Kromì znièených dveøí a vymlácených oken 
ještì seberou, co se dá zpenìžit èi jinak využít. Kra- 
dou sekaèky, pily, rádia, ale i basy piv, dokonce 
agregát na výrobu elektøiny. O bramborách a ovoci 
nemluvì. Proè nepøijdou ve dne, když tam pracujeme 
a máme v ruce motyku nebo sekyru? Je to velmi 
vážný problém. Øada z nás, zahrádkáøù, už radìji své 
chatky nezamyká, abychom pøedešli další devastaci. 
A jsou pøípady, že když lapka nic nenajde, udìlá 
aspoò pìkný nepoøádek. V poslední dobì se lapkové 
soustøeïují na kolonii è. 1, možná i proto, že bìhem 
nìkolika let zanikne. Revolucionáø Marat kdysi øekl: 
„Nejvìtším barbarstvím je ubližovat bezbranným,“ 
a naše zahrádky jsou v noci bezbranné. Kdyby se 
nìkterý zahrádkáø ozval, jak on chrání na noc svou 
zahrádku, nejen já bych mu byl vdìèný. 

Konkurz na nové dva jezdce se koná v azylu 
Macík v Horním Žïáru ve dnech 25. a 26. 
prosince. 

Požadujeme: vìk od 12 let, základní dovednosti prá- 
ce s konìm, pravidelnou docházku, dobrý vztah 
i k ostatním zvíøatùm. Každý jezdec má pøidìleného 
svého vlastního konì, se kterým se celoroènì zúèast- 
òuje veøejných akcí, nacvièuje rùzná vystoupení, 
zúèastní se Parelliho kurzu, Hubertovy jízdy 2008. 
Èlenství je zdarma. Zájemci o konkurz si domluví 
hodinu na tel. 776 669 084, u dìtí je nutná úèast 
alespoò jednoho z rodièù. 

Macík hledá nové jezdce

Hana Šimková

Rádi bychom touto cestou podìkovali za velice 
záslužnou èinnost ostrovské agentury peèující doma 
o nemocné obèany. V závìru naší péèe o tìžce ne- 
mocnou maminku v domácím prostøedí nám setøièky 
této agentury byly neocenitelnými pomocníky. Zvláš- 
tì pak sestøièky Jana a Kateøina. Obì byly pøímo 
skvìlé, k mamince se chovaly perfektnì. Byly pro- 
fesionální, ochotné, usmìvavé, zkrátka takové, jaké 
by mìly sestøièky být. Velice nám naši péèi usnadnily. 
A tak si myslíme, že v dnešní dobì, kdy se všeobecnì 
vše kritizuje a na všechno nadává, je tøeba i chválit to, 
co za pochvalu stojí. Stejnì tak touto cestou dìku- 
jeme za vzornou péèi lékaøù, kteøí se o maminku 
starali leckdy i mimo ordinaèní hodiny. 

Poznámka redakce: V našich novinách nemùžeme 
zveøejòovat jména soukromých firem.

Podìkování

Rodina Oncirkova

Pod rouškou tmy

VF (redakce zná jméno pisatele)

Jana Dostálová, Ostrov

Psí exkrementy: Kam s nimi?

Redakce nezodpovídá za správnost obsahu ètenáøských pøíspìvkù.
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Ostrovský mìsíèník vydává Dùm kultury Ostrov 
v nákladu 7900 kusù mìsíènì.
Distribuce je zdarma do každé ostrovské domácnosti.

Redakèní uzávìrka pøíspìvkù do pøíštího èísla 
je 7. prosince, uzávìrka pro pøíjem reklam 
10. prosince. 
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Pøíspìvky a dotazy: sefredaktor@dk-ostrov.cz, 
redakce (tel. 353 800 531) nebo Infocentrum v DK 
Ostrov (tel. 353 800 526), 
inzerce: bilkova@dk-ostrov.cz (tel. 353 800 525) 

Registraèní znaèka: MK ÈR E 16035

Pøíspìvky došlé po tìchto termínech nemusejí být 
otištìny!
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Prodám byt 3+1+L v Perninku. Byt je po rekonstrukci, nová okna, topení, kuch. linka - spotøebièe, plovoucí podlaha. Cena 700 tisíc. Informace: 774 259 944 - spìchá!!!



Prosinec 2007Inzerce: bilkova@dk-ostrov.cz (tel. 353 800 525, 363 612 932) 
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