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Mlýnský náhon v Ostrovì

Ètenáøské pøíspìvky

Rok 2008, o kterém mùžeme øíkat, 
že to byl rok loòský, byl ve znamení 
voleb. Volili jsme své zástupce do 
Krajského zastupitelstva a podle 
charakteristických barev politických 
stran lze øíci, že všechny kraje zmì- 
nily svou barvu z modré na oran- 
žovou. Pøál bych si, aby dosavadní 
dobrá spolupráce s Krajským 

úøadem trvala i nadále. Z mé strany v tom nevidím žádných 
pøekážek. 

V loòském roce ukonèila svou èinnost Základní škola 
Klínovecká, kterou vìtšina z nás znala jako IV. ZŠ. Zrušení 
této školy se neobešlo bez pochopitelných emocí, ale 
cením si toho, že zastupitelé našli v sobì tolik prozíravosti 
a moudrosti, že nepodlehli tlakùm, které na nì byly 
èinìny. Jsem pøesvìdèen, že zachování této školy by zna- 
menalo odchod Støední prùmyslové školy z mìsta. A to by 
byla škoda daleko vìtší. 

Nejvìtší investièní akcí ve mìstì byla zmìna systému 
školního stravování, kdy pùvodní školní vývaøovny nahra- 
dily školní restaurace, které provozuje firma Eurest. Jako 
každá zmìna, má i tento systém své pøíznivce a odpùrce. 
A odpor bývá o to silnìjší, oè pùvodní systém déle fungo- 
val. A jako nic na svìtì není dokonalé, i tato zmìna 
potøebuje svùj èas, aby se podaøilo doladit nìkteré vìci. 
Avšak nárùst poètu strávníkù je prvotním signálem, že šlo 
o zmìnu pøíznivou. 

Novoroèní projev starosty mìsta
Vážené dámy a pánové, milí spoluobèané, pøipadá mi, že to není tak dávno, kdy jsem vás prostøednictvím 
Ostrovského mìsíèníku zdravil a pøál vše dobré do nového roku 2008. Je to už ovšem celý rok. Poèátek ledna 
bývá dobou, kdy bilancujeme rok právì minulý a hodnotíme, co dobrého nás èeká v roce právì nastávajícím. 
I já bych se rád nejprve zastavil u krátkého ohlédnutí a podíval se i na to, co nás èeká v roce 2009.

Další investièní akce, které jsme vloni úspìšnì realizovali, 
by se daly nazvat souhrnnì: navýšení parkovacích míst. 
Díky rekonstrukci Severní ulice a novì zøízeným parko- 
vacím stáním v Masarykovì ulici a propojce mezi ulicemi 
S. K. Neumanna a Vanèurovou je v Ostrovì o 238 parko- 
vacích stání více. 

Ale rok 2008 nebyl jen ve znamení realizace investièních 
akcí, také jsme další projekty pøipravovali. Šlo pøedevším 
o akce, na které jsme úspìšnì žádali peníze z Regionál- 
ního operaèního programu a které by se mìly zaèít rea- 
lizovat v roce letošním. Úspìch pøi hodnocení projektù 
znamená, že letošní rok èeká Ostrov masivní výstavba. 
Pùjde o budování infrastruktury pro volný èas nejen dìtí 
a mládeže, zaèít by se tedy mìlo s rekonstrukcí fotba- 
lového høištì u pekárny, které dostane nový travnatý po- 
vrch. Souèástí tohoto areálu bude také nové tréninkové 
høištì s umìlou trávou III. generace. Dále u Mìstského 
domu dìtí a mládeže vyroste nové høištì na netradièní 
sporty a v zahradì pod tímto domem zaèneme s výstav- 
bou nové dìtské letní scény. Tento projekt je v celkovém 
objemu bezmála 50 miliónù korun a mìsto bude hradit 
jen 7,5 % nákladù. 

Druhým projektem, který v letošním roce startuje, je 
projekt Historický Ostrov II, pod jehož názvem se skrývají 
dvì investièní akce. Jde o Rekonstrukci Paláce princù na 
Mìstskou knihovnu a dopravní øešení v pøedpolí zámku 
vèetnì propojky ulic Nádražní a Dukelských hrdinù. 

Pokraèování na stranì 2

Jestli na Nový rok tøeba jen tolik slunka 
zasvítí, co by vozka bièem mrsknul, 
bude srpen jasný.

Svatá Anežka kape ze støíšek.

Co leden snìhem popráší, to únor 
s vichrem odnáší.

Když zaèátek ledna krásnì, budou na 
jaøe bouøky èasnì.

Není-li konec ledna studený, únor to 
dvakrát nahradí.

V lednu sníh a bláto, v únoru tuhé 
mrazy za to.

Lednové mlhy vìští mokré jaro.

Je-li na Nový rok hezky, budou pìkné 
žnì.

V lednu roste-li tráva, neúroda se 
oèekává.

Když v lednu hrom se ozve, hojnost 
vína oèekávej.

Na svatého Pavla když jsou mlhy, bude 
mnoho nemocí. 

Mnoho snìhù v lednu, mnoho høibù 
v srpnu.

Když na Alžbìtu snìží, sníh dlouho 
poleží. 

Lednové pranostiky

Borecké rybníky èekají na regeneraci (viz strana 3).                                                                                                                        Foto: Miloslav Køížek

Š�astný nový rok 2009 pøeje všem obèanùm redakèní rada OM
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Pokraèování ze strany 1

Pøestože v loòském roce byly obì tyto chystané akce 
pøedmìtem sporù a vášní èásti obyvatel, domnívám 
se, že budou ve svém dopadu na vìtšinu obyvatel 
pøínosem. Ještì bych rád dodal, že projekt Historický 
Ostrov II je v celkovém objemu 89 miliónù korun 
a mìsto bude hradit také jen 7,5 % nákladù. 

Na letošní rok také chystáme nìkolik projektù v ob- 
lasti zateplení a úspor energií. Nová okna by mìla 
dostat Základní škola Májová a jižní èást Základní školy 
Masarykova. Do celkového zateplení bychom se také 
rádi pustili u budovy pošty. Zde však bude muset ještì 
padnout rozhodnutí, zda tuto akci budeme øešit úvì- 
rem, nebo pøehodnocením nìkterých kapitálových 
priorit mìsta. Do škol také pùjdou moderní pomùcky 
pro výuku, a tak každé ze tøí základních škol mìsto 
zakoupí jednu moderní interaktivní tabuli. O nìco 
menší interaktivní tabule bude sloužit také veøejnosti 
v Mìstské knihovnì.

Investièní akce ve mìstì však nefinancuje pouze 
mìsto, ale i jiné subjekty. Letošní rok bude také ve 
znamení jedné z nejvìtších investièních akcí Ostrov- 
ské teplárenské, a.s., která zaène s realizací druhé eta- 
py teplofikace mìsta. Že pùjde o akci nároènou, o tom 

Jak bývá zvykem, chtìli bychom oslavenkyni podìko- 
vat za pohodu, pøínos a tradice, které se k této „malé“ 
škole vážou. A hned nato popøát do budoucích let 
spousty spokojených dìtí i rodièù, pøíjemné prostøedí 
pro dìti i zamìstnance, vzkvétající vztahy s ostrovskou 
veøejností i mìstskými institucemi. Pøi této pøíležitosti 
bychom také rádi pozvali veškeré zájemce k prohlídce 
naší mateøské školy. 

U otevøení Mateøské školy v Palackého ulici jsme 
nikdo z dnešních zamìstnancù nebyli. Stalo se to totiž 
v dobì, kdy mnozí z nás se ještì ani nenarodili. Pøesto 
chceme toto významné výroèí dùstojnì oslavit. Rádi 
uvítáme každého, kdo má o pøedškolní školství zájem 
a zejména všechny ty, kteøí jsou s touto školkou 
spojeni: bývalé žáèky i jejich rodièe a pøíbuzné, uèitelky 
i provozní zamìstnance. Dopoledne se návštìvníci 
mohou podívat nejen na interiér školky, ale i na práci 
s dìtmi, zhlédnout jejich drobná vystoupení. Chystá- 
me výstavu výtvarných prací dìtí, k nahlédnutí budou 
kroniky i dobové fotografie. Od 16.00 hodin plánu- 
jeme spoleèné posezení s bývalými zamìstnanci. 
Dovolujeme si touto cestou všechny srdeènì pozvat. 

Zajímavosti z historie mateøské školy
Školka je starší než ostrovská nemocnice, knihovna 
nebo koupalištì. Budova byla postavena jako trojtøídní 
pro 90 dìtí, ale s výjimkou jednoho roku byly vždy 

Den otevøených dveøí se koná ve ètvrtek 22. led- 
na od 7.00 do 11.00 hod., odpoledne od 13.00 do 
16.00 hod. 

Strážníci MP Ostrov zjistili v listopadu celkem 164 
pøestupkù, za které uložili sankce v celkové hodnotì 
28 200 Kè, z toho bylo 122 dopravních pøestupkù a 42 
ostatních (napø. porušení Obecnì závazné vyhlášky 
mìsta, pøestupky proti majetku, rušení noèního klidu, 
zneèištìní veøejného prostranství). Strážníci øešili devìt 
krádeží v supermarketech (zvýšení oproti pøedchozímu 
mìsíci). V pøedvánoèním období se museli vìnovat 
i celé øadì dalších úkolù vyplývajících ze zákona, napø. 
doruèování písemných zásilek do vlastních rukou od 
správních orgánù nebo kontroly oprávnìných nájem- 
cù v bytech patøících mìstu.
Výbìrem:
5. listopadu 16.16 hod. Oznámení, že v Severní ulici 
bìhá zranìná dívka. Strážníci na místì našli 25letou 
ženu z Radošova zranìnou v oblièeji. Uvedla, že byla 
napadena pøítelem. 
7. listopadu 5.26 hod. Strážníci spatøili v Klášterní ulici 
vozidlo tažené na lanì. Vzhledem k velkému poško- 
zení druhého vozidla donutili øidièe zastavit a zjistili, že 
oba øidièi jeví známky požití alkoholu. S poškozeným 
vozidlem byla zpùsobena dopravní nehoda, z níž øidièi 
ujeli bez oznámení policii. Strážníci pøivolali policisty 
z obvodního oddìlení a ti si celou vìc na místì pøevzali.   
7. listopadu 9.29 hod. Uvnitø objektu bývalé ZŠ Klíno- 
vecká, který je v rekonstrukci, se podaøilo zadržet dva 
mladíky z Ostrova. Vzhledem k tomu, že se jim nedalo 
prokázat vloupání, nebo� objekt byl již na nìkolika 
místech narušen, byla vìc vyøízena na místì jako 
pøestupek.
9. listopadu 10.30 hod. Provìøení oznámení, že v Kol- 
lárovì ulici mìlo dojít k poškození stromkù a veøejné 
zelenì. Strážníci na místì zjistili, že 33letý muž z Hroz- 
nìtína, aniž by mìl oprávnìní k øízení motorových 
vozidel, sedl do vypùjèeného vozidla a pokoušel se 
s ním odjet z parkovištì. Vzhledem k tomu, že vozidlo 
neumìl ovládat, sjel s ním pøes trávu až na koleje.   
13. listopadu 11.20 hod. Oznámení pracovnice MÚ 
Ostrov o pøestupku neoprávnìného vyvìšení letákù na 
sloupech veøejného osvìtlení. Plakáty byly z celého 
mìsta odstranìny. S firmou, která vyvìšení plakátù pro- 
vedla bude vedeno správní øízení.
15. listopadu 18.50 hod. Na služebnu MP Ostrov se 
dostavila podnapilá 52letá žena z Ostrova, aby ozná- 
mila napadení cizím mužem. Strážníci se snažili zjistit 
bližší okolnosti, pøièemž žena na strážníky slovnì za- 
útoèila a jednoho z nich napadla. Strážníci ženu zpa-
cifikovali a pøivolali obvodní policisty ÈR. Žena se bude 
zodpovídat z útoku na veøejného èinitele.
19. listopadu 14.25 hod. Oznámení, že u ZŠ Májová 
nìkdo hází petardy. Na místì strážníci pøistihli tøi žáky 
ZŠ, kteøí uvedli, že petardy házel spolužák. Strážníci vìc 
vyøešili domluvou.
21. listopadu 8.15 hod. Spolupráce s PÈR pøi pátrání 
po ozbrojeném pachateli loupežného pøepadení novi- 
nového stánku v Ostrovì na Hlavní tøídì. Strážníci na 
základì popisu zkontrolovali celý katastr mìsta, ale 
pachatele se jim najít nepodaøilo.
21. listopadu 8.50 hod. Strážníci pomáhali zajistit 
pøepravu vánoèního stromu z ulice Odborù na Mírové 
námìstí.
26. listopadu 9.19 hod. V rámci cvièení IZS Karlo- 
varského kraje se strážníci zúèastnili cvièného zásahu 
zamìøeného na únik èpavku na ostrovském zimním 
stadionu.
27. listopadu 23.10 hod. Strážníci pomáhali zajistit 
místo dopravní nehody se smrtelným zranìním na 
mostì pøi výjezdu z Ostrova na Hroznìtín. Pøi nehodì 
zemøela 18letá øidièka.
28. listopadu 14.34 hod. Strážníci pomáhali zajistit 
místo dopravní nehody v Ostrovì na køižovatce ulic 
Hlavní a Mánesova, pøi které zemøela 65letá 
chodkynì.
30. listopadu 10.00 hod. Oznámení, že v zadním 
traktu budovy jedné ostrovské firmy je otevøené okno. 
Na místì strážníci zjistili vloupání do realitní kanceláøe. 
Strážníci místo zajistili a pøivolali PÈR, která si vìc 
pøevzala. 

Mìstská policie Ostrov 
v listopadu

Bc. Pavel Èekan, velitel MP Ostrov 

Novoroèní projev starosty mìsta
hovoøí její náklady: pøes 100 miliónù korun. A aèkoli se 
bude teplárna snažit, aby komplikací pro obèany bylo 
co nejménì, pøesto musíme poèítat s tím, že urèitá 
omezení to s sebou pøinese. Budeme však dìlat vše 
pro to, aby jich bylo co nejménì a abyste se o nich 
dozvìdìli s co nejvìtším pøedstihem.

Poèátek roku také bývá vhodnou pøíležitostí k tomu, 
abychom podìkovali všem, kteøí nám pomáhají a drží 
palce. I já bych rád podìkoval, a to pøedevším mým 
spolupracovníkùm na Mìstském úøadì za jejich práci, 
kterou mìstu odvádìjí. A mnohdy je to na úkor jejich 
volného èasu. Chtìl bych také podìkovat vìtšinì za- 
stupitelù za jejich podporu i za to, že se zasedání 
obvykle neutápí v nic neøešících sporech a bezobsaž- 
ných debatách. V neposlední øadì bych rád podìko- 
val vám, kteøí mi píšete nebo øíkáte své podnìty 
k zlepšení života v našem krásném mìstì. A také bych 
rád podìkoval své rodinì, bez níž bych svou práci 
dìlat nemohl.

Vážení ètenáøi, rád bych vám všem popøál pevné 
zdraví, hodnì klidu a pohody v kruhu tìch, které 
máte nejradìji. A� je rok 2009 pro vás jen ve 
znamení všeho dobrého! 

Ing. Jan Bureš, starosta mìsta Ostrova

Mateøská škola v Palackého ulici slaví 50 let
Letos v lednu oslaví Mateøská škola v Palackého ulici v Ostrovì své padesáté narozeniny, je to tedy 
„dáma v letech“. Za dobu služby nejmenším obyvatelùm a jejich rodièùm sice její vnìjší krása ponìkud 
ovadla, ale svoji duši má stále svìží a srdce dìtem otevøené. 

Šárka Gabrielová, øeditelka MŠ

provozovány ètyøi tøídy. Døíve bylo v jedné tøídì 30 až 
36 dìtí, dnes je ve tøídách 20 až 24 dìtí. Již brzy po 
otevøení do budovy školky zatékalo, osm let od zahá- 
jení provozu spadl ve tøídì strop a stejná závada byla 
objevena i v další tøídì. Po roce se situace opakovala, 
po kalamitní zimì 1969-70 byly promáèeny též zdi 
obou postranních tøíd. Do budovy zatékalo i terasou, 
opìt se uvolnila omítka jednoho stropu. Støecha byla 
opravena až v roce 1985, ale po dvou letech byla opìt 
reklamována (s plochými støechami jsou potíže dod- 
nes). Školní kuchynì mívala èasto problémy se záso- 
bováním masem i zeleninou. Zpoèátku docházel dìt- 
ský lékaø do MŠ každý týden, pozdìji nìkolikrát roènì, 
dnes již nedochází vùbec. Školku kdysi navštívily èetné 
delegace ze SSSR, NDR, Francie, Itálie, Skotska, An- 
glie, Uruguaje a dalších zemí. Nevyøízených žádostí 
o umístìní dìtí do MŠ bývalo až 200! Proto byla od 
školního roku 1972-73 zøízena pøípravná tøída pro dìti 
pøedškolního roèníku (dvì hodiny dvakrát týdnì), je- 
jímž cílem bylo pøipravit dìti z domácností na školní 
docházku. V èele MŠ v Palackého ulici stály tøi øedi- 
telky: Marie Houserková (1959-1971), Jana Schüt- 
zová (1972-1992), Šárka Gabrielová (od 1992), pøe- 
chodnì Hana Rohlíková a Helena Pintrová. Posled- 
ních 30 let byla školka vždy i místem vzdìlávání 
pedagogických pracovníkù: øeditelka byla okresní me- 
todièkou, uèitelky vedly ukázkové hodiny, pracovaly 
v okresním metodickém sdružení, ovìøovaly nové 
programy v praxi. V roce 1995 vstoupila MŠ do právní 
subjektivity, èímž se stala samostatnìjší zejména 
v oblasti personální a ekonomické. 

Minulost                                                                                      Foto: Archiv Souèasnost                                                   Foto: Šárka Gabrielová
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Mìsto Ostrov žádá o dotaci na Lesopark Borecké 
rybníky. Tento projekt se pøipravuje již nìkolik 
let, je souèástí Strategického plánu rozvoje mìsta 
Ostrova a byl Radou mìsta zaøazen mezi priority 
integrovaného projektu Regenerace mìstského 
prostoru. 

Zájmové území Boreckých rybníkù se rozkládá na 
rozhraní katastrálních území Ostrov nad Ohøí a Dolní 
Žïár a tìsnì ze severu navazuje na zastavìnou èást 
Ostrova. Podle dochovaných historických pramenù 
zde rybnièní soustava existovala již pøed rokem 1590, 
kdy docházelo k rozvoji rybníkáøství. Ve své nedávné 
minulosti prošel areál Boreckých rybníkù již nìkolika  
úpravami, zejména vodních nádrží a komunikací pro 
jejich obsluhu. 

V rámci pøipravovaného projektu budou upraveny 
a zpevnìny pìší cesty, v místech s vìtším zamokøením 
doplnìny o poválkové chodníèky. U tìchto cest bude 
umístìno celkem jedenáct cedulí nauèné stezky 
Borecké rybníky, které budou informovat o zdejší 
rybí osádce i další faunì a flóøe. Neudržované po-
rosty v areálu rybníkù vyžadují jak zásah do náletové 
vegetace, tak i vlastní úpravu terénu, aby mohly být 
øádnì udržovány. Zahuštìným porostùm bude pro- 
vedena pìstební probírka. Zanedbané plochy budou 
osety a osázeny vhodnou zelení. Souèasné škvárové 
høištì bude zatravnìno a doplnìno výsadbou stromù 
a keøù. V areálu bylo vytipováno nìkolik døevin, které 
bude nutné z hlediska jejich zdravotního stavu skácet. 
Budou však nahrazeny výsadbami novými. Projekt 
také øeší místa pro odpoèinek návštìvníkù. Do leso- 
parku budou umístìny dva altány, jeden na hrázi 
Velkého Borku, druhý na hrázi rybníka Ostrovský 
Velký (v místì, kde je dnes bouda pro uskladnìní 
materiálu rybáøù). Nová odpoèinková a vyhlídková 
mola budou umístìna do tìsné blízkosti hladiny ryb- 
níkù Ostrovský Velký a Hlinice Dolní. V areálu budou 
rozmístìny døevìné lavièky a odpadkové koše. Jeli- 
kož se jedná o lokalitu s výskytem chránìných druhù 
rostlin a živoèichù, byly všechny zásahy a úpravy na- 
vrženy za úèasti odborníkù a maximálnì šetrnì tak, 
aby dopad regenerace území na cenné biotopy byl 
minimální. 

Na projekt je možné získat až 90% dotaci (85 % z fon- 
dù Evropské unie a 5 % ze Státního fondu životního 
prostøedí). Mìsto Ostrov si však musí zajistit pøed- 
financování projektu vlastními zdroji. Listopadové 
zasedání Zastupitelstva mìsta schválilo podání žá- 
dosti o dotaci a zavázalo se k financování projektu
v prùbìhu jeho realizace. 

Realizace projektu se (v pøípadì získání dotace) 
plánuje na roky 2009 a 2010. 

Na lince 150
V listopadu byla naše jednotka vyslána k 15 událo- 
stem, z nichž bylo pìt požárù, šest dopravních nehod, 
dva úniky nebezpeèných látek, jedna technická pomoc 
a jedno provìøovací cvièení.

5. listopadu 0.08 hod. Zásah u požáru osobního 
vagonu v železnièní stanici Boè. Požár v podlaze vozu 
likvidovali hasièi pìti jednotek požární ochrany.

8. listopadu 14.20 hod. Nahlášen výbuch a následný 
požár trafostanice v areálu papírenského závodu v Mo- 
øíèovské ulici. Na místo okamžitì vyjely oba naše vozy 
a cisterna z Karlových Varù. Šíøení požáru naštìstí za- 
bránili zamìstnanci firmy, kteøí oheò zlikvidovali pomo- 
cí ruèních hasicích pøístrojù.

11. listopadu 11.39 hod. Dopravní nehoda nákladní 
soupravy na silnici nad Jáchymovem. Øidiè litevské ná- 
rodnosti, který zdejší silnici neznal, neubrzdil soupravu 
a nezvládl prudkou zatáèku. Vozidlo po proražení záta- 
rasu ze zeminy skonèilo na polní cestì. Pøi nárazu byla 
poškozena pøední èást vozidla a došlo k úniku oleje do 
pùdy. Ten byl zlikvidován pomocí sorbetù a z nádrží 
vozidla byla odèerpána nafta, aby pøi vyproš�ování ne- 
došlo k jejímu úniku.

18. listopadu 23.31 hod. Obì cisterny naší jednotky 
byly vyslány spolu s HZS Karlovy Vary a Sokolov, SDH 
Hájek, Dalovice a Tašovice k požáru pùdní nadstavby 
luxusní vily v Dalovicích. Pøi pøíjezdu první jednotky byla 
nadstavba již celá v plamenech a následnì byla požá- 
rem zcela znièena, podaøilo se ale zabránit pøeskoèení 
ohnì na spodní patra domu. U zásahu, který byl ukon- 
èen až po sedmé hodinì ranní pomáhalo 41 hasièù, 
z nichž byl jeden lehce zranìn.

26. listopadu 9.12 hod. Ostrovem se rozeznìly sirény 
hasièských vozidel míøících k zimnímu stadionu. Z této 
budovy vyšel signál s údajem o úniku èpavku z nádrží, 
který slouží k ochlazování lední plochy. Naše jednotka 
provedla ve spolupráci s policií uzavøení Vanèurovy 
ulice a zaèala s evakuací okolního volného prostranství, 
kde by lidé mohli být vystaveni úèinkùm èpavkového 
mraku. K místu vyrazili také hasièi z Karlových Varù, 
z Hájku a Jáchymova. Byla povolána i HZS z chemic- 
kých závodù v Sokolovì, která je oporou pro hasièe 
v pøípadì chemických událostí. K ochranì Domu s pe- 
èovatelskou službou, kam smìøoval vítr, byly nasazeny 
mlhové proudy a vyslána dvouèlenná prùzkumná sku- 
pina do budovy stadionu k prohledání prostorù a zji- 
štìní místa havárie. Byla nalezena jedna zranìná osoba, 
po dekontaminaci byla ošetøena. Na základì události 
byl svolán krizový štáb mìsta, který na svém zasedání 
øešil okamžitou evakuaci Domu s peèovatelskou služ- 
bou na Hlavní ulici; pro jeho obyvatele bylo urèeno 
doèasné pøístøeší v tìlocviènì základní školy. Tak probí- 
halo provìøovací cvièení jednotek PO a složek IZS.

Do nového roku pøejeme mnoho štìstí, zdraví, 
lásky a radosti a co nejménì chvil, kdy budete 
oèekávat hasièské vozy spìchající k zásahu. Dìku- 
jeme všem, kteøí nás v uplynulém roce podporo- 
vali, spolupracovali s námi a pomáhali nám na naší 
nelehké cestì. Více na: www.hasiciostrov.wz.cz. 

V listopadu 2008 se v Ostrovì narodilo 13 dìtí, 
zemøelo 15 obèanù. Manželství uzavøely tøi páry. 
K trvalému pobytu ve mìstì se bìhem listopadu 
pøihlásilo 23 osob, odstìhovalo se jich 21. Celkovì 
tedy ve mìstì zùstal stejný poèet obèanù. Prùmìrný 
vìk ostrovských obyvatel v listopadu 2008 byl 40,81 
let. Celkový poèet obyvatel hlášených v Ostrovì 
vèetnì pøilehlých okolních obcí (napø. Arnoldov, 
Dolní a Horní Žïár, Kfely, Kvìtnová atd.) k 30. listo- 
padu 2008 byl 16 978. 

Vedení ostrovské radnice se inspirovalo pøi 
oficiální návštìvì mìsta Nepomuku a zaèalo se 
zabývat myšlenkou uspoøádat v tomto roce  
v Ostrovì sochaøské sympozium. 

Ostrovské sympozium nebude navazovat na kaž- 
doroènì poøádané Mezinárodní sochaøské a øezbáø- 
ské sympozium v Nepomuku, chce totiž pojmout 
tuto akci v pozmìnìné podobì tak, aby Nepomuku 
nekonkurovalo a zároveò se odlišilo i mezi jinými 
akcemi podobného druhu. Ostrov by tak poskytl 
jedineènou pøíležitost novým talentùm a pøedevším 
zaèínajícím autorùm. Pøedbìžný termín sympozia byl 
stanoven na letošní záøí s tím, že závìreèná vernisáž 
by se uskuteènila v den každoroènì poøádané Mi- 
chaelské pouti. Délka trvání sochaøského sympozia je 
odhadována na tøi týdny. Poèítá se s úèastí ètyø auto- 
rù: dvou sochaøù z Èeské republiky a dvou z Nìmec- 
ka. Byli by to studenti umìleckých škol (4. a 5. roè- 
níky) nebo mladí umìlci po absolutoriu, tedy nikoli 
renomovaní autoøi. Samotný výbìr adeptù by se mìl 
uskuteènit na základì výzvy 10 umìlcùm a dle jimi 
pøedložených návrhù (zámìr, skica, popis, podmínky 
pro realizaci). Pro realizaci sochaøského sympozia byl 
vybrán Zámecký park (prostor za budovou hasièské 
zbrojnice). Materiál pro zhotovení soch bude žula 
nebo pískovec. Sochaøská díla posléze zùstanou 
Ostrovu a budou trvale vystavena v Zámeckém 
parku. 

Svoz vánoèních stromkù 

Lumír Pála, ved. Odboru SMM

V souladu se školským zákonem pro školní rok 
2009/2010 se zápis budoucích prvòáèkù v Ostro- 
vì uskuteèní ve všech základních školách v odpo- 
ledních hodinách ve ètvrtek 15. a v pátek 16. led- 
na 2009.

Zákonný zástupce je povinen pøihlásit k zápisu k po- 
vinné školní docházce každé dítì, které v období do 
1. záøí 2009 dosáhne vìku šesti let. O pøijetí tìlesnì 
i duševnì pøimìøenì vyspìlých dìtí, které dosáhnou 
šesti let v dobì od 1. záøí do konce kalendáøního roku 
2009, mùže na požádání zákonného zástupce roz- 
hodnout øeditel školy. 

Stalo se již tradicí, že vás každoroènì touto dobou 
vyzýváme ke spolupráci pøi hledání úspìšného 
spoluobèana, který v oblasti sportu, školství, 
umìní, vìdy atd. dosáhl vynikajících výsledkù 
nebo vyniká svou celoživotní èinností, pøípadnì 
byla jeho aktivita v roce 2008 pro mìsto Ostrov 
mimoøádnì významná. Tip na takového kandi- 
dáta podávejte písemnì do Podatelny MÚ 
v Ostrovì nejpozdìji do 16. února. Uveïte jmé- 
no a adresu navrhovaného a pøidejte struèné 
zdùvodnìní, proè je (z vašeho pohledu) právì on 
vhodným kandidátem na tento èestný titul. 
Pøipojte i své jméno a kontaktní adresu na vás.

Titul zatím získali: Mgr. Zdeòka Èepeláková, 
Dagmar Èurdová, Mgr. Ivan Matouš (1997), Jana 
Rùžièková, Mgr. Irena Konývková (1998), Božena 
Poledníèková, Miroslav Kitzberger, Vladimír No- 
votný in memoriam (1999), Ing. Jan Zborník (2000), 
PhDr. Jaroslav Fiala (2001), Mgr. Ludmila Hanzlová, 
František Kùs (2002), Helena Valová, Stanislav Sojka 
(2003), Eva Pluhaøová, RNDr. Vladimír Vít (2004), 
Radim Rulík (2005), MUDr. Marie Petrášová, Wal- 
burga Mikešová (2007). 

V roce 2006 nebyl titul udìlen. 

Obèan mìsta Ostrova 
roku 2008

Mgr. Lucie Mildorfová

Sochaøské sympozium 
poprvé v Ostrovì

red 

Dotace na Lesopark 
Borecké rybníky 

Zápis dìtí do prvních tøíd 

Ing. Alexandra Fürbachová, 
ved. Odboru rozvoje a územního plánování

Ostrovští hasièi v listopadu 

Pavel Všelko, JSDH Ostrov 

Matrika MÚ Ostrov

Zmìna stavu obyvatel 
mìsta Ostrova v listopadu 2008

Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Svážet se bude od stanoviš� kontejnerù s odpadem: 
5. ledna, 12. ledna, 19. ledna, 26. ledna a 2. února. 
Prosíme o dodržení termínù. 

Rada mìsta na mimoøádném zasedání 17. prosince 
schválila, že ceny za svoz odpadu pro rok 2009 se 
nemìní a budou ponechány ve stejné výši, v jaké 
byly v r. 2008. (Od r. 2007 zùstávají beze zmìny.) 

Pozor zmìna: Ceny za odvoz 
odpadù v roce 2009 se nemìní!

Odbor SMM
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Zprávy ze škol
Dopravní nehody
20. listopadu na Hlavní tøídì v Ostrovì na pøehled- 
ném úseku za hustého deštì pøehlédl 20letý øidiè 
osobního vozu dva pøecházející chodce ve vìku 74 
a 65 let.  Došlo ke støetu, chodci utrpìli lehká zranìní 
a byli ošetøeni v nemocnici. Alkohol u všech úèastníkù 
vylouèila dechová zkouška.
23. listopadu v obci Hájek 48letý cizinec v osobním 
vozidle zaèal prudce brzdit a poté náhle odboèovat 
vlevo na vjezd k místní zástavbì. Pøitom pøehlédl osob- 
ní vozidlo 62letého øidièe, který ho již z levé strany 
pøedjíždìl a došlo ke støetu, pøi nìmž bylo jedno 
z vozidel odraženo mimo komunikaci. Pøi nehodì do- 
šlo k lehkému zranìní cizincovy spolujedoucí. Cizinec 
mìl pozitivní dechovou zkoušku (0,35 promile alko- 
holu). Na místì mu byl zadržen øidièský prùkaz.
28. listopadu po silnici z Hroznìtína øídila 18letá dívka 
z Ostrova osobní automobil, na mostì pøed Ostrovem 
na konci levotoèivé zatáèky nepøizpùsobila rychlost 
stavu vozovky a na namrzlé vozovce dostala smyk, 
vozidlo se zaèalo toèit kolem své osy. Pøitom pøejelo do 
protismìru, kde do nìj narazilo jiné osobní vozidlo. 
Následkem nárazu utrpìla øidièka smrtelné zranìní, 
kterému na místì podlehla. Øidiè druhého vozu VW 
byl pøevezen do nemocnice. 
Policie opìt upozoròuje øidièe, aby pøizpùsobili 
rychlost jízdy stavu vozovky, zvláštì v zimních 
mìsících a mohli tak pøispìt ke š�astnému návratu 
z cest. 
K další nehodì s tragickými následky došlo na Hlavní 
tøídì: 20letému øidièi osobního vozidla na køižovatce 
s Mánesovou ulicí nedal 44letý øidiè pøednost v jízdì. 
Došlo ke støetu vozidel, pøi kterém bylo auto mladšího 
øidièe nárazem odmrštìno mimo vozovku na travna- 
tou èást s pøechodem pro chodce. Tam srazilo dvì 
pøecházející ženy ve vìku 65 a 77 let. Mladší z žen utr- 
pìla zranìní, kterým na místì podlehla. Druhá žena 
byla pøevezena do karlovarské nemocnice. 44letý øidiè 
nadýchal pøi dechové zkoušce pøes jedno promile 
alkoholu. Byl zadržen a umístìn do policejní cely. 
Nález hledaného vozidla
Ostrovští policisté pøijali oznámení o havarovaném 
vozidle ve Stráži nad Ohøí. Vozidlo bylo odstaveno na 
silnici mezi obcemi Stráž nad Ohøí a Boè. Policisté 
zjistili, že vozidlo je v pátrání. Škoda byla pøedbìžnì 
odhadnuta na 100 tisíc korun. Policisté žádají pøípadné 
svìdky, kteøí tudy projíždìli kolem 13.00 hod. a mohli 
by pøispìt k objasnìní krádeže, aby se ozvali na linku 
158 nebo pøímo na služebnu OOP Ostrov, tel. 974 
366  911. 
Dopadení hledané osoby
Policejní hlídka spatøila v Severní ulici osobní vozidlo 
s øidièem, který má zákaz øízení a bylo po nìm vy- 
hlášeno celostátní pátrání. Muž jel spoleènì s pøítel- 
kyní a dvìma dìtmi. Hlídka se snažila muže zastavit, ale 
ten poèal ujíždìt. Policisté ho pronásledovali ulicemi 
Kollárova a Hlavní tøída, pak muž projel pøes køižo- 
vatku smìrem na Chomutov. V Dolním Žïáru vozidlo 
obrátil a zaèal se vracet do mìsta. Na svìtelné køižo- 
vatce v Ostrovì pak zaèal pøedjíždìt na èervený signál. 
Vjel do køižovatky, kde se srazil s 37letým øidièem. 
Došlo ke zranìní hledaného muže, jeho pøítelkynì 
a dìtí ve vozidle.
Krádeže
Žena z Jáchymova uložila v supermarketu v Ostrovì do 
batohu ètyøi soupravy pánské kosmetiky a bez zapla- 
cení prošla pokladnou, za kterou byla zadržena pracov- 
nicí prodejny. Odcizené zboží bylo poté vráceno. 
Podezøelý muž si v prodejnì v Ostrovì naložil do 
pojízdného košíku dìtské plenky, 90 láhví lihovin 
a jeden pár záclon. S vozíkem projel kasou, kde nebyla 
obsluha, zde si odjistil závoru zabraòující nedovolené- 
mu výjezdu a projel bez zaplacení, pøièemž byl zadržen 
zákazníky. Policisté šetøením zjistili, že podezøelý byl již 
v Brnì odsouzen za trestný èin krádeže.  Zpùsobená 
škoda pøesáhla 11 tisíc korun. 

Obvodní Policie ÈR

Vrchní inspektor nprap. Pavel Valenta

Závìr roku byl ve znamení dalších významných 
úspìchù naší školy. 

Závìrem si dovoluji jménem ostrovského Gym- 
názia popøát všem ètenáøùm jen radost a dobré 
zprávy v roce 2009. 

Jan Železný (4. A) zaznamenal další literární úspìch, 
když zvítìzil ve 2. roèníku studentské èásti prestižní ce- 
ny Josefa Škvoreckého, udìlované Spoleèností Josefa 
Škvoreckého v kategorii próza. Jeho krátká psycholo- 
gická povídka s názvem Saigon 1969 zasazená do pro- 
støedí vietnamské války se setkala s velmi pozitivním 
ohlasem ze strany kritiky a autorovi byla nabídnuta 
další spolupráce. Jan také postoupil do nejužšího vý- 
bìru v hodnocení literárních prací soutìže Žijeme na 
jedné Zemi, Všeobecná deklarace lidských práv: nej- 
významnìjší dokument dvacátého století. Soutìž or- 
ganizuje Ústav pro informace ve vzdìlávání. Jan byl 
proto pozván na slavnostní vyhlášení výsledkù soutìže 
spojené s pøedáváním cen, které se konalo za pøí- 
tomnosti ministra školství Ondøeje Lišky a dalších 
významných osobností i Èeské komise pro Unesco. 
Slavnostní pøedání se uskuteènilo v Zrcadlovém sále 
ministerstva školství, mládeže a tìlovýchovy. Také Jan 
Martinek (septima A) byl pozván na slavnostní setkání 
s ministrem školství. Slavnostního aktu se v Betlémské 
kapli v Praze zúèastnil spolu s nejúspìšnìjšími úèast- 
níky mezinárodních soutìží. Jan Martinek se zúèastnil 
mezinárodní soutìže v pøírodních vìdách na Kypru, 
kde jako zástupce tøíèlenného èeského družstva získal 
skvìlou støíbrnou medaili. Naše škola dále obsadila 
I. místo ve ètenáøské soutìži Mìstské knihovny 
Ostrov Super ètenáø. Jasnì nejlepší tøídou byla prima 
A, které pøišli osobnì pøedat ceny øeditelka knihovny 
Irena Leitnerová a místostarosta Milan Matìjka. V ce- 
lorepublikové dìjepisné soutìži gymnázií byla letos 
v prosinci hlavním tématem doba husitská. Naši školu 
v Chebu zastupovalo družstvo ve složení: Jan Ada- 
moviè, Jan Hynek (oba oktáva A) a Jan Železný (4. A). 
V konkurenci 67 škol z celé republiky skonèili naši 
reprezentanti na 11. místì a byli nejlepším družstvem 
Karlovarského kraje. 

Oslavy 50. výroèí školy se uzavøely výstavou 
výtvarných prací žákù, školní Akademií a ple- 
sem. Zcela vyprodaný divadelní sál témìø nedo- 
kázal pojmout všechny zájemce o Akademii. 
Ètyøi adventní svíèky rozsvìcované postupnì 
s odvíjejícím se programem oddìlovaly zdaøilá 
vystoupení žákù. 

Srdce divákù si získali prvòáèci s hudebnì pohy- 
bovými skladbami Malé kotì a Jára Fára. Pøekvapení 
zpùsobili tøe�áci s uèitelkou perfektnì zvládnutými 
taneèními kroky charlestonu, za což sklidili bouøi 
ovací. Klasiku dramatizací O Budulínkovi èi Vodník 
støídala hudební vystoupení skupiny Gipsy Trand 
Ostrov, pìvecký sbor Májová sluníèka i sbor 
flétnièek. Publikum rozpohybovali ètvr�áci s an- 
glickým pásmem, aerobik, country tance, cvièení 
s padákem, hip-hop, šerm èi cvièení samurajù se 
svìtelnými efekty. Salvy potlesku, usmìvavé tváøe 
a rozzáøené oèi byly pro nás dùkazem, že se 
Akademie líbila. 

Na plese školy jsme mohli díky dlouholeté spo- 
lupráci Milady Hockové a Martiny Filipi pøivítat 
zakladatelku hnutí Na vlastních nohou (humanitární 
a mírová organizace), Bìlu Jensen. Vánoèní pøání 
vyrábìná dìtmi jsou prodávána a výtìžek je urèen 
na pomoc nemocným a postiženým dìtem u nás
i v jiných zemích svìta. Spolu s ní pøijeli i zpìváci Ka- 
rel a Josef Vágnerovi a pøed plesem strávili v pøí- 
jemné zábavì odpoledne mezi dìtmi z Dìtského 
domova v Ostrovì. 

ZŠ Májová obdržela grant, který jí umožnil úèast na 
semináøi Comenius konaném v rumunské Sinaji. 
Sešlo se tam 35 úèastníkù ze 13 zemí Evropy, 
pøièemž Blanka Hladíková zastupovala nejen naši 
školu, ale zároveò byla jediná za ÈR. Cílem setkání 
byla pomoc pøi hledání partnera a pøíprava nového 
projektu partnerství spolupráce škol. Vìøíme, že 
i v následující padesátce bude naše škola stejnì 
úspìšná, aby na ni mohla být ostrovská veøejnost 
hrdá.
Vzpomínkový almanach k 50. výroèí  vè. seznamu 
absolventù a pedagog. sborù k dostání na 
sekretariátu školy. 

Gymnázium Ostrov 
opìt úspìšné

Májový trojlístek

Mgr. Naïa Èechmanová 

Irena Leitnerová a Milan Matìjka na Gymnáziu Ostrov pøedávají ceny za vítìzství ve ètenáøské soutìži.                       Foto: Mgr. Libor Velièka

Mgr. Libor Velièka, zást. øed GO



Celá škola se tradiènì zapojila do zhotovování vý- 
robkù, které pak byly vystaveny a prodávány na 
vánoèní výstavce ve školní jídelnì. Pøi vánoèní be- 
sídce jsme ocenili P. Gašparovou titulem Nejši- 
kovnìjší žákynì pracovního vyuèování. Zaèátkem 
prosince jsme se byli podívat na vánoèní Akademii 
ÚSP Mariánská v Domì kultury. Vystoupení se našim 
dìtem velmi líbilo a bylo prvním z øady pøíjemných 
zážitkù adventního èasu. V prùbìhu mìsíce se všichni 
chlapci a dìvèata zúèastnili pøedstavení ZUŠ Ostrov 
v Minidivadélku a nìkteré tøídy se zaposlouchaly do 
tonù hudby na vánoèním koncertì této školy v Domì 
kultury. Došlo i na informativní pøednášku o drogách 
a závislosti na omamných látkách. Tato problematika 
nìkteré žáky zaujala natolik, že nešetøili zvídavými 
dotazy. Poslední teèkou za letošním rokem bylo 
pøedvánoèní setkání zamìstnancù školy. 
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Zprávy ze škol MDDM Ostrov
Zimní florbal 

Vítìzství v turnaji obhajují chlapci ZŠ Májová Ostrov 
a dívky ZŠ Jih Mariánské Láznì. Turnaj je urèen i pro 
mimoostrovské florbalisty. Družstvo chlapcù 2.-3. tøíd 
tvoøí pìt hráèù bez brankáøe, dívek 6.-7. tøíd tøi hráèky 
v poli a brankáøka (nutná pøilba s chránièem). 
Pøihlášky v MDDM pro 2.-3. tø. do 15. 1., pro dívky 
do 22. 1. Prezence od 8.30 hod. v tìlocviènì ZŠ 
Masarykova. Propozice k dispozici na školách. Vý- 
sledky všech turnajù se zapoèítávají do Olympiády 
ostrovských škol.

Novoroèní setkání 

Zaèátkem nového roku se opìt sejdou dobrovolní 
a externí pracovníci MDDM, kteøí svùj volný èas 
vìnují dìtem a mládeži ve více než stovce zájmových 
kroužkù.

Plavecké kurzy

Od 16. ledna zaèínají tradièní desetihodinové pla- 
vecké kurzy. Zájemci se mohou pøihlašovat v MDDM 
v pracovní dny 8.00-18.00 hod.       
Zaèátky lekcí vždy od 16.00 hod.

Od 16. ledna Plavci 
Od 20. ledna Neplavci 
Od 21. ledna Rodièe a dìti

Pololetní prázdniny v Domì dìtí
 Šipky, 

stolní a PC hry, airhockey, stolní tenis a kuleèník (od 
12 let), vše zdarma. 

Víte, co v zimì do krmítka?

Pøijïte vyrobit lojový závìs pro volnì žijící ptáky 
a zjistit, èím vším je vhodné zpestøit zimní jídelníèek 
ptactva.

Povídání o…
...Zvíøatech v naší blízkosti. Téma je zamìøeno na 
starosti i radosti, které nám pøináší soužití se zvíøaty 
v našem bezprostøedním okolí. Bližší informace 
a rezervaci si vyžádejte telefonicky nebo emailem.

Èinnost zájmových kroužkù v novém roce zaène 
v týdnu od 5. ledna. Schùzky kroužku Lakros 
a Ho?nehe zaèínají ve støedu 14. 1. Akvaristický 
kroužek pokraèuje v èinnosti s novou vedoucí 
Bálkovou v pondìlí a støedu od 16.00 do 17.00 hod. 
Chcete-li proniknout do tajù vodního svìta, pøihlaste 
se. Dìti z kroužku Exotické ptactvo získávají vztah 
k opeøeným tvorùm s vedoucím Hanzlem. Kdo se 
chce pøesvìdèit, že za péèi se umí odvdìèit ná- 
klonností nejen koèky, morèata èi psi, má ještì volné 
místo. Od ledna zveme dìti od 10 let na nový 
kroužek Základy žonglování. Pravidelné schùzky 
budou ve støedu od 16.30 do 17.30 hodin.

Prohlídky pro veøejnost
V zimním období pouze ve všední dny 13.00-16.00 
hod., pokud v dané pracovnì právì neprobíhá 
pravidelná zájmová èinnost.

 

17. ledna Hoši 2.-3.tø.  
24. ledna Dívky 6.-7.tø.  

23. ledna 18.30 hod., MDDM

leden až bøezen

Otevøené herny: 30. ledna 9.00-17.00 hod.

Ekocentrum 

16. ledna 15.00-17.00 hod.

Informace

Další informace k akcím i èinnosti kroužkù 
Ekocentra: po-èt 10.00-18.00 hod., pá 10.00-
16.00 hod. (tel. 353 842 389).

Na pøelomu roku se žáci devátých roèníkù musí 
definitivnì rozhodnout, kam jejich kroky 
povedou po ukonèení základní školy. Aby jim 
støední školy ulehèily rozhodování, poøádají 
pravidelnì Dny otevøených dveøí. Také letos se 
brána ostrovského zámku otevøela nejen pro 
Ostrovské, ale i pro zájemce z širokého okolí. 

Další dùležitou akcí je tradièní maturitní ples 
v sobotu 24. ledna od 20.00 hod. v karlovarském 
Grandhotelu Pupp.

V pøipravených expozicích mìli možnost se seznámit 
se vším dùležitým, co škola s více jak 45letou tradicí 
nabízí. Na trase prohlídky poznali uèební plány 
a expozice jednotlivých oborù, seznámili se s úspìchy 
školy v pøedešlých letech a také se jim dostalo 
informací o výuce jazykù, možnostech jazykových 
zkoušek bìhem studia, dozvìdìli se, jaké programy 
má škola pøipraveny pro studenty s poruchami uèení, 
navštívili uèebny výpoèetní techniky, seznámili se 
s prací radioamatérù, kteøí se z velké èásti rekrutují ze 
souèasných i bývalých studentù naší školy a mohli 
také vyzvat na souboj naše úspìšné piškvorkáøské 
mužstvo. Bìhem sedmi hodin si školu prohlédli jak 
jednotliví žáci v doprovodu svých nejbližších, tak 
i organizované skupiny. Mezi ty patøily dvì tøídy ze ZŠ 
J. V. Myslbeka a mnoho zájemcù dorazilo na samo- 
statnou prohlídku ze ZŠ Májová a ZŠ Masarykova. 
Rodièe i pedagogové se shodli v tom, že takové akce 
jsou pro budoucí støedoškoláky vynikající pøíležitostí 
poznat možnosti jednotlivých oborù, které škola 
nabízí. 

 Zájemci o vstupenky mohou 
kontaktovat sekretariát školy od 12. ledna, cena 
vstupenek zùstala i pro letošní rok zachována.  

Závìr roku byl v naší škole pestrý a bohatý na 
kulturní akce. 

Nejprve ale chci zmínit úspìch ve výtvarné 
soutìži „Tøídíme odpad, má to smysl“, kterou 
vyhlásil Krajský úøad. Skupinka žákù ze školní 
družiny vytvoøila s vychovatelkou koláž, jež 
vystihla myšlenku využití odpadového mate- 
riálu tak pùsobivì, že získala první místo. 
Vítìzové K. Gloserová, N. Filipová, V. Budajová 
a J. Èada v doprovodu vychovatelky Lenky 
Arnoldové pøevzali ceny 3. prosince v Krajské 
knihovnì Karlovy Vary, kde se konala i vernisáž 
vystavených prací. 

ZŠ praktická a ZŠ speciální

Vítìzové výtvarné soutìže s tematikou tøídìní odpadu ze ZŠ praktické 
a ZŠ speciální Ostrov                                       
Foto: Lenka Arnoldová

Den otevøených dveøí SPŠ Ostrov: 

Zájemci o studium se seznamují s automaty zkon- 
struovanými studenty v hodinách aplikované 
výpoèetní techniky.

SPŠ Ostrov: 
Den otevøených dveøí 

Daniela Brodcová
Mgr. Libor Háèek 

Mgr. Radka Kubíková

V pøedvánoèním období škola realizovala 
nìkolik tradièních akcí: pobyt školy v pøírodì ve 
Sklárnì u Žihle, Den otevøených dveøí s pre- 
miérou amatérského pìveckého sdružení uèite- 
lù, recitaèní soutìž žákù I. stupnì. Té se zúèastnili 
nejen „zkušení matadoøi“, ale i nováèci; prestižní 
klání v nìkolika pøípadech zamotalo porotì 
hlavu. 

Výsledky naznaèují, že se vyuèujícím podaøilo v rámci 
pøípravy na soutìž motivovat nìkolik opravdu 
nadaných recitátorù. V I. kategorii se umístily na 1.-3. 
místì Linda Machalová, Sára Weithalerová a Klára 
Tamchynová, ve II. kategorii to byli Matìj Klouda, L. 
M. Hanzlíková a Michaela Rùžièková a kategorii žákù 
4.-5. roèníkù ovládli Lukáš Tamchyna, Daniel Bleha 
a Vojtìch Klucho. Chlapci 4.-5. tøíd obsadili v zimním 

ZŠ J. V. Myslbeka 
a MŠ Ostrov

florbalovém turnaji v ZŠ Masarykova druhé místo. 
O dobré práci vyuèujících I. stupnì svìdèí i výsledky 
výtvarné soutìže Jak si pøedstavuji Ježíška, kterou 
poøádal MDDM. V kategorii 3-5 let obsadila první tøi 
místa naše dìvèata v poøadí Lucie Frýbová, Vladìna 
Brabcová a Zuzana Tekely, první místo v kategorii 6-9 
let získala Barbora Bláhová z 1. B a v soutìži kolektivù 
zvítìzila naše 2. B. V rámci exkurze navštívily dvì tøídy 
expozici k 90. výroèí vzniku ÈSR v Národním muzeu 
v Praze. Mgr. Vladimír Vízdal    

Foto: Roman Stark

Vlasta Schartová



let výše). V disciplínì klasická mažoretka je povinný 
pochod, pódiová skladba. Poèet dìtí ve skupinì nesmí 
být menší než tøináct. V programu show nesmí chybìt 
hùlka a nìkolik rekvizit. Twirlingové skupiny mají vy- 
stoupení s pochodem kolem haly, pódiovou skladbu 
na povinnou hudbu a taneèní hudbu s poètem od šesti 
do dvaceti závodnic. Sóla a dua jsou na povinnou hud- 
bu, taneèní hudbu a s rekvizitami.
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Jaký sport byl Vašemu 
srdci nejbližší?

Jak jste se dostala k mažoretkám? 

Co by mìla uchazeèka na mažoretku 
splòovat?

Ještì v Liberci jsem se vìno- 
vala šermu, získala jsem výkon- 
nostní tøídu. Kamarádi tehdy 
poøebovali vedoucí spartakiády 
a já se hned dostala na místo 
krajské vedoucí. Nemohu za- 
pomenout na intenzivní nácvik 

v Praze, který vedl Ivo Fibiger. Po skonèení mì tak 
bolely nohy v lodièkách, že jsem se nemohla dostat do 
vlaku. Stìhování a také starost o domácnost a dìti mì 
však od sportu vzdálily, nevydržela jsem dlouho. Pak 
jsem zaèala hledat sportovní vyžití pro své dìti. V karlo- 
varském Slovanu hledali cvièitelku mladších žákyò. Byla 
jsem vyslána do Dobøichovic k paní Berdychové na 
školení cvièitelù a u žákyò jsem už zùstala, pøi sparta- 
kiádách i jako jejich okresní vedoucí. Nikdy jsem neli- 
tovala. Nácviky a školení (kdy jsem sama získala 
II. tøídu) mi pøinesly pøehled o práci s celkem, o nácviku 
a choreografii. Dìvèata ve Slovanu jsem pøipravovala 
na soutìže v základní gymnastice, pódiových sklad- 
bách a pobytu v pøírodì. Jednalo se nejen o cvièení 
venku, ale také o výlety se sportovní náplní. Drželi jsme 
se hesla: Kdo si hraje, nezlobí. Se ženami jsem pak 
cvièila aerobik a kalanetiku. Neváhala jsem zacvièit si 
sama na spartakiádách. Z naší strany to nemìlo poli- 
tický podtext. Byly jsme spolu rády a cvièení nás bavilo. 
Pozdìji jsem se stala první viceprezidentkou Svazu 
mažoretek ÈR-NBTA. Jsem porotkyní a mám i meziná- 
rodní zkoušky pro porotce složené ve švýcarském 
Curychu.

Øeditel Domu dìtí Ivan Matouš se mì zeptal, zda bych 
nezkusila vést mažoretky. O této práci jsem nic nevì- 
dìla. Pøislíbil mi svou pomoc. Právì to neznámé mì 
lákalo. Poprvé jsem uvidìla mažoretky na videu a to se 
stalo mou uèební pomùckou. Naše první vystoupení 
v Bìlèicích dnes prohlížím s úsmìvem. V té dobì, asi 
pøed jedenácti lety, jsem na nì byla pyšná (a jsem 
dodnes). Jsou již tøikrát mistrynìmi Èeské republiky. 
Šampionát není procházka rùžovou zahradou. Sestává 
ze soutìže regionální, èeské, moravské a poté celo- 
státní. Dìvèata se úèastní soutìží v sólu a duu (dvojice). 
Nejedna Oskarka z Ostrova se stala mistryní republiky. 
Každý rok se koná nábor nových mažoretek, které je 
nutné rozdìlit do skupin, což nebývá vždy snadné. Od 
klasických mažoretek jsme se dostaly k twirlingu, pohy- 
bové práci s hùlkou, kterou je možné pøirovnat témìø 
k žonglování. Twirling se neuèíme pouze na soustøedì- 
ních v Èechách, s vybranými dìvèaty jezdím také na 
twirlingový kemp. V loòském roce jsme navštívily Fran- 
cii a Švýcarsko, letos jsem s nimi byla ètrnáct dní ve 
Švýcarsku. Ovšem nebráníme se ani pozvání na vy- 
stoupení sestávající z klasických mažoretek s kozaèkami 
a krátkými suknìmi.

Pøi pøijímání uchazeèek uvítáme dìvèata pohybovì 
nadaná, pohledná, bez problémù ve škole. Rádi by- 
chom mezi sebe ale vzali i chlapce. Ve svìtì twirlingu 
muži pùsobí a bývají velmi úspìšní. Bohužel, ti chlapci, 
kteøí se k nám pøihlásili, nevydrželi náš požadavek na 
kázeò. Scházíme se dvakrát až tøikrát do týdne. Obèas 
k tréninkùm pøibude ještì vystoupení. Máme pøíprav- 
ku pro zaèáteènice, juniorky s dìtmi a seniorky (od 14 

Eva Žiláková vychovává mistrynì 
Eva Žiláková se narodila nedaleko Tanvaldu v Jizerských horách. Na konci války se s maminkou pøestìhovala do Liberce, kde zùstala až do maturity. Po 
následném studiu stavební prùmyslovky se zamìøením na dopravní stavby získala umístìnku, díky které její kroky zamíøily do Karlových Varù. I pøesto, že jí 
pùvaby tohoto lázeòského mìsta neuèarovaly, láska muže ji zde pøipoutala natrvalo a v sedmdesátých letech se pøestìhovali do Ostrova. Pozdìji se 
seznámila s trenérem gymnastiky, který se stal jejím druhým životním partnerem. Byl to právì on, kdo zaèal pozvolna odkrývat roušku sportu, provázejícího 
ji až do souèasnosti. Eva Žiláková je dnes vedoucí úspìšných ostrovských mažoretek Oskarek, které se scházejí v Mìstském domì dìtí a mládeže.

Z Mistrovství republiky mažoretek v Podìbradech v roce 2006, kde se ostrovská dìvèata stala mistrynìmi republiky.                              Foto: Archiv

me také na Mistrovství Evropy v twirlingu. Bohužel, 
mezi evropskými týmy, které jsou hlavnì ze západu, 
platíme ještì poøád zaèáteènickou daò. Vynikající bylo 
páté místo na Mistrovství svìta mažoretek a twirlingu. 
Nesmím opomenout úspìchy našich juniorek a dìtí. 
Ty nám dìlají radost nejen svými prvními místy, ale 
i tìmi nižšími. Podílíme se na zahájení lázeòské sezóny 
v Karlových Varech a Jáchymovì. Úèastníme se plesù, 
vystupujeme na silvestra, pravidelnì jezdíme do Nì- 
mecka a lze nás vidìt i na vystoupeních pro seniory. 
Spolu s Domem dìtí jsem hlavním poøadatelem 
ostrovského Poháru mažoretek a exhibice mistrù ma- 
žoretek. Každoroènì se koná v Karlových Varech pod 
názvem Karlovarská rùže. Úèastní se jí družstva z celé 
republiky. Souèástí šampionátu je také volba Miss 
mažoretky. První Miss mažoretka ÈR z Ostrova byla 
Petra Samáková, poté Kristýna Benešová, letos Lucie 
Matoušková. Kromì toho jsme dvakrát získaly druhé 
místo. Z toho je patrné, že nejhezèí dìvèata pocházejí 
z Ostrova. Hodnotí se nejen krása, ale i volná dis- 
ciplína, umìní mažoretky a celkový projev. Volba od- 
povídá volbì Miss ÈR. 

Díky dùchodovému vìku nejsme s manželem vázáni 
pracovní dobou a máme na našeho koníèka (spíš konì) 
èas. Za dobu pùsobení již máme vytvoøený tým, který 
nám pomáhá, a� už s kostýmy, hudbou èi organizací. 
V neposlední øadì nám pomáhají i rodièe dìvèat a naše 
bývalé mažoretky. Pro pøípad, že bych se mohla zaèít 
nudit, jsem zùstala vìrná své profesi projektanta 
dopravních staveb, terénních a sadových úprav. Stále 
namáhám hlavu a poèítaè, abych v pøípadì zájmu 
i v tomto oboru tvoøila a doplnila finance pro mažo- 
retky. Pøiznám se, mìla jsem nìkolikrát zajeèí úmysly 
a chtìla jsem s mažoretkami skonèit. Protože ale v této 
práci pøevažují klady nad jejími zápory, odkládám svùj 
odchod každý rok na rok následující.

Jak dokážete skloubit osobní život 
s mažoretkami?

Jaké jsou Vaše zkušenosti z jiných státù?

Co považujete za nejvìtší úspìchy?

Naše první vystoupení v cizinì se konala v Nìmecku 
a Rakousku. Dìvèata provádìla pány gymnasty od ná- 
øadí k náøadí a chvíle mezi vyhlášením vítìzù vyplòo- 
vala svým vystoupením. Neustále jezdíme na Me- 
zinárodní gymnastické závody do Švýcarska. Každé dva 
roky se koná pøehlídka a soutìž dechových orchestrù 
a mažoretek v Belgickém Hammontu. Jen ti, kteøí se 
umístí na prvních místech, jsou pozváni na další roèník 
neboli obroèník. Pøestože nemáme svou kapelu, jsme 
znovu pozvány na roèník 2010. Mùj manžel vede ma- 
žoretky se mnou, využíváme jeho trenérských schop- 
ností, návykù a zaøazujeme veškeré sportovní prvky, 
které se v twirlingu objevují. K mažoretkám patøí také 
vojenský dril, tedy ukáznìnost a pøesnost.

Øadím mezi nì každoroèní úèast na Mistrovství Evropy 
mažoretek National Baton Twirling Asociation. Jezdí- Ing. Aneta Hoffmeisterová
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V sobotu 10. ledna v 15.00 hodin se uskuteèní ve 
farním kostele sv. Michaela a Panny Marie 
Vìrné poslední z øady vánoèních koncertù. 

Zakonèení vánoèního období koncertem pìveckého 
sboru se v Ostrovì stalo již tradicí. Letos se po 
Novém roce uskuteèní už pošesté. První ètyøi roky 
zajiš�oval tento program Pìvecký sbor ZUŠ Ostrov, 
letos to bude již podruhé ženský sbor Domova pro 
zdravotnì postižené v Mariánské (vìkové rozložení 
sboru je od 11 do 65 let). Sbor zazpívá pod vedením 
sbormistra Jiøího Navary. Vstupné je dobrovolné, 
pøípadný výtìžek je urèen na podporu Tøíkrálové 
sbírky.

Vánoèní hudba 
ve farním kostele

Øíká se, že geniální myšlenky èi nápady poletují ve 
vzduchu jako nakažlivé viry. Staèí jen natáhnout ruku. 
Vìtšina lidí však nechytí nic, a nìkteøí právì jen ty ba- 
cily. Pouze sem tam nìkoho ozáøí geniálnì bláhová 
myšlenka. Ale byli a jsou takoví, co vlastních nápadù 
mají na rozdávání. V dìjinách ruské literatury snad 
nejvìtším „rozdávaèem“ nápadù byl Alexandr Serge- 
jeviè Puškin. Když Puškin z donucení cestoval po již- 
ním Rusku a pøespával v hotelích, jednou se mu stalo, 
že v malém mìsteèku jej pøivítali jako dlouho oèeká- 
vaného, velice dùležitého petrohradského èinovníka. 
Nápad zpracovat tuto pøíhodu do podoby hoøké ko- 
medie Puškin štìdøe vìnoval tehdy zaèínajícímu spi- 
sovateli Nikolaji Gogolovi. Bylo to v roce 1835 a již za 
rok nato kolovaly po Moskvì první výtisky komedie 
Revizor. (Marek Anfilov)
 

Vážený Nikolaji Vasiljevièi, 
Váš Revizor mìl premiéru roku 1836 v Petrohradì. 
Vím, že jste hru napsal na základì vyprávìní vašeho 
kolegy básníka Puškina, jehož si pøi jakési cestì spletli 
s vládním úøedníkem. Nìkdo by z toho udìlal anek- 
dotu, vy jste napsal hru. Skvìlou hru. Nadávali Vám 
kvùli ní, a herci Šèepkinovi, s nímž jste se tehdy pøá- 
telil, jste po premiéøe Revizora napsal: 

Všichni jsou proti mnì. Staøí dùstojníci køièí, že mi nic 
není svaté, policajti jsou proti mnì, kupci jsou proti 
mnì, literáti jsou proti mnì. Nadávají a hrnou se na 
hru... 

Nadávali vám, protože se ve høe poznali. Když jsem ji 
po sto padesáti letech vzal do ruky, mìl jsem pocit, že 
jste ji dopsal vèera. Že žijete nìkde vedle mì a trochu 
se dnešnímu svìtu smìjete. Svìtu, kde jdeme do 
kolen pøed úøadem, kde funkce má vìtší váhu než 
charakter nebo vzdìlání. Možná jste si tehdy pøed 
dávnými lety øíkal, že píšete jen takovou legraci, která 
by lidem nastavila zrcadlo. Možná jste chtìl, aby se na 
sebe podívali a vidìli, jak jsou mnohdy smìšní a malí. 
Až mi bere dech poznání, že se za ta dlouhá léta nic 
nezmìnilo. Kdo ví, jaké já sám budu mít za chvíli 
pocity. Tøeba budu také nìkomu psát: Všichni jsou 
proti mnì. A ještì radìji bych opakoval další vaši vìtu: 
Nadávají a hrnou se na hru. 
Váš Josef Dvoøák   

Dopis Josefa Dvoøáka Gogolovi

Hru Revizor v úpravì Josefa Dvoøáka uvede 
Dùm kultury Ostrov 15. ledna v 19 hodin. 

Jak vznikla hra Revizor  

Program:

Zimní hrátky. Pøedstaví se žáci Jaroslava Chmelíka, 
Štìpánky Hamar a Jiøího Novotného. Vstupné 
dobrovolné

Repríza pøedstavení Ruby a Garnet. Hrají: Eliška 
Rojíková, Vìra Tomanová. Scénáø a režie: Irena 
Konývková.  Vstupné 40 Kè. Doporuèujeme rezerva- 
ci vstupenek na: hophop@zusostrov.cz.

Interní koncert. Hrají žáci hudebního oboru. Vstupné 
dobrovolné

20. ledna 17.00 hod., sál ZUŠ 

21. ledna 19.00 hod., MINIDIVadélko 

22. ledna 17.00 hod., sál ZUŠ 

ZUŠ Ostrov

21. ledna v 17. 00 hod. opakujeme pøednášku mistra 
reiki Tomáše Brože Energie myšlení a síla 
podvìdomí. Vstupenky lze zakoupit ve studovnì 
MK. Více na: www.mkostrov.cz. 

Všem ètenáøùm pøejeme do nového roku hodnì 
pracovních i osobních úspìchù. Dìkujeme za 
pøízeò v uplynulém roce a vynasnažíme se, 
abychom jim i letos vycházeli maximálnì vstøíc. 

V první øadì nás všechny pøekvapil zájem o prohlídky 
klášterního areálu samotného, ale skuteèný úspìch 
zaznamenaly výstavy, které navštívilo pøes 4300 
návštìvníkù. Stálou expozici si prohlédlo více než 
3300 návštìvníkù a na koncerty pøišlo témìø 1000 
posluchaèù. Podobnì úspìšné byly i tradièní diva- 
delní programy, které navštívilo více než 3000 divákù. 
Filmová pøedstavení zhlédlo více než 10 100 ná- 
vštìvníkù. 

Za vaši pøízeò, kterou jste vìnovali nejen výše 
uvedeným programùm, ale také výstavám na Staré 
radnici, pøednáškám, koncertùm a taneèním kurzùm, 
vám upøímnì dìkuji. Pøed èasem jsme k novému logu 
pøipojili slogan: „Naše práce vás baví“. Pevnì vìøím, 
že byl dosud pravdivý a že vydrží aktuální i v letech 
pøíštích. 

Pro kulturní sezónu 2009 máme již dnes pøipravenu 
celou øadu zajímavých akcí. V první øadì je to lednové 
divadelní pøedstavení SPASTE DUŠE - REVIZOR, 
které na motivy známé divadelní hry N. V. Gogola 

PF ’09 z Domu kultury Ostrov
Vážení návštìvníci a pøíznivci Domu kultury v Ostrovì, ocitáme se na prahu roku 2009, a proto bych 
vám rád podìkoval za vaši pøízeò v uplynulém roce 2008. Minulý rok byl pro nás nový v tom, že jsme 
své kulturní aktivity rozšíøili také do klášterního kostela Zvìstování Panny Marie. A jsem rád, že mohu 
konstatovat, že to byl rok sice nároèný, ale úspìšný a nakonec radostný.  

upravil a na scénu uvedl Josef Dvoøák; mùžete se tìšit 
na jeho excelentní ztvárnìní hlavní role. Na únor 
jsme pøipravili dramatické pøedstavení Hamlet z pera 
Williama Shakespeara, které uvede Divadelní spolek 
Kašpar, Divadlo V Celetné Praha. Kromì velkých 
zájezdových pøedstavení máme pøipraveny oblíbené 
pohádky pro dìti. Takøka zcela naplánovanou máme 
hudební sezónu v klášterním kostele Zvìstování 
Panny Marie. Tìšit se mùžete na špièkové umìlce, 
napøíklad violoncellistu Jiøího Bártu nebo hudební 
skupinu Spirituál kvintet. Podrobný program budete 
i nadále nacházet v Ostrovském mìsíèníku a na na- 
šich webových stránkách www.dk-ostrov.cz. Pevnì 
vìøím, že politická ani ekonomická realita nepøemùže 
vaši touhu po odpoèinku a kulturním obèerstvení 
duše. My udìláme maximum, aby se vám investice 
do kultury vyplatila. 

Do nového roku vám všem pøejeme štìstí, zdraví 
a stále vìtší spokojenost s našimi poøady.  

Ing. Marek Poledníèek, øeditel Domu kultury

Mìstská knihovna Ostrov 

Mgr. Irena Leitnerová, øed. MK
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Každá desátá výpùjèka zdarma

Pùjèovna 
DVD

DOMU KULTURY OSTROV

SOBOTNÍ VÝPÙJÈKY SE VRACÍ AŽ V PONDÌLÍ - 
ZA CENU JEDNOHO DNE

NA DVD U NÁS NAJDETE 
TYTO NOVINKY:

Pøipravujeme na únor:

4. ledna 15.00 hodin, vstupné 25 Kè, 92 minut

Animovaná komedie pro celou rodinu o líné, neu- 
ctivé a flákaèské pandì Po, která se musí nauèit kung-
fu, aby zachránila Údolí Klidu pøed zlým snìžným 
leopardem Tai Lungem. Pøíbìh se odehrává ve staré 
Èínì a pøevrátí nemìnný svìt bojových umìní vzhùru 
nohama. Po se nakonec nauèí vìøit sám sobì a stane 
se mistrem kung-fu a leopardovi nebezpeèným pro- 
tivníkem. Èeská verze

11. ledna 15.00 hodin, vstupné 25 Kè, 61 minut

Pásmo pohádek pro nejmenší diváky: Krtek a oslava, 
Krtek a zajíèek, Krtek a myška, Vodnická pohádka, 
Krtek a kamarádi, Krtek a kachnièky, Krtek a houby, 
Psí kusy

18. ledna 15.00, vstupné 25 Kè, 72 minut

Moderní pohádka o tom, co všechno se mùže stát, 
když po svìtì bìhá obživlý plyšový pes. Pohádku 
o pìtileté Lucii z dìtského domova, které obživlý pes 
Laurel Hardy Rùžovej pomùže najít maminku, natoèil 
v roce 1970 jako svùj samostatný režijní debut Ota 
Koval. Titulní postavu vytvoøila pùvabná ètyøletá Vik- 
torie Èermáková a ústøední dvojici dospìlých si s chu- 
tí zahráli Jan Tøíska a zpìvaèka Naïa Urbánková.

25. ledna 15.00 hodin, vstupné 25 Kè, 63 minut

Pásmo pohádek pro nejmenší diváky: O stateèné 
princeznì, Cvrèek a houslièky, Jak Mach a Šebestová 
udìlali z malíøe kolouška, Jak Mach a Šebestová po- 
slali lístek paní Kadrnožkové, Jak Mach a Šebestová 
potrestali paní Tláskalovou, Jak Mach a Šebestová 
zavinili zmizení Lukáše Tùmy, Brouèci: A bylo jaro, 
Krtek a žabka

KUNG FU PANDA

KRTEK A OSLAVA

LUCIE A ZÁZRAKY

MACH A ŠEBESTOVÁ 
NA PRÁZDNINÁCH II

1. a 2. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
2. a 3. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 80 Kè, 104 minut  

 
Premiéra
Co udìláte, aby se vaše 25 let stará platonická láska 
stala skuteènou? Možná všechno, a možná nic… 
Snìženky a machøi jdou ve stopách životù hlavních 
hrdinù v dobì, která všechno zmìnila. Na horské 
chatì se všichni po letech opìt scházejí a zažívají 
mnoho nezapomenutelných chvil. 
Produkce: ÈR. Žánr: nostalgická komedie

3. a 4. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 112 minut, èeské titulky (*15)     

 Premiéra
Pøíbìh o lásce a nespravedlnosti, svobodì i utrpení 
podle románu Philipa Rotha. Profesor David Kepesh 
(Ben Kingsley) vìnoval znaènou èást života výuce 
literatury a dobývání pùvabných studentek. Když však 
po šedesátce potká skvostnou Consuelu (Penélope 
Cruz), její mládí, její nádherné tìlo i podivná ne- 
teènost, s níž pøijímá projevy jeho vášnì v nìm pro- 
bouzí žárlivost; ztrácí svùj obvyklý ironický odstup 
a soustøedìní, pøestává racionálnì uvažovat. 
Produkce: USA. Žánr: erotické drama

8. až 11. ètvrtek až nedìle 17.30 hod.
9. a 10. pátek a sobota 20.00 hodin
Vstupné: 80 Kè, 114 minut (*12)   

 Premiéra
21. srpen 1968, za pár okamžikù se otoèí i život 
Tomáše, jeho rodiny a pøátel. Jejich osudy se drama- 
ticky propletou s osudy lidí ze zemì, kterou neznali 
a do níž je jednou v noci prostì poslali. Pøíbìh filmu 
se mohl odehrát vlastnì v jakékoliv dobì, která se tak 
trochu vymkla z kloubù. Je osudovým milostným 
pøíbìhem mladých lidí, kteøí chtìli mít chvilku èasu na 
lásku, ale ocitli se v nesprávnou dobu na nesprávném 
místì a osudovým pøíbìhem generací, jejichž sen 
o svobodì a obyèejném š�astném životì byl právì té 
srpnové noci násilnì pøerván. 
Produkce: ÈR. Žánr: drama

15. a 16. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 105 minut, èeské titulky (*15)   

Premiéra
Kdo pøežije, vyhraje. Internetové stránky projektu 
Rallye smrti patøí mezi ty nejnavštìvovanìjší. Bìží na 
nich on-line pøenos nejbrutálnìjších automobilových 
závodù v historii. Jejich aktéry jsou „obyvatelé“ jedné 
z nejtìžších amerických vìznic. Pravidla jsou jedno- 
duchá: rychle, zbìsile a co nejbezohlednìji dojet do 
cíle jako první. Staèí pìtkrát vyhrát a místo medaile 
vám dají svobodu. 
Produkce: USA. Žánr: akèní

16. a 17. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 60 Kè, 106 minut, slovenské znìní (*15)    

Premiéra
Tragikomedie ze souèasné Bratislavy o rozpadu vzta- 
hù a hodnot. Sympatiètí ètyøicátníci se v zajetí kaž- 
dodenní banality s lehkostí a šarmem dopouštìjí 
drobných podrazù, lží a nevìr, až jsou náhle 
konfrontováni s neúprosnou pravdou. Hrají: Ján 
Króner, Klára Trojanová-Pollertová, Iva Janžurová, 
Táòa Pauhofová, Diana Mórová, Matìj Landl a další. 
Produkce: SK. Žánr: èerná komedie

SNÌŽENKY A MACHØI PO 25 LETECH

UMÍRAJÍCÍ ZVÍØE

ANGLICKÉ JAHODY

RALLYE SMRTI 

POLOÈAS ROZPADU 

MÁJ
Film na motivy básnì Karla Hynka Máchy

KARAMAZOVI
Originální adaptace Dostojevského, v níž nechybí 
typický Zelenkùv humor, nadsázka a mystifikace

HELLBOY 2: ZLATÁ ARMÁDA
Film vás zavede do fantastického svìta rùznoro- 
dých tvorù a vzrušujících bojových scén.

JAK UKRÁST NEVÌSTU
Lahodnì romantický a bájeènì zábavný film

WANTED
James McAvoy, Morgan Freeman a Angelina 
Jolie v napínavém akèním filmu

VALL-I
Malý robot zùstal na Zemi, kterou opustili lidé. 
Našel si nìkolik pøátel, ale pak se objeví malá 
robotka...

KDOPAK BY SE VLKA BÁL, 
SAW 5, KARANTÉNA, 
DENÍK NYMFOMANKY

17. a 18. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 113 minut, èeské titulky (*12)   

 Premiéra
Komedie, ve které se dozvíte, po èem ženy do- 
opravdy touží. Co vznikne, když se sejdou hvìzdné 
hereèky v èele s Meg Ryan a Annette Bening, 
schopná scenáristka, režisérka a producentka v jedné 
osobì Diane English a klasický pøíbìh o skupince 
kamarádek z New Yorku? Odpovìdí jsou Ženy, 
vtipná jiskøící komedie o souèasných ženách a síle 
ženského pøátelství. 
Produkce: USA. Žánr: komedie, drama

22. a 23. ètvrtek a pátek 17.30 hod. 
Vstupné: 70 Kè, 100 minut, èeské titulky (*12)   

 Premiéra
Jeden muž. Jedna kulka. Jeden zásah. Život nelí- 
tostného nájemného zabijáka Joa (Nicolas Cage) se 
obrátí vzhùru nohama ve chvíli, kdy je vyslán na 
kšeftík do Thajska, kde má za úkol zlikvidovat ne- 
pøátele bosse místního podsvìtí Surata. Zpoèátku jde 
všechno bez problémù. Ale jen do chvíle, kdy se Joe, 
do té doby zapøisáhlý vlk samotáø, neèekanì sblíží 
s mladou dívkou. Produkce: USA. Žánr: akèní, thriller

23. a 24. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 60 Kè, 110 minut, èeské titulky (*15)   

Repríza
Zlo existuje… na druhé stranì. Carson (Kiefer 
Sutherland) je bývalý policajt, který byl postaven 
mimo službu a který pracuje jako noèní hlídaè 
v bývalém obchodním domì. Bìhem obchùzek si 
zaène všímat, že s velkými ozdobnými zrcadly na 
zdech není nìco v poøádku. Carson se na vlastní pìst 
pustí do vyšetøování a zjistí, že tajuplná síla využívá 
zrcadel jako vstupní brány k tomu, aby terorizovala 
jeho i jeho rodinu. Produkce: USA. Žánr: horor

24. a 25. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 70 Kè, 87 minut (*15)       

 Premiéra
První celoveèerní film o èeském rapu. Tøi pøední èeští 
rappeøi, deset skladeb, deset živých (nìkdy i živel- 
ných) filmových situací. A v nich výøeèná profesorka 
lingvistiky, oprsklé dìti z romského ghetta v Karviné, 
pøísná matrièní úøednice, žáci základní školy na praž- 
ském Jižním mìstì, sám zachránce èeského jazyka 
Josef Jungmann èi všehoschopná Hana Hegerová. 
Produkce: ÈR. Žánr: hudební film

29. a 30. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
30. pátek 20.00 hod.
Vstupné: 80 Kè, 108 minut (*15)        

 Premiéra
Karel Roden v milostném pøíbìhu o lásce, vášni, smrti 
a trestu. Josef Douša je železnièní hlídaè, který jed- 
noho dne zachrání mladého muže pøed skokem pod 
vlak. Zachránìný muž se ovšem zamiluje do jeho 
manželky. K tomu všemu ztrácí Douša naèas sluch. 
Když se mu sluch po èase vrátí, pøedstírá Douša 
i nadále svoji hluchotu, aby zjistil, co si o nìm lidé 
øíkají za jeho zády… Režie Filip Renè 
Produkce: ÈR. Žánr: pøíbìh lásky a vášnì

31. 12. a 1. 2. sobota a nedìle 17.30 hod.
31. sobota 20.00 hodin
Vstupné: 70 Kè, 103 minut, èeská verze     

Repríza
VALL- I (Víceúèelovì Automatický Likvidaèní Lisovaè-
Imunizátor) je poslední robot na planetì Zemi, 
kterého tu lidstvo zanechalo, aby ji vyèistil. Balí veš- 
kerý odpad do úhledných kostek. Po sedmi stech 
letech ale trpí jistou drobnou poruchou: vyvinula se 
u nìj osobnost. Je pøíšernì zvìdavý, do všeho strká 
nos, ale je také trochu osamìlý. Lidstvo se vydalo na 
vyhlídkovou vesmírnou plavbu a jeho jediným spo- 
leèníkem je šváb Hal. Jednoho dne však pøistane na 
Zemi robotka EVA (Environmentálnì Vyhledávací 
Autosonda)... 
Produkce: USA. Žánr: animovaný, rodinný

ŽENY

NEBEZPEÈNÝ CÍL

ZRCADLA 

ÈESKÁ RAPublika

HLÍDAÈ è. 47

VALL-I 

DVD kino a kino dìtí
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Kultura

STARÁ RADNICE OSTROV 
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Pøipravujeme

15. ledna ètvrtek 19.30 hod., divadelní sál DK 
Ostrov
Nikolaj Vasiljeviè Gogol, Josef Dvoøák, Karel Brožek

Uvádí Divadelní spoleènost Josefa Dvoøáka

Podle známé divadelní hry N. V. Gogola upravil Josef 
Dvoøák.

Režie: Dimitrij Dudík a Karel Brožek
Hrají a zpívají: 
Josef Dvoøák, Dagmar Schlehrová, Hana Ulri- 
chová, Jiøí Veit, Milan Duchek, Karel Gult.

Gogol umìl dokonale zobecòovat svá pozorování 
a vytváøet umìlecké prototypy, v nichž každý mùže 
najít rysy jemu známých lidí. Není náhodou, že pøi 
premiéøe ve mìstì Perm policie požadovala zákaz 
pøedstavení, nebo� se jí zdálo, že autor v nìm odhaluje 
právì její nekalé praktiky. Bohužel, vypadá to, že 
satirické postavy a postavièky Gogolovy komedie žijí 
mezi námi dodnes. Jsou i v nás? Pak ale musíme dát za 
pravdu hejtmanovi, když v rozèilení vykøikuje na 
adresu nás divákù v sále: „Èemu se smìjete? Sami 
sobì!“

SPASTE DUŠE, REVIZOR

5. února ètvrtek 19.30 hod., divadelní sál DK
William Shakespeare

Uvádí Divadelní spolek Kašpar, 
Divadlo v Celetné Praha

Režie: Jakub Špalek

Hrají: 
Petr Lnìnièka, Jan Potmìšil 
Eliška Boušková/Markéta Coufalová 
Milena Steinmasslová 
Pavel Zatloukal/Miloš Kopeèný 
Martin Hofmann, Marek Nìmec/Lukáš Jùza 
František Kreuzmann, Václav Jakoubek 
Alexandr Minajev.

Mladý princ, zkažený svìt a slepá láska. Duch otce na 
hradbách, Yorickova lebka a otrávený hrot kordu. Být, 
nebo nebýt? Hamlet má v sobì noblesu èlovìka, který 
byl vychováván k tomu, aby se stal králem. Dokáže být 
znudìný, dokáže se i nadchnout, ale jeho velké 
trápení je tiché. 

Claudius je po Richardovi III. další z parádních rolí Jana 
Potmìšila. Krásná královna Gertruda (Milena Stein- 
masslová) upøímnì miluje svého syna, ale zároveò 
hledá oporu u sebevìdomého a mladšího partnera 
Claudia… (Divadelní noviny) 

HAMLET 

Provoz kláštera út-ne: 9.30-12.30 hod. a 13.00-
18.00 hod., pouze do 15. ledna!
Od 15. 1. do 28. 2. 2009 bude provoz omezen: 
út-ne: 13.00-17.00 hod.
Na Nový rok (1. 1. 2009) je klášter uzavøen!

KOSTEL ZVÌSTOVÁNÍ PANNY MARIE

Staré i nové betlémy z tradièních i neobvyklých mate- 
riálù a technik (papír, døevo, pedig, perník, kukuøièné 
šustí, keramika, výšivka, batika atd.). 

Souèástí výstavy jsou betlémy vyrobené dìtmi 
z ostrovských škol a zájmových kroužkù. Vznikla dílka, 
která možná diváky pøimìjí k úsmìvu i høejivému 
pocitu.

Výstava potrvá do 15. ledna.

VÝSTAVA BETLÉMÙ 
OSTROVSKÝCH SBÌRATELÙ

4. ledna nedìle 17.00 hod., Pùda SR Ostrov

Bohumila Barnettová-Barošová, akrylové 
obrazy

Vernisáž výstavy

Bohumila Barnettová-Barošová je rodaèka z Karlo- 
vých Varù, která se za svým manželem odstìhovala 
do Austrálie. Po pìti letech se pøestìhovali a dosud 
žijí v Anglii. V Austrálii navštìvovala školu pro design 
a malbu. V Anglii je èlenkou Art-groupe, se kterou 
vystavuje. Její malba je smìrována hlavnì na 
španìlskou pøírodu. U nás vystavuje poprvé.

Výstava potrvá do 30. ledna 2009.

18. ledna nedìle 15.00 hod., Pùda SR Ostrov

Dìtské divadlo Z Bedny

Pejsek chodí s maminkou krmit zvíøátka do lesa, kde 
škodí roš�ák mrazík Béïa, ale Pé�a ho pøechytraèí.
Autor scénáøe, hudby a režie: Jan Vitner

Hrají: Soòa Vitnerová a Jan Vitner. 

Pro dìti od 3 do 12 let. 

30. ledna pátek 19.00 hod., Pùda SR Ostrov

Pøednáška Pavla Palackého

Pavel Palacký bude vyprávìt o vývoji na Horním 
hradu, pøizval si k besedì Milana Štìpánka (téma 
stavitelské umìní), Petra Hrocha Bindera (Putování 
Hrocha aneb Pìšky z Horního hradu do Vatikánu), 
Jakuba Hejtíka z Hornohradské botanické zahrady 
a Josefa Kurtanièe z rodu Buqvoa. 

Na pøednášce se uskuteèní prezentace nových 
publikací.

ŠPANÌLSKÉ PRÁZDNINY

O PEJSKOVI 

ŽIVOT A KRAJINA HORNÍHO HRADU

29. ledna ètvrtek 17.00 hod., T klub DK Ostrov

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

TANEÈNÍ PODVEÈER 

24. ledna sobota 20.00 hod., Dùm kultury Ostrov 

Tradièní ples Domu kultury s bohatým programem, 
oblíbenou tombolou, hostem Bárou Basikovou 
a pùlnoèním pøekvapením! 

K tanci a poslechu hraje na spoleèenském sále soubor 
Concordia show band, v T-klubu Old friend band, v 
kavárnì je tradièní diskotéka.

Na uvítanou nebude chybìt pro každého hosta 
„welcome drink“.

PLES DOMU KULTURY OSTROV 2009 

28. ledna støeda v 19.30 hod., divadelní sál DK 
Ostrov

Uvádí Divadelní scéna DK Ostrov
Pohroma! Dìdeèka vylouèili z domova dùchodcù, 
protože se spustil! Tím ovšem nastanou rodinì 
tìžkosti, ale i kolotoè vtipných situací. Vše konèí 
samozøejmì š�astnì.

DÌDEÈEK 
aneb MUSÍME TAM VŠICHNI

Více na stranì 7
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Veškerou pozornost nejmenších si získali èlenové 
Divadelní scény Domu kultury, kteøí zaujali nejen 
krásnými kostýmy, ale hlavnì pohádkou O pople- 
teném èertovi. Dìti se nadšenì zapojovaly do pøed- 
stavení a pomáhaly tak dobru zvítìzit nad zlem. 

Pøíchod Mikuláše po skonèení pohádky byl do- 
provázen nadšením a úsmìvy. Typickou mikulášskou 
atmosféru umocòovaly jemné, nejisté hlásky v oèe- 
kávání, co bude následovat. Nebylo ale nutné dìti 
dlouho vybízet, aby se pochlubily písnièkou èi básniè- 
kou. Neváhaly si s Mikulášem a s èerty spoleènì 
zazpívat i zatancovat. A protože byly všechny hodné, 
èekala na nì pøi odchodu domù štìdrá nadílka.

Tradièní Mikulášská besídka se uskuteènila 
v prostorách pùdy na Staré radnici v Ostrovì, 
nabité do posledního místeèka. Kde se na diváky 
míst už nedostalo, pomohly pøistavìné židle 
a sedìlo se i na zemi. 

Jáchymovsko mimo jiné patøí k nejvýznamnìj- 
ším svìtovým nalezištím èasto vzácných nerostù, 
má bohatou historii, jedineèné lázeòství. To vše 
a ještì další zajímavosti najdeme v nových rozší- 
øených výstavních prostorách muzea Královská 
mincovna v Jáchymovì. 

Nad muzeem v blízkosti bývalého dolu Svornost je
i upravená èást stejnojmenné štoly, kde v neslavném 
období pováleèné historie pracovali jáchymovští 
„muklové“. Ta je však pro zájemce otevøena pouze 
v létì. 

V uplynulém roce se v ostrovském klášterním 
areálu uskuteènilo nìkolik svatebních obøadù 
a svatebèané byli s výjimeèným prostøedím i at- 
mosférou velmi spokojeni. Stále více snoubencù 
touží uspoøádat si svùj svatební obøad právì 
v areálu ostrovského kláštera a množí se dotazy 
zájemcù, jak v takovém pøípadì postupovat.

Dùležité je objednat si obøad vèas, nenechávat volbu 
termínu na poslední chvíli. V klášterním kostele se 
konají také koncerty, výstavy a jiné kulturní akce, 
v kaplích bývají bohoslužby, proto nejsou tyto pros- 

Èerti pøišli zkrátka, 
dìti se veselily

Stateèný chlapec musel pøekonat strach z èerta, ale písnièku nakonec 
zazpíval.                                                          Foto: Martin Zrubek

Poznávejme svùj region

Ražba jáchymovského tolaru v expozici muzea Královská mincovna
Foto: Jiøí Ciprian

Jiøí Ciprian

Svateb v klášterním areálu pøibývá

Aho

tory vždy volné. Nejvhodnìjším zaèátkem je návštì- 
va areálu, pøi které si snoubenci mohou vybrat místa, 
ve kterých by chtìli obøad mít, a poté zamluvit termín 
svatby. Dále je ještì nutné požádat na matrice o za- 
dání obøadu. Poplatek staèí zaplatit pøi bezprostøed- 
ním jednání o podmínkách pøed obøadem (hudba, 
technika apod.) 

Zájemci o prohlídku z dùvodu svatby mohou 
napsat e-mail vedoucí Kláštera Ostrov Vìøe 
Èarné na adresu: carna@dk-ostrov.cz, pøípadnì 
zavolat na tel. 724 509 195, 353 800 523. 

Ražba jáchymovského tolaru v expozici muzea Královská mincovna
Foto: Jiøí Ciprian

Kolonáda - fotografie mìsíce Fotoklubu Ostrov. Autor Vladimír Toman.

Mincovna otevøena: 
st-ne  9.00-12.00 a 13.00-17.00 hodin
2.-11. ledna otevøeno, 12.-31. ledna zavøeno! 



v Øeznické ulici (dnes Žižkova) u domu mìš�ana 
Kehrla, byla tehdy zasypaná, mìstská rada ji na žádost 
mìš�ana obnovila. Funkèní studna s døevìným kory- 
tem na vodu byla v Dlouhé ulici; kolo i øetìz této 
studny nìkdo ukradl, obojí se objevilo roku 1782 
v majetku mìš�ana Müllera, zjistit zlodìje se ale ne- 
podaøilo. Další obecní studna byla r. 1754 na dolním 
pøedmìstí, r. 1761 byla už nepoužitelná, protože ji 
dlouho neèistili; mìsto ji doporuèilo vyèistit, ale 
nákladem tamìjších mìš�anù. Studny byly i ve Starém 
mìstì (ul. Staromìstská). Když r. 1732 požádal ta- 
mìjší mìš�an mìstskou radu o zdroj vody, doporuèila 
mu vykopat studnu - s tím, že mu náklady z poloviny 
nahradí. Zásobování mìsta vodou z Jáchymovského 
potoka tedy mlýnský náhon zcela nevyøešil, když 
musely pomáhat obecní studny. 

Ostrovský mìsíèník
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Mlýnský náhon kdysi zajiš�oval vodu pro Ostrov 

Pøi velké vodì vznikaly záplavy, koryto se zanášelo 
i pro malý spád, pokud ho mìš�ané delší dobu ne- 
èistili. Voda se rozlévala na cestu, do ulic i domù, roku 
1768 strhla a vyplavila cestu do Jáchymova, to se 
opakovalo i v roce 1775. Mìstská rada vyzvala tehdy 
mìš�any, aby svedli vodu zpìt do koryta, jinak to na 
jejich náklady uèiní mìstští zøízenci. Nìkdy bývalo 
vody naopak málo, v zimì zamrzala a v kašnách 
chybìla (stalo se tak roku 1692, mìš�ané museli pøe- 
rušit i vaøení piva), vody bývalo málo pro déletrvající 
sucho i v létì. Náhon nesloužil jen mlýnu, plnil vodou 
mìstské kašny, voda z nìj tekla i do nìkterých domù, 
hospodynì v nìm praly prádlo, jircháøi v nìm namá- 
èeli kùže. Vodu z nìj odebíralo mìsto u Horní brány 
døevìnými vrtanými rourami; byly ukryté pod dlaž- 
bou, pøivádìly vodu do døevìných mìstských kašen, 
do kašny u Horní a Dolní brány, u radnice a v Dlouhé 
ulici. Døevìné kašny se musely èasto opravovat, po 
èase zbourat a postavit novì; kašnu u Dolní brány 
opravoval bednáø Franz Baumgartl r. 1787, už po 
dvou letech ji ale musel opravovat znovu. Za ka- 
menné je vymìnili až r. 1838, døevìné roury za 
železné r. 1877, kdy se zaèalo se stavbou mìstského 
vodovodu. 

Budovat a udržovat rozvod vody døevìnými rourami 
mìl za povinnost rourník, smluvní zamìstnanec mìs- 
ta. V roce 1691 to byl Johann Ullersberger; žádal 
tehdy propustit ze služby, musel ale najít za sebe 
náhradu. Pozdìji (1767) už byli rourníci dva, protože 
údržba døevìného vodovodu byla nároèná, už po 
ètyøech letech bylo tøeba roury obnovovat. Ve mìs- 
tech bývaly døevìné vodovodní roury bìžné, se- 
stávaly z rovných, tøi až šest metrù dlouhých podélnì 
vrtaných kmenù borovic, jedlí i dubù, vnitøní prùmìr 
otvoru od pìti do 10 centimetrù, spojené bývaly 
krátkými železnými trubkami dlouhými pìt šest cen- 
timetrù. (Kovovými prvky byly spojené i roury pøi- 
vádìjící vodu do pražského hradu už za Karla IV. Aby 
v nich voda nezamrzala, byly uloženy pod námìstím 
Republiky.) Døevìné roury používané v Ostrovì se 
asi podstatnì nelišily, voda z náhonu tekla už po- 
èátkem 17. století nejen do kašen, ale i do nìkterých 
domù. Roury musely nìkdy vést pøes pozemky sou- 
sedù a r. 1709 si Johann Caspar Fischer stìžoval, že 
mìš�ané Löw a Rundkopf nedovolili rourníkùm hra- 
bat na jejich zahradách. Mìstská rada rozhodla spor 
ve prospìch žalobce, protože mìl na pøívod vody 
staré právo. 

Mìš�an Markgraf mìl smluvnì zajištìn pøívod vody 
už od r. 1630. Neplatilo to však obecnì, je to patrné 
z žádosti mìš�ana Karla Dielenze (1752) o povolení 
odebírat vodu z roury blízko jeho domu: mìstská 
rada to odmítla, protože by to omezilo pøítok do 
horní a dolní kašny, které sloužily celé obci. Žadatel 
neuposlechl, byl napomenut, aby bral vodu z kašny 
u radnice, nebyl ale sám, kdo neuposlechl; také 
Anton Schauer byl r. 1768 napomenut, aby bral vodu 
jen z kašny v Dlouhé ulici a ne z roury. Pøívod vody do 
domu nepovolila rada dokonce ani vrchnostenské- 
mu úøedníkovi Karlu Bauerovi. Obavy z nedostatku 
vody mívali nejen zástupci mìsta, ale i mlynáøi. Roku 
1784 bylo vody tak málo, že mlynáø ani jircháøi 
nemohli témìø po celý rok pracovat, požádali proto 
mìstskou radu o prominutí každoroèní èinže, což 
rada schválila. V roce 1831 si mlynáø Anton Wolf stì- 

Bystøice tekoucí pod hradbami Ostrova nabízela vody sice dost, ale do kašen a domù výše položeného mìsta proudit nemohla. Øešení nabízel nad mìstem 
proudící Jáchymovský potok (Veseøice): mìš�ané z nìj mohli vést vodu do mìsta samospádem. Tekl strouhou nazývanou též Mlýnský náhon 
(Mühlgraben), protože pohánìl i mìstský mlýn. Odebíral vodu z Jáchymovského potoka nad mìstským špitálem (dnes èp. 175), protékal cestou do 
Jáchymova, ve mìstì pøekroèil Dlouhou ulici i námìstí, a když pak roztoèil kolo mìstského mlýna, vyústil do Bystøice. Náhon pøivádìl vodu do mìsta už 
roku 1525. Urbáø hrabìte Kašpara Šlika tehdy zaznamenal ve mìstì mlýn; byl otevøený, nezakrytý, jen na námìstí a v ulicích byl vždy na jednom místì 
pøemostìn a sloužil tak s nìkterými úpravami až do 20. století. 

Katastrální mapa Ostrova z roku 1842 
PhDr. Jaroslav Fiala (red. kráceno)

žoval na mìsto vrchnostenskému úøadu, protože 
zdvojilo roury odvádìjící vodu z mlýnského pøíkopu 
od Horní brány a tím ohrozilo chod mlýna. 

Èistota vody v náhonu se zlepšovala jen postupnì, 
teprve r. 1825 požádal vrchnostenský úøad mìsto, 
aby zakázalo jircháøùm máèet v náhonu kùže a do- 
poruèil, aby tak èinili v Bystøici v úseku od døevištì 
(u mostu pøes Bystøici na cestì z Ostrova do Hroz- 
nìtína) až k Rohrerovu mlýnu (dnes høištì MDDM 
u parku). Ani voda v kašnách nebývala èistá, r. 1762 si 
mìš�ané purkmistrovi stìžovali, že ji nìkteøí lidé ne- 
zdravì zneèiš�ují, rada proto povìøila mìstského zøí- 
zence na kašny dohlížet a pachatele udávat, aby je 
mohla trestat pokutou. Nedostatek vody v náhonu 
nutil používat i obecní studny, jedna byla r. 1691 



Ostrovský mìsíèník
Leden 200912

Dìtské okénko

Kabel Ostrov, s.r.o. OSTROVOSTROV

Rady pro zahrádkáøe

22. prosince
23. prosince
25., 26. prosince
27. prosince
28. prosince 
29. prosince
30. prosince
2. ledna
4. ledna

 9.30-10.45 hod.
 11.00-12.15 hod.

 16.15-17.30 hod.
 16.00-17.15
17.45-19.00 hod.
 15.15-16.30 hod.
 1. ledna 15.00-16.15 hod.

 18.45-20.00 hod.
 17.30-18.45 hod.

Ve dnech od 22. 12. do 4. 1. stálý program bruslení 
pro veøejnost neplatí.

leden

Zmìna poøadù vyhrazena!

Upozornìní pøedplatitelùm

1. ledna
18.00 Zahájení, zprávy 
18.25 Novoroèní projev starosty mìsta Jana Bureše
18.40 Novoroèní pøekvapení
18.50 Rozcestník (Klášter II. díl) 
8. ledna
18.00 Zahájení, zprávy
18.25 Pod lupou (anketa) 
18.30 Vaøíme s vámi
18.45 Škola hrou
15. ledna                
18.00 Zahájení, zprávy
18.25 Pod lupou (anketa) 
18.30 Jungle 
18.45 Videotip          
22. ledna                 
18.00 Zahájení, zprávy 
18.35 Pod lupou (závìreèná diskuse)
18.45 Promìny
29. ledna
15.00 Pøímý pøenos jednání Zastupitelstva mìsta 
Ostrova

 
Jakékoli návrhy, pøipomínky, dotazy (i pro naše 
hosty) telefonujte na: 353 800 515 nebo pište na: 
marketing@tv-ostrov.cz, nebo mùžete zaslat texto- 
vou zprávu na: tel. 608 066 600.  

Premiéra vysílání: ètvrtek 18.00 hod. (v pøípadì 
Zastupitelstva 15.00 hod.) 
Opakování vysílání: po-stø každou sudou hodinu 
10.00-22.00 hod., v pá, so a ne: v 10.00 a 18.00 hodin. 
Mezi reprízami vysíláme Informaèní smyèku. 

Od 8. prosince je v provozu nové kontaktní 
místo ve Sbìrnì Sazky v Domì kultury. Naším 
cílem je zkvalitnìní poskytovaných služeb, snad- 
nìjší pøístup a pøijatelnìjší provozní doba.

Další zmìnou je zasílání veškerých informací, 
týkajících se provozu kabelové televize, vyúètování 
a pøehledù o platbách a zasílání upomínek tìm, kteøí 
jsou s platbou ve zpoždìní. Tyto informace budeme 
zasílat elektronickou poštou. Žádáme všechny, kdo 
mají o tuto službu zájem, aby zaslali svou emailovou 
adresu a souhlas se zasíláním výše uvedených 
informací na adresu: jednatel@tv-ostrov.cz nebo: 
marketing@tv-ostrov.cz. 

Akce pro veøejnost

Novoroèní ètyølístek. Výšlap do Pekla a na 
Nebesa u Stráže n. Ohøí 

Plzeò, Techmania a Pivovarské muzeum

Do Chebu za poznáním a za kulturou do 
divadla

 Ostrovský tatarský pochod s návštìvou 
zvíøecího útulku Macík

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

1. ledna 

17. ledna 

24. ledna 

31. ledna

Vyšlápnìte si s námi za zdravím a poznáním!  

Také v tomto roce pokraèujeme po celý den pra- 
videlnými akcemi nejen pro maminky na ma- 
teøské dovolené a jejich dìti, ale také pro širokou 
veøejnost. 

Pøijïte se pøíjemnì protáhnout a relaxovat každou 
støedu od 18.00 hod. pøi cvièení Jógy pro radost 
(zaèínáme 7. ledna).  Od 16. ledna zahajujeme další 
Tìhotenský kurz, který se bude konat pravidelnì 
každý pátek od 17.00 do 19.00 hod. Kurz má osm 
lekcí, ale je možno navštìvovat i jednotlivé lekce dle 
výbìru. Úèastnice celého kurzu mají výraznou slevu. 
Pøihlásit se mùžete na tel. 608 914 469. Vítání 
miminek v MC se koná v nedìli 24. ledna od 14.00 
hod. Svá miminka mùžete pøihlásit do 19. 1. na tel. 
608 914 469. (Další Vítání miminek pøipravujeme na 
nedìli 8. bøezna.) 

Bližší informace o všech akcích na letáècích v IC v DK 
nebo na: www.mc-ostruvek.estranky.cz. 

Šneèice Rùža dìtem

Leden pøijel na saních,
vesnici nabílil sníh.
Hurá, dìti, to je prima,
už je tady správná zima! 

Soutìž šneèice Rùži

Všimla jsem si, že vás, vy moji drobeèkové, také šílenì 
otravuje, když je v lednu blátivé poèasí. Všechno má 
stejnou barvu (hnìdou) a nejhorší na tom je, že si vás 
to bláto všude najde. A vysvìtlujte potom mamince, 
že jste si na kopci hráli s kamarády na babu, Franta do 
vás nechtìnì strèil, a už to bylo… celé kalhoty zašpi- 
nìné od bláta! Maminkám se tahle špína moc nelíbí. 
Stejnì poøád nechápu, proè v televizi dávají každou 
chvíli reklamu s hezkou paní, která skvrny odstraní 
v okamžiku. No, asi jsou ty pøípravky drahé, jinak by 
se pøece maminky tolik nezlobily. 

Všechno by bylo jinak, kdyby v zimì poøád padal sníh. 
Zemì by byla pøikryta bílou peøinou a vám, milá 
dì�átka, by vydrželo obleèení èisté. Ale sníh pøináší
i další radosti! Jak ráda bych vás vidìla stavìt si oprav- 
dová iglú, snìhuláky a snìhulaèky, nebo sjíždìt ko- 
pec na sáòkách. Já miluju koulování. No øeknìte, kdy 
jindy po sobì mùžete nìèím beztrestnì házet? 
A tak jsem si pro vás pøipravila lidovou øíkanku, kterou 
sníh urèitì pøivoláme:

Milé dìti, ví nìkdo z vás, jak vypadá opravdové iglú? 
Nakreslete je a obrázek nám pøineste nejpozdìji do 
soboty 10. ledna do Infocentra v Domì kultury 
Ostrov. Vybereme ten nejzdaøilejší a jeho autora 
odmìníme dvìma volnými vstupenkami na DVD 
kino. Vítìzný obrázek pak vystavíme v Infocentru. 
Podmínkou je èitelný podpis (celé jméno) a také èíslo 
telefonu, kam vám mùžeme výhru oznámit. Tìšíme 
se na vaše výtvory! 

Fragesia

Bambus vhodný pro naše zahrádky dorùstá do rùz- 
ných velikostí: od nìkolika desítek centimetrù až po 
sedmimetrové obry. Nìkteré druhy bambusu milují 
pandy pro jejich mladé výhonky a ocení je i labužníci 
z øad lidí. Druhy s rùstem nad dva metry pøirùstají 
zhruba o 80 cm roènì. Bambus nemá rád pøíliš vlhký 
substrát. Proto se doporuèuje slunné chránìné místo 
a dobøe propustná zem. V zahradì je bambus fas- 
cinující doplnìk do skupiny rostlin a stejnì dobøe 
obstojí i samostatnì (jako solitéra). Menší druhy do- 
rùstající do dvou metrù jsou velmi pìkné v pøimìøenì 
velké nádobì na balkonì èi terase. Nìkdy ale mají 
sklon v nádobách namrzat, proto je vhodné je zazi- 
movat. Z menších a jemnìjších druhù mùže vznik- 
nout krásný živý plot. Když napadne sníh nebo hodnì 
fouká vítr, bambus polehává, ale když oschne, zase se 
postaví. Je dobré mít jej svázaný. Pozor, rozrùstá se 
velmi rychle a proroste do všeho! Pro použití v za- 
hradì je nutné najít vhodné místo s hlubokými 
základy, aby neútoèil na sousední pozemek. Dál se 
nedostane ani pøes souvislou dláždìnou èi beto- 
novou plochu. Jinou možností je nasadit jej do pøe- 
dem pøipravené „vany“ bez dna (zapuštìné do zemì) 
s boènicí alespoò 70 cm. V žádném pøípadì nesázejte 
bambus na pøedzahrádky! Nesmí se dostat do volné 
pøírody, protože by napáchal spoustu škody. 

Nikdy jsem nevidìl bambus kvést a ani jsem se 
nedopídil, že by o kvìtu bambusu nìkdo psal. Má-li 
nìkdo ze ètenáøù jinou zkušenost, rád bych se o pøí- 
padných kvìtech dozvìdìl více. 

Aè je to k nevíøe, i naši zahradu mùže jako trvalka 
zdobit bambus. Je celoroènì svìže zelený. Mùže 
být ozdobný stonkem v rùzných odstínech ze- 
lené, žluté, ba i naèervenalé barvy. Zdobí jej 
i listy, prostì zelené nebo všelijak panašované. 
Mezi kolénky stébel je tvarù pøímých, soud- 
kovitých nebo i džbánkovitých. Jen je tøeba vy- 
brat správné botanické druhy: vìtšinou pùvod- 
nì rostoucí ve vysokých nadmoøských výškách 
Asie, kde si zvykly na mráz zhruba do minus 
25°C. Specializovaná „bambus centra“ poradí 
a pomohou vybrat druh pøesnì do urèitých pod- 
mínek. Nìkteré druhy snesou napøíklad vìtší, 
jiné menší mráz atd.  

Vážení spoluobèané, dovolujeme si vás opìt 
požádat o spoluúèast na Tøíkrálové sbírce 2009 
konané v Ostrovì a okolí ve dnech 5. až 11. 
ledna. Sbírka je vyhlášena Charitou Èeské 
republiky, v našem mìstì ji organizuje Oblastní 
charita Ostrov.

Informace: tel. 353 821 821, 777 767 050
 www.ostrov.charita.cz. 

 

Výtìžek bude urèen na obnovení vybavení nìkterých 
pokojù našich uživatelù v Domovì pokojného stáøí 
v Hroznìtínì, pøedevším zakoupení nábytku (polo- 
hovacích postelí, noèních stolkù, skøíní apod.). 

Loòská sbírka vynesla díky pochopení vás všech 
68 671,50 Kè. Naší organizaci bylo vráceno 
44 636,50 Kè (tj. 65 %), byly použity na vybavení 
podkroví Domova pokojného stáøí v Hroznìtínì. 
Upøímnì dìkujeme za otevøená srdce a pomoc, která 
pøinese radost a uspokojení našim potøebným. 
O vyúètování budeme informovat po sbírce. 

Mgr. Tomáš Fexa, øeditel OCH 

Tøíkrálová sbírka 2009

Hana Ševèíková

Klub èeských turistù

RNDr. František Wohlmuth, pøedseda KÈT

Bambus 

 Milan Jandourek

Bruslení pro veøejnost o svátcích

Mateøské centrum Ostrùvek 

Text a kresba Martina Novotná

Dana Kolovratníková
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Také si obèas postìžujete svým známým a pøátelùm, 
co vás kde bolí, tlaèí nebo rozèiluje? Já to dìlám, jen 
když jsem k tomu vyzvaná. 

„Tak jak se máš?“ nebo dokonce: „Tak co zdraví?“ 
jsou otázky, které už mi pomalu nahánìjí strach. Jak 
se zachovat? Asi by byla slušnost, kdybych odpo- 
vídala vždy a za všech okolností, že se mám skvìle. 
Možná to pak nìkomu nedá spát, ale vìtšinu 
známých takové tvrzení uspokojí, protože dál nemusí 
nic øešit nebo pokraèovat v hovoru. Mnì ale pøipadá 
hloupé lhát, a tak obèas vypustím nìjakou tu stížnost: 
bolí mì klouby, zlobí mì trávení, špatnì spím... podle 
toho, co mì právì trápí. A velice èasto pak místo 
soucitu slyším tvrdé odsouzení: 

„Moc se pozoruješ!“ Pokaždé mì to ohromí; jak si 
nìkdo mùže myslet, že si z nudy stoupnu pøed zrcadlo 
a hledám na sobì pøíznaky neduhù? Nìkteøí moji 
známí na to jdou opaènì. Pøi náhodném setkání ze 
sebe rovnou vychrlí: „Ty ale špatnì vypadáš,“ nebo: 

Vlastnì už nejede, natož aby se jí kouøilo „z ko- 
mínka“. Ale pìknì popoøádku: Na informaèní tabuli 
Mìstského úøadu Ostrov jsem si loni na jaøe pøeèetl 
fantastickou vývìsku. Její zkrácené znìní: 

Oznamujeme zjištìní níže popsané vìci, stavby, 
u které není znám její vlastník, tímto ho vyzýváme, aby 
se do šesti mìsícù pøihlásil. Jedná se o stavbu 
kamenného obloukového mostu... Stál jsem u pro- 
sklené tabule a èetl znova a znova. V dnešní dobì, 
kdy nám vìtšinou spíše nìco schází, zde nám vý- 
jimeènì pøebývá, ale nepøebývá nám zde jen tak 
nìco, ale historický kamenný most, který nikomu, ale 
vùbec nikomu nepatøí? Pøeci to muselo být kdysi 
úplnì jinak!

Stojím na nultém kilometru dnes již zaniklé železnièní 
tratì Ostrov Jáchymov. Odtud 21. prosince 1896 
vyjel, za úèasti ministra železnic, vlak slavnostní 
a 3. srpna 1957, tentokrát už asi bez ministra, po- 
slední vlak pravidelný. Tedy necelých 61 let osobní 
dopravy pro bìžné cestující a lázeòské hosty, dopravy 
nákladní (napø. pro tabákovou firmu v Jáchymovì 

Pod èarou
Nepozorujte se, pozorují vás jiní

Irena Janeèková, šéfredaktorka OM

„Jsi nìjaká bledá,“ a dìlají si o mì starosti. Já si pak 
doma stoupnu pøed zrcadlo a zaènu se pozorovat...

A pak jsou tu ještì ti, kteøí to se mnou myslí opravdu 
dobøe. Tiše mì sledují, pak si mì vezmou dùvìrnì 
stranou a poradí mi tøeba, že ty žlutohnìdé oèní stíny 
mi fakt moc nesluší, mìla bych si zvolit jiný mejkap. 
Nebo mi naopak kolegyòka nadšenì sdìlí, že mi 
dnes ta fialová rtìnka krásnì ladí s mým fialovým 
trièkem. A já jen pøikyvuju a podìkuju za dobrou 
snahu. Mám snad prozradit, že nejsem nalíèená, že 
fialové rty zavinil špatný krevní obìh a žluté oèní stíny 
mají na svìdomí unavená játra?  

Po padesátce bychom se už asi nemìli vzájemnì ptát 
na zdraví, tím spíš, když nechceme slyšet odpovìï. 
Pojïme si v novém roce najít jinou potkávací frázi, 
tøeba: „Rád tì vidím,“ nebo: „To je dnes krásný den!“ 
Anebo co takhle místo pozdravu rovnou øíct: 
„Nechci slyšet nic o nemocech!“ 

Jede jede mašinka

Lubomír Mayer   

a posléze i uranové rudy z okolních šachet). Ostrov-
zastávka, Brand Dolní a Brand Horní (dnešní Žïár), to 
byla místa, kde vláèek nabíral cestující, kteøí trasu 
v délce asi osmi kilometrù jeli nìco kolem pùl 
hodinky. Èást tratì byla ještì po zrušení provozu 
využívána jako vleèka do závodu Škoda s odboèkou 
do historické kotelny (na místì dnešní ZŠ Masa- 
rykova). Dnes je zbytek kolejí nevyužitý a zarostlý 
trávou. Vcelku zachovalá je budova ostrovské za- 
stávky, dále mùstek a bývalý strážní domek v Horním 
Žïáru. Odtud až do Jáchymova je dráha stále dobøe 
znatelná, zde už samozøejmì bez kolejí. Tra� pøipo- 
mínají také èásti klenutých kamenných mùstkù 
a hlavnì tunel kousek pøed cílovou stanicí v Jáchy- 
movì. 

Možná je to škoda, že tra� zanikla, snad by byla 
raritou stejnì jako podobné železnice v jiných evrop- 
ských horských støediscích. A� již pro lyžníky v zimì èi 
pro cyklisty a turisty po zbytek roku. Ale asi se již 
nìkde rodí plán cyklostezky, která by bývalou tra� 
kopírovala. Což by urèitì bylo moc dobøe, nebo� by 
se alespoò èásteènì vrátil kousíèek historie. 

Foto: Lubomír Mayer

Ètenáøské ohlasy

Po pøeètení pøíspìvku èlena JSDH Ostrov (Pavel 
Všelko, OM 12/08 str. 4) jsem si vzpomnìl na situaci 
z veèera 31. øíjna kolem 21 hodin, kdy to v Ostrovì 
u domu èp. 838/9 pøipomínalo manévry nebo cvièení 
nováèkù hasièského sboru spíše nežli kvalitní zásah 
integrovaného záchranného systému. Jeden z ná- 
jemníkù domu nebyl údajnì tøi dny k zastižení, a tak 
aniž kompetentní orgány vyslechly spolubydlící z mís- 
ta bydlištì a provìøily, zda pohøešovaný není umístìn 
v nìkterém zdravotnickém zaøízení (což vzhledem 
k jeho vìku bylo dost pravdìpodobné), rozhodli se 
hasièi k nepøimìøenì tvrdému postupu s použitím 
síly. 

Pøed vykopnutím popisovaného okna byli èlenové 
hasièského sboru osloveni, proè nevyužijí služeb 
dvou zámeèníkù jedné ostrovské firmy, která má 
licenci k otevírání všech druhù zámkù bez poškození 
dveøí. Hasièi mìli pouze odpovìï: Neple�te se tady. 
Po vyražení okna a vniknutí do bytu hasièi zjistili, že 
v dalším postupu uvnitø jim brání dveøe obýváku. 
Ještì pøed zbyteèným vyražením tìchto dveøí kdosi 
zjistil, že pohøešovaný dùchodce je hospitalizován 
v ostrovské nemocnici. Bohužel, než se tato zpráva 
dostala po žebøíku k zasahujícím hasièùm, obývákové 
dveøe vzaly za své. Jestli tento zásah pøipadá panu 
Všelkovi jako zásah zkušených èlenù hasièského sbo- 
ru, tak až si jednou sám zapomene doma klíèe od 
bytu, a� požádá své kolegy, aby mu také vyrazili okno 
a jedny dveøe; možná si pak uvìdomí, jakou škodu 
zpùsobili dùchodci, který žije sám s jedním dùcho- 
dem. Na konci celé „záchranné akce“ se na místo 
dostavil osobnì majitel zmínìného zámeènictví a di- 
vil se, proè nebylo využito jeho služeb, když telefo- 
nické spojení na nìj je nejen obecnì známé, ale zná 
ho i policie, zdravotní záchranná služba a centrála 
hasièského sboru.

Jsem jedním z mladíkù, které citoval pan Všelko. 
Nechci tímto pøíspìvkem nijak hanit práci èlenù 
hasièského sboru ani celého integrovaného 
záchranného systému, jen reaguji na jeho jed- 
nostrannou výpovìï, která je tak odlišná do 
reality. 

Proè hasièi nechodí dveømi?

L. K., Ostrov 
(jméno pisatele je redakci známo). 

Opakovanì jsem byla hospitalizována na chirurgickém 
oddìlení v ostrovské nemocnici a mám možnost 
srovnání za urèité èasové období pøibližnì za 10 let. 
Pokoje pacientek jsou dokonale vybaveny, pøístup 
lékaøù je velmi pozitivní a nezaznamenala jsem žádné 
špatné zkušenosti (ani od jiných pacientek). Stìžujeme 
si na nízkou úroveò služeb, nevyhovující podmínky 
a nedostatek zájmu o pacienta. Jsem ráda, že s tím ne- 
mohu souhlasit, a pokud byste, milí ètenáøi (i když vám 
to nepøeji), mìli kdykoli potøebu navštívit nemocnici, 
mohu tu ostrovskou vøele doporuèit. Dìkuji touto 
cestou lékaøi na ortopedii, který mì operoval a opako- 
vanì provedl obdivuhodný výkon a dìkuji také za vy- 
soce profesionální a zároveò lidský pøístup k pacien- 
tùm celému týmu lékaøù, zdravotním sestrám a perso- 
nálu. Do budoucna pøeji nemocnici další modernizaci, 
hodnì spolehlivých a obìtavých zamìstnancù a pøe- 
devším mnoho spokojených pacientù. 

Je mi blízká problematika èlánku Za Ostrov bezpeènìjší 
aneb O lidech a psech, zveøejnìného v prosincovém 
èísle mìsíèníku. Podporuji názor autora Petra Lišky. 
Zdùvodní zastupitelé popisovaný stav? Byla již vysvìt- 
lena neschopnost mìstského zastupitelstva cokoliv s tì- 
mito problémy v Ostrovì udìlat? Proè nemùže zastu- 
pitelstvo vydat vyhlášku, když ji má tolik jiných mìst? 
Dìkuji za odpovìï. Miroslav Pohoøal, Ostrov 

Dìkuji ostrovské nemocnici

Lenka Jabùrková, Ostrov  (red. kráceno)

O lidech a psech...

Návrh obecnì závazné vyhlášky upravující pravidla pro 
pohyb a chov psù na území mìsta byl pøedložen již 
v minulosti (na zasedání Zastupitelstva mìsta Ostrov 
v záøí 2007), ale mezi zastupiteli se nenašel potøebný 
poèet hlasù, aby byl návrh schválen. Vzhledem k tomu, 
že otázka volného pohybu a chovu psù na území mìsta 
Ostrova stále není doøešena a ze strany ostrovských 
obèanù pøichází nové výtky a stížnosti, bude Odbor 
kanceláø starosty a vnitøní správy pøedkládat nový návrh 
nyní v lednu na øádném zasedání Zastupitelstva mìsta. 
Návrh pøedloží k projednání Obecnì závaznou vyhláš- 
ku è. 1/2009 o pravidlech pohybu a chovu psù ve 
mìstì Ostrov vèetnì grafického znázornìní veøejných 
prostranství urèených pro volný pohyb psù na území 
mìsta. 

Odpovìï MÚ Ostrov

Mgr. Lucie Mildorfová, vedoucí Odboru KSVS
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Tento skoro kýèovitý pohled mì pøímo vybídl 
k fotografování: Staré s novým. Vilka z roku 
1913, anglické pojetí stavby, kdysi s romantickou 
zahradou. O nìkolik krokù dále socialistické po- 
jetí bydlení, neromantické okolí, ale potøeba 
doby. 

V poslední dobì stále více lituji, že èlovìk více nefotí 
èas a dìní, ve kterém zrovna žije. V té chvíli je vše 
bìžné a podle nás se nic mimoøádného nedìje. Až 
s odstupem èasu zjistíme, hlavnì když na jednom 
místì žijeme delší dobu, že tomu tak není. 

Prohlédnìte svá domácí alba, šuplíky, negativy, dia- 
pozitivy. Vra�te se v èase, rozdìlte se s ostatními, urèi- 
tì je to bude zajímat. Hledejte benzínovou pumpu na 
konci Krušnohorské, skleníky zahradnictví v Jáchy- 
movské, výrobu rakví v Dlouhé, rodinné domky 
v Zahradní, haldy uhlí u staré kotelny, konve u mlé- 
kárny na námìstí, stáje s kravkami naproti poliklinice, 
automat na drobné zboží vedle „Blechy“, motokros 
na Køížku èi ,,Vìtròáku“, kino na Starém námìstí, letní 
kino v parku, a tak dále, a tak dále. To je jen nepatrná 
èást toho, co jsem vidìl na vlastní oèka já. 

Pamatujete víc a máte doma nìjaký dùkaz? 
Nenechávejte si to, prosím, jen pro sebe. 

Nalezený papoušek èeká v Macíku
Do azylu se dostal nalezený papoušek. 
Pokud jste ho sami ztratili nebo víte, komu 
patøí, volejte na tel. 776 669 084 nebo pište 
e-mail na: macik.simkova@seznam.cz. 
Dìkujeme. 

Od roku 1995 vìnují Ostrovští prvnímu 
narozenému dítìti s trvalým pobytem ve 
správním území Ostrova finanèní dar. 

Informace, které dítì je první, zjiš�uje Odbor so- 
ciálních vìcí a zdravotnictví dotazem na porodnickém 
oddìlení v ostrovské nemocnici a okolních ne- 
mocnicích. 

Od roku 1995, kdy byl finanèní dar poskytován ve 
výši jeden tisíc korun, byla tato èástka zdvojnásobena 
(v roce 2001 to byly 3000 Kè pro prvního obèánka 
tisíciletí). 

Stavebníci mohou letos už podesáté dostat od 
mìsta dotaci na postavení rodinného domku. 
Z dosavadního prùbìhu Programu finanèní pod- 
pory bytové výstavby na území mìsta je zøejmý 
stálý zájem obyvatelstva o dotace; z mìstského 
rozpoètu se již celkem vyplatilo více než 27 mi- 
lionù korun. 

Finanèní prostøedky od mìsta je možné získat na 
koupi pozemku urèeného v souladu s územním 
plánem na bytovou výstavbu nebo vybudování bytu 
k vlastnímu bydlení. Mùže to být nový rodinný dùm, 
který vznikl jako novostavba s více samostatnými 
byty, pøípadnì nový byt, který vznikl jako nástavba 
celého podlaží rodinného nebo bytového domu, 
jako pùdní vestavba rodinného nebo bytového do- 
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HŠ 
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Mìsto Ostrov obdaruje 
prvního obèánka roku 2009 
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mu, jako pøestavba ubytovacího zaøízení na bytovou 
jednotku nebo pøestavba nebytových prostor na by- 
tovou jednotku atd.

Pøed dvìma lety byla zvýšena dotace na koupi po- 
zemku nebo vybudovanou bytovou jednotku èi ro- 
dinný dùm ze 100 na 150 tisíc korun. Vzhledem k vel- 
kému poètu dalších stavebníkù zahajujících stavbu 
rodinného domu nebo nacházejících se tìsnì pøed 
jeho dokonèením byla celková èástka navýšena ještì 
o peníze pro dalších 15 žadatelù. Pøedpokládaná 
finanèní èástka dle rozpoètu pro letošní rok je 4,5 
milionu korun, tj. 30 dotací po 150 tisících korun. 

Za celou dobu trvání Programu finanèní podpory 
na opravy støech pro privatizované bytové domy 
a rodinné domky ve správním území mìsta bylo 
v Ostrovì vyplaceno témìø 24,5 milionu korun 
(pøesnì 24 459 733 Kè) více než stovce žadatelù, 
kteøí splnili pøedem dané podmínky. 

O tento program je mezi vlastníky bytových domù 
klesající zájem, ještì ménì zájemcù je mezi majiteli 
rodinných domkù. Program je každoroènì aktuali- 
zován a zmìny (prodloužení nebo rozšíøení i na jiné 
opravy bytových domù) podléhají schválení Zastu- 
pitelstvem mìsta. V roce 2006 bylo usnesením ZM 
odsouhlaseno zvýšení maximální èástky pro rodinný 
dùm z 80 tisíc na 100 tisíc korun. Zohlednila se tak 
inflace nákladù za poslední léta. Program bude i na- 
dále pokraèovat. 

Mìsto pùjèí obèanùm 
na opravu støechy

rep

rep

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 
9. ledna, uzávìrka pro pøíjem reklam 14. ledna. 
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