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

Svátek zamilovaných, sv. Valentýn, se 
slaví 14. února. Valentýn je jméno 
latinského pùvodu: „valére“ znamená 
„zdravý, silný“. 

V Èeské republice si zamilovaní tohoto svát- 
ku poprvé užili až po pádu totalitního reži- 
mu (po roce 1989). Mnoho lidí stále ještì 
považuje svátek sv. Valentýna za komerèní 
záležitost, podsouvanou hlavnì americkou 
kulturou. Svatý Valentýn za to ale nemùže, 
byl totiž skuteènou postavou. Historické 
prameny se neshodují na pøesném datu 
jeho úmrtí (kolem roku 270), po kterém byl 
prohlášen za svatého. Také legendy vztahu- 
jící se k jeho životu se liší, jedna uvádí 
Valentýna Øímského jako køes�ana, jehož 
víra vadila tehdejšímu císaøi Claudiovi. Va- 
lentýn Øímský potají oddával zamilované 
páry navzdory zákazu císaøe, který chtìl mít 
jen svobodné vojáky. Jiná povìst vypráví 
o tom, jak sv. Valentýn uzdravil pouhou 
modlitbou slepou dívku, pohané však od- 
mítli v takový zázrak uvìøit a Valentýna po- 
pravili. Kvìtiny, kterými se zamilovaní na 
valentýnský svátek obdarovávají, prý zas 
mají pùvod v rozkvetlém mandlovníku na 
svìtcovì hrobì. Každopádnì je den sv. Va- 
lentýna dobrou pøíležitostí, jak sdìlit svým 
milovaným, co k nim cítíme. 

Svátek sv. Valentýna

red

Rok od roku je poøádáno ménì a ménì plesù a spole- 
èenských událostí doprovázených tancem, živou hudbou 
a elegancí. Pøesto, díky dobøe zakoøenìným tradicím, se 
plesy a vše s nimi spojené staly neodmyslitelnou souèástí 
zimního období. Jsou plesy vyhledávaným spoleèenským 
vyžitím, nebo se stávají zábavou urèenou pro spoleèen- 
skou smetánku? 

Šestaètyøicetiletá prodavaèka Petra z Ostrova považuje 
spoleèenské události tohoto typu za zpùsob, jakým se lidé 
mezi sebou pøedvádìjí. 

„Nemùžu si pomoct, ale myslím si, že plesy slouží ke zvi- 
ditelòování sebe samého, pøedhánìní se v nákupu nej- 
dražších rób, nejsložitìji upraveného úèesu a v neposlední 
øadì k negativnímu hodnocení ostatních zúèastnìných. 
Také zásady slušného chování se z nich naprosto vytra-
tily a nahradily je stále èastìji se vyskytující spoleèenské 
trapasy,“ tvrdí Petra.

Úèast na nejrùznìjších plesech je však stále vysoká. Jsou 
vyhledávány nejen pro možnost, jak si vyrazit do spo- 
leènosti, ale také pro bohatý program, který je možné 

Plesová sezóna je v plném proudu 
Nejen móda slaví své návraty a odchody, stejnì tak jsou nebo nejsou v módì rùzné spoleèenské události. 
K prvorepublikovému kulturnímu životu patøily velké slavnostní akce, jakými byly plesy, divadelní pre-
miéry a pikniky spojené s nákladnými toaletami a vytøíbeným spoleèenským chováním. Pováleènou spo- 
leènost pak charakterizovaly spíše lidové zábavy v sukních a halenkách. V šedesátých letech bodovaly 
odpolední èaje a rockové koncerty. Souèasná doba s sebou znovu pøináší krásné toalety, úèesy, šperky 
a smokingy.

vychutnat si se svými blízkými, èehož využívají jak mladí, 
tak i starší lidé. 

„Já už patøím ke starší generaci, když jsem byla mladá, 
chodila jsem hlavnì na èaje, tam jsem totiž mohla jít 
i sama. Plesy mi v té dobì pøipadaly jako zábava pro staré 
nebo zadané. Pak jsem se vdala a úplnì plesùm propadla, 
ale bohužel, mé nadšení netrvalo dlouho, vystøídaly je 
starosti s dìtmi, domácností... Dnes toho lituji, na plesy 
bych ráda zas chodila, ale už nemám s kým,“ svìøuje se 
ovdovìlá dùchodkynì Hana.

„Období plesù je takový mùj malý svátek. Samozøejmì 
nechybí peèlivá pøíprava zaèínající už výbìrem správné 
akce. Já a partner se vždy domluvíme s pøáteli a poté nám 
už nic nebrání užít si poøádnì celý veèer,“ øíká tøicetiletá 
Monika.

Pokud tedy nìkdo potøebuje dodat svému tìlu ener- 
gii a protáhnout je po vánoèním lelkování, nemìl by 
váhat s návštìvou Country plesu Domu kultury, kte- 
rý se koná 21. února. Bližší informace o jeho lákavém 
programu pøinášíme v Kulturní pøíloze (str. 7). 

Ing. Aneta Hoffmeisterová

Foto: Ing. Marek Poledníèek
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Ètenáøský ohlas
Chtìl bych reagovat na pøíspìvek Petra Lišky (OM 
12/08, str. 2), týkajícího se jeho vztahu k psùm coby 
nekontrolovatelnému nebezpeèí pro mìsto Ostrov. 

Chtìl bych pøipomenout, že pes byl odedávna ozna- 
èován za našeho nejlepšího pøítele a pøístup pana 
Lišky k tìmto tvorùm se mì velmi dotknul. Tak jako 
on vychovává své dítì, tak i my, majitelé psù, vycho- 
váváme tato stvoøení. Pisatel nám pøedkládá poèet 
zranìných a hospitalizovaných lidí. Ale opravdu si 
myslí, že nejvìtším nebezpeèím jsou pro nás psi? 

Souhlasím a hlasuji pro bezpeènìjší mìsto Ostrov 
(bez vandalù, fe�ákù, zlodìjù, bezohledných øidièù 
i chodcù, vrahù atd.). Souhlasím se zavedením urèi- 
tých pravidel jak pro lidi, kteøí psy mají, tak i pro ty, 
kteøí je nemají. Ale nesouhlasím s postojem lidí, kteøí 
hází všechno a všechny do stejného pytle a myslí si, že 
vìc lze vyøešit zákazem. Všechno je na nás, lidech. A� 
si nikdo nemyslí, že já - jako majitel psa s roztomilým 
èumákem - se nesetkávám s neukáznìnými malými 
i velkými lidmi, kteøí neustále na mého psa sahají 
a vùbec neøeší otázku kousnutí. (Upozoròuji, že pes 
je na vodítku!) Ale po pøeètení èlánku pana Lišky mám 
pocit, že snad bych se mìl všem omluvit za to, že jsem 
si poøídil psa! 

Ètenáøský ohlas k veøejnému stravování
Ve spoleèném stravování a školních jídelnách se stra- 
vuji po celý život, od útlého dìtství jsem chodila do 
jeslí, školky, školy a vzhledem k tomu, že jsem uèitelka, 
stravuji se ve školní jídelnì i po celý svùj produktivní 
vìk. Musím zodpovìdnì prohlásit, že horší kvalitu 
stravování než je souèasná školní restaurace jsem ne- 
poznala. Aèkoli je pan starosta (a asi i zastupitelé mìs- 
ta) se souèasným systémem velmi spokojen, strávníci, 
kterých se to týká, s ním jeho nadšení, prezentované 
napø. v novoroèním projevu, rozhodnì nesdílejí.

Pondìlí 5. ledna, nabídka v jídelníèku: è. 1 Kuøecí øízek 
Horal, bramborová kaše, è. 2 Pražské makarony, è. 3 
Zeleninové rizoto. Skuteènost: kuøecí øízek je „vajeèná“ 
placièka s drobnými kousky masa, kaše jako obvykle ze 
sáèku (mimochodem, tentýž øízek je v nabídce ve 
ètvrtek jako náhrada rybího karbanátku), makarony 
jsou zapeèené nudle. Ve 13.35 hod. je v nabídce jedi- 
né jídlo: Vaøené nudle zalité bešamelovou omáèkou 
sypané sýrem.
Úterý 6. ledna, nabídka v jídelníèku: è. 1 Maminèino 
kuøe, tìstoviny, è. 2 Játra, rýže, è. 3 Fazolky na 
smetanì, brambory. Skuteènost: 12.35 hod. è. 2 Játra 
s brambory, 12.45 hod. Játra s knedlíkem, 12.55 hod. 
Játra nejsou, 13.00 hod. Játra jsou nahrazena smaže- 
ným zeleninovým øízkem (ten už nìkolikrát nahradil 
jiné jídlo, i masové).
Takové zmìny, a� už v druhu jídla èi možnosti výbìru, 
jsou víceménì pravidelné. V oficiálním jídelníèku se 
ovšem neobjevují. Pokud se chce napøíklad rodiè in- 
formovat na webu Eurestu o stravování svého dítìte, 
zjistí, že snìdlo jídlo è. 2 podle jídelníèku, co však sku- 
teènì jedlo, neví; domnívá se, že játra s rýží, pokud se 
však zeptá, zjistí, že jedlo nìco jiného, co se v jídel- 
níèku vùbec nevyskytlo.
Otázky se objevují i kolem cenové politiky firmy. Za 
prakticky stejnou èi vyšší cenu se strávník oproti loò- 
skému roku nedoèká loni obvyklých mouèníkù, müsli 
tyèinek, jogurtù, kompotù èi salátù, které byly dvakrát 
až ètyøikrát v týdnu. V jídelníèku je nyní jednou týdnì 
ovoce, jednou týdnì k nìkterému z jídel kompot èi 
salát, mouèník byl za ètyøi mìsíce jednou. Zeleninová 
pøízdoba spoèívá v jedné šestinì rajèete, dvou tenkých 
plátcích okurky èi proužku papriky. Samozøejmì, salát 
èi kompot je možné si dát, ovšem je potøeba ho zvláš� 
zaplatit. Proè ho pøidat k jídlu, když se takto získají pe- 
níze pro firmu navíc. Cenová politika Eurestu je velmi 
zvláštní, všechna jídla za stejnou cenu (maso s pøílo- 
hou, která se rovná talíøi rýžové kaše èi tìstovin pro- 
míchaných s hráškem a kukuøicí). Pokud by si èlovìk 
mohl vždy opravdu vybrat z jídelníèku, na co má chu�, 
tak snad nic proti tomu. Jestliže jste ale díky své pra- 
covní dobì èi rozvrhu (u dìtí) nucen chodit èasto na 
obìd až po 13.30 hod., pak na vás vždy zbude jídlo 
bezmasé (tedy cenovì obvykle velmi levné), vy ale 
platíte vždy „prùmìrnou“ cenu masitého a bezmasého 
jídla, tedy vy prodìláváte a dotujete toho, kdo chodí 
døíve. Není mi jasné, proè není pro každý typ jídla sta- 
novena jiná cenová hladina; jistì to jde i u tohoto bez- 
objednávkového systému (viz stravování vysokoško- 
lákù v menze). 
K tomuto zpùsobu stravování by se dalo napsat ještì 
mnoho pøipomínek. Mám návrh: co kdyby spolu se 
všemi ostrovskými dìtmi a jejich uèiteli do školní 
restaurace chodili dennì obìdvat i náš pan starosta se 
zastupiteli (nejlépe po 13.30 hod.), aby si také svého 
výdobytku užili. Možná, že by po mìsíci stravování 
mluvili trochu jinak a pokusili se s touto firmou dohod- 
nout na zmìnì pøístupu ke svým strávníkùm v Ostrovì 
(z pozice toho, kdo smlouvu s Eurestem uzavøel, a jako 
jediný tedy mùže situaci ovlivnit). 

Uvádím pøíklady z prvního lednového týdne. 

Ètenáøský ohlas k prùjezdu mìstem
Pan starosta ve svém novoroèním projevu (OM 
01/09, str. 1) bilancoval a hodnotil práci mìstského 
zastupitelstva v uplynulých letech. Velmi podrobnì 
uvedl a vychválil veškeré akce mìsta, prozíravost 
a moudrost zastupitelù pøi øešení akcí týkajících se 
zlepšení vzhledu mìsta a života v nìm. 

Bohužel, investièní akce nazvaná Dopravní øešení 
pøedpolí zámku vèetnì propojky ulic Nádražní a Du- 
kelských hrdinù je kaòkou mezi ostatními úspìšnými 
akcemi mìsta, nebo� podstatnì a velice negativnì 
naruší život velké èásti jeho obyvatel, a to jak zhorše- 
ním životního prostøedí emisemi a prašností, tak 
hlukem projíždìjících vozidel, kterých má být kolem 
šesti tisíc bìhem 24 hodin. Tento prùjezd, který má 
v další etapì postihnout též ulici Krušnohorskou 
a posléze i Hlavní, pocítí v následcích všichni obèané 
nejen pøilehlých ulic. Dopad bude mít na životní pro- 
støedí a tím i zdravotní stav obèanù a také se mnoho- 
násobnì zvýší nebezpeèí na pøechodech k blízkému 
supermarketu, ale hlavnì na pøechodech ke školám 
a úøadùm. Podle mého názoru není logické mìnit do- 
savadní prùjezd vozidel mìstem Jáchymovskou ulicí 
a svést dopravu do mìsta. 

O tomto rozhodnutí se obèané dozvìdìli v záøí 2008 
èirou náhodou od pracovníka, který akci vymìøoval. 
Pak se teprve stal - dle vyjádøení pana starosty - 
,,pøedmìtem sporù a vášní“. Na schùzi zastupitelstva 
pan starosta odùvodòoval, že tato akce byla zveøej- 
nìna na ètyøech vývìskách již v roce 2002. Doporu- 
èoval bych proto zastupitelùm, aby pøed rozhodová- 
ním o akcích, které se pøímo dotýkají života obèanù 
ve mìstì, tyto akce vèas ohlásili, tøeba v Ostrovském 
mìsíèníku a pomocí tohoto periodika svolali veøej- 
nou schùzi obèanù k vyslechnutí jejich názorù, proto- 
že se domnívám, že reprezentace mìsta by mìla 
obèany zastupovat, a ne vyrábìt usnesení bez pøed- 
bìžné dùkladné analýzy. 

Vyjádøení velitele ostrovských hasièù

Vše zaèalo telefonátem na tísòovou linku. Pøed pøí- 

jezdem hasièské jednotky byla na místì hlídka Policie 

ÈR, která provedla dotazování sousedù. Z jejich vý- 

povìdí vyplynulo, že v bytì se nachází starší nemocná 

osoba, která se neozývá. Argument L. K. ohlednì 

vìku je mimo veškeré lidské cítìní, jelikož my záchra- 

náøi poskytujeme pomoc bez ohledu na vìk. Podle 

nìj bych mìl obvolávat všechna zdravotnická zaøí- 

zení, èímž ztratím drahocenné minuty, které by mohly 

vést ke zhoršení zdravotního stavu nebo dokonce 

úmrtí. Jako velitel i jako èlovìk si nedovedu pøed- 

stavit, že by nìkdo zemøel jen proto, že jsem se bál 

rozbít okno. Záchranáøi vždy musí postupovat, jako 

když jde o vteøiny, protože ve vìtšinì pøípadù o nì 

opravdu jde. A podle informací, které velitel zásahu 

na místì dostal, rozhodl správnì. Když vezmu v potaz 

deset našich obdobných zásahù, byly to vìtšinou 

osoby staršího vìku. V devíti pøípadech se jednalo 

o ohrožení na životì nebo zdraví. Zde je vidìt, že 

všímavost sousedù zachraòuje! Toto je první pøípad 

za mou dlouholetou praxi, kdy pøi takovém pode- 

zøení nebyl nikdo v bytì nalezen. 

L. K. psal o „manévrech“, ale dle výpovìdí jiných 

svìdkù jsem se dozvìdìl, že hasièi postupovali v klidu 

a bez emocí, což je pro mne známka profesionality. 

Jestliže chceme tuto profesi vykonávat dobøe, tak 

emoce musí stranou. Zbyteèné pobíhání (vìtšinou 

vidìno ve filmech) je pouze pro oko diváka. Dále 

pisatel uvádí zámeèníky. Spolupráce s nimi je na velmi 

dobré úrovni, ale nikdo nemùže zaruèit jejich vèasné 

dostavení se na místo, zvláštì ve veèerních hodinách, 

nebo� žádná firma nedrží pohotovost. A pro zajíma- 

vost: zámeèníka nechal povolat právì velitel zásahu 

(hasiè), a to proto, aby otevøel dveøe pro bezpeèný 

transport pacienta. Okno bylo rozbito pro rychlý 

pøístup do bytu a zároveò k postiženému. Opìt shle- 

dávám, že to byl nejšetrnìjší a nejúèelnìjší zpùsob 

vniknutí. Pak byla øeè o dveøích do obývacího pokoje. 

Uzamèení pokojových dveøí nebývá u starších nájem- 

níkù neobvyklé. Dveøe byly násilnì otevøeny døíve, 

než byla provìøena informace o hospitalizaci postiže- 

ného. Opravdu si zprávy po žebøíku neposíláme, od 

toho máme radiostanice. To nasvìdèuje tomu, že 

vzdálenost pozorovatele L. K. od zásahu nebyla 

zrovna krátká, jinak by zaregistroval pøítomnost pøí- 

buzného majitele bytu. Pøirovnání tohoto zásahu 

k zapomenutým klíèùm nelze slušnì komentovat. Pøi 

pøeètení èlánku L. K. jsem si také vzpomnìl na jedno 

rèení:  Po bitvì bývá každý generálem.

V rozhodnutí velitele zásahu jsem neshledal 

žádné pochybení! 

Po pøeètení ohlasu ètenáøe L. K. na èlánek kolegy 

Pavla Všelka (OM 01/09, str. 13) se strhla na 

adresu ostrovského hasièského sboru smrš� 

otázek. Jako jeho velitel jsem tuto skuteènost 

posuzoval jako stížnost a zaèal popsaný zásah 

provìøovat. Pøiznám se, že dovìtek pisatele L. K. 

(cituji): Jen reaguji na jeho jednostrannou 

výpovìï, která je tak odlišná od reality, mne 

osobnì zvedl ze židle. Nevím, kolik takových 

zásahù pan L. K. zažil nebo jim dokonce velel. 

Nemùžu mu brát jeho názor, ale realita je 

opravdu jiná, než se domnívá. Pokusím se ji 

(a nejen jemu) pøiblížit.

Téma: 
Proè hasièi nechodí dveømi?

Téma: 
Za Ostrov bezpeènìjší 

Téma: Novoroèní projev 
starosty mìsta

Stanislav Pavlas, Ostrov  

È. P., Ostrov (Totožnost pisatele zná redakce.)

Téma: Novoroèní projev 
starosty mìsta

Mgr. Zdeòka Šetková  
Josef Èerný ml., velitel JSDH Ostrov

Uvítáme diskusní pøíspìvky ètenáøù k otištìným tématùm v OM
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Obèanùm, kteøí své kotle na tuhá paliva vymìní 
za ekologické vytápìní, pøispìje mìsto Ostrov až 
jednou tøetinou nákladù. 

Od roku 1998 už bylo takto vyplaceno pøes milion 
korun více než stovce žadatelù. Z prùbìhu dosavad- 
ních jedenácti etap poskytování finanèních podpor na 
pøestavby topného systému z tuhých na ekologická 
paliva (1998 až 2008) je zøejmý stálý zájem obyvatel. 
V aktualizaci programu pøed dvìma lety se zmìnil 
stavební zákon, podle kterého se již na zmìnu zpù- 
sobu vytápìní nevydává stavební povolení a kolau- 
daèní rozhodnutí, dokonce ani ohlášení. Pokud ne- 
dojde ke stavebnímu øízení, pøípadnì ohlášení na 
stavebním úøadu, musí žadatel o dotaci pøedložit 
potvrzení projektanta o provedených zmìnách ve 
zpùsobu vytápìní v roce 2008 nebo 2009 a revizní 
zprávu o zpùsobilosti k provozování nového topného 
média, pøípadnì doložení jiných dokladù o prokaza- 
telných zmìnách zpùsobu vytápìní (napø. u pøímo- 
topù). V tomto roce budou vyøizovány pøípady dosud 
nepodaných žádostí s termínem podání do 30. listo- 
padu 2009. Žádosti budou vyøizovány až do vyèer- 
pání navržené èástky v rozpoètu. 

Naše jednotka byla v roce 2008 vyslána celkem ke 
211 mimoøádným událostem, z toho bylo 58 požárù, 
61 dopravních nehod, 55 technických pomocí, 14 
planých poplachù, 20 únikù látek a tøi provìøovací 
cvièení. 

Nejzávažnìjší události r. 2008

V únoru vyjela jednotka k požáru døevìné kùlny 
v ulici Nad Nádražím. Požár kùlnu zcela znièil, 
z objektu byly vyneseny tøi propan-butanové láhve. 
V bøeznu se pøes naše území pøehnala vìtrná smrš�. 
Pro hasièe znamenala pìt zásahù (padlé stromy 
a utržené støechy). Dále se jednotka zúèastnila pátrání 
po dvou utonulých osobách, které se pokoušely sjet 
jez v Radošovì. Ètyøikrát hoøelo v objektu bývalé 
Stanice mladých pøírodovìdcù. V èervnu došlo k zá- 
važné dopravní nehodì nákladní soupravy nad 
Jáchymovem. Tahaè s návìsem prorazil svodidla 

Mìsto Ostrov se stalo pøíjemcem podpory na 
spolufinancování projektu Zateplení ZUŠ 
Masarykova 717, Ostrov. 

Ministerstvo Životního prostøedí ÈR prostøednictvím 
Státního fondu životního prostøedí zveøejnilo loni 
výzvu k podání žádostí o poskytnutí podpory v rámci 
Operaèního programu Životní prostøedí (podporo- 
vaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro 
regionální rozvoj). Oblast podpory: Realizace úspor 
energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské 
sféry, podoblast podpory: Realizace úspor energie. 
Jedná se zejména o snižování spotøeby energie 
zlepšením tepelnì technických vlastností obvodo- 
vých konstrukcí budov, zateplením obvodových pláš- 
�ù a støešních konstrukcí, výmìnou èi rekonstrukcí 
otvorových výplní. U budovy ZUŠ Ostrov dojde k za- 
teplení obvodových stìn, výmìnì oken a vchodo- 
vých dveøí a k zateplení stropu u pùdního prostoru, 
èímž se sníží emise skleníkových plynù. Celkové 
výdaje projektu jsou 3,56 milionu korun. Pøi splnìní 
všech podmínek pøíjemce podpory je možno získat až 
85% dotace. Realizaèní firma plní dodávky dle har- 
monogramu, akce bude dokonèena letos v kvìtnu. 

Strážníci MP zjistili v prosinci celkem 275 pøestupkù, 
za které uložili sankce v celkové hodnotì 45 100 Kè, 
z toho bylo 229 pøestupkù v dopravì a 46 ostatních. 
Vìtšinu pøestupkù øeší Mìstská policie ve spolupráci 
s obvodní Policií ÈR.

Výbìrem:
2. prosince 10.45 hod. Pachatel, který byl proná- 
sledován hlídkou, vjel na èervenou do køižovatky 
Jáchymovská-Hlavní a støetl se s jiným vozidlem. 
Naštìstí došlo jen k lehkým zranìním. 

3. prosince 6.10 hod. Pátrání po pachateli lou- 
pežného pøepadení u Zámeckého parku, kdy dosud 
neznámý pachatel odcizil ženì kabelku. V 7.00 hod. 
na Hlavní ulici vozidlo srazilo chodkyni. Místo stráž- 
níci zajiš�ovali do 8.40 hod.

9. prosince 12.15 hod. Nezletilé dìti v Komenského 
ulici používaly zábavnou pyrotechniku, což je v roz- 
poru s právními pøedpisy.

15. prosince 14.05 hod. Ženì z Mariánských Lázní 
se na návštìvì v Ostrovì ztratil dvouletý syn. Chlapce 
nalezl obèan Ostrova a zavolal na MP.

19. prosince 10.50 hod. V bytì v Masarykovì ulici 
upadla starší nemohoucí žena a nemohla vstát. 
Oznámení uèinil její syn s tím, že strážníci mohou 
v pøípadì potøeby otevøít byt i násilím. Poškozená se 
však dostala až ke dveøím a trochu komplikovanì 
otevøela strážníkùm dveøe. Ti jí pomohli vstát. Za 
rychlý zákrok syn poškozené veliteli MP písemnì 
podìkoval. 

23. prosince 20.10 hod. Oznámení, že v hotelu 
v Horním Žïáru se host chová pod vlivem alkoholu 
agresivnì, napadá personál a ostatní hosty. Byl to 
54letý nìmecký obèan. Ve 21.28 hod. pátrání po 
ozbrojeném pachateli, který pøepadl v Hájku obsluhu 
benzínového èerpadla a žádal veškerou hotovost 
z pokladny. Ke zranìní obsluhy nedošlo. 

25. prosince 20.57 hod. Strážníci zadrželi na základì 
oznámení v Horské a Májové ulici osm asi 15letých 
chlapcù, z nichž jeden úmyslnì odpojoval elektrický 
proud z veøejného osvìtlení.   

9. prosince 20.58 hod. Obèan Ostrova pøinesl na 
služebnu ulomenou filmovou klapku z pomníku Oty 
Hofmana. Bylo zjištìno, že asi tøi mladíci v podna- 
pilém stavu úmyslnì pomník poškodili.

V roce 2008 strážníci zjistili celkem 2722 pøestupkù, 
za které uložili sankce v hodnotì 657 500 Kè. Byly to 
pøevážnì pøestupky v dopravì. 

Akce zamìøená na kontrolu noèních podnikù, 
podávání alkoholu mladistvým a nezletilým 
a pátrání po osobách a vìcech se uskuteènila 
v dobì od 5. prosince 22.30 hod. do 6. prosince 
2.00 hod. 
Zúèastnilo se jí celkem 10 policistù ÈR, pìt strážníkù 
MP a jedna pracovnice MÚ Ostrov z Odboru 
sociálnì-právní ochrany. Bylo zkontrolováno osm 
noèních podnikù v Ostrovì, Hroznìtínì a Hájku, 
celkem 54 mladistvých osob. Bylo zjištìno osm 
pøípadù požití alkoholu mladistvými a jeden 
pøestupek, podávání alkoholu mladistvým, který byl 
na místì vyøízen blokovou pokutou. Mladiství pod 
vlivem alkoholu byli pøedáni k dalšímu opatøení 
a jedna podnapilá mladistvá (1,38 promile alkoholu) 
pøedána rodièùm.

Fyzické napadení
33letý muž napadl svou 25letou družku, které 
vyhrožoval zabitím a škrtil ji. Žena se obrátila o pomoc 
na policii, protože mìla dùvodnou obavu o svùj 
život. Policisté muže z bytu vykázali na 14 dní a jeho 
jednání bylo oznámeno na MÚ Ostrov. Pøi pro- 
šetøování pøípadu poškozená vzala zpìt souhlas 
s trestním stíháním.

Dopravní pøestupky
25letý muž øídil v Ostrovì ulicí Jáchymovská a Kruš- 
nohorská motorové vozidlo, aèkoli nebyl držitelem 
pøíslušného øidièského oprávnìní. Byl zadržen pro 
podezøení ze spáchání trestného èinu øízení bez 
øidièského oprávnìní.
Podezøelý 32letý muž byl pøistižen pøi øízení vozidla. 
Policisté zjistili, že není držitelem pøíslušného øi- 
dièského oprávnìní a že mu byl soudem uložen zákaz 
èinnosti do roku 2010. Bylo mu sdìleno podezøení 
z trestného èinu øízení bez øidièského oprávnìní 
a maøení úøedního rozhodnutí. Policisté jej bìhem 
jednoho týdne zadrželi pøi øízení již podruhé. 

V prosinci se v Ostrovì narodilo šest dìtí, zemøelo 
12 obèanù. Manželství uzavøely ètyøi páry. K trvalému 
pobytu ve mìstì se bìhem prosince pøihlásilo 
21 osob, odstìhovalo se jich také 21. Celkovì tedy ve 
mìstì ubylo šest obèanù. Prùmìrný vìk ostrovských 
obyvatel v prosinci 2008 byl 40,81 let. Celkový poèet 
obyvatel hlášených v Ostrovì (vèetnì pøilehlých 
okolních obcí) k 31. prosinci 2008 byl 16 973, z toho 
8259 mužù a 8714 žen. 

Dotace 
na zmìnu zpùsobu vytápìní 

Obvodní Policie ÈR

Vrchní inspektor nprap. Pavel Valenta

Zmìna stavu obyvatel 
mìsta Ostrova 
v prosinci 2008

Matrika MÚ Ostrov

red

Zateplení objektu ZUŠ Ostrov 

Libor Hofmann, Odbor SMM

Mìstská policie Ostrov 
v prosinci 2008

Bc Pavel Èekan, velitel MP Ostrov

Hasièské ohlédnutí 
za rokem 2008

Pokraèování na stranì 4

Odbor rozvoje a územního plánování MÚ Ostrov 
dokonèil k 31. prosinci 2008 poøízení územnì ana- 
lytických podkladù pro správní území mìsta Ostrov 
jako obce s rozšíøenou pùsobností (obce: Abertamy, 
Boží Dar, Hájek, Horní Blatná, Hroznìtín, Jáchymov, 
Krásný Les, Merklín, Ostrov, Pernink, Potùèky, Stráž 
nad Ohøí, Velichov a Vojkovice). Územnì analytické 
podklady zjiš�ují a vyhodnocují stav a vývoj území 
a slouží jako podklad pro poøizování územnì plánovací 
dokumentace. V jejich textové èásti jsou uvedeny 
popisy jednotlivých èástí území v rámci obce s roz- 
šíøenou pùsobností Ostrov a dále vyhodnocení stavu 
území prostøednictvím takzvaných SWOT analýz. 
Grafická èást obsahuje ètyøi základní výkresy: výkres 
limitù v území, výkres zámìrù na provedení zmìn 

Poøízení územnì analytických podkladù
v území, výkres hodnot v území a problémový výkres. 
Všechny tyto dokumenty je možné zhlédnout na 
internetových stránkách mìsta Ostrov (www.
ostrov.cz) v záložce Rozvoj a územní plán. Vzhledem 
k velkému objemu práce nechalo mìsto Ostrov zpra- 
covat projekt „Zpracování èástí územnì analytických 
podkladù pro správní území mìsta Ostrov jako obce 
s rozšíøenou pùsobností“, který pokryl èást poøízení 
celkových územnì analytických podkladù. Na zpra- 
cování tohoto projektu získalo mìsto dotaci v rámci 
Integrovaného operaèní programu ve výši 1,1 milionu 
korun (85% výdajù hrazeno z fondù EU, zbylých 15% 
hrazeno ze státního rozpoètu). 
Více na: www.strukturalni-fondy.cz/iop. 

 Ing. Alexandra Fürbachová
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a zùstal zaklínìn viset nad obydlenými domy. V Já- 
chymovì se srazila dvì osobní auta. Jedno po nárazu 
skonèilo i s cestujícími na støeše v potoce dva metry 
pod úrovní vozovky. Hasièi vyprostili zranìné a opa- 
trnì je transportovali do vozù záchranné služby, 
nebo� bylo podezøení na poranìní páteøe. V èer- 
venci se na železnièním pøejezdu v Hroznìtínì srazil 
kamion s osobním vlakem. Výsledkem srážky byl 
jeden mrtvý a pìt zranìných osob. Pøi požáru v bytì 
panelového domu v Kollárovì ulici došlo k zakouøení 
ètyø pater domu a hasièi byli nuceni dùm zèásti eva- 
kuovat. Dva lidé byli ošetøeni záchrannou službou. 
V srpnu došlo k vážným dopravním nehodám, pøi 
obou bylo nutno øidièe vyproš�ovat pomocí hyd- 
raulických nástrojù. Byl nahlášen požár domu v Já- 
chymovì, místo ohnì však hasièi na pùdì nalezli 
pìstírnu marihuany. Vzplanulo strništì u Vykmanova 
a ètyøi jednotky s plameny bojovaly nìkolik hodin. 
V øíjnu se vznítil stoh slámy v Kvìtnové. Majitel 
doplatil na dìtskou hru, požár likvidovali hasièi ètyø 
jednotek. Dále došlo v Jáchymovì k výbuchu pro- 
pan-butanu v lokále restaurace, kde probíhala èásteè- 
ná rekonstrukce. V objektu byla mírnì narušena 
statika. V listopadu havaroval nákladní vùz nad 
Jáchymovem. Cizinec, který zdejší komunikaci ne- 
znal, ji podcenil a vùz již nedobrzdil. Také došlo 
k požáru støešní nástavby rodinné vily v Dalovicích, 
škoda byla nìkolik milionù korun. Pøi zásahu došlo ke 
zranìní jednoho z hasièù (HZS). Požár likvidovalo šest 
jednotek. V prosinci to byla dopravní nehoda na 
køižovatce ulic Jáchymovská a Hlavní. Na èervenou 
zde projíždìl øidiè, který unikal policejní hlídce. Srazil 
se s jiným vozidlem, nehoda si vyžádala nìkolik 
zranìných. Na Štìdrý den hasila naše jednotka požár 
svíèek na místním høbitovì, z èehož se stává v po- 
sledních tøech letech již tradice. Požár zpùsobuje vel- 
ké množství svíèek na podstavci. Rozlitý vosk, otevøe- 
ný oheò a stísnìný prostor pak udìlají své.

Mìsto Ostrov vyhlásilo výbìrové øízení na poøízení 
nové cisterny pro potøeby naší jednotky. V souèasné 
dobì jednotka disponuje dvìma cisternovými vozy, 
z roku 1988 a 1998. S poøízením nového vozu by se 
z výjezdu vyøadila starší cisterna. Na financování nové 
cisterny se podílí mìsto Ostrov, Karlovarský kraj 
a Ministerstvo vnitra ÈR. Na zbrojnici byl díky spon- 
zorskému daru poøízen záložní svolávací systém, 
který hasièe informuje o poplachu pomocí SMS 
zprávy. V prosinci byl zakoupen bezdotykový teplo- 
mìr s laserovým zamìøením, používaný pro mìøení 
teploty na požáøišti a vyhledávání skrytých ohnisek.

Leden: výroèní valná hromada SDH Ostrov. Bøezen: 
reprezentaèní ples v DK Ostrov (250 návštìvníkù). 
Kvìten: návštìva výstavy Pyros v Brnì, soutìž v po- 
žárním útoku v Zámeckém parku a ukázky na Dìt- 
ském dni, vìnovaném postiženým dìtem v Kvìt- 
nové. Èerven: ukázky techniky v rámci Dne dìtí 
u MDDM Ostrov, na Andìlské Hoøe a v MŠ Kruš- 
nohorská. Èervenec: letní dìtské soustøedìní. Srpen: 
návštìva výstavy hasièské techniky v Pøibyslavi a osla- 
vy 135. výroèí založení hasièského sboru v Jáchy- 
movì. Záøí: oslavy 140. let hasièù v Nejdku. Prosinec: 
Mikulášská besídka v Nemocnici Ostrov a na hasiè- 
ské zbrojnici. 

Èinnost 
Obèanského sdružení SDH Ostrov 

Více na: www.hasiciostrov.wz.cz. Všem našim 
pøíznivcùm a sponzorùm velice dìkujeme za 
podporu a pøízeò a srdeènì zveme obèany na 
naše akce. 

Pokraèování ze strany 3

Hasièské ohlédnutí za rokem 2008

Pavel Všelko, JSDH Ostrov 

SPŠ Ostrov: 
Netradièní formy práce se studenty 
Není žádným tajemstvím, že z prùmyslové školy 
v Ostrovì se do nìkolika let má stát Centrum 
technického vzdìlávání otevøené všem zájem- 
cùm nejen z Karlovarského kraje. 

Už v souèasné dobì se pedagogové i studenti snaží 
používat ve výuce metody, které mohou pøístup stu- 
dentù k pøedmìtùm ozvláštnit a rozšíøit. Jednou z mož- 
ností se stávají práce Støedoškolské odborné èinnosti, 
technicky uplatnitelné v praxi. Studenti mají možnost 
podílet se na øešení technických problémù pøímo 
v podnicích, v nichž práce vykonávají. Na výbìr je celá 
øada témat, jež si zájemce zvolí s ohledem na své zájmy 
i na to, zda lze v práci pokraèovat a rozvinout ji v dal- 
ších letech do podoby dlouhodobé maturitní práce. 
Podobnými pracemi získávají studenti samostatnost 
v jednání s lidmi mimo své bìžné prostøedí, mají 
možnost studovat odbornou literaturu a rozšiøovat své 
znalostní obzory, zároveò se uèí technickému myšlení 
pod vedením odborníkù z praxe. Výsledek svého 
snažení mohou øešitelé prezentovat na rùzných úrov- 
ních støedoškolské odborné èinnosti. Jinou formou, 
kterou se SPŠ Ostrov snaží aplikovat pro technické 
vzdìlání studentù, je projektové vyuèování založené 
na propojení teorie a praxe. Tento zpùsob výuky vede 
ke kreativitì a vlastní èinnosti žáka. Projektové vyuèo- 
vání si vyzkoušeli studenti II. roèníku oboru Technické 
lyceum, ti se podílejí na studii Aplikace chemie 
v Karlovarském kraji pro technické obory. Jednotlivé 
skupinky studentù navštìvují podniky, v nichž získávají 
pøehled o dané problematice a zároveò práci zpraco- 
vávají. Zjištìné poznatky prezentují pøed dalšími stu- 
denty a kompletují do celkového výsledku, jenž vedle 
technického hlediska klade do popøedí i efekt eko- 
logický. Smyslem snažení je pøipravit studenty co 
nejefektivnìji na jejich budoucí uplatnìní nejen v na- 
šich konèinách, ale také v zahranièí. 

V sobotu 10. ledna poøádalo Gymnázium Ostrov 
Den otevøených dveøí. Toho dne klesla rtu� 
teplomìru tak hluboko, že nebyla ani k nalezení. 
V tu chvíli jsem si øíkal, že do toho mrazu se 
nikomu chtít nebude, natožpak aby zamíøil na 
Gymnázium. Žákùm základních škol navíc vše 
usnadòuje i internet, díky nìmuž si mohou 
vyhlídnuté školy prohlédnout z pohodlí domo- 
va. Má tedy smysl poøádat Den otevøených 
dveøí? 

Co mohli návštìvníci vidìt: 

Jsem pøesvìdèen, že poøádání Dne otevøených 
dveøí smysl urèitì má. A vìøím, že si to myslí také 
všichni ti, kteøí v sobotu Gymnázium navštívili. 

Všechny uèebny, které po nìkolikaleté postupné 
rekonstrukci záøí barevností i moderní technikou. 
V nich vystavené pomùcky, uèebnice, ukázky stu- 
dentských prací i onu moderní didaktickou techniku, 
samozøejmì v plném provozu. Nebo doslova oslòu- 
jící fyzikální maxipokusy pøi výrobì „umìlých“ bleskù 
v režii a s výkladem studentù septimy. 

Rodièe i žáci dostali potøebné informace o pod- 
mínkách pøijetí ke studiu a byli pozváni na pøijí- 
mací zkoušky naneèisto, které se letos budou 
konat pro uchazeèe z 5. tøíd 14. bøezna. 

Pøedevším se ale všichni návštìvníci setkali se vstøíc- 
nými profesory, kteøí vše ochotnì vysvìtlili a odpo- 
vìdìli na jakýkoliv dotaz rodièù i dìtí. Návštìvníkùm 
vzornì sekundovali také asistenti z øad studentù. Bylo 
patrné, že pro nì všechny je Gymnázium Ostrov 
nìèím víc než jen zamìstnavatelem èi institucí pro 
povinnou školní docházku. Za to jim náleží ohromné 
podìkování. 

Na Gymnáziu Ostrov 
se blýskalo

Mgr. Libor Háèek, RNDr. Helena Míèková

Na Dni otevøených dveøí vycházeli návštìvníkùm vstøíc studenti i pedagogové.                                                        Foto: Mgr. Libor Velièka 

Mgr. Libor Velièka, zást. øed.
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Zprávy ze škol MDDM Ostrov
Halový fotbal

Valentýnská párty

Masopustní karneval

Velikonoce jako za babièky

Ekocentrum
Ekopuzzle

Výstava fotografií

9.00 hod., hala TJ 
14. února 4. roèník Memoriálu Zdeòka Filipa
15. února O Pohár Liapor
V sobotu se v rámci Memoriálu Z. Filipa utkají chlapci 
roèníku 1998. V nedìli turnaj pokraèuje zápasy 
malých fotbalistù roèníku 2000.

12. února 17.00 hod., MDDM
14. února se slaví i u nás svátek sv. Valentýna, svátek 
všech, kteøí se milují a jsou milováni. Na podveèerní 
párty mùžete pøijít s kamarády, menší dìti s rodièi. 
Vstupenky v jednotné cenì 20 Kè v pøedprodeji od 
2. února v  MDDM.

24. února 16.00 hod., spoleèenský sál DK Ostrov
MDDM, OS Benjamin a folklorní soubor Malenky 
zvou dìti na odpoledne s masopustními zvyky, kde si 
v maskách zasoutìží a zatanèí. V soutìži masek rádi 
pøivítáme dìti i dospìlé, zejména v masopustních 
kostýmech šaška, kobyly, medvìda, báby s nùší, 
kominíka se žebøíkem, kozla ad.

Výtvarná a rukodìlná soutìž v kategoriích:
Pøedškoláci, Školáci do 10 let, Školáci nad 10 let
Tvoøit lze libovolnou technikou s rùznými materiály 
(vajíèky, kvìtináèi, vìnci, pedigem, drátem, papírem, 
vizovickým nebo kynutým tìstem, perníkem, prout- 
ky, keramikou). Svá dílka inspirovaná starými veliko- 
noèními tradicemi oznaète cedulkou s vaším jménem, 
vìkem a školou a osobnì doruète do MDDM nej- 
pozdìji do 30. bøezna. V každé kategorii budou tøi 
vítìzové, ceny pøedáme pøi velikonoèní dílnì 9. dub- 
na v MDDM. Všechny práce tam budou vystaveny 
od 6. do 17. dubna.
Pozvánka do nové herny 
Dùm dìtí otevírá pro kluky i holky od 8 do 15 let nový 
kroužek. Zájemci si mohou pøijít zahrát deskové hry, 
elektronické šipky, kuleèník, Stigu hokej nebo hry na 
konzolích PlayStation 3, XBox 360 nebo Nintendo 
Wii. Pravidelné schùzky budou každou støedu od 15 
do 16.30 hod. Informace v MDDM tel. 353 613 248 
(p. Faktor). 
Informace k èinnosti MDDM: po-pá 10-18 hod., tel. 
353 842 389. 

19. února 13.30 hod., Ekocentrum
Zahrát si ekopuzzle pøijdou dìti školní družiny ZŠ 
Májová. Kromì skládání puzzle budou odpovídat na 
otázky týkající se zvíøátek, chovaných v Ekocentru.  

Pøi návštìvì Ekocentra si mùžete prohlédnout 
výstavu fotografií Jiøího Baláže, žáka ZŠ J. V. 
Myslbeka, výherce krajské soutìže o hejtmanský 
mobil. Fotografie s námìty krajin, historických objek- 
tù Ostrova a pøírodnin z okolí. Všechny zájemce 
srdeènì zveme.
Prohlídky pro veøejnost
V zimì prohlídky pouze ve všední dny 13.00-16.00 
hod., pokud se v dané pracovnì právì nekoná 
pravidelná zájmová èinnost.
Informace k èinnosti Ekocentra: po-èt 10.00-18.00 
hod., pá 10.00-16.00 hod., tel. 353 842 389. 

Václav Hraba

Vlastislava Schartová

Májový trojlístek
Po pololetním vysvìdèení vymýšlíme taktiku, 
jak si i nadále udržet èi dokonce vylepšit bodové 
skóre. Konec loòského roku (kromì oslav 
50. výroèí školy, filmového pøedstavení, vánoè- 
ního bruslení a besídek ve tøídách) zpestøila 
i Èeská školní inspekce se závìrem, že „na škole 
v žádné kontrolované oblasti nebylo zjištìno 
porušení právních pøedpisù“. 

Všem našim soutìžícím blahopøejeme a postu- 
pujícím držíme palce. 

Leden pak pøinesl opìt cenné trofeje: v okrskovém 
kole ve florbalu naše družstvo chlapcù (Koutný, 
Tøeštík L., Tøeštík M., Kleinhampl, Rambousek, Klaus, 
Horváth J., Horváth V., Filák) vybojovalo zlato 
a postup do A finále okresního kola, dìvèata (Zicho- 
vá, Šidáková, Bratršovská, Paterová, Kalèíková, Fran- 
ková, Fráòová, Fialová, Melicharová) byla druhá 
a jejich støíbro jim zajistilo postup do finále B. 

Konala se i školní kola vìdomostních olympiád. 
V èeském jazyce letos kralovaly ženy: na prvním místì 
Adriana Lubinová, následovala Iveta Martínková, 
o tøetí místo se podìlily Simona Flossmannová a Lu- 
cie Märzová. Dìjepisná olympiáda byla zamìøena na 
støedovìk; nejvìtším znalcem se ukázal Tomáš Bar- 
noky, po nìm Kristýna Kolaøíková s Terezou Duško- 
vou, bronz si odnáší Adéla Kubištová. 

Mgr. Naïa Èechmanová

Tak jako všichni ostatní, i já se zamýšlím, co se 
nám v uplynulém roce podaøilo a èeho chceme 
dosáhnout. Pøedem chci podìkovat všem peda- 
gogickým a provozním zamìstnancùm ZŠ i MŠ za 
jejich obrovské úsilí pøi zajištìní výchovy a vzdì- 
lání našich žákù a provozu školy.

Žáci se v záøí vrátili do novì vymalované školy 
s novým skøíòkovým šatnovým systémem, novì 
vybavenou tìlocviènou a školní družinou. Do 
nového kabátu se také oblékla naše mateøská 
škola. Od 1. ledna jsme otevøeli další tøídu MŠ. 
Jsem ráda, že je pro mé kolegy uèitelství nejen 
službou veøejnosti, ale i posláním. Závìrem bych 
chtìla všem popøát úspìšný rok 2009. 

Nyní dovolte malé ohlédnutí. Pedagogiètí pracovníci 
ZŠ i MŠ v roce 2008 úspìšnì rozvíjeli školní vzdìlá- 
vací program „Každý žák je úspìšný“. Pøi práci s dìtmi 
vyuèující MŠ i I. stupnì ZŠ využili v hodinách metody 
výuky hrou, a tak i hodiny nejen matematiky byly pro 
žáky zábavnìjší a srozumitelnìjší. Uèitelé matematiky 
a èeského jazyka velmi dobøe pøipravili žáky 5. a 9. 
tøíd, kteøí se uplatnili na vybraných školách. V oblasti 
výuky cizích jazykù žáci pod vedením uèitelù úspìšnì 
složili mezinárodní jazykové zkoušky a pracují na me- 
zinárodních projektech. Vyuèující pøipravili pro žáky 
øadu celoškolních pøedmìtových soutìží, výtvarných 
soutìží i výstav, spolu se žáky prezentovali ve škole 
velice hodnotné projekty v dìjepise a zemìpise. 
Øada pedagogù si zvýšila kvalifikaci studiem speciální 
pedagogiky na VŠ. 

ZŠ J. V. Myslbeka 
a MŠ Ostrov

Mgr. Ladislava Hlušková, øeditelka  

Foto: Masopustní karneval MDDM

Program:

Interní koncert. Úèinkují žáci hudebního oboru. 
Vstupné dobrovolné

Hraní pro školy: Ruby a Garnet. Úèinkují žáci souboru 
Hop-Hop. 

Být èi nebýt. Poøad monologù a dialogù souboru 
Hop-Hop Ireny Konývkové 

Interní koncert. Úèinkují žáci hudebního oboru. 
Vstupné dobrovolné

Okresní kolo soutìže ve høe na dechové nástroje pro 
soutìžící z Karlovarska

Okresní kolo ve høe na dechové a bicí nástroje pro 
soutìžící z Karlovarska  

Výchovný koncert. Žákùm ZŠ zahrají soubory Ivety 
Müllerové a Alexandra Š�astného 

14. února, Horšovský Týn: Kandrdásek. Krajského 
kola se zúèastní žáci LDO pod vedením Ireny 
Konývkové a Lucie Velièkové. 

3. února 17.00 hod., sál ZUŠ 

3. a 4. února, MINIDIVadélko

5. února 18.00 hod., MINIDIVadélko 

12. února 17.00 hod., sál ZUŠ 

19. února, ZUŠ Ostrov 

20. února, ZUŠ Ostrov   

25. února 9.00 a 11.00 hod., Dùm kultury Ostrov

Akce mimo Ostrov:

ZUŠ Ostrov

Pøi pohledu na okna domù v našem mìstì bohužel 
shledávám, že lidé nepøikrmují ptáèky v období zimy 
a hlavnì mrazù. Rozhodnete-li se však krmit, mìjte 
pøitom prosím na pamìti, že ptáci nesmìjí zobat 
kynuté peèivo, a to ani suché drobky. Nejvhodnìjší je 
lùj se semeny, dnes už je k dostání témìø ve všech 
prodejnách s krmivem pro domácí zvíøata takzvaná 
lojová koule, kterou staèí zavìsit za okno. Bývá ke 
koupi také ve specializovaných koutcích s krmivem 
v nìkterých supermarketech. 

Pøikrmujte ptáèky!

Ivana Mayerová a red.  



Aneta 
Hoffmeisterová

Už druhým rokem 
pracuji jako referent- 
ka Infocentra v Domì 
kultury Ostrov, díky 

èemuž jsem také získala možnost dozvìdìt se nìco 
více o pøípravách, tvorbì a dìní kolem Ostrovského 
mìsíèníku. Od èervna minulého roku jsem zahá- 
jila spolupráci s dosavadní šéfredaktorkou Irenou 
Janeèkovou, zapojila jsem se do psaní pøíspìvkù 
a byla jsem takzvanì po ruce, kdykoli bylo tøeba. 
V práci s novinami jsem našla zalíbení, a proto jsem se 
pøíliš dlouho nerozmýšlela a na nabízenou funkci 
šéfredaktorky kývla. Splnila jsem si jeden ze svých 
snù; když jsem se na støední škole rozmýšlela, kam 
budu smìøovat své kroky, pøemýšlela jsem i o studiu 
žurnalistiky. Nyní mám možnost si novinaøinu naplno 
vychutnat. 

Tuto práci považuji za velkou výzvu. V dobì, kdy 
zaèala vycházet první èísla mìsíèníku, jsem si všechna 
peèlivì schovávala a pøeètené zajímavosti jsem 
pøednášela rodinì. Nyní jsem vstoupila do další 
etapy, která se týká samotného zrodu každého èísla. 
Vím, že mì èeká spousta zodpovìdnosti, starostí 
a termíny mi nedovolí spát, ovšem netrpìliví ètenáøi 
vyhlížející každé nové èíslo mi budou zaslouženou 
odmìnou. Doufám, že budu mít mnoho pøíležitostí 
k rozvíjení této profese a seznámím se s dalšími 
zajímavými lidmi. Zatím jsem se s negativním 
postojem nesetkala, ale není možné vyjít vstøíc 
každému a proto vím, že nastanou také nepøíjemné 
okamžiky, které budu muset øešit; jen doufám, že 
pozitiva pøeváží a takové situace mì naopak posunou 
dál.

Mìsíèník je již nìkolik let úspìšnì zavedenou 
tiskovinou, chtìla bych navázat na pokraèování této 
tradice. Zmìnám se samozøejmì nebráním, a pokud 
mì v prùbìhu práce napadne nìco zajímavého, co by 
mìsíèník oživilo, ráda se o to s ètenáøi podìlím. 
Zmìna, a� už jakákoli, je jednìmi vítána a jinými 
zatracována, mou snahou bude nalézt kompromis 
mezi obìma polohami. Momentálnì je mou 
prioritou co možná nejlépe a bezproblémovì 
nastoupit do rozjetého vlaku, ostatní ukáže èas. 

Zde se opírám jednak o své pùsobení v Domì kultury, 
to znamená kulturní akce, historická èást Ostrova 
a zajímavosti z okolí a dále vycházím z toho, jak trávím 
svùj volný èas, který je do posledního místeèka 
vyplnìn chovem a výcvikem psù. Nejednou jsem si 
v mìsíèníku pøeèetla èlánek, díky nìmuž jsem se 
zaèala hloubìji zajímat o tu kterou problematiku 
a zjiš�ovala si k danému tématu podrobnìjší infor- 
mace. Tìší mì, že škála témat není orientována jen 
jedním smìrem a že urèité dùležité informace se 
v aktuální podobì pravidelnì opakují. 

Máte již 
s mìsíèníkem 
nìjaké 
zkušenosti?

Co od této práce oèekáváte?

Chcete nìco na OM zmìnit?

Jaká témata pøíspìvkù jsou Vám 
nejbližší?
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Co byste chtìla øíct závìrem?

Není Vám líto 
se s mìsíèníkem 
rozlouèit?

Co Vás ve funkci šéfredaktorky tìšilo?

Velmi se tìším na spolupráci s pøispìvateli a pøála 
bych si, aby i nadále aktivnì a rádi dodávali pøíspìvky 
do redakce. Vìøím, že spolupráce povede k všestran- 
né spokojenosti a ètenáøi i nadále budou s radostí 
listovat  stránkami mìsíèníku. 

Irena
Janeèková

Z funkce odcházím na 
vlastní žádost, v bøez- 
nu mi bude šedesát, 
a tak mì napadlo, že je 
to dobrý dùvod pøe- 

dat „žezlo“ nìkomu mladšímu. Nakonec se neøíká 
zbyteènì, že v nejlepším se má pøestat. Práce v no- 
vinách, i když vycházejí jen jednou mìsíènì, je 
vždycky nárazová, vyžaduje plné nasazení a bezvý- 
hradní pohotovost. Pevnì vìøím, že Aneta Hof- 
fmeisterová bude pro Ostrovský mìsíèník tím 
správným omlazujícím prvkem. Navíc se s prací pro 
mìsíèník úplnì nelouèím, pouze pøedávám vedoucí 
funkci. Nadále budu editovat, tedy upravovat po 
jazykové stránce všechny došlé pøíspìvky a pøipra- 
vovat je pro grafièku ke zpracování pro tisk.

Dìlat noviny pro mì znamenalo každý mìsíc nové 
skvìlé a nìkdy trochu akèní dobrodružství, ale jak se 
øíká, není rùže bez trní a ani já nedokážu oddìlit to 
dobré od ménì dobrého a naopak. Zaèátky nebyly 
rozhodnì jednoduché, o mìsíèníku jsem mìla 
urèitou pøedstavu, která ne vždy odpovídala po- 
žadavkùm redakèní rady. Nakonec jsme se ale sladili 
a vìøím, že k oboustranné spokojenosti. Kromì tíhy 
zodpovìdnosti znamenala pro mì tato funkce také 
velkou radost, protože práce v novinách mì skuteènì 
baví. K nejpøíjemnìjším chvilkám patøilo, když mì na 
ulici nìkdo zastavil a chválil mìsíèník. K mému 
velkému pøekvapení se to stávalo i v jiných mìstech 

Ostrovský mìsíèník zmìnil šéfredaktorku
Irena Janeèková, která byla šéfredaktorkou Ostrovského mìsíèníku od èervna 2005, pøedává od 1. února 2009 svou funkci Anetì Hoffmeisterové. Tu znají 
ètenáøi nejen jako referentku Infocentra v DK Ostrov, ale také jako autorku nìkterých èlánkù v mìsíèníku.

než jen v Ostrovì. To znamená úspìch pro celý tým, 
který se na vzniku každého èísla podílí.

Uzávìrky pro mì vždycky znamenaly honièku, práci 
pøesèas, nespavost a odbývání životosprávy s ne- 
pøíjemnými následky. Marnì jsem snila o tom, že by 
pøíspìvky docházely plynule a skonèily v den uzá- 
vìrky, kdy už se zaèíná s grafickou úpravou stránek. 
Musím se ale pøiznat, že jsem se na ten nápor po- 
každé tak trochu zvrhle tìšila. Smutné bylo, když se 
nám nìkdy vloudila chybièka, kterou jsme objevili 
teprve v hotovém èísle. Zdrojem trvalých obav pak 
byly situace, kdy se na poslední chvíli objevil závažný 
pøíspìvek, který bylo nutné umístit na zcela zaplnìné 
hotové stránky. A ke skuteèným noèním mùrám 
patøilo napøíklad odøeknutí domluveného rozhovoru 
tìsnì pøed uzávìrkou. (Naopak dobøe se mi dìlal 
rozhovor s lidmi, kteøí byli spolehliví, pøirozenì sdílní 
a dùvìøovali mi.) Ale asi nejvíc jsem se v práci dìsila 
neèekaných návštìv, které se domnívaly, že mì 
nìjaká ta ètvrthodinka nezabije.

Ètenáøi jistì zaznamenali, že „podèárník“ už nevy- 
chází pravidelnì každý mìsíc, dùvod je ale prostý: 
pokud dojde velké množství pøíspìvkù a musíme 
uvolnit místo na stránce, je tento fejeton první na 
øadì. Nìkdy to trvá i nìkolik mìsícù, než se jej podaøí 
umístit, protože všechny ostatní pøíspìvky mají pøiro- 
zenì pøednost. Pokud budu mít vhodný námìt, urèitì 
budu v psaní pokraèovat, i když jsem si vìdoma, že ne 
každý ètenáø to vítá, setkala jsem se i s názorem, že se 
pøíliš pøedvádím. Nìkdy zkrátka nad opatrností zvítìzí 
touha pobavit a pak pro úsmìv ètenáøe riskuji vlastní 
povìst, jenže si øíkám, že pokud dávám na trh svou 
vlastní kùži, nesu si za to odpovìdnost zase sama. 
A vìøím, že rozumnou hranici nepøekraèuji. 

Co Vám v práci nejvíc vadilo?

Jaký bude další osud rubriky Pod èarou?

Co na závìr?
Ráda bych touto cestou podìkovala svým spolu- 
pracovníkùm za pomoc a podporu, èlenùm re- 
dakèní rady za trpìlivost a toleranci, pøispìva- 
telùm za vèasné zasílání pøíspìvkù a ètenáøùm za 
pøízeò i podnìtné pøipomínky. Pevnì vìøím, že 
nová šéfredaktorka bude pro Ostrovský mì- 
síèník i jeho ètenáøe znamenat další pøínos. 

Redakce OM

Anetu Hoffmeisterovou najdete v Infocentru v Domì kultury Ostrov.
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kulturní pøíloha 2/2009

Na Country plesu Domu kultury se pøedstaví nìkolik 
kapel. V první øadì je to skupina MaraCas. Hraje 
pøevážnì pro støední generaci, která ráda poslouchá 
èeské texty vyprávìjící pøíbìhy, týkající se životù nás 
všech. V souèasnosti je na èeské scénì jen málo 
kapel, které hrají v podobném stylu. Skupina 
MaraCas tak pokraèuje v tom, co posluchaèi dobøe 
znají napøíklad od Michala Tuèného, skupiny Fešáci, 
Greenhors apod. MaraCas se inspiruje americkými 
country kapelami a zpìváky (napø. Alan Jackson, 
Rickie Skags, Travis Tritt ad.).

Další skupinou, kterou si mohou návštìvníci plesu 
poslechnout a také si pøi ní zatanèit, je kapela Album 
z Chomutova. Její repertoár tvoøí vìtšinou pøevzaté 
skladby z moderního i tradièního stylu bluegrass, 
nìkdy s èeskými texty, které píše textaøka kapely Jana 
Kubínová. Pøevážná èást skladeb je však v angliètinì, 
a to vèetnì jejich vlastních, které pocházejí z pera 
kytaristy Vlastíka Jiøištì a písnièkáøky Lizy Meyer.

Spoleènì si pak mohou všichni na plese zatanèit se 
skupinou Pohoda z Fratiškových lázní. Je to parta 
veselých taneèníkù, kteøí hrají v taneèním stylu 
„country line dance“. 

Hlavním hostem letošního Country plesu Domu 
kultury je Josef Alois Náhlovský, pìtapadesátiletý 
èeský herec, komik a baviè, pùvodním povoláním 
uèitel èeského jazyka (vystudoval pedagogiku èešti- 
na-dìjepis). Pùvodnì zaèínal v Ústí nad Labem ja- 
kožto moderátor spoleènì s bavièem Petrem No- 
votným u hudební skupiny Fešáci. Dnes tvoøí ko- 
mickou dvojici se svým hereckým partnerem a kole- 
gou Josefem Mladým, spolupracuje také s moderá- 
torem a bavièem Karlem Šípem. Je autorem humo- 
ristické teorie o fiktivním národu starých Krušnohor- 
cù, kterou zpracoval do své knihy Krušnohorská 
kronika. Sám sebe také èasto oznaèuje termínem 
„Poslední žijící Krušnohorec“. 

Rádi bychom upozornili na nebezpeèí, které údajnì 
všem hrozí pøi poslechu pøíbìhù Aloise Náhlov- 
ského. Zaznamenali jsme, že jeho posluchaèi opou- 
štìjí sál zpravidla v pøedklonu a po veèeru stráveném 
právì s tímto umìlcem se nemohou druhý den plnì 
zapojit do pracovního procesu, protože mají namo- 
žené bøišní svaly.
Country ples Domu kultury se koná 21. února od 
20.00 hodin. 

Výstava betlémù ostrovských sbìratelù v kostele 
Zvìstování Panny Marie se v adventním a vánoèním 
èase konala již druhým rokem. Tentokrát se poèet 
vystavovaných exponátù oproti loòsku zdvojnásobil, 
napoèítali jsme 96 betlémù (jména vystavujících jsou 
uvedena na: www.klasterostrov.cz). Do výstavy se 
letos zapojily i ostrovské dìti, do soutìže o nejzají- 
mavìjší betlém byly pøihlášeny práce z Mìstského 
domu dìtí a mládeže i ostrovských škol. Anketním 
hlasováním vybírali nejzdaøilejší betlém samotní 
návštìvníci; ocenìny byly dva exponáty. První místo 
a dárkový poukaz na 500 Kè od Domu kultury Ostrov 
získala školní družina pøi ZŠ J. V. Myslbeka pod 
vedením Jarmily Perutkové, druhou cenu, klipy na 
obrázky v hodnotì 400 Kè, které vìnovala chodovská 
firma Exiram, obdržela ZŠ J. V. Myslbeka (soutìžící 
žáky vedla uèitelka Jaroslava Frostová). Obohacením 
programu v pøedvánoèním èase byl také adventní 
koncert Souboru pražských trubaèù v èele s umì- 
leckým vedoucím Josefem Svejkovským. Nádherné 
zvuky dechových nástrojù doplnil Josef Svejkovský 
poutavým vyprávìním o starých tradicích v Podbrd- 
sku spojených s vánoèním vytrubováním ponocného. 
Na Štìpána si zazpívali a zahráli v klášterním areálu 
dospìlí i dìti u Jeslièek. Oèekávali jsme pùvodnì, že 
si úèinkující pøijdou poslechnout spíš jen jejich 
nejbližší, ale nakonec pøišlo 90 sváteènì naladìných 
posluchaèù!

Výstava skonèila, vánoèní svátky jsou dávno za námi, 
ale již máme tajné tipy na další rok. Pokud by nìkdo 
z ètenáøù vìdìl o zajímavém betlému, vánoèním svíc- 
nu èi jiném exponátu, kterým by se za rok chtìl po- 
chlubit a podìlit se s ostatními, mùže se až do listo- 
padu tohoto roku ozvat vedoucí kláštera Vìøe Èarné 
(tel. 353 800 523, e-mail: carna@dk-ostrov.cz). Dùm 
kultury dìkuje všem vystavovatelùm za zapùjèení 
betlémù ze svých sbírek. 

Již patnácté setkání mladého a netradièního divadla 
se uskuteèní ve dnech 20. až 22. bøezna v Domì 
kultury Ostrov. Také letos bude organizaèním par- 
tnerem Domu kultury Obèanské sdružení Johan, 
centrum pro kulturní a sociální projekty Plzeò v èele 
s umìleckým øeditelem Romanem Èerníkem. Doufá- 
me, že tak jako každoroènì, bude se i tentokrát tato 
pøehlídka nést v duchu jak umìleckém, tak pøátel- 
ském a že kromì øady stálých vìrných divákù k nám 
najdou cestu i další návštìvníci. V programu pøe- 
hlídky se kromì stávajících souborù mohou diváci 
tìšit i na nìkteré úplnì nové úèinkující. 

Country ples Domu kultury

Ostrovský Prima píseèek 2009

Ohlédnutí za adventem 
v Klášteøe Ostrov

red

Dne 22. ledna 2009 byla podána žádost
o dotaci na celkovou obnovu Domu kultury 
Ostrov z dotaèního titulu ROP NUTSII Seve- 
rozápad. Oficiální název projektu je 

Pøedmìtem projektu je stavební, technická a pa- 
mátková obnova Domu kultury. Cílem projektu je 
jeho celková regenerace, revitalizace a zatraktivnìní. 
Konkrétnì by mìla být opravena støecha, fasáda 
a okna. Bude vybudován výtah z pøízemí do spo- 
leèenského sálu, dojde k výmìnì elektroinstalace 
a k dokonèení rekonstrukce vzduchotechniky. V plá- 
nu je také rekonstrukce balkónu divadelního sálu 
vèetnì výmìny døevìných sedaèek. Významnou sou- 
èástí projektu je vybudování bezbariérového diva- 
délka Toèna se zkušebnami pro hudební skupiny 
a další volnoèasové aktivity. 

Veškeré práce by mìly být završeny restaurátorskou 
obnovou interiérù. Náklady na tento projekt ne- 
pøesáhnou 65 miliónù korun, pøièemž podíl mìsta 
Ostrova, v pøípadì úspìchu podané žádosti, bude do 
pìti miliónù korun. Dùm kultury Ostrov je od roku 
1998 zapsanou kulturní památkou a je významnou 
dominantou Mírového námìstí. 

Dùm kul- 
tury Ostrov - centrum pro kulturu, vzdìlávání 
a volný èas.  

Pevnì vìøím, že se Dùm kultury jako jeden 
z nejvýznamnìjších pøedstavitelù architektury 
50. let dvacátého století doèká nejen celkové 
obnovy, ale také patøièného ocenìní z øad 
obyvatel mìsta i turistù. 

Šance 
pro Dùm kultury Ostrov

Ing. Marek Poledníèek, øeditel DK Ostrov

naše práce vás baví ...

Soubor pražských trubaèù na adventním koncertì v Ostrovì                                                                                    Foto: Archiv DK Ostrov
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Kinokavárna

DÙM KULTURY OSTROV

kulturní pøíloha 2/2009

kulturní pøíloha 5/2008

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 bøezen:

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...

DVD kino a kino dìtí
1. února 15.00 hodin, vstupné 25 Kè, 72 minut

Pásmo pohádek pro nejmenší diváky:
Hrneèku vaø, Štaflík a Špagetka: Rybáøi, Dorotka 
a ježibaba, Doma je doma, Uzel na kapesníku, Požár 
v kocourkovì

8. února 15.00 hodin, vstupné 25 Kè, 64 minut

Pásmo pohádek pro nejmenší diváky:
Psí pohádka, Cvrèek a bombardón, Ku�ásek a Kutilka, 
Potkali se u Kolína, Krtek a lízátko, Pohádka o kli- 
kotoèi

15. února 15.00, vstupné 25 Kè, 67 minut

Pásmo pohádek pro nejmenší diváky:
Jak jedli vtipnou kaši, Masožravá Julie, Krtek a hodi- 
ny, Modrý pondìlek, Krtek a žvýkaèka

22. února 15.00 hodin, vstupné 25 Kè, 61 minut

Pásmo pohádek pro nejmenší diváky:
Dorotka a ježibaba, Jak Žofka poøádala slavnostní 
pøedstavení, Jak Žofka pøinutila Pštrosovy vytáhnout 
hlavu z písku, Jak Žofka poslala Irèu zachránit tapíra, 
Krtek a buldozer, Krtek a karneval, O Kanafáskovi: 
Jak shánìli panenku, Jak trhali zub

DOMA JE DOMA

KU�ÁSEK A KUTILKA

KRTEK A HODINY

A ZASE TA ŽOFKA

1. nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 70 Kè, 103 minut, èeská verze     

Repríza
VALL- I je poslední robot na planetì Zemi, kterého tu 
lidstvo zanechalo, aby ji vyèistil. Balí veškerý odpad 
do úhledných kostek. Lidstvo se vydalo na vyhlíd- 
kovou vesmírnou plavbu a jeho jediným spoleè- 
níkem je šváb Hal. Jednoho dne však pøistane na 
Zemi robotka EVA. 
Produkce: USA. Žánr: animovaný, rodinný

5. a 6. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 65 Kè, 122 minut, èeské titulky (*12)     

 Premiéra
Bella se odstìhuje k otci do malého mìsteèka Forks. 
Na první hodinì v nové škole si k ní pøisedne tajemný 
a okouzlující Edward Cullen, kluk, který je jiný než 
všichni, které doteï potkala. I navzdory varování 
kamarádù Bellu Edward neskuteènì pøitahuje, zdají 
se jí o nìm sny. Postupnì však zaène mít podezøení, 
že Edward není úplnì obyèejný kluk… 
Produkce: USA. Žánr: romantický horor

6. a 7. pátek a sobota 20.00 hodin
Vstupné: 70 Kè, 97 minut, èeské titulky (*12)   

 Premiéra
Dnešní svìt v nás vzbuzuje nesmyslné domnìnky stá- 
øí pøicházejícího již po ètyøicítce. Platí to pøedevším 
pro ženy. Nejinak je tomu v pøípadì Adrienne (Diane 
Lane). Manžel ji opustí, pubertální dcera se snaží 
dokazovat svoji dospìlost a malý syn vše vnímá 
úmìrnì svému vìku. Když už je na ni všeho pøíliš, 
odjede na týden do pøímoøského penzionu proèistit si 
myšlenky, kde se seznamuje s Richardem Geerem. 
Produkce: USA, Austrálie. Žánr: drama, romantický

7. a 8. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 70 Kè, 96 minut, èeské titulky (*12)   

 Premiéra
Juno je šestnáctiletá støedoškolaèka, která se potýká 
s neèekaným tìhotenstvím. Chce, aby všechno skon- 
èilo jako špatný sen, ale zjiš�uje, že musí zaèít situaci 
øešit. Nakonec se svou nejlepší pøítelkyní nachází in- 
zerát od Marka a Vanessy Loringových, kteøí zoufale 
touží po dítìti, a právì zde zaèíná pøíbìh Juno a jejího 
dospívání. 
Produkce: USA, Canada. Žánr: komedie, drama

12. a 13. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 93 minut     

 Premiéra
Koneènì film o lásce, který mùžete vidìt s dìtmi. 
Rodinný film, dìtský horor, dospìlá romance a po- 
hádka o Èervené Karkulce. Ve filmu se øeší závažnìjší 
rodinná témata, ale je vyprávìn pohledem šestileté 
holèièky. Díky tomu je srozumitelný a zábavný pro 
všechny. Produkce: ÈR. Žánr: romantické drama

13. a 14. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 65 Kè, 92 minut, èeské titulky (*15)   

 Premiéra
Další film kultovní série. Hoffman pokraèuje v práci 
Jigsawa. Jeho tajemství je však skoro prozrazeno a on 
se musí vydat na lov, aby zabránil svému prozrazení. 
Produkce: USA. Žánr: horor

14. a 15. sobota a nedìle 17.30 hod. 
Vstupné: 70 Kè, 85 minut, èeská verze    

Premiéra
Jedineèný vizuální trojrozmìrný zážitek. Tøi malí muší 

VALL-I 

STMÍVÁNÍ

NOCI V RODANTHE

JUNO

KDOPAK BY SE VLKA BÁL

SAW V.

CESTA NA MÌSÍC 3D 

LOVECKÁ SEZÓNA 2
LÍBÁŠ JAKO BÙH
VENI, VIDI, VICI

ulièníci jsou nerozluèní kamarádi. Nat je snílek a ro- 
zený vùdce. Oq má chytrý mozek a Scooter je neuvì- 
øitelnì žravý. Rok 1969: kosmická raketa Apollo 11 
startuje na první misi na Mìsíc. Na palubì nese tøi 
odvážné astronauty: Armstronga, Aldrina a Collinse. 
Motory jsou zažehnuty a na palubì jsou v helmách 
astronautù schovaní naši tøi muší dobrodruhové. 
Produkce: Belgie. Žánr: 3D animovaná pohádka

19. a 20. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 65 Kè, 102 minut, èeské titulky (*12)   

 Premiéra
Mysleli jsme, že Zemì je naše. Byla to chyba. V his- 
torii existuje mnoho pøíkladù støetù civilizací, po nichž 
ty ménì vyspìlé zanikly nebo byly zotroèeny. V na- 
šem filmu jsme tìmi ménì vyspìlými my, lidstvo. Film 
vypráví pøíbìh mimozemš�ana Klaatua (Keanu 
Reeves), který pøicestuje na Zemi s úkolem zamezit 
organizované sebedestrukci lidstva i za cenu nej- 
vyšších obìtí. 
Produkce: USA. Žánr: sci-fi thriller

20. a 21. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 75 Kè, 89 minut, èeské titulky (*12)       

 Premiéra
11. bøezna 2008 nechala vláda izolovat bytový dùm 
v Los Angeles. Jeho obyvatele už nikdo znovu ne- 
spatøil. Žádné detaily. Žádné obìti. Žádná evidence. 
Až do dnešního dne. Reportérka a její kameraman 
jedou natáèet reportáž do malého èinžovního domu, 
kde najdou zranìnou a nemocnou ženu. Dùm je 
prohlášen za karanténní oblast a uzavøen. Mezi 
obyvateli se šíøí panika. Když je karanténa koneènì 
zrušena, je jediným dùkazem o tom, co se v domì 
událo, videokazeta ze Scottovy kamery. 
Produkce: USA. Žánr: horor, thriller

21. a 22. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 70 Kè, 89 minut, èeské titulky (*12)        

 Premiéra
Mìlo by se jednat o zamilovaný pár, kdy oba mají 
rozvedené rodièe. Když chtìjí první spoleèné Vánoce 
strávit s celou rodinou, uvìdomí si, že pozvat do 
domu všechny ètyøi páry je naprostý nesmysl. Když už 
by se do domu vešly, stejnì by se bìhem pár minut 
zaèaly hádat. Jenže jak zaøídit rodinnou oslavu bez 
rodiny? A který rodièovský pár dostane nakonec 
pøednost? Produkce: USA, Nìmecko. Žánr: komedie

26. a 27. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 75 Kè, 95 minut, èeské titulky (*18)           

 Premiéra
Val je velmi atraktivní a vzdìlaná mladá dáma posedlá 
sexem. Je schopna milovat se s kýmkoliv, kdykoliv 
a kdekoliv. Její deník je svìdkem všech milostných 
eskapád se spoustou pikantních detailù. Posedlost se 
stále zvyšuje, a proto se vzdá lukrativního zamìstnání 
a stane se prostitutkou v luxusním privátním klubu. 
Produkce: Španìlsko. Žánr: erotické drama

27. a 28. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 65 Kè, 110 minut, èeské titulky (*12)       

 Premiéra
Jacques Mesrine, nejvìtší francouzský gangster 
všech dob, byl ve své vlasti známìjší než jakákoliv 
celebrita. Na každou novou „fušku“ se pomocí plas- 
tických operací a nejrùznìjších masek mìnil k ne- 
poznání, a proto byl pøezdíván „mužem tisíce tváøí“. 
Produkce: Francie, Itálie, Kanada 
Žánr: akèní, krimi, drama, thriller

28. 2. a 1. 3. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 65 Kè, 75 minut, èeská verze

Repríza
Dobrodružný animovaný film pro celou rodinu 
o malém sobíkovi Nikovi. Niko vìøí, že otec, kterého 
nikdy nepoznal, je jedním ze svìtoznámé letky Santa 
Klause. Spolu se svým kamarádem Juliem, ne- 
ohrabanou veverkou, se vydává na dalekou cestu za 
svým otcem. 
Produkce: USA. Žánr: animovaná pohádka

DEN, KDY SE ZASTAVILA ZEMÌ

KARANTÉNA

ÈTVERY VÁNOCE

DENÍK NYMFOMANKY

VEØEJNÝ NEPØÍTEL è. 1

SOBÍK NIKO 
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DÙM KULTURY OSTROV

KLÁŠTER OSTROV

Kultura

STARÁ RADNICE OSTROV 

kulturní pøíloha 2/2009

Pøipravujeme

1. února nedìle 17.00 hod., Pùda SR Ostrov

 

Vernisáž výstavy

Arnošt Mrázek vystudoval fotografickou školu 
v Karlových Varech v roce 1975. Fotografoval kla- 
sicky na filmy a posledních šest let fotí výhradnì 
digitálnì: krajiny, dìti, zátiší a rùzné spoleèenské, 
sportovní a kulturní akce.
Výstava potrvá do 27. února.

7. února sobota 18.00 hod., Pùda SR Ostrov

Na piáno zahraje Jan Hovorka z Karlových Varù a na 
saxofon Daniel Bleha z Klášterce n. Ohøí. Oba jsou 
studenty Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evan- 
gelisty Purkynì v Ústí n. Labem. Jejich hudební dialog 
se ponese v duchu improvizace, jazzových standardù, 
ale i skladeb freejazzového rázu.

15. února nedìle 15.00 hod., Pùda SR Ostrov 

Divadlo dìtí, Karlovarské hudební divadlo

Balynka, zatoulané pohádkové štìnì, zabloudí do 
Kvìtinové ulice. Zde bydlí parta veselých kamarádù. 
Ti spoleènì s Balynkou objeví zapomenutou zahradu, 
ve které èaruje kocour Robert. Vše by bylo pohád- 
kovì krásné, kdyby se kouzla nepøestala daøit, pro- 
tože v zahradì se opìt a opìt objevuje nepoøádek. 
Balynka se stane detektivem a záhadu vyøeší...
Autor scénáøe a režie: Libor Balák
Pro dìti od 3 do 12 let

SVATEBNÍ FOTOGRAFIE
fotografa Arnošta Mrázka

VEÈER AKUSTICKÉHO JAZZU

O BALYNCE, DOBRÉM ŠTÌNÌTI 

Kostel Zvìstování Panny Marie

Od 16. ledna do 28. února bude provoz klášter- 
ního areálu omezen takto: 

Ceny vstupného se do konce února nemìní: 
Dospìlí: 20 Kè bez výkladu (pouze kostel), 50 Kè 
s výkladem, dìti do 6 let: zdarma, dìti 6-15 let: 20 Kè 
s výkladem i bez výkladu, dùchodci a ZTP: 40 Kè 
s výkladem, skupinové (od 20 osob): 20 Kè s výkla- 
dem v èeském jazyce,  50 Kè s výkladem v NJ, RJ.
Fotografování uvnitø objektu: 10 Kè 

UPOZORNÌNÍ  NÁVŠTÌVNÍKÙM!

po: zavøeno, út-ne: 13.00-17.00 hod.

27. bøezna pátek 19.30 hod., divadelní sál DK 
Ostrov
Eve Ensler

Uvádí Intimní divadlo Dáši Bláhové.

Hrají: Dáša Bláhová, Anna Polívková/Jitka 
Asterová, Míša Sajlerová.
Režie: Irena Žantovská

Divadelní pøedstavení Mo- 
nology vagíny Evy Ensler 
bylo uvedeno již v øadì zemí 
po celém svìtì, ve kterých 
odstartovalo diskusi ohled- 
nì postavení žen ve spoleè- 
nosti, vztahu spoleènosti 
k ženskému tìlu a k ženské 
sexualitì. Pøestože kniha sa- 

ma pùsobí neucelenì a zejména v doslovu o ini- 
ciativì V-Day pøíliš sentimentálnì, divadelní pøed- 
stavení nabízí pùsobivý zážitek skrze odlišné pohledy 
na pokroucené vnímání ženské existence. Scénáø je 
založen na rozhovorech Eve Ensler s ženami rùzného 
vìku, rasy, národnosti èi náboženského vyznání, 
které odkrývají spoleèenské mýty a tabu zahalující 
vagínu do temnoty a nevìdomosti. Multikulturní 
dialog, který Ensler zprostøedkovává, mùžeme proto 
ocenit jako otevøení spoleèenského prostoru ženám, 
jejich zkušenostem a tužbám, otevøení diskuse o že- 
nách a jejich postavení v souèasné spoleènosti, jejich 
právech a útlaku, kterému jsou všude na svìtì 
vystaveny.

MONOLOGY VAGÍNY 

21. února sobota  20.00 hod., Dùm kultury 
Ostrov

Navazujeme na ostrovskou tradici oblíbeného plesu.
K tanci a poslechu hrají country skupiny 
MaraCas a Album z Chomutova.
V programu vystoupí Taneèní skupina Pohoda.

COUNTRY PLES 
DOMU KULTURY OSTROV

Hostem plesu bude Josef Náhlovský.

26. února 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 

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) 

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.

HAMLET 

12. bøezna ètvrtek 19.00 hod., Pùda Staré radnice

Jaroslav Hutka je jediným z nejznámìjších èeských 
písnièkáøù, jemuž se dostalo uznání i zlidovìním; 
napøíklad jeho Námìšt' (Krásný je svìt... ) se pøiøadila 
ke zpívaným evergreenùm ještì døív, než odešel do 
exilu (1978-1989).

JAROSLAV HUTKA - KONCERT 

1. bøezna nedìle Kostel Zvìstování Panny Marie

Výstava bude zapùjèena Regionálním sdružením Kar- 
lovarského kraje. Mimo jiné se zde mùžete dozvìdìt, 
že druhým místem byl ocenìn klášterní areál v Ostrovì.

8. bøezna nedìle 17.00 hod., Kostel Zvìstování 
Panny Marie

STAVBY KARLOVARSKÉHO KRAJE 

KONCERT PÌVECKÉHO SBORU 
MILOŠE BOKA
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Zvíøata zas vydávají zvuky tak rozdílných frekvencí, že 
nejen ony, ale èasto i jedinci jiného druhu poznají, 
jestli jde o skøeky samcù toužících po páøení, zastra- 
šování protivníka èi hájení svého území. O tom, jak 
hluboce mùžou zvuky ovlivnit nejen psychickou, ale 
i fyzickou stránku èlovìka, provedl øadu výzkumù 
japonský vìdec Masaru Emoto. 

„Tìlo èlovìka se podle jeho stáøí skládá ze 45-75 
procent vody. Emoto vzal tedy obyèejnou destilo- 
vanou vodu a její vzorky vystavil nejrùznìjším zvu- 
kùm a vibracím. Požádal faráøe o posvìcení jednoho 
vzorku, další vystavil prudké hádce, jinému nìkolikrát 
dennì opakoval slovo ‚láska' nebo na vzorek nechal 
pùsobit bzuèení vèel. Po pokusu 
vzorky zmrazil a pod mikroskopem 
zkoumal krystalky, které takto rozvi- 
brovaná voda vytvoøila. Krystal 
pùvodní destilované vody mìl tvar 
šestiúhelníku. Ale ostatní se zmìnily, 
každý byl jiný. Po vibraci slov ‚láska' 
nebo ‚dìkuji' vypadaly krystaly jako 
obrázky z krasohledu, po hádce se 
rozpadly do nesourodých kanìk a vo- 
da vystavená bzuèení vèel se dokonce 
podobala nìkolika vèelím plástvím,“ 
vysvìtluje vliv zvukù na vodu Lenka 
Kubínová, která v ostrovském Eko- 
centru vede rytmický kroužek pro 
dìti. „Používáme prvky muzikoterapie, protože hraní 
na pøirozenì ladící nástroje ovlivòuje buòky v tìle 
èlovìka stejnì jako Emotovy testy s vodou,“ dodává.

Muzikoterapie propojuje pravou a levou polovinu 
mozku, což mùže významnì pomáhat tøeba pøi léèení 
koktavosti. Dìti i dospìlí se uèí, že každý umí zpívat 
a vùbec nezáleží na tom, jak. Na muzikoterapiích se 
úèastníci obvykle setkají s nástroji, jako jsou tibetské 
misky, bubny, didžeridu, koncovky a pøedevším 
s nástrojem nejúèinnìjším, s lidským tìlem, zejména 
pak hlasem. Strach, jestli nìkdo zpívá falešnì, od- 
padá, protože hlas se tu nemusí držet stupnice a zní 
pøirozenì, jak to každý cítí. Pøirozenì ladící nástroje se 
v muzikoterapii používají pøedevším pro takzvané 
alikvotní tóny, jež vydávají. Alikvóty jsou vlastnì 

Dìti se pøi muzikoterapii spontánnì baví.                                                                                                       Foto: Archiv Ekocentra Ostrov

Krystal zmrzlé vody z pøehrady Fujiwara, 
po vyøèení modlitby 

Pøivedl mì k tomu vlastnì pohled na opìt poèmá- 
ranou a umazanou kaplièku v Zámeckém parku, 
prázdnou a posetou odpadky. Kdysi, v sedmdesá- 
tých letech, jsme z její støíšky s panem Brázdou 
sundávali tašky, èistili je od mechu a špíny a zno- 
vu pokládali. On pak kaplièku vyèistil a nabílil, 
opatøil letopoètem (1827) a møížemi, povìsil 
reprodukci svìtce a do niky postavil sádrovou 
sošku madony... 

Dnes je péèe i o památky sakrální nìèím zcela obvyk- 
lým a legálním a každá iniciativa je vítána. V sedm- 
desátých a osmdesátých letech pùsobil v tomto smyslu 
hlavnì Odbor péèe o památky pøi Okresním národ- 
ním výboru a kolektiv jeho dobrovolných aktivistù. 
Každý z nich mìl své „manství“, oblast svého pùsobe- 
ní. Øada seznamù (pasportù památek) postupnì 
aktualizovaný svìdèí dodnes o jejich soustavné, by� 
mnohdy i beznadìjné èinnosti. Pan Václav Brázda, 
který tehdy v Ostrovì trvale pobýval, patøil mezi ne- 
mnohé, neorganizované, nicménì velmi obìtavé 
ochránce památek, kteøí se ve vlastní režii snažili 
o nápravu jejich èasto velmi neutìšeného stavu. 
Nejen že se o památky a jejich historii živì zajímal, ale 
pøikládal sám ruku k dílu. Kromì kaplièky sv. Jana 
Nepomuckého v parku se stejným zpùsobem postaral 
také o kaplièku na Karlovarské ulici, která byla už velmi 
zdevastovaná. Tady došlo ovšem ke støetu s tehdejšími 
„orgány“, jak nazýval úøední osoby. Umístil totiž 
v kaplièkách tabulky s nápisy, informujícími o objektu 
a jeho opravì a konèícími podpisem: „Vdìèní oby- 
vatelé mìsta Ostrova“. Toto spojení obyvatel sociali- 
stického mìsta se sakrálním objektem vzbudilo ovšem 
nevoli a tabulky mìly být odstranìny. Naøízení však 
nakonec vyznìlo do ztracena a tabulky zùstaly. Dnes 
už ty pùvodní zmizely, ale spíš jako sbìrový materiál... 

Václav Brázda si také všiml, že mariánský sloup na 
Starém námìstí míval podle starých snímkù møížové 
ohrazení, které tehdy však již neexistovalo. Zjistil, že 
rozmìrùm pùvodní møíže takøka pøesnì odpovídají 
møíže kolem jednoho již zrušeného hrobu na høbitovì, 
pozùstatky pøíbuzní pøenesli na jiný høbitov. Zaplatil 
tedy pøevoz a práci s oèištìním a osazením møíže 
k mariánskému sloupu. Na své náklady opatøil a dal 
pøivézt a osadit také kovovou lávku pøes potok Bystøici 
pod Palácem princù, tam kde døíve stával døevìný 
mùstek. S pomocí vojákù z ostrovské posádky trans- 
portoval a umístil u zdi kostela sv. Jakuba dva kamen- 
né smírèí køíže, které sem byly pøevezeny z míst, ohro- 
žených výstavbou sídlištì a nové karlovarské silnice 
a jeøábem jenom položeny pøes zeï høbitova, dál se 
autojeøáb nedostal. Dnes jsou oba køíže dùstojnými 
akcenty høbitova. Kromì toho obnovoval pan Brázda 
nápis na pomníèku u zámku, tam, kde „na památku 
mírového sjezdu v Sokolovì roku 1950 vysázel tyto 
lípy Sbor dobrovolných hasièù“ a upravoval parèík 
okolo, vyèistil také pozdìji odstranìný betonový 
bunkr v parku. Zaznamenal, že historická sasko-
lauenburská Boží muka v Dolním Žïáru z roku 1658 
ohrožuje jasan, který svými koøeny vychyluje stále více 
kamenný sloup do nebezpeèné polohy. Spolu jsme 
tehdy opatøili potøebné povolení a jasan odstranili. 
Všechny tyto akce hradil pan Brázda z vlastní kapsy,
s pomocí vlastních rukou a vlastního auta.

Kromì památek se pan Brázda zajímal také o zeleò ve 
mìstì a v parku, ale tam jeho zásahy obèas narážely na 
zámìry Technické služby. Vìtšinou se tehdy jeho akce 
nedoèkávaly vdìku, spíše komplikací. 

 

A� je proto alespoò dnes ocenìna jeho snaha 
i obìti, které z vlastní vùle a nezištnì poskytoval 
ostrovským památkám v dobì, která jim pøíliš 
nepøála.

Pøítel ostrovských památek 
Václav Brázda

Mgr. Zdeòka Èepeláková

Hudba, kterou tvoøíme sami
Už jste si nìkdy všimli, že nìkteré zvuky vás rozèilují, jiné uklidní a další vám dokážou v pamìti vyvolat 
dávno zapomenutou událost? Napøíklad pláè dítìte má podle výzkumù takovou frekvenci, aby 
zámìrnì narušoval nervovou soustavu dospìlého èlovìka. Díky tomu bývá plaèící dítì rychle 
vyslyšeno a rodièe se v noci probudí, jakmile jejich drobeèek zakòourá.

vrstvy tónù, které èasto ani neslyšíme a vznikají 
rezonancí každé èásti nástroje zvláš�. Spojení tako- 
vých tónù má pak harmonizující a ozdravující úèinky. 
Hraní na nástroje vyluzující alikvóty navíc bývá jed- 
noduché a zvládne je každý, vèetnì malých dìtí. 
(Typickým alikvotním nástrojem je napøíklad vodní 
zvon, v domácích podmínkách tøeba i vinná sklenka 
zèásti naplnìná vodou, po jejímž horním okraji pøe- 
jedeme mokrým prstem.) 

Existuje mnoho forem muzikoterapie. V domech pro 
seniory èasto staèí pouštìt dechovku, pøi které si 
každý rád zanotuje a zatleská. Je bìžné, že doktoøi pøi 
operacích poslouchají oblíbenou muziku a v nìkte- 

rých státech se tato služba nabízí 
i pacientùm, kteøí operaci podstupují. 
Dùvody jsou jasné. Pacienti takto 
stimulovaní mají kratší dobu zotavo- 
vání a témìø netrpí pooperaèními 
komplikacemi.
„I když jsem s muzikoterapií zaèínala 
proto, abych nìco nauèila dìti, v pod- 
statì se zase uèím já od nich. Takový 
roèní prcek, který žbrblá a piští, to je 
teprve pravá muzikoterapie. Všichni 
bychom se mìli nauèit odhodit obèas 
zábrany a prostì zabékat, co se nám 
právì zamane. Uvolòuje to napìtí, 
a když nic jiného, zasmìjete se sami 

sobì,“ øíká Lenka Kubínová. 

Zvuky používá øada z nás intuitivnì. Maminky uspá- 
vají dìti ukolébavkou nebo je tiší dlouhým „ššššš…“. 
Také hlasitý pláè, smích, nevìdomé pobrukování 
v situacích, kdy jsme nervózní, to vše jsou generace- 
mi ovìøené zpùsoby, jak zvukem vyrovnat v tìle 
napìtí.

Pokud i vy sami chcete vyzkoušet úèinky muzi- 
koterapie, mùžete se pøijít podívat do Ekocentra, 
kde se každý ètvrtek od 16 hodin koná. Další 
(nepravidelná) setkání jsou pak v Mateøském 
centru Ostrùvek, pøípadnì na bøeznových Dnech 
Tibetu. Nejjednodušší je ale zaèít hned: zkrátka 
zpívat, zpívat a zpívat. Amélie



lepší sázet jej na chránìná místa u zdi. Jednak proto, 
že tam lépe kvete a také proto, že je možné jej 
rozvádìt po opoøe. Když roste ve volném prostoru, 
dorùstá zhruba jednoho a pùl metru do výšky i do 
šíøky. Není pøíliš hustý. U opory dokáže dorùst tøeba 
i tøí metrù a jeho tenké vìtve dokážou vytvoøit zají- 
mavou poloprùhlednou stìnu. Vyhovuje mu polo- 
propustná zem. Jinak zvláštní nároky nemá. Dá se 
dobøe øezat. A øezem se z nìj dají vychovat i sympa- 
tické malé stromeèky do kvìtináèe. Je zajímavé nasa- 
dit tìsnì k sobì jasmín nahokvìtý a køovitý (Jasmi- 
num fruticans L.). Jasmín nahokvìtý kvete v zimì 
a køovitý zas pøes léto. Jinak si jsou dost podobné. 
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Rady pro zahrádkáøe

V ošklivì studených zimních dnech najednou vzpo- 
mínám na léto, kdy jsem chodila s mojí babièkou do 
bøízek, které rostou blízko ostrovské pekárny. Roste 
tam taky hodnì rùznobarevných kytièek a babièka je 
sbírá do proutìného košíku. Moc jsem døív nero- 
zumìla tomu, proè ty kytièky suší, vždy� potom ztrá- 
cejí barvu?! Jenomže vèera jsem to pochopila. Zaèalo 
mi totiž téct z nosu a škrábat v krku. Lehla jsem si pod 
peøinu a babièka mi pøinesla èaj, z kterého se kouøilo. 
A jak bájeènì vonìl! Divila jsem se tomu, a babièka mi 
tedy vysvìtlila, že ty kytièky jsou vlastnì bylinky, které 
léèí rùzné nemoci. Jsou plné sluníèka a nìjakých 
zdravých látek, které cucají z pùdy. A pøedstavte si, 

Stolní tenis TJ Ostrov

 

Umístìní po první polovinì soutìže

Zveme pøíznivce stolního tenisu na mistrovská utkání, 
která se uskuteèní v tìlocviènì ZŠ. J. V. Myslbeka. 
Uvedené termíny jsou pevné.
Divize muži
14. února 9.30 hod. Slovan Karlovy Vary A - TJ Ostrov 
B, 9.30 hod. TJ Ostrov A - Slovan Karlovy Vary B 
28. února 9.30 hod. Slavoj Kynšperk A - TJ Ostrov A, 
9.30 hod. TJ Ostrov B - Jiskra Aš A 
Krajský pøebor 1. tøídy mužù
14. února 9.30 hod. SK Merklín A - TJ Ostrov C, 14.30 
hod. Baník Sokolov A - TJ Ostrov C 
28. února 9.30 hod. TJ Ostrov C - Slovan Karlovy 
Vary C 
Vstupné zdarma, pøezùvky s sebou. Více na: 
www.tjostrov.estranky.cz.

Divize muži: 1. místo TJ Ostrov B. Družstvo ve složení 
Jiøí a Jan Provazníkovi, Pavel Koláø a Martin Jandák 
s 10 výhrami a jednou remizou vedou tabulku. 
6. místo TJ Ostrov A. Družstvo ve složení Radek 
Novák, Martin Èonka, Jakub Provazník a Ivan 
Vysocký s šesti výhrami, jednou remizou a ètyømi 
prohrami si drží klidný støed tabulky.
Krajský pøebor 1. tø. muži: 7. místo TJ Ostrov C. 
Družstvo ve složení Jaroslav Jandák, Václav Babor, Jan 

Jasmín nahokvìtý 
(Jasminum nudiflorum)

Jeden z malých zázrakù pøírody. Považte: únor, 
nikde ani list, a ten keø kvete a voní. Nápadné 
žluté kvìty do prùmìru dvou centimetrù zdobí 
tenké dlouhé, tvarem spíše ètvercovité, vìtévky. 
Nìkdy kvete i celou zimu. Zjara vyraší drobné 
trojèetné, støídavì rostoucí, navrchu tmavoze- 
lené listy rovnìž o velikosti asi dvou centimetrù.

Jasmín nahokvìtý k nám zavítal až z daleké Èíny 
a zdomácnìl v našich zahradách do té míry, že jsme 
skoro zapomnìli, že máme i naše evropské druhy. Je 

únor

18.00 Zahájení, zprávy 
18.25 Pod lupou (anketa)
18.30 Vaøíme s vámi 
18.40 Rozcestník
18.50 Gymnázium (dokument) 

18.00 Zahájení, zprávy
18.25 Pod lupou (anketa) 
18.30 Škola hrou
18.45 Jungle

           
18.00 Zahájení, zprávy
18.25 Pod lupou (anketa) 
18.30 Videotip 
18.40 Otázky pro starostu 
18.50 Gymnázium (dokument) 

             
18.00 Zahájení, zprávy 
18.25 Pod lupou (závìreèná diskuse)
18.45 Promìny

Dne 1. ledna 2009 bylo spuštìno digitální 
vysílání základní programové nabídky v ostrov- 
ské kabelové televizi. 

Set top boxy pro digitální pøíjem kabelové 
televize je možné zakoupit v prodejnì Elektro-S. 

Do digitální základní nabídky byl zaøazen novì
i program TV Barrandov, který bude do konce 
ledna pøeveden do analogové základní nabídky 
a naopak z analogové nabídky bude do digitální 
pøeveden program ZDF. Tento krok je nutný 
z dùvodu kapacity základní programové nabídky 
vysílané analogovì, která je co do poètu pro- 
gramù nemìnná. Do rozšíøené programové na- 
bídky byly novì pøidány programy AXN Crime, 
AXN Sci-Fi, Sport 5. 

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. 

5. února

12. února

19. února     

26. února    

Upozornìní pro diváky

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

Nové místo pro pøedplatitele
Od 8. prosince je v provozu nové kontaktní 
místo ve Sbìrnì Sazky v Domì kultury. Naším 
cílem je zkvalitnìní poskytovaných služeb, 
snadnìjší pøístup a pøijatelnìjší provozní doba.

Další zmìnou je zasílání veškerých informací, 
týkajících se provozu kabelové televize, vyúèto- 
vání a pøehledù o platbách a zasílání upomínek 
tìm, kteøí jsou s platbou ve zpoždìní. Tyto in- 
formace 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. 

Šneèice 
Rùža 
dìtem

dìti, že vás èaj z bylinek uzdraví jenom tím, že ho 
budete pít a schováte si ho v bøíšku. A tak jsem si pro 
vás pøipravila lidovou øíkanku, kterou se urèitì 
všechny nemocné dìti uzdraví:

Milé dìti, ví nìkdo z vás, jak vypadá bylinka, která 
zahání rýmu? Možná jich nìkdo bude znát i víc? 
Nakreslete aspoò jednu a obrázek nám pøineste 
nejpozdìji do konce února do Infocentra v Domì 
kultury Ostrov. Vybereme ten nejzdaøilejší a jeho 
autora odmìníme dvìma volnými vstupenkami na 
nìkterý z poøadù pro dìti. 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! 

Snìhuláci, ti se mají,
nekašlou a nekýchají,
i když kmotru Meluzínu
pozvou ráno na hostinu.

Soutìž šneèice Rùži

Text a kresba Martina Novotná

Milan Jandourek

Sport

Hofman st. a Jan Hofman ml. jsou po nìkolika smol- 
ných zápasech na sedmém místì s tøemi výhrami 
a šesti prohrami. Žáci: Družstvo ve složení Ondøej Vik, 
Michael Kopta, Tomáš Wolf a Karolína Vysocká 
odehráli první polovinu Okresního pøeboru st. žákù 
a zvítìzili ve všech utkáních. Po zásluze jim patøí 1. 
místo se ziskem plného poètu bodù (skóre 36:4).
Okresní pøebor jednotlivcù 2008/2009: Žáci TJ 
Ostrov se zúèastnili v kategorii ml. žákù (Vysocká, Vik, 
Koptová), st. žákù (Kopta, Wolf, Vik, Vysocká) a doro- 
stencù (Vysocká). Nejúspìšnìjším žákem je bezespo- 
ru Karolína Vysocká, která i v kategorii dorostenek 
vybojovala medaile a s dìvèaty o sedm let staršími 
odehrála vyrovnané partie. Mladší žáci: dvouhra: 
1. Karolína Vysocká, titul Okresní pøebornice, 3. Ond- 
øej Vik, ètyøhra: 1. Ondøej Vik, titul Okresní pøeborník, 
1. Karolína Vysocká, titul Okresní pøebornice, mix: 
2. Vysocká, Vik, 3.-4. Koptová. Starší žáci: dvouhra: 
3. Tomáš Wolf, ètyøhra: 2. Wolf, Kopta, mix: 3. Vy- 
socká, Vik. Dorostenci: dvouhra: 3. Vysocká, ètyøhra: 
1. Vysocká, titul Okresní pøebornice. Muži: Okresním 
pøeborníkem ve dvojhøe se stal Jiøí Provazník. Okres- 
ními pøeborníky ve ètyøhøe se stali Jiøí a Jakub Provaz- 
níkovi. Právo startu na krajském pøeboru jednotlivcù 
vybojovali Jiøí Provazník, Jakub Provazník a Ivan 
Vysocký. Ivan VysockýHana Ševèíková
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Ètenáøské pøíspìvky

Je chvályhodné, že se trošku zvýšil poèet parkovacích 
míst, ale stejnì se problematika nevyøešila. Kolem 
18. hodiny nenajdete místo na parkování, možná po 
pùl hodinì ježdìní kolem dokola. 
Pøed domem 1180-1182 jsou umístìny velkoobje- 
mové kontejnery na tøídìný odpad. Je to „krásný“ 
pohled z oken tohoto domu, nehledì na to, že vìèný 
nepoøádek kolem kontejnerù je další velký problém. 
Kromì jiného, pøi vysypávání nádob do sbìrného vo- 
zu se nièí vìtve stromu, který stojí vedle nich. V celé 
západní Evropì se tyto nádoby umis�ují na okraj 
obytné zóny, jen v Ostrovì pøímo do pohledu køižo- 
vatky a pohledu z oken. Pøitom u výmìníku vedle 
domu 1180-1182 je tolik místa. A když se podíváte 
z oken tohoto domu do zadní èásti, je to též strašný 
pohled: rozjeté koleje kolem chodníku pro pìší atd. 

„Kose, kose, èerný ptáku“ a také další rozmarná 
písnièka „Zpíval kos kosici fistulí...“ vyjadøuje náš dobrý 
vztah k tomuto milému ptáèkovi. Díky bohaté zeleni 
našeho mìsta je zde dost rozšíøen. Jak naznaèuje pí- 
snièka, kos je sice èerný, kosice však šedoèerná. Nelze 
jej pøehlédnout pro jeho hopsavý pohyb po zemi 
a houpavý nízký let, tím ménì pak pøeslechnout. Vždy� 
nás oblažuje zpìvem od raného jara èasto až do 
èervnových dnù. Mnohým z nás uniká, jaký je to 
„umìlec“. Zná nespoèet trylkù, které stále obmìòuje. 
Dovede do nich zakomponovat i zvuky a tóny, které 
k nìmu doléhají z okolí. Koncem kvìtna a zaèátkem 
èervna jsme pak svìdky toho, jak v dobì hnízdìní 
a následující péèi o kosata pilnì sbírá v trávì zejména 
deš�ovky, kterých dovede složit do zobáku až deset 
kouskù. Pozdìji pak uèí mladé létat, pøièemž èasto 
køikem upozoròuje na nebezpeèí. A také jich hrozí! 
Jsou to nejen koèky, ale pøedevším straky, které se 
ovšem zamìøují hlavnì na kosí vajíèka a novì naro- 
zená kosata. Staøí s nimi pøitom svádìjí urputné, ovšem 
vesmìs marné boje. Straka se tu rozšíøila, nebo� nemá 
v podstatì nepøátele a v souèasné dobì je hlavním 
škùdcem všech menších a malých ptaèích druhù. Kos 
již od února èi bøezna vymezuje svým zpìvem své te- 
ritorium, pak staví hnízdo a láká do nìj kosici. Kosice 
s mladými, na rozdíl od kosa, je pták tažný, který pøezi- 
muje nìkde v teplejších krajích a na jaøe se s nimi vrací. 
V poslední dobì kosi zpívají neobvykle déle a vlastnì 
marnì a zbyteènì. Je tomu tak proto, že partnerku 
nenacházejí. Tìch se totiž s mladými vrací stále ménì. 
Snad jich èást tahem zahyne, nebo je odrazuje zdejší 
nebezpeèí plenìní hnízd? A tak se mùže vbrzku stát, že 
kosí zpìv budeme slýchat ménì a ménì, èasto dùsled- 
kem toho, že staøí pomøou a nástupci nebudou. Orni- 
tologové, je tu nìjaké vysvìtlení èi možné východisko? 

Desky osobností 
Do této skupiny patøila mramorová deska, o které 
jsem se pouze doèetl ve Struèných dìjinách mìsta 
Ostrova, které sepsal faráø Sommer. Deska byla 
osazena 4. øíjna 1865 na mìstské radnici na poèest 
návštìvy císaøe Františka Josefa I., který sem zavítal 
23. èervna 1864. Kdy pamìtní nápis budovu radnice 
opustil, už asi nezjistíme. 

Další deska, již novodobìjší, musela se zmìnou doby 
do depozitáøe. Byla odhalena s velkou slávou v roce 
1976 na fasádì restaurace Myslivna. Programu 
odhalení jsem se tehdy osobnì zúèastnil, dokonce 
nafotil pár snímeèkù, ale kdeže se dnes asi negativ 
nachází! Text na desce, na dnešní dobu závadný, nás 
informoval o konferenci, jejíž výsledek dal podnìt 
k založení KSÈ na Karlovarsku (tehdy se psal 30. le- 
den1921 a ti lidièkové to asi ještì mysleli upøímnì). 
Jen o kousek dál, na budovì prùmyslové školy, 
èteme zlatý nápis z 13. kvìtna 1962. Uctívá památku 
obìtí koncentraèního tábora Ostrov; velkolepé 
pietní akty se zde již nekonají, ale vzpomínkový vìnec 
zatím nechybí nikdy - a to je asi dobøe. 

Nyní vejdeme branou do Starého mìsta a pro- 
hlédneme si nìkolik památek na ostrovské rodáky èi 
osobnosti, kteøí v našem mìstì žili a pracovali. 
Dlouhá ulice èp. 102: zde žil pensionovaný uèitel 
Kühnl, autor Dìjin mìsta Ostrova vydaných v nì- 
meckém jazyce v roce 1923. V zadním traktu zámku 
(dnes Rastattské nádvoøí) jest možno objevit pamìtní 
kámen s nápisem datovaným 4. dubna 1991, kdy byla 
v Rastattu podepsána dohoda o partnerství s naším 
mìstem. O pár krokù dále, v nice Pohledové zdi 
v Žižkovì ulici, spatøíme pamìtní desku odhalenou 
4. øíjna 1998 na poèest J. C. F. Fischera, dvorního 
kapelníka bádenských markrabat a autora mnoha 
skladeb barokní hudby. Projdeme-li Zámeckým par- 

Kose, kose, èerný ptáku

Úprava chodníkù a parkovacích 
míst v Severní ulici

Rozhlédni se, èlovìèe - èást II.
Tentokrát bych vás rád seznámil s pamìtními deskami a destièkami, které se v našem mìstì dají objevit 
na místech, kde se cosi výjimeèného událo. Nìkdy mají jepièí život. Instalují se, pak zase ruší, mizí 
v depozitáøích nebo sbìrných surovinách, opìt se instalují. Kladou se k nim vìnce, nebo se do nich buší 
majzlíkem. Naše mìsto asi není žádnou výjimkou. Pamìtní desky v našich ulicích mùžeme rozdìlit do 
tøí skupin. Deska a osobnost (èi skupina osob), deska a souèasnì vysazený strom a koneènì deska 
s oslavou dobøe vykonané práce. 

kem, máme možnost na zdi klášterního areálu èíst 
jméno Josef Loschmidt. Byl to žák ostrovského 
piaristického gymnázia, fyzik a chemik, který roku 
1869 vypoèítal velikost molekuly vzduchu. Velice 
zajímavé, že?

Poslední dvì desky z této skupiny najdeme již v nové 
èásti mìsta. Na budovì ,,výškovky“ byl 29. kvìtna 
1993 Konfederací politických vìzòù odhalen nápis 
na pamì� vìzòù, díky jejichž práci se v 50. letech naše 
mìsto tak nebývale rozrostlo. Zatím nejnovìjší pa- 
mìtní nápis (odhalený v øíjnu 2008) je vzpomínkou 
na Otu Hofmana, spisovatele a scenáristu, jehož 
jméno nese velice známý dìtský filmový festival. 
Desku najdete v prostoru mezi Domem kultury 
a restaurací Družba.

Na dohled hlavní brány ostrovského zámku roste 
v malém parèíku od roku 1950 lípa. Nápis pod ní nám 
øíká, že to je dílo èlenù Sboru dobrovolných hasièù na 
poèest Mírového sjezdu v Sokolovì. S Lípami re- 
publiky, zasazenými 27. øíjna 1968 k 50. výroèí vzniku 
Èeskoslovenské republiky, nás seznámí tabulka umís- 
tìná u vchodu do ZŠ v Májové ulici. A malinký ne- 
nápadný kámen s nápisem, ukrytý v zeleni Mírového 
námìstí, nás informuje o tom, že 12. dubna 2003 
tento strom zasadil prezident ÈR Václav Klaus. 
Bohulibá èinnost.

Pøednì je to nápis na budovì pošty a realizace 
Projektu teplofikace v letech 1999-2000. Další nápis 
je na zadní èásti budovy Mìstského úøadu: Projekt 
nové komunikace Klínovecká, rok 2007. Poslední 
desku uvidíme pøi návštìvì klášterního areálu: 
povedený Projekt Historický Ostrov v letech 2005-
2007. 

Pamìtní deska a výsadba nové zelenì 

Naše mìsto a dosažené úspìchy

Lubomír Mayer, dopisovatel OM 

Foto: Lubomír Mayer

Ing. Jiøí Krejèí, Ostrov

P. Gregor, Ostrov

Kontejnery na separovaný odpad (tzv. iglú) byly 
umístìny pøed dùm 1180-1182 v souladu s projektem, 
odsouhlaseným Dopravním inspektorátem Policie ÈR. 
V tìchto místech totiž není možné zøídit parkovací stání 
- jednalo by se o stání v køižovatce (Severní-Masary- 
kova). Kontejnery se posunuly dál od obytného domu 
a na stromech se provedl zdravotní øez. Místo bylo 
zvoleno i s ohledem na to, že ke kontejnerùm se musí 
dostat velké nákladní vozidlo pro jejich vyprázdnìní. 
Je také potøeba si uvìdomit, že nepoøádek okolo kon- 
tejnerù zpùsobují pøedevším obyvatelé okolních ob- 
jektù, kteøí sem svùj odpad nosí. Snažíme se zvyšovat 
poèty stání pro auta, ale není možné držet krok s ex- 
plozivním nárùstem poètu vozidel obèanù, nehledì na 
to, že se mìsto nemùže stát jedním velkým parko- 
vištìm bez kousku zelenì. 

Odpovìï starosty mìsta

Ing. Jan Bureš, starosta mìsta 

Redakce nezodpovídá za vìcnou správnost obsahu ètenáøských pøíspìvkù.
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Pøestože Klášterec nad Ohøí územnì nepatøí pøímo do 
regionu Ostrovsko, je jako blízké výletní místo Ostro- 
vanùm snadno dostupný. Návštìvníky láká øadou hi- 
storických památek: zámek se stálou výstavou porce- 
lánu, výstavní radnice, Thunská hrobka. Kolem zámku 
na bøehu Ohøe se rozkládá velký park s mnoha vzác- 
nými døevinami. Okolí pavilonu s vývìrem Evženky, 
klášterecké minerálky, dostává také parkovou úpravu 
a poèítá se i s otevøením léèebných lázní. Klášterec je 
dostupný vlakem, pøípadnì pìšky z nedalekého Per- 
štejna. Z perštejnského nádraží se jde pøes most a pak 
silnicí vpravo podle øeky Ohøe do osady Èernýš. 
Odtamtud se pokraèuje po èervené turistické znaèce 
pøes chatové osady až k Evžence (asi šest kilometrù). 

Zimní radovánky - fotografie mìsíce Fotoklubu Ostrov. Autorka Lenka Køížová

Už zase øešíme následky nezøízeného prosincového 
pøejídání, jsme rozèarováni nìkdy až k pocitu podob- 
nému zoufalství, že nedokážeme dodržet vlastní no- 
voroèní pøedsevzetí a jen sledujeme, jak nám pøibývají 
další kila? Zlobíte se na mì, že to øíkám v množném 
èísle, nebo se pøece jen trochu poznáváte?
S tím dobrým jídlem je to takové zrádné, vìtšinou si 
øekneme: „Vždy� je to jen dnes,“ nebo: „Je to jen o Vá- 
nocích a pak už budu zase jíst normálnì...“ Ale ouha, 
jedna chu� plodí druhou, po Vánocích se ospravedl- 
níme sváteèním obdobím nebo nutností dojíst zbytky, 
pøípadnì studeným poèasím (je potøeba obalit se 
trochu tukem), dennì si øíkáme: „Dnes naposled,“ na- 
jednou to nebere konce. 

Nedávno jsem se opìt pøesvìdèila, jak moudré byly 
naše babièky, které jedly jen to, co jim vyrostlo na 

Pod èarou
Støídmost nadevše

zahrádce nebo na poli, jen tehdy, když mìly hlad 
a energii spotøebovávaly plynule pøi práci a chùzi do 
vedlejší vsi, kam vozily na trh pøebytky. Ne nadarmo 
vešel do hovorové øeèi „zdravý selský rozum“. Samo- 
zøejmì, že není možné dnes žít a stravovat se tak jako 
lidé pøed sto lety, ale ta základní moudrost, která nám 
øíká, že i dobrého máme užívat pomálu, platí stále.

Ve snaze být co možná nejzdravìjší jsem se stravovala 
podle zásad léèebné výživy, kterou doporuèuje Mi- 
chio Kushi. Hodnì mi to pomohlo, to nemùžu popøít, 
krásnì jsem zhubla, cholesterol šel dolù, ale nìjak mi 
pøitom nedošlo, že nejsem Japonec a nežiju u moøe, 
a proto bych asi nemìla jíst moøskou zeleninu v po- 
dobì rùzných druhù øas, nebo bych jich alespoò ne- 
mìla jíst velké množství a už vùbec ne dennì. „Èím víc, 
tím lépe,“ øíkala jsem si však a byla stoprocentnì pøe- 

svìdèená, že když je to zdravé, je to tak správnì. Nikde 
na sáèku s moøskými øasami nebyl uveden obsah jódu 
a mne ani nenapadlo, že by ho v øasách mohlo být 
tolik, že to èlovìku mùže uškodit. A tak jsem si bìhem 
tìch nìkolika let pøivodila poøádné problémy, ze kte- 
rých se dostávám dodnes. 

Posmìváèkové to komentovali slovy: „Zdravou výži- 
vou do hrobu!“ a já si se zpoždìním a pocitem provi- 
nilosti pøipomnìla pravidlo, které jsem slýchávala jako 
dítì, ale nìjak jsem je zapomnìla zavést do vlastního 
života: „Støídmost je vždycky nejlepší!“ V té vìtì je tím 
dùležitým slùvkem „vždycky“. Tedy støídmost nejen 
v pití alkoholu, mlsání sladkostí, užívání tukù a dalších 
neøestech, které rozpozná snad každý, ale právì støíd- 
most i v tìch „správných“ vìcech, jako je napøíklad pro- 
pagovaná moderní zdravá výživa. Tak a� se nám to daøí! 

Irena Janeèková

Poznávejme svùj region

Text a foto: Jiøí Ciprian
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Sraz bývalých zamìstnancù obchodního domu Prior 
se koná v sobotu 14. února v 15.00 hodin v Atlantisu 
Ostrov. 

Pøehled èinnosti v loòském roce:

Další informace o knihovnì najdete na:
 www.mkostrov.cz.  

 Celkem bylo 
v knihovnì registrováno 4402 ètenáøù, z toho 1577 
dìtí ve vìku do 15 let. Návštìvnost ètenáøù i uživatelù 
internetu a návštìvníkù našich akcí se vyšplhala až na 
63 302 osob. Poèet výpùjèek je ve srovnání s rokem 
2007 také vyšší; celkem si naši ètenáøi vypùjèili 
174 142 knihovních jednotek (knih, èasopisù a CD). 
Z jiných knihoven jsme prostøednictvím meziknihovní 
výpùjèní služby zajistili 682 knih a dokumentù, z na- 
šeho fondu jsme rezervovali celkem 1668 rezervací. 
Webový katalog knihovny, který se snažíme neustále 
zdokonalovat, je rovnìž velice dobøe využíván; prù- 
mìrnì v nìm hledá cca 95 uživatelù dennì. Kroniku, 
která je organizaèní složkou knihovny, navštívilo a je- 
jích služeb využilo v roce 2008 celkem 447 badatelù. 

Mìstská knihovna 
Ostrov Od pondìlí do støedy nabízíme dopolední program 

pro maminky na mateøské dovolené a jejich dìti ve 
vìku od jednoho roku do tøí let: Hrátky s batolátky, 
Miniškolièka, Keramická dílna. Ètvrtek je urèen Hrát- 
kám s miminky pro šestimìsíèní až roèní dìti. V pátek 
dopoledne se maminky mohou v kurzu nauèit své 
dìti masírovat, odpoledne se mohou zájemci pøijít 
pøíjemnì protáhnout a relaxovat pøi cvièení Jógy pro 
radost, zatanèit si orientální tance nebo si zacvièit na 
velkých balonech. Tìhotenský kurz, který se koná 
každý pátek od 17.00 do 19.00 hodin, je možné 
navštívit také pouze v jeho jednotlivých lekcích. 
Semináø první pomoci pro nejmenší se koná ve 
ètvrtek 26. února od 15.00 hodin (informace na tel. 
608 211 363). Nejbližší Vítání miminek v MC se koná 
v nedìli 8. bøezna od 14.00 hod., svá miminka mùže- 
te pøihlásit do 28. 2. na tel. 608 914 469. (Další Vítání 
miminek pøipravujeme na nedìli 19. dubna.) Bližší 
informace o všech akcích MC na letáècích v IC v DK 
nebo na: www.mc-ostruvek.estranky.cz. 

Mateøské centrum Ostrùvek 

14. února sobota 20.00  hod., DK Ostrov 

Tradièní vyhlášení nejlepších sportovcù mìsta 
Ostrova za rok 2008. V programu veèera je bohatá 
tombola, videoprojekce, sportovní vystoupení a ka- 
pela Las Pegas.

Setkání 
Ostrovských sportovcù

Pøátelské posezení

Dìkujeme všem, kteøí opìt otevøeli svá srdce 
a pomohli potøebným pøi sbírce ve dnech 5. až 
11. ledna v Ostrovì a okolí. Podìkování patøí i 69 
koledníkùm s jejich 23 vedoucími. 

Celkem bylo vybráno 70 210 Kè (Ostrov: 30 718 Kè, 
Hroznìtín: 17 086, Merklín: 8231 Kè, Velichov: 

Dana Kolovratníková

Výsledky 
Tøíkrálové sbírky 2009

9724 Kè, Stráž n. Ohøí: 4451 Kè). Z toho se Oblastní 
charitì Ostrov vrátí 65%, tj. 45 637 Kè (15% z vybrané 
èástky je urèeno na podporu projektù Diecézní charity 
Plzeò, 10% na humanitární pomoc v zahranièí, 5% na 
podporu projektù Charity ÈR a 5% na nezbytnou režii 
sbírky). Navrácené finanèní prostøedky budou použity 
na obnovení vybavení nìkterých pokojù našich 
uživatelù v Domovì pokojného stáøí v Hroznìtínì 
(polohovací postele, noèní stolky, skøínì ad.). 

Mgr. Tomáš Fexa, øeditel OCH

Mgr. Irena Leitnerová, 
øed. MK 

Vojtìch Písaèka 

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. 
února, uzávìrka pro pøíjem reklam 13. února. 
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Pøíspìvky a dotazy: hoffmeisterova@dk-ostrov.cz, 
Infocentrum v DK Ostrov (tel. 353 800 526), 
inzerce: bilkova@dk-ostrov.cz (tel. 353 800 525) 
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Pøíspìvky došlé po tìchto termínech nemusejí být 
otištìny!
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