
jem) tak velkou sumu, ale s jehož projektem se vìtšina z nás 
setkávala ve mìstì. Mám na mysli Ostrovskou tepláren- 
skou, a.s. a její projekt modernizace rozvodù a pøechod další 
èásti mìsta na horkovodní systém. Oba zmiòované projekty 
budou také pokraèovat i v pøíštím roce a vyžádají si jak 
dopravní omezení, tak trpìlivost nás všech. Odmìnou nám 
budou jak nové prostory pro vzdìlávání našich dìtí, tak 
zlepšení životního prostøedí.

Do roku 2010 vstupujeme všichni s nadšeným oèekáváním, 
co nového nám pøinese a dáváme si obvykle pøedsevzetí. 
V pøípadì mìsta mohu s urèitostí øíci, že jsme pøipraveni 
pokraèovat a dokonèit rozdìlanou práci z roku 2009. Jak 
jsem uvedl výše, pùjde pøedevším o pokraèování v re- 
konstrukci Paláce princù, vèetnì dopravního øešení v pøed- 
polí zámku a udìláme vše pro zdárné dokonèení výstavby 
nových sportoviš� ve mìstì. Také nás èeká rekonstrukce 
bývalých jeslí v Masarykovì ulici na mateøskou školku, 
abychom vyhovìli tìm, na které se v letošním školním roce 
nedostalo. Na novou mateøskou školku nám však nikdo 
dotaci nedá, a tak celá investièní výstavba, blížící se 40 mi- 
liónùm korun, pùjde k tíži mìstskému rozpoètu. Myslím si 
však, že jde o investici nezbytnou, která je souèástí naší vize, 
tzn. Ostrova jako mìsta pøíjemného pro život. 

Letošním rokem na podzim konèí ètyøletý mandát mìstským 
zastupitelùm, a tak nás èekají nejen parlamentní, ale i komu- 

nální volby. To vy budete hodno- 
tit práci nás zastupitelù, vy bude- 
te dávat mandát tìm, kteøí bu- 
dou pracovat v novém volebním 
období. Pøál bych si, aby byla vo- 
lební úèast vyšší než v minulých 
letech. Dùležitým vodítkem pro 
vaše rozhodování i následnou 
kontrolu by mìl být reálný a sro- 
zumitelný program. Komunální 
politika se od té tzv. vrcholové 
pøíliš neliší, vždy jde o øešení ne- 
jen aktuálních, ale i dlouhodo- 

bých problémù a tak by ti, kteøí se ucházejí o vaši dùvìru, 
mìli prokázat dostateènou odvahu. Je nutné, aby vìci øešili 
bezodkladnì a dùslednì, k tomu je nutné ovládat nejen tah 
na branku, ale i dùslednost. Schopnost hledat i netradièní 
øešení zase vyžaduje tvùrèí pøístup. To vše však nic ne- 
znamená bez vìdomí odpovìdnosti a pocitu pokory pøi 
službì vám všem, kteøí dáte zastupitelùm svou dùvìru. 
Závìrem bych rád podìkoval všem mým spolupracov- 
níkùm na Mìstském úøadì i všem zastupitelùm za jejich 
práci pro Ostrov.

Vážení a milí spoluobèané, 
pøeji nám všem, abychom si v letošním roce našli více 
èasu na svoje nejbližší, abychom umìli i dny všední 
promìnit na dny sváteèní, aby nám sloužilo zdraví, 
štìstí nás neopouštìlo a aby také práci našel každý, 
kdo pracovat chce. 

Vážení spoluobèané, 
milí ètenáøi Ostrovského 
mìsíèníku,
stalo se již tradicí, že v prvním 
lednovém èísle našeho zpravoda- 
je se k vám obracím s malou 
rekapitulací toho, co se událo 
v loòském roce a toho, co naše 
mìsto èeká v roce letošním. Rok 

2009, který je již minulostí, byl prvním rokem celosvìtové 
hospodáøské krize, která dopadla i na naše mìsto. Obávám 
se však, že to nebyl poslední rok, kdy nedobrá hospodáøská 
situace dopadla do života každého z nás, mìsto nevyjímaje. 
Nástup krize byl už v závìru roku 2008, a tak jsme již 
v pøípravì rozpoètu roku 2009 poèítali s výrazným pro- 
padem pøíjmù. Že se tento pøedpoklad ukázal jako správný, 
nám ukázalo plnìní pøíjmové stránky rozpoètu v oblasti 
sdílených daní. Zde jsme meziroènì zaznamenali propad 
pøesahující 20 milionù korun. Pøesto se nám podaøilo udržet 
rozpoèet jako vyrovnaný, a to bez jakéhokoli zadlužení 
mìsta. Nemám bohužel prostor k tomu, abych zde 
vyjmenoval všechny akce, a tak bych se zastavil jen u tìch 
nejzásadnìjších.

Nejvìtší akcí, kterou jsme v loòském roce zahájili, byla 
rekonstrukce Paláce princù pro potøeby nové a moderní 
mìstské knihovny. Tento 
projekt, i díky prostøedkùm 
z Regionálního operaèního 
programu, tedy penìz Ev- 
ropské unie, bude pokraèo- 
vat i v roce letošním. Aèkoli 
vím, že od svého poèátku 
nebyl pøijímán všemi nad- 
šenì, vìøím, že se nám jej 
v roce 2011 podaøí zdárnì 
dokonèit a všechny výhrady 
budou rozptýleny. Dalším 
projektem, který nastartoval 
svou realizaci v loòském roce, byla Rekonstrukce infra- 
struktury pro kulturu a volný èas. I zde se výrazným 
zpùsobem na financování spolupodílí Evropská unie pro- 
støednictvím Regionálního operaèního programu. V rámci 
této akce byla v roce 2009 pøedána ostrovské veøejnosti dvì 
nová høištì na fotbal. Obì jsou u Boreckých rybníkù, kdy 
jedno je úplnì nové tréninkové høištì s umìlou trávou 
a druhé vzniklo rekonstrukcí již dožilého travnatého høištì 
u pekárny. I tento projekt pokraèuje v letošním roce a dìti 
i ostatní veøejnost se doèká nového høištì na netradièní 
sporty a dìtské letní scény u Mìstského domu dìtí a mlá- 
deže. Zdaleka nejvìtší investièní akcí roku 2009 ve mìstì je 
výstavba Centra technického vzdìlávání. Zde je investorem 
Karlovarský kraj a jsem rád, že se nakonec podaøilo pøe- 
svìdèit pøedstavitele kraje, že tuto bezmála pùlmiliardovou 
investici schválili. Rád bych pøipomnìl ještì jednoho in- 
vestora, který sice ve mìstì neinvestoval (ve srovnání s kra- 
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XII. roèník

Ostrovský mìsíèník
Leden 2010 1Š�astný nový rok pøeje ètenáøùm redakèní rada OM.

Ostrovský mìsíèník

1
Již od roku 1995 vìnují Ostrovští prv- 
nímu narozenému dítìti s trvalým po- 
bytem ve správním území mìsta finan- 
èní dar. V letech 2005 až 2009 pøedával 
tento dar osobnì starosta mìsta Jan 
Bureš rodièùm narozeného potomka. 
Informaci, které dítì je první, zjiš�uje 
Odbor sociálních vìcí a zdravotnictví 
dotazem na porodnickém oddìlení 
v Nemocnici Ostrov a také v okolních 
nemocnicích. Finanèní dar byl zatím 
poskytován v následující výši. 

1995-96: 1000 Kè, 1997-98: 1500 Kè, 
1999-2000: 2000 Kè, 2001: 3000 Kè 
(I. obèánek nového tisíciletí), 2002-08: 
2000 Kè, 2009: 4000 Kè (narození dvojèat). 

Dar 
pro prvního obèánka 
roku 2010 
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Redakèní uzávìrka pøíspìvkù do 
pøíštího èísla je 9. ledna!

Miroslava Svìtlíková, 
ved. Odboru SVZ

Novoroèní projev starosty mìsta

Svoz vánoèních stromkù 

Obèan mìsta Ostrova 

Hasièi v listopadu 

Ekocentrum 

Rozhovor se Stanislavem Hoøínkem 

Anketa 

Karel Plíhal v Ostrovì 

Ostrovské kino 

Kulturní program 

Foto mìsíce 

Ostrovské sochy 

Rady zahrádkáøùm 

Mìstská policie 

Informace diabetikùm 

Hornický spolek 

Ing. Jan Bureš, starosta mìsta Ostrova

Foto: Ing. Marek Poledníèek



Ostrovský mìsíèník
Leden 20102 Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

K boji s kouøícími komíny využívá mìsto Ostrov nejen 
represivních orgánù, ale také pøispívá tìm, kteøí si sta- 
ré kotle na tuhá paliva vymìní za ekologické vytá- 
pìní, a to až jednou tøetinou nákladù. Od roku 1998 
už bylo takto vyplaceno pøes jeden milion 200 tisíc 
korun (více než 120 žadatelùm). Z dosavadního 
prùbìhu poskytování finanèních podpor na realizaci 
pøestavby topného systému z tuhých na ekologická 
paliva (1998-2009) je zøejmý stálý zájem obyvatel. 
V aktualizaci programu (2007) došlo ke zmìnì v sou- 
vislosti se stavebním zákonem platným po 1. lednu 
2007. Na zmìnu zpùsobu vytápìní se již nevydává 
stavební povolení a kolaudaèní rozhodnutí, dokonce 
nejde ani o ohlášení. Pokud neprobìhne v souvislosti 
se zmìnou zpùsobu vytápìní stavební øízení (popø. 
ohlášení na stavebním úøadu), musí žadatel o dotaci 
pøedložit potvrzení projektanta o provedených zmì- 
nách ve zpùsobu vytápìní v roce 2009 nebo 2010 
a revizní zprávu o zpùsobilosti k provozování nového 
topného média, popø. doložení jiných dokladù o pro- 
kazatelných zmìnách zpùsobu vytápìní (napø. u pøí- 
motopù). Pro rok 2009 bylo schváleno navýšení 
finanèního pøíspìvku z 80 na 100 Kè na jeden metr 
ètvereèní. Mìsto chce v poskytování tìchto podpor 
obyvatelstvu pokraèovat, ve svém rozpoètu proto vy- 
èlenilo 50 tisíc korun. Koneèné slovo však bude mít 
Zastupitelstvo mìsta. 

Rekapitulace:
1998: proplaceno celkem 137 948 Kè (10 žada- 
telùm), 1999: 210 240 Kè (21 žad.), 2000: 70 080 Kè 
(9 žad.), 2001: 152 400 Kè (15 žad.), 2002: 
126 154 Kè (13 žad.), 2003: 131 560 Kè (13 žad.), 
2004: 88 035 Kè (7 žad.), 2005: 90 350 Kè (11 žad.), 
2006: 74 153 Kè (8 žad.), 2007: 29 086 Kè (5 žad.), 
2008: 68 853 Kè (6 žad.), 2009: 59 181 Kè (3 žad.). 

V Ostrovì se speciální ochranná deratizace 
provádí pravidelnì od roku 2001, pøesto obèas 
dojde v nìkterých èástech mìsta ke zvýšenému 
výskytu nebo pøemnožení hlodavcù, pøedevším 
potkanù. Místní Odbor životního prostøedí zhru- 
ba jednou za pùl roku (nebo na základì oznáme- 
ní obèanù) kontroluje výskyt potkanù na území 
mìsta. 

Ze závìreèného protokolu firem provádìjících dera- 
tizaci vyplývá, že zvýšený poèet potkanù byl zjištìn 
zejména v okolí domù v ulicích Lidická, S. K. Neu- 
manna, Hlavní, Vanèurova, Klicperova, Tylova, U Ne- 
mocnice, Severní, Nerudova a Brigádnická. Novì je 
hlášen výskyt potkanù v okolí Pivnice Koleèko, Se- 
verní ulice. V Severní ulici byl také hlášen výskyt 
potkana v jednom pøízemním bytì. Dále byli potkani 
pozorováni obyvateli Domu s peèovatelskou službou 
na Hlavní ulici. Mimoøádná deratizace byla dopo- 
ruèena v okolí Družby a sousední Mateøské školy 
Palackého.  

Z tìchto kontrol a zpráv vyplývá, že nebudou-li 
opatøení proti hlodavcùm provádìna pravidelnì 
alespoò dvakrát roènì, pak vzhledem k vysoké repro- 
dukèní schopnosti potkanù (zejména za pøíznivých 
klimatických podmínek teplých zim) hrozí nebezpeèí 
pøemnožení všech hlodavcù. Tím mùže dojít ke zvý- 
šení rizika epidemiologicky závažných onemocnìní 
pøenosných z hlodavcù na èlovìka. I pøes nesouhlas 
Ministerstva vnitra ÈR s plošnou deratizací chce 
Ostrov zajistit svým obyvatelùm zdravé životní pod- 
mínky. Speciální ochranná deratizace bude uložena 
obecnì závaznou vyhláškou, kterou musí nejprve 
schválit Zastupitelstvo mìsta. 

Starosta obce Hájek Vít Hromádko, starosta mìsta 
Horní Blatná Robert Petro, starosta obce Krásný Les 
Jan Kaèmár, starostka obce Stráž nad Ohøí Johana 
Kováøová a starosta obce Vojkovice Luboš Garaj byli 
vyzváni pracovníky Mìstského úøadu Ostrov k podpi- 
su dohod o zmìnì veøejnoprávních smluv, které upra- 
vují výkon pøenesené pùsobnosti v oblasti øízení o pøe- 
stupcích. S obcemi Hájek a Vojkovice byly podepsány 
veøejnoprávní smlouvy již v roce 2004. S obcemi Stráž 
nad Ohøí, Krásný Les a mìstem Horní Blatná byly uza- 
vøeny veøejnoprávní smlouvy až v roce 2007. Veøej- 
noprávní smlouvy jsou uzavøeny vždy na dobu jed-
noho kalendáøního roku, tedy na dobu urèitou (do 
31. prosince 2009). Podmínkou k uzavøení uvedených 
dohod (Dohoda o zmìnì veøejnoprávní smlouvy uza- 
vøené obcemi o výkonu pøenesené pùsobnosti 
v oblasti øízení o pøestupcích) jsou platná usnesení za- 
stupitelstev obcí: Hájek, Krásný Les, Stráž nad Ohøí, 
Vojkovice a mìsta Horní Blatná, dále usnesení Rady 
mìsta Ostrov o souhlasu s uzavøením dohod a dále 
pravomocné rozhodnutí Krajského úøadu Karlovar- 
ského kraje o udìlení souhlasu s uzavøením jednotli- 
vých dohod. 

Cyklistická doprava je v Ostrovì velice populární 
u obyvatel i návštìvníkù mìsta. Cyklistickou do- 
pravu je tøeba koncepènì rozvíjet s ohledem na 
trvale udržitelný rozvoj mìsta. 

Odbor rozvoje a územního plánování zadal zpracování 
studie návrhu vedení a vyznaèení cyklotras. Cílem stu- 
die bylo vytvoøení nových cyklotras, které propojí mìs- 
to s regionálními, nadregionálními, mezinárodními cy- 
klotrasami a cyklostezkami (Cyklostezka Ohøe, trasa 
Euroregio Egrensis, cyklostezky v Krušnohoøí). Dalším 
cílem bylo využít stávající komunikace (polní a lesní 
cesty, ménì frekventované silnice) k novým cyklotra- 
sám a tím nabídnout další možnosti volnoèasového 
vyžití. Po vytipování vhodných tras bylo pøistoupeno ke 
zpracování projektu vyznaèení nových cyklotras a pro- 
vìøení nákladù na realizaci znaèení. Projekt na Cyklo- 
trasy Ostrov a okolí øeší vyznaèení celkem ètyø cyklotras 
v souhrnné délce cca 52 km: Prodloužení cyklotrasy 
2249 z Dubiny do Ostrova v délce 12,9 km, Vyznaèení 
nové cyklotrasy 2276 z Radošova pøes Ostrov do Krás- 
ného Lesa v délce 17,3 km, Vyznaèení nové cyklotrasy 

Ostrov opìt bude dávat dotaci tìm, kteøí si ve mìstì 
postaví dùm. Po dobu existence Programu finanèní 
podpory bytové výstavby (od roku 1999) bylo pøi- 
dìleno celkem 270 dotací. Z dosavadního prùbìhu 
programu za posledních deset let je zøejmý stálý zájem 
obyvatelstva. V roce 2007 došlo ke zvýšení dotace na 
koupi pozemku, vybudovanou bytovou jednotku èi 
rodinný dùm ze 100 na 150 tisíc korun. Celková èástka 
pro rok 2009 ve výši témìø pìt milionù (33 dotací) byla 
prozatím vyèerpána jen zèásti (21 dotací celkem za tøi 
miliony 150 tisíc korun). Tøi žádosti se ještì vyøizují. 
V návrhu rozpoètu pro letošní rok se poèítá s èástkou 
ètyøi miliony a 200 tisíc (28 dotací). Koneèné slovo však 
bude mít Zastupitelstvo mìsta Ostrov. 

Rekapitulace: 
1999: dotováno 27 žádostí (celkem 2 miliony 700 tisíc 
Kè), 2000: 23 žádosti (2 mil. 300 tis. Kè), 2001: 19 
žádostí (1 mil. 884 tis. Kè), 2002: 14 žádostí (1 mil. 400 
tis. Kè), 2003: 30 žádostí (3 mil. Kè), 2004: 34 žádosti 
(3 mil. 400 tis. Kè), 2005: 20 žádostí (2 mil. Kè), 2006: 23 
žádosti (2 mil. 300 tis. Kè), 2007: 31 žádost (4 mil. 650 
tis. Kè), 2008: 28 žádostí (4 mil. 200 tis. Kè), 2009: 21 
žádost (do 15. listopadu - 3 mil. 150 tis. Kè). 

V Ostrovì se mìní výše úhrady za odvoz odpadù 
v roce 2010 (od roku 2007 až dosud zùstávaly ceny za 
svoz a likvidaci odpadù bez navýšení). V tomto roce 
dochází k navýšení výše úhrady za provoz systému 
shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání 
a odstraòování komunálních odpadù pro uživatele 
systému o 3,47 %. Dùvodem je, že skládka Èinov zvýšila 
pro tento rok poplatek za uložení odpadu o 5 % pro 
všechny druhy odpadu. Navýšení ceny odsouhlasila 
Rada mìsta svým usnesením v souladu s Obecnì 
závaznou vyhláškou mìsta Ostrova o nakládání s ko- 
munálním odpadem. 

V návaznosti na narùstající poèet dlužníkù a ob- 
jem pohledávek u poplatkù a pokut ukládaných 
jednotlivými odbory Mìstského úøadu Ostrov 
a Mìstskou policií projednala Rada mìsta návrh 
postupu pøi vymáhání tìchto pohledávek. 

Podle novì schválených pravidel Mìstský úøad u ob- 
èanù, kteøí povinnost uhradit poplatek èi pokutu 
nesplní ve stanoveném termínu ani ve lhùtì dané 
výzvou k zaplacení, kterou všichni dlužníci buï již 
obdrželi (u starších dluhù) nebo obdrží, pøistoupí 
k vymáhání dlužné èástky formou exekuce dle daòo- 
vého øádu. Bude se jednat o exekuci na finanèní pro- 
støedky na bankovních úètech, na mzdu, dùchod, 
dávky v nezamìstnanosti až po exekuci na movitý 
majetek dlužníka. Náklady, které mìstu v souvislosti 
s provádìním exekuce vzniknou, budou vymáhány 
po dlužníkovi spoleènì s pohledávkou. Celkovì po- 
hledávky evidované Mìstským úøadem Ostrov u po- 
platkù a pokut pøesáhly již èástku pìt milionù korun. 

Ostrov chystá deratizaci

Mgr. Lucie Mildorfová, ved. Odboru KSVS

Vymáhání dluhù 
na poplatcích a pokutách

Ing. Jana Punèocháøová, tajemnice MÚ Ostrov

Odvoz bude zajištìn ze stanoviš� kontejnerù 
vždy v pondìlí: 4. ledna, 11. ledna, 18. ledna, 
25. ledna, 1. února.

Prosíme obèany o dodržení uvedených termínù. 

Termíny svozu 
vánoèních stromkù 

Karolina Gottschierová, Odbor SMM

Mìsto opìt nabízí 
dotaci na stavbu 

Poplatek za odvoz odpadù 
se zvyšuje

Dohody o zmìnì 
veøejnoprávních smluv 

V listopadu se v Ostrovì narodilo devìt dìtí, zemøelo 
sedm obèanù. Manželství uzavøely dva páry. K trva- 
lému pobytu ve mìstì se bìhem listopadu pøihlásilo 
23 osob, odstìhovalo se jich 12. Celkovì tedy ve 
mìstì pøibylo 13 obèanù. Prùmìrný vìk ostrovských 
obyvatel v listopadu 2009 byl 41,07 let. Celkový 
poèet obyvatel hlášených v Ostrovì (vèetnì pøileh- 
lých obcí) k 30. listopadu 2009 byl 16 979. 

Zmìna stavu obyvatel 
mìsta Ostrova 
v listopadu 2009

Dotace 
na zmìnu vytápìní v Ostrovì 

2011 z Vojkovic pøes Kvìtnovou a Vykmanov do 
Suché v délce 17,3 km (èást stezky bude zapojena do 
projektu Støíbrná stezka Silberstrasse) a Vyznaèení 
cyklotrasy 2013 z Moøièova do Hájku s možností per- 
spektivního prodloužení ve smìru na Velký rybník 
v délce 4,7 km. Navržené trasy vnesou do okolí Ostro- 
va systémové a pøehledné propojení dle ustálených 
pravidel; bude zahrnuto do sítì Klubu èeských turistù. 

Ing. Jana Urbánková, ved. Odboru MM

Karolina Gottschierová, Odbor SMM

Oznaèení místní cyklotrasy

Ing. Jana Urbánková, ved. Odboru MM

Mgr. Richard Štìpánovský, Odbor RÚP

Matrika MÚ Ostrov Mgr. Lucie Mildorfová
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Od zaèátku roku 2010 se mýtné v Èesku rozšiøuje 
i na dodávky a malé kamiony. Užiteèné rady, tarif- 
ní tabulky, mapy a dokumenty ke stažení jsou pøi- 
praveny na portálu www.mytocz.cz, k dispozici je 
také 24hodinová bezplatná infolinka 800 698 629 
(800 Mytocz).

Povinnost platit mýtné na dálnicích, rychlostních silni- 
cích a vybraných komunikacích 1. tøídy se od 1. ledna 
rozšiøuje na všechna vozidla, jejichž povolená hmotnost 
pøesahuje 3,5 tuny (u souprav je urèující pouze hmot- 
nost tažného automobilu). Mìlo by se jednat až o 80 ti- 
síc malých nákladních vozidel a dodávek z okolních 
zemí a z tuzemska, které slouží pøedevším drobným 
a støedním podnikatelùm, pro zásobování obchodní sítì 
a firem èi expresní pøepravu zboží. Lehèí dodávky tak 
následují kamiony s hmotností 12 tun a výše, které 
platí mýtné již tøi roky a za tu dobu od nich stát vybral 
17 miliard korun.

Výška tarifu za ujetí jednoho kilometru se liší podle typu 
použité silnice, poètu náprav vozu a jeho emisní kate- 
gorie, pøípadnì podle denní doby. Povinnou palubní 
jednotku pro placení mýtného si øidièi nebo provozo- 
vatelé vozidel poøizují na více než 250 oznaèených 
distribuèních (nejèastìji èerpacích stanicích) nebo kon- 
taktních místech, umístìných v krajských mìstech. Na 
místì zaplatí vratnou zálohu 1550 Kè a poté si nepøe- 
nositelnou elektronickou krabièku umístí na pøední sklo 
mimo stìraèe tak, aby nepøekážela ve výhledu. 

Pøed poøízením palubní jednotky by si øidiè mìl roz- 
myslet, jaký platební kanál pro nìj bude nejvhodnìjší. 
Zda bude platit mýto dopøedu (tzv. PrePay), tedy že si 
bude do jednotky nabíjet potøebnou èástku ještì pøed 
jízdou, nebo zaplatí až následnì (tzv. PostPay), napøí- 
klad na fakturu. Zmiòovaná distribuèní místa slouží pro 
øidièe, kteøí platí mýto dopøedu. Pøi první registraci po- 
tøebují osvìdèení o technickém prùkazu, øidièský prù- 
kaz, doklad o emisní tøídì a vyplnìný registraèní formu- 
láø. Kontaktní místa slouží naopak pro uživatele, kteøí 
chtìjí platit mýto následnì, napøíklad na fakturu. Ti po- 
tøebují k první registraci živnostenský list (výpis z OR, 
prùkaz totožnosti), kopii technického prùkazu, doklad 
o emisní tøídì a vyplnìnou Dohodu o podmínkách 
následného placení. 

Pøed jízdou už zbývá jen zkontrolovat, zda poèet náprav 
deklarovaných na instalované palubní jednotce odpo- 
vídá skuteènosti.                    

Školský zákon vymezuje termín pro konání zá- 
pisu dìtí do prvních tøíd na období mezi 15. led- 
nem a 15. únorem. Pro školní rok 2010/2011 se 
zápis budoucích prvòáèkù v Ostrovì uskuteèní ve 
všech základních školách. Rodièe dìtí s trvalým 
pobytem v Ostrovì obdrží pozvánku k zápisu 
s údajem o spádové škole jejich bydlištì (ulice). 
Zákonný zástupce je povinen pøihlásit k zápisu 
k povinné školní docházce dítì, které v období od 
31. srpna 2009 do 1. záøí 2010 dosáhne šestého 
roku a dìtí s odkladem povinné školní docházky. 

ZŠ Ostrov Masarykova 1289 
18. ledna 2010 od 14.00 do 17.00 hod., 19. ledna od 
14.00 do 17.00 hod.

ZŠ Ostrov Májová 997
15. ledna 2010 od 14.00 do 18.00 hod., 16. ledna od 
9.00 do 12.00 hod.

ZŠ J. V. Myslbeka a MŠ Ostrov Myslbekova 996 
18. ledna 2010 od 14.00 do 17.00 hod., 19. ledna od 
14.00 do 17.00 hod.

S sebou k zápisu zákonný zástupce pøinese: obèanský 
prùkaz rodièe, rodný list dítìte, prùkaz pojištìnce a poz- 
vánku z MÚ, pokud ji obdržel; cizinci pøinesou cestovní 
pas a doklad o pobytu dítìte na území ÈR.

Pøednostnì budou do školy pøijaty dìti ze spádového 
obvodu pøíslušné školy. V pøípadì nenaplnìní kapacity 
školy budou pøijímány i dìti z jiných obvodù dle kritérií, 
která budou k nahlédnutí pøi zápise èi na internetových 
stránkách škol. Další informace na adresách jednotli- 
vých škol: www.1zsostrov.cz, www.3zsostrov.cz, 
www.zsjvm.cz. 

Øeditel Ostrovské teplárenské, a. s. Tibor Hru- 
šovský již ètvrtým rokem nabízí mateøským ško- 
lám v Ostrovì finanèní dar, urèený na úhradu 
pronájmu ledové plochy na zimním stadionu 
k výuce bruslení dìtí. 

Nabízenou èástku 100 tisíc korun rozdìluje mezi 
mateøské školy, které se v daném roce do výuky 
bruslení zapojí. V tomto školním roce se již podruhé 
nepodaøilo získat rodièe dìtí z Mateøské školy Masa- 
rykova, tudíž by uvedená èástka byla rozdìlena mezi 
zbývající ètyøi mateøské školy. 

Letošní rok zahajujeme spoleènou výstavou fotografií 
autorù Lenky Køížové a Miloslava Køížka s výstižným 
názvem Doteky pøírody. Výstava bude instalována 
v prostorách Mìstské knihovny od 8. ledna a potrvá 
do 27. února. Srdeènì zveme. Podrobné informace 
na: www.mkostrov.cz. Všem našim ètenáøùm dìkuje- 
me za pøízeò v uplynulém roce a za celý kolektiv 
knihovny pøejeme v novém roce hodnì osobních 
i pracovních úspìchù. 

Již tradiènì vás touto dobou vyzýváme ke 
spolupráci pøi hledání úspìšného spoluobèana, 
který ve sportu, školství, umìní, vìdì a dalších 
oblastech dosáhl vynikajících výsledkù, je úspìš- 
ný ve své celoživotní èinnosti nebo byla jeho 
aktivita v roce 2009 pro mìsto Ostrov mimoøád- 
nì významná. Máte-li tip na takového kandidá- 
ta, podejte písemný návrh do podatelny Mìst- 
ského úøadu v Ostrovì nejpozdìji do 8. února 
2010. Uveïte jméno a adresu navrhovaného 
a pøidejte struèné zdùvodnìní, proè je (z vašeho 
pohledu) právì on vhodným kandidátem na 
èestný titul. K návrhu pøipojte i své jméno a vaši 
kontaktní adresu.

Tento titul udìluje mìsto Ostrov od roku 1997; 
ocenìní zatím získali: Zdeòka Èepeláková, Dagmar 
Èurdová, Ivan Matouš (1997), Jana Rùžièková, Irena 
Konývková (1998), Božena Poledníèková, Miroslav 
Kitzberger, Vladimír Novotný in memoriam (1999), 
Jan Zborník (2000), Jaroslav Fiala (2001), Lidmila 
Hanzlová, František Kùs (2002), Helena Valová, 
Stanislav Sojka (2003), Eva Pluhaøová, Vladimír Vít 
(2004), Radim Rulík (2005), v roce 2006 nebyl titul 
udìlen, Marie Petrášová, Walburga Mikešová 
(2007), Vojtìch Písaèka, Jiøí Navara (2008). 

Dìkujeme vám pøedem za spolupráci a projevený 
zájem. 

Nemocnice má nový poèítaèový tomograf CT, jehož 
provoz byl zahájen v prosinci minulého roku, stejnì 
jako provoz pojízdného rentgenologického pøístroje 
pro intenzivní péèi. Zároveò bude využito nepøímé 
digitalizace vèetnì zavedení systému PACS. Vyšetøení 
výpoèetní tomografií (CT) je moderní zobrazovací 
metoda, která využívá prozáøení rentgenovými pa- 
prsky k vytvoøení obrazù lidského tìla. Vzniká vrstvo- 
vé zobrazení, které dovoluje posuzovat zmìny ve 
vnitøních orgánech. Zobrazení výpoèetní tomografií 
je indikováno pøi akutních i chronických onemocnì- 
ních. Mezi bìžnì provádìná vyšetøení patøí zobraze- 
ní mozku, páteøe, hrudních orgánù, bøišních a pánev- 
ních orgánù. Mezi speciální typy vyšetøení patøí zo- 
brazení cévního systému vèetnì srdce pomocí CT-
angiografie, dále vyšetøení tlustého støeva CT-kolo- 
nografie nebo tenkého støeva CT-enterografie. 

Realizací této investice dojde k podstatnému urych- 
lení a zkvalitnìní diagnosticko-terapeutického proce- 
su, zlepšení dostupnosti péèe pro klienty, zmìnì or- 
ganizace èinnosti na RDG oddìlení, rozšíøení spektra 
a rozsahu poskytovaných služeb Nemocnicí Ostrov. 

Informace o mýtném

Novinky z Nemocnice Ostrov  

MUDr. Jiøí Štefan 

Zdroj: www.mytocz.cz

Obèan mìsta Ostrova 
roku 2009

Šárka Kvasnièková

Finanèní dar 
mateøským školám

Mgr. Dagmar Shánìlová, Odbor KSVS

Zápis dìtí do prvních tøíd 
základních škol 

Mìstská knihovna Ostrov 

Mgr. Irena Leitnerová

Dagmar Shánìlová, Odbor KSVS  

Finanèní dar pomùže mateøským školám zapojeným do výuky bruslení.                                                                                     Foto: Archiv



taci patøí žákùm Zeronikovi, Bláhovi, Knechtlové, 
Friesecké, Kùrkové, Belicové, Kloudovi a Beš�ákovi. 
Mladší žáci (Zeronik, Pašek, Fikrt, Kašin, Klokoèník, 
Kalašová, Dohnal a Vrábel) vyhráli florbalový turnaj 
ostrovských škol. Na škole se také konala tradièní 
recitaèní soutìž žákù I. stupnì. Vítìzi se ve svých 
kategoriích stali žáci Blažek, Knechtlová a Bleha. Žáci 
0. až 2. tøíd navštívili pøedstavení Divadla Z Bedny 
O smutném drakovi, v prvních prosincových dnech 
se další dìti potìšily umìním žákù ZUŠ v rámci 
pøedvánoèních pøedstavení. Jednou z mnoha aktivit 
historického kroužku v tomto školním roce je projekt 
zmapování bývalých hradù v povodí Ohøe. V øíjnu 
dìti prozkoumaly trosky Himlštejna nedaleko obce 
Stráž nad Ohøí. 

Také Den otevøených dveøí byl vydaøený, stejnì jako 
výjezd do školy v pøírodì s tradièní návštìvou Mi- 
kuláše a ohòostrojem, netradièním výletem do Plznì, 
cyklistickým výšlapem do Nového Dvora a neèeka- 
ným cvièným poplachem vèetnì následné evakuace. 
Zpestøení pobytu prý „bylo hustý“. Pyžamová párty 
spojená s módní pøehlídkou a další doprovodné pro- 
gramy (lanová dráha, Laser Game, k obìdu svíèková 
nebo buchtièky s vanilkovým krémem) jistì nováè- 
kùm na „školandì“ pøinesly spoustu nových zážitkù. 
Je tøeba pøiznat, že i pár slzièek ukáplo. Prý neš�astnì 
zamilovaným sedmákùm. Závìrem pøejeme všem 
ètenáøùm OM pevné zdraví a trochu toho štìstí 
v novém roce. 

Stavba nové školy, která by se mìla stát i novou 
dominantou Ostrova, úspìšnì pokraèuje a stav- 
baøi se èiní, aby pøedem stanovené termíny do- 
drželi. Pravidelné kontrolní dny na stavbì uka- 
zují, že termín dokonèení první fáze v pololetí 
letošního roku není nièím ohrožený. 

V zámecké budovì se poèátkem prosince uskuteènil 
již tradièní Den otevøených dveøí, v nìmž škola ote- 
vøela své prostory zájemcùm o studium z øad žákù 
9. roèníkù i široké veøejnosti. Díky organizovaným 
svozùm, které SPŠ zajistila pro žáky z Perninku, Nejd- 

ku, Chodova, Nové Role a Karlových Varù i indivi- 
duálním prohlídkám rodièù a dìtí se po škole prošly 
zhruba ètyøi stovky návštìvníkù, zajímajících se o obo- 
ry vyuèované v zámku i Dolním Žïáru. Nejvìtší zájem 
byl o Autotroniku a Informaèní technologii, ovšem ani 
další obory si na nezájem stìžovat nemohly. Vedle 
prezentací jednotlivých oborù se škola pochlubila ce- 
lou øadou nových ocenìní a pohárù, napøíklad dru- 
hým místem v krajském kole piškvorkáøské soutìže, 
vítìzstvím v krajském kole pøespolního bìhu i šestým 
místem v celorepublikovém finále, nechybìly ani po- 
háry za druhá místa v krajských kolech atletického 
poháru Corny a turnaje ve stolním tenisu. Souèástí 
prohlídky školy byla i možnost navštívit studentskou 
soutìž v sí�ové høe Counter Strike, kterou skupinka 
nadšencù zorganizovala pro pøíchozí i sobì pro ra- 
dost. Díky multimediálním tabulím se mohly pre- 
zentovat aktivity, které se staly oblíbeným zpestøením 
výuky; zájemci tak vidìli fotografie z odborných ex- 
kurzí i akcí, které rozšiøují obzory støedoškolákù. Mezi 
poslední se øadí návštìva ostrovské vìznice s ukázkou 
nìkterých dovedností, která by se neuskuteènila 
bez laskavého svolení vedení vìznice ve Vykmanovì, 
nebo výprava k našim západním sousedùm na ad- 
ventní trhy.

Souèasní studenti ètvrtých roèníkù se již nemohou 
doèkat 5. února, kdy se v prostorách karlovarského 
Grandhotelu Pupp uskuteèní tradièní maturitní ples. 
Pokud by ètenáøi mìli zájem o vstupenku, a� kon- 
taktují telefonicky nebo emailem v druhé polovinì 
ledna sekretariát školy, jen tak se pøímo na místì 
dozví, jaká pøekvapení si pro návštìvníky plesu letošní 
maturanti pøipravili. 
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Zprávy ze škol

ZŠ J. V. Myslbeka 
a MŠ Ostrov

Mgr. Vladimír Vízdal

Poslední mìsíc roku byl i u nás plný horeèné pøed- 
vánoèní aktivity. Ve všech tøídách se zhotovovaly roz- 
manité výrobky, které bylo možno vidìt i zakoupit na 
tradièní prodejní výstavce. Nemálo žákù se pøitom 
ještì zapojilo do nácviku na vánoèní besídku. Mimo 
to si tøídy zpøíjemnily pøedvánoèní èas návštìvou 
MINIDIVadélka ZUŠ, kde zhlédli program žákù dra- 
matického a hudebního oboru. Mnozí z nás se mohli 
také obdivovat klientùm ÚSP Mariánská na jejich 
Vánoèní akademii v Domì kultury. A pak tu ještì byly 
tzv. mikulášské dílny, neobvyklé zpestøení, spoèívající 

V listopadu navštívily dìti ze školní družiny divadelní 
pøedstavení Pohádka o Vánocích a zakleté èepièáøce. 
Byly se podívat v Ekocentru a zaèaly pravidelnì 
navštìvovat solnou jeskyni. Tažení žákù I. stupnì 
v gymnastickém trojboji bylo završeno vítìzstvím 
v krajském pøeboru. Vzhledem k tomu, že soutìž 
nemá další navazující kolo, staly se naše dìti regio- 
nálními šampiony. Podìkování za vzornou reprezen- 

Naše jednotka byla vyslána ke 12 událostem: osmi 
požárùm, jednomu úniku látek, dvakrát poskytla 
technickou pomoc a pomáhala u jedné dopravní 
nehody.

Co nás èeká v roce 2010:

Výbìrem:
1. listopadu: V ranních hodinách došlo k požáru 
podkroví v obytném domì v Dalovicích. Na místo 
vyjely také jednotky z Karlových Varù, Hájku, Tašovic 
a Dalovic.
2. listopadu: Na tøech místech v Ostrovì hoøely kon- 
tejnery (v ulicích Horská, Májová, U Nemocnice).
15. listopadu: Dopravní nehoda mezi osobním vo- 
zidlem a stavebním strojem v obci Merklín. Pøi nehodì 
došlo ke zranìní tøí osob.
29. listopadu: Opìt požáry kontejnerù v Ostrovì, 
tentokrát na osmi místech.

Na konci února to bude hasièský ples, tentokrát s ob- 
mìnami v organizaci plesu i v hudební produkci. Ve 
spolupráci s DK Ostrov pro vás opìt pøipravíme Jarní 
klášterní slavnosti spojené s oslavami sv. Floriána, 
patrona hasièù. Zaèátek èervna je nerozluènì spojen 
s oslavami Dne dìtí a soutìží v požárním útoku, kterou 
mùžete zhlédnout v Zámeckém parku. O letních prázd- 
ninách plánujeme letní dìtské soustøedìní, pokud 
poèasí bude pøát, pak v záøí (ve spolupráci s DK Ostrov) 
Drakiádu a 5. prosince Mikulášskou besídku.
Pro potøeby JSDH Ostrov zakoupilo mìsto Ostrov 
koncem loòského roku vozidlo s šestistupòovou pøe- 
vodovkou. Toto zásahové vozidlo nahradí dosud po- 
užívaný, již zastaralý typ. 

Všem ètenáøùm pøeji mnoho štìstí, zdraví a úspìchù 
nejen v novém roce. Zároveò bych chtìl všem podì- 
kovat za pøízeò v letech minulých, také Ostrovskému 
mìsíèníku za spolupráci. Tímto se s ètenáøi louèím, 
nebo� svoji èinnost u hasièù v Ostrovì jsem ukonèil 
s koncem roku 2009. 

Vážení spoluobèané, dovolujeme si vás opìt po- 
žádat o spoluúèast na charitní akci, která se bude 
konat v Ostrovì a okolí ve dnech 4. až 14. ledna. 

Sbírka je vyhlášena již podesáté Charitou ÈR a v našem 
mìstì je organizována naší charitou. Sbírka se stává 
tradièní akcí tohoto druhu v našem regionu. Výtìžek 
bude urèen opìt na obnovení vybavení nìkterých 
pokojù našich uživatelù v Domovì pokojného stáøí 
v Hroznìtínì, konkrétnì na zakoupení napø. šatních 
skøíní apod. Z celého výtìžku sbírky se nám již tradiènì 
vrátí 65%, (15% z vybrané èástky je urèeno na podporu 
projektù Diecézní charity Plzeò, 10% na humanitární 
pomoc do zahranièí, 5% na podporu projektù Charity 
Èeská republika, která sbírku vyhlásila a 5% na nezbyt- 
nou režii sbírky).

Sbírka konaná v roce 2009 díky pochopení vás všech 
vynesla v Ostrovì, Hroznìtínì, Merklínì, Velichovì 
a Stráži nad Ohøí celkem 70 210 Kè. Díky nám navráce- 
né èástce ve výši 45 637 Kè se podaøilo novì dovybavit 
dva pokoje v Domovì pokojného stáøí v Hroznìtínì.

Dìkujeme vám, kteøí jste opìt otevøeli svá srdce a po- 
mohli pomáhat potøebným.

Hledáme ochotné koledníky - dìti, pøípadnì vèetnì 
jejich dospìlých vedoucích skupinek. Prosíme vás, 
pojïte spoleènì s námi pomáhat potøebným, bez vás 
tolik nedokážeme. 

Kontakt: Oblastní charita Ostrov, tel. 353 821 821, 
777 767 050.

O vyúètování budeme informovat bezprostøednì po 
sbírce. Další informace: Kabel Ostrov, letáèky. 

Výzva ke spolupráci 
s Tøíkrálovou sbírkou 
2010

Ostrovští hasièi v listopadu

Za Oblastní charitu: øeditel a koordinátor sbírky 
Mgr. Tomáš Fexa

Pavel Všelko 

Novoroèní bilance SPŠ

Mgr. Libor Háèek

ZŠ praktická a ZŠ speciální

Daniela Brodcová

v rozdìlení dìtí do uèeben dle jejich zájmù. O tom, 
jak naši chlapci a dìvèata rádi soutìží, jsme se 
pøesvìdèili jednoho páteèního dopoledne v bývalé 
školní jídelnì na soutìži se zamìøením na ekologii. 
V této výzvì, plné vìdomostních kvízù a provìrek 
dovedností, se mìøili žáci II. stupnì. Zúèastnili jsme se 
i soutìže o nejlépe výtvarnì zpracovaného vánoè- 
ního kapra, kterou vyhlásil ostrovský Dùm dìtí. Ve 
tøetí kategorii nad 10 let získaly žákynì Hudeèková 
a Dinková 1. místo, Šindeláøová 2. místo a 8. tøída jako 
celek byla ocenìna zvláštní cenou za kolektivní práci. 
Pøejeme hodnì zdraví, štìstí a úspìchù v roce 2010! 

Zájemci navštívili i elektrotechnické dílny.
Foto: Ing. Dana Ptáèková

Foto: Archiv ZŠ praktická a ZŠ speciální
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Zprávy ze škol MDDM Ostrov

ZUŠ Ostrov

Václav Hraba, ved. EC

Zimní florbal 

Vítìzství obhajují chlapci ZŠ Májová Ostrov a dívky 
ostrovského gymnázia. Turnaj je urèen i pro mimo- 
ostrovské florbalisty. Družstvo chlapcù 4.-5. tøíd tvoøí 
tøi hráèi a brankáø, dívek 6.-7. tøíd tøi hráèky v poli 
a brankáøka (nutná pøilba s chránièem). Pøihlášky škol 
v MDDM pro 4.-5. tø. do 7. 1., pro dívky do 14. 1. 
Prezence od 8.30 hod. v tìlocviènì ZŠ Masarykova. 
Propozice k dispozici na školách. Výsledky se zapo- 
èítávají do Olympiády ostrovských škol.

Novoroèní setkání 

Na pravidelném setkání se sejdou dobrovolní a ex- 
terní pracovníci MDDM, kteøí svùj volný èas vìnují 
dìtem  ve více než stovce zájmových kroužkù.

Plavecké kurzy

Desetihodinové plavecké kurzy 
Pøihlaste se v MDDM v pracovní dny 8.00-18.00 hod.
Úterý 16.00 hod. Neplavci, od 12. 1.
Støeda 16.00 hod. Rodièe a dìti, od 13. 1.
Ètvrtek 16.00 hod. Neplavci, od 14. 1.
Pátek 16.00 hod. Plavci, od 15. 1.

Pololetní prázdniny v MDDM
Otevøené herny 

Konzolové a deskové hry, hry na PSX3, Nintendu 
WII, X-BOX 360, šipky, stolní a PC hry, airhockey, 
stolní tenis, kuleèník (od 12 let), vše zdarma

Informace
MDDM po-pá 10.00-18.00 hod., tel. 353 613 248. 

9. ledna  hoši 4.-5. tø.  
16. ledna dívky 6.-7. tø.  

22. ledna 18.30 hod., MDDM

leden až bøezen

29. ledna 9.00-17.00 hod.

Pøed blížícím se pololetním vysvìdèením zaèala smrš� 
písemných prací, zkoušení a známkování. Každý se rád 
v duchu vrátí do klidnìjších chvil adventu, napø. roz- 
svícení vánoèního stromu za doprovodu koled žákù 
4. A, B a flétnièkového souboru. Pøedvánoèní období 
bylo pro naše žáky úspìšné i po stránce sportovní. 
Zaèátkem listopadu soutìžily mladší závodnice II. stup- 
nì (Kelenamová, Brédiková, Tillingerová, Holeèková 
a Hlaváèková) na krajském kole pøespolního bìhu. 
Dívky obsadily 5. místo. Žáci I. stupnì (Paterová, Dvo- 
øáková, Jelínek, Abrahám ze tøetích tøíd a Køížová, 
Vašáková, Vyleta a Oláh z pátých tøíd) vyrazili na další 
soutìž MSO v gymnastickém trojboji. Skonèili na 
3. místì. Poté se odehrálo v bazénu ZŠ Masarykova 
školní kolo v plavání, kde jsme vybírali ze 40 dìtí nej- 
lepší plavce pro soutìž, která se konala koncem listo- 
padu. Plavci vybojovali 2. postupové místo do finále 
okresního kola. Naše družstvo tvoøili žáci Køížová, 
Nekvindová, Märzová, Prennig, Hlaváèková, Tanci- 
budková, Štìpán, Vyleta, Pavlík, Adámek, Ešler a Šolc. 
Zimního poháru ve florbalu se zúèastnili florbalisti 
2. a 3. tøíd ze všech ostrovských škol. Naši repre- 
zentanti (Abrahám, Zedníèek, Èervenka, Lemáková, 
Perutek, Hála a Liška) obsadili 3. místo. Obì šesté tøídy 
se vypravily do Èernošína u Mariánských Lázní, kde se 
dozvìdìly, co se dìje s vytøídìným odpadem, jak se 
dál zpracovává. S prùvodcem si prošly i skládku; jak se 
zakládá, vytváøí a jak se poté krajina skládky rekultivuje. 
V prosinci žáci 2. A, B a 5. B navštívili divadelní 
pøedstavení Mrazík v Karlových Varech. Celý I. stupeò 
navštívil krásnì pøipravenou vánoèní akademii v Ma- 
riánské. Zde vystupovali i žáci 4. B jako hosté spolu 
s uèitelkou Hanou Markvartovou. Dìkujeme za po- 
zvání a krásný zážitek. Na naší škole se také uskuteènil 
semináø kooperativního vyuèování. Navštívilo nás šest 
uèitelù z partnerské školy v nìmeckém Nordhausenu. 
Pro hosty byl pøipraven bohatý program, na kterém se 
podíleli vyuèující i žáci. Nìmeètí uèitelé se seznámili 

Rádi vás pøivítáme na Dni otevøených dveøí

Vìøíme, že máme našim hostùm co ukázat. Bìhem 
nìkolika posledních let byly témìø kompletnì zre- 
konstruovány a vymalovány všechny uèebny, na vy- 
soké úrovni je vybavení moderní didaktickou techni- 
kou. V souèasnosti škola disponuje napøíklad ètyømi 
poèítaèovými uèebnami, 16 dataprojektory a ètyømi 
interaktivními tabulemi. V každé uèebnì je alespoò 
jeden poèítaè. Školu ovšem nedìlají poèítaèe a po- 

V letošním roce èeká Gymnázium tradiènì mno- 
ho událostí, standardních i zcela nových. O všech 
vás rádi budeme prùbìžnì informovat. Jako prv- 
ní z nich nás èeká 16. ledna Den otevøených dve- 
øí. Škola bude dokoøán od 9.00 do 13.00 hodin. 

Program

Minivedra v MINIDIVadélku. Pøedstaví se žáci 
I. roèníku LDO pod vedením Lucie Velièkové. 

 
Zimní hrátky. Zahrají žáci Jaroslava Chmelíka, 
Š�epánky Hamar a Jiøího Novotného. 

Interní koncert. Zahrají žáci hudebního oboru.

Být èi nebýt VII. Se svými monology a dialogy se 
pøedstaví žáci LDO pod vedením Ireny Konývkové. 
Vstupné 30 Kè

Pohádka O Anèe, která… Pro školy hraje soubor Na 
poslední chvíli pod vedením Lucie Velièkové.

18. ledna 17.00 hod. 

19. ledna 17.00 hod., sál ZUŠ

21. ledna 17.00 hod., sál ZUŠ 

22. ledna 19.00 hod., MINIDIVadélko ZUŠ 

26. ledna 9.00, 10.00, 11.00 hod., 
MINIDIVadélko ZUŠ  

Májový trojlístek

Mgr. Michaela Hanakovièová 

Gymnázium Ostrov 

Jaroslav Chmelík, zást. øed.

Mgr. Libor Velièka 

Ekocentrum 
Hrátky se snìhem

Dílna pro všechny šikovné ruce, zamìøená na stavbu 
snìhulákù a jiných objektù ze snìhu a ledu. V pøípadì 
nepøíznì poèasí bude sníh nahrazen jinými materiály. 
Vhodné i pro školní družiny.

Ledová odyssea

Støednì nároèný turistický výlet do okolí Horní Blat- 
né, Blatenského vrchu a Potùèek. S sebou vezmìte 
dùkladné obleèení a obutí podle aktuálního poèasí. 
Návrat do 18.00 hod. Informace a pøihlášky do 28. 1. 
v Ekocentru. 

Povídání o…
…„Zazimovávání rùzných druhù zvíøat.“ Pøedevším 
o zvíøecích druzích, žijících na našem území a zpùso- 
bu, kterým se vyrovnávají se zimním obdobím. Bližší 
info a rezervace telefonicky. 

Víkendové prohlídky pro veøejnost

Od prosince do 
bøezna prohlídky 
pouze ve všední 
dny 13.00-16.00 
hod. (pokud v da- 
né pracovnì  prá- 
vì neprobíhá pra- 
videlná zájmová 
èinnost). 

O víkendech je z dùvodu zazimování zvìøe pro 
veøejnost uzavøeno. Délka tohoto období se mùže 
mìnit podle aktuální situace.

Informace: Ekocentrum po-èt 10.00-18.00 hod., pá 
10.00-16.00 hod. (tel. 353 842 389, 731 615 658). 

22. ledna od 13.30 hod. 

30. ledna       

Šárka Märzová, ved. oddìlení PÈ

Foto: Archiv ZŠ Májová

Prezentace chemie                           Foto: Archiv Gymnázia Ostrov

s vedením, budovou a historií školy. Prùvodkynìmi jim 
zde byly žákynì 8. a 9. tøíd, po Starém Ostrovì ná- 
vštìvu provedli žáci 9. tøíd a objednali jsme pro nì 
i prohlídku klášterního areálu. Vìnovali se i teorii ko- 
operativního vyuèování, pøedevším roli uèitele, vytvo- 
øení pracovních skupin, hodnocení produktu a procesu 
ad. Den byl zakonèen v divadélku ZUŠ. Nejprve vy- 
stoupil náš flétnièkový soubor pod vedením Jany Svo- 
bodové a zpìváèci ze 4. A s uèitelkou Michaelou 
Hanakovièovou. Poté hosté a uèitelé zhlédli divadelní 
pøedstavení ZUŠ Ruby a Garnet v anglickém jazyku. 
Další den byl vìnován návštìvì Karlových Varù, 
procházce po kolonádì a muzeu Becherovky. Semináø 
pokraèoval diskusí o konkrétním použití metod, jejich 
výhod a nevýhod. Setkání bylo ukonèeno veèeøí, kde 
hosté obdrželi upomínkové a propagaèní pøedmìty. 
Nìmecká koordinátorka projektu Gisela Nowotny 
ocenila profesionální a zároveò pøátelský pøístup vede- 
ní školy. Dìkujeme všem vyuèujícím a žákùm podíle- 
jícím se na setkání a pøejeme jim hodnì energie v práci 
na projektu. Další návštìva žákù a uèitelù se uskuteèní 
v únoru (více na: http://majovyusmev.blog.cz/). 

mùcky, ale lidé. Proto jsme rádi, že návštìvníkùm bu- 
dou k dispozici všichni vyuèující, kteøí jim rádi sdìlí 
všechno o studiu na naší škole i o svých pøedmìtech. 
Výchovný poradce bude informovat o podmínkách 
pøijímacího øízení. Do Dne otevøených dveøí jsou kaž- 
doroènì aktivnì zapojeni i studenti, kteøí asistují pro- 
fesorùm nebo pøipravují pro návštìvníky atraktivní 
program, napøíklad v podobì fyzikálních èi chemic- 
kých pokusù. Rádi uvítáme všechny zájemce o stu- 
dium na naší škole i jejich rodièe. Tìšíme se ale i na 
návštìvu našich absolventù nebo rodièù souèasných 
studentù, kteøí mohou poznat Gymnázium opìt troš- 
ku jinak. Každoroènì navštíví naši školu pøi Dni otev- 
øených dveøí asi ètyøi stovky hostù. Budeme potìšeni, 
bude-li jich letos ještì více.

Všem ètenáøùm pøejeme úspìšný rok 2010. Aèkoliv 
se témìø všude stále ještì setkáváme s dopady eko- 
nomické krize, víme, že zbývá øada oblastí, kterých se 
nedotýká. Jistì k nim mùžeme zaøadit napøíklad vztah 
k dìtem, jejich výchovu, pøedávání vìdomostí a zna- 
lostí a k tomu nezbytný (nejen) pedagogický opti- 
mismus. Doufáme, že nám vydrží co nejdéle. 



Co je vaší nejvìtší 
zálibou?

Kde jste se nauèil fotografovat?

Jak vypadá život profesionálního 
fotografa?

Záliby mám dvì, ale nedoká- 
žu jednu z nich upøednostnit. 
Jednou je cestování a druhou 
fotografování. Oba koníèky 
se dokonale doplòují. Nelze 
si pøedstavit být na dovolené 
a nepoøídit si žádnou fotku, 

a tak mi nezbývalo, než tyto záliby dokonale sjednotit. 
Na kteroukoli z mých cest s sebou beru veškerou 
techniku: fotoaparáty, objektivy, stativ, filtry, filmy, da- 
lekohled a také videokameru. 

Jsem samouk. Poté, co jsem získal první fotoaparát, 
bylo nutné dokoupit vybavení do fotokomory jako 
zvìtšovací pøístroj, lampu, misky a spotøební (chemic- 
ký) fotomateriál, fotografické papíry. To bylo na za- 
èátku. Dopøedu jsem ani netušil, kolik dalších krokù 
budu muset ještì udìlat, abych se za své výsledky 
nemusel stydìt. To znamenalo jen jediné: vìnovat 
všechen svùj volný èas tomuto zájmu. K prvotnímu vy- 
bavení jsem èasem dokoupil další pøíslušenství, a to již 
na zhotovování fotografií barevných.

V rámci podnikání jsem se i já stal obìtí denní øehole 
malého podnikatele, to znamená, že pracuji od brzké- 
ho rána až pozdì do noci. K tomu samozøejmì patøí 
v prùbìhu dne focení zadaných zakázek, pøemis�ování 

odnìkud nìkam, vyvolávání filmù barevných i èerno- 
bílých a zhotovování všech velikostí fotografií - dle 

Nejvíc mì asi pøekvapil život Inuitù (nesprávnì Esky- 
mákù) v Grónsku. Pøedstavoval jsem si iglú, kožešiny, 
mráz a tak. Asi jsem byl v jiné lokalitì ostrova, protože 
tam byl život civilizovaný, vládnul tam alkohol, kuøivo, 
motorové èluny… Z dalších zkušeností stojí za zmínku 
také napadení slonem v Jižní Africe, pobyt na policejní 
stanici ve mìstì Cuzco v Peru nebo návštìva u kmene 
Šuárù, lovcù lebek.

Rád se vracím hlavnì do Jižní Ameriky, ta mi uèarovala 
pøi mém dlouhodobém pobytu v letech 1995 až 1996. 
Od té doby jsem tuto oblast navštívil ještì nìkolikrát 
a vždy jsem byl spokojen se svým programem, pokaž- 
dé jsem poznal jiná místa a zažil rùzná dobrodružství. 
Jižní Ameriku mám rád pro její ojedinìlost, panenskou 
pøírodu. O pùlroèním pobytu v tìchto konèinách jsem 
dokonce vydal cestopisnou knihu, která barvitì popi- 
suje náš pohyb po ètyøech zemích tohoto kontinentu. 
Vypráví o všem, co jsme v dobrém i špatném absol- 
vovali, co jsme navštívili a co jsme navštívit nestihli. 
Èemu se bránit a èemu jít naproti, jak se vžít do men- 
tality domorodcù a žít v souladu s pøírodou. Nejdál 
jsem byl v Tichomoøí, tj. Nový Zéland, Francouzská 
Polynésie, USA, to vše naráz, když jsme s kolegou 
podnikli cestu kolem svìta. Ještì mi chybí poznat 
rovníkovou Afriku; sever i jih afrického kontinentu 
mám již prozkoumaný. V souèasné dobì cestuji se 
svou pøítelkyní, která je podobného zamìøení, takže se 
vzájemnì doplòujeme. 

Nejvíc mì zajímá život lidí v cizích zemích. Lidé jsou 
zde vìtšinou bezprostøední, vstøícní, bezproblémoví. 
Samozøejmì fotím i krajinu, která je rozmanitá a spe- 
cifická pro tu kterou zemi. Nebráním se ani zachycení 
života zvíøat v jejich prostøedí. Asi nejradìji mám svùj 
snímek zachycující desetiletou pasaèku ovcí u jezera 
Titicaca.

Zlepšil bych zejména vztah lidí k pøírodì. Aby za- 
chovávali zdroje, nenièili flóru, neodhazovali volnì 
odpadky, hlavnì chemikálie a plasty. Zkrátka, aby si vá- 
žili pøírodního prostøedí, dokud ještì existuje. 
.

Kterou zemi jste si nejvíc oblíbil?

Jakou tematiku fotíte nejradìji?

Co byste zmìnil, kdybyste mìl tu moc?

požadavku zákazníka od nejmenších až po velkofor- 
mátové snímky. Stále musím prùbìžnì úètovat, foto- 
grafie expedovat - a taky se nìkdy najíst. Nyní jsem již 
nìkolik let zaveden i na zpracování digitálních snímkù. 
Vybavení na zpracování klasického barevného mate- 
riálu jsem s nejvìtší pravdìpodobností definitivnì 
odložil, ale kdo ví…

Podle atraktivity místa. Pro mì to znamená, aby v dané 
lokalitì byl pøedpoklad ještì nezkažené pøírody. Dnes 
je již samozøejmé vyhledat si pøedem informace na 

internetu, ovšem v dobì, kdy jsem zaèal intenzivnì 
navštìvovat cizí zemì, tato možnost ještì nebyla. Jedi- 
ným zdrojem byly dokumentární filmy, nabízené divá- 
kùm ve státní televizi. Zpùsob rozhodování byl tedy 
o nìco složitìjší, ale tím dobrodružnìjší. Vydat se na 
návštìvu do vzdálené zemì pøedpokládalo také nìja- 
ké riziko, ale to je v každé zemi. Neštìstí si nevybírá 
obì� ani prostøedí, to se prostì stane. 

U obyvatel nìkterých zemí jsem si potvrdil jejich bližší 
vztah k pøírodì. Èím více jsou zemì civilizované, tím 
víc se jejich soulad s pøírodou narušuje a tím víc ne- 
respektují zákony pøírody. Názornì to ukazuje zachá- 
zení s odpady. Domorodci odhazují odpad, protože 
jsou o jeho škodlivosti málo informovaní, ale Evro- 
pané jej zahazují proto, že jsou pohodlní. 
Mìl jsem i možnost ochutnat èaj z lístkù koky. V Jižní 
Americe se bìžnì nabízí na tržištích a v restauracích. 
Tato zemì v nabídce koky nezná hranice, takže každý 
jednotlivec musí umìt znát a ovládnout svùj chtíè. 

Podle èeho volíte své cestovatelské cíle?

Co jste na svých toulkách poznal nového?
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„Riziko je v každé zemi. Neštìstí 
si nevybírá obì� ani prostøedí, 
to se prostì stane. “ 

Stanislav Hoøínek má svìt jako na dlani
Známý cestovatel a fotograf Stanislav Hoøínek se pøed šedesáti lety narodil ve Staré Roli, kde žije dodnes. Vystudoval chemickou školu v severních Èechách 
a následnì byl zamìstnán v chemickém prùmyslu. Již od mládí ale obdivoval snímky známých fotografù a zajímal se o teorii fotografie. Když od rodièù dostal 
první fotoaparát, zjistil, že prvním krokem k úspìchu je nauèit se ovládat jej tak, aby mu sloužil. Po revoluci (1989) se již naplno zaèal vìnovat podnikání jako 
profesionální fotograf. Návštìvníci Staré radnice v Ostrovì ho mohou znát také jako cestovatele, jehož pøednášky se tìší velkému úspìchu.

Rozhovor vypracovala Ing. Aneta Hoffmeisterová.
Foto: Stanislav Hoøínek
O pøednášce Stanislava Hoøínka ètìte na str. 9. 



za roš�árny. V bøeznu nám ostrovští ochotníci pøipo- 
menou v repríze pohádku Èertovský mariáš a v dub- 
nu se dìti mohou tìšit na proslulou francouzskou 
pohádku Kocour v botách aneb Anèa, bubnuj! z re- 
pertoáru Divadla Elf z Prahy. Pøedstavení je kombi- 
nací klasické èinohry a tradièního jarmareèního lout- 
kového divadla. Vypráví o tom, jak ten kocour zlo- 
ducha popadne, a jak to nakonec zas dobøe 
dopadne… 
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Karel Plíhal je nejcitlivìjším a nejpoetiètìjším 
folkaøem souèasné èeské scény. 

Už pøes pìtadvacet let chodí na jeho koncerty lidé 
všech vìkových skupin, rozmanitých profesí i hudeb- 
ních vyznání. Karel Plíhal každému vždy dodá to, co 
mu chybí. Uklidnìní, pøemítání, humor a hlavnì svùj 
nezamìnitelný pøístup. Tvoøí neopakovatelné texty 
plné poetiky, hledá a nachází zajímavé rýmy a slovní 
spojení, s lehkostí je doplòuje pøíjemnými melo- 
diemi; tak vznikají jeho písnì, které spíš pohladí, než 
nakopnou. Jako umìlec se stále vyvíjí hned na nìko- 
lika úrovních. Zaprvé jako muzikant: aèkoli platí už od 
osmdesátých let za velmi schopného multiinstrumen- 
talistu, stále roste a jeho souèasná aranžérsky vyna- 
lézavá hra na kytaru má víc než k tradiènímu folko- 
vému doprovodu mnohem blíž k jazzovému, pøí- 
padnì klasickému pojetí. Neménì zajímavé je sle- 
dovat dozrávání Plíhala jako autora. Evidentní je jeho 
smìøování k maximálnímu zjednodušení, ke zkratce. 
To lze nejlépe ilustrovat na vtipných „veršovánkách“, 
kterými tradiènì prokládá své písnì. 

Dùm kultury Ostrov zvažuje pøipravit pro své 
návštìvníky v letošním roce novinku: program 
pøímých pøenosù z Metropolitní opery New York 
pro novou sezónu 2010-2011.

Zájemci, kontaktujte nás prosím nejdéle do konce 
února na tel. 353 800 514 nebo emailem: 
halova@dk-ostrov.cz. 

Devìt atraktivních titulù, pìt nových inscenací, oblí- 
bené pìvecké a dirigentské hvìzdy. (Informace o pro- 
jektu pøenosù Live in HD do ÈR na webových 
stránkách www.metinhd.cz)

Rádi bychom tyto pøenosy uskuteènili pro naše 
návštìvníky, proto ale potøebujeme vìdìt, zda o nì 
budou mít zájem. Vstupné se bude pohybovat mezi 
300 až 350 Kè za jeden pøímý pøenos. 

Po úspìšné divadelní sezónì loòského roku 
navazujeme na tradici dìtských pohádek na 
Pùdì Staré radnice. 

Letos se dìtští diváci mohou sejít již 10. ledna na 
pohádkovém pøedstavení O Jasánkovi (více na str. 9) 
a 7. února pøijede do Ostrova zahrát Divadlo nad 
Labem pohádku Dva kocouøi. Autorské loutkové 
pøedstavení pro nejmenší dìti vypráví o tom, co dva 
kocouøi, Zrzek a Mourek, celý jeden týden vyvádìli 

S kulturním programem myslíme i na dìti

Markéta Jeništová, DK Ostrov

Karel Plíhal vystoupí v Ostrovì Klášterní kostel 
praská ve švech

rep 

Anketa

V novém roce zdaleka všechno nekonèí ani 
nezaèíná. Pøesvìdèit nás o tom mùže pokraèující 
výstava v ostrovském kostele Zvìstování Panny 
Marie, plná lidové tvoøivosti, lidské trpìlivosti, 
píle a víry v podobì betlémù ostrovských sbìra- 
telù. Pro ostrovské není žádnou novinkou, pro- 
tože si ji mohou prohlédnout již potøetí. 

Výstava trvá do 14. ledna a otevøeno je každý 
den kromì pondìlí. Fotografie si mùžete pro- 
hlédnout na: www.dk-ostrov.cz. 

Letos ovšem kostel „praská ve švech“ , protože expo- 
nátù je tak velké množství, že samotní poøadatelé 
probdìli nìkolik nocí s obavou, že nebudou moci 
všechny betlémy vystavit. Nic ovšem není tak horké, 
jak to na první pohled vypadá a výsledkem je proto 
velmi zajímavá a vkusná výstava. Základem jsou 
obvyklé papírové betlémy, které mívá vìtšina domác- 
ností. Pro klášterní kostel jich hned nìkolik zapùjèila 
Zdeòka Janischová, která nám mimo jiné nabízí i bet- 
lém z perníku. Neménì dùležitým patriotem a spolu- 
tvùrcem výstavy je i Václav Nekola; pyšní se velkou 
sbírkou, která èítá na více než sto kouskù (pøes-
nì 111). Z jeho obrovské sbírky mùžeme pøedstavit 
alespoò nejnovìjší vzácný pøírùstek velmi starého 
betléma z papírmašé, tedy hmoty, ze které se figurky 
nejprve zformovaly a po vyschnutí opatøily barvami. 
Pro ostrovské jsou urèitì ohromnì zajímavé nové po- 
stavy ostrovského betléma, který tvoøí Svatá rodina 
pøed Starou radnicí a spousta postavièek, které vítají 
Ježíška. Jistou vzácností jsou betlémy z olivového 
døeva pocházející pøímo ze slavného mìsta Betléma, 
které zapùjèili sbìratelé Øíha a Nekola. Mezi oprav- 
dovou raritu bych pak urèitì zaøadila velmi starý 
skautský betlém manželù Rùžièkových. Musím øíct, že 
kostel je opravdu úžasnì zaplnìný neskuteènou šká- 
lou figurek z rozmanitých materiálù (napø. vosk, ne- 
glazovaná keramika, šustí, sklo, døevo ad.). Sbìratelù 
je, k radosti nás všech, opravdu hodnì, proto chcete-li 
se s nimi všemi seznámit, doporuèuji výstavu navštívit. 

Martina Novotná

Obliba dìtských pøedstavení na Staré radnici stále stoupá.                                                                                         Foto: Stanislav Cimbura
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Pøipravujeme v kinì 
na únor 2010

Pùjèovna DVD - novinky

DVD kino a kino dìtí

G. I. JOE
Když všichni selhávají, oni ne! Oni patøí k tajné 
elitní jednotce zvané G. I. Joe.

HANEBNÝ PANCHARTI
Film Quentina Tarantina s Bradem Pittem v hlavní 
roli. Film se odehrává v Nìmci okupované Francii.

3. ledna 15.00 hod., vstupné 25 Kè, 66 minut

Pásmo pohádek pro nejmenší diváky
Mikeš v cirkusu, Král a skøítek, Zasadil dìdek øepu, 
Èarodìjné pohádky, Zálesák, Jablka, Rohatá, Jak Žof- 
ka odhalila zlodìje, Krtek a žvýkaèka

10. ledna 15.00 hod., vstupné 25 Kè, 86 minut

Animovaná pohádka nás zavede do zábavného svìta, 
ve kterém to huèí jako v úlu. Vèelí spoleèenství jede 
už nìjakých 27 miliónù let v zajetých kolejích. Vèela 
se narodí, jde do školy, po jejím absolvování do to- 
várny na výrobu medu a tam pilnì jako vèelièka døe až 
do konce svých dnù. Èerstvému absolventovi vèelí 
univerzity Barrymu (Petr Rychlý) ta pøedstava vùbec 
nevoní, i když má skvìlou perspektivu, že po otci 
pøevezme prestižní funkci vrchního míchaèe. Barry 
totiž vzhlíží k jiné profesi. Chtìl by se stát souèástí 
týmu Pylových machrù, elitní vèelí skupiny, která 
opylovává kvìty, sbírá nektar a hlavnì má jako jediná 
výsostnou pravomoc vyletìt ven z úlu. Èeská verze

17. ledna 15.00 hod., vstupné 25 Kè, 71 minut

Pásmo pohádek pro nejmenší diváky
Krtek o vánocích, Mikeš èaruje, Rézi a Brok na vánoè- 
ním trhu, Jak køeèek snìdl dìdu Mráze,
Betlém, Snìhulákùv sen, Jak šli nadìlovat, Pane, 
k princeznám se neèuchá

24. ledna 15.00 hod., vstupné 25 Kè, 85 minut

Roztržitý vynálezce Wallace a jeho vìrný psí spo- 
leèník Gromit, úžasná dvojka z Oskarem ocenìných 
plastelínových kra�asù tvùrce Slepièího úletu Nicka 
Parka, vstupuje na filmové plátno v celoveèerní do- 
brodružné komedii. V mìsteèku zuøí zeleninová ho- 
reèka, blíží se totiž každoroèní Obøí zeleninová sou- 
tìž. Každý se chce nejen zúèastnit, ale pøedevším vy- 
hrát, proto všichni hojnì využívají služeb Wallace 
a Gromita, kteøí vlastní vynález na úèinné hubení 
všech myslitelných škùdcù. Když mìstské zahrádky, 
skrývající zeleninové poklady, zaène po nocích bezo- 
hlednì plundrovat záhadná zeleninožravá pøíšera, 
požádá poøadatelka soutìže Lady Tottingtonová 
Wallace s Gromitem, aby jejich výstavní mrkve 
a kvìtáky zachránili. Èeská verze

31. ledna 15.00 hod., vstupné 25 Kè, 74 minut

Pásmo pohádek pro nejmenší diváky
Dvanáct mìsíèkù, Požár v Kocourkovì, Štaflík a Špa- 
getka: Fotografové, Hloupý vlk,
Amálka: Jak obrátila potok, Lišajùv sen, Jak Mikeš 
zachránil Bobeše, Krtek a koberec

ÈARODÌJNÉ POHÁDKY

PAN VÈELKA

KRTEK O VÁNOCÍCH

WALLACE & GROMIT: 
PROKLETÍ VLKODLAKA

DVANÁCT MÌSÍÈKÙ 

1. až 3. pátek až nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 65 Kè, 94 minut, èeská verze

Premiéra
Je to pták? Je to letadlo? Ne, je to mechanický kluk 
Astro Boy. Byl stvoøen pro napínavá dobrodružství, 
která mùže prožít jen on. Jeho táta, slavný vìdec 
Tenma, mu do vínku dal super sílu, rentgenové 
paprsky, rychlost a schopnost létat nad oblaky. Pro- 
dukce: Hong Kong, USA, Japonsko. Žánr: animo- 
vaný, akèní, sci-fi

1. a 2. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 60 Kè, 108 minut, èeské titulky

Repríza
Zveme vás na Nový rok na idylický øecký ostrov. 
Pøijïte do kina zavzpomínat na krásné, teplé léto 
s nesmrtelnou skupinou ABBA. A aby divadelní muzi- 
kálová show Mamma Mia! na støíbrném plátnì do- 
stala punc mimoøádnosti, uvidíte v hlavních rolích 
Meryl Streep a Pierce Brosnana. Produkce: Velká 
Británie. Žánr: muzikál

7. a 8. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 109 minut

Repríza
Režisér Karel Janák pøichází s dobrodružnou komedií 
pro celou rodinu, zasazenou do støedovìku. Podaøí 
se dìtem ubránit rodnou tvrz a zvítìzit nad mnohem 
silnìjším nepøítelem? Toto tajemství budeme s hrdiny 
rozplétat v pøíbìhu plném alchymie, rytíøù a kata- 
pultù. Produkce: ÈR. Žánr: dobrodružná støedovìká 
komedie

8. a 9. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 70 Kè, 108 minut, èeské titulky (*12)

Premiéra
Jamie Foxx, Gerard Butler a Michael Gambon v dra- 
matickém thrilleru o muži, který se bez slitování roz- 
hodne pomstít tomu, kdo nechal z vìzení propustit 
vraha jeho rodiny. A nejen jemu, všem! Produkce: 
USA. Žánr: thriller

9. a 10. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 96 minut, èeské titulky

Premiéra
…aneb Moje velké øecké léto. V okouzlující roman- 
tické komedii najde turistická prùvodkynì Georgia 
sama sebe i opravdovou lásku ve chvíli, kdy to nejmíò 
èeká, vydává se do Øecka, zemì svých pøedkù, aby 
zde našla pravé kouzlo života neboli „kefi“, jak tomu 
Øekové øíkají. Produkce: USA. Žánr: ro- mantická 
komedie

14. a 15. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 65 Kè, 111 minut, èeské titulky

Premiéra
Komedie s talentovanou mladou hvìzdou Ellen Page 
a slavnou Drew Barrymore. Jak mùže mladá holka 
uniknout z nudy malomìsta v Texasu? V Austinu je 
závod na koleèkových bruslích, to by mohlo fun- 
govat. A jestli se na bruslích nepobaví znudìná holka 
z Texasu, tak diváci urèitì ano. Produkce: USA. Žánr: 
komedie

15. a 16. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 70 Kè, 101 minut, èeské titulky (*15)

Premiéra
Zlo má nový osud. Michael Myers se vrací v dìsu- 

ASTRO BOY 

MAMMA MIA 

A� ŽIJÍ RYTÍØI 

CTIHODNÝ OBÈAN 

MÙJ ŽIVOT V RUINÁCH 

VYFIÈ 

HALLOWEEN 2 

ZAKLETÝ V ÈASE, ARTHUR, 
PROROK, HERKULES 3D, TRABLE V RÁJI, 
3 SEZÓNY V PEKLE

plném pokraèování remaku klasického hororu Hallo- 
ween režiséra Roba Zombie. Film navazuje pøesnì 
v místì, kde konèil první díl z roku 2007 a sleduje 
dohru vražedného øádìní Michaela Myerse oèima 
hrdinky Laurie Strode. Produkce: USA. Žánr: horor

16. a 17. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 75 Kè, 96 minut, èeská verze

Premiéra
Ebenezer Vydøigroš (Jim Carrey) nesnáší Vánoce. 
Proto ho navštíví trojice duchù: duch Vánoc minu- 
lých, souèasných a budoucích a vezmou ho na 
fantastickou pou�, která mu otevøe oèi a odhalí prav- 
du. Produkce: USA. Žánr: animovaný, dobrodružný, 
rodinný

21. ètvrtek 17.30 hod.
Vstupné: 70 Kè, 115 minut

Repríza
S humorem, nadhledem, temperamentem, laskavou 
ironií a pochopením vypráví scenáristka a režisérka 
Marie Poledòáková pøíbìh, který mohl prožít kdo- 
koliv z nás. Nebo ještì prožít mùže. Vždy� lidské tou- 
žení po lásce je nekoneèné, stejnì jako nadìje, že nás 
láska pøece jen potká. Produkce: ÈR. Žánr: komedie

22. až 24. pátek až nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 70 Kè, 89 minut, èeská verze

Repríza
Strhující podívaná vypráví o tajném programu ame- 
rické výzvìdné služby zamìøeném na výcvik zvíøat 
pro armádní a špionážní úèely. Jeho hrdiny jsou mor- 
èata vybavená nejmodernìjší špionážní technikou, 
která bìhem filmu zjistí, že mají osud svìta ve svých 
packách. Produkce: USA. Žánr: akèní, rodinný film

22. a 23. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 70 Kè, 112 minut, èeské titulky (*15)

Premiéra
Pøed více než dvaceti lety došlo k prvnímu kontaktu 
mimozemské civilizace s lidstvem. Mimozemš�ané 
byli uprchlíky z vlastní planety. Stvoøení byla ubyto- 
vána v nouzových domovech v jihoafrickém Okrsku 
9 (District 9), zatímco se státy celého svìta doha- 
dovaly, co a jak dál. Produkce: USA. Žánr: sci-fi akèní 
thriller

28. a 29. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 70 Kè, 91 minut, èeská verze

Premiéra
Mikuláš, Vendelín, Celestýn, Kryšpín, Albín, Viktorín 
a další hrdinové senzaèních pøíbìhù dìtských knížek 
o Mikulášovi se v hrané verzi koneènì dostávají na 
filmová plátna. Za 50 let od vydání první knihy si 
Mikuláše a jeho zbìsilé spolužáky oblíbily generace 
dìtí na celém svìtì i u nás. Produkce: Francie. Žánr: 
rodinný

29. a 30. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 70 Kè, 100 minut, èeské titulky (*15)

Premiéra
Mark Hoffman pokraèuje v krvavém odkazu svého 
mentora Jiqsawa, jenž pøed léty celou zvrácenou hru 
odstartoval. Kdo si pro tentokrát zaslouží bojovat 
o svùj život? Jaké hraèky èekají na ne zcela nevinné 
obìti? A hlavnì, øekl už mrtvý Jiqsaw své poslední 
slovo? Produkce: USA. Žánr: horor

30. a 31. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 70 Kè, 97 minut, èeské titulky

Premiéra
Touží po nìm každá, ale ne každá ho mùže mít… 
Lehká komedie o notorickém svùdníkovi, který si 
vybírá zkušenìjší partnerky, které mu dokážou 
poskytnout dostateèný komfort, luxusní dárky a moøe 
sexu. V hlavní roli Ashton Kutscher a Anne Heche 
(seriál Muži na stromech). Produkce: USA. Žánr: 
komedie

VÁNOÈNÍ KOLEDA 

LÍBÁŠ JAKO BÙH 

G-FORCE 

DISTRICT 9 

MIKULÁŠOVY PATÁLIE 

SAW VI. 

SAMEC 



16. ledna sobota 20.00 hod.
Spoleèenský sál DK Ostrov

Tradièní ples Domu kultury s bohatým programem, 
tentokrát v duchu šedesátých let. Hostem plesu bude 
The Beatles Revival, bohatá tombola a pùlnoèní pøe- 
kvapení. K tanci a poslechu na spoleèenském sále 
hraje soubor Concordia show band z Mariánských 
lázní, v T-klubu Mini band pod vedením Miroslava 
Bauky, v kavárnì bude tradièní diskotéka.

Ples bude zahájen v 19.45 hod. „welcome drin- 
kem“ a pøedtanèením souboru Mirákl (Letušky).

Koncertní vystoupení Karla Plíhala je velmi komorní, 
je to koláž nejhezèích písnièek z doposud vydaných 
alb a starších i úplnì nových básnièek, které vznikly 
v dobì Plíhalovy koncertní pøestávky (2007). V poøa- 
du je dán velký prostor novým písním z chystaného 
CD Vzduchoprázdniny, které vyjde v tomto roce. 

28. ledna ètvrtek 17.00 hod., T-klub

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

Více ètìte na str. 7.

TANEÈNÍ PODVEÈER
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Pøipravujeme

STARÁ RADNICE OSTROV 

KLÁŠTER OSTROV

Kultura

PLES 
DOMU 
KULTURY 
OSTROV 
2010  

3. ledna nedìle 17.00 hod., Pùda Staré radnice

Vernisáž výstavy 
Skupina pìti výtvarníkù kolem Dalibora Stacha 
vystavuje obrazy a keramiku.
Výstava potrvá do 31. ledna.

DE  PHRASE 

Výstava pokraèuje do 14. ledna 

Neobvyklý skautský betlém, starý døevìný betlém 
zachránìný pøed znièením, také betlém oblíbeného 
ostrovského øezbáøe Václava Nekoly rozšíøený o no- 
vé postavièky, nové papírové betlémy sbìratelky 
Zdeòky Janischové, malý roztomilý betlém abertam- 
ského øezbáøe Jiøího Laina a mnoho dalších: betlémy 
z kukuøièného šustí, perníku, keramiky a skla, vyší- 
vané betlémy a další unikáty si mohou prohlédnout 
návštìvníci letošní výstavy. 
Školy, školky a družiny se mohou pøedem objednat 
na tel. 724 509 195, 351 001 003.

BETLÉMY OSTROVSKÝCH SBÌRATELÙ 

19. února pátek 19.00 hod., Pùda Staré radnice

Pøednáška Stanislava Motla
Sláva a prokletí prvorepublikových filmových hvìzd. 
Diváci se dozvìdí o životì nejslavnìjších filmových 
hercù, jakými byli napøíklad Adina Mandlová, Lída 
Baarová, Nataša Golová, Svatopluk Beneš ad.

20. bøezna sobota 20.00 hod., spoleèenský sál DK 
Ostrov 

únor (pøesný termín v jednání)

Jevištní talkshow Evy Holubové a Boba Klepla je 
zcela netradiènì v rukou divákù, a to prostøednictvím 
jejich dotazù. Každý veèer je originálem, jenž se 
nebude opakovat. Autoøi si navíc do každého dílu 
zvou zajímavé hosty. 

MRAKY NAD BARRANDOVEM

COUNTRY PLES 
DOMU KULTURY OSTROV

CO JINDE NEUSLYŠÍTE 2

22. ledna pátek 19.00 hod., Pùda Staré radnice

Pøednáška Stanislava Hoøínka
Známý cestovatel a fotograf již zde nìkolikrát s vel- 
kým úspìchem pøednášel. Tentokrát nás seznámí se 
zajímavostmi z cesty po exotickém Peru.
                                                

PERU LETOS A PØED 14 LETY

20. ledna støeda 19.30 hod. 
Divadelní sál DK Ostrov 
Ray Cooney

Divadelní pøedstavení 

Reprízu úspìšného pøedstavení uvádí Divadelní 
scéna pøi DK Ostrov. Londýnský taxikáø John žije 
spokojeným životem až do doby, kdy se jednoho 
veèera zaplete do potyèky mezi chuligány a starou 
dámou. Ke své smùle vyfasuje ránu kabelkou, která 
mu pøivodí otøes mozku a výpadek pamìti. Tím 
pádem i chaos do jeho peèlivì dodržovaného 
životního harmonogramu se dvìma ženami a ve 
dvou bytech. Jak to všechno dopadne? Pøijïte se 
podívat. Hrají: Václav Novotný, Martina Novotná, 
Lenka Novotná, Petr Pokorný, Radek Volf, Jan 
Mareš. Režie: Jan Mareš

Zahájení 25. ledna v 19.00 hod.

Poøádá Dùm kultury Ostrov 

Kurz je zamìøen na zdokonalování latinskoameric- 
kých, standardních a dalších tancù. Vyuèují se jed- 
noduché taneèní figury a variace, které navazují na 
základní taneèní kurzy. Šest lekcí po tøech vyuèo- 
vacích hodinách. Na závìr malý spoleèenský veèer 
(možnost si pozvat i pøátele). 

Termíny: po zahájení dále každé pondìlí: 1., 8., 15., 
22. února a 1. bøezna. Kurzovné 1000 Kè 

1+1=3 

POKRAÈOVACÍ TANEÈNÍ KURZ

Kurz bude otevøen v pøípadì dostateèného zá- 
jmu, pøihlášky se pøijímají v IC v DK Ostrov 
nejpozdìji do 15. ledna!

10. ledna 15.00 hod., Pùda Staré radnice 

Pohádku pro dìti uvede Divadlo Martina Hruš- 
ky Brno.
Jasánek uteèe ze služby zlému králi Umlaufovi a dìti 
ho skrývají a navádìjí Umlaufa na falešné stopy. 
Jasánek spoleènì s dìtmi Umlaufa oslabí a porazí. 
V pohádce hrají javajkové loutky.

O JASÁNKOVI

Provoz kláštera út-ne: 9.30-12.30 hod. a 13.00-
18.00 hod. 
Bìhem doby konání koncertù je provoz omezen 
pouze na prohlídky kaplí.

UPOZORNÌNÍ!
Od 15. ledna do konce února bude provozní doba 
kláštera omezena takto: út-ne: 13.00-17.00  hod.

Od ledna 2010 bude otevírací doba Staré radni- 
ce: út - ne 13.00 - 17.00, dle domluvy  (tel. 351 001 
002) možno otevírací dobu upravit. 

26. ledna úterý 19.30 hod.
Divadelní sál DK Ostrov

KAREL PLÍHAL 
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Pùda Staré radnice i sama o sobì vyhlíží pøímo 
pohádkovì, proto se není èemu divit, že ji každý 
mìsíc nìjaké to pohádkové pøedstavení 
navštíví. 

V prosinci jsme mìli možnost být souèástí Mikulášské 
besídky, kde se pøedstavila Divadelní scéna pøi DK 
Ostrov v pohádce s pøíhodným názvem Èertùv ma- 
riáš. V prostorách Staré radnice ožil páreèek hloupých 
èertù v èele s hrozivou, ale krásnou èerticí a hlavním 
pøedstavitelem pekla, samotným Luciferem. Dobro 
nám pøedstavily postavy krále a princezny, které vy- 
svobodil ze zajetí pekelných plamenù stateèný Hon- 
za. Dìti nejvíce okouzlila nešikovnost èertù a myslím, 
že nejedna holèièka obdivovala køehkou princeznu. 
Rodièe pak asi nejvíce zaujal mlsný nenasyta král.  No 
a nebyla by to pravá Mikulášská besídka bez zúèto- 
vání a následné nadílky. Musím konstatovat, že dìti 
máme v Ostrovì opravdu hodné. Smutní èerti odešli 
s prázdným pytlem. Fotografie na: www.dk-ostrov.cz 
nebo www.ochotniciostrov.estranky.cz. Ani v dalších 
mìsících nezùstaneme ochuzeni o pohádková 
pøedstavení na Staré radnici. V tomto roce k nám 
zavítá pohádka O Jasánkovi, kterou pøedstaví Divad- 
lo Martina Hrušky z Brna. 

Z jiných regionù

Až do 14. února 2010 pokraèuje výstava Knedlík - 
Kloss - Knödel aneb Knedlíkové nebe. Otevøeno: 
st - ne 9.00-12.30 a 13.00-17.00 hod. 

Vánoèní perníkové knedlíèky
30 dkg perníkové strouhanky (strouhaný perník na 
vaøení), 12 dkg mouèkového cukru, 12 dkg másla, 10 
dkg rozinek nebo sušených švestek èi merunìk, 10 dkg 
hrubì sekaných mandlí nebo oøechù, špetka soli, tøi lží- 
ce rumu, podle potøeby trocha vody, strouhaný kokos. 
Máslo a cukr utøeme do pìny. Na vál si pøipravíme 
perníkovou strouhanku, trochu soli a rozinky. Pøidáme 
pøipravenou pìnu z másla a cukru, sekané mandle 
a rum. Zpracujeme v tìsto. Podle potøeby pøidáme buï 
trochu vody, nebo strouhaného perníku. Z tìsta tvaru- 
jeme kulaté knedlíèky asi 3 cm v prùmìru, ty pak oba- 
lujeme v kokosu.
Rùzné varianty cukrových knedlíèkù získáme zámìnou 
rozinek za jemnì krájené sušené švestky nebo meruò- 
ky, mandle mùžeme zamìnit za sekané oøechy. Místo 
kokosu mùžeme knedlíèky máèet v èokoládové polevì.

Muzeum Cheb 

Ze starých rodinných kuchaøek

V IC v Domì kultury lze zakoupit kromì 
stávajících map, publikací a suvenýrù 
také nejaktuálnìjší barevný letecký 
plakát mìsta Ostrova, nové pohlednice 
a nástìnný kalendáø Fotoklubu Ostrov 

na rok 2010. Ke stálé nabídce patøí videokazety 
a DVD s historií našeho mìsta a také publikace Dìjiny 
mìsta Ostrova. Upozoròujeme, že na Staré Radnici 
byla zmìnìna otevírací doba. Od ledna bude ote- 
vøeno út - ne 13.00-17.00 . Na základì tel. domluvy 
(351 001 002) je možno otevírací dobu dle potøeby 
prodloužit .

V sobotu 23. ledna od 20.00 hod. se v Domì 
kultury Ostrov budou již tradiènì vyhlašovat 
nejlepší sportovci mìsta Ostrova za rok 2009. 

V prùbìhu veèera na pøítomné èeká známá sportovní 
osobnost, bohatá tombola, videoprojekce, sportovní 
vystoupení a úspìšná kapela Las Pegas.

Pohádková Radnice

Martina Novotná

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj a Investice do vaší budoucnosti. 

Setkání ostrovských sportovcù

Nabídka Informaèního centra

Dana Kolovratníková, ved. IC

Fotografie mìsíce Fotoklubu Ostrov, autorka Jitka Rjašková
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By� i opoždìnì, dostalo se tvorbì tohoto autora fun- 
dovaného zhodnocení a zaøazení: v roce 2008 vyšla 
obsáhlá monografie Marie Klimešové s množstvím fo- 
tografií Jana Šplíchala. Již úvodní kapitolu monografie 
uvádí titul „Zapomenutý sochaø František Pacík“. Svìdèí 
o stále ještì neúplném zpracování a zhodnocení pro 
naše výtvarné umìní tak významného pøelomového 
období - šedesátých let dvacátého století, kdy dochá- 
zelo po omezeních váleèných let a po pøíkazech a zá- 
kazech let padesátých k jistému uvolnìní. Umìlcùm se 
postupnì umožòovaly kontakty se souèasným umì- 
ním evropským, sdružovali se v dnes již známých a pu- 
blikovaných sdruženích (UB 12, Máj 57, Trasa, Šmid- 
rové - ti mìli jednu ze svých prvních výstav právì 
v ostrovské Mìstské galerii v roce 1965, Køižovnická 
škola, okruh Nové citlivosti). Øada autorù však zùstá- 
vala mimo skupiny, tvorba nìkterých z nich také skon- 
èila pøedèasnì, v dobì, kdy nebylo žádoucí na ni vý- 
raznìji upozornit. Tyto okolnosti se týkaly právì Fran- 
tiška Pacíka. Pøesto, že jeho tvorbu oznaèovala již tehdy 
øada výtvarných teoretikù za vynikající, nemìl nikdy 
samostatnou výstavu. „Sochy, realizace a kresby, obje- 
vené v posledních letech dosvìdèují, že autor patøil 
k mimoøádným talentùm èeské pováleèné výtvarné 
scény.“ (Marie Klimešová, 2008.)

František Pacík se narodil 5. února 1927 v Nedašovì 
u Valašských Klobúk jako druhé ze sedmi dìtí v malém 
hospodáøství. Po dokonèení mìš�anské školy se vyuèil 
malíøem pokojù a kostelù, ale jeho uèitelka i mistr brzy 
rozeznali, že má výjimeèné výtvarné nadání. Ve svých 
devatenácti letech odešel do Prahy. Pomáhal v sou- 
kromé škole dekorativních umìní, zároveò se uèil kres- 
lit a ve volných chvílích se vìnoval své nejvlastnìjší, 
sochaøské tvorbì. Za nesmírného odøíkání studoval 
v letech 1949-1954 na pražské Akademii výtvarných 
umìní v sochaøském ateliéru profesora Jana Laudy - 
s vynikajícími výsledky. Projevila se zde také jeho mi- 
moøádná schopnost pro práci v kameni (pískovec, 
opuka hadec, mramor ad.). Co se výtvarného pojetí 
týèe, plnil zadání školy: realistická figurální díla, odpo- 
vídající ideologickým požadavkùm své doby. Kromì 
toho ovlivòoval jeho názory malíø Roman F. Dragoun 

Ostrovem za sochami èást VII.

(1916-2005), který se zabýval okultními vìdami a od 
nìhož získával nezbytný sochaøský materiál.

V roce 1958 se Františku Pacíkovi podaøilo navštívit 
s jedním ze zájezdù Expo v Bruselu. Seznámil se zde se 
souèasným evropským umìním. Byly to pøedevším 
modernistické tendence (pozdní kubismus, neoklasi- 
cismus, futurismus), které ho zaujaly tak, že vedly ke 
zlomovému bodu jeho tvorby. Zaèala se výraznì vy- 
mykat z dosavadního smìøování. Následovala poèetná 
kubismem ovlivnìná figurální tvorba, pøedevším hlavy 
a postavy, a to nejen v kameni, ale i v sádøe, betonové 
smìsi, zalité strusce. V roce 1961 vystavoval v Praze 
nìkolik prací, vèetnì pro Ostrov urèených Skotaèících 
dìtí, se skupinou Etapa. Kubizující, dynamická kompo- 
zice tohoto sousoší dokládá, že: „Základní charakteris- 
tikou celého Pacíkova díla je pohyb, který vychází ze 
zdroje uvnitø hmoty…“ (Marie Klimešová). Byla to také 
jedna z prvních autorových prací pro mìstská veøejná 
prostranství. Po polovinì šedesátých let se tvorba Fran- 
tiška Pacíka orientovala smìrem k abstraktnímu proje- 
vu - objekty, tvary vycházející z organických prvkù, poz- 
dìji i z prvkù geometrických, práce sochaøské i kresby-
pastely. Do tohoto období zapadá i návrh na památník 
republiky, jímž se autor zúèastnil ostrovské soutìže 
v roce 1968. Jeho práce se stala jedním ze dvou fi- 
nálních návrhù. Zvítìzil však model akademického so- 
chaøe Jana Hendrycha, dnes instalovaný na Pùdì Staré 
radnice a vinou událostí, které následovaly, nerea-
lizovaný. V období doèasného uvolnìní mohl pak 
autor èastìji zaøazovat svá díla do výstavních souborù 
u nás i v zahranièí, uskuteènila se také desítka jeho 
monumentálních realizací, mezi nimi i mramorový 
objekt pro Sokolov (1973).

František Pacík žil v ústraní, zemøel pøedèasnì ve svých 
sedmaètyøiceti letech a nedožil se komplexního shrnutí 
a zhodnocení své tvorby. Marie Klimešová uzavírá 
svou monografii zjištìním: „ František Pacík patøí k ori- 
ginálním tvùrcùm èeského pováleèného umìní.“ Jeho 
ostrovské dílo, poškozené a zneèištìné, si nepochybnì 
zaslouží odborné restaurování, aby se stalo dùstojným 
úvodem k novì projektovanému studentskému areálu. 

Na místì brodu pøes 
Ohøi, kudy pøecházely 
kupecké karavany me- 
zi Porýním a Prahou, 
byl nìkdy kolem roku 
1360 postaven døevì- 
ný most. Vybíralo se na 
nìm clo. Mnohokrát 
byl ponièen a opravo- 
ván v dùsledku povod- 
ní, vojenských støetnutí 

atd. Naposledy vyhoøel v roce 1986, v roce 2003 byl 
ale opìt obnovený - zastøešený podle pùvodních 
plánù. Je dlouhý skoro 50 m, šíøka mostovky uložené 
na dvou kamenných pilíøích je ètyøi metry. Asi 500 m 
od mostu vpravo od silnice do Kyselky je pramen 
radošovské kyselky. Z Ostrova je Radošovský most 
dostupný pìšky po žluté turistické znaèce od že- 
leznièního pøejezdu (asi 6 km); je možné také využít 
autobusy z Mírového námìstí (smìrem na Kyselku, 
Hradištì). 

Radošovský most

Jiøí Ciprian

O našem zeleném mìstì 
jsem se už jednou roze- 
psal, ale k jedné rostlinì 
v našich ulicích bych se 
pøeci jen rád vrátil trochu 
podrobnìji. Stromeèek 
pøed léty zasadili u lékár- 
ny na Hlavní tøídì. Mož- 
ná chodíte dennì okolo 
a ve všedním shonu jej 
prostì pøehlížíte, ale je to 
škoda. Jeho vzhled je to- 
tiž stejnì tajemný jako 
jméno a pùvod. Døíve 

narození, kteøí znají knížku Jaroslava Foglara Stínadla 
se bouøí, poznají zcela jistì tento úryvek: ,,Uctívaèi 
ginkga mají zvláštní odznak!“ vysvìtloval Vont cestou. 
,,Je to list vzácného stromu, který se jmenuje ginkgo, 
roste jen v zahradì za dvorem, kde mají sídlo, oni té 
zahradì øíkají svatynì.“ Ginkgo biloba, èesky jinan 
dvoulaloèný. Doslovný pøeklad pùvodního èínského 
jména znamená ,,støíbrná meruòka“. Je to opadavý 
strom, patøící k nejznámìjším živoucím fosiliím na 
svìtì. Má velice prastarý rodokmen. Pøed sto padesáti 
miliony lety rostli jeho pøedkové v lesích na celé 
severní polokouli. Jejich zkamenìliny vypadají témìø 
stejnì jako dnešní živé stromy. V souèasnosti se strom 
vyskytuje pouze na malém území v Èínì, a to díky 
místním mnichùm, kteøí jej v desátém století zachránili, 
když jej zaèali pìstovat v klášterních zahradách. Do 
Evropy byl poprvé dovezen v roce 1727. V souèasnosti 
je vysazován jako okrasný strom s nezamìnitelným 
tvarem listù. Nevadí mu sucho, horko, odolává mìst- 
skému zneèistìní, netrpí škùdci. Semena a listy se po- 
užívají jako pøírodní léèiva. Pokud si chcete vzrostlé 
stromy prohlédnout na vlastní oèi, neváhejte a na- 
vštivte zámeckou zahradu v Klášterci nad Ohøí. V ro- 
mantickém prostøedí najdete nejen ginkga, ale i spou- 
stu dalších vzácných døevin, obrovské buky, duby 
a pøenádherný platan. Urèitì nejkrásnìjší pohled se 
nám naskytne na podzim, když záøivì žluté listí jinanu 
opadá a tvoøí pod stromy souvislou vrstvu sluníèkové 
barvy. Listí nás pøímo láká k tomu, abychom si s ním 
hráli, sedli si na zem a ponoøili do nìj své ruce, vytvoøili 
krásné, podzimní fotografie. Doufejme tedy, že náš 
malý stromek na Hlavní tøídì jednou dospìje, že ho 
neponièí nepøející ruce a že si jednou pìknou fotku, a� 
už jarní èi podzimní, budeme moci udìlat i v našem 
mìstì. 

Rozhlédni se, èlovìèe èást IX.

Lubomír Mayer

Dosud postupnì uvádìná sochaøská díla, s nimiž se v Ostrovì setkáváme, vytvoøená od sedmnáctého po 
první polovinu dvacátého století, nepøekraèují, co se týèe výtvarných kvalit a vývojového významu, 
prùmìr své doby. Pøevažují vždy spíše okolnosti jejich vzniku, osudy jejich autorù. Další z tìchto dìl však 
tuto hranici již pøekraèuje. Je jedním z dokladù zmìn ve výtvarném nazírání, ke kterým u nás docházelo 
na pøelomu padesátých a šedesátých let dvacátého století a stojí také na poèátku autorovy nové tvùrèí 
etapy. Jde o sousoší Tanèící dìti (èi Dovádìjící dìti) z roku 1961, osazené roku 1962 v dolní èásti parku u 
bývalé ZŠ Klínovecká (IV. ZŠ), dílo akademického sochaøe Františka Pacíka (1927-1974). 

Mgr. Zdenka Èepeláková 

Sousoší Tanèící dìti z roku 1961                                                                                                                       Foto: Ing. Marek Poledníèek

Foto: Jiøí Ciprian

Foto: Lubomír Mayer



ného, ale s prostøihem èi øezem rovnou zapomeòte 
na šišky. A jsou-li modré šišky vaším dùvodem pro 
pìstování, tak vìtšinou prvních dvacet let neuvidíte 
ani šišku. To byste mìli velké štìstí. 

Pøes drobné komplikace si myslím, že se jedná o úžas- 
nou rostlinu, která mùže spoustu let dìlat parádu 
ve velkém kvìtináèi jako venkovní vánoèní stromek. 
I v zahradì èi parku je celý rok velmi pùvabná. Blízká 
pøíbuzná je Abies delavayi s nápadnì modrými sa- 
mièími šišticemi. A nejsem si vìdom, že kromì veve- 
rek a nìkterých opeøencù by je nìkdo jedl nebo její 
èásti využíval ke kulináøským úèelùm. 

pozná. Co ovšem na ostrovském znaku nelze nepo- 
znat, jsou veverky se snìhovými bøíšky, které èipernì 
šplhají po obou postranních vìžích. Autorem návrhu 
je František Steker, chválím veverky, moc hezké! 

Veverka je historickou souèástí mìstského znaku. Je 
chytrá, èilá a pilná, chrání a opatruje své potomky, 
svoje dìtièky. Je pro nás vzorem, hrdinkou, ale 
hlavnì je maskotem mìsta Ostrova. Veverkou se 
mùžeme chlubit, protože každé mìsto nemá svého 
maskota a stejnì tak asi nebude mít každé mìsto 
slavnostní fanfáru a znìlku. Tuhle slavnostní parádu 
mají na svìdomí bratøi Pavel a Marek Poledníèkovi. 
Šikovní bráškové. Na øadì je prapor mìsta Ostrova. 
Jak vypadá? Zavøete oèka a pøedstavte si vlajku èeské 
republiky. Už? Všechno nechte na svém místì, jedi- 
né, co vymìníte, je èervený proužek za modrý. Vlajku 
pro nás navrhl, nakreslil opìt František Steker. Chybí 
mi na ní veverka, ale na druhou stranu - všude být 
nemusíme, i když jsme krásné (máte pravdu, pane 
Františku). 
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Dìtské okénkoKabel Ostrov, s.r.o. OSTROVOSTROV

Mateøské centrum Ostrùvek 

Text a kresba: 
Martina Novotná

Rady pro zahrádkáøe

Milan Jandourek, DiS

Klub èeských turistù

Letos novì nabízíme maminkám nejmenších dìtí (od 
1,5 do 2 let) možnost zapojit se do dopoledních 
èinností každý pátek od 9.30 hod. v 
Pro dìti od 2 let (a jejich maminky) pokraèují již 
tradièní pondìlní  støedeèní 

 nebo ètvrteèní  
Mimo dopolední program pøipravujeme øadu dalších 
akcí. Každou sudou støedu od 16.00 hod. mohou 
maminky navštìvovat 

 i se svými dìtmi (hlídání zajištìno). V pátek 
15. ledna od 17.00 hod. zaèíná nový 

Minihrátkách. 

Hrátky s batolátky,
Miniškolièka Šikulata batolata.

Konverzaci v nìmeckém 
jazyce

Tìhotenský 

Veverèin Ostrov 
Znak patøí k mìstu 
úplnì stejnì, jako 
oøíšek k oøešáku. Je 
to nìco jako pozná- 
vací znamení, které 
vám o daném mìstì 
dokáže hodnì napo- 
vìdìt.

Ostrovský znak tvoøí 
modrý štít uvnitø se 
zámkem, který má pìt 

vìží, zlaté brány, èerná okénka a èervené støechy, 
které na koncích mají žluté bambulky - makovièky. 
V prostøední široké bránì, která je vysunuta dopøedu, 
je vidìt znak království èeského. Když budete mít 
štìstí a uvidíte tento znak dostateènì velký, pøekvapí 
vás pohled na èerné orlí køídlo a osmnáct støíbrných 
srdíèek. No, já sem byla mile pøekvapena, protože se 
ve svém veverèím životì setkávám jenom s tak 
malinkými znaky, že moje oèko tìžko všechno roz- 

Jedle korejská
(Abies Koreana)
Procházíte se po obchodì s okrasnými rostlinami 
a spatøíte jakousi jedlièku, která má na pøiloženém 
obrázku až neuvìøitelnì modré šišky. Kladete si 
otázku, co je to zase za kulišárnu, zda je to vùbec 
možné. Možné to skuteènì je - a modø šišek této 
rostliny je úžasná. Tato jedle umí vytvoøit krásnì 
rovnomìrnì rozvìtvený stromek hezky od spodu. 
Tmavì zelené jehlièí svrchu, úžasnì støíbrné zespodu. 
Lákadel pro podlehnutí pùvabu tohoto stromku je 
spousta. Dokonce ani nemá žádné zvláštní nároky na 
pùdu, zálivku èi pìstování. Netrpí moc škùdci ani 
plísnìmi. 

Chcete-li plnì využít pùvabù této rostliny, musíte 
vìdìt nìkolik dùležitých vìcí. Pøed nákupem si 
uvìdomte, že se jedná o klasickou jedli, která dorùstá 
více jak 20 metrù, patøièného prùmìru. Takže když 
nebudete chtít pravidelnì øezat, potøebujete na ni 
hodnì místa. Samozøejmì, že chcete-li ji pìstovat jen 
20 let, tak to ještì takový kolos nebude. Když ji 
osadíte do hustší výsadby, tak rovnomìrnì nezavìtví 
(k tomu musí mít rovnomìrnì svìtlo ze všech stran). 
Když ji budete prostøihávat, vždy nechte nìco zele- 

leden

18.00 Zahájení, zprávy 
18.20 Pod lupou 
18.25 DVDèko
18.30 Zdravíèko

18.00 Zahájení, zprávy 
18.20 Pod lupou 
18.25 Škola hrou (Gymnázium)

18.00 Zahájení, zprávy 
18.20 Pod lupou (závìreèná diskuse)
18.40 T.T.T.

15.00 Pøímý pøenos jednání Zastupitelstva mìsta 
Ostrov

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

Provozní doba kontaktního místa ve Sbìrnì 
Sazky v Domì kultury: po-pá 9.00-17.00 hod.

Spoleènost Kabel Ostrov, s. r. o., provozovatel kabe- 
lové televize v Ostrovì, upozoròuje všechny své 
pøedplatitele, že je oprávnìna pøerušit poskytování 
všech objednaných služeb, pokud je odbìratel 
v prodlení s úhradou èástky za jejich poskytování. 
Doporuèujeme proto všem, aby pøekontrolovali své 
platby a vyrovnali své pøípadné dluhy.

Prostøednictvím našich internetových stránek se mù- 
žete zaregistrovat pod svou e-mailovou adresou 
a získávat tak informace, týkající se zmìn a provozu 
kabelové televize. 

7. ledna

14. ledna

21. ledna

28. ledna

Zmìna poøadù vyhrazena! Jakékoli návrhy, 
pøipomínky nebo 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.  

Akce pro veøejnost

Novoroèní výstup na Nebesa pøes Peklo. Ze 
Stráže nad Ohøí do Boèe

 Zimní výstup na Vladaø u Žlutic
 Zimní výstup na Úhoš� u Kadanì
 Ostrovský tatarský pochod

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

1. ledna 

9. ledna
16. ledna
23. ledena

kurz 
Vítání miminek 

Blešáèek v MC 

(8 lekcí, pøihlášky na tel. 608 914 469). Další 
pøipravujeme na nedìli 24. ledna 

od 14.00 hod., miminka mùžete pøihlásit nejpozdìji 
do 18. ledna na tel. 608 914 469. V sobotu 6. února 
od 9.00 do 11.00 hod. pøijïte nakoupit nebo prodat 
zachovalé hraèky a sportovní potøeby pro nejmenší - 
formou pøímého osobního prodeje za rozumné ceny 
na (prodávající, pøijïte do MC již 
v 8.45 hod., bližší info na tel. 608 914 469). Více v IC 
v DK nebo na: www.mc-ostruvek.estranky.cz. 

Dana KolovratníkováHana Ševèíková, produkce

RNDr. František Wohlmuth, pøedseda KÈT

Procházka Wunsiedelem                                        Foto: Archiv KÈT
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Strážníci øešili celkem 293 pøestupkù a uložili za 
nì sankce v celkové výši 27 350 Kè. Z toho bylo 
232 pøestupkù v dopravì a 61 na úseku ve- 
øejného poøádku. Mimo tuto èinnost øešili 153 
oznámení obèanù na linku 156 (121 oznámení) 
nebo osobnì na naší služebnì; doruèili 20 pí- 
semností a 42 výzev k úhradì nedoplatku èi 
pokuty, podíleli se s policisty ÈR na dvou be- 
sedách v místních školách v rámci prevence 
a v devíti pøípadech strážníci MP spolupracovali 
s policisty ÈR. 

Výzva

1. listopadu: 31letý obèan z Družební ulice oznámil, 
že pøi parkování vozidla si všiml velké kaluže mo- 
torového oleje. Strážníci na místo pøivolali hasièe a ti 
olejovou skvrnu odstranili.

6. listopadu: 36letá žena z Ostrova zaparkovala své 
vozidlo v Halasovì ulici. Když se po chvilce vrátila, 
zjistila, že jí z nìj neznámý pachatel odcizil pe- 
nìženku. Strážníci oznámení provìøili a jako po- 
dezøení ze spáchání trestného èinu pøedali policistùm 
ÈR.

8. listopadu: Oznámení o krádeži v zahrádkáøské 
kolonii (osada I., Lidická ulice). Pachatel po roz- 
støíhání pletiva vnikl na zahradu a odcizil dvì starší 
stavební koleèka a použitý kovový vodoinstalaèní 
materiál. Strážníci v uvedené vìci provádìjí šetøení, 
pachatel je podezøelý ze spáchání pøestupku proti 
majetku.

11. listopadu: Vloupání do rodinného domu ve 
Kfelích. Neznámý pachatel využil nepøítomnosti oby- 
vatel domu, vloupal se dovnitø a odcizil rùzné cen- 
nosti. Byl vyrušen návratem majitele domu a skokem 
z okna se mu podaøilo z místa èinu utéct. Pøípad 
pøevzali policisté ÈR jako podezøení z trestného èinu 
porušování domovní svobody a krádeže.

20. listopadu: Oznámení, že v Klínovecké ulici stojí 
vozidlo, které má rozbité okno u zadních dveøí. 
Strážníci na místì zjistili, že do vozidla se vloupal 
neznámý pachatel a vìc pøedali k šetøení PÈR. Téhož 
dne byla oznámena krádež v marketu, 35letý obèan 
Slovenska odcizil sušenky v hodnotì 17 Kè. Strážníci 
chtìli pøestupek proti majetku vyøídit na místì 
uložením blokové pokuty, pachatel však nesouhlasil, 
proto byla vìc pøedána k projednání správnímu 
orgánu MÚ Ostrov. Odcizené zboží bylo vráceno.

29. listopadu: V obchodním domì pobíhala starší 
polonahá podnapilá žena. Strážníci zjistili, že to je 
72letá obyvatelka Ostrova. Vyzvali ji, aby se oblékla, 
na to nereagovala, ale zaèala strážníkùm nadávat. 
Z jejího jednání bylo zøejmé, že by se mohlo jednat 
o psychickou poruchu, proto byla pøivolána RZS a po 
ošetøení byla žena pøevezena do nemocnice. 

V následujícím období se chceme zamìøit na od- 
halování vandalismu, který se v Ostrovì projevuje 
zejména sprejerstvím, poškozováním dopravního 
znaèení, kontejnerù, odpadkových košù atd. Vy- 
zýváme všechny slušné obèany mìsta ke spolupráci. 
Pokud nìkdo nìkoho uvidí páchat podobnou èin- 
nost, a� to bezodkladnì sdìlí strážníkùm Mìstské 
policie Ostrov nebo policistùm Obvodního oddìlení 
PÈR. Bez spolupráce s obèany naše práce nemá 
smysl! 

Kontakt: 
Mìstská policie Ostrov tel. 156, mob. 777 766 074. 
Policie ÈR tel. 158; Policie ÈR Ostrov tel. 353 612 
833. Rychlá záchranná služba tel. 155, hasièi 112, 
150. 

Ètenáøský ohlas na èlánek Mìstská policie se ve 
II. ètvrtletí èinila (OM 12/09, str. 3) 

Zaujal mì èlánek velitele MP Ostrov, kde podává 
výèet zjištìných pøestupkù ve vybraných oblastech za 
III. ètvrtletí roku 2009. Na první pohled mì zarazil 
poèet zjištìných pøestupkù proti Obecnì závazné 
vyhlášce o pravidlech pohybu a chovu psù. Strážníci, 
aèkoli se dle slov velitele na tuto oblast zamìøili, jich 
za tøi mìsíce odhalili neuvìøitelných 26. Neuvìøi- 
telných proto, že pøi bìžné dvouhodinové procházce 
ve mìstì a parku není problém potkat pìt až deset 
psù rùzných ras a velikostí bez vodítka. Napadají mì 
dvì možná vysvìtlení. Buï velitel policie zapomnìl 
èíslo 26 vynásobit minimálnì desíti, nebo policie 
zamìstnává osoby s vadou zraku. Myslím, že vzhle- 
dem k poètu psù v Ostrovì a frekvenci jejich venèení 
je poèet odhalených pøestupkù v této oblasti tak 
nízký, že o nìjaké prevenci a výchovì majitelù psù 
k respektování vyhlášky nemùže být øeè. 

Jsem rád, že se ètenáøi zajímají o výslednost strážníkù 
MP Ostrov. Pravidelnì zasílám pøíspìvky do OM, tak- 
že mohou srovnávat, jak strážníci v urèitém období pra- 
covali. Nicménì k èlánku ètenáøe z Ostrova musím 
podotknout, že nežijeme v policejním státì a úkolem 
strážníkù MP Ostrov není vychovávat (v tomto pøípadì 

Ètenáøské pøíspìvky Mìstská policie Ostrov 
v listopadu

Ukonèení závodní a zkouškové sezóny bylo pro èleny 
Základní kynologické organizace (ZKO) Ostrov - 
Veseøice pomyslnou tøešinkou na dortu. Poslední akcí 
konanou v domácím prostøedí cvièištì byly zkoušky 
podle mezinárodních zkušebních øádù, kde rozhodèí 
Theodor Krajèí hodnotil nejen precizní provedení 
jednotlivých cvikù, ale kladl velký dùraz pøedevším na 
propojení mezi psovodem a psem a na celkový projev, 
kterým se dvojice prezentovala. Po ukonèení èásti 
poslušnosti v prostorách ZKO následovalo pøezkou- 
šení poslušnosti v plném mìstském provozu (vztah 
k cizím lidem, psùm, dopravním prostøedkùm a cyklis- 
tùm), kde obstáli všichni bez jediného zaváhání. Stej- 
nì úspìšné byly dvojice pøihlášené na zkoušky sto- 
paøské, pøi kterých bylo vyžadováno pøesné sledování 
cizí pachové stopy a oznaèování „ztracených“ pøed- 
mìtù. Poslední akcí loòského roku byly zimní závody 
v Jirkovì, které jsou již tradièní prosincovou událostí 
ostrovských kynologù. Pøi pohledu na sehranost 
a radost, s jakou se naši závodníci pøedvádìli, bylo 

majitele psù). Má pøedstava o èinnosti strážníka je ta- 
ková, že by mìl být zejména servisem pro obèany 
a návštìvníky mìsta. Strážník by mìl pùsobit zejména 
preventivnì, a pokud zjistí nìjaké protiprávní jednání, 
mìl by ráznì zakroèit. Úkoly, které by mìl strážník ze- 
jména plnit, jsou uvedeny v §2 zákona è. 553/1991 Sb. 
o obecní policii ve znìní pozdìjších pøedpisù (zákon 
je vyvìšen na webových stránkách MP Ostrov: 
www.ostrov.cz). Jsem pøesvìdèen, že preventivní èin- 
nost strážníkù je velmi úèinná; ètenáø z Ostrova mi 
urèitì potvrdí, že pokud vidìl pobíhající psy bez vodítka 
(napø. v Zámeckém parku), urèitì nikde nebyl poblíž 
strážník MP Ostrov, protože ten by jistì v takovém 
pøípadì zakroèil a sjednal nápravu. Strážníci s tím mají 
bohaté zkušenosti, nebo� vždy, když se blíží k místu, 
kde dochází k nìjakému protiprávnímu jednání a aktéøi 
si „pøicházející uniformy“ vèas všimnou, vìtšinou zare- 
agují tak, že od dalšího protiprávního jednání upustí. 

Závìrem bych chtìl pisatele èlánku požádat - a nejen 
jeho, ale i ostatní obèany, že pokud zjistí, že dochází 
k porušování napø. uvedené vyhlášky o psech, mohou 
to oznámit strážníkùm MP Ostrov na tel. 777 766 074 
nebo na linku 156 (pouze z pevné linky), pøípadnì 
mohou pøestupek oznámit na Policii ÈR. Nicménì pøí-
spìvek ètenáøe beru i jako podnìt a MP Ostrov se na 
kontrolu dodržování Obecnì závazné vyhlášky O pra- 
vidlech pohybu a chovu psù ve mìstì Ostrov ještì více 
zamìøí. O výsledcích budu rád i nadále informovat 
ètenáøe OM. 

zøejmé, že budeme bojovat o stupnì nejvyšší. Naši 
organizaci reprezentovaly dva týmy, jež se z celko- 
vého poètu jedenácti pøihlášených umístily na prvním 
a druhém místì. 
Tyto a mnohé jiné akce by nebylo možné organizovat 
ani se jich úèastnit bez podpory mìsta Ostrova, které 
nám po celý rok vycházelo ve všem vstøíc. Více na: 
www.veserice.estranky.cz.

Porušování vyhlášky o psech

Bc. Pavel Èekan

Ètenáø z Ostrova (Redakce zná jméno pisatele.) 

Odpovìï velitele MP Ostrov

Ostrovští kynologové nezahálejí

Martin Zrubek, pøedseda ZKO

Bc. Pavel Èekan, velitel MP Ostrov

Redakce nezodpovídá za vìcnou správnost obsahu ètenáøských pøíspìvkù.

Pøezkoušení chování psa v poulièním ruchu je nezbytné pro splnìní zkoušky.                                              Foto: Ing. Aneta Hoffmeisterová

Vítìzové Zimního  závodu v Jirkovì
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V øíjnu a listopadu se konaly okresní pøebory 
všech kategorií. Oddíl stolního tenisu se zúèastnil 
všech akcí a vybojoval právo startu v krajských 
pøeborech jednotlivcù ve všech kategoriích.

Výsledky
Mladší žáci, dvouhra žákyò: 2. místo Karolína Vysocká. 
Ètyøhra žákyò: 1. místo Karolína Vysocká, Zuzana Gaj- 
došová. Smíšená ètyøhra: 2. místo Karolína Vysocká, 
Miloslav Kapr. 
Starší žáci, dvouhra žákù: 2. místo Michal Kopta, 7. mís- 
to Ondøej Vik. Dvouhra žákyò: 1. místo Karolína Vysoc- 
ká. Ètyøhra žákù: 2. místo Michal Kopta, Ondøej Vik.
Ètyøhra žákyò: 1. místo Karolína Vysocká, Zuzana Gaj- 
došová. Smíšená ètyøhra: 1. místo Karolína Vysocká, 
Nikola Hurban. 
Dorostenci, dvouhra: 1. místo Karolína Vysocká. 
Smíšená ètyøhra: 2. místo Karolína Vysocká, Nikola 
Hurban. 
Okresní pøebor mužù a žen, dvouhra muži: 2. místo Jiøí 
Provazník, 3. až 4. místo Jakub Provazník, Rostislav 
Korb. Právo startu v krajském pøeboru si dále zajistili 
Ivan Vysocký a Jan Provazník st. Dvouhra ženy: 3. místo 
Karolína Vysocká. Ètyøhra muži: 1. místo Jiøí Provazník, 
Jakub Provazník. 2. místo Rostislav Korb, Jan Provazník 
st. Smíšená ètyøhra: 2. místo Ivan Vysocký, Karolína 
Vysocká. Další výsledky oddílu stolního tenisu na:
www.tjostrov.estránky.

Loni v øíjnu se objevily snahy založit v Jáchy- 
movì nový hornický spolek. Prosíme tedy vše- 
chny obèany Jáchymova i mimo Jáchymov, kteøí 
by mìli zájem o práci nebo èlenství v takovém 
klubu (spolku), aby se pøihlásili v Informaèním 
a kulturním centru na radnici v Jáchymovì 
(i telefonicky 353 808 128 nebo 353 811 379), 
nebo poslali pøihlašovací údaje elektronickou 
poštou (ic-jachymov@volny.cz). 

Pracovní název spolku je Hornický a historický spolek 
Jáchymov. Cílem je sdružit lidi shodných nebo po- 
dobných zájmù, umožnit snadnou výmìnu materiálù 
mezi nimi, provádìt spoleèné akce, spolupracovat 
s dalšími podobnými spolky, podpoøit prestiž našeho 
regionu se slavnou tradicí. 

Pøedpokládané oblasti zájmu mohou být: 1. Hor- 
nictví souèasné i minulé, péèe o hornické tradice, 
místní zvyky, pomocné hornické èinnosti ad. 2. Histo- 
rie hornictví, historie mìsta Jáchymova a jeho okolí 
(popø. západního Krušnohoøí), historie jáchymovské- 
ho lázeòství. Pøijímáme i jiné návrhy a námìty, 
mohou to být napø. hornické kroje, hornické písnì, 
hornické technologie, pomocné provozy aj. Oblast 
zájmu nahlaste pøi pøihlášení. Zájemci budou ná- 
slednì vyzváni k úèasti na ustavující schùzce, kde by 
se dohodla èinnost a další formální nutné záležitosti 
a kde by každý mohl uplatnit svou pøedstavu.

Upozoròujeme, že tento spolek není totožný 
s Hornickým spolkem Barbora Jáchymov a ani 
naše èinnost by se nemìla køížit se zájmem 
jmenovaného spolku. Budeme však s nimi 
spolupracovat, stejnì jako se všemi ostatními 
spolky. 

Nejbližší okolí Ostrova bohužel znešvaøuje øada 
èerných skládek. Asi nejvìtší z nich se nachází u slepé 
silnièky k Nejdì asi 200 metrù od železnièního pøe- 
jezdu u Hájku. Už by se urèitì nevešla na jeden 
nákladní automobil. Podobná, i když znatelnì menší, 
byla do bøezna i u silnice k prùmyslové zónì: ta už ale 
zmizela. Pohled na uklizené místo je pøece jen 
o poznání pøíjemnìjší. 

Mìli jsme se zúèastnit v polovinì øíjna Hubertovy jízdy 
v Chomutovì, která se ale z dùvodu èasného snìžení 
nekonala. Zato jsme se ale úspìšnì zúèastnili I. pel- 
høimovského Pony Huberta, odkud jsme si pøivezli 
nejen krásné zážitky, ale i dvì pìkné hubertovské 
mašle do sbírky a již nyní se tìšíme na pøíští roèník. 
Zaèátkem prosince jsme se vypravili s našimi tøemi 
„žlutými“ poníky jako Mikuláš, andìl a èert potìšit 
dìtièky do Ostrova, pøekvapil nás velký zájem jak 
o koníky, tak o mikulášskou trojici. Z tohoto dùvodu 
chystáme na pøíští rok ještì vìtší akci. Pøímo na Štìdrý 
den jsme pøipravili setkání všech našich Primahor- 
slenïáèkù, spojené s pøedáním dárkù a dobrùtek pro 
naše dìti a koníèky a vycházku ke krmelci v lese ne- 
daleko naší stáje, kde èekává lesní zvìø vánoèní pøilep- 
šení jako seno, tvrdý chleba, kaštany a nasušená 
pomeranèová kùra, které s dìtmi spoleènì postupnì 
sbíráme. Pøejeme všem š�astný nový rok! 

V prosinci vám Triáda pøed- 
ložila Euroklíè Dotazníkové 
šetøení s požadavkem vzá- 
jemné spolupráce s termínem 
do konce roku 2009.
Vzhledem k vaší pøípravì na 
vánoèní svátky a poslední 

den v roce a také bohužel k probíhající chøipkové 
epidemii prodlužuje Triáda termín uzávìrky Do- 
tazníkového šetøení do konce ledna 2010. 

Dìkujeme všem za spolupráci a pøejeme dobrý start 
do nového roku. 
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Z našeho regionu

Moto: „Jen život, který žijeme pro ostatní, stojí 
za to žít.“ (Einstein)

Svaz diabetikù v Ostrovì uspoøádal v Domì kultury 
pøednášku o tomto závažném zdravotním postižení. 
Podaøilo se na ni získat pro nás váženou paní doktor- 
ku Petrášovou. Ve svém poutavém projevu vysvìtlila 
tøiatøiceti posluchaèùm, jaké jsou podmínky vzniku 
cukrovky (diabetes mellitus), jaké jsou její pøíznaky 
a dále pøítomné pouèila, jak se lze dožít vysokého 
vìku jako normální zdravý èlovìk, pøestože toto po- 
stižení je doživotní. Vyžaduje to dodržování urèité 
životosprávy. Pøítomní posluchaèi vznesli øadu dota- 
zù, na které všichni dostali zajímavé odpovìdi.

Smyslem této akce bylo pùsobit na širokou veøejnost 
s cílem seznámit ji s touto zdravotní poruchou, která 
mùže postihnout každého. Vždy� toto století bylo 
vyhlášeno Svìtovou zdravotní organizací za století 
diabetické pandemie. Dìkujeme za nádherný zážitek 
paní doktorce Petrášové.
                                                    

Šestý roèník Pochodu proti diabetu se uskuteènil 
14. listopadu. V rámci celosvìtové akce jej zorgani- 
zoval rovnìž ostrovský Svaz diabetikù. Akce probíhá 
na celém svìtì ve stejnou hodinu, v Ostrovì se jí 
zúèastnilo celkem 70 obèanù. Díky za jejich úèast. 

Jednou z èinností ostrovské Územní organizace 
Svazu diabetikù je i poøádání osvìty, vzhledem 
k tomu, že v tomto století je zaznamenán celo- 
svìtový nárùst poètu diabetikù (to se týká i naší 
republiky, kde už je evidováno témìø 800 tisíc 
postižených). 

Pochod proti diabetu

Ze života TJ Ostrov Dotazník pro obèany

Zdenka Buèková, Triáda Ostrov

Informace pro diabetiky

Jiøí März, ÚOSD Ostrov 

Ostrovské kontrasty III

Text a foto: Jiøí Ciprian

Za pøípravný výbor: Jaroslav Ochec

Zakládáme 
nový hornický spolek 

Poníci v Prima Horseland 

Ing. Václav Hanzl, tajemník TJ

Denisa Paèanová

Hubertova jízda                                                                                                                                                        Foto: Denisa Paèanová
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Milí ètenáøi, hlásí se vám Jan Mareš z Divadelní 
scény pøi Domu kultury Ostrov. Rád bych se krát- 
ce zamyslel nad minulou ochotnickou sezónou 
a nastínil naše plány na letošní rok.

Zaèátkem loòského roku jsme se 
rozlouèili s hrou „Dìdeèek“ v re- 
žii Petra Pokorného, která slavila 
úspìchy v Ostrovì i na zájezdech 
souboru. Jako další hry jsme 
si vybrali pohádku „Moudrá 
Ševcová“ a hru pro dospìlé 
diváky „1+1=3“, obì v mé režii. 

Pohádka mìla premiéru 15. bøezna. Komedie 
„1+1=3“ mìla premiéru 9. èervna. Pøi jejím zkoušení 
došlo k nepøíjemné události: jeden z hlavních pøed- 
stavitelù ze souboru náhle odešel mìsíc pøed pre- 
miérou, takže bylo nutné udìlat režijní zmìny; díky 
Radkovi Volfovi a Petru Pokornému byla hra zachrá- 
nìna. Nauèit se novou roli za tak krátkou dobu je kus 
døiny, a to si jistì zaslouží uznání. Tuto hru jsme zatím 
odehráli ètyøikrát a vždy mìla úspìch. 

Na Michaelskou pou� v Ostrovì Petr Pokorný 
nastudoval maòáskovou pohádku „Prasátka se vlka 
nebojí“ a opakovali jsme ji i ve Velichovì pøi roz- 
svìcování vánoèního stromu. Na èas kolem Mikuláše 
jsme nastudovali pohádku „Èertovský mariáš“ (v mé 
režii), kterou jsme již sedmkrát reprízovali, mimo jiné 
i v ostrovské nemocnici na dìtském oddìlení. Sice za 

stísnìných podmínek, ale ke spokojenosti (nejen) 
dìtských pacientù. Pro Jáchymov nastudoval Petr 
Pokorný aktovku 2+2=3 pro lázeòské hosty, v T-klu- 
bu pro dùchodce. A jako každoroènì jsme na besedì 
dùchodcù udìlali mikulášskou nadílku. Za zmínku 
stojí i naše spolupráce pøi natáèení poøadu Služby 
v našich službách, kde si nìkteøí z nás zahráli nìkolik 
scének. V souèasné dobì tento vzdìlávací poøad 
vysílá ÈT2.

V tomto roce pøipravujeme pro velký ohlas reprízu 
komedie „1+1=3“ na 20. ledna v divadelním sále 

Domu kultury Ostrov. Srdeènì vás zveme. Poèítáme, 
že s touto hrou uskuteèníme ještì nìkolik zájezdù. 
Také budeme opakovat pohádku „Èertovský mariáš“ 
v divadelním sále Domu kultury a domluvíme po- 
hádku „Prasátka se vlka nebojí“ pro dìtské oddìlení 
Nemocnice Ostrov. V plánu máme komedii „Roz- 
marný duch“ pro dospìlé, kterou bude režírovat Petr 
Pokorný. Pro dìti pøipravuji pohádku „Jak to bylo 
s Rùženkou“. Rádi bychom obnovili komedii „Dívèí 
válka“, která mìla veliký úspìch a je opìtovnì našimi 
diváky žádána.

Závìrem bych rád za nás všechny popøál našim 
pøíznivcùm i budoucím divákùm mnoho úspìchù 
v životì a pevné zdraví. Vždy� platí, že „veselá 
mysl - pùl zdraví“. A o to se pøi našich pøedstave- 
ních snažíme. Pøivítali bychom i další zájemce 
o rozšíøení našich øad. Více fotografií naleznete 
na našich stránkách:
 www.ochotniciostrov.estranky.cz. 

Ochotníci rekapitulují a plánují

Jan Mareš, Divadelní scéna DK Ostrov

Dìdeèek Dívèí válka                                                                   Foto: Archiv
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