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Ostrovské 
Oskarky
opìt pøivezly 
cenné trofeje.

Matìj Pøevrátil 
se stal hvìzdou 
letošního 
festivalu
Oty Hofmana.

Ostrovský mìsíèník

Krušnohorská krajka letos slaví 450 let
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Právì v tomto roce slaví krušnohorská krajka 
450 let svého trvání, tedy od roku 1561, kdy 
Barbara Uthmann z Annabergu založila palièko-
vání v Krušných horách. Tradici krušnohorské 
krajky i v pøítomnosti stále udržuje Obèanské 
sdružení Krušnohorská krajka, které sdružuje 
pøátele ruèní palièkované krajky z oblasti èeského 
Krušnohoøí. Èlenky sdružení chtìjí navázat na 
tradici ve výrobì ruèních palièkovaných krajek 
a toto prastaré øemeslo v této oblasti zachovat 
a znovu oživit. 

Sdružení vzniklo v roce 2006. Založily ho krajkáøky, 
které se do té doby scházely neformálnì k pravidel-
nému spoleènému palièkování již od roku 1998. 
V Karlových Varech vede skupinu krajkáøek Marie 
Vránová, absolventka Krajkáøské školy v Praze. Kraj-
káøky spoleènì podnikají spoustu aktivit, jako jsou 
spoleèné výstavy, kurzy a pøátelská setkání. Rády se 
úèastní akcí, jako jsou napøíklad Michaelská pou� 
a Klášterní slavnosti v Ostrovì, Inspirace v Domì kul-
tury Ostrov, Øezbáøské sympózium v Abertamech a na 
Mariánské, Øemeslné dny na Bernardu a další.  

Ostrovští schválili nový požární øád a vy-
hlášku, kterou se stanoví závazné podmínky 
k zabezpeèení požární ochrany pøi akcích, 
jichž se zúèastní vìtší poèet osob. Obecnì 
závazná vyhláška - Požární øád reaguje na 
zmìny organizace zabezpeèení požární 
ochrany v Karlovarském kraji. 

K úpravì došlo v èl. 4: Zpùsob nepøetržitého 
zabezpeèení požární ochrany, v èl. 7: Ohlašovny 
požárù a místa k hlášení požárù, jejich znaèení, 
v èl. 8: Zpùsob vyhlášení požárního poplachu na 
území mìsta. Novì byl zaøazen èl. 9: Seznam sil 
a prostøedkù jednotek požární ochrany pøedur-
èených požárním poplachovým plánem Karlo-
varského kraje. 

Nový požární øád
Mnozí z nás mají v živé pamìti pøedchùdce 
souèasného papeže, Jana Pavla II. Vždy� 
12. listopadu 1989 slavnostnì prohlásil za 
svatou naši Anežku Èeskou. Stalo se tak 
v øímské bazilice sv. Petra za úèasti mnoha tisícù 
Èechù, mezi nimiž byli též poutníci z Ostrova. 
Ostrov je nyní prvním mìstem v Èeské 
republice, které má vzácnou relikvii blaho-
slaveného Jana Pavla II. 

Získal ji díky knìzi Wojtìchu Pelowskému, který 
v Ostrovì slouží již dva roky. Zvláštì pro ostrovský 
farní kostel sv. Michaela a Panny Marie Vìrné 
vyprosil schránku s relikvií u dlouholetého sekretáøe 
velkého papeže, nyní arcibiskupa krakovského, 
Stanislava Divisze. Zároveò získal, na pøání plzeò-
ského biskupa, podobnou relikvii pro plzeòskou 
katedrálu. 

Relikvie 
Jana Pavla XI. 
ve farním kostele 
sv. Michaela 
a Panny Marie 
Vìrné v Ostrovì 

Ostrovské a Adventní trhy 
nejen s farmáøi
Trhy se pomalu stávají oblíbenou souèástí 
ostrovského kulturního života. Nejdelší tradici 
má Michaelská pou�, své místo si našly 
i Klášterní slavnosti a v záøí tohoto roku jsme 
uspoøádali první Farmáøské trhy. Vzhledem 
k jejich úspìchu se øada farmáøù zúèastnila také 
Michaelské pouti. Po dohodì s mìstem Ostrov 
jsme se rozhodli do konce roku uspoøádat ještì 
troje trhy, které se uskuteèní na Mírovém 
námìstí v Ostrovì. 

Ostrovské trhy s farmáøi

pátek 11. listopadu od 13.00 hod. 

 Adventní trhy

nedìle 27. listopadu od 10.00 hod. 

 Adventní trhy

nedìle 11. prosince od 10.00 hod. 



atraktivních vánoèních sklenìných ozdob, ale budou 
také pøedvádìt ruèní zdobení této køehké krásy. Jejich 
výrobky pak budete moci zakoupit také v rámci tradièní 
výstavy betlémù v klášterním kostele. 
V poøadí druhé Adventní trhy ve stejném duchu se 
budou konat v nedìli 11. prosince. Srdeènì zveme 
všechny obèany z Ostrova a okolí! 
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Jako každý rok, i letos poøádá místní organizace 
Svazu diabetikù „Pochod proti diabetu“. Sraz je 
12. listopadu ve 14.00 hod. na Mírovém námìstí 
v Ostrovì u hodin na autobusové zastávce. 

Smyslem tohoto pochodu je upozornit spoluobèany 
v den výroèí narození objevitele inzulínu Fredericka 
Granta Bantinga na rostoucí poèet diabetikù. Pøed 
tímto objevem všichni diabetici prvního typu umírali 
po krátké dobì. Diabetes mellitus byl poèátkem 
tohoto století vyhlášen Svìtovou zdravotní 
organizací za pandemickou nemoc tohoto století. Jen 
v ÈR (dle Milana Kvapila) je evidováno 800 tisíc 
diabetikù a dle statistiky je tato choroba øazena jako 
tøetí „nejdražší“ nemoc. Toto èíslo se blíží 10 pro-
centùm diabetikù u nás, protože naši diabetologové 
pøedpokládají pøes 200 tisíc latentních diabetikù. 

Upozoròuji, že výbor svazu pro velký zájem 
poøádá Taneèní odpoledne v pátek 25. listopadu 
v 15.00 hod. v kavárnì Domu kultury. 
Mimo zábavného aspektu plní tímto územní 
organizace i jednu dùležitou formu léèebné metody, 
kterou je pohybová aktivita, již by mìli diabetici 
dodržovat pravidelnì alespoò jednou dennì po 
dobu pùl až jedné hodiny. 

Pùvodní Krušnohorská krajka se nyní vyrábí jen velmi 
vzácnì, protože pùvodní materiál na výrobu je 
nedostupný. Zkrátka není, kde ho koupit. Krušnohorská 
krajka je vìtšinou metrová, to znamená pruh 
palièkované krajky, který se palièkuje dokola kolem 
speciální podložky zvané herdule. Bývá od deseti až do 
tøiceti centimetrù široký a vazba by mìla být opravdu 
pevná. Tìmito palièkovanými pruhy se døíve zdobily 
suknì, zástìry a košile. 

Palièkování bylo v Krušnohoøí tradièní øemeslnou 
èinností, jejíž poèátky sahají až do poloviny 16. stol., kdy 
na saské stranì Krušnohoøí v oblasti kolem Annabergu 
pùsobila Barbara Uthmann. Traduje se, že zde založila 
první palièkáøskou školu, zasloužila se o zavádìní 
nových vzorù a ve snaze zlepšit sociální situaci chudých 
obyvatel Krušnohoøí zamìstnávala devìt stovek žen, 
pøièemž šlo výhradnì o domáckou práci. Zpoèátku byly 
krajky výrazem majetnosti, a proto byly ještì v 17. sto-
letí vydávány takzvané vrchnostenské zákazy, které 
poddanskému lidu zakazovaly používání palièkovaných 
krajek na vlastním obleèení. Tyto odìvní poøádky však 
pøestaly platit v dobì osvícenství a krajky se zaèínaly 
v jednoduchých formách objevovat i na slavnostním 
ošacení venkovského lidu. Zdobeny byly ponejvíce 
èepce, šátky, kapesníèky a manžety. Celé 18. století 
svou pøevládající módou krajek palièkování dosti pøálo. 
Poptávka klesla až zavedením strojové krajky (roku 
1809 vznikl takzvaný bobbinetový stroj), kdy ruèní 
práce nemohla konkurovat strojové produkci. A tak 
palièkování v prùbìhu 19. století støídalo konjunkturu 
s hlubokým úpadkem. 
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Nový požární øád 
Obecnì závazná vyhláška mìsta Ostrov è. 10/2011, 
kterou se stanoví závazné podmínky k zabezpeèení 
požární ochrany pøi akcích, kterých se zúèastní vìtší 
poèet osob, zøetelnì stanoví povinnosti všem 
zúèastnìným osobám. Jde pøedevším o povinnosti 
poøadatele (organizátora) akce, druhy akcí, které lze 
organizovat, stavby a prostory, které lze pro uvedené 
akce použít, podmínky požární bezpeènosti a zpùsob 
jejich zabezpeèení, povinnosti úèastníkù akce a pøí-
padné sankce pøi nedodržení pravidel. Obì obecnì 
závazné vyhlášky nabývají úèinnosti 1. listopadu 
2011. 

Vzácná relikvie vzácného èlovìka, blahoslaveného 
Jana Pavla II., byla v Ostrovì slavnostnì umístìna na 
oltáø v køestní kapli farního kostela v sobotu 22. øíjna. 
V den, který byl pøi beatifikaci 1. kvìtna 2011 urèen 
k slavení památky Jana Pavla II. Mùžeme nyní s pros-
bou o pomoc pøijít blíže k velkému èlovìku, který ve 
svém životì rozdával a vyprošoval dobro a je stále 
naším pomocníkem. 

Jan Pavel II. byl zvolen papežem v øíjnu 1978, zemøel 
2. dubna 2005. Jeho plnì žitý pontifikát trval 27 let. 
Poprvé od poèátku 16. století se stal papežem 
duchovní nikoliv italského pùvodu. Vlastním jménem 
Karol Wojtyla se narodil v polských Wadovicích 
18. kvìtna 1920. Knìzem se stal r. 1946, biskupem 
r. 1958 a krakovským arcibiskupem byl od roku 1964. 
V roce 1967 byl jmenován kardinálem. V Polsku zažil 
komunistický režim, vìdìl tedy velmi dobøe, co zna-
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Kolem roku 1880 pracovalo v Krušnohoøí na šestnáct 
tisíc krajkáøek. Významné byly také krajkáøské školy, 
zøízené roku 1813 samotným císaøem Františkem I. na 
Božím Daru, Mìdìnci, v Jáchymovì, Kraslicích a v Lok-
ti, z nichž poslední tøi existovaly až do roku 1918. 
Èásteènou renesanci palièkovaná krajka prodìlala na 
pøelomu 19. a 20. století. 
„Ráda palièkuji, protože mì to opravdu velmi uklidòuje 
a mám radost, když vidím, že se moje práce líbí a tìší 
druhé. Své kouzlo má i tajemství koneèného výrobku, 
který nevidím hned. Pracuji totiž na rubu s pevnì 
pøichycenými špendlíky, následnì se krajka škrobí a já 
teprve potom vidím výsledek - a samozøejmì také 
všechny chyby. Nejradìji palièkuji motivy z pøírody, 
zejména stromy, protože tam mohu popustit uzdu své 
fantazii,“ pøiznává èlenka Obèanského sdružení 
Krušnohorská krajka Jana Dvoøáková, která se mimo 
jiné vìnuje i øadì dalších výtvarných a rukodìlných 
èinností, jako ostatnì i jiné èlenky sdružení. 

V Ostrovì se pøíznivci krajkáøského øemesla mohou 
v nejbližší dobì tìšit na osmý roèník Vánoèní inspirace 
v Domì kultury Ostrov (viz Kulturní pøíloha str. 8), kde 
na vlastní oèi uvidí ukázky a rùzná provedení palièková-
ní pøímo od krajkáøek a také si budou moci mnohé 
z tìchto výrobkù zakoupit. V rámci této akce budou 
k vidìní i další øemeslné dovednosti, napøíklad drátová-
ní, døevoøezba, malba na sklo, ruèní šití hraèek, výroba 
šperkù a jiné. Této a mnoha jiným akcím, kde je hlavní 
myšlenkou uchovat tradièní regionální øemesla, se 
v dnešní dobì daøí a zdá se, že zájem o tuto èinnost 
neustále roste. 
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mená a jak funguje. Od roku 1978, jako papež, se tedy 
mohl úèinnì zasazovat o lidská práva. Jeho pontifikát 
se vyznaèoval èastými cestami do rùzných zemí svìta. 
Také navštívil opakovanì Èeskoslovensko a Èeskou 
republiku. Zemøel 2. dubna 2005. O jeho posledních 
dnech referovala média na celém svìtì. Jeho pohøeb 
se stal manifestací víry a vítìzstvím dobra. Do Øíma se 
sjely tisíce lidí. Pøestože byl Jan Pavel II. v posledních 
letech velmi nemocným a trpícím èlovìkem, stal se 
vzorem plného lidského života. Vìnoval se obzvláštì 
mládeži, vždy� byl pùvodnì universitním profesorem, 
ale i všem lidem: vzdìlaným i nevzdìlaným, zdravým 
i nemocným, vìøícím, nám všem. Jeho první veøejná 
slova po zvolení papežem byla: „Nebojte se!“. 
Podobnì dodává odvahu i název jedné z jeho knih, 
bestseller „Vstaòte, pojïme!“. Vyjadøuje jeho 
poselství i dnes. 

Nemocnice Ostrov obdrží v prùbìhu tøí let od mìsta 
Ostrov finanèní dar ve výši 3,2 miliony korun. Od záøí 
letošního roku zaèala Nemocnice Ostrov investici 
realizovat a postupnì nakoupí 27 elektricky polo-
hovatelných lùžek vèetnì pøíslušenství, 20 inten-
zivních lùžek, jedno speciální lùžko s laterálním 
náklonem, 40 kusù aktivních antidekubitních matrací, 
sprchovací køeslo, manipulaèní chodítko, zvedací 
zaøízení, myèku na pomùcky a podložení mísy a kar-
diacká køesla. Vybavení využijí pøedevším klienti 
rehabilitaèní, intenzivní a dlouhodobé péèe. Tìší nás 
zájem a trvalá podpora mìsta Ostrov, za kterou 
dìkujeme.

Od 1. øíjna do 31. prosince tohoto roku je uzavøena 
lùžková èást dìtského oddìlení ostrovské nemoc-
nice. K uzavøení došlo z provoznì technických dùvo-
dù (oprava rozvodù topného systému) a netýká se 
novorozeneckého oddìlení, které je plnì v provozu, 
stejnì tak je zajištìna v nezmìnìném rozsahu lé-
kaøská služba první pomoci, dìtská ambulance i ordi-
nace praktického lékaøe pro dìti a dorost. Lùžkovou 
péèi budou zajiš�ovat nemocnice v Karlových Varech, 
Sokolovì, pøípadnì v Kadani. 

Aktuality 
z Nemocnice Ostrov 

Andrea Zvolánková, tisková mluvèí NO

Informace pro diabetiky

Jiøí März, SD 

Ladislav Jurek, Odbor KSVS

Mgr. Lidmila Hanzlová

Martina Novotná

Vìra Èarná

Série trhù bude odstartována Ostrovskými trhy s far-
máøi v pátek 11. listopadu od 13.00 hod. Kromì far-
máøù, kteøí zde již prodávali, se mùžete tìšit i na další 
zajímavé výrobce a prodejce. Atmosféru tìchto trhù 
zpøíjemní malý hudební program. 

Adventní trhy zaènou první adventní v nedìli 27. listo-
padu. Již od rána budou na Mírovém námìstí stánky 
s nejrùznìjším sortimentem, pøispívajícím k vánoèní at-
mosféøe. K dostání budou napøíklad dárkové balíèky 
s vybranými druhy kávy a koøením, medové produkty, 
bylinky, mýdla, svíèky a další. K dostání bude také 
vánoèní cukroví, sladké i slané peèivo, uzeniny z domácí 
udírny, rùzné druhy sýrù a sušeného ovoce a pro za-
høátí samozøejmì „svaøáèek“. Ve stáncích s textilem si 
mùžete vybrat teplé ponožky se speciální úpravou pro 
zmrzlíky, èepice, šály a rukavice. V Domì kultury pak 
najdou zájemci jako obvykle krajkáøky, øezbáøe a další 
šikovné lidi, kteøí pøedvádìjí tradièní øemesla a úspìšnì 
je dokážou spojit s vánoèními tradicemi. Ve vestibulu 
mohou návštìvníci obdivovat zruènost pøadleny pravé 
ovèí vlny nebo výrobu vinutých sklenìných perel. 
K nejzajímavìjším stánkùm bude jistì patøit opavské 
družstvo Slezská tvorba, které pøiveze nejen spoustu 
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Chtìli bychom vám podìkovat za úèast na akcích, které 
se letos na Vìtrném vrchu uskuteènily a mìly za úkol 
upozornit na výletní lokalitu na konci mìsta. V èervenci 
probìhlo Indiánské léto, jež se v pøíštím roce uskuteèní 
14. èervence a máte se na co tìšit: léèebné semináøe 
šamanù, bubnová show, týpí aj. Další akcí bylo Posvì-
cení základního kamene rozhledny Hrabìnka, pamatu-
jete? Nepøálo nám poèasí, pøesto se nás sešlo hodnì 
a vybrala se zajímavá èástka ve prospìch výstavby Hra-
bìnky. První srpnový víkend patøil cimbálu. Letní count-
ry muzicírování se bude konat i za rok na pøelomu srpna 
a záøí. Na svátek sv. Václava zde byla velice úspìšná 
akce na podporu rozhledny: Bìh na rozhlednu. Bìželi 
malí i velcí, trénovaní i chabrusové, opìt se prodejem 
pohledù, odznáèkù a prostøednictvím tomboly vybrala 
úctyhodná èástka, která se stala souèástí oficiální veøej-
né sbírky na podporu výstavby rozhledny. Dìkujeme 
všem za jakoukoliv podporu. Sdružení bude žádat o do-
taci na výstavbu rozhledny, ale podmínkou získání 
dotace je èástka vlastní, kterou musí mít sdružení na 
kontì. Pokladnièky veøejné sbírky budou postupnì 
umis�ovány v informaèních centrech v Domì kultury, 
v Klášteøe, na Staré radnici.
Máte-li možnost pøispìt, by� malou èástkou, pøispìjte 
na konto Obèanského sdružení Rozhledna Hrabìnka, 
è. úètu sbírky: 43-9615470237/0100. 
Sledujte naši èinnost na www.rozhlednavetrnyvrch.cz, 
www.rozhlednaostrov.cz, www.rozhlednahrabenka. 
Budeme se tìšit na vaše návštìvy.

Objektivem pro hrabìnku 
Sdružení Rozhledna Hrabìnka vyhlašuje veøejnou 
fotografickou soutìž na volné téma. Do soutìže budou 
zaøazeny snímky z okolí budoucí rozhledny na Vìtrném 
vrchu. Na jaøe se uskuteèní vernisáž vybraných nej-
lepších fotografií. 
Fotografie zasílejte na: rozhlednahrabenka@seznam.cz

Už po ètrnácté se v Domì kultury Ostrov setkali 
ostrovští pamìtníci, první sled èeských obyvatel naše-
ho mìsta. Na setkání, které r. 1997 iniciovala tehdejší 
kronikáøka Jana Rùžièková, se jich letos sešlo více než 
stovka. Pozdravil je starosta mìsta Pavel Èekan, po-
tìšily je svým vystoupením pùvabné malé mažoretky 
z Mìstského domu dìtí a mládeže, od úspìchu 
k úspìchu vedené Evou Žilákovou. Potom už se roz-
proudilo opravdové setkávání. Známí, kteøí se èasto 
delší dobu nevidìli, ti ostrovští i ti z Plznì, Karlových 
Varù, Liberce, Chebu èi z Nìmecka vzpomínali, sdì-
lovali si rodinné události i své potíže, které se nicménì 
uprostøed mnoha podobnì postižených nezdály ales-
poò tak tìžké. Výsledkem byla pohoda, radost ze set-
kání, kterému èas nic neubral. Ale nejen to. Ne na-
darmo jde o „pamìtníky“, tedy ty, kteøí si hodnì pa-
matují. Pomáhají zachovat pro další generace události, 
dìje a místa i atmosféru doby po r. 1945, všechno, co 
nenávratnì zmizí, není-li zaznamenáno. Získali jsme tak 
mnoho informací, vzpomínek, dobových fotografií, ale 
také cenných pøírùstkù do kolekce ostrovského por-
celánu. Díky všem! Za øadu tìchto vzácných darù 
alespoò dva z nich.

Stavitel Václav Lhoták z Plznì pro nás sepsal na jede-
nácti stranách nejen vzpomínky, ale hlavnì fakta a jmé-
na, týkající se budování nového ostrovského sídlištì. 
Více než dvacet let (1945-1968) pùsobil jako stavební 
dozor na stavbách v Ostrovì a okolí a doprovodil své 
údaje fotografiemi i reprodukcemi plánù, tedy infor-
macemi, které se (kupodivu) po tak nepøíliš dlouhé 
dobì èasto velmi tìžce dohledávají. Pan Lhoták ocenil 
také po svých mnohoèetných zkušenostech, získaných 
v celé Evropì i za moøem, kvality ostrovského ži-
votního prostøedí. Pro zájemce budou tyto záznamy 
pøístupné v Kronice mìsta a v Mìstské knihovnì.

Druhý vzácný zisk pochází z Nìmecka, z württember-
ského Köngen. Marketa Maierová, která žije støídavì 
v Nìmecku a v Praze, nalezla a pøedala kronice mìsta 
rozsáhlou a peèlivì øazenou a zachovanou písemnou 
pozùstalost ostrovského obèana Alfreda Richtera (nar. 
1889). I když je množství písemných dokladù zpraco-
váno teprve èásteènì, poskytuje živý obraz pohnutých 
osudù jednoho z našich pøedchùdcù. Pan Richter, 
pùvodnì brusiè skla u firmy Moser, pozdìji manipu-
laèní úøedník okresní nemocenské pojiš�ovny a za 
války úèetní a skladník velkoobchodu Pöpperl v Kar-
lových Varech, se narodil v Doubí. V Ostrovì, odkud 
pocházela jeho manželka, žil od r. 1927. Byl èlenem 
mìstské rady a volební seznamy z roku 1937 ho 
uvádìjí na jednom z prvních míst kandidátù za nì-
mecké sociální demokraty (SPD). Není divu, že byl 
hned letech 1938-1939 internován v koncentraèním 
táboøe Dachau. Po propuštìní se musel pravidelnì 
hlásit na policii. Ještì po válce vydával svìdectví 
o pobytu v Dachau øadì svých tehdejších spoluvìzòù. 
Pro špatný zdravotní stav (silikóza, tuberkulóza) byl 
zproštìn vojenské povinnosti a doèasnì i nasazení 
v domobranì. Teprve na pøelomu let 1944 a 1945 
musel znovu nastoupit, také na kopání zákopù. Jako 
antifašista byl jmenován v èervnu 1945 vedoucím 
Okresního starobince v Ostrovì a tuto èinnost vyko-
nával, jak je doloženo, ke všeobecné spokojenosti. 
Pozdìji byl této funkce zbaven, jako Nìmec nesmìl 
pùsobit ve vyšších službách. Pracoval však ve starobinci 
až do r. 1948, kdy požádal o povolení vystìhovat se do 
Nìmecké spolkové republiky. Nejdøíve pobyl s man-
želkou nìjaký èas ve sbìrném táboøe Bietigheim, 
pozdìji žil v Köngen. Mìl ještì bohatou korespon-
denci se svými spolustraníky a spoluvìzni také se 
Sudeten social democrat Association v Londýnì. Podle 
dokladù ovládal i èeštinu a italštinu. Tehdy už však byl, 
vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, invalidní. 
Nevíme dosud, kdy zemøel. Jako bojovníku proti 
fašismu, z tehdy nepohodlné a pronásledované 
menšiny, patøí Alfredu Richterovi nepochybnì èestné 
místo v historii našeho mìsta i v obraze dramatického 
dvacátého století. 

Oblastní charita Ostrov poøádala u pøíležitosti Mezi-
národního dne seniorù 30. záøí odbornou konferenci 
nazvanou Komplexní péèe o uživatele v sociálních služ-
bách. Záštitu nad konferencí mìl námìstek hejtmana 
Karlovarského kraje pro sociální vìci a neziskové orga-
nizace Miloslav Èermák. Konferenci podpoøil Kar-
lovarský kraj, mìsto Ostrov a Nemocnice Ostrov. 
Zúèastnilo se jí 50 pracovníkù pracujících v pøímé péèi 
v pobytových i terénních sociálních službách. Pøítomné 
pozdravili námìstek hejtmana KK Miloslav Èermák 
a místostarosta mìsta Ostrov Milan Matìjka. Sou-
èasnì probíhal v hlavním vestibulu Domu kultury 
Ostrov doprovodný program pro veøejnost. Vestibul 
zaplnilo deset firem a subjektù, nabízejících své služby 
a produkty. Doprovodný program mìl snahu preven-
tivnì pùsobit na veøejnost, aby vìdìla, kam se obrátit, 
co a jak dìlat, až situace a potøeba sociální služby 
nastane. Potøebnými se mùžeme stát mnohem døíve 
než ve stáøí a než si tøeba pøipouštíme nebo myslíme. 
Jsme rádi, že veøejnost tuto naši nabídku i v tomto roce 
pøijala a využila. Za poøadatele dìkuji všem našim pod-
porovatelùm, sponzorùm, spolupracovníkùm, ale též 
i všem návštìvníkùm. (Více na www.ostrov.charita.cz)

V úterý 29. listopadu v 16.00 hod. ve spoleèenském sále 
DK Ostrov bude poøádat Oblastní charita Ostrov ve 
spolupráci s mìstem Ostrov již tradièní XVI. pøedvá-
noèní setkání seniorù aneb Setkání tøí generací. Sváteèní 
podveèer bude mít opìt slavnostní atmosféru blížících 
se Vánoc a bude též naplnìn pestrým  programem. Pro 
každého z úèastníkù bude pøipraveno obèerstvení 
a dárky pro radost a potìšení. Pøijïte se spoleènì s námi 
zastavit, naèerpat síly a vzájemnì se potìšit. Za všechny 
poøádající se tìším s vámi na vidìnou. 

Akce se zúèastnila delegace z Rastattu, zástupci z dru-
hého partnerského mìsta, nìmeckého Wunsiedelu, 
bývalí ostrovští starostové Jan Zborník a Jan Bureš, 
èlenové mìstské rady a zastupitelstva a další hosté.  
Úvodního slova se ujal starosta Ostrova Pavel Èekan. 
Prostor pro svoji øeè dostali rovnìž bývalí starostové 
Ostrova. Za mìsto Rastatt hovoøil vrchní starosta Hans 
Jürgen Pütsch a poslední z mluvèích byl Roland 
Schöffel, druhý starosta mìsta Wunsiedel. Poté pøi-
stoupili starosta Ostrova a vrchní starosta Rastattu 

20. výroèí smlouvy Ostrova s Rastattem 
Ostrovští oslavili 24. záøí v Paláci princù 20. výroèí 
podpisu partnerské smlouvy s nìmeckým mìstem 
Rastatt. Partnerská smlouva mezi mìsty Ostrov 
a Rastatt byla podepsána 4. dubna 1991. V ní se 
obì mìsta pøihlásila nejen ke spolupráci v oblasti 
kultury, vzdìlávání, sportu, ale také k podpoøe 
vzájemné sounáležitosti a péèi o historické 
dìdictví. 

Rozhledna Hrabìnka 
dìkuje

Jana Klimešová-Cimická

Mgr. Lucie Mildorfová, ved. Odboru KSVS

k podpisu pamìtních listù, které si navzájem vymìnili. 
Program pokraèoval prohlídkou zrekonstruovaného 
Paláce princù, nového pùsobištì Mìstské knihovny 
Ostrov. Oslava podpisu partnerské smlouvy byla 
v podveèerních hodinách završena vystoupením Sester 
Havelkových v kostele Zvìstování Panny Marie. 

Ohlédnutí 
za III. mezinárodním dnem seniorù 

XVI. setkání tøí generací

Mgr. Tomáš Fexa, øed. Oblastní charity Ostrov

Mgr. Tomáš Fexa, øed. Oblastní charity Ostrov

Setkání 
ostrovských pamìtníkù

Mgr. Zdenka Èepeláková

H. J. Pütsch (vlevo) a Pavel Èekan podepisují pamìtní listy.
Foto: Archiv MìÚ Ostrov  

V MF Dnes v èlánku „Lidé se odpojují od teplá-
ren …" je vyjádøení pana Davida Hanzela 
z è. p. 818 o výhodnosti instalace tepelného èer-
padla a odpojení od teplárny. 

Uvádí nepravdivý údaj, že zaplatili teplárnì 
440 tis. Kè, pøièemž bylo fakturováno 356 tis. Kè, což 
je o 23 % ménì. Porovnává nesprávné komplexní 
náklady na vytápìní za 12 mìsícù pøed zateplením 
s náklady 180 tis. za elektøinu pro TÈ za 9 mìsícù po 
zateplení, pøièemž leden - záøí v roce 2011 byly 
z hlediska vytápìní významnì teplejší než v roce 
2010. Bylo by zajímavé porovnat tepelnou pohodu 
po instalaci TÈ. Kdyby byla stejná i v dobì napojení na 
teplárnu, pak by za teplo platili podstatnì ménì. 

Pravda o tepelném èerpadle
Vzhledem k teplé zimì a podzimu lze oèekávat ná-
klady na elektøinu pro uvedený dùm cca 250 tis. Kè. 
Po zateplení objektu pøi 20% úspoøe tepla proti roku 
2010, by náklady na komplexní službu od naší spo-
leènost byly max. 293 tis. Kè. tj. za cenu 1,25 mil. 
„šetøí“ 43 tis. roènì, což pøedstavuje prostou návrat-
nost 29 let. Za tuto dobu by ovšem nesmìli uhradit 
žádné další náklady spojené s provozem TÈ. Po za 
poètení investièních, servisních a provozních nákladù 
vèetnì rezervy na generální opravu TÈ, náklady na 
vytápìní TÈ pøi stejné tepelné pohodì pøesáhnou 
náklady na vytápìní naší spoleèností. Velký problém 
vidím v tom, že lidé porovnávají cenu komplexní služ-
by od teplárny pouze s cenou elektøiny nebo plynu. 

Ing. Tibor Hrušovský 



mezi žáky a uèitelem pomocí sluchátek a mikrofonù. 
Z projektu EU peníze do ZŠ JVM a MŠ Ostrov byla 
škola vybavena novými tabulemi doplnìnými inter-
aktivními projektory, a tak máme témìø ve všech 
uèebnách interaktivní tabule, díky kterým se od záøí 
zásadnì zmìnil zpùsob výuky vìtšiny pøedmìtù.
Pøipomínám, že od bøezna 2011 jsou v rámci projektu 

Komplexní systém služeb pro žáky se speciálními 
vzdìlávacími potøebami mìsta Ostrov nabízeny v naší 
základní škole zdarma žákùm všech základních škol 
v Ostrovì služby školního psychologa, kterého je mož-
no využívat i v pøípadech, které pøímo nesouvisí se 
školou. 

4 Ostrovský mìsíèník
Listopad 2011

Zprávy ze škol
ZŠ J. V. Myslbeka a MŠ Ostrov

Máme tu pøedposlední mìsíc roku a právì pod-
zimní mìsíce jsou dùležitým obdobím v životì 
každé školy. Zatímco souèasní žáci mohou plnì 
využívat možností, které jim jedna z nejmoder-
nìjších støedních škol v republice nabízí, po-
zornost vedení i dalších pedagogických pracov-
níkù se zamìøuje na souèasné devá�áky ze 
základních škol, kteøí si právì v tomto èase volí 
další uplatnìní. A volba technické školy, shodou 
náhod takové, která záøí novotou, by mohla být 
trefou do èerného!

Pro školní rok 2012-2013 se nabídka oborù nezmì-
nila, opìt tu naleznete obor Informaèní technologie, 
který se stává nejžádanìjším. Nepøedstavujte si ale, 
že si tu žáci celý den hrají na poèítaèi! Uèí se do 
detailu poznávat nástrahy poèítaèe, programují v rùz-
ných jazycích a dokazují dalšími aktivitami svùj zájem 
o obor výpoèetní techniky. Stálicí v nabídce oborù je 
Strojírenství, s ním škola pøed padesáti lety zahájila 
svou existenci a stále se jedná o velmi dobrou volbu. 
Zájem žákù o tento obor se za léta zmenšil, snad
i proto mají maturanti obrovskou šanci uplatnit se na 
trhu práce u nás i v zahranièí. Mezi léta vyuèované 
obory se øadí také Elektrotechnika, i ta reprezentuje 
oblast, s níž se pøi hledání pracovních pøíležitostí 
neztratíte. Technické lyceum vstoupí pøíští školní rok 
do desátého roku své existence, pøedstavuje vhod-

nou alternativu pro všechny, kteøí mají zájem pokra-
èovat ve studiu na vysoké technické škole. Nabídku 
oborù doplòují automobilní obory: tøíletý výuèní 
obor Mechanik opraváø motorových vozidel, oblí-
bený Autotronik kloubící znalosti maturitního oboru
i praktických dovedností a spíše studijnì pojatý obor 
Dopravní prostøedky. Informace o škole se žáci de-
vátých roèníkù i jejich rodièe dozvìdí na rùzných 
akcích, které se v souvislosti s výbìrem dalšího 
vzdìlávání poøádají. V øíjnu se konala v Karlových 
Varech pravidelná akce Škola 2012, zástupci prù-
myslovky se snaží navštívit každou ostrovskou základ-
ní školu bìhem vyuèovacích hodin i rodièovských 
schùzek a vyvrcholením tìchto aktivit je rozhodnì 
Den otevøených dveøí, kterým se poèátkem prosince 
škola otevírá všem potenciálním zájemcùm. Ten 
letošní se uskuteèní 8. prosince od 10.00 do 17.00 
hod. V pøíštím èísle OM oèekávejte malou ochut-
návku toho, na co se návštìvníci mohou tìšit. 

Z finanèních prostøedkù Mìstského úøadu Ostrov byla 
o prázdninách realizována rekonstrukce uèebny fyziky 
a chemie a první etapa rekonstrukce sociálního zaøízení 
(dokonèení je plánováno na pøíští léto). Z projektu 
Komplexní systém služeb pro žáky se speciálními vzdì-
lávacími potøebami mìsta Ostrov byla vybavena nábyt-
kem a poèítaèi druhá poèítaèová uèebna, využívaná 

pøedevším pro jazykovou výuku, ve speciálních tøídách 
mají žáci k dispozici notebooky se speciálními výuko-
vými programy pro kompenzaci poruch uèení. V jazy-
kové uèebnì byl instalován nový nábytek, který bude 
v pøíštím kalendáøním roce doplnìn o audio systém pro 
jazykovou výuku, umožòující mj. pøímou komunikaci 

Program:

Interní koncert (žáci hudebního oboru)

Vánoèní strom. Koncert žákù ZUŠ u pøíležitosti akce 
Rozsvícení vánoèního stromu

Mimo Ostrov:
 

Národní pøehlídky souborù hrajících pro dìti se 
zúèastní soubor Na poslední chvíli pod vedením 
Lucie Velièkové. 

22. listopadu 17.00 hod. sál ZUŠ 

27. listopadu Mírové nám.

11.-13. listopadu Popelka Rakovník

Zaèátkem øíjna se nìkteøí vydali na týdenní workshop 
do Hohenbergu, jiní na výmìnný studijní pobyt do 
Nizozemí. Informace o nich poskytneme v dalším èísle 
OM. Velmi atraktivní a netradièní poznávací zájezd 
nasmìroval naše studenty na konci záøí tentokrát smì-
rem jihovýchodním, na Balkán. V hlavním mìstì Srbska 
Bìlehradì vidìli tureckou pevnost Kalemegdan, mau-
zoleum jugoslávského prezidenta J. B. Tita i pravoslav-
né kláštery. Zároveò poznali i ruch souèasného balkán-
ského velkomìsta poznamenaného válkou, zejména 
bombardováním vojsky NATO v roce 1999. Další za-
stávkou byla Srebrenica, lázeòské mìsto v Bosnì 
a Hercegovinì, které všichni znají v souvislosti s nej-
vìtší genocidou muslimù v Evropì po II. svìtové válce. 
Po velmi emotivní prohlídce høbitova nás èekala cesta 
pøes hory do hlavního mìsta Bosny a Hercegoviny. Jak 
zpívá Jarek Nohavica: Tam za kopcem je Sarajevo… Je 
to nádherné multikulturní velkomìsto plné mešit, 
kostelù i synagog. A jak všichni vìdí, také tu zabili 

V posledních mìsících se zaèala naše základní škola, díky dvìma projektùm z Evropského sociálního 
fondu a pøízni zøizovatele, zásadnì mìnit.

Gymnázium Ostrov tentokrát na Balkánu
I v tomto školním roce mají naši studenti zásluhou kreativity našich kantorù mnoho pøíležitostí 
poznávat rùznorodost Evropy prostøednictvím poznávacích zájezdù, studijních pobytù èi workshopù.

Ferdinanda a tím zaèala I. svìtová válka. Viditelné stopy 
po válce jsou ale hlavnì z 90 let. Pak jsme se zastavili 
v Jablanici, místì úspìšné bitvy „o zranìné“ na øece 
Neretvì. Vedle muzea pøipomínajícího bitvu a party-
zánského velitele Tita byl tichým mementem zboøený 
most. Následovaly dvì zastávky v Hercegovinì: v mu-
slimském Poèitejl s nejstarší mešitou a medresou (ško-
lou pro muslimy) a v nádherném Mostaru, prosla-
veném mostem pøes Neretvu, která dodnes rozdìluje 
mìsto na èást chorvatskou a muslimskou. Poslední 
zastávkou našeho putování Balkánem byla chorvatská 
perla v seznamu Unesco, mìsto Dubrovník, kde si 
právì v den naší návštìvy pøipomínali poèátek ostøe-
lování mìsta Srby a Èernohorci. Cestou domù nemohl 
chybìt film od vìhlasného režiséra Kusturici Èerná 
koèka a bílý kocour. Všechny také oslovila „balkánská 
múza“ Bregoviè a samozøejmì i kulináøské speciality 
(slastièárna, burek, pljeskavica v lepini, chalva, baklava, 
pršut, æevapi a bosanska kahva). Dobro došli! 

Mgr. Martin Fous

Mgr. Ivan Machek, Mgr. Libor Velièka

Ze SPŠ Ostrov: 
Technika je zábava

 Mgr. Libor Háèek

ZUŠ Ostrov

Velkým pøínosem pro výuku  jsou interaktivní tabule. Novotou záøí také poèítaèová uèebna.                 Foto: Archiv školy

Návštìva Mostaru byla pro studenty velkým zážitkem.                                                                                   Foto: Archiv Gymnázia Ostrov
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Zprávy ze škol
MDDM Ostrov

Sbìrová soutìž
Na listopad vyhlašujeme ve spolupráci s Lesy ÈR 
soutìž ve sbìru podzimních plodù. Nasbírané 
kaštany, žaludy a bukvice mùžete odevzdávat v EC ve 
všední dny od 9.00 do 17.00 hod. do konce listopadu. 
Nasbírané plody budou pøedány lesníkùm a bude 
jimi pøikrmována v zimì divoká zvìø. Nejlepší sbìraèi 
budou odmìnìni.

Povídání o…
Tento mìsíc pøipravujeme mj. povídání o Divoké 
zvìøi našich lesù se zamìøením na kopytníky, šelmy 
a ptáky. Povídání bude doplnìno obrazovou a zvu-
kovou kulisou. Bližší informace a rezervaci si vyžá-
dejte telefonicky.

Prohlídky pro veøejnost: Každou sobotu a nedìli 
9.00-12.00 a 13.00-17.00 hod.
Bezplatná prohlídka venkovní èásti a chovatelských 
pracoven. Mimo tuto dobu je možné domluvit 
prohlídky telefonicky.

Informace: Ekocentrum po-èt 10.00-18.00 hod., 
pá 10.00-17.00 hod., tel. 353 842 389, 731615658, 
facebook: Ekocentrum MDDM Ostrov. 

Pøehazovaná

Pøehazovaná dívek šestých a sedmých tøíd je souèástí 
16. roèníku Olympiády ostrovských škol, Poháru 
starosty mìsta. Družstvo tvoøí šest hráèek v poli 
a maximálnì ètyøi náhradnice. Podmínkou úèasti je 
vhodný sportovní odìv a obuv.

34. roèník Bìhu 17. listopadu        

Prezentace od 8.30 hod. v MDDM
Starty jednotlivých disciplín 9.30-12.10 hod.  

Kategorie a èasový program
Rodièe s dìtmi do 6 let: 150m  
Nejmladší žáci I. (2002-2005): 550 m
Nejmladší žáci II. (2000-2001): 870 m 
Mladší žáci (1998-1999): 1200 m
Starší žáci (1996-1997): 2630 m
Dorostenci (1994-1995): 4380 m
Junioøi (1992-1993): 6500 m
Muži (1991 a starší): 8700 m
Veteráni (1971 a starší): 8700 m
Nejmladší žákynì I. (2002-2005): 550 m
Nejmladší žákynì II. (2000-2001): 870 m   
Mladší žákynì (1998-1999): 1200 m
Starší žákynì (1996-1997): 1800 m
Dorostenky (1994-1995): 2940 m
Juniorky (1992-1993): 5200 m
Ženy (1991 a starší): 5200 m
Veteránky (1976 a starší): 5200 m
Závod je otevøen všem, kteøí si chtìjí zabìhat a zmìøit 
své síly s nejlepšími v regionu. 

Noc se zvíøátky - pøenocování     
  

Pro dìti od šesti do deseti let pøipravujeme pøeno-
cování v Domì dìtí se zajímavým programem, sou-
tìžemi a veèerní návštìvou Ekocentra.  
Pøihlášky si vyzvednìte v MDDM od 15. listopadu, 
uzavírka pøihlášek 22. listopadu.

Zimní florbal 

Tradièní zimní florbal zahajuje turnaj pro chlapce 
4.-5. tøíd. Vítìzství obhajují chlapci ZŠ Masarykova 
Ostrov. Urèeno i mimoostrovským florbalistùm. 
Družstvo chlapcù tvoøí tøi hráèi a brankáø (nutná pøilba 

4. listopadu 11.00 hod. 
Tìlocvièna ZŠ Masarykova

13. listopadu Zámecký park

25. až 26. listopadu 

26. listopadu Hoši 4.-5. tø.  

Naše jednotka byla vyslána k tøinácti mimoøád-
ným událostem. Byl to šestkrát požár, tøikrát 
dopravní nehoda, dvakrát únik látek, jednou 
technická pomoc a jednou výjezd k záchranì 
osob. 

Celkem ètyøikrát neznámý pachatel zapálil velko-
objemové kontejnery na odpadky v ulicích Májová, 
Luèní, Štúrova, Kollárova a Tylova, které jsme 
spoleènì s karlovarskou jednotkou likvidovali 
v brzkých ranních hodinách. Dále jsme byli vysláni 
k provìøení vystupujícího kouøe z lesa nedaleko 
Ostrova, ale bylo zjištìno, že se jedná o planý 
poplach. V Masarykovì ulici jsme 6. záøí likvidovali 
obtížný hmyz v prostorách mateøské školy. K likvidaci 
olejových skvrn jsme vyjíždìli dvakrát: do ulic Severní 
a Lidická. K dopravní nehodì dvou osobních auto-
mobilù jsme byli vysláni na køižovatku ulic Lidická 

a Masarykova, dále pak na Starém námìstí, kde došlo 
ke srážce motocyklu a osobního auta. 
Pomáhali jsme pøi zásahu u dopravní nehody ètyø 
osobních automobilù na silnici smìrem na Jáchymov. 
Po tøetí hodinì ranní 25. záøí jsme byli vysláni 
spoleènì s karlovarskou jednotkou k záchranì osoby, 
která údajnì mìla spadnout do vody v lokalitì 
Boreckých rybníkù. Celou tuto oblast prohledávali 
naši i profesionální hasièi, Policie ÈR a Mìstská 
policie Ostrov, naštìstí vše dobøe dopadlo, nikdo 
neutonul a dívka se našla. Dne 26. záøí byla naše 
jednotka vyslána k požáru v objektu vìznice ve 
Vykmanovì. Na místì události bylo zjištìno, že se 
jedná o provìøovací cvièení zmínìných jednotek. 

s chránièem). Pøihlášky škol v MDDM do 24. 11. 
Prezence od 8.30 hod. v tìlocviènì ZŠ Masarykova. 
Propozice k dispozici na školách. Výsledky všech 
turnajù se zapoèítají do Olympiády ostrovských škol.

Mikulášská besídka

Bližší informace k besídce v prosincovém OM a na 
plakátech. O vstupenky je velký zájem, proto 
doporuèujeme zakoupit je v pøedprodeji od 21. 11. 
v MDDM.

Sportovní víkendy
Víceúèelové høištì, fotbalové minihøištì, univerzální 
høištì, kuželkáøská dráha, lezecí stìna a kostka, 
lanová pyramida, minigolf a stolní tenis otevøeny 
dennì do 18.00 hod., v sobotu a nedìli 10.00-17.00 
hod. 

Informace: po-pá 8.00-18.00 hod. v MDDM: 
tel. 353 613 248 

2. prosince 16.30 hod. MDDM

Václav Hraba, ved. EC

Bc. Šárka Märzová, 
ved. odd. nepravidelné èinnosti 

EKOCENTRUM

Ostrovští hasièi v záøí

Milan Kuna, JSDH Ostrov 

 Dìti v Bìhu 17. listopadu nasazují všechny své síly a odhodlání zvítìzit.                                                                                                                                                                                     Foto: Archiv MDDM

Hasièi likvidují následky dopravní nehody na Starém námìstí 
Foto: Archiv JSDH Ostrov
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Rozhovor
Matìj Pøevrátil chce být hercem nebo fotbalistou

Mùžeš 
ètenáøùm 
pøiblížit, 
o èem filmy 
Andìl 
a V peøinì 
jsou?
V peøinì hraju 
Matìje, to je ta-
kové malé zlo-
bidlo, které se do-
stane do peøiny. 
Takže když dìda 
zmizí v peøinì, 
všichni ho hledají, 

a najednou se i já dostanu do peøiny, vylezu ven, pak 
se tam dostanu se ségrou a tu tam zajme takový velký 
chlap, a ona se ztratí. Já odejdu, ale už se tam 
nedostanu zpátky, takže se ztratí dìda i Vendulka, já 

se tam potom zase dostanu a zachráním dìdu 
a Vendulku, a tím to konèí.

Ve filmu Andìl hraju Huga, jsem zlobivìjší asi tak 
pìtkrát víc než ve filmu V peøinì, ale nikdy se mi nic 
nestane, protože mì chrání mùj andìl, kterého hraje 
Pavel Køíž. Jenomže jednou mì opustí, zaènu poøád 
padat, až jsem z toho potluèený, tak svého andìla 
zavolám k sobì, aby mì zas chránil. 

Tmavovlasý chlapec s modrýma oèima, z nichž kouká nìjaká lumpárna, je suverénní, pøi rozhovoru odpovídá lépe než leckterý dospìlý. Jen je škoda, že 
jeho: „Ajajaj!“ se nedá v tištìném médiu zvukovì reprodukovat. Chodí do ètvrté tøídy základní školy, aèkoli - jak sám zdùrazòuje, už mìl být v páté. Do tøetí 
tøídy ho škola bavila, ale teï už ne. Bydlí na Praze 8  Bøezinìvsi ve velkém domì se zahradou a èasto si chodí k dìdovi èíst „Ábíèko“. Za své herecké výkony ve 
filmech Andìl a V peøinì získal na 43. roèníku Dìtského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana èestné uznání. 

Slyšela jsem, že hraješ i divadlo, povìz 
nám o tom.

Jak ses dostal do 
filmu V peøinì?

A co bylo lepší?

Jak tì bavilo 
natáèení?

Hraju dvì pøedstavení v Divadle v Dlouhé: Jsou to 
„Zahrada“ od Jiøího Trnky a „Dáváme dì�átku 
klystýr“. Film i divadlo mì 
baví oboje nastejno. Film je 
nìco jiného, když se na 
divadle nìco zkazí, neudìlá 
se s tím nic, ale pøi natáèení se 
to mùže víckrát opakovat.

Vlastnì jsem dìlal casting na 
film Ve stínu konì, ale pak 
mì pøetáhli do filmu V pe-
øinì, ještì s jedním klukem 
(Filip se jmenoval) jsem se 
probojoval mezi nejlepší, 
a vyhrál jsem to já. A jak tam 
v tom filmu mám tu ségru, tak 
to bylo dobré, jedna byla 
lepší než druhá: jedna mì 
poøád mlátila a ta druhá mì 
zas chtìla poøád pusinkovat.

No to právì ještì nevím.

Víc mì bavilo natáèení té Peøiny, protože tam bylo 
povinné jíst zmrzku, natáèeli jsme to totiž ve vedrech 
pøes 30 stupòù. Ale když jsme toèili Andìla, tak jsem 

zimou a nesmìl jsem se smát, když se na mì vážným 
pohledem díval Pavel Køíž. 

S Alenou Mihulovou, Arnoš-
tem Goldflamem a jeho 
vnukem, který je mimo-
chodem akorát o rok starší 
než já, dál to byl Karel Roden, 
Lucie Bílá, Anna Stropnická, 
Jirka Mádl, ale s Jirkou jsem 
byl už na Fotbalistovi roku 
2009, tam jsem dostal podpis 
od Tomáše Rosického (bohu-
žel jsem ho ztratil), s Petrem 
Èechem, Milanem Barošem 
a Tomášem Matonohou.

Buï budu fotbalista, nebo 
herec. Hraju i fotbal.

Ještì klavír a Dismanùv 
dìtský rozhlasový soubor, 

jehož jsem èlenem.

Mám volno vìtšinou jenom ve ètvrtek. A o víkendu 
taky, pokud nemám zrovna zápas. 

S kým ještì ses seznámil za tu dobu, co 
hraješ?

Chtìl by ses 
herectvím živit?

Jaké jsou tvé další 
koníèky, kromì 
herectví a fotbalu?

Máš vùbec nìjaký volný èas?

Pavel Køíž a Matìj Pøevrátil ve filmu Andìl

Radost z fotbalu a herectví je pro Matìje stejná.

Ve filmu V peøinì mìl možnost zahrát si i s Lucií Bílou.

Matìj ve filmu Andìl

Lenka Prokopová
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Grafickou cestou 
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Vìtšina tìchto prací vznikla v prùbìhu studia na vysoké 
škole a pøi absolvování letních výtvarných kurzù. Marie 
Horváthová vystavovala v pøedchozích letech již nìkoli-
krát, napøíklad jako spoluautorka výstavy „Souznìní 
o velké pøestávce“ konané v øíjnu 2008 ve žlutické gale-
rii. Následující rok doplnila svými pracemi také výstavu 
„Hledání andìlù“ v galerii Duhová paleta v Karlových 
Varech. V rámci své profese se autorka plnì vìnuje dì-
tem: pracuje jako uèitelka na základní škole. Její snahou 
je podchytit zájem žákù o výtvarné umìní, a proto mezi 
její další poèin patøila vánoèní výstava dìtských prací 
v obchodním centru Varyáda. Ta vznikla pod jejím ve-
dením v loòském roce. Zvláštní ocenìní poroty získala 
výtvarnice na soutìži Krušné hory západ za zvolenou 
techniku zpracování tematiky „Lázeòství pøed sto lety 
v Jáchymovì“, konané ve spolupráci s nìmeckými vý-
tvarníky. V souèasné dobì studuje na Pedagogické 
fakultì Univerzity J. E. Purkynì v Ústí nad Labem, obor 
uèitelství pro první stupeò a výtvarná výchova. Vernisáž 
výstavy se koná 4. listopadu na Staré radnici Ostrov od 
17.00 hod. 

Výstava výtvarnice Marie Horváthové nazvaná 
„Grafickou cestou“ je významnou souèástí její zá-
vìreèné diplomové práce. Všechna vystavovaná 
díla jsou vytvoøena „pøedgrafickou“ technikou bez 
použití lisu a jsou prùøezem autorèiny dosavadní 
tvorby.

Porota dospìlých udìlila Zvláštní cenu poroty za dílo 
s nejvýraznìjším morálním akcentem filmu Nickyho 
rodina režiséra Matìje Mináèe. Dále udìlila èestné 
uznání herci Matìji Pøevrátilovi za pøesvìdèivé ztvár-
nìní hlavní role ve filmu V peøinì režiséra F. A. Brab-
ce a ve filmu Andìl režiséra Karla Janáka a èestné 
uznání Davidu Ployharovi za obrazové ztvárnìní 
pohádky Èertova nevìsta režiséra Zdeòka Trošky. 
Dìtská porota udìlila Zlatého dudka za nejlepší dívèí 
herecký výkon Lucii Šteflové za roli Míši v seriálu 
4teens režiséra Pavla Jandourka a Zlatého dudka za 
nejlepší chlapecký herecký výkon Matìji Pøevrátilovi 
za roli Matìje ve filmu V peøinì režiséra F. A. Brabce. 
Porota dospìlých dále udìlila Cenu Oty Hofmana za 
nejlepší dílo v kategorii do 12 let filmu Èertova 
nevìsta režiséra Zdeòka Trošky a Cenu Oty Hofmana 
za nejlepší dílo v kategorii od 13 do 18 let filmu 
Nickyho rodina režiséra Matìje Mináèe. Dìtská 
porota udìlila Køiš�álový šaton v kategorii do 12 let 
filmu Èertova nevìsta režiséra Zdeòka Trošky a Køiš-
�álový šaton v kategorii od 13 do 18 let seriálu 4teens   
Lyžák režiséra Pavla Jandourka. Na základì di-
váckého hlasování získal Cenu dìtského diváka film 
Vodník a Karolínka režiséra Jiøího Hovorky.

„Tohle je ten nejlepší festival na svìtì,“ nadchnul se 
pøi pøevzetí cen dìtský herec Matìj Pøevrátil, který si 
svým bezprostøedním vystupováním rychle získal 
sympatie divákù. Øeditel festivalu Marek Poledníèek 
ve svém krátkém závìreèném projevu uvedl, že 
hlavním smyslem festivalu Oty Hofmana je oživení 
a obnova filmové tvorby pro dìti a pøipomenul, že 
dìti potøebují pøedevším správný pøíklad: „A na na-
šem festivalu uvádìné filmy jim takový pøíklad dávají.“

Doprovodné akce dokázaly stoupající oblibu 
pøedevším u dìtí. Na výstavu v prvním patøe Domu 
kultury se zapùjèenými exponáty z Muzea strašidel 

Festival Oty Hofmana po tøiaètyøicáté
Již 43. roèník Dìtského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana v Ostrovì skonèil v pátek 
14. øíjna slavnostním vyhlášením vítìzù a pøedáním cen. 

v Plzni docházely nìkteré dìti s rodièi opakovanì 
a také Festivalovou dílnu vedenou Janou Dvoøáko-
vou a Alenou Lnìnièkovou, kde se do práce zapojují 
i maminky, využilo ke spoleèné výtvarné práci každo-
dennì nìkolik rodin. Oproti loòsku mìla zvýšenou 
návštìvnost Festivalová školka s Divadlem M Praha, 
která dennì zcela zaplnila spoleèenský sál a na 
pohádkové pøedstavení pøijíždìly i mateøské školy 
z regionu Karlovarský venkov. Ve ètvrtek se konalo 
na námìstí Velké zábavné odpoledne s klauny, sou-
tìžemi, hudbou a ukázkami záchranáøù z øad policie 
a hasièù. Zábavné veèery odstartoval v úterý festiva-
lový Superkoncert se zpìvaèkou Debbie a jejími 
hosty, dále to byl Jazzový veèer, Festivalová talk show 
Richarda Langera aj.    

Také letos navštívily Ostrov významné osobnosti. 
Režiséøi Václav Vorlíèek a Zdenìk Zelenka, herci 
Uršula Kluková, David Suchaøípa a mnozí další, 
zejména protagonisté soutìžních filmù jako režiséøi 
Matìj Mináè, Pavel Jandourek, herci Tomáš 
Materna, Filip Cíl a další. K nejvzácnìjším hostùm 
patøila Bìla Gran Jensen, prezidentka hnutí Na 
vlastních nohou Stonožka, která uspoøádala besedu 
o své práci u pøíležitosti vernisáže festivalové výstavy 
dìtských výtvarných prací znázoròujících sv. Anežku 
Èeskou. 

Druhý nejvìtší a zároveò druhý nejstarší dìtský 
filmový festival u nás, soudì podle usmìvavých tváøí 
a nadšených slov chvály jeho úèastníkù, mìl opìt 
úspìch, a to navzdory ztíženým podmínkám pøi právì 
probíhající rekonstrukci Domu kultury. Dík patøí 
nejen všem sponzorùm a partnerùm FOH, ale také 
zamìstnancùm DK Ostrov, kterým pøi slavnostním 
zakonèení podìkoval z jevištì øeditel Marek 
Poledníèek. Mohou zaèít pøípravy 44. roèníku FOH…

Irena Janeèková 

Mìstská knihovna Ostrov
Beseda s autorem televizních seriálù Ïáblova lest, 
Strážce duší a Planeta záhad se uskuteèní 3. listopadu 
v 17.00 hod. pod názvem Fantastické záhady. Nevy-
svìtlitelné archeologické nálezy, podivné úkazy a para-
normální jevy naznaèují, že minulost naší planety je 
daleko tajemnìjší, než si vùbec dovedeme pøedstavit. 
Arnošt Vašíèek pøedstaví nejzajímavìjší objevy ze svých 
cest do více než osmdesáti zemí. Vraždící rituály mágù, 
Troseèníci z hvìzd, Utajované mumie mimozemš�anù, 
Záhadná hrobka, Podzemní mìsta, Draèí monstrum 
z jezera Chini, Zapovìzená tajemství starovìkých civili-
zací, Trpaslíci z Jávy, V zajetí nadpøirozených sil, Co skrý-
vá Voynichùv rukopis? Besedu doplòuje promítání 
unikátních videozáznamù.

Od 8. do 30. listopadu si mùžete prohlédnout spoleè-
nou výstavu obrazù Jiøiny Romové a døevoøezeb Jaku-
ba Roma, nazvanou Cesty domù. 

24. listopadu v 17.00 hod. se koná pøednáška Èína, Ko-
rea, Japonsko. O rozdílech východoasijských zemí opro-
ti mentalitì a zvykùm v Evropì pøednáší Petr Chrdle.
Pøipomínáme, že v Audio oddìlení je velký výbìr zvu-
kových knih pro nevidomé a slabozraké a novì zavádí-
me donáškovou službu pro handicapované spolu-
obèany. Další informace na www.mkostrov.cz

Mgr. Irena Leitnerová, øed. MK OstrovMatìj pøevrátil pøebírá èestné uznání za svùj herecký výkon.                                                                                     Foto: Archiv DK Ostrov

rep
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STARÁ RADNICE OSTROV 

Kultura

KLÁŠTER OSTROV
DÙM KULTURY OSTROV

4. listopadu pátek 17.00 hod. 

Výstava je první samostatnou autorskou výstavou 
mladé, zaèínající, všestrannì nadané výtvarnice 
Marie Horváthové. Všechna vystavovaná díla jsou 
vytvoøena grafickou technikou bez použití lisu.
Výstava potrvá do 30. listopadu.

11. listopadu pátek 17.00 hod.

Tváø Zambie, tak jak ji neznáte, oèima sociálního 
pracovníka. Svatba, pohøeb, otázka muže a ženy 
a další informace o zvycích a místních tradicích, jež 
nejsou v knihách ani jiných médiích. Slovem i obra-
zem provede Miroslav Èermák.

13. listopadu nedìle 15.00 hod. 

Uvádí Studio Damúza Praha.
Na motivy stejnojmenné pohádky Aloise Mikulky. 
Vzorná a peèlivá Palaèinková Pepinka má ráda svùj 
dùm a zahrádku plnou èervených jahùdek. Jak to 
dopadne, když do zahrádky zavítá nezvaný, hladový 
drak Marmelajda? V bøíšku mu škrundá jak v prázd-
ných hodinách. A skuteènì je tak zlý? Co se musí stát, 
aby se z postrachu stal kamarád?

GRAFICKOU CESTOU

ZAMBIE  
SOCIÁLNÍ POMÌRY A TRADICE 

PALAÈINKOVÁ PEPÍNA

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

KOSTEL ZVÌSTOVÁNÍ PANNY MARIE

Pokraèuje výstava

Absolventka grafické 
školy zvolila nejdøíve 
dráhu zpìvaèky po-
pulárních písní. Vyhrá-
la konkurz do divadla 
Semafor, zpívala v hu-
debním souboru Apo-
llo Jiøího Štaidla, spo-
lupracovala s hvìzda-
mi populární hudby. 
V poslední dobì se 
vrátila k výtvarné èin-

nosti. V jejích zátiších nalézáme preciznost starých 
mistrù a kouzelnou atmosféru. Její obrazy vlastní 
sbìratelé v Holandsku, Nìmecku, v Rakousku, 
Švýcarsku, Švédsku, Americe i na Havaji.
Výstava je prodejní, potrvá do 27. listopadu.

20. listopadu nedìle 17.00 hod.

Køest nového CD Orbis pictus 
„S písní na rtech je život 
veselejší,“ øeklo si nìkolik 
ostrovských dam, a tak v létì 
1998 vznikl Orbis pistus. Dnes 
již 25èlenný smíšený pìvecký 
sbor pokøtí vystoupením nové 
vánoènì ladìné CD. Zazní zná-

mé vánoèní melodie, koledy a nìkteré souèasné 
oblíbené skladby. Na koncertu jako host vystoupí 
Sojkovo vážnì nevážné trio.

VLASTA KAHOVCOVÁ
OBRÁZKY, ZÁTIŠÍ

SVÁTEÈNÍ NALADÌNÍ 

2. prosince pátek v 17.00 hod.
Pùda Staré radnice

Rukodìlné výrobky, malované kameny a ruènì šité 
malièkosti s vánoèní tematikou 

3. prosince sobota 15.00 hod.
Kostel Zvìstování Panny Marie

Již poètvrté jsme zvìdaví na nové døevìné postavy 
betlémù rezbáøù Nekoly a Lessera i pøírùstky ve 
sbírce sbìratelky Janischové. Letos do kláštera zapùjèí 
vzácné exponáty Jiøí Hájek ze Støíbra (betlémy z Afri-
ky, Ameriky, Mexika a dalších zemí). Výstavu zahájí 
karlovarský soubor lesních rohù Corni.

4. prosince nedìle 17.00 hod.
Kostel Zvìstování Panny Marie

Zpìvák Jan Smigmator se vìnuje muzice od útlého 
vìku. Je výraznou swingovou a jazzovou osobností 
mladé scény. Jako jeden z mála pøipravil velkolepou 

SVÌT VÁNOÈNÍCH DEKORACÍ
Romany Vlèkové

ZAHÁJENÍ VÝSTAVY BETLÉMÙ

2. ADVENTNÍ KONCERT
POCTA FRANKU SINATROVI

27. listopadu nedìle 17.00 hod., Mírové námìstí 

Již tradièní akce, na které vystoupí dìti z ostrovských 
základních škol a ze ZUŠ Ostrov. V programu také 
vystoupí zpìvaèka Magdalena Rezková Vávrová, na 
piano ji doprovodí Ivan Aires, jazzový bubeník 
a pianista. Pro dopisy a pøání pro Ježíška si pøijede 
Nebeský pošták. Po celý den budou na námìstí 
Vánoèní trhy: své výrobky budou nabízet prodejci, 
ale i dìti ze základních škol, ZUŠ a školních družin.

I. ADVENTNÍ KONCERT
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ 
VÁNOÈNÍHO STROMU

Pøipravujeme

narozeninovou poctu americké pìvecké a herecké 
legendì Franku Sinatrovi, který by 12. prosince 
oslavil 96. narozeniny.   

4. prosince nedìle 15.00 hod.
Pùda Staré radnice

Po pohádce pøijde Mikuláš s èertem a budou 
nadìlovat hodným dìtem dáreèky.

11. prosince nedìle 15.00 hod. 
Divadelní sál DK Ostrov

Vystoupení orchestrù a souborù

18. prosince nedìle 17.00 hod. 
Kostel Zvìstování Panny Marie

Roháèi vydali sedm alb, nahráli mnoho písní pro 
rádia, absolvovali èetná natáèení pro televize. Neøadí 
se pouze mezi trampské kapely, ale vpluli i do vod 
folku, country, spirituálù a písní lidových. 

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA S POHÁDKOU

3. ADVENTNÍ KONCERT
VÁNOÈNÍ KONCERT ŽÁKÙ ZUŠ Ostrov

4. ADVENTNÍ KONCERT
NA KOLEDU S ROHÁÈI Z LOKTE

10. listopadu ètvrtek 19.30 hod., divadelní sál 

Jazzový koncert  Beatles In Jazz

Petra Vlková je 
mladá jazzová zpì-
vaèka s vlastní ka-
pelou. Její hudba se 
stylovì pohybuje 
mezi jazzem, po-
pem a soulem. 

V repertoáru má 
vlastní skladby, jaz-
zové standardy i po-
pové písnì, které se 
ale vždy snaží se 

svými hudebníky uchopit po svém. 

19. listopadu sobota 15.00 až 23.00 hod.
Spoleèenský sál 

Vystoupí kapely: Status Praesents, Hazydecay, 
Censorshit, Bethrayer, Unnecessarity, Hannibal 
Lecter, Noisebone, Choose Avail.

24. listopadu ètvrtek 17.00 hod., Kavárna DK

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

25. listopadu pátek 19.00 hod., spoleèenský sál 

Závìreèný ples taneèních kurzù je urèen všem 
absolventùm, jejich rodièùm i kamarádùm.

26. listopadu sobota 19.30 hod., divadelní sál  
Miro Gavran

Aneb jak muži sami sebe vidí, za co se nestydí a stydí. 
Aneb jak to dopadá, když se testosteron smíchá s city 
a striptýzem. Tragikomedie o mužích pro ženy, aby je 
opìt nepochopily.  

Hrají: Maroš Kramár, Filip Blažek, Michal Slaný.
Režie: Jana Janìková

26. a 27. listopadu 9.00 hod., klubovny è. 8 a 15 

Pøehlídka starých øemesel; k vidìní i ke koupi budou 
palièkované, drátované a malované vánoèní pøedmì-
ty svíèky, malovaná skla a další rukodìlné výrobky.

PETRA VLKOVÁ BAND

HARDCORE CELEBRATION

VŠE O MUŽÍCH 

TANEÈNÍ PODVEÈER 

ZÁVÌREÈNÝ VÌNEÈEK

VÁNOÈNÍ INSPIRACE
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Kinokavárna

Pøipravujeme v kinì na prosinec

Pùjèovna DVD - novinky

3. a 4. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
4. pátek 20.00 hod.
Vstupné: 75 Kè, 109 minut, èeské titulky (*12)

Premiéra

Mohou dva kamarádi, kteøí se teprve nedávno 
poznali, nejsou zadaní a pohrdají závazky, ze svého 
kamarádství vytìžit ještì o nìco víc? Rozšíøí-li své 
pøátelství o pøíležitostný, zcela nezávazný sex „bez 
jakýchkoliv emocí“, dokážou se vyhnout všem úska-
lím, která se nutnì objeví? 
Produkce: USA. Žánr: komedie

5. a 6. sobota a nedìle 17.30 hod.
5. sobota 20.00 hod.
Vstupné: 65 Kè, 154 minut, èeská verze

Repríza
Zaèátky již v 17.00 hod. Mimozemští roboti, mas-
kovaní za pozemská auta, k tomu navrch nejkrásnìjší 
žena svìta v hlavní ženské roli. Trojka má být mno-
hem vyváženìjší, pøibyly nové postavy, akce si užijete 
víc než dost a má být typicky „bayovská“, tedy dech 

beroucí a srdcervoucí. Tøetí Transformers mají být 
zakonèením celé ságy… ale nikdy se nemá øíkat: 
Nikdy. Produkce: USA. Žánr: akèní sci-fi

10. a 11. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
11. a 12. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 80 Kè, 115 minut (*12)

Repríza
Scenárista, režisér a producent Jiøí Vejdìlek pøichází 
po úspìšné komedii Ženy v pokušení s novým 
snímkem vìnovaným tentokrát mužùm: Muži v na-
dìji. Mùže být nevìra základem š�astného man-
želství? Šarmantní bonviván Rudolf je o tom pøesvìd-
èen: „Ženská má mít pocit, že o chlapa musí bojovat, 

KAMARÁD TAKY RÁD 

TRANSFORMERS 3 

MUŽI V NADÌJI 

musí se snažit, aby si ho udržela. A hlavnì, ženská se 
nesmí nudit!“ Produkce: ÈR. Žánr: komedie

12. a 13. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 102 minut, èeské titulky (*15)

Repríza
Film je urážkou všech pohádek a fantasy pøíbìhù. 
Zatracenì vtipnou a povedenou urážkou. Vypráví 
pøíbìh dvou královských bratrù, z nichž jeden oplývá 
rytíøskými ctnostmi, zatímco druhému zcela chybìjí. 

Pøesto tvoøí údernou dvojku, která je pro záchranu 
krásné panny ochotná podstoupit mnohá nebezpe-
èenství, tedy pokud to nebude pøíliš bolet. 
Produkce: USA. Žánr: komedie

17. ètvrtek 17.30 hod.
Vstupné: 70 Kè, 95 minut

Premiéra
Druhý díl zaèíná krátce po smrti nejvìtšího bastarda 
Michala Dostála. Michalùv otec a dìdeèek jsou 
pøesvìdèeni, že uèitel Majer stál za vraždami všech tøí 
žákù a mstil smrt své sestry. Zaènou tak Majera 
psychicky deptat a hledají dùkazy. 
Produkce: ÈR. Žánr: drama

18. pátek 17.00 
Vstupné: 69 Kè, 240 minut 

Šokující výkony a fantastické zábìry. To jsou slova, 
která nejlépe vystihují filmy z Festivalu zimních 
sportù. Celoveèerní promítání filmù o zimním do-
brodružství, extrémních zážitcích i zimních sportech. 
Budeme promítat ty nejlepší èeské i zahranièní filmy 
uplynulé sezóny, vesmìs vítìzné snímky z rùzných 
mezinárodních festivalù. 
Podrobné informace o festivalu i o filmech na: 
www.expedicnikamera.cz 

19. a 20. sobota a nedìle 17.30 hod.
19. sobota 20.00 hod.
Vstupné: 70 Kè, 95 minut

Premiéra
Druhý díl zaèíná krátce po smrti nejvìtšího bastarda 
Michala Dostála. Michalùv otec a dìdeèek jsou 
pøesvìdèeni, že uèitel Majer stál za vraždami všech tøí 
žákù a mstil smrt své sestry. Zaènou tak Majera psy-
chicky deptat a hledají dùkazy. 
Produkce: ÈR. Žánr: drama

24. a 27. ètvrtek až nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 75 Kè, 102 minut, èeská verze

Repríza
Rodinná komedie, ve které se pojí animovaný i hraný 

film, uvádí na plátna kin všem dobøe známé modré 
hrdiny, Šmouly. Zlý èarodìj Gargamel vyžene Šmouly 
z jejich vesnièky a kouzelný portál je zavede do 
našeho svìta, pøímo doprostøed newyorského 
Central Parku.  
Produkce: USA. Žánr: animovaná komedie

PRINC A PRUÏAS 

BASTARDI 2 

FESTIVAL ZIMNÍCH SPORTÙ

BASTARDI 2 

ŠMOULOVÉ 

25. a 26. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 60 Kè, 87 minut

 Premiéra
Dlouho oèekávaná adaptace kultovního komiksu 
Alois Nebel, k jehož realizaci použil režisér Tomáš 
Luòák poprvé v èeské kinematografii rotoscoping, 
unikátní technologii, kombinující kreslený a hraný 
film. 

Hrají: Miroslav Krobot, Karel Roden, Ondøej Malý, 
Tereza Voøíšková a další. 
Produkce: ÈR. Žánr: drama

ALOIS NEBEL 

NÁKAZA, DÙM 
TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ (24. 12.)
SAXANA A LEXIKON KOUZEL (31. 12.)

6. listopadu 15.00 hod., vstupné 40 Kè, 114 minut

Kouzelný svìt Narnie se vrací! Edmund a Lucinka, 
dvì nejmladší z dìtí Pevensieových, tráví prázdniny 
u svých pøíbuzných spoleènì s nesnesitelným bra-
trancem Eustacem. Èasto tu vzpomínají na Narnie 
a na dobrodužství, které tam zažili, když jednoho dne 
z nièeho nic ožije obraz lodi, který visí v Lucinèinì 
pokoji a oni se skrz nìj dostávají zpátky do Narnie. 
Bohužel i s bratrancem Eustacem… Èeská verze

13. listopadu 15.00 hod., vstupné 30 Kè, 61 minut

Pásmo pohádek pro nejmenší diváky: Loupežnická 
pohádka, Krtek a telefon, Pùlnoèní pøíhoda, A neøíkej 
mi Vašíku, O smutné princeznì

20. listopadu 15.00 hod., vstupné 40 Kè, 88 minut

Devítiletý Milo zjistí, jak moc potøebuje svoji 
maminku, když ji unesou Mar�ané, kteøí plánují, že 
ukradnou její „maminkovství“ pro své vlastní po-
tomky. Milo podnikne výpravu na záchranu své 
maminky. Èeská verze

27. listopadu 15.00 hod., vstupné 30 Kè, 73 minut

Pásmo pohádek pro nejmenší diváky: Èert a Káèa, 
V èertích službách, Rohatá princezna

LETOPISY NARNIE: 
PLAVBA JITØNÍHO POUTNÍKA

PÙLNOÈNÍ PØÍHODA

MÁMA MEZI MAR�ANY

ÈERTOVSKÉ POHÁDKY

ODCHÁZENÍ
Film, který režíroval Václav Havel

NEVINNOST
Lásky se nikdy nezbavíš. Film Jana Høebejka

LIDICE
Opravdu si myslíte, že znáte pøíbìh Lidic?

DVD kino a Kino dìtí
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KØÍŽOVKA
LUŠTÌTE S OSTROVSKÝM MÌSÍÈNÍKEM A VYHRAJTE BALÍÈEK PLNÝ ZDRAVÍ. 

Vyhrává 5 prvních úspìšných øešitelù køížovky.

Fotografie mìsíce Fotoklubu Ostrov. Autorka: Alena Štoèková

Poboèka GU Karlovy Vary
Z provozních dùvodù zavøeno 
do dubna 2012. 

Hromadné návštìvy 
jsou možné po telefonické domluvì 
(po-pá mezi 8.00-16.00, tel. 353 842 
883, 737 072 522)

Mimoøádné akce

Vánoèní výtvarná dílna I. èást
Úèastníci dílny urèené dìtem i dospìlým si 
rùznými technikami vyrobí drobné vánoèní 
dárky, pøání èi krabièky. 

Vánoèní výtvarná dílna II. èást
Pokraèování vánoèní dílny bude vìnováno 
výrobì vánoèních dekorací do bytu a ori-
ginálním ozdobám na stromeèek. Vstupné 
na obì dílny: plné 45 Kè, snížené 30 Kè. 
V cenì vstupného je zahrnut veškerý výtvar-
ný materiál a malé obèerstvení. 

12. listopadu 14.00 hod.

26. listopadu 14.00 hod.

Témìø jubilejní, 19. roèník Ostrovské veverky, 
západoèeského finále Brány, poøádá Tábornický 
klub Tuláci 5. listopadu v divadelním sále Domu 
kultury Ostrov. 
Soutìž v pìvecko-instrumentálním projevu je urèena 
dìtem a mládeži od šesti do 18 let, s postupem do 
celostátního finále Brána Brno, Zlatá struna Plzeò, 
Dìtská Porta Praha a Folkový Kvítek Konopištì, který 
je urèen pro zaèínající autory. Prezence úèastníkù je 
ve 12.00 hod. a soutìž zaèíná ve 13.00 hod. Soutìží se 
ve tøech kategoriích: šest až 10 let, 11 až 14 let, 15 až 
18 let, jednotlivci, dua a skupiny. Pøihlášky si mohou 
zájemci vyzvednout v Infocentru v Domu kultury 
v Ostrovì, kde také najdou všechny potøebné 
informace. Soutìž se koná pod záštitou a za finanèní 
pomoci mìsta Ostrova.
V pøedcházejících roènících na Veverce zaèínali 
napøíklad zpìváci Savincová, Drda, Dusilová a další, 
z nichž mnozí dnes studují na konzervatoøi i na AMU. 
V Talentu letos Seèet voices postoupil do dalšího kola 
a bude též na Ostrovské veverce. Tuláci zahrají 
tradiènì na závìr a pøedstaví hosta: Pìvecký sbor Do-
mova pro osoby se zdravotním postižením z Ma-
riánské pod vedením sbormistra Jiøího Navary. 

Sí� lékáren Dr.Max pùsobí na èeském trhu již ètvrtým rokem. Díky osobnímu pøístupu k pacientùm, vysoké odbornosti našeho personálu, trvale výhodným 
cenám a široké nabídce výhod se stala sí� lékáren Dr.Max nejvìtší spoleèností na trhu lékáren v ÈR. 
Cílem je, aby se Dr.Max lékárny staly lékárnami první volby pro všechny klienty, pro které je péèe o jejich zdraví dùležitá.

Ze správných odpovìdí doruèených do 10. listopadu 2011 vylosujeme pìt úspìšných øešitelù 
køížovky, kteøí získají balíèek z lékárny Dr.Max. Vyluštìnou tajenku zasílejte na adresu 
info@dk-ostrov.cz. Odevzdat ji také mùžete osobnì v Informaèním centru v Domì kultury 
v Ostrovì. Správné znìní tajenky z minulého èísla znìlo: Aquacentrum Agricola v Jáchymovì.

Ostrovská veverka

Karel Pýcha

Letohrádek Ostrov 



lem a zájezdní hospodou stojí socha sv. Jana Ne-
pomuckého, vysvìcená r. 1755. Pøed místní školou, 
která ve vsi dle kroniky fungovala již r. 1753, stojí 
památníky vìnované obìtem obou svìtových válek. 
Od r. 1927 je v provozu kino, patøící pùvodnì spolku 
Orel. Návštìvníky zcela urèitì zaujme deset obloukù 
železnièního viaduktu, který se od r. 1953 klene ve 
výšce 25 m nad øekou Oslavou. Poblíž stojí kaplièka 
Panny Marie s údajnì léèivou vodou. V tìsné 
blízkosti obce vyrostla na Bohdalovském potoce 
pøehrada. Šestnáct hektarù rybáøského ráje, který 
znají nejen místní. Jako všude jinde, i zde pùsobí øada 
spolkù. Dobrovolní hasièi hasí od r. 1892, svoji první 
motorovou støíkaèku dostali v kvìtnu 1939, aby ji 
hned po deseti dnech využili u prvního požáru. 

Místní „sokolové“ založili svoji jednotu r. 1920: od 
vojenského útvaru v Havlíèkovì Brodì odkoupili 
døevìnou koòskou jízdárnu, pøestìhovali, znova po-
stavili a do r. 1929 ji užívali, než do základu vyhoøela. 
V souèasné dobì má TJ Sokol pøes sto èlenù, závodnì 
se hraje napø. stolní tenis. V obci dále funguje šipkový 
oddíl Alvarez a hokejový tým HC Ostrov, hrající 
místní Vesnickou hokejovou ligu, tedy VHL. Místní 
milovníci létajících strojù se vyøádí v nedalekém 
Sazomínì, kde se rozkládá letištì s hangárem. 

Obec vydává pravidelnì svùj Ostrovský zpravodaj, 
který ètou i obèané osady Suky. Ta je souèástí obce od 
r. 1960. V Ostrovì se sbíhá sedm silnic, je sem velice 
dobré vlakové i autobusové spojení. I tato skuteènost 
nás mùže zlákat k pøíjemnému letnímu výletu. Tøeba 
zrovna na ryby. 
Pøíštì zavítáme do okresu Tachov, do Ostrova 
u Støíbra. 
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Tipy na výlet 
Ostrovy Èeské republiky (pokraèování)

Za Jakuba Míty z Vostrova bylo v obci postaveno 
rytíøské sídlo, pivovar a ètyøobloukový most pøes 
Oslavu. Obec získala tehdy nìkterá mìš�anská práva, 
zvláštì právo tržní. Zlé èasy pøišly po Bílé hoøe, kdy 
obec ztratila svoji samostatnost a navíc r. 1621 zcela 
vyhoøela. Na spáleništi fary byla o sto let pozdìji, dle 
návrhu Jana Blažeje Santiniho, postavena panská 
hospoda. Je to ojedinìlá barokní stavba, která má 

støedoevropský architektonický význam. Již v 17. sto-
letí obec užívala na peèeti obraz jelena a ještìrky, 
znamení z erbu vladykù z Radostína. Jako mìsteèko 

byla obec uvádìna již v kupních smlouvách r. 1709, 
ale ke skuteènému povýšení na mìstys došlo až 
1. února 1922, tehdy ještì bez udìlení znaku. Ten, 
spolu s praporem, byl udìlen 14. srpna 2001. Ostrov 
se „nad Oslavou“ píše od r. 1920. Status mìstyse byl 
obci vrácen r. 2006. K zachovalým památkám patøí 
kostel sv. Jakuba Vìtšího, pøipomínaný již r. 1370 
a do dnešní podoby pøestavìný r. 1885. Mezi koste-

T. G. Masaryk (1850-1937), významný pedagog, filo-
zof, politik a pøedevším první ès. prezident nìkolikrát za 
svùj život zavítal na Karlovarsko. Rád se sem vracel, 
pøedevším do Karlových Varù. Poprvé zde byl r. 1914. 
Naposledy pøijel do svìtoznámých lázní r. 1933. Cílem 
jeho návštìv však nebyly jen Karlovy Vary, èasto zavítal 
i do širého okolí. Pro Ostrov je z tohoto pohledu 
významný pøedevším 8. srpen 1924, kdy prezident 
navštívil místní porcelánku Pfeiffer&Löwenstein v do- 
provodu pøedsedy vlády Švehly. Provoz porcelánky 
pøedstavil vzácné návštìvì øeditel továrny a místo-
pøedseda Hospodáøského svazu výrobcù porcelánu 
v Ès. republice Josef Pfeiffer a byl pøítomen i pøedseda 
svazu, Anton Zebisch z Ledvic. Hovoøilo se nejen o vý-
robì porcelánu, øešily se i hospodáøské a politicko-
hospodáøské otázky, související s porcelánovým prù-
myslem. Prohlídka ostrovského závodu trvala asi jeden 
a pùl hodiny. Prezident i ministerský pøedseda byli 
podrobnì seznámeni s výrobou porcelánu. Na konci 
návštìvy se oba státníci o továrnì pochvalnì vyjádøili 
a pochválili i kvalitu ostrovského porcelánu. Návštìvu 
prezidenta v Ostrovì zaznamenaly krátce bohužel jen 
tehdejší karlovarské noviny Karlsbader Tageblatt. 
Obliba prezidenta Masaryka byla pøedevším u èeských 
obyvatel znaèná. Již za jeho života vznikaly jeho sochy. 
Mnohé ulice, instituce, námìstí nesly jeho jméno. Také 
Ostrov se doèkal své Masarykovy ulice. Nebylo to však 
jednoduché. Teprve r. 1933 se zastupitelstvo mìsta 
zabývalo otázkou pojmenování èásti mìsta jménem 
prezidenta. Návrh dvou èeských zástupcù v zastu-
pitelstvu, aby se námìstí pojmenovalo po Masarykovi, 
byl zamítnut. Následovala ostrá diskuse. Mìstská rada 
navrhla, aby se postavilo nové høištì, které ponese pre-
zidentovo jméno. Další návrh uvažoval o pøevzetí špi-
tálu do mìstské správy. Špitál se mìl následnì pøesta-
vìt, zvìtšit a poté pojmenovat prezidentovým jménem. 
Bylo zøejmé, že návrhy mají za cíl jen celou vìc oddálit, 
získat èas. Nakonec došlo ke kompromisu a místo 
námìstí byla po Masarykovi pojmenována èást Ná-
dražní tøídy. O rok pozdìji došlo k dalšímu zlepšení po-
mìrù a starosta Wolf zahájil spoleèné èeskonìmecké 
oslavy (28. øíjna) pøeètením pozdravného telegramu 
T. G. Masarykovi. 
V pøedváleèném Èeskoslovensku vznikla Masarykova 
letecká liga (MLL). Její poboèka ve 20. a 30. letech 
20. stol. fungovala i v Ostrovì. Liga sdružovala obèany 
ès. státu bez ohledu na národnost, politickou orientaci èi 
sociální pomìry. V Ostrovì tato organizace sdružovala 
Èechy i Nìmce. Sám Masaryk vytýèil pro MML heslo: 
„Letecká liga rozvìtvenou organizací a úèelnou 
propagací prospìje míru, obranì, hospodáøství a kultu-
øe republiky“. Úkolem bylo sdružovat lidi se zájmem 
o letectví a létání. Liga poøádala pøednášky, letecké dny 
a uèila mladé lidi nejen vyrábìt modely letadel, ale 
dokonce i létat. Z èinnosti ligy v Ostrovì jen krátce: 
5. a 6. èervna 1928 se podílela na oslavách desetiletí 
ès. samostatnosti, 8. srpna 1929 poøádala v Zámeckém 
parku první èeskou národní pou� na Karlovarsku, 
7. èervna 1932 následovala druhá a 22. èervence 1934 
uspoøádala ostrovská skupina MLL u Dolního Brandu 
(Dolní Žïár) letecký den, který se i pøes deštivé poèasí 
vydaøil, o èemž svìdèí i vysoká návštìvnost (3000 osob).   
Ostrov si však prezidenta osvoboditele nepøipomínal 
pøíliš dlouho. Diktatura hákového køíže udìlala všemu 
konec. Nìmecký Ostrov zaèal stavìt do popøedí jiné 
politiky, ulice a námìstí se honosily jmény nacistických 
pohlavárù. Za Masarykovy ideály hrozilo vìzení, 
mnohdy i smrt. Po porážce hitlerovského Nìmecka si 
Ostrov znovu vzpomnìl na svého prvního prezidenta. 
Ulice Seppa Ditricha se opìt vrátila k svému pøed-
váleènému pojmenování: Masarykova. Bohužel, opìt 
ne nadlouho, pøišel Vítìzný únor 1948 a demokraté 
opìt mizeli z plechových cedulí na nároží ulic. Masa-
rykova ulice byla pøejmenována na Nádražní. Dnes 
nám prezidenta Masaryka v Ostrovì pøipomínají ulice, 
které upomínaly na konec II. svìtové války. Po same-
tové revoluci byly ulice Vítìzná a 9. kvìtna pøejme-
novány na Masarykovu. Vìøme, že tentokrát již nám 
Masarykova ulice v Ostrovì zùstane natrvalo. 

Název Nebesa patøí strmému èedièovému vrchu 
nad Stráží nad Ohøí s nadmoøskou výškou témìø 
650 m. Jeho západní a zèásti i jižní svahy tvoøí 
rozsáhlé kamenné moøe. 

Na vrcholku stával údajnì již ve 14. století strážný 
hrad, bližší údaje o nìm se však nezachovaly. Na jeho 
základech vybudoval snad Vilém z Ilburka koncem 
15. století nový hrad Himmelstein (Nebeský kámen). 
V 16. století se dostal do majetku Šlikù, ale již koncem 
století zpustnul, dnes jsou z nìho rozlohou nevelké 
ruiny a zùstaly zbytky valù. Zøícenina je dostupná po 
zelené turistické znaèce z nádraží ve Stráži nad Ohøí 
(asi 3 km), v koneèné èásti pomìrnì ostrým 
výstupem. Vrátit se je možné stejnou cestou nebo od 
rozcestí pod hradem pokraèovat asi 300 m po zelené 
znaèce (vede do Srní) a pak odboèit vlevo po 
neznaèené cestì do údolí Pekelského potoka 
k památné lípì. Podél potoka po proudu vede lesní 
silnièka zpìt do Stráže (od rozcestí asi 4 km). Celá 
cesta se dá ujít za dvì a pùl až tøi hodiny. 

T. G. Masaryk a mìsto Ostrov

Ing. Josef Macke  

Okres Žïár nad Sázavou a dnešní cíl našeho putování, Ostrov nad Oslavou. Obec má název zøejmì 
podle místa, které bylo obtékáno øekou Oslavou a Bohdalovským potokem. Leží v nadmoøské výšce 
530 m a v souèasnosti zde žije pøes 950 obyvatel. Ostrov byl založen pány z Lomnice po r. 1250.

Santiniho panská hospoda

 Jaromír Mayer

Poznejme svùj region

Z Nebes až do Pekla

Text a foto: Jiøí Ciprian



Od pondìlí do pátku mohou maminky 
na mateøské dovolené se svými dìtmi 
navštìvovat náš pravidelný dopolední 
program:

Využijte možnosti vstupu na jakoukoli 
dopolední akci se zakoupenou 
permanentkou.  
pøipravujeme na nedìli 13. listopadu 
14.00 hod., pøihlásit své miminko 
mùžete do 7. 11. na tel. 608 914 469. 
Více na: 
www.mc-ostruvek.estranky.cz   

 Minihrátky, Keramickou 
dílnu, Miniškolièku, Zkrášlovací 
dopoledne s vizážistkou, Zpívánky. 

Vítání miminek

Takzvaný dálkový obchod se zamìøoval na již za-
vedené cesty na rudná støediska v Krušnohoøí, a to 
zvláštì na Jáchymov. Cesta, vedoucí pøes Ostrov na 
sever do hor, znamenala pro Jáchymov velmi mno-
ho, protože v polovinì 16. století byla èeská i saská 
èást Krušnohoøí zásobována potravinami pøevážnì 
z èeské strany. Zøizování mostù pøes øeku Ohøi 
zavinilo úpadek podílení se Ostrovákù na dálkovém 
obchodì. 

Minule jsem vám 
vyprávìla o obcho-
dování v Ostrovì. 
Obchod se ovšem 
nesoustøedil jen 
uvnitø samotného 
mìsta Ostrova. 

Ostrovský mìsíèník
Listopad 201112

Veverèin Ostrov Kabel Ostrov, s.r.o. OSTROVOSTROV

Mateøské centrum Ostrùvek 

Rady pro zahrádkáøe

Klub èeských turistù

Text a kresba: Martina Novotná 

Foto: Martina Kosová

Opadavý, listnatý 
strom s øídkou koru-
nou, rozsáhlým koøe-
novým systémem, 
v ideálních pod-
mínkách dorùstající 
až 20 metrù. Leto-
rosty jsou metlovité, 
vzpøímené, zpoèátku 

plstnaté. Pupeny støídavé, protáhle kuželovité, èer-
venofialové a plstnaté. Listy lichozpeøené, støídavé, až 
20 cm dlouhé. Jeøáb kvete od kvìtna do èervence 
bìložlutými kvìty, ve velkých, vzpøímených, hustých 
latách. Plody jsou malvice asi 10 mm velké. Jeøáb 
krášlí celou Evropu až po polární hranice, do 
nadmoøských výšek 2000 m. Libuje si na svìtlých, 
suchých èi mírnì vlhkých stanovištích v jílovitých 
nebo kamenitých pùdách. Má mnoho forem; 
zajímavou odrùdou je  Sorbus moravica Zenger. Byl 
objeven na moravském Ždánicku. Má trochu vìtší 
plody a je sladký. Pìstuje se jako ovocný strom, ale je 
využíván i farmaceuty. Jeøáb ptaèí má plody hoøké, 
ale naši pøedci vìdìli, jak tento problém snadno 
odstranit: staèí plody namoèit do osolené nebo lehce 
octované vody na 24 hodin (nikterak to nesníží 
kvalitu plodù). A pak už mùžete snadno vyèarovat 
lahodný kompot, marmeládu, mošt, sirup, víno nebo 
již pozapomenutou „jeøabinku“ a perlou starých 
receptù je proslazené ovoce. Severské recepty obo-
hacují naši kuchyni sušenými plody, které jsou ná-
hražkou kávy, údajnì lepší než ze známé cikorky, také 
tam z nich vaøí èaj na èištìní krve nebo pøipravují 
moèopudný nápoj a odvar proti prùjmu. Jeøabiny 

3. listopadu

10. listopadu

17. listopadu

23. listopadu

24. listopadu

18.00 Zahájení 
18.05 Zprávy, Informaèní servis, Policejní zpravo-
dajství, Okénko z radnice
18.20 Pod lupou 
18.40 Rozhovor na téma (Otázky pro starostu)

18.00 Zahájení 
18.05 Zprávy, Informaèní servis, Policejní zpravo-
dajství, Okénko z radnice 
18.20 Škola hrou

18.00 Zahájení 
18.05 Zprávy, Informaèní servis, Policejní zpravo-
dajství, Okénko z radnice  
18.20 Café U nás

15.00 Pøímý pøenos jednání Zastupitelstva mìsta 
Ostrov

18.00 Záznam jednání Zastupitelstva mìsta Ostrov 

Premiéra vysílání: ètvrtek 18.00 hod. (v pøípadì 
Zastupitelstva 15.00 hod.). 
Opakování vysílání: po-ne každou sudou hodinu 
od 10.00 do 22.00 hod. Mezi reprízami vysíláme 
Informaèní smyèku. 
Zmìna programù vyhrazena! Jakékoli návrhy, pøipo-
mínky nebo dotazy (i pro naše hosty) telefonujte na 
353 800 515 nebo pište na: marketing@tv-ostrov.cz, 
nebo mùžete zaslat textovou zprávu na 777 572 089.  

Provozní doba kontaktního místa v bývalé Sbìr-
nì Sazky v Domì kultury: po 8.00-17.00 hod., 
út 9.00-17.00 hod., st 8.00-17.00 hod., èt 9.00-
17.00 hod., pá 9.00-15.00 hodin.

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. 

Akce pro veøejnost
 

Ohøe v Terezínì: Památník národního utrpení 

 
Podél Ohøe z Kynšperka nad Ohøí do Sokolova

 Za posledním puchýøem do Kopøivnice

 
Z Budèe pøes hrad Okoø ke klášteru v Tuchomìøicích

K Ohøi z Horního Slavkova do Lokte  

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. 

5. listopadu

12. listopadu

17. listopadu

19. listopadu

26. listopadu 

jsou bohaté na vitaminy A a C, vápník a prospìšné 
kyseliny. Obsahují nìkolik druhù cukru a také sorbit, 
který je využitelný v dietologii. Pøed lety bylo zjištìno, 
že jeøabiny obsahují látku, která dovede zabránit 
rozmnožování stafylokokù a kvasinek, což mìlo vést 
k užívání této látky namísto antibiotik (bohužel 
nevím, jestli se tyto poznatky nìjak využívají ve 
farmakologii). Staré léèebné postupy mluví o užití 
jeøabiny proti ledvinovým kamenùm: užívalo se 
10 plodù dennì po dobu nìkolika mìsícù. Š�áva 
bohatì smíchaná s medem se užívala pøi onemocnìní 
dýchacích cest. 
Kdybychom znali umìní našich pøedkù, byli bychom 
mnohem bohatší o dary pøírody a hospodaøení 
s nimi… 

Jeøáb ptaèí (nìkdy zvaný obecný) je další nedocenìný strom, který po tisíciletí ke svému znaènému 
prospìchu užívali naši pøedci, a vìdìli proè. My radìji „zlato“ házíme do kompostu a baštíme drahé 
syntetické léky. Neznám èlovìka, kterému by nezajiskøilo oko pøi pohledu na sluncem hýèkaný jeøáb, 
obsypaný do dálky záøícími jeøabinami. I když mì vždy trochu ovane nostalgie: pøedzvìst blížícího se 
podzimu. Podzim je však karneval plný barev a jeden z nejvìtších elegánù je právì jeøáb.

Jeøáb ptaèí (Sorbus aucuparia L.)

Milan Jandourek, DiS

Hana Ševèíková, produkce 

RNDr. František Wohlmuth, pøedseda KÈT

V tomto mìsíci pøipravujeme hned 
dvì tvoøivé dílny, a to nejen pro 
maminky na mateøské dovolené. Ve 
ètvrtek 3. listopadu od 15.30 hod. si 
pøijïte  
O víkendu 19. a 20. listopadu se 
pøijïte nauèit  
(I. termín 19. listopadu 15.00-18.00 
hod., II. termín 20. listopadu 9.00-
12.00 hod.). Vyberte si jeden z uve-
dených dvou termínù a pøihlaste se 
prostøednictvím SMS pod heslem 
PATCHWORK, cena workshopu je 
250 Kè (maminky na MD mají slevu 
50 Kè). 

Ušít svého medvídka.

Základùm patchworku

Dana Kolovratníková, jednatelka

V záøí se v Ostrovì narodilo devìt dìtí, zemøelo 
rovnìž devìt obèanù. Manželství uzavøelo devìt 
párù. K trvalému pobytu ve mìstì se bìhem záøí 
pøihlásilo 16 osob, odstìhovalo se jich 27. Celkovì 
tedy ve mìstì ubylo 11 obèanù. Prùmìrný vìk 
ostrovských obyvatel v záøí byl 41,41 let. Celkový 
poèet obyvatel hlášených v Ostrovì (vèetnì 
pøilehlých obcí) k 30. záøí byl 16 902. 

Zmìna stavu obyvatel 
mìsta Ostrova v záøí 2011

Matrika MìÚ Ostrov 
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Ètenáøské pøíspìvky

Na Mistrovství Evropy (Bath, Anglie 30. záøí až 
2. øíjna 2011) získaly mažoretky Jana Žikavská 
a Martina Menclová ocenìní za ètvrté místo 
(duo s hùlkou a rekvizitami v kategorii senior) 
a Lucie Matoušková s Terezou Vimrovou obsa-
dily ve stejné kategorii páté místo. 

Pøipomínám, že na Mistrovství Evropy jsou 
medailová umístìní v solo a duo až do šestého místa!

Z ošklivého káèátka vyrostla docela pohledná 
labu�. I tak bychom mohli charakterizovat rozvoj 
Ostrova za posledních deset let. Ostrovská labu� 
má však stále nìkolik tmavých skvrnek, které je 
tøeba „promìnit“. Je zcela pochopitelné, že ta-
kovéto „promìny“ stojí peníze. A ne malé. Za 
celou porevoluèní historii se v Ostrovì „promì-
nilo“ zhruba šest set milionù korun jen za vy-
cházky v provonìném parku, za novou knihovnu, 
nablýskaný Letohrádek… Tomu všemu se v chyt-
rých papírech øíká regenerace památkové zóny, 
která zjevnì pøináší prospìch nám všem. 

Nyní si ale proj-
dìme, co pocho-
pitelné není. Roè-
ní rozpoèet mìsta 
Ostrova se teï 
pohybuje pøibliž-
nì kolem 450 mi-

lionù korun. Pokud bychom vyvinuli trošku úsilí, je 
možné si na internetu ovìøit, že rozpoèty pøinej-
menším za poslední volební období byly pomìrnì 
vyrovnané. Bilanci mìsta však zøejmì èeká dramatický 
zvrat. Rada mìsta totiž v jednom ze svých záøijových 
rozhodnutí doporuèila zastupitelstvu schválit finan-
cování rekonstrukce zámku úvìrem až do výše 60 mi-
lionù. Což jsou vzhledem k pøíjmùm mìsta obrovské 
prostøedky a je otázkou, kde by si mìsto pùjèilo, kolik 
by stála obsluha dluhu a z èeho by byl dluh splacen. 
Kromì faktu, že se souèasné vedení mìsta ne-
rozpakuje zatnout sekeru poøádnì hluboko, je za-
rážející ještì jedna vìc. Rada již v záøí doporuèovala, na 
jakou èástku si vzít úvìr, ale obálky s cenovými 
nabídkami firem úèastnících se soutìže o rekonstrukci 
zámku se mìly otevírat až 24. øíjna. Rada tak tedy 
zøejmì lehkovážnì vymyslela èíslo, aniž by znala, kolik 
penìz vlastnì rekonstrukce bude nakonec stát. 
V zastupitelstvu naštìstí zvítìzila odpovìdnost a dopo-
ruèení bylo odmítnuto s odùvodnìním, že se poèká až 
na výsledek výbìrového øízení. Snad se smyslem pro 
odpovìdnost bude pøíštì øídit i Rada mìsta pod 
vedením starosty, který na stránkách mìsta s úsmìvem 
tvrdí, že rozvoj mìsta jde ruku v ruce s vyrovnaným 
rozpoètem.  

Oddíl badmintonu, který existuje nepøetržitì od 
roku 1965, zve diváky a pøíznivce na celostátní 
turnaj dospìlých kategorie GPC. Konat se bude 
12. listopadu v 10.00 hod. v hale TJ. Další akcí 
bude 3. prosince v 9.00 hod. Vánoèní turnaj pro 
neregistrované ve ètyøhrách a mixech. 

Zájemci z øad mládeže o tento sport, roèníky 2001-
2002, získají informace do konce listopadu vždy 
v úterý od 18.30 hod. v hale TJ. 
Více na  www.tjostrov.estranky.cz 

Byla jsem tam, když se konaly první Farmáøské trhy 
v Karlových Varech, bylo to pro všechny nìco 
nového, nikdo nemìl zkušenosti: byly špatnì 
postavené stánky, málo místa… Pak jsem byla v Lokti 
(vícekrát): stejné stánky, ale postavené perfektnì, 
hezká nabídka. 

Ale v Ostrovì to bylo koneènì prima! Dokonce tam 
byl i „farmáø“ s traktory, který prodával brambory 
pøímo z valníku! Moc ráda bych pochválila 
organizátory prvních ostrovských Farmáøských trhù, 
pøedevším Dùm kultury. Dìkuji, bylo to hezké… A kdy 
budou další? 

Ráda bych touto cestou podìkovala panu 
Novotnému a paní Majorové ze SPŠ Ostrov za citlivý 
pøístup k mým synùm. Vážím si jejich ochoty jim 
pomoci, velice dìkuji. 

Pøípravy XV. všesokolského sletu zaèaly hned po 
skonèení XIV. sletu výbìrem cvièebních i hudebních 
skladeb pro hromadná vystoupení, výukou cvièitelù, 

pøípravou kulturních 
akcí atd. a nyní na-
stává jedna z posled-
ních etap: nácvik 
skladeb úèinkujícími. 
Je to tak významná 
událost, že všechny 
jednoty a župy o tom 
dávají symbolickou 
zprávu sokolskému 
ústøedí do Tyršova 
domu v Praze for-

mou štafety. I z našeho Karlovarského kraje byla vy-
slána štafeta sokolských jednot Sokolské župy Kar-
lovarské mj. pøes Karlovy Vary a Ostrov, která byla 
24. záøí pøedána sousední sokolské župì ve Stráži nad 
Ohøí. Snímek zobrazuje delegaci Sokolské župy Karlo-
varské, která ve Stráži štafetu pøedávala. 

Pokud to politické a demokratické pomìry dovolovaly, 
oslavovali a oslavují sokolové, organizovaní v Sokole, 
nyní v Èeské obci sokolské, vždy po šesti letech, po 
nìkolik dnù svou existenci poøádáním všesokolského 
sletu, kterého se vždy souèasnì zúèastòují také soko-
lové z jiných zemí a èetní hosté. Všesokolské slety jsou 
významné, protože se do Prahy sjíždìjí sokolové nejen 
ze všech tuzemských sokolských jednot, ale bez ohle-
du na náklady a rùzné potíže i sokolové z evropské 
a zámoøské ciziny. Bìhem slavnostních dní se koná 
množství nejrùznìjších akcí, pøi nichž se pøedvádìjí 
cvièební, sportovní a pohybové dovednosti na rùzných 
scénách, závodištích, cvièištích, ale i kulturní umìní, na-
pøíklad vystoupení folklorních, pìveckých, divadelních, 
loutkových a jiných souborù, poøádají se rùzné výstavy, 
pøátelská setkání aj. Radostnì oèekávanou akcí všeso-
kolského sletu je vždy jásavý prùvod Prahou. Pøi bez-
prostøedním kontaktu s mávající veøejností se prùvo-
dem prezentují èeské i zahranièní župy a dochází k set-
káním, úèastníkùm zùstávají nezapomenutelné vzpo-
mínky. Vrcholem dnù jsou pak hromadná veøejná 
vystoupení na Strahovì, která pøedstavují krásu pohy-
bu velkého celku, ale i jeho sílu, úspìchy nezištné 
a dobrovolné èinnosti  úèinkujících. XV. všesokolský 
slet, který se bude konat za rok v Praze, bude vý-
znamný zejména tím, že bude probíhat v sokolském 
velmi významném jubilejním roce 150. výroèí založení 
Sokola, který s Tyršovým heslem „Ve zdravém tìle 
zdravý duch“ se vždy staral o zdravý tìlesný, ale i mo-
rální vývoj èlovìka. A právì tyto cíle pøimìly další 
k následování nejen v tuzemsku, ale i v mnoha zemích 
svìta, a proto sokolské hnutí pøetrvává již 150 let! Nyní 
bìhem posledních mìsícù se znaènì zhoršily finanèní 
podmínky pro èinnost Sokola v ÈR, pøesto vìøme, že to 
neohrozí oslavy v roce 2012. 

Zámek za všechny peníze

Další úspìch 
ostrovských mažoretek 

Jana Rendešová

Koneènì správné 
Farmáøské trhy!

Jana Klimešová-Cimická

Badminton TJ Ostrov

Jiøí Mácha, pøedseda oddílu 

Sokolská štafeta probìhla 
i Ostrovem

Vlastimil Baumgärtl, 
vzdìlavatel Sokolské župy Karlovarské

Podìkování

A. Ševelová (matka)

Územní organizaci Svazu diabetikù Ostrov zastihla 
smutná zpráva o úmrtí Ireny Šedivcové, dlouholeté 
èlenky výboru (od 19. øíjna 1993). Za svého pùsobení 
ve výboru byla velmi ochotnou, obìtavou a po-
mocnou èlenkou. Vždy mìla lidský pøívìtivý pøístup 
k druhým a nikdy nebylo slyšet žádného nehezkého 
projevu. Zemøela po delší tìžké nemoci v dožitých 
81 letech a zanechala po sobì ve svazu diabetikù 
trvalou památku.

Irena Šedivcová 
(11. èervna 1930 - 4. øíjna 2011)

Jiøí März, SD Ostrov 

Úsmìvy dívek vyjadøují radost z umístìní na Mistrovství Evropy.                                                                       Foto: Archiv Jany Rendešové

Jan Teplý

Kdy budou další farmáøské trhy, se dozvíte na 
stranì 1 a 2.

Sletová štafeta ve Stráži nad Ohøí
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