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V øíjnu loòského roku se v Ostro-
vì uskuteènily komunální volby. 
Po tìchto volbách došlo k zásadní 
zmìnì v obsazení radnice. Pøed-
cházela tomu však složitá povo-
lební vyjednávání, která se proje-
vovala èasto pøehnanými perso-

nálními požadavky volièsky nepøíliš úspìšných 
stran a také pøebìhlictvím. Snaha o vytvoøení 
koalice, odrážející pøesný výsledek preferencí 
obèanù, bohužel taktéž ztroskotala na neochotì 
ostrovské ODS podílet se na vládnutí z pozice 
menšího partnera. A tak se po letech vìtšinové 
vlády ODS stala vedoucí stranou na radnici ÈSSD. 
Ta ve spolupráci se zástupci TOP 09, KDU-ÈSL 
a Sdružení zahrádkáøù Ostrov provedla zcela 
zásadní obrat smìrem ke spolupráci mezi radnicí a 
obèany mìsta: otevøenost a transparentní 
jednání. Tato myšlenka je zcela zásadní pro další 
práci v daném volebním období pro všechny 
zmiòované radní. 

Období „nové radnice“ je a bude charakteristické, jak 
je všeobecnì známo, snižujícími se pøíjmy mìst a obcí. 

V roce 1998 byla zpracována projektová do-
kumentace „Úpravy vnitrobloku Brigádnická 
ulice“, která øešila provedení oprav obrub-
níkù, chodníkù, sportovního høištì, odvod-
nìní, pítka a øešení veøejné zelenì ve støe-
dové èásti mezi bytovými domy v Brigádnické 
ulici. V roce 2006 bylo na tuto stavbu znovu 
vydáno stavební povolení, které se až do 
roku 2010 obnovovalo. 

V roce 2008 byl aktualizován výkaz, výmìr 
a rozpoèet stavby, v nìmž byly náklady na po-
øízení stavby vyèísleny na cca 1.320 tis. Kè. 
V roce 2009 byly natøeny kovové konstrukce va-
hadlových houpaèek, kolotoè a hrazda. Opravily 
se lavièky a došlo i na pravidelné proøezávky 
zelenì. 

Úprava dopravního 
režimu 

Program
adventu a Vánoc
v Ostrovì

Obnova památek 
v OstrovìObdobí pøed zaèátkem Vánoc je každý rok už 

tradiènì doprovázeno více programy, které 
nám dávají možnost se pozastavit nad tím, co 
nám tyto svátky chtìjí dát nebo pøinést. To 
hlavní pøitom není v tom, kolik nádherných 
vìcí dokážeme pøinést, ani jak využijeme tuto 
dobu k vèasnému nákupu drobností èi vìcí 
dùležitých. Toto období pøedvánoèní nám 
pøináší hlavnì zamyšlení nad blížícími se svátky 
a jejich pravým smyslem. Jedinì tak mùžou 
pøinést to nejkrásnìjší. 

K tomuto naplnìní pøedvánoèní doby nás vede 
i jeho název. Toto období se jmenuje advent. Toto 
(pùvodnì latinské) slovo znamená „pøíchod“. Na 
mnoha místech je zaèátek adventu spojen s roz-
svìcením vánoèního stromu na námìstích našich 
mìst èi obcí, v kostelích je to pak adventní vìnec. 

Každoroènì je Ministerstvem kultury ÈR 
vypisován dotaèní titul na finanèní podporu na 
obnovu mìstských památkových rezervací 
a mìstských památkových zón. Z tohoto progra-
mu mìsto Ostrov úspìšnì èerpá státní dotace na 
obnovu nemovitých kulturních památek, které 
stojí na území mìstské památkové zóny.

Pøíspìvky poskytované z programu jsou pøísnì úèe-
lové, mohou být použity jen na úhradu zabezpeèení 
památkové hodnoty kulturní památky, nikoli na mo-
dernizaci èi jiné úpravy investièní povahy. Na základì 
anketního dotazníku, který vyplòuje žadatel o dotaci, 
bude poskytovatelem dotace vypoètena výše kvóty, 
kterou žadatel použije na realizaci obnovy kon-
krétního památkového objektu. Informace o pøípad-
ném poskytnutí dotace bude známa v bøeznu 2012. 
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Jednotka byla vyslána celkem k 16 událostem: šesti 
požárùm, pìti dopravním nehodám, ètyøikrát k úniku 
látek a dvakrát jsme provádìli technickou pomoc. Požár 
støechy jsme likvidovali spoleènì s jáchymovskou a kar-
lovarskou jednotkou v bývalém skladu léèiv pod Jáchy-
movem. K požáru peèiva došlo po technické závadì na 
peèícím zaøízení v obchodním domì. K provìøení sig-
nalizace EPS jsme vyjíždìli rovnìž do obchodního do-
mu, tentokrát se jednalo o planý poplach. Zasahovali 
jsme pøi požáru komína rodinného domu ve Kfelích, 
zásah trval necelých sedm hodin, komín dosahoval vy-
sokých teplot a bylo nutné po celou dobu zásahu kon-
trolovat jeho teplotu. Naše jednotka likvidovala oheò 
na školním høišti ZŠ, kde došlo k požáru zbytkù kompak-
tù svìtlic po ohòostroji (majitel nezajistil øádnou likvidaci 
zbytkù), naštìstí nedošlo k žádným škodám na majetku. 
Uniklé provozní kapaliny z motorových vozidel jsme 
likvidovali v ulicích Lidická, Seifertova, Masarykova, na 
køižovatce Jáchymovská-Krušnohorská a v areálu bývalé 
Škody, kde došlo k proražení palivové nádrže. K doprav-
ní nehodì dodávky došlo na silnici v damickém kopci. 
K další nehodì došlo za odboèkou na Horní Hrad, kde 
nákladní automobil sjel mimo vozovku a zùstal 
zaklesnutý za svodidla, nikdo nebyl pøi nehodì zranìn, 
vyproštìní vozidla si vyžádalo uzavøení silnice asi na tøi 
hodiny. Vyjíždìli jsme k dopravní nehodì osobního 
automobilu na obchvatu Ostrova, ke zranìní nedošlo. 
V Krušnohorské ulici jsme na žádost majitele (dùchod-
ce) otevøeli byt, zabouchnul si klíèe a v bytì mìl životnì 
dùležité léky. 

Nemocnice Ostrov se letos opìt mìnila k lepšímu: napø. 
to byla obmìna výtahù, modernizace gynekologicko-
porodnického oddìlení (vè. novorozeneckého a dìt-
ského odd.), radiodiagnostického oddìlení, obnova 
hlavního vchodu vè. parkových úprav a další zlepšení 
pobytových podmínek a vybavení nemocnice. Mìsto 
Ostrov pøispìlo na vybavení oddìlení následné péèe 
tøemi miliony korun. Došlo k dalšímu rozvoji oddìlení 
jak ve smyslu nových výkonù (laparoskopické operace 
tøíselných kýl originální metodou TAPP s použitím polo-
vstøebatelných sítìk Parietene Progrip, rehabilitace, vìr-
nostní program), tak kvality. V listopadu poøádala NO 
s vynikajícím ohlasem II. odbornou konferenci s kraj-
ským rozsahem (Dlouhodobá péèe - vize budoucnosti). 
Letos se v Nemocnici Ostrov (k 9. listopadu 2011) usku-
teènilo 531 porodù, hospitalizováno bylo 6728 klientù, 
operováno 1713 a na ambulancích ošetøeno 23 980 
klientù. Další projekty plánujeme na r. 2012, mj. projekt 
nové psychiatrie, odd. následné péèe, centrální steri-
lizace èi rozsáhlou obnovu parku. Závìrem dìkujeme 
ètenáøùm a všem obèanùm za podporu a dùvìru. 
Pøejeme krásné a klidné prožití Vánoc a v novém roce 
pevné zdraví. 

Ostrovští hasièi v øíjnu

Nemocnice Ostrov bilancuje

Andrea Zvolánková, tisková mluvèí NO 
(red. kráceno) 

Milan Kuna, JSDH Ostrov

Øeditel Ostrovské teplárenské a.s. Tibor Hrušovský již 
šestým rokem nabízí mateøským školám v Ostrovì 
finanèní dar, urèený na úhradu pronájmu ledové plo-
chy na zimním stadionu k výuce bruslení dìtí. Nabí-
zenou èástku 100 tisíc korun rozdìluje mezi mateøské 
školy, které se v daném roce do výuky bruslení zapojují. 
V tomto školním roce se výuky bruslení na ostrovském 
zimním stadionu zúèastní dìti ze všech ostrovských 
mateøských škol. V dopisu s podìkováním za poskyt-
nutý finanèní dar píše øeditel ZŠ J. V. Myslbeka a MŠ 
Ostrov Martin Fous:
„V minulém školním roce i v tomto chodí bruslit z naší 
mateøské školy 25 dìtí, bruslení se jim moc líbí. Bez Vaší 
pomoci bychom výuku na zimním stadionu velmi tìžko 
zajiš�ovali.“ 

Dar 
místním mateøským školám

Mgr. Dagmar Shánìlová, Odbor KSVS

Vážení spoluobèané, žádáme vás 
opìt o spoluúèast na Tøíkrálové sbír-
ce, která se bude konat v Ostrovì 
a okolí ve dnech 3. až 14. ledna 2012. 

Zahájena bude v kostele sv. Michaela a Panny Marie 
Vìrné, a to v úterý 3. ledna od 16.00 hodin, sraz 
koledníkù je již v 15.30 hod. (na faøe naproti kostelu). 
Upøímnì vám dìkujeme za vaše otevøené srdce 
a jakoukoli vaši možnou pomoc, která pøinese radost, 
uspokojení našim potøebným. Dìkujeme vám, že 
spoleènì s námi pomáháte druhým. 

Za Oblastní charitu Ostrov: øeditel a koordinátor TS 2012, 
Mgr. Tomáš Fexa, tel. 777 767 050. Další informace: tisk, 
kabelová TV, letáèky, www.ostrov.charita.cz  

Tøíkrálová sbírka 2012 
v Ostrovì

19. záøí Obèan mìsta oznámil, že zadržel pachatele, 
který se vloupal do zahradní chatky. Hlídka uvedeného 
muže pøedvedla na Policii ÈR Ostrov. 
21. záøí Pøímo pøed hlídkou MP napadl agresivní mladík 
dvojici mladých lidí. Policie roztržku ukonèila, mladíka 
pøedala PÈR. Zranìné dívce zajistila lékaøské ošetøení.
25. záøí Obèan oznámil, že po oslavì narozenin na 
zahrádkách za Boreckými rybníky postrádá pøítelkyni. 
Prý mu již dvakrát spadla do rybníka, ale vždy se mu ji 

Mìstská policie Ostrov - I.èást  pokraèování v pøíštím OM

Je tedy konec hodování minulých let, kdy takøíkajíc 
peníze tekly proudem a megalomanské projekty plnily 
„šuplíky“ investièních odborù radnic. Noví radní musí 
vážit každou korunu výdajù, aby zajistili bezproblémový 
chod mìsta, plnili svùj volební program a pøitom zajistili 
nápravu chyb dob minulých. O èem mluvím? Jeden 
z prvních poèinù nových radních byla prohlídka majetkù 
mìsta: školek, škol, ZUŠ atd. To vedlo k okamžitému 
pøehodnocení priorit toku financí do tohoto sektoru. 
Tak jak jsem pøi prohlídce školy J. V. Myslbeka slíbil, byla 
pøes prázdniny v rámci finanèních možností schváleného 
rozpoètu èásteènì opravena katastrofální sociální 
zaøízení na chodbì u jídelny a v I. a II. patøe (rekon-
strukce III. a IV. patra bude realizována v pøíštím roce). 
Podaøilo se zrekonstruovat i kuchyò v Mateøské škole 
Palackého. 

Novým radním - hospodáøùm mìsta, jejichž vzájemná 
komunikace a spolupráce je navzdory pestré stranické 
pøíslušnosti nadstandardní, je jasné, že je dùležité a zcela 
zásadní provádìt velké opravy tìchto nemovitostí kaž-
doroènì. Opomíjení drobných oprav v minulých letech 
vedlo k tomu, že z malé závady se stala finanènì a èa-
sovì nároèná práce. Právì termín možných zásadních 
oprav v tìchto objektech (školní prázdniny) je velký 
problém. Bohužel u tìchto uskuteènìných rekonstrukcí 
dodavatelské firmy nedodržely termín a kvalitu práce 
požadované zadavatelem. Proto investor (mìsto) využil 
usnesení sepsaných smluv o dílo a bylo vyžadováno 
snížení ceny a vymìøení smluvní pokuty. Èást takto uše-
tøených finanèních prostøedkù však zùstane v rozpoètu 
zmiòované školky a školy jako odškodné. Tato dùsled-
nost radnice k dodržování sepsaných smluv o dílo vede 
pøi jejich neplnìní k následnému vymìøení a vymožení 
finanèního postihu. Noví radní si od tohoto pøístupu 
slibují, že se do výbìrových øízení nebudou hlásit firmy, 
které soutìží jen s nízkou cenovou nabídkou. Soutìžící 
musí mít kapacitu a sílu provést danou zakázku v poža-
dovaném termínu a kvalitì a v pøípadì nedodržení 
zadávacích podmínek unést finanèní postih. 

Nejvýznamnìjší investièní akcí letošního roku bylo 
otevøení nové mìstské knihovny v prostorách Paláce 
princù. Tuto rekonstrukci jsme sice pøevzali v již v roz-
bìhlém stavu, ale to už tak po komunálních volbách 
obèas bývá. Termín pevného data kolaudace (jednalo se 
o podmínku dotaèního titulu) byl pod neustálým 
dohledem radních, kteøí se zúèastòovali pokud možno 
všech kontrolních dnù a byl dodržen „na hodinu“. Je 
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sice pravdou, že hodnocení funkèního využití je z pohle-
du obèanù - ètenáøù velice rozpaèité, ale do budoucna 
se snad vše v dobré obrátí. 

Vedení radnice se rozhodlo v tomto roce provést audit 
dodávek energií pro mìsto a jeho pøíspìvkové organi-
zace. Výbìrem nového dodavatele se tak podaøilo uše-
tøit na energiích pro druhé pololetí letošního roku a pro 
pøíští rok nìco pøes jeden milión korun. V prùbìhu 
tohoto roku muselo vedení radnice øešit i nìkolik petic 
nespokojených obèanù. Myslím si, že vždy byly vyøeše-
ny ve prospìch všech zúèastnìných, tøebaže pøíèinou 
jejich vzniku byl (spíše než existence reálného problé-
mu) „informaèní šum“. Zástupcùm obèanù jsem navrhl 
do budoucna øešit pøípadné nesrovnalosti návštìvou 
mé kanceláøe. V rámci svých èasových možností si rád 
vyslechnu pøipomínky obèanù a pokusíme se spoleènì 
najít øešení vedoucí ke spokojenosti všech. 

Vùle nové radnice zlepšit informovanost smìrem k ob-
èanùm je také realizována v místní kabelové televizi 
v novém poøadu Okénko z radnice. V pøíštím roce by-
chom také rádi zásadnì zmìnili vzhled a obsahové 
zamìøení Ostrovského mìsíèníku. Zmìny probíhají rov-
nìž v administrativním uspoøádání orgánù radnice. Je-
jich cílem je pøitom posílit souèinnost a spolupráci mezi 
jednotlivými odbory, která, pøiznejme si, nebyla vždy 
ideální. Radní proto pøistoupili ke slouèení Odboru sprá-
vy majetku mìsta a Odboru majetku mìsta v Odbor 
majetkové správy. Také se od tohoto kroku oèekává 
zcela zásadní zmìna pøístupu k údržbì a správì majetkù 
mìsta a ve svých dùsledcích zprùhlednìní výbìru 
a zkvalitnìní provádìných prací. Prùbìžnì jsou kontro-
lovány a aktualizovány lety zaprášené a již pro mìsto ne 
zcela výhodné smlouvy. Výsledky tìchto zmìn nejsou 
na první pohled vidìt a pøiznejme si, že tento pøístup 
není vždy zrovna populární, ale pro budoucnost mìsta 
je zcela zásadní a ušetøí mu nemalé finanèní prostøedky.

Toto ohlédnutí monitoruje jen nìkterá opatøení a èiny, 
které jsme jako vedení mìsta v prùbìhu letošního roku 
uskuteènili. Do dalších let vìøím v dobrou vùli všech rad-
ních a zastupitelù konstruktivnì diskutovat a v zájmu 
mìsta, tedy obèanù, pøijímat rozhodnutí na základì 
jejich pøínosu, bez ohledu na stranickou pøíslušnost. 
Vždy� pravdou zùstává, že „pracovní smlouvu“ mají 
zastupitelé od svých volièù jen na dobu urèitou a voleb-
nímu hodnocení své práce se nevyhne nikdo z nich, a� 
zastává pravicové, nebo levicové vidìní svìta! 

Bc. Pavel Èekan, starosta mìsta Ostrova 

podaøilo vytáhnout. Tentokrát mìl však to nejhorší po-
dezøení. Hlídka pøivolala PÈR Ostrov a hasièe z Ostrova 
i Karlových Varù. Akce trvala do rána, kdy se ukázalo, že 
je žena nezranìná doma.
5. øíjna Obèan oznámil, že se na parkovišti nachází 
vozidlo, z kterého uniká olej. Na místì bylo zjištìno, že 
RZ patøí na jiné vozidlo. Vozidlo bylo odtaženo, olejo-
vou skvrnu odstranili hasièi.

Radek Èerný, MP Ostrov



Ostrovský mìsíèník
Prosinec 2011 3

I mnoha jinými zpùsoby je možné v dobì adventu 
prožít pozastavení se nad tím, o jaký „pøíchod“ se 
vlastnì jedná. Ty tradièní skuteènosti vychází z biblic-
kých motivù: oèekávání pøíchodu mesiáše Vykupitele, 
„pøíchod“ zrození Krista, ale také naplnìní Boží slávy 
v Jeho zjevení se èlovìku. V minulosti (a mnohdy 
i dnes) pøípravy na tento pøíchod na mnoha místech 
pøipomínají zpìvy rorátní (z latinského „rorate“  rosu 
dejte, první slova adventních zpìvù). S pøáním za-
myšlení se nad skuteèným významem tohoto období, 
ale také i hlubokého prožitku samotných Vánoc vám 
nabízíme i duchovní program s možností prožitku ze 
setkání se samotným zrozeným mesiášem, Kristem.

Farní kostel sv. Michaela a Panny Marie Vìrné

16.00 hod. Setkání se sv. Mikulášem
 

16.00 hod. Èeská mše vánoèní (možnost vyzvednutí 
Betlémského svìtla)

10.00-12.00 hod. Betlémské svìtlo a Udìlování svátosti 
smíøení
14.00-16.00 hod. Betlémské svìtlo a Udìlování svátosti 
smíøení
21.00 hod. Vánoèní mše svatá, Betlémské svìtlo

8.30 hod. Vánoèní mše svatá
15.00 hod. Vánoèní koncert Orbis pictus

8.30 hod. Vánoèní mše svatá
15.00 hod. Zpívání u Jeslièek

17.00 hod. Vánoèní mše svatá

18.00 hod. Vánoèní mše svatá

18.00 hod. Vánoèní mše svatá s adorací za rodiny

Kaple Svaté Rodiny 

18.00 hod. Poutní mše svatá s obnovou manželských 
slibù

Farní kostel sv. Michaela a Panny Marie Vìrné

16.00 hod. Dìkovná mše svatá za uplynulý rok
19.00 hod. Silvestrovské posezení ve farním sále
23.30 hod. Eucharistické setkání na závìr církevního 
roku, Požehnání do nového roku

9.00 hod. Novoroèní mše svatá

Sál farnosti
17.00 hod. Novoroèní nešpory

Farní kostel sv. Michaela a Panny Marie Vìrné

18.00 hod. Vánoèní mše svatá se svìcením vody, 
kadidla a zlatých pøedmìtù

8.30 hod. Mše svatá

Sál farnosti
17.00 hod. Nešpory

Pozvání pro dìti aneb Èert do kostela nesmí!
Každý rok do našeho kostela pøichází i sv. Mikuláš. 
V letošním roce nás zve také. Do ostrovského kostela 
pøijde už 4. prosince v 16.00 hodin. Pøijde i se svým 
nebeským doprovodem. Nezapomnìl nám ve své 
pozvánce pøipomenout, že „Èert do kostela nesmí!“ 
Zveme vás tedy na toto milé setkání, po kterém bude 
možnost zahøát se u èaje, nebo pro dospìlé také u kávy 
ve farním sále. Tìšíme se na vás. 

Program Adventu a Vánoc v Ostrovì

4. prosince

23. prosince 

24. prosince Štìdrý den

25. prosince Slavnost Narození Pánì, I. svátek 
vánoèní

26. prosince Svátek sv. Štìpána, prvomuèedníka, 
II. svátek vánoèní

27. prosince Svátek sv. Jana, apoštola a evan-
gelisty

28. prosince Svátek sv. Mláïátek, muèedníkù

29. prosince 5. den oktávu Narození Pánì

30. prosinec Svátek Svaté rodiny

31. prosinec 7. den oktávu Narození Pánì, sv. Sil-
vestr

1. leden Slavnost Bohorodièky Panny Marie, 
Nový rok

6. leden Slavnost Zjevení Pánì, Tøi králové

8. leden Svátek Køtu Pánì, Závìr vánoèní doby

Snem mnoha literárnì èi výtvarnì nadaných 
dìtí je, aby se jejich tvorba dostala do rukou 
veøejnosti, ale vìtšinou není v jejich silách se 
prosadit. Proto se skupina mladých lidí, pod-

poøena programem Think Big, rozhodla dìtem tento 
sen umožnit a vydat jim knihu složenou z nejlepších 
pøíspìvkù v soutìži „Urban Legends oèima dìtí“, do níž 
mohou pøispìt úèastníci svou povídkou, básní nebo 
komiksem. Tématem jsou „Urban Legends“, tedy his-
torky z novodobého mìstského prostøedí.
Projekt, podporovaný Nadací O2 a Nadací rozvoje 
obèanské spoleènosti, rozvíjí nejen dìtskou literární 
a výtvarnou èinnost, ale úzce souvisí i s daným regio-
nem, nebo� dìti inspirují právì historky z jejich okolí. 
Kontakt: urbal@urbal.cz, tel. 728 711 994. 
Více na: www.urbal.cz 

Mikulášská nadílka pro seniory: od 1. prosince se 
mohou hlásit zájemci z øad seniorù na bezplatné 
školení práce na notebooku a práce s internetem. 
Školení budou probíhat ve dnech 14., 21. a 28. pro-
since vždy od 9.00 do 12.00 hod. v uèebnì knihovny. 
Jednotlivý kurz je tøíhodinový s 20minutovou pøestá-
vkou a zahrnuje obì témata. Pøihlášky je možné 
podávat na recepci knihovny nebo mailem na 
info@mkostrov.cz. Pøednost mají ti senioøi, kteøí ještì 
žádný kurz v MK Ostrov neabsolvovali.

V sobotu 3. prosince od 17.00 hod. si pøijïte poslech-
nout koncert Vokálního sboru z Hradce Králové.

15. prosince v 17.00 hod. se v Oranžerii uskuteèní tradièní 
Vánoèní koncert žákù ZUŠ Ostrov. Výborná akustika a 
výkony žákù zaruèují krásný pøedvánoèní zážitek. 
V sobotu 31. prosince bude knihovna uzavøena, 
všechny výpùjèky budou automaticky prodlouženy. 
Pøejeme všem našim ètenáøùm krásné prožití vánoè-
ních svátkù, úspìšný nový rok a tìšíme se na shledání 
v roce 2012. Pøípadné zmìny a další informace na 
www.mkostrov.cz

Vedení ostrovské radnice si pøišlo prohlédnout rekon-
struovaná sociální zaøízení v Základní škole Josefa 
Václava Myslbeka a Mateøské škole Ostrov. Rekon-
strukce sociálních zaøízení u jídelny a v prvním a dru-
hém nadzemním podlaží probíhala bìhem letních 
prázdnin. Náklady na vybudování sociálního zázemí 
u jídelny se vyšplhaly na 643 664 Kè. Náklady na 
umístìní nových toalet a umyvadel stály mìstskou 
pokladnu 1 896 106 Kè vè. DPH. Obnovou sociálního 
zaøízení byly splnìny požadavky a pøedpisy k ochranì 
veøejného zdraví. Navýšil se poèet zaøizovacích pøed-
mìtù, zejména umyvadel, pøibyly bidety. Ruku v ruce 
došlo na výmìnu rozvodù vody, kanalizace vèetnì vý-
mìny rozvodù topení, topných tìles, elektroinstalace 
a vzduchotechniky. Opravy sociálních zaøízení budou 
na této škole pokraèovat i v roce 2012. Pøipravuje se 
pøestavba sociálního zázemí ve tøetím a ètvrtém patøe 
a u tìlocvièny. 

Ceny za svoz odpadu pro rok 2012 budou po-
nechány ve stejné výši, v jaké byly schváleny pro 
r. 2010. Stanovení výše úhrad za provoz systému, 
shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání 
a odstraòování komunálních odpadù pro uživatele 
systému od 1. ledna 2012: 

Frekvence vývozu

Objem  
sbìrných 

nádob

1 x 
za dva 
týdny 

1 x 
týdnì

2 x 
týdnì

kombinace 
5m/1x14 
 7m/1xt 

60-70 
litrù

110-120 
litrù

240 
litrù

660
litrù

735 
Kè/rok

1328 
Kè/rok

2821 
Kè/rok 

6788 
Kè/rok

1474 
Kè/rok

2654
Kè/rok

5643 
Kè/rok 

13 575
Kè/rok

2949
Kè/rok 

5308
Kè/rok 

11 287 
Kè/rok 

      x

1166
Kè/rok 

2101
Kè/rok

4467
Kè/rok

    x

1100 
litrù

11 311 
Kè/rok

22 624
Kè/rok

45 244
Kè/rok

17 911
Kè/rok

Mìsto Ostrov se do dotaèního programu pøihlásilo 
s akcí Obnova Pohledové zdi v Zámeckém parku, 
rejstøíkové èíslo kulturní památky 40563/4-809 
a s akcí Restaurátorské práce v presbytáøi høbitovního 
kostela sv. Jakuba Vìtšího, rejstøíkové èíslo kulturní 
památky 41972/4-971. S žádostí o zaøazení do pro-
gramu se, tak jako v loòském roce, pøihlásila Øímsko-
katolická farnost Ostrov s akcí Obnova objektu 
kostela sv. Michaela a Panny Marie Vìrné na Malém 
námìstí v Ostrovì, rejstøíkové èíslo kulturní památky 
18069/4-970. Jedná se o dílèí opravu fasádních 
omítek a nátìrù presbytáøe, sakristie a lodì kostela. 
Jde pøevážnì o restaurátorské práce, na které mùže 
být dotace poskytnuta až do výše 100 %. 

Obnova památek 
v Ostrovì - pokraèování ze strany 1

V minulém a letošním roce byla pozornost zamìøena 
na úpravu dìtského pískovištì. Na zaèátku letošního 
roku byla projektová dokumentace z roku 1998 
doplnìna o samostatnou projektovou dokumentaci, 
která øeší v Brigádnické ulici tzv. „dopravu v klidu“. 
Novì má vzniknout 20 parkovacích stání, z nichž deset 
podélných stání je ve støedním travnatém pásu (na-
proti vchodùm è. 708-710). Zároveò dojde k úpravì 
jednosmìrného provozu, kdy má být silnièní provoz 
v Brigádnické ulici obrácen. Další úpravy se budou 
týkat stanoviš� odpadních nádob na komunální i tøídì-
ný odpad. Na tuto projektovou dokumentaci s ná-
zvem „Ostrov, Brigádnická ulice - Úprava dopravního 
režimu“ bylo letos v kvìtnu požádáno o vydání sta-
vebního povolení. Dne 7. záøí bylo stavební povolení 
vydáno a 3. øíjna byla stavba podle projektové do-
kumentace zahájena. Pro zvýšení bezpeènosti dojde 
u podélných parkovacích stání v úseku è. 708-709 
k oplocení do výšky 1,6 m a bude vysazen živý plot. 

Soutìžilo se v kategorii o Nejlepší školu a Nejlepší tøídu 
na škole. V prùbìhu øíjna získávali soutìžící body napø. 
za návštìvu knihovny, znalosti literatury, limitovaný po-
èet výpùjèek. Hodnotil se také poèet zapojených žákù 
ve tøídách. Soutìž o Nejlepší kolektiv ètenáøù v katego-
rii Nejlepší škola v letošním VII. roèníku vybojovala ZŠ 
Masarykova s 1039 body, pøièemž vítìznou tøídou byla 
6.B (o dva body nad 3.A). V každé vítìzné tøídì byli 
ocenìni tøi nejlepší ètenáøi. Na této škole to byli: Tereza 
Kašparová, Michal Kùst a Zuzana ThuDohanová. Další 
v poøadí byla ZŠ Májová (8. B), tøetí místo má Gymná-
zium Ostrov (V3B) a ètvrté ZŠ J. V. Myslbeka (4.B). 
Ceny v podobì velkého dortu pro celou tøídu pøedal 
11. listopadu místostarosta mìsta Milan Matìjka a øe-
ditelka knihovny. 

Úprava dopravního režimu 
 Pokraèování ze strany 1

Soutìž Superètenáø 
již posedmé

Soutìž pro nadané dìti

Rekonstrukce 
sociálního zaøízení školy

Advent a Vánoce v Ostrovì
pokraèování ze strany 1

Pater Marek Hric

Ceny za odvoz odpadu 
se nemìní

Lumír Pála, Odbor SMM

Ve stanovené úhradì jsou zahrnuty náklady za 
pøíslušný rok dle ustanovení a pøíloh smluv, které se 
týkají nakládání s komunálním odpadem ve mìstì 
Ostrov a pøilehlých místních èástech. 

David Papánek, Odbor investic

Jana Blehová, Odbor RÚP

Mgr. Lucie Mildorfová, ved. Odboru KSVS

Kateøina Sloupová

Mgr. Irena Leitnerová

Mgr. Irena Leitnerová



ny i knihovny, zavítají do tìlocvièen, aby se podívali na 
horolezeckou stìnu umístìnou v jedné z nich. Pro 
všechny hosty si škola chystá drobná pøekvapení. Ve 
spolupráci s partnerem školy se mùžete tìšit na roboty 
používané ve výrobì, na ukázky programù elektro-
konstrukce používaných v praxi, nìkolik soutìžních kví-
zù o vìcné ceny a další zajímavé aktivity související 
s technikou. Støedoškoláci z prùmyslovky se mohou 
pochlubit celou øadou aktuálních úspìchù, napøíklad 

tím, jak sestava stolních tenistù ve složení Filip Ha-
senöhrl, Petr Marton, Jakub Zelenka a Jan Šemora 
s pøehledem zvítìzila v okresním i krajském kole olym-

piády støedních škol v této disciplínì a úèastnila se celo-
republikového finále v druhé polovinì listopadu, nebo 
úspìšnou úèastí žákù školy v krajském kole Logické 
olympiády. Pokud tedy nemáte na 8. prosince jiný 
program, pøijïte se na prùmyslovku podívat, rozhodnì 
neprohloupíte. 
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Zprávy ze škol

K tìmto osvìdèeným a dlouhými léty provìøeným 
fungujícím aktivitám letos novì pøibyl týdenní výmìn-
ný pobyt v Nizozemí. V rámci projektu „Exchange 
programme“ (realizovaného spoleènì s Prvním èes-
kým gymnáziem Karlovy Vary) vyjelo  v øíjnu 17 našich 
žákù do holandského mìsta Groenlo. Každý z nich 
prožil se svou hostitelskou rodinou zajímavý týden se 
spoustou pøekvapení. Nejcennìjší však byly pocho-

pitelnì zážitky spoleèné. Namátkou mùžeme pøipo-
menout plavbu po grachtu (umìlém kanálu), návštìvu 
sídla královské rodiny, prohlídku Amsterodamu… 
Nejhlubším (a to doslova) zážitkem však byla, jak se 
všichni shodují, procházka aktivní bažinou, jíž by ne-
pohrdnul ani Král Šumavy. Úctyhodným výkonem byl 
i horolezecký výstup na nejvyšší „horu“ celé provincie 
Oldenzaal, Tankenberg mìøící plných 86 metrù! Tím 
nejdùležitìjším ale bylo samozøejmì poznání životního 
stylu v jiné zemi, a zejména každodenní komunikace 
v angliètinì. Naši studenti si tedy pøímo v praxi ovìøili 
i prohloubili své jazykové a konverzaèní dovednosti. 

Nejmodernìjší støední škola republiky je rozhodnì 
dobrou volbou. Nabídka oborù zùstává nezmìnìna, 
zahrnuje obory zamìøené na výpoèetní techniku, elek-

trotechniku, automobily i na trhu práce žádané stro-
jírenství. Každý, koho zajímá technika, najde ve škole 
inspiraci, jak strávit svá støedoškolská studia. Na trase 
prohlídky bìhem dne zavítají zájemci do prostor 
kmenových i seminárních uèeben, poèítaèových tøíd, 
laboratoøí, školních dílen, podívají se do školní studov-

SPŠ Ostrov: Den otevøených dveøí 

Další možnost prohlédnout si novou budovu Støední prùmyslové školy Ostrov dostane široká veøejnost ve ètvrtek 8. prosince, kdy prùmyslovka poøádá pro 
žáky devátých roèníkù a jejich rodièe Den otevøených dveøí. Mezi 10.00 až 17.00 hod. jsou do prostor Centra technického vzdìlávání v Klínovecké ulici zváni 
všichni, kteøí pøemýšlejí o tom, kam se vypraví po skonèení základní školy. 

Gymnázium Ostrov - Týdenní pobyt studentù v Nizozemí
Nabídka studijních pobytù pro studenty v zahranièí patøí již øadu let k neodmyslitelným standardùm Gymnázia Ostrov. Dlouhodobé i krátkodobé pobyty 
zprostøedkovávají vyuèující nìmeckého jazyka na partnerských gymnáziích v Hofu, Wunsiedelu a v Bayreutu. Vyuèující anglického jazyka jezdí 
každoroènì se svými studenty na týdenní studijní pobyty do Velké Británie.

A všichni navázali také nové pøátelské vztahy, které se 
budou jistì i nadále rozvíjet. V dubnu následujícího 
roku totiž pøivítají své holandské protìjšky naši studenti 
v Ostrovì. Nikdo nepochybuje o tom, že i tento týden 

pøinese všem øadu neuvìøitelných zážitkù a že i mladí 
Nizozemci budou nejednou zírat, jak to u nás chodí. Za 
pøípravu a realizaci dìkujeme naší vyuèující anglického 
jazyka Vendule Mokruschové a za asistenci Miroslavì 
Vaicové. 

Gymnazisté na grachtu                      Foto: Archiv Gymnázia Ostrov

Mgr. Libor Velièka

Pìvecký sbor gymnázia Ostrov si mùžete poslechnout 15. prosince v 17.30 hodin na Staré radnici Ostrov.      Foto: Archiv Gymnázia Ostrov

Obor informaèní technologie Obor technické lyceum

Mgr. Libor Háèek Obor elektrotechnika
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Zprávy ze škol MDDM Ostrov
EKOCENTRUM Ostrov
Vánoèní krmení zvíøátek

Štìdrý den je nerozluènì spjat s klidnou pohodou, 
setkáním pøátel a pøedevším s dárky. O zvíøátka v EC 
je postaráno dobøe, stejnì jako každý jiný den v roce. 
Pokud jim chcete pøijít popøát a pøinést nìjaký dárek, 
mùžete. Vhodné je tvrdé peèivo, tvrdá zelenina 
(mrkev nebo zelí) a èerstvé ovoce. Zvíøata ocení 
i piškoty a jiné pochutiny. Ti nejmenší mohou nakres-
lit obrázek Ježíškovi.

Prázdninové prohlídky

V dobì vánoèních prázdnin rádi pøivítáme dìti 
a rodièe s dìtmi, budou si moci prohlédnout zvíøátka 
v Ekocentru.

Povídání o…
…Zvíøatech polárních krajin. Zvláštní dùraz bude 
kladen na tuèòáky, lední medvìdy, tulenì a další 
polární tvory. Doplnìno obrazovým a zvukovým 
doprovodem. Bližší informace a rezervaci si vyžádejte 
telefonicky.

Zmìna termínu prohlídek pro veøejnost
V nadcházejícím zimním období bude Ekocentrum 
kvùli nutnému klidovému režimu vìtšiny chovaných 
zvíøat pro prohlídky otevøeno pouze ve všední dny od 
13.00 do 16.30 hod. Mimo tuto dobu je možné 
domluvit prohlídky na tel. 353 842 389, 731 615 658.

Informace: 
po-èt 10.00-18.00 hod., pá 10.00-17.00 hod., v dobì 
vánoèních prázdnin v pracovní dny 10.00-16.00 hod., 
tel. 353 842 389, 731 615 658 nebo facebook: 
Ekocentrum MDDM Ostrov. 

23. prosince 10.00 hod.

23. prosince a 26. až 30. prosince 
10.00-16.30 hod.

Mikulášská besídka 

Dùm dìtí a OS Benjamin vás zvou na schùzku 
s Mikulášem a èertem. Kdo pøijde s koledou, bás-
nièkou nebo písnièkou, neodejde s prázdnou. Mù-
žete si ozdobit perníèek, zhotovit vánoèní pøání, vá-
noèní dekoraci, svícen, vyrobit jablíèkový nebo po-
meranèový vrkoè. V úvodu budou vyhlášeny výsled-
ky výtvarné soutìže Vánoce našich babièek. 
Pozor, omezený poèet vstupenek, doporuèujeme 
zakoupit si je už nyní v pøedprodeji v MDDM!

Mikulášské jízdy železnièáøù

Pod odborným dohledem èlenù Klubu železnièních 
modeláøù, ale i Mikuláše si mùžete v rámci Mikuláš-
ské besídky zajezdit s mašinkami v kolejišti MDDM. 

Beseda na téma: Seniorky svìtobìžnice 

Na cestì po Jižní Americe zavítáme tentokrát s Kvì-
tuší Belanovou a Radkou Lisacovou do Peru, Chile, 
Bolivie, Argentiny a Uruguaye. Povídání o pøírodních 
krásách, zvycích, kultuøe, sportu, problémech a ra-
dostech všedního života v tìchto zemích.

Vánoèní gymnastické závody 

Sportovní gymnastky pøivítají vánoce tradièní 
ukázkou svých dovedností. Srdeènì zveme rodièe 
a všechny pøíznivce sportovní gymnastiky.  

Zimní florbal 

Florbalový turnaj i pro mimoostrovské florbalisty. 
Družstvo tvoøí ètyøi hráèi v poli bez brankáøe (na malé 
branky). Pøihlášky v MDDM do 8. prosince. Prezence 
od 8.30 hod. v tìlocviènì ZŠ Masarykova. Propozice 
k dispozici na školách. Výsledky všech turnajù se 
zapoèítají do Olympiády ostrovských škol. 

Vánoèní zvyky 

Tradièní pøedvánoèní i vánoèní zvyky od Ondøeje ke 
Tøem králùm, tak jak je slavily naše babièky a pra-
babièky, napø. ondøejské vìštìní, barborky, zdobení 
stromeèku, loupání jablíèek, pouštìní lodièek, házení 
pantoflem. Zazpíváme si koledy, vyzkoušíme odlé-
vání z vosku, pøipomeneme si novoroèní pranostiky… 

Plavecké kurzy

V týdnu od 17. ledna 2012 zaèínají desetihodinové 
plavecké kurzy pro zaèáteèníky i pokroèilé a pro 
rodièe s dìtmi. Zájemci se mohou pøihlašovat od 
1. prosince v MDDM v pracovní dny 8.00-18.00 hod.
17. ledna 16.00-17.00 hod. Neplavci I.
18. ledna 16.00-17.00 hod. Rodièe a dìti
19. ledna 16.00-17.00 hod. Neplavci II.
20. ledna 15.00-16.00 hod. Plavci I.
               16.00-17.00 hod. Plavci II.

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

2. prosince 16.30 hod., MDDM

2. prosince 16.30-18.00 hod.

8. prosince 17.00 hod., kinosál MDDM

8. prosince 15.30 hod., tìlocvièna ZŠ Masarykova

10. prosince 9.00 hod., hoši 2.-3. tø.  
Tìlocvièna ZŠ Masarykova

13. prosince 17.00 hod., Klub MDDM

leden až bøezen
Vanèurova 83, Karlovy Vary  Stará Role 
(tel. 353 561 766, 733 625 904, 739 322 351): 
16. a 17. ledna 2012 od 14.30 do 17.00 hod. 
v budovì školy: 
Zápis do 1. roèníku základní školy
Zápis do pøípravné tøídy základní školy

Svahová 26, Karlovy Vary 
(tel. 359 601 038, 731 612 423): 
od 14.30 do 17.00 hod. v budovì školy: 
Zápis do pøípravné tøídy základní školy

Specifika vzdìlávání a výchovy: snížený poèet dìtí 
a žákù ve tøídách umožòuje individuální pøístup ke 
každému jedinci; výuka speciálnì pedagogickými 
metodami je zajištìna speciálními pedagogy; více 
informací: www.specskoly.cz

Základní škola 
Je vhodná pro žáky se specifickými poruchami uèení 
a chování, vadami øeèi èi jinými speciálními vzdì-
lávacími potøebami, napø. se zdravotním postižením. 
Individuální pøístup pedagogù a snížený poèet žákù 
ve tøídì velmi sníží riziko neúspìšnosti pøi zvládání 
uèiva v dalších roènících základní školy.

Pøípravná tøída základní školy
Je vhodná pro dìti ve vìku pøed zahájením školní 
docházky a s odkladem povinné školní docházky. 
Pøedškolní vzdìlávání pøedchází pøípadným neúspìš-
ným zaèátkùm ve školní povinné docházce.

Upozornìní: Rodièe pøinesou obèanský prùkaz 
a rodný list dítìte. V pøípadì nenaplnìnosti tøíd 
budou dìti a žáci pøijímáni i po výše uvedených ter-
mínech zápisu. 

Naše škola poøádala tradièní Bìh 17. listopadu, 
jehož se úèastnily základní školy praktické z ce-
lého Karlovarského kraje. Trasy pro bìžce byly 
vyznaèeny v Zámeckém parku v Ostrovì. 

Soutìžilo se v kategoriích mladších a starších žákù 
a žákyò. Reprezentanti naší školy v kategorii mladších 
žákù obsadili první místo (Ratajczak), druhé místo 
(M. Tokár) a tøetí místo (L. Tokár), z mladších žákyò se 
daøilo Mártové, která byla druhá, tøetí skonèila ml. 
žákynì Šugarová. V kategorii starších žákyò dobìhla 
Budajová na druhém místì. Soutìžící i podporující 
diváci si mimo to užili sportování v areálu MDDM 
Ostrov, kde byl pro zahøátí pøipraven teplý èaj. Jaké 
znalosti mají naši žáci v oblasti ekologie a tøídìní 
odpadu, o tom se pøesvìdèíme v krajské vìdomostní 

soutìži, kterou rovnìž poøádá naše škola. V této 
soutìži nás budou reprezentovat žáci Šandor, Košek 
a Mártová. Vyhlášení výsledkù výtvarné soutìže 
„Plníme dìtské sny“ se uskuteèní 7. prosince na Kraj-
ském úøadì v Karlových Varech; v kategorii Rostliny 
z odpadového materiálu získala první cenu kolektivní 
práce žákù bývalé 9. tøídy, druhou cenu v kategorii 
Zvíøata z odpadového materiálu získala práce školní 
družiny. V rámci programu pøi vyhlašování a udílení 
cen vystoupí naši žáci v pøehlídce Eko móda. V sou-
èasné dobì se mladší chlapci a dívky zdokonalují 
v plavání bìhem plaveckého výcviku. Od záøí také 
jednotlivé tøídy navštìvují novì otevøenou Mìstskou 
knihovnu v Ostrovì, kde se jim dostává vždy velmi 
vlídného pøijetí. 

V pøedvánoèním èase budou moci všechny roèníky 
pøedstavit své výrobky na prodejní vánoèní výstavì 
ve školní galerii. Sváteèní atmosféru dokreslí 
vystoupení žákù na besídce školy. 

Program:

Vánoèní interní koncert, zahrají mladší žáci hudeb-
ního oboru.  

Vánoèní interní koncert, zahrají starší žáci hudebního 
oboru. 

Adventní koncert ZUŠ, pøedstaví se všechny obory 
ZUŠ. 

Vánoèní koncert žákù tøídy Libuše Vilímovské 

Koncert a recitace sólistù školy

Vánoce v knihovnì, zahrají a zarecitují žáci ZUŠ.

Vánoèní koncert žákù tøídy Dagmar Tölgové

Vánoèní koncert žákù tøídy Iriny Široké

Vánoèní koncert žákù tøídy Marty Starkové 

6. prosince 17.00 hod., sál ZUŠ 

8. prosince 17.00 hod., sál ZUŠ

11. prosince 15.00 hod., divadelní sál DK Ostrov

13. prosince 16.30 hod., sál ZUŠ

14. prosince 17.00 hod., Stará radnice 

15. prosince 17.00 hod., Mìstská knihovna 

20. prosince 16.00 hod., sál ZUŠ

20. prosince 18.00 hod., sál ZUŠ

21. prosince 17.00 hod., sál ZUŠ

Václav Hraba, ved. EC

Bc. Šárka Märzová, ved. odd. pravidelné èinnosti 

ZŠ praktická a ZŠ speciální

Bc. Daniela Brodcová

Foto: Archiv školy

ZUŠ Ostrov

Jaroslav Chmelík, zástupce øed. ZUŠ

Zápis

Celostátní finále Miss Mažoretka 2011 se konalo 
29. øíjna v Èeských Budìjovicích. Ostrovská 
závodnice Jana Žikavská ze souboru Oskarek zde 
velmi dobøe zabodovala.

Ve velké konkurenci 12 dívek 
se umístila takto: Miss od-
borné poroty (s krásnou køiš-
�álovou korunou) za nejlepší 
sólo s hùlkou, 1. Vicemiss 
Média, 2. Vicemiss celkovì. 
Za své úspìchy Jana Žikavská 
získala také další ceny, napø. 
zájezd pro dvì osoby do 
Chorvatska, støíbrný šperk, 

luxusní svetøík, osušku s logem, dárkový koš, panen-
ku, cestovní tašku. 

Ostrovská mažoretka 
bodovala

Jana Rendešovárep



O èem mluvíte na svých pøednáškách?

Co Vaše filmová 
tvorba?

Pøednáška Krušnohorské proroctví je sedmadvacet 
autentických pøíbìhù, které se udály. O tom, aby-
chom si uvìdomili, že materialismus není úplnì to 
pravé, že jsou urèité vìci, které v životì pøehlížíme, 
a proto se cítíme tak neš�astní, tak osamìlí, proto 
poøád jakoby hledáme, ale v podstatì jsme vtaženi do 
spirály spotøeby, která nás otupuje. 
My jsme zapomnìli žít, vlastnì 
i naše životy i náš èas se stal souèástí 
spotøeby. Øíkám lidem, kteøí volají 
po revoluci: Dokud neudìláte 
revoluci sami v sobì a té své pýchy 
se nezbavíte, tak to nemá cenu. Na 
pøednáškách vyprávím nìjaký první 
pøíbìh, co se stalo, že jsem zaèal 
dìlat pøednášky, a jen to pøedávám 
dál, buï si z toho nìco posluchaèi 
vezmou, nebo ne. Øíkám tomu 
„drobky na cestì“, buï je zvednete, 
nebo nezvednete, každý si sebere to 
své. A� pøijde pìt lidí nebo ètyøicet, vìøím, že tak to má 
být a že ke každému se v pravý èas dostane ta správná 
informace. 

Od dvanácti let jsem vìdìl, že 
v pìtatøiceti budu toèit filmy. 
V roce 1997 jsem se potkal 
s Milošem Formanem na golfu, 
kde jsem fotografoval turnaj. 
Po skonèení jsem mìl plnou 
tašku fotek a mìl jsem obálku 
extra pro Miloše. Když jsem mu 
ji donesl, øekl, že jsem první 
fotograf, který mu kdy donesl 
fotky. Pak se zeptal, co vlastnì 
chci dìlat a já odpovìdìl, že 
chci toèit filmy ze života a o ži-
votì, jestli nemá nìjakou dob-
rou radu. A on øekl: První film 
natoè s neherci, vymysli si, co 
chceš, maximum prací si udìlej 
sám, promítej si to, koukej po-
zornì, jak na to lidi reagují, to 
bude tvoje filmová škola. Když 
tohle udìláš, takhle celé sám, 
když to zvládneš, tak poznáš, 
jak to všechno funguje. Tak 
jsem to udìlal: mùj první film 
Návrat cínové hole byl, jak 
øíkám já, první krušnohorská 
rocková pohádka, uvaøená 
podle receptu pravé sekerkové 
polévky. Teï pøipravuju do 
filmové podoby svou knihu 
Oáza v poušti, je to trochu sci-
fi, pøelom 19. a 20. století, ve 
stylu verneovky i jako pocta 
Karlu Zemanovi… 
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Rozhovor
Dalibor Stach: Skuteèná pomoc je nezištná

Jak se cítíte 
coby 
zastupitel?

Jak byste ètenáøùm pøiblížil své knihy?

Do krajského zastu-
pitelstva jsem pøišel 
po roce, kdy byl od-
volaný pan Hadrava 
(kterého si nesmír-
nì vážím). Vždycky 
si stanovím malý 
úkol, který mám 
udìlat, ten si plním, 

nepotøebuju funkci. Pokud máte myšlenky, mùžete je 
vkládat do hlav tìch lidí okolo, oni to pak berou za 
své, protože ta jejich ega zapomenou, že to øekl 
nìkdo jiný. Myšlenky máte rozsévat, aby se pak 
mohly sklidit. Je tristní pozorovat, jak nìkteré strany 
generují politiky, kteøí jen žvaní, ale nemají myšlenky, 
nejsou schopni poznat, že nìkteré vìci jsou zbyteèné, 
že je nepotøebujeme. Za každou cenu chtìjí nìco 
udìlat, ale nevidí, že to stojí peníze, energii, èas…, a to 
všechno pak zas nìkde bude chybìt.

Napsal jsem ètyøi knížky, píšu pátou. První je Mrtví 
muži nemluví, kriminální pøíbìh z 90. let ze Spojených 
státù amerických, pak je to Brána, což je mystický 
pøíbìh, který zaèíná tady v Krásném lese a konèí 
v Nepálu, je to taková duchovní detektivka, pøímìr 
naší doby, dále Metafyzické pøíbìhy z velryby, to jsou 
povídky, které dohromady tvoøí román. Teï píšu 
trilogii, zatím mám napsanou první knihu Oáza 
v poušti, ta je vlastnì o cestì odpuštìní, a mám 
v plánu další dvì knížky: Let Cézara, to je o soucitu 
a pak Daimonium z jasmínového nebe, to je o rov-
nosti slova, citù a myšlenky. Své knihy vždycky ještì 
na nìco vìnuju, Oázu v poušti jsem vìnoval a stal 
jsem se patronem Boyronské kaple v Teplicích, má 
druhá knížka Brána je na vesnièky SOS atd. Inspiroval 
mì mùj kamarád Petr Hron Binder. Jsem pøesvìdèen, 
že ani jedna vìc, nìjaký krám, vám nepomùže 
k tomu, abyste zažívali štìstí, štìstí vám pøinese jen to, 
když nìkomu nezištnì pomùžete, když nìkomu 
øeknete, že ho máte rád, tak to je ono. Všechno 
ostatní je zbyteèné.

Ètyøicetiletý Dalibor Stach pochází z Ostrova, kde navštìvoval mimo jiné výtvarný obor ZUŠ a v souèasné dobì se vìnuje nìkolika umìleckým aktivitám, ale 
napøíklad i filozofii. Také poøádá pøednášky, na kterých lidem vypráví o životì. Používá pseudonym Harry Telesfor a sám o sobì øíká: „Jsem malíø, fotograf, 
režisér a pøedevším spisovatel, ale je toho víc: zabývám se i mystikou.“ Jeho obrazy, fotografie, filmy i knihy jsou velmi osobité a mají jak své oddané pøíznivce, 
tak i odpùrce. Obèas svou tvorbu pøedstavuje veøejnosti zpùsobem, který témìø smazává hranice mezi vážnou prezentací a recesí. Ostrovští si jej mohou 
pamatovat z performance u pøíležitosti jeho výstavy fotografií a obrazù na Staré radnici v bøeznu 2007 (viz OM 04/07, str. 9). Dalibor Stach pracoval sedmnáct let 
v bance, a jak sám øíká, vystøídal nìkolik zamìstnání, aby lépe poznal život a lidi. V souèasné dobì je èlenem Zastupitelstva Karlovarského kraje za hnutí Doktoøi.

„Jsem pøesvìdèen, že ani jedna vìc, nìjaký krám, vám nepomùže k tomu, abyste 
zažívali štìstí, štìstí vám pøinese jen to, když nìkomu nezištnì pomùžete, když 
nìkomu øeknete, že ho máte rád, tak to je ono. Všechno ostatní je zbyteèné“.

Máte své velké vzory?
Je mnoho vzorù jak v literatuøe, tak v malíøství 
a dalších oborech, ale já se chci i nadále spoléhat 
pøedevším sám na sebe. Když se neopøu sám o sebe 
jako o èlovìka, který nemá tu pýchu a má tu pokoru
v srdci, tak to jsou jenom pomocníci. Prodìlal jsem 
klinickou smrt, topil jsem se, boural v autì a skoro 

jsem umøel na operaèním sále… 
Nìkdo mi jednou øekl, že ty 
pøíhody musím vyprávìt, že si to 
nesmím nechat pro sebe. Je 
opravdu spousta lidí, kteøí v dneš-
ní dobì potøebují pomoc. Ale když 
chcete nìkomu pomáhat, tak ta 
pomoc musí být bezdùvodná, mu-
sí být vedená opravdu èistì, znám 
spoustu lidí, kteøí se snaží po-
máhat, ale snaží se až pøíliš, èímž se 
jim zvìtšuje ego, a to není dobré. 
Prostì si to musí èlovìk rozmyslet, 
že opravdu chce pomáhat bez 

nároku na odmìnu. 

Pøipravila Lenka Prokopová, 
zpracovala Irena Janeèková

                                                          Foto: Archiv Dalibora Stacha

Z performance na výstavì Dalibora Stacha (vpravo) na Staré radnici v Ostrovì                Foto: Archiv 



probìhly napøíklad kurzy šití panenek, andílkù, 
velikonoèních zajícù, výroba broží, plstìných šperkù… 
Abych se mohla podìlit o své výrobky a nápady se 
všemi zájemci, vytvoøila jsem si internetové stránky 
http://ekodilna.webgarden.cz, které prùbìžnì 
doplòuji a kde mùže každý naèerpat inspiraci pro 
svou vlastní tvorbu. Sama fandím všem tvoøilùm 
a tvoøilkám a obdivuji, co všechno umí šikovné ruce 
vyèarovat. 

Výstava bude zahájena 2. prosince v 17.00 hod. 
a potrvá do 4. ledna 2012. 
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Vánoèní speciál Pocta Franku Sinatrovi mladého 
interpreta Jana Smigmatora a jeho doprovodné 
kapely urèitì potìší všechny, kdo naše pozvání 
pøijmou. Jazzový a swingový zpìvák Jan Smigmator 
patøí dnes i pøes svùj nízký vìk k pøedním vokalistùm 
nejen èeské hudební 
scény. Na zaèátku 21. sto-
letí s noblesou navazuje na 
odkaz takových velikánù, 
jakými byli Frank Sinatra, 
Bobby Darin, Ray Charles, 
Dean Martin nebo dodnes 
skvìlý Tony Bennett. Ab-
solvent Pražské konzer-
vatoøe Jan Smigmator byl 
pìt let sólistou legen-
dárního Orchestru Václa-
va Hybše, s nímž absol-
voval stovky koncertù po 
celé Èeské republice nejen 
jako zpìvák, ale také jako 
moderátor. 

V souèasné dobì vystu-
puje pøedevším se svým 
Swinging Triem, složeným 
ze špièek èeské jazzové scény. Vladimír Strnad je 
vyhledávaným klavíristou, který jde napøíè hudeb-
ními žánry, od klasiky až po jazz. Úzce spolupracuje 
s hudebním skladatelem Alešem Bøezinou, autorem 
filmové hudby a jeho klavír tak zní témìø ve všech 
filmech Jana Høebejka. Spoleènì s vynikajícím kon-
trabasistou Janem Greifonerem a bubeníkem 
Brankem Križkem tvoøí dokonale sehraný band, který 
zaruèenì nadchne každého milovníka elegantního 
swingu, jazzu a svìtových evergreenù.  

V pozvání na výstavu svých výrobkù na Staré 
radnici autorka Romana Vlèková uvádí:

Výtvarnou èinností se zabývám 
už od základní školy, navštì-
vovala jsem Lidovou školu umì-
ní v Karlových Varech. Sklony 
k tvoøení jsem pravdìpodobnì 
zdìdila po tatínkovi, který je 
umìleckým rytcem. V mládí 
jsem se nauèila šít, protože mì 
bavila a stále baví móda. Dalo by 

se øíci, že jsem samouk. Èasem jsem zaèala tvoøit 
šperky, interiérové dekorace a drobné dárkové 
pøedmìty jako dárky pro své pøátele a rodinu. 

Používám rùzné materiály (kámen, døevo, pøírod-
niny), také volnì dostupný zbytkový materiál: ústøižky 
látek, drátky, rùzné druhy papíru, jako je lepenka, 
obálky od èasopisù, karton. Využiji vše, co je k dis-
pozici. Ráda zkouším nové technologie a postupy. 
Nevydržím dlouho v neèinnosti, a tak neustále nìco 
vymýšlím, vytváøím, zdobím, šiju nebo maluju. Je to 
pro mì duševní relaxace, ale hlavnì mì to tìší. 
Pøibližnì dvakrát do roka poøádám zájmové kurzy pro 
tvoøivé, kde je vždy milá a pøíjemná atmosféra. Už 

V novém roce jsme si pro vás pøipravili svìtovì 
proslulý divadelní hit Šest taneèních hodin v šesti 
týdnech autora Richarda Alfieriho. Ve strhujícím 
hereckém duetu o lidské opuštìnosti a nikdy 
neumírající nadìji se divákùm pøedstaví Chantal 
Poullain v roli Madame Lily Harrison, která si najímá 
uèitele tance (v podání Pavla Køíže), aby ji nauèil 
swing, tango, valèík, foxtrot, èaèu a moderní tanec. 
Tato hra divákùm v Èechách není neznámá. Pùvodní 
úspìšnou komedii uvedlo divadlo Ungelt r. 2006, 
kde po boku Chantal Poullainové hrál Oldøich Kaiser. 
Po hercovì odchodu musela být hra stažena z re-

pertoáru. Obsadit do role Michaela právì Pavla Køíže 
však nebyl podle umìleckého øeditele divadla Mila-
na Heina žádný marketingový tah, jak by se mohlo na 
první pohled zdát. Hrát ve høe, jež sklízí úspìch po 
celém svìtì, mu byla totiž nabídnuta ještì pøedtím, 
než StarDance vyhrál. Pavel Køíž je totiž skvìlý herec 
a vidìt ho na vlastní oèi je skvìlý zážitek. Jeho naoko 
obhroublý Michael, který však v sobì nedokáže za-
pøít citlivého èlovìka, si nenásilnou formou publikum 

jednoznaènì získá. To by 
ale pro hru napsanou jen 
pro dva herce stále ne-
staèilo, kdyby mu Chantal 
Poullain nebyla vyrovna-
nou partnerkou. Komorní 
komedie Šest taneèních 
hodin v šesti týdnech vám 
zpøíjemní veèer 12. ledna 
v divadelním sále Domu 
kultury v Ostrovì v ob-
vyklém èase. Vstupenky si 
budete moci zakoupit už 
12. prosince v Infocentru 
v Domì kultury Ostrov. 

Kromì zájezdového divadla se v lednu také mùžete 
tìšit na reprízu divadelní komedie s detektivní zá-
pletkou Madam Colombová zasahuje aneb Kam 
zmizel ten diamant? v podání Divadelní scény pøi DK 
Ostrov. Tentokráte už ochotníci pøedstaví svou hru 
pøímo na jevišti divadelního sálu Domu kultury. Hra 
je totiž bohatì obsazena a pøi premiéøe byla kino-
kavárna hercùm trochu tìsná. Hru zrežíroval Jan 
Mareš. Dìj konverzaèní komedie se odehrává v sídle 
lorda Ham-milk-tona, ze kterého je ukraden diamant 
Rùžový ptakopysk. Zloèin pøijede odhalit Madam 
Colombová, která vrhne stín podezøení na 
zahradníka. Je opravdu možné, aby zahradník byl 
nevinen? Øadu dalších pøekvapivých odhalení se 
doèkáte 25. ledna. 

Adventní koncert ponìkud jinak
Druhou adventní nedìli mohou milovníci swingu zavítat do Kláštera. V adventním èase jsme zvyklí 
slýchat nostalgické, pøevážnì lidové nebo zlidovìlé písnì. Proto jsme se rozhodli druhý advent osvìžit 
trochu jiným repertoárem. 

Jan Smigmator je také èastým hostem velkých 
orchestrù a big bandù u nás i v zahranièí. Napø. 
Orchestr Karla Vlacha, Big Band Èeského rozhlasu, 
Big Band Felixe Slováèka, Moravia Big Band, Big 
Band Polná, Kolín, Pøíbram ad. 

Jeho repertoár tvoøí pøe-
vážnì svìtové evergreeny 
a swingové standardy, kte-
ré v jeho osobité inter-
pretaci dostávají zcela no-
vý rozmìr. Letos vymyslel 
a zorganizoval velký open 
air galakoncert Pocta swin-
gu v Praze na Staromìst-
ském námìstí a spoleènì 
s Karlem Gottem, Jitkou 
Zelenkovou, Felixem Slo- 
váèkem, Dashou, Petrem 
Lipou a Big Bandem Gus- 
tava Broma vzdal poctu 
svému nejvìtšímu pìvec-
kému vzoru, legendár-
nímu Tonymu Bennettovi. 
Na svém kontì má Jan 

Smigmator vystoupení na jazzových festivalech v Lit-
vì, Maïarsku, Slovensku, Nìmecku, ale i na festi-
valech domácích. V øíjnu zahajoval se svým dopro-
vodným bandem 33. mezinárodní jazzový festival 
Praha 2011. 

 

V nedìli 4. prosince v 17.00 hod. zazní v progra-
mu v klášterním kostele známé písnì, napø. New 
York, New York, Strangers In The Night, Jingle 
Bells a mnoho dalších.

Svìt vánoèních dekorací 

Vìra Èarná

red

Nová divadelní pøedstavení 
v Ostrovì

Martina Novotná

Madam Colombová zasahuje aneb Kam zmizel ten diamant?

Šest taneèních hodin v šesti týdnech
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STARÁ RADNICE OSTROV 

Kultura

KLÁŠTER OSTROV

DÙM KULTURY OSTROV

Pøipravujeme

11. prosince nedìle 15.00 hod., divadelní sál 

Vystoupení orchestrù a souborù 

11. prosince nedìle 10.00-17.00 hod.
Mírové námìstí Ostrov

Stánky s vánoèním cukrovím, peèivem, teplými ná-
poji, mnoha druhy èajù a kávy, vánoèními deko-
racemi, textilem a farmáøskými produkty (zelenina, 
ovoce, uzeniny, mléèné výrobky, ryby, drùbež aj.), 
také vánoèní balení rùzných druhù zboží. 
Prodejní místa ve vestibulu Domu kultury budou 
vyhrazena prodeji dekorací, knih, bižuterie a výrobkù 
ostrovských škol.

15. prosince ètvrtek 17.00 hod., T-klub 

 
Spoleèenský veèer pro milovníky starších známých 
melodií. K tanci a poslechu hraje Taneèní orchestr DK 
Ostrov.
Upozoròujeme návštìvníky, že se taneèní pod-
veèer opìt koná v T-klubu.

3. ADVENTNÍ KONCERT
ADVENTNÍ KONCERT ŽÁKÙ ZUŠ 
OSTROV

ADVENTNÍ TRHY

TANEÈNÍ PODVEÈER

12. ledna ètvrtek v 19.30 hod.
Divadelní sál DK Ostrov

Uvádí Divadlo Ungelt Praha. Strhující herecký duet 
o lidské osamìlosti a nikdy neumírající nadìji. 
Hrají a tanèí: Chantal Poullain a Pavel Køíž.

21. ledna sobota 20.00 hod. 
Spoleèenský sál DK Ostrov

ŠEST TANEÈNÍCH HODIN 
V ŠESTI TÝDNECH

PLES 
DOMU 
KULTURY 
OSTROV 
2012  

Tradièní ples Domu kultury s bohatým programem. 
Letošním hostem plesu bude zpìvaèka Monika 
Absolonová.  

22. ledna nedìle 15.00 hod., Pùda Staré radnice

Autorská loutková pohádka pro celou rodinu. 
O holèièce, která nechtìla nosit èervený svetr od 
maminky. Proè ho ale nechtìla nosit, ani když byl ten 
nejvìtší mráz? Na to se musíte pøijít podívat.
Uvádí Studio Damúza Praha.

25. ledna støeda v 19.30 hod.
Divadelní sál DK Ostrov

Uvádí Divadelní scéna pøi DK Ostrov.

27. ledna pátek 19.00 hod., Pùda Staré radnice

Gran Canyon, Bryce Canyon, Monument Halley, 
Canyon de Celly, velkomìsta Las Vegas a Los 
Angeles, to vše a mnoho dalšího v pøednášce 
Stanislava Hoøínka

SVETØÍK

MADAM COLOMBOVÁ ZASAHUJE 
aneb Kam zmizel ten diamat?

USA - NÁRODNÍ PARKY Støedozápadu

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.
Sledujte pozornì zmìnu provozní doby o vánoè-
ních a novoroèních svátcích!

KOSTEL ZVÌSTOVÁNÍ PANNY MARIE 

3. prosince sobota 15.00 hod.

Vernisáž 
Letos do kláštera zapùjèí vzácné exponáty Jiøí Hájek 
ze Støíbra (betlémy z Afriky, Ameriky, Mexika 
a dalších zemí), uvidíme i betlémy sbìratelù ze 
vzdálených míst ÈR. Již poètvrté jsme zvìdaví na nové 
døevìné postavy ostrovského betlému Václava 
Nekoly, pøírùstky sbírky Zdenky Janischové a tvùrce 

VÝSTAVA BETLÉMÙ

Vstupenky 
si mùžete zakoupit 
od 1. 12. 2011 
v IC v DK Ostrov.

18. prosince nedìle 12.30 hod. 

Adventní koncert pro pøíznivce dìtského pìveckého 
sboru, který vede Irina Širokaja

CANTICA 
betlémù Lessera. Na výstavì budou vystaveny a pro-
dávány sklenìné ruènì malované vánoèní ozdoby 
z družstva Slezská tvorba Opava. Výstava bude za-
hájena vytrubováním karlovarského souboru lesních 
rohù Corni.

Své øezbáøské umìní bude Václav Nekola pøedvádìt 
v úterý 6. prosince a v sobotu 10. prosince. 
Výstava potrvá do 15. ledna 2012.

Od 3. do 11. prosince si mohou návštìvníci výstavy 
betlémù pøinést vlastní ozdobu a ozdobit jí vánoèní 
strom v kostele.

4. prosince nedìle 17.00 hod.

Jan Smigmator & Swinging trio

Zpìvák Jan Smigma-
tor se vìnuje muzice 
od útlého vìku. Je 
velkou swingovou 
a jazzovou osobností 
mladé scény a jako 
jeden z mála pøipravil 
velkolepou naroze-
ninovou poctu ame-
rické pìvecké a he-
recké legendì Fran-
ku Sinatrovi, který by 
12. prosince oslavil 
96. narozeniny. 

V programu zazní písnì: 
Night And Day, I´ve Got You Under My Skin, New 
York, New York, Strangers In The Night, Something 
Stupid, My Way a vánoèní evergreeny jako White 
Christmas, Jingle Bells, The Christmas Song a celá 
øada dalších.

18. prosince nedìle 17.00 hod. 

Vznik skupiny se datuje od jara 1975, r. 1990 skupina 
získala ve finále plzeòské Porty hlavní cenu a v témže 
roce jí byla pøedána Zlatá Porta. 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. 

2. ADVENTNÍ KONCERT

4. ADVENTNÍ KONCERT

POCTA FRANKU SINATROVI

NA KOLEDU S ROHÁÈI Z LOKTE

2. prosince pátek v 17.00 hod.

Vernisáž výstavy

Rukodìlné výrobky, malované kameny 
a ruènì šité malièkosti s vánoèní tema-
tikou 
Výstava potrvá do 4. ledna 2012.

4. prosince nedìle 15.00 hod.

Mikulášská pohádka 

Pohádku uvádí 
Divadelní scéna 
pøi DK Ostrov 
v režii a úpravì 
Petra Pokorného.

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

15. prosince ètvrtek 17.30 hod.

Vánoèní koncert pìveckého sboru Gymnázia Ostrov 
a jeho hostù
Program: èernošské spirituály, vánoèní písnì èeské 
i ze svìta

SVÌT VÁNOÈNÍCH DEKORACÍ 
Romany Vlèkové

„KDYŽ SE SNESE SNÍH…“

O TOM ÈERTÍM HODOVÁNÍ  
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Kinokavárna

Pøipravujeme v kinì na leden

Pùjèovna DVD - novinky

DVD kino a Kino dìtí

4. prosince 15.00 hod., vstupné 40 Kè, 107 minut

„Vítej, amigo, v poušti nekoneèné, kde žízeò a prach 
jsou tvé družky vìèné…“ Chór hrajících a zpívajících me-
xických sov vás uvede do svìta, kde vás pøejde sranda, 
ale pøesto se budete bez ustání smát pøíbìhu o nej-
nepravdìpodobnìjším hrdinovi, jakého kdy Divoký zá-
pad poznal. Než si zaèal øíkat Rango a vybájil si spoustu 
mýtù o svých hrdinských kouscích, obýval chameleon 
v havajské košili prostorné terárium. Nic mu v nìm 

nechybìlo, snad kromì trochy akce. Té si zaène naplno 
užívat, když se neš�astnou náhodou ocitne uprostøed 
vyprahlé pouštì… Èeská verze

11. prosince 15.00 hod., vstupné 30 Kè, 60 minut

Pásmo pohádek pro nejmenší diváky: Vánoèní strome-
èek, Veselé vánoce aneb…, Jak postavit snìhuláka, Jak 
Mikeš zachránil Bobeše, Lyšajùv sen, Koleda, Ondra 
a snìžný drak, Krtek a telefon

18. prosince 15.00 hod., vstupné 40 Kè, 95 minut

Na ospalém pøedmìstí zastavìném rozkošnými domky 
s upravenými pøedzahrádkami žije nejvìtší zloduch pod 
sluncem. Ukrutný záporák jménem Gru, který se neza-
staví pøed žádnou špatností, na druhou stranu ale umí 
být nekoneènì zábavný, a� už prostøednictvím armády 
žlutých pomocníkù, Mimoòù, nebo díky Jiøímu Lábu-
sovi, který Gruovi v èeštinì propùjèil svùj hlas. 
Èeská verze

25. prosince 15.00 hod., vstupné 30 Kè, 61 minut

Pásmo pohádek pro nejmenší diváky: Hvìzda Betlém-
ská, Brouèci: A bylo zima, Krtek a zelená hvìzda, Rézi 
a Brok na vánoèním trhu, Cvrèek a houslièky, Krtek 
a autíèko, Vánoèní stromeèek

RANGO

VÁNOÈNÍ PÁSMO

JÁ, PADOUCH

HVÌZDA BETLÉMSKÁ

1. a 2. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 65 Kè, 103 minut 

Repríza
Hudební komedie v rozverném letním stylu Mamma 
Mia. Velkolepé je obsazení filmu, kde témìø na dotek 
zpívá a tanèí kurážná a možná trošku potrhlá Lucie Bílá, 
a Karel Roden se pøedstaví tak, jak jste ho ještì nevidìli. 
Produkce: ÈR. Žánr: hudební komedie

2. a 3. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 70 Kè, 106 minut, èeské titulky (*12) 

Premiéra
Film sleduje rychlé šíøení smrtícího vzduchem pøenos-
ného viru, který nemocné zabíjí bìhem nìkolika dnù. 

Lékaøi po celém svìtì se snaží najít lék a minimalizovat 
paniku, která se šíøí ještì rychleji než samotný virus. 
Obyèejní lidé se snaží pøežít ve spoleènosti, která se 
prakticky zhroutila. Produkce: USA. Žánr: thriller

3. a 4. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 75 Kè, 90 minut, èeské titulky (*12) 

Premiéra
Daniel Craig, Naomi Watts a Rachel Weisz v hlavních 
rolích filmu Dream House, napínavého thrilleru o rodi-
nì, která se nevìdomky pøestìhuje do domu, ve kte-
rém došlo k nìkolika brutálním vraždám. Záhy zjiš�ují, 
že si je vrah vyhlédl jako své další obìti. 
Produkce: USA. Žánr: thriller

8. a 9. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
9. pátek 20.00 hod.
Vstupné: 60 Kè, 101 minut 

Repríza
Nová pohádka Zdeòka Trošky. V adaptaci pohádky 
Boženy Nìmcové Èertova nevìsta ukáže, že s èerty 
skuteènì nejsou žerty. To vše ve výpravné podívané 
sršící humorem, triky a hvìzdami v hlavních rolích. 
Produkce: ÈR. Žánr: pohádka

10. a 11. sobota a nedìle 17.30 hod.
10. sobota 20.00 hod.
Vstupné: 60 Kè, 112 minut, èeské titulky (*12) 

Premiéra
Každý dluh je tøeba zaplatit, a pokud to neudìláte, na-
konec vás to znièí. Režisér John Madden (Zamilovaný 
Shakespeare, Mandolína kapitána Corelliho) natoèil 
s výjimeènou hereckou sestavou pùsobivý a chytrý 
thriller, ve kterém si podávají ruce minulost a sou-
èasnost, pravda a lež. A pocit viny je tu silnìjší než pud 
sebezáchovy.  Produkce: USA. Žánr: komedie

15. a 16. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 111 minut, èeské titulky (*12) 

Premiéra
V první èásti závìreèného dílu 
strhující upíøí romance se Bella 
Swan (Kristen Stewart) a Edward 
Cullen (Robert Pattinson) po 
svatbì vydávají na líbánky do Ria 
de Janeira, kde se koneènì, stra-

nou všeho a všech, mohou naplno oddat své lásce. 
Jejich štìstí ale netrvá dlouho… 
Produkce: USA. Žánr: fantasy, romance, thriller

16. a 17. pátek a sobota 20.00 hod. 
Vstupné: 75 Kè, 100 minut, èeská verze (*15) 

Premiéra
Dùm je intimním dramatem otce a dcery, pøíbìhem 

V PEØINÌ 

NÁKAZA 

DREAM HOUSE 

ÈERTOVA NEVÌSTA 

DLUH 

TWILIGHT SÁGA: 
ROZBØESK - 1. èást 

DÙM PAN POPPER A JEHO TUÈÒÁCI, AUTA 2
TRANSFORMERS 3, PAØBA V BANGKOKU

VELKÁ VÁNOÈNÍ JÍZDA, ANONYM
PERFECT DAYS - I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY

o lásce, støetu snù rùzných generací a neutuchající tou-
ze po svobodì. Film byl uveden na celé øadì festivalù 
a získal mnoho ocenìní. V hlavní roli Miroslav Krobot, 
Judit Bárdos, Ta�jana Medvecká a další. 
Produkce: Slovensko. Žánr: drama

17. a 18. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 75 Kè, 127 minut, èeská verze 

Premiéra
V drsném a napínavém akèním snímku z blízké budou-
cnosti pøedstavuje Hugh Jackman Charlieho Kentona, 
bývalého boxera, jehož milovaný sport ovládli dva a pùl 
metru vysocí oceloví roboti a lidé jako Charlie už do nìj 
nadále nijak nezapadají. 
Produkce: USA. Žánr: akèní, sci-fi, drama

22. a 23. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
23. pátek 20.00 hod.
Vstupné: 60 Kè, 137 minut, èeská verze

Repríza
Johnny Depp se vrací ve své ikonické roli kapitána 
Jacka Sparrowa ve filmu nabitém akcí a dobrodruž-
stvím. Snímek divákùm znovu pøedstavuje zábavu, do-
brodružnou atmosféru a humor, které byly hlavním 
dùvodem obrovského úspìchu celé série. 
Produkce: USA.  Žánr: dobrodružný

24. sobota 14.00 hod.
Vstupné: 70 Kè, 107 minut, èeská verze 

Premiéra
Na Štìdrý den promítáme pouze od 14.00 hodin. 

Pøíbìh filmu, inspirovaný po celém svìtì oblíbenými 
pøíhodami knižního a komiksového hrdiny Tintina bel-
gického autora, sleduje osudy výjimeènì zvídavého 
mladého reportéra a jeho vìrného psího spoleèníka 
Filuty. Spoleènì objeví model lodi, který v sobì ukrývá 
nebezpeèné tajemství… 
Produkce: USA. Žánr: animovaná komedie

25. nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 70 Kè, 98 minut, èeské titulky (*12) 

Premiéra
Oscarový Tom Hanks hraje v nové americké komedii 
chlapíka støedního vìku, který díky ekonomické krizi 
ztratí práci. Chce si zvýšit kvalifikaci, proto se rozhodne 
vrátit do školních lavic. Ve škole se ale zamiluje do 
uèitelky Mercedes (Julia Roberts) a zjistí, že opìt má 
proè žít. Produkce: USA. Žánr: romantická komedie

29. a 30. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
30. pátek 20.00 hod.
Vstupné: 60 Kè, 130 minut, èeská verze

Repríza
Poslední dobrodružství ságy o Harrym Potterovi. 
V tomto výpravném finále eskaluje bitva mezi dobrem 
a zlem do otevøené války èarodìjného svìta. Nikdy 
nebylo v sázce tolik jako teï. Nikdo už není v bezpeèí. 
Produkce: USA. Žánr: fantasy

OCELOVÁ PÌST 

PIRÁTI Z KARIBIKU: 
NA VLNÁCH PODIVNA 

TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ 

MOJE KRÁSNÁ UÈITELKA 

HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI 
II. èást 

31. sobota 14.00 hod.
Vstupné: 75 Kè, 98 minut

Repríza
Na Silvestra promítáme pouze od 14.00 hodin. 
Máš-li mamku èarodìjku, dej si pozor, s èím si hraješ. 
Saxana žije ve svìtì lidí se svojí první láskou, Honzou 

Bláhou. Jejich dcerka Saxanka objeví maminèino 
tajemství a nenadálou shodou okolností a díky své 
zvìdavosti se ocitne v kouzelné Øíši pohádek plné 
trpaslíkù, rarachù, drakù, šotkù a morkolabù. 
Produkce: ÈR.  Žánr: rodinný, komedie, animovaný

SAXANA A LEXIKON KOUZEL 
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KØÍŽOVKA

Fotografie mìsíce Fotoklubu Ostrov. Název „Miluji Tì“                                                 Autorka: Ieva Èermáková Plauks

Vánoèní koncerty pìveckého sboru 

 Vánoèní trhy Mariánské Láznì
 kostel na Starém námìstí Sokolov
 kostel v Horní Blatné
Vánoèní trhy Karlovy Vary
 kostel sv. Michaela a Panny Marie Vìrné 

Ostrov

4. prosince 11.00 hod.
9. prosince 17.00 hod.
17. prosince 16.00 hod.
18. prosince 15.00 hod. 
25. prosince 15.00 hod.

Osmý roèník Vánoèní akademie Domova pro osoby se zdravotním 
postižením se bude konat 8. prosince v 9.30 hod. v Domì kultury 
Ostrov. Všichni, kdo máte zájem o naše vystoupení, ale i vy, kdo jste 
se zatím ještì nebyli podívat, pøijïte, jste srdeènì zváni. Naši klienti, 
pracovnice i hosté pro vás pøipravili bohatý program. 

Dne 3. prosince v 16.00 hod. se koná Mikulášská nadílka pro dìti. 
Mohou se tìšit na skvìlou zábavu, diskotéku a spoustu dárkù. Pøijde 
Mikuláš, èerti i andìl. Pøípadné rezervace na místì. 

Soutìž Objektivem pro Hrabìnku probíhá od 1. listopadu do 30. dubna 2012. Cílem soutìže je podpoøení projektu rozhledna Hrabìnka. Vybrané fotografie 
budou v rámci prodejní výstavy pøedstaveny veøejnosti. Výtìžek z prodeje fotografií bude použit na výstavbu rozhledny Hrabìnka na Vìtrném vrchu.
Téma soutìže: Rozhledna Hrabìnka by mìla být souèástí turisticky zajímavého okruhu Posvátný okrsek - Ostrovské rybníky - Vìtrný vrch - Lovecký zámeèek. Soutìžní 
fotografie tedy musí zachycovat kteroukoli z výše uvedených oblastí. Fotografie zasílejte na adresu: rozhlednahrabenka@seznam.cz (bližší informace na 
www.rozhlednahrabenka.cz 

Srdeènì vás zveme do novì otevøené restaurace T-klub v Domì kultury na námìstí k pøíjemnému posezení. Každý pátek a sobotu se poøádají od 21.00 hodin 
taneèní veèery. Také zajiš�ujeme rodinné oslavy, veèírky, svatební hostiny, pøedvádìcí akce. Možnost rezervace na tel. 603 861 416. Tìšíme se na vaši návštìvu.

Ze správných odpovìdí, doruèených do 12. prosince 2011, vylosujeme tøi úspìšné øešitele køížovky, kteøí získají veèeøi a nápoj a další dva, kteøí získají dezert a 
nápoj v novì otevøené restauraci T-klub. Vyluštìnou tajenku zasílejte na adresu: info@dk-ostrov.cz, odevzdat ji také mùžete osobnì v Informaèním centru 
v Domì kultury Ostrov. Správné znìní tajenky z minulého èísla znìlo: Nemocí je bezpoèet, zdraví jen jedno.

Mikulášská besídka v Atlantisu 

Vánoèní akademie

Orbis pictus 

Fotografická soutìž pro veøejnost

Karel Kunz 

Ing. Pavel Novák, øeditel

Marcela Plachá 
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Tipy na výlet 
Ostrovy Èeské republiky (pokraèování)

Pokud ještì nevíte, jakým drobným dárkem 
potìšit své pøátele a známé pod vánoèním 
stromeèkem, využijte nabídky našeho Info-
centra. V prodeji máme napøíklad novou 

obrazovou mapu Karlovarského kraje s prùvodcem, 
cyklomapu Karlovarského kraje s vybranými trasami 
pro in-line bruslení, stolní kalendáø pro rok 2012 s his-
torickými fotografiemi obcí Karlovarska nebo Pohád-
ky a povìsti z kraje mezi Klínovcem a Doupovskými 
horami. Velkou radost jistì udìlá i publikace Dìjiny 
mìsta Ostrova, která je stále nejrozsáhlejším sou-
hrnným dílem. Využít mùžete také pøedprodeje on-
line vstupenek na kulturní akce v celé ÈR v síti Ticket 
Art, Ticketportal a Colosseum. V našich infocentrech 
v Domì kultury, na Staré radnici a v Klášteøe mùžete 
zakoupit také øadu drobných suvenýrù a pøedmìtù 
s logem našeho mìsta. Všem našim návštìvníkùm 
pøejeme krásné Vánoce a mnoho štìstí v novém  roce. 

Západní Èechy, okres Tachov a malá obec, Ostrov 
u Støíbra, která patøí do pùsobnosti Obecního 
úøadu v nedalekém Kostelci. V obci žije v sou-
èasnosti kolem stovky obyvatel. 

Historie zdejšího 
kraje je bohatá 
a sahá prokaza-
telnì až do doby 
bronzové, o èemž 
svìdèí množství 
archeologických 
nálezù. Slovanské 
osídlení je dolo-

ženo mohylovým pohøebištìm. Obec sama patøí 
k nejstarším v regionu, zmiòuje se o ní zakládací listina 
kladrubského kláštera již v r. 1115. Po husitských vál-
kách mìnila vesnice èasto svého majitele a teprve 
r. 1495 byla navrácena klášteru. Také národnost 
obyvatel doznávala velikých zmìn. V 16. stol. pøe- 
vládali ještì obyvatelé národnosti èeské, zato v Berní 
rule z r. 1654 už je vìtšina jmen nìmeckých. Kolem 
r. 1740 nechal kladrubský opat vystavìt v obci kapli 
sv. Vojtìcha a Václava, údajnì dle plánù J. B. Santini-
ho. Zvláštností je, že stavba nemá vlastní krov, krytina 

V kvìtnu letošního roku byla za úèasti øeditelky 
Státního úøadu pro jadernou bezpeènost Dany 
Drábové otevøena v Jáchymovì Radonová 
nauèná stezka, první tohoto druhu na svìtì. 

Doplòuje tak jiné prven-
ství Jáchymova: jáchy-
movské láznì zaèaly jako 
první na svìtì léèit pa-
cienty s využitím radio-
aktivního záøení. 

Nauèná stezka zaèíná 
u Královské mincovny, 
odtud vede k dolu Svor-
nost. Zde se v 16. století 
zaèalo tìžit støíbro, ve 
20. století pak uran 
a dnes dùl zásobuje lá-

zeòská zaøízení radonovou vodou. Stezka pokraèuje 
kolem štoly Barbora k bývalé jámì Josef, míjí nejstarší 
jáchymovskou památku Špitální kostelík (z poèátku 
15. stol.) a konèí nad hotelem Radium palác. Je na ní 
celkem devìt zastavení s informaèními tabulemi. Ty 
jsou zamìøeny na úèinky radonu, zpùsoby jeho mìøení 
a také na nebezpeèí související s jeho únikem, napø. 
v jáchymovských stavbách. Je dlouhá pøibližnì tøi kilo-
metry, a pøestože v nìkterých místech má strmìjší kle-
sání, lze ji absolvovat bez vìtších problémù.

Aby se partnerské smlouvy nestaly pouhou formalitou, 
budou se v letech 2011 až 2013 setkávat postupnì 
zástupci všech pìti mìst v každém z nich, aby se s ním 
seznámili, vzájemnì se informovali o historii a památ-
kách, které zanechala, o souèasném životì svých oby-
vatel, komunálních tendencích a plánech, vývoji vztahù 
mezi generacemi mládeže a seniorù i obèanských akti-
vitách. První èást tohoto projektu probìhla ve dnech 
27. až 31. øíjna ve Wunsiedelu. Za Ostrov se jí zúèastnil 
starosta mìsta Pavel Èekan, èlenové rady a zastupitel-
stva Josef Železný a Vladimír Trafina, sobotního progra-
mu, týkajícího se obèanských aktivit, spolkù a církví pak 
kronikáøka mìsta, zástupkynì Spolku pøátel mìsta Ostro-
va a ostrovského øímskokatolického farního spoleèenství. 
Vrchní starosta Wunsiedelu Karl Willi Beck se na po-
èátku setkání vìnoval problematice evropského spole-
èenství pøednáškou „My v Evropì - Evropa obèanek 
a obèanù“, další pøednáška se zabývala rovnìž otázkou, 
jak se zde v dobì Evropské Unie vyvíjí pocit evropské 
identity. Èást programu byla vìnována také semináøùm 
s divadelním zamìøením a poznávání mìsta Wunsiede-
lu. Leží pouhých 20 km od Chebu, v Horních Francích, 
v centru pohoøí Smrèin, které pøesahují hranice s Èeskou 
republikou; pramení tam naše Ohøe. Mìsto má dnes 
kolem 10 tisíc obyvatel a je známé již od r. 1914 jako 
„festivalové mìsto“ (jde o divadelní festivaly v pøírodním 
prostøedí Luisenburgu, v jeho romantickém skalním laby-
rintu). Již v 19. stol. získalo mìsto další tradici, slavnosti 
kašen. V èervnu (20. až 21. 6.) je všech tøiatøicet mìst-
ských kašen vyzdobeno záplavou kvìtin, prùvody s hud-
bou a zpìvem pak pozdraví každou z nich. 

Jinak má ovšem Wunsiedel s naším Ostrovem dost 
spoleèného. První záznamy o nìm jsou jen o nìco starší. 
Mìstské právo mu bylo udìleno r. 1326 a kvetla zde 
i v okolí tìžba železné a cínové rudy a zpracování kovù. 
Ovšem, stejnì jako v Ostrovì, mìl každý zdejší obyvatel, 
a� øemeslník, kupec èi úøedník, svùj kus pole. Existoval 
pro nì název „Acekrbürger“ (mìš�an s polem). Také toto 
mìsto znièil veliký požár (1834), byla zde potom vybu-
dována porcelánka, tkalcovna, vápenka a zároveò želez-
nice. Také tady byly vzdìlávací ústavy a Wunsiedel byl 
nazýván „mìstem úøedníkù a studentù“. Dnes je Ostrov-
ské námìstí právì pøed wunsiedelským gymnáziem, kde 
také již nìkolik ostrovských studentù strávilo rok svého 
vzdìlávání. Jedna z našich spoleèných souvislostí je 

je totiž kladena na maltu pøímo na kopuli kostela (což 
byl technický problém i pøi rekonstrukci budovy, která 
byla ukonèena r. 2010). V roce 1896 byl v obci založen 
hasièský sbor. Po vzniku ÈR zaèaly spory mezi nìmec-
kými a èeskými obyvateli, ty vyvrcholily r. 1928, kdy 
nìmeètí obèané snesli z kaple zvon, na nìmž byl èeský 
nápis. Ještì v roce 1929 žilo v obci 227 obyvatel, ale 
všichni pouze nìmecké národnosti. 

Nejvìtších zmìn doznalo okolí Ostrova po r. 1997. 
Jde to trošku srovnat s naším mìstem, kdy bìhem 
krátkého èasu došlo k tak rozsáhlým promìnám. 
Srovnáme-li leteckou fotografii z r. 1956 a souèasný 
stav, obec sama se témìø nezmìnila, ale nejbližší okolí 
je témìø k nepoznání. Za vše mùže hlavnì zpro-
voznìní dálnice D5, která je skoro za humny, vèetnì 
velké køižovatky. V místì vznikl areál dálnièní údržby 
a oddìlení dálnièní policie. Široké okolí se stalo cílem 
prùmyslových aktivit mnoha našich i zahranièních 
firem. Prùmyslová zóna (na rozdíl od té naší) se 
úspìšnì rozvíjí. Nedaleko obce se nachází také jedno 
z nejdelších golfových høiš� v ÈR. K pravidelným 
akcím, které se v Ostrovì v souèasnosti konají, patøí 
Svatováclavské poutì, zimní rybaøení ,,na dírkách“ 
(rybolov pod ledem) a také slavení jednoho ze ètyø 

nejvýznaènìjších keltských svátkù, Lughnasadu, tedy 
oslava zaèátku skliznì. Tak už máte vybráno? Zimní 
rybaøení nebo letní golfování, to nechám na vás. 

 

Také její život obrátila 
naruby dálnice s vel-
kou køižovatkou v mís-
tì. Vyrostly zde obrov-
ské logistické objekty, 
za humny sbírá slu-
neèní paprsky rozlehlá 
elektrárna. Sama obec 
je jinak položena v krás-

né krajinì se spoustou rybníkù. Tento Ostrov byl 
patrnì založen kladrubským klášterem. V souèasné 
dobì zde žije kolem tøicítky obyvatel. Zachovalo se tu 
pomìrnì dost pùvodních staveb, vèetnì domu s krás-
ným hrázdìným štítem. Velmi pøíjemné místo. Vìøím, 
že dnešní výlet se líbil a pøíštì vás pøenesu do Ostrova, 
který najdete v okrese Pøíbram. 

Tím ale dnešní putování nekonèí. Ještì malá 
prémie: pøibližnì dvacet kilometrù západnì leží 
malinká obec, Ostrov u Tachova.

ovšem neblahá: r. 1462 napadlo mìsto èeské husitské 
vojsko. Wunsiedel se sice hrdinnì ubránil, ale za své 
tehdy vzal blízký poutní kostel sv. Kateøiny z poloviny 
14. stol. Dnes je u jeho zbytkù kostel pozdìjší a na stráni 
Vrchu sv. Kateøiny veliká stanice dravých ptákù. Úpravné 
mìsto s mnoha památkami a tradicemi, a tak nedaleké, si 
zaslouží být èastým cílem ostrovských partnerù.

Obzvláštì zajímavý a inspirativní byl den, vìnovaný 
„tøem dùležitým sloupùm mìsta“, spolkùm, církvím a ob-
èanským aktivitám. Tìmto institucím pøikládá mìsto i je-
ho starosta veliký význam. Wunsiedelští obèané spoleè-
nì „ukazují tváø“, napøíklad hromadným protestem proti 
nacismu. Angažují se ovšem i v mnoha pøíjemnìjších zá-
ležitostech: zdobení kašen, pøípravì a zabezpeèování 
divadelních festivalù, v pìveckých sborech, shromažïo-
vání potravin pro potøebné a dalších, a to pod heslem: 
„Nejsme zodpovìdní jen za to, co jsme udìlali, ale i za 
to, co jsme neudìlali“. Každý tøetí obèan se tu má zapojit 
do dobrovolné práce pro mìsto, nebo� „Spoleènost bu-
de budoucnì fungovat jen s dobrovolnou prací“. Wun-
siedel s pøipojenými èástmi má na stovku spolkù všeho 
druhu, sociální, kulturní, hasièe, ochotníky, pøevládají 
však sdružení sportovní s ètyømi tisíci èlenù, z toho je 
1400 èlenù z øad dìtí a mládeže. Od našich pomìrù se 
Wunsiedel výraznì odlišuje, co se týèe církví. Je zde 
85 % vìøících, z toho dvojnásobný poèet protestant-
ských. O dùležitosti jejich role v životì mìsta svìdèí i roz-
sáhlé Evangelické centrum vzdìlávání s možností ubyto-
vání. Obì církve, protestantská a øímskokatolická, ovšem 
úèinnì komunikují a spojují se právì v intenzívním pùso-
bení ve prospìch mìsta a jeho obyvatel. Ekumenická 
spolupráce zahrnuje také spoleèné ètení bible a modlit-
by. V porovnání s ostatními partnerskými mìsty: v Men-
de a Volteøe je vysoký poèet vìøících, hlavnì katolíkù, ve 
Schwarzenbergu naopak protestantù. Ètyøicet let sou-
støedìného protináboženského pùsobení dovedlo ke 
koneèné bilanci Ostrov: má asi jen dvì procenta vìøících, 
vìtšinou katolíkù.

V Ostrovì se zástupci pìti partnerských mìst setkají 
v pøíštím roce, ve dnech 4. až 6. kvìtna. Vìøíme, že se 
naše mìsto pøedstaví na stejnì vysoké úrovni jako 
Wunsiedel a že èasem i ostrovští obèané vezmou toto 
partnerství opravdovì za své.

Sí� - dialog generací
Partnerství Ostrova s nìmeckým Wunsiedelem, uzavøené podpisy partnerských smluv v záøí 2009 
v Ostrovì a v èervnu 2010 ve Wunsiedelu, dostává pøesnìjší obrysy a konkrétnìjší obsah. Z iniciativy 
Wunsiedelu pøipravený projekt Sí� - dialog generací sleduje totiž intenzívní výmìnu informací a vzájemné 
poznávání všech partnerských mìst: Wunsiedelu, saského Schwarzenbergu, jihofrancouzského Mende, 
italské Volterry - srdce Toskány a èeského Ostrova.

Mgr. Zdenka Èepeláková, Walburga Mikešová

Lubomír Mayer

Poznejme svùj region

Radonová nauèná stezka

Informaèní centrum Ostrov

Text a foto: Jiøí Ciprian

Dana Kolovratníková, ved. IC



zdobné varianty. Z lesnického hlediska je bezvý-
znamný. Jeho døevo se užívá v øezbáøství a pøi výrobì 
hudebních nástrojù. Když se z jeho vìtvièek vypálí 
døevìné uhlí, má velmi dobré vlastnosti pro kreslení. 
Pøál bych si, aby jeho pùvab zdobil náš kontinent i další 
miliony let. 

V prosinci pøipravujeme  v rámci dopoledních akcí 
(maminky s dìtmi, pøihlaste se vèas u jednotlivých lektorek). Ve støedu 
7. prosince od 16.00 do18.00 hod. si pøijïte do MC vyrobit 

 akce je urèena dìtem školního vìku i dospìlým. 
Pøedvánoèní s Pavlem Kottkem se mùžou pøíznivci alter-
nativního muzicírování zúèastnit v pátek 2. a 7. prosince od 18.00 hod. 
Maminky na MD se svými dìtmi, pøijïte v pondìlí na  ve 
støedu na  nebo ve ètvrtek na 

 tyto dopolední akce mají stále volnou kapacitu a jsou tu pro 
vás pøipravené lektorky s programem pro dìti. Využijte možnosti vstupu 
na jakoukoli dopolední akci se zakoupenou permanentkou. 

 pøipravujeme na nedìli 11. prosince od 14.00 hod., 
pøihlásit své miminko mùžete do 5. 12., tel. 608 914 469. Všem 
pøíznivcùm pøejeme krásné Vánoce a tìšíme se na další setkávání v roce 
2012. Bližší informace na: www.mc-ostruvek.estranky.cz  

Mikulášskou nadílku

Vánoèní 
dárek z ovèího rouna,

Muzikoterapie 

 Minihrátky,
Miniškolièku Zkrášlovací dopoledne 

s hrátkami,

Adventní 
vítání miminek

nièky Liticov (v blízkosti bylo mìstské popravištì). 
Roku 1443 to byl Jáchymovský potok, vydali za nìj 
100 kop èeských grošù (1 kopa je èíslovka vyjadøující 
celé èíslo šedesát). Proè zrovna potok? Veverky tvrdí, 
že hlavním dùvodem byla touha pøivést vodu do 
nového mìsta. Tehdy bylo nové mìsto na levém 
vyvýšeném bøehu Bystøice. No, ale obchod nebyl 
zrovna jednoduchý. Prodávající pan Müllester si vy-
žádal vodu z potoka pro svùj rybník, dvùr v Dolním 
Žïáru a své louky. Mìsto podmínku pøijalo s tím, že 
v období sucha tato výjimka neplatí. Pøíštì se podí-
váme na další pøírùstky našeho mìsta. 

Velkou zajíma-
vostí jistì je, že 
pøestože Ostrov 
mìl právo kupo-
vat okolní šlech-
tické statky již od 
roku 1330, dlou-
hý èas tuto mož-
nost nevyužíval. 

Touhu rozšíøit a po-
sunout pomyslné hranice mìsta pocítili Ostrováci až 
v 15. století. V roce 1406 koupili dvùr na kraji ves-
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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

Milan Jandourek, DiS

Dana Kolovratníková, jednatelka

1. prosince

8. prosince

15. prosince

22. prosince

29. prosince 

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

18.00 Zahájení 
18.05 Zprávy, Informaèní servis, Policejní zpravo-
dajství, Okénko z radnice 
18.20 T.T.T.

18.00 Zahájení 
18.05 Zprávy, Informaèní servis, Policejní zpravo-
dajství, Okénko z radnice  
18.20 Rozhovor na téma (host: Tibor Hrušovský)

18.00 Zahájení 
18.05 Celoroèní sestøih zpráv I. èást, Policejní zpravo-
dajství
18.20 Škola hrou

18.00 Zahájení 
18.05 Celoroèní sestøih zpráv II. èást, Policejní zpra-
vodajství
18.20 Pod lupou

Zmìna poøadù 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 608 066 600.  

Premiéra vysílání: ètvrtek 18.00 hod. (v pøípadì 
Zastupitelstva od 15.00 hod.). Opakování vysílání: 
po-ne každou sudou hodinu 10.00-22.00 hod. 
(kromì støedy, reprízy konèí ve 14.00 hod.). Mezi 
reprízami vysíláme Informaèní smyèku. 

Provozní doba kontaktního místa v bývalé Sbìr-
nì 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. 

Akce pro veøejnost
 Pøedvánoèní Praha s divadlem Na Fidlo-

vaèce  
 Ohøe v zimì mezi Loktem a Doubím
 Za adventní náladou do bavorského 

Bambergu
 Zimním mìstem Karlovy Vary za jeho 

památkami
 Pøed Silvestrem na statek Bernard

Stráž nad Ohøí: Na Nový rok na Nebesa 
a do Pekla   
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.

3. prosince

10. prosince
17. prosince

26. prosince

30. prosince
1. ledna 

Pøi podzimních pochùzkách mnohé pozorovatele pøí-
rody zaujme zvláštní keø. Už nemusí mít ani list, ale je 
nádhernì a èasto mohutnì ozdobený až 1,5 cm vel-
kými karmínovì èervenými nebo rùžovými „lampion-
ky“, které mnozí považují za úžasný podzimní kvìt. 
Upozoròuji, že nejde o kvìt, ale o plod, má velmi 
inspirativní tvar: lidovì jsou tyto plody nazývány 
„faráøovy èepièky“. Jejich tobolka s dozadu ohrnutými 
purpurovými plodolisty pøipomíná biret katolického 
knìze. Jistì by se našla i spousta jiných lidových 
pojmenování. Ve ètyøpouzdré tobolce objevíme pou-
zdro na semena, která jsou vejèitá, asi 7 mm dlouhá, 
obalená nejèastìji oranžovým masitým míškem. Když 
tobolka praskne, semena zùstávají viset na nitce z plo-
du. Nejste-li drozd, èervenka nebo straka, které je 
milují, tak je nejezte, pro lidi jsou jedovatá. Celý keø 
(nìkdy i strom) dosahuje asi dvoumetrové výšky. Je 
hustý, vìtve strnule odstávající. Mladé vìtve zeleno-
hnìdé, nevýraznì ètyøhranné, se dvìma až ètyømi kor-
kovými proužky. Starší vìtve mají šedohnìdou barvu. 
Listy jsou vejèité, zašpièatìlé, podlouhlé, až 9 cm velké, 
lesklé, velmi jemnì pilovité. Na podzim se umí vy-
barvovat od temnì fialových až do rudých odstínù. 
Záleží na klimatických podmínkách. Kvìty jsou k vidìní 
od kvìtna do konce èervna, drobné, nenápadné, 
zelenobílé. Brslen je jednou z klasicky evropských 
rostlin. U nás roste hojnì. Èasto jej najdete vedle trnek 
èi šípkových keøù. Rozšiøuje se velmi rychle koøe-
novými puky. Semeny to jde pomaleji, musí projít 
trávicím traktem, pak nìkolika mrazivými cykly, bìžnì 
klíèí až po pìti letech. Hojnì se tento druh vysazuje pro 
své podzimní ozdoby do zahrad a parkù, nìkdy k oze-
lenìní svahù a náspù. Povedlo se vyšlechtit rùzné 

Hana Ševèíková, produkce 

RNDr. František Wohlmuth, pøedseda KÈT

Brslen evropský (Euonymus europaeus L.)

V øíjnu se v Ostrovì narodilo 15 dìtí, zemøeli tøi 
obèané. Manželství uzavøelo devìt párù. K trvalému 
pobytu ve mìstì se bìhem øíjna pøihlásilo 35 osob, 
20 se jich odstìhovalo. Celkovì tedy ve mìstì pøibylo 
27 obèanù. Prùmìrný vìk ostrovských obyvatel v øíjnu 
byl 41,44 let. Celkový poèet obyvatel hlášených 
v Ostrovì (vèetnì pøilehlých obcí) k 31. øíjnu byl 
16 918. 

Zmìna stavu obyvatel mìsta 
Ostrova v øíjnu 2011

Matrika MìÚ Ostrov 
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Ètenáøské pøíspìvky

Zamraèené poèasí, spadané listí hnijící na chodnících, 
v lepším pøípadì již pøikryté rozmoklým snìhem, 
brzké stmívání a opoždìný rozbøesk… Mnoha lidem 
se v této pozdnì podzimní dobì vnucují myšlenky na 
konec a zmar, jako by si i pøíroda pøála, abychom se 
trochu zastavili a zvážnìli. Ovšem mladí si vìtšinou 
nepøipouštìjí myšlenky na konec života, a když, tak 
radìji s humorem. Zajímá vás, kdy zemøete? Na 
internetu se rozmohly legrácky typu „Zjisti datum své 
smrti“, kde se v testu dozvíte pøesný èas i zpùsob 
svého skonu. Ale pozor, myšlenka je tvoøivá energie 
mìøitelná pøístroji, jak dokazuje moderní vìda. Proto 
bychom se smrtí žertovat nemìli. Kdysi jeden slavný 
král zemøel pøesnì podle pøedpovìdi svého astrologa, 
a nebyl zdaleka jediný. Splnila se mu pøedpovìï, nebo 
on sám ji vyplnil tím, že se na datum stále soustøedil?  

Tereza, žena ve støedních letech, mìla sen, ve kterém 
stála na høbitovì a na náhrobku vidìla zøetelnì své 
jméno a datum smrti. Napoprvé se pøíliš neznepo-
kojovala, ale jak šel èas, sen se nìkolikrát opakoval. 
Datum ji zaèalo strašit, a jak se ten den blížil, Tereza se 
zaèala doopravdy bát. Dva týdny pøed osudným dnem 
prosila všechny známé, aby jí pomohli najít lékaøe, 

Chcete svým dìtem udìlat radost a zkrátit jim 
adventní èekání na Vánoce malým výletem? Pak je tu 
tip: V galerii JaRo ve Vejprtech byla v listopadu 
zahájena výstava pod názvem: Pohádkové Vánoce. 
Své výrobky zde vystavuje obèanka našeho mìsta, 
Blažena Šoporová. Jsou zde ruènì vyrobené posta-
vièky od adventu po Tøi krále. Inspirací jí bylo, jako 
rodilé Slovence, vyprávìní o pøedvánoèních tradicích 
a zvycích v dìtství. Ze zbytkù látek, papíru a døeva 
vyrobila dle vlastní fantazie celou øadu postavièek 
a zvíøátek, které pøibližují pøedvánoèní èas, pøípravu 
na Vánoce a pak cestu lidí do Betléma, k jeslièkám. 
Nezapomíná ani na Herodesa a Tøi krále. Její tvùrèí 
elán je vidìt i na pohádkových postavièkách, jako je 
vodník, èarodìjnice nebo víla. Galerie je otevøena ve 
ètvrtek 13.00-17.00 hod., od pátku do nedìle 11.00-
17.00 hod. Výstava potrvá do 6. ledna. 

Tímto chci upozornit na nebezpeèné okolí 
Mìstské knihovny v  Ostrovì. Šikana je v našem 
mìstì velice znepokojivý jev. Nelze cílenì 
vymýtit šikanu tam, kde je lhostejnost k jiným 
negativním jevùm, by� ne tak veøejností odsu-
zovaným a sledovaným. Nevšímavost, závist, 
neangažovanost a pohodlnost ve vztahu k okolí. 
Bezzásadovost, to není pøece trestní vlastnost, 
ale její pomíjení zapøíèiòuje vznik daleko 
rozsáhlejších problémù. Že je šikana ve školách 
denním jevem, všichni víme. Ale bohužel by mì 
nenapadlo, že místem mùže být i okolí 
knihovny, místo veøejné, místo veøejného 
vzdìlávání. 

Syn se mi vrátil v jeden listopadový den z knihovny 
s tím, že ho napadla parta dìtí, a když se zaèal bránit, 
tak ho zaèaly kopat a dávat facky. Nebýt jeho 
sestøenice, která to náhodou vidìla a vše nahlásila 
knihovnicím, které zakroèily, nevím, jak by to 
dopadlo. Synovi se podaøilo utéci. Kdyby tam byl 
èlovìk starý, špatnì chodící nebo malé dítì, tak se 
neubrání a byli by vydáni výrostkùm napospas, 
nedovolali by se nikoho. Nechci domyslet, kdyby 
nìkoho (jen tak pro pobavení) hodili do bazénku. 
Kde máme kamery, které by sloužily bezpeèí dìtí, 
které se jdou do knihovny vzdìlávat? Jak mají rodièe 
pustit dìti pøes celé mìsto do knihovny a pøitom se 
o nì nebát? Pøíštì se také mùže stát (v lepším 
pøípadì), že dítì skonèí v nemocnici. Zkrátka, jak 
zajistí mìsto ochranu u Mìstské knihovny a v pøi-
lehlém okolí? Je na tak nehlídaném místì, že ve ve-
èerních hodinách je to jak „Bronx“. Lavièky jsou plné 
bezdomovcù. Já osobnì již svého syna (upozoròuji, 
že je žák 8. tøídy) v tomto období do knihovny ne-
pustím. Stávající umístìní knihovny a okolí lze zaøadit 
mezi nebezpeèné místo ve mìstì. Všechny maminky 
musí vìdìt, že by tam své dìti mìly doprovázet. 
A všichni starší obèané by mìli knihovnu navštìvovat 
pouze ve dne. Tato situace by se nemìla znevažovat 
a podceòovat. Proto žádám pøíslušné orgány, aby se 
zamyslely nad tím, jak budou vzniklou situaci øešit. 

Ostrovský pìvecký sbor Orbis pictus s hudebním 
doprovodem se 23. øíjna pøedstavil v saském 
Schwarzenbergu. V krásném, prostorném evan-
gelickém kostele sv. Jiøí uvedl pod vedením 
Lenky Kozohorské øadu novì nastudovaných 
sborù, pøevážnì duchovních. Vedle skladeb 
Adama Michny z Otradovic to byla díla italských 
renesanèních skladatelù, nìmecká píseò Johan-
nese Brahmse, spirituál i písnì africké s dopro-
vodem afrického bubínku. Za tøináct let sou-
støedìné èinnosti dozrál Orbis pictus k projevu 
opravdu vysoké úrovnì, kterou také èetní 
posluchaèi ocenili a vyžádali si pøídavek. Koncert 
ostrovského sboru uvedl faráø Rolf Scholz a hos-
titele pozdravil místostarosta Ostrova Milan 
Matìjka. O organizaci se postaral regenschori 
Christoph Zimmermann, který ve Schwarzen-
bergu vede sedm hudebních a pìveckých tìles. 
Jak sám øíká, je Schwarzenberg „mìstem zpìvu“. 
Jeho hlavní sbor èítá osmdesát èlenù, zpívají 
dospìlí, dìti i mládež.

Schwarzenberg je mìsto doslova pohádkové, vybí-
hající po svazích vysoké skalní výspy nad Èerným 
potokem, korunované monumentálním hradem 
a kostelem. Kostel slavil právì své 312. narozeniny; 
byl vysvìcen v øíjnu 1699. Zasvìcení svatému Jiøí 
(Georgovi) souvisí s povìstí o rytíøi Jiøím, který zbavil 
mìsto strašlivého draka. I se svým konìm však pøitom 
nalezl smrt v Èerném potoce pod pøíkrou skalou. 
Dnes tudy vede lanovka… Hrad z poloviny 12. stol. 
a zámek z konce 17. stol. tají skuteèné poklady: expo-
zici krajek, které se tu po ukonèení dùlní èinnosti, 
podobnì jako na èeské stranì Krušných hor, staly 
prostøedkem obživy, expozici historických železných, 
neménì krásných výrobkù ze zdejších dílen a ovšem 
i expozici vánoèních, hlavnì øezbáøských motivù. 
Advent a Vánoce zde mají dlouhou, velmi silnou 
a stále živou tradici. Ostrovský Orbis pictus vystoupil 
tedy v prostøedí dùstojném a pøed nároèným publi-
kem, pøidal na kráse cyklu šesti koncertù duchovní 
hudby, které v øíjnu v kostele sv. Jiøí zaznìly. 

Pod èarou
Hrátky se smrtí a poslední záchrana

Letošní výstava betlémù zaène 3. prosince
 v 15.00 hod. v klášterním kostele. Výstava se pøi-
pravuje po celý rok, ale zvláštì od léta znásobují 
její tvùrci své úsilí, aby pøišli s nìèím novým. 
Nejinak tomu bude i tentokrát. 

Poprvé se objeví dvoudílný vystøihovací betlém z Šuma-
vy a betlém Jany Dlouhé, oba byly vydány u pøíležitosti 
plánovaného soukromého muzea papírových betlémù 
v gotické tvrzi na Èachrovì u Klatov. Oba vdìènì 
zaplnily mezery mezi ostatními betlémy z Èech. Svým 
bohatým slovním doprovodem jsou jedineèné. Se-

známí nás s regionem, 
historií a památkami, 
obyvateli a vánoèními 
zvyky, z nichž nìkteré 
jsou ve své šíøi a mno-
hotvárnosti bohatší, 
než jak je bìžnì zná-
me, jiné už neznáme 
vùbec. Každá rodina 
mìla své osobité ri-

tuály. Zkrátka, lidé se umìli spoleènì bavit. Vše, co se 
tìchto obyèejù týká, si mùžete pøeèíst na výstavì na 
panelech. Dovíte se další skuteènosti vztahující se 
k šumavským betlémùm. Mùžete si v nich zkusit najít 
hrad Kašperk, Malý a Velký Ostrý, dozvíte se, kdo byli 
Králováci. Hájovnou na vrcholu Roklan se vám pøi-
pomene spisovatel Karel Klostermann (Ze svìta lesních 
samot). S trochou husí kùže po tìle si pøeètete o Umrl-
èích prknech, ale po chvíli zvažování usoudíte, že to 
mìlo svou logiku. Další betlém z Èachrova pøedstaví 
autorka Jana Dlouhá. Ve svém doprovodném textu se 
zmiòuje o tvrzi a její postupné rekonstrukci pro vznikající 
muzeum papírových betlémù. Upozorní vás, že ve 
tøech králích zobrazila tøi majitele tvrze. Kteøí to jsou? To 
už si vyètìte sami. Výstava bude obohacena o zapùj-
èené betlémy faráøem Jiøím Hájkem ze Støíbra (v 90. le-
tech 20. stol. pùsobil v Ostrovì), který svou rozsáhlou 
sbírkou zaujímá významné místo v Èeském sdružení 
pøátel betlémù. A èekají vás jistì i další pøekvapení 
v podobì pøihlášených a dosud utajených tvùrcù. 
Letošní výstavu betlémù novì doplní nìkolik stromkù 
vyzdobených sklenìnými ruènì malovanými vánoèními 
ozdobami z Výrobního družstva Slezská tvorba z Opavy. 
Ozdoby si mohou zájemci také zakoupit v Infocentru 
Klášter Ostrov. Navíc se návštìvníci mohou podílet 
každý svou vlastní troškou na výzdobì: vedle hlavního 
oltáøe stojí neozdobený strom, na nìjž si mùže každý 
pøíchozí v prvním týdnu výstavy povìsit svou ozdobu. 

Všem èlenùm a pøíznivcùm Svazu diabetikù pøe-
jeme krásné a klidné prožití vánoèních svátkù, 
hodnì zdraví a štìstí do nového roku. 

Vánoèní výstava betlémù: 
vždy nìco nového

který by ji té noci ohlídal. Pøed tím totiž navštívila pár 
nemocnic a chtìla hospitalizovat, nabízela peníze, 
všechno marnì. Všude ji odmítli: nìkde se posmívali, 
jinde podezírali, že je to skrytá kamera… Ani její rodina 
s tím nechtìla nic mít, dìti vyèítaly, že dìlá ostudu, 
manžel si se smíchem �ukal na èelo. Ale ona jen 
hledala útìchu a pocit bezpeèí. Chtìla mít nablízku 
lékaøské pøístroje, protože vìøila, že záchranou je 
pouze lékaøská vìda, potøebovala jistotu… Den pøed 
tím, už celá zoufalá, zavolala i mnì. Všechno mi 
vylíèila a chtìla poradit, co má dìlat. Nevìdìla jsem, 
jak jí pomoct, a tak jsem øekla to první, co mì napadlo: 
a� se modlí. Tereza, na smrt vydìšená, se tedy 
modlila… a je tu dodnes. 

To je taková klasická poslední nadìje v „krabièce pro 
pøežití“, po které sahají dokonce i bezvìrci, pokud je 
jim opravdu ouvej. A navzdory známému rèení: Víra 
tvá tì uzdravila, kupodivu modlitba èasto zabere 
právì i tam, kde víra chybí. A teprve potom pøichází 
dohady, jestli pomohla síla myšlenky podle zákona 
kvantové fyziky, nebo samotný Bùh. Nakonec, tøeba 
to je jedno a totéž… 

Orbis pictus 
ve Schwarzenbergu

Pozor na okolí 
Mìstské knihovny Ostrov 

Mgr. Zdenka Èepeláková Gabriela Køížková

Judita Ilková, pøedsedkynì Svazu diabetikù Ostrov

Vánoèní postavièky 
z Ostrova ve Vejprtech

Marie Krejèová, Ostrov

 Zdeòka Janischová (redakènì kráceno)

Irena Janeèková
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David Zadák se narodil r. 1999 v Ostrovì. V sou-
èasné dobì je žákem ostrovského gymnázia 
a èlenem Cykloteamu Ostrov pod vedením Jiøího 
Èechmana. Na kole závodí již ètvrtým rokem 
a poslední tøi roky již s úspìchy. 

Je zatím všestranným cyklistou, jezdí pìt cyklistických 
disciplín: závody horských kol MTB, silnièní závody, 
kde jezdí etapové závody, kritéria a èasovky, dále drá-
hovou cyklistiku a v letošním roce i cyklokros. Stále je 

v kategorii mladších žákù, kde se stal letos mistrem 
Plzeòského kraje na horských kolech. V Karlovarském 
kraji se stal letos mistrem v kategorii starších žákù 
a v této kategorii se stal i vítìzem poháru Karlovar-
ského svazu cyklistiky, který se skládá z devíti závodù. 

Tøetí roèník libereckého Poháru v karate se konal 
15. øíjna v Èeské Lípì. Celkem se zúèastnilo 203 
závodníkù z 20 klubù. Náš oddíl reprezentovalo 
10 závodníkù. Za mladší žákynì nastoupila 
Daniela Veselá, Kateøina Kroulíková, Natálie 
Kazatelová, Tereza Marie Pecková, Jana 
Dobrovolná a Eva Kadeøábková. Mladší žáky 
zastupoval Ondøej Koroèínský. Ve starších žácích 
soutìžili Rudolf Kolitsch a David Braný. V ka-
tegorii dorostenek náš oddíl reprezentovala 
Pavla Mezzeiová. 

Výsledky
Kategorie Kata: mladší žákynì kata team „A“ ve 
složení: Pecková, Dobrovolná, Kadeøábková (druhé 
místo). Mladší žákynì kata team „B“ ve složení: 
Kazatelová, Kroulíková, Veselá (tøetí místo). Mladší 
žákynì nad 6. Kyu: Kadeøábková (druhé místo). 
Kategorie Kumite mladší žákynì: Pecková (druhé 
místo), Dobrovolná (tøetí místo). Mladší žáci: 
Koroèínský (druhé místo). Dorostenky: Mezzeiová 
(druhé místo). 

Celkovì celá naše výprava dovezla 11 medailí 
a diplomù. Je mojí milou povinností podìkovat 
doprovodu z øad rodièù a zvláštì pak samotným 
závodníkùm za jejich bezvadnou reprezentaci oddílu. 

Posledních nìkolik let se nese ve znamení realizace øady 
velkých stavebních projektù, obvykle spolufinancova-
ných z fondù Evropské unie. Zrekonstruovali jsme 
Posvátný okrsek, Palác princù byl pøetvoøen v novou 
Mìstskou knihovnu, jeho zbývající èást èeká na své 
využití v podobì Mìstského úøadu, Dùm kultury na 
Mírovém námìstí se pomalu mìní v centrum s vše-
strannìjším využitím, cyklisté mohou novì využívat 
první úsek Ostrovského ronda… Bez ohledu na rozlièné 
emoce, které tyto stavby vzbuzují, lze jen tìžko po-
chybovat o jejich vlivu na ráz a charakter obce a život 
jejích obyvatel. Dovolte mi však zmínit se o jednom 
z plánovaných projektù, na jehož pøípravì mám tu èest 
se podílet. Svou velikostí ani finanèní nároèností rozhod-
nì nepatøí k výše zmínìným, ani se pravdìpodobnì 
nestane lákadlem pro návštìvníky našeho mìsteèka. 
Každopádnì jeho sociální rozmìr významnì zvýší úro-
veò obèanské vybavenosti, èímž si zajisté vyslouží své 
právoplatné místo mezi významnými poèiny poslední 
doby. O èem tu pøesnì mluvím?
V záøí letošního roku se zaèala psát nová kapitola 
v historii Mìstské knihovny, jež nabízí ètenáøùm své 
služby v prostorách Paláce princù. Nevzhledné dílny 
prùmyslové školy se tak zmìnily v reprezentativní pro-
stor studoven a èítáren. Stará budova knihovny v centru 
mìsta byla z velké èásti vyklizena a od letních prázdnin 

Ètenáøské pøíspìvky
Projekt Centrum sociálních služeb 

èeká na budoucí využití. Tím však neztrácí na významu! 
Jedná se totiž o prakticky jediný volný objekt uprostøed 
bytové zástavby s øadou bezbariérových pøístupù. Zrodil 
se proto nápad využít této vzácné pøednosti a pøemìnit 
ji v centrum sdružující rozlièné neziskové organizace 
poskytující sociální služby obèanùm. Souèasný stav, kdy 
jsou jejich jednotlivá pracovištì nahodile rozeseta po 
celém Ostrovì, èasto navíc v tìžko dostupných prosto-
rách bez dostateèného zázemí, je dosti tristní a vyžaduje 
adekvátní nápravu. Proces realizace tohoto zámìru za-
èal již na zaèátku tohoto roku, kdy se jej podaøilo zaèlenit 
do Programového prohlášení rady mìsta. Konkrétnìjší 
podobu získal koncem letních prázdnin, kdy byly oslo-
veny vybrané neziskové organizace, jimž byla nabídnuta 
možnost se na projektu podílet a objekt v pøípadì 
úspìšného dokonèení užívat. Pøes prvotní komplikace 
a obèasný nezájem pøedstavitelù nìkterých obèanských 
sdružení zabývat se nabídkou se nakonec utvoøilo jádro 
tøí až pìti subjektù, s jejichž vedoucími pracovníky byla 
naplánována prohlídka vyklizené budovy. Právì tento 
druh spolupráce, kdy jsou základní kontury, ale èasto 
i na první pohled zanedbatelné detaily od poèátku kon-
zultovány s potenciálními budoucími uživateli, zajiš�uje 
co nejlepší možné uzpùsobení objektu provozním po-
tøebám. Tím je eliminován jeden z nejèastìjších neduhù 
øady døívìjších projektù, kdy se pøedstavy zadavatele 

(mìsta) èasto diametrálnì lišily od potøeb uživatelských 
organizací, jejichž pøipomínky nebyly dostateènì akcep-
továny. Po nìkolika podobných schùzkách tak došlo 
k pøedbìžné dohodì na využití objektu, který se, jak 
doufáme, stane domovem pro administrativní praco-
vištì Oblastní charity Ostrov, kontaktním místem Èlovì-
ka v tísni a sídlem Mateøského centra Ostrùvek. Právì 
pøesun poslednì jmenované organizace je zásadní pro 
úspìšné dokonèení paralelního zámìru rozšíøení stacio-
náøe Oblastní charity v bývalé „škodovácké“ školce 
u fotbalového stadionu. Návrh na pøestavbu ovšem 
poèítá i se zøízením spoleèenské místnosti, v níž by se 
konala setkání èlenù vícero drobnìjších sdružení, jejichž 
èinnost nevyžaduje každodenní provoz. Finální podobu 
by pøestavbì mìla vtisknout projektová dokumentace, 
na niž mìsto Ostrov jako èlen Sdružení Krušné hory 
Západ získalo dotaci z programu Budování kapacity pro 
místní rozvoj v regionu Krušné hory Západ. Doufejme 
tedy, že se podaøí tuto myšlenku øádnì dokonèit 
a ostrovské neziskovky budou sdruženy pod jednou 
støechou. Závìrem mi dovolte podìkovat osobám, kte-
ré se spolu se mnou na realizaci tohoto projektu 
významnì podílejí. Jsou mezi nimi: Tomáš Fexa, Libor 
Bílek, Marek Poledníèek, Václav Brodec a Josef Železný. 
Zvláštní podìkování patøí i øeditelce Mìstské knihovny 
Ostrov Irenì Leitnerové. Jan Železný

Sport
Karate MDDM Ostrov

Ivo Hodík, vedoucí a trenér

Vítìzem tohoto poháru je již potøetí. V kategorii do 
14 let se stal vítìzem závodu o Pohár mìsta Ostrova. 

Kromì toho již letos zaèal jezdit závody Èeského 
poháru (Teplice, Aš, Plzeò, Bedøichov), který je vypsán 
jen od starších žákù výše. Pokud by byla vypsána 
i kategorie mladších žákù, dojíždìl by na stupnì vítìzù. 
Toto vše na horském kole. Ze silnièních závodù lze 
vyjmenovat úspìchy republikové, to jsou závody Èes-
kého poháru: kritérium v Plzni, kde skonèil druhý, 
v Pièínì u Pøíbrami kategorii ml. žákù vyhrál, na mìst-
ských okruzích v Sobìslavi skonèil druhý, rovnìž ve 
Zbraslavi u Brna druhé místo a taktéž v Kynšperku nad 
Ohøí a v Tøebušínì u Terezína. Závod ÈP dvojic, kri-
térium v Raèicích u Roudnice kluci vyhráli. Nejvìtším 
úspìchem na silnici je vítìzství v tøídenním etapovém 
závodì nadìjí v Lišovì u Èeských Budìjovic, kde David 
vyhrál svoji kategorii a pøivezl žlutý trikot. Dráhové kolo 
a dráhu v Praze Motole využívá David v zimních mì-
sících spíše na zimní pøípravu, i když si tam nìjaký ten 
závod také zajede. V souèasné dobì jezdí prvním ro-
kem závody v cyklokrosu, kde je v souèasnosti na šes-
tém místì v republice. Tìchto závodù je deset a konèí 
Mistrovstvím republiky 10. prosince v Kolínì. Musím 
konstatovat, že bez podpory a rodinného zázemí by 
toto nešlo absolvovat. Je to krásný sport, ale nároèný 
na materiál a èas. Letos se zatím David zúèastnil 35 
závodù. Autem se najezdilo 7570 km, a to sezóna ještì 
nekonèí. Josef Krs

Nová cyklistická nadìje v Ostrovì

Se zaujetím jsem si pøeèetl èlánek Jana Teplého. Zají-
mavé bylo jeho hodnocení pøemìny Ostrova z „oškli-
vého káèátka na pohlednou labu�“, v lecèems se dá 
s panem Teplým, co se týèe pøemìny historické èásti 
Ostrova, souhlasit, zejména pokud by jeho informace 
obsahovaly nejen údaje o pøedchozích rozpoètech mìs-
ta, ale i dotaèní èástky poskytnuté z Evropské unie. Já 
osobnì bych si dokázal pøedstavit použití èásti tìchto 
dotaèních penìz nejen v historické èásti Ostrova, ale 
i v novém Ostrovì, kde žije pøevážná èást obyvatel. 
Bohužel, sem peníze z EU v podstatì nesmìøovaly, a tak 
bylo nutno použít penìz z mìstského rozpoètu. Údaje 
pana Teplého o rozpoètu mìsta jsou jistì správné, vždy� 
se jedná o veøejnou informaci dostupnou všem ob-
èanùm, a nejen jim. Pokud jde o pøipravovaný rozpoèet 
na rok 2012, mohu sdìlit, že i tento bude vyrovnaný. 

Opravdu zámek za všechny peníze? (reakce na èlánek z OM 11/2011 str. 13)

Vedení mìsta, potažmo mìstská rada, opravdu nechce 
zadlužovat mìsto. Myslím si, pane Teplý, že jste èlánek 
napsal jen díky nedostatku informací. Souèasnou Radu 
mìsta èeká minimálnì po tøi roky tìžký úkol: financovat 
rekonstrukci ostrovského zámku na Mìstský úøad, men-
ší investièní akce, provoz mìsta, a pøitom nezadlužit 
mìsto. Pøípravì rozpoètu na r. 2012 pøedcházela i disku-
se, která se zabývala ekonomickým výhledem mìsta pro 
pøíští roky. Zde musím podotknout, že souèasná vlád-
noucí koalièní vláda nám to vùbec neusnadòuje, o to 
tìžší je ekonomický výhled sestavit. Nicménì jsme 
vycházeli z pøedpokládaných èísel a zjistili jsme, že jsme 
schopni rekonstrukci zámku do r. 2014 financovat 
z vlastních zdrojù. A pokud jde, pane Teplý, o vámi zmi-
òovaných 60 mil. Kè, jde o finanèní rámec, kdy jsme po-
žádali zastupitele o možnost využití pøeklenovacího úvì-

ru, pøitom nemusí vùbec dojít k jeho èerpání. Jen jsme 
chtìli vytvoøit možnost jakéhosi kontokorentu, abychom 
mohli plynule platit faktury a financovat mìsto. Zøejmì 
nejste obeznámen s tím, že stát vyplácí mìstu peníze 
z rozpoètového urèení daní v mìsíèních splátkách. Mùže 
se tedy stát, že v okamžiku, kdy mìsto musí proplatit 
faktury najednou z více investièních akcí, nemusí mít 
dostatek finanèních prostøedkù. Pouze pro tento mo-
mentální nedostatek penìz mìsta by byl pøeklenovací 
úvìr využit. Ale znova podotýkám, jak už bylo výše uve-
deno, tato situace nemusí vùbec nastat. Na závìr bych 
Vám rád podìkoval za Váš pøíspìvek, nebo� ukazuje na 
to, že se obèané o dìní v Ostrovì zajímají, a i když 
souèasná nelehká ekonomická situace ve spoleènosti 
nedává vedení mìsta vìtší prostor k realizaci dalších 
investièních zámìrù, není to dùvodem, abych se na lidi 
neusmíval. 

O pohár mìsta Ostrova                                           Foto: Josef Krs

Bc. Pavel Èekan, starosta mìsta Ostrova
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Ostrovská atletika má za sebou další úspìšnou sezónu, 
od veteránù až po nejmenší závodníky. Tradiènì také 
atletický oddíl poøádá rozlièné závody a ostrovští spor-
tovci hostují i ve vìtších klubech. Stìžejní závody 
sezóny na dráze jsou každoroènì oblastní mistrovství 
Karlovarského a Plzeòského kraje, a� už se jedná 
o soutìže družstev nebo jednotlivcù. V týmové spolu-
práci vynikají už naši nejmladší atleti, na krajském 
mistrovství družstvo mladších pøedžaèek ve své kate-
gorii zvítìzilo, mladší a starší pøedžáci zaostali jen o dvì 
pøíèky a umístili se shodnì tøetí. Naši atleti a atletky 
pomohli v soutìži družstev ŠAKu Chodov k zisku 
ètvrtého (dorostenci) a osmého (žákynì) místa na 
Mistrovství Èech. Tým Škody Plzeò, který posílily tøi 
ostrovské dorostenky, obsadil na Mistrovství ÈR vyni-
kající tøetí pøíèku. Škoda Plzeò i s našimi hostujícími do-
rostenkami se neztratila v I. lize žen a v uplynulé sezó-
nì postoupila do bojù o atletickou extraligu. Jako kaž-
doroènì ostrovští atleti získali medaile na oblastním 
mistrovství jednotlivcù (Plzeòského a Karlovarského 
kraje): v bìhu na 800 m se mladší žákynì Eliška 
Brožková stala oblastní mistryní ve výborném èase 
2:36,20 min., Valerie Bílková si odvezla bronzovou 
medaili z bìhu na 300 m mladších žákyò, stejnì jako 
v dorostenecké kategorii Šárka Holubová ve vrhu kou-
lí v novém osobním rekordu a Dominika Holubová 
v soutìži kladiváøek. Oblastnímu mistrovství v sedmi-
boji dominovala Anna Zekuciová, dcera nìkdejší èes-
koslovenské dálkaøské rekordmanky a nynìjší trenérky 
Evy Zekuciové. Anna Zekuciová se kvalifikovala na 
Mistrovství ÈR a v závodì na 300 m pøekážek dobìhla 
ètvrtá. V bìhu na 100 m s pøekážkami získala dokonce 
bronz. Souèasnì utvoøila oblastní rekordy na 100 
a 60 m pøekážek, na této trati obsadila tøetí místo na 
halovém Mistrovství ÈR. V bìhu na 400 m pøekážek 
reprezentovala ÈR na záøijovém mezistátním utkání 
a v ostré konkurenci vybojovala další tøetí pøíèku. 
Mistrovství ÈR se zúèastnil i nejstarší aktivní èlen 

Ostrovští atleti se v uplynulé sezónì neztratili
ostrovského oddílu Petr Pavelka, na stometrové trati se 
umístil osmý a v bìhu na 200 m obsadil tøetí pøíèku, 
když zlepšil svùj veteránský osobní rekord na 26,82 s. 
Ze závodù poøádaných atletickým oddílem mùžeme 
vybrat Ostrovskou míli nebo pøespolní Bìh 17. listo-
padu, na kterém se každoroènì objeví velký poèet zá-
vodníkù z celých Èech. Z tìch ménì známých jsou to 
napø. závody pro nejmenší atlety nebo novì Silve-
strovský bìh, jehož první roèník nás letos teprve èeká. 
Za pøípravu tìchto soutìží, èas strávený jejich orga-
nizací a pøedevším za ochotu starat se jak o nejmenší 
atletické nadìje, tak o zkušenìjší závodníky, dìkujeme 
šéftrenérce Evì Zekuciové a trenérùm Miroslavu 
Kitzbergerovi, Petru Pavelkovi, Ivetì Wohlmuthové 
a Kateøinì Jatiové. Každého zájemce o atletiku mezi 
sebou velmi rádi pøivítáme.

Kontakt:
bilkova@dk-ostrov.cz

tel.: 353 800 525
353 800 542

Využijte

možnosti

inzerovat 

v Ostrovském

mìsíèníku

Eva Pavelková, 
atletický oddíl TJ MDDM Ostrov

Již 34. roèník Bìhu 17. listopadu se výjimeènì 
uskuteènil v nedìli 13. listopadu. Obavy orga-
nizátorù z menší úèasti kvùli pøesunu ze so-
botního termínu se nenaplnily, do závodu se pøi-
hlásilo pøes 200 sportovcù ze všech koutù Èech. 

Také poèasí netradiènì závodníkùm pøálo a v prù-
bìhu dopoledne jsme se dokonce doèkali sluníèka. 
V závodì žen na 5200 metrù zvítìzila Aneta 
Korjenková výborným èasem 21:55 min., druhá 
senzaènì skonèila mladší žákynì Barbora Pribièinová 
(Triatlet K. Vary), která již ve své kategorii získala 
zlato. Stejnì dlouhý bìh veteránek vyhrála kar-
lovarská Radka Lelková. Juniorským vítìzem se stal 
Matìj Vrba z karlovarského Triatletu, který tra� dlou-
hou 6500 metrù zvládl za 25:04 min. Spolu s juniory 
byl také odstartován hlavní závod mužù a veteránù na 

Neobvykle sluneèný den 
pøinesl výteèné výkony

Eva Pavelková, 
atl. odd. MDDM Ostrov

8700 metrù. V mužské kategorii triumfoval bílinský 
Adam Kouba ve výborném výkonu 31:06 min., o mi-
nutu pozdìji se objevil v cíli sice druhý, ale ve své 
veteránské kategorii první Milan Kožák z AC Start 
Karlovy Vary. Ostrovská atletika mìla v soutìži také 
své zástupce, nejvýraznìji se do výsledkù zapsala 
Karolína Štìrbová druhým místem v závodì 
nejmladších žákyò I (roèníky 2002-2005) a Eliška 
Brožková stejným umístìním v kategorii mladších 
žákyò.

Za organizaci závodu dìkujeme celému atletickému 
oddílu a pracovníkùm MDDM Ostrov. Další pøipra-
vovanou akcí je Silvestrovský bìh, který se uskuteèní 
31. prosince od 11.00 hod., na nìjž zveme sportovce 
všech vìkových kategorií. 
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