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OSTROVSKÝ
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Vážení spoluobčané,

Ať je pro vás všechny 
nový rok 2005 mozaikou 
složenou ze zdraví, 
rodinné i pracovní pohody 
a lásky k lidem kolem. 
Hledejme každý den příležitost
někoho potěšit!

RR OM

jížďka silnice na Chomutov. Bude totiž po 3 letech výstavby
dokončen obchvat Ostrova, stavba, která je za posledních 30
let nejvýznamnější investicí na území města. Při jeho reali-
zaci docházelo a dochází k určitým omezením a my všichni
musíme snášet jisté nepohodlí, tohle všechno však bude vy-
váženo klady, mezi které na prvním místě je třeba zmínit
zlepšení bezpečnosti a plynulosti dopravního provozu.
Vážení spoluobčané, chtěl bych na závěr poděkovat zastupi-
telům města, že pracovali věcně a konstruktivně pro nás
všechny. Ne menší dík také patří všem mým spolupracovní-
kům na Městském úřadě a v neposlední řadě bych chtěl po-
děkovat i Vám všem, kteří se díváte okolo sebe a není Vám
lhostejné, v jakém městě žijete.
Na závěr bych Vám všem rád popřál hodně zdraví, lidského
štěstí a pohody. Našemu městu bych přál spoustu aktivních
a zároveň tolerantních obyvatel, kterým záleží na Ostrově.

Bc. Jan Bureš, starosta města

rok se s rokem sešel a já Vás opět zdravím a přicházím ne-
jen s krátkým zamyšlením nad rokem minulým, ale i s nastí-
něním toho,co nás čeká v roce letošním. Rok to byl pro ně-
koho významný, pro jiného méně, někdo bude na něj vzpo-
mínat v dobrém, jiný nikoli.
Z mého pohledu by se rok 2004 dal nazvat jednoznačně ro-
kem volebním, pro naše město to znamenalo hned troje
volby a 4x otevřené volební místnosti. Troje volby znamenaly
nové složení Evropského parlamentu, krajských zastupitel-
stev i horní komory Parlamentu České republiky. Všechny
troje volby byly jednoznačně vítězstvím pravice. Ta má nyní
něco málo přes rok, aby přesvědčila ty, kteří jí dali své hlasy,
že jejich důvěru nepromrhala v nic neřešících potyčkách, hni-
dopišských bojích a svalování viny na někoho jiného.
Loni jsme také po šesti letech v našem volebním okrsku vo-
lili svého senátora a přesto, že nevěřím příliš volebním prů-
zkumům, v tomto případě souhlasím s tím, že většinu z nás
nepřesvědčil Senát o své potřebnosti a nezbytnosti. Volební
účast tomu napovídala. I přesto věřím, že zvolený senátor
bude pomáhat svému volebnímu okrsku, a to nejen v rozvoji
větrné energie.
Historicky prvnímu krajskému zastupitelstvu skončil v listo-
padu mandát a s názorem, že si nevedlo zrovna špatně, vo-
liči, jak bylo vidět, souhlasili.Kraje tak prokázaly, že mají
smysl a staly se rovnocenným partnerem centrální vládě.
Bezesporu nejvýznamnější událostí byl vstup do Evropské
unie, událost, která navždy změní naši zemi. Zatím však ne-
přesvědčila občany zemí, jako je naše, zemí, které nepatří
k největším a které se připojily k EU poměrně nedávno, že
Evropa vnímá a registruje každý názor a pravidla platí pro
všechny stejně, že „v pravdě svorné, malý roven velkým“.
A tak referendum o evropské ústavě bude znamenat pro její
zastánce náročnou práci, aby přesvědčili občany naší země,

že nejen euroústavu potřebujeme, ale že zajistí skutečnou
rovnost, že nebude nástrojem velkých a silných zemí proti
ostatním a že nebude, jako Pakt stability, některými zeměmi
beztrestně porušována a po jiných tvrdě vyžadována. Jistě
i nově zvolení poslanci Evropského parlamentu a český euro-
komisař budou ze všech svých sil pracovat především pro naši
zemi a nebudou se skrývat za alibistický pojem evropanství.
Tak jako byl uplynulý rok ve znamení změn vlád, Ústavního
soudu a dalších centrálních institucí, na úrovni našeho města
byl rokem téměř bez mimořádných změn. Slovo téměř bych
klidně mohl vypustit, kdyby nebylo lidského selhání bývalého
jednatele kabelové televize, jehož podrobnosti nechci na
tomto místě rozebírat, jež však znamenal těžkou ránu nejen
pro kabelovou televizi, ale i pro město jako takové. Rána to
byla o to větší, že otřásla důvěrou lidí, důvěrou, která se
bude těžko získávat zpět. Co se investic týče, mimo jiné jsme
se dočkali nového náměstí a v nově zrekonstruovaném domě
č. p. 618 našlo svůj nový domov přes 30 domácností.
Rozpočet města doposud není schválen, ale domnívám se, že
všechny z následujících investičních akcí, které bych zde rád
zmínil, v něm zůstanou. Samozřejmě není účelem vyjmeno-
vávat všechny, rád bych upozornil jen na některé z nich.
I v příštím roce nepřestaneme s bytovou výstavbou, po 3 le-
tech od zahájení bude hotových 37 bytů v klášteře a bu-
deme-li úspěšní v dotacích z evropského dotačního pro-
gramu, pak se dostane původní kráse i ostatním objektům
v areálu kláštera a zámeckému parku. Pokračovat by také
měla, po dvouleté přestávce, další etapa rekonstrukce Hlavní
ulice. Rádi bychom minimálně zahájili výstavbu nové umělé
ledové plochy a s přispěním státního rozpočtu by měl být
také opraven bazén na základní škole v Masarykově ulici.
Cyklistické stezky se s největší pravděpodobností dočká
i Květnová, kdy by měla být převedena do majetku města ob-
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Městský úřad Ostrov
Odbor dopravně správní informuje, že na jednání Rady města
Ostrov dne 30. 11. 2004 bylo schváleno navýšení jízdného
MHD Ostrov, Bedřich Zavřel z dosavadních 5,- Kč na 6,- Kč, a to
od 1. 1. 2005.

Ladislav Jiskra
vedoucí odboru dopravně správního
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OS Macík informuje
OS Macík by chtělo informovat o tom, že nastává nejvhod-
nější doba  ke kastraci koček. Jedná se o jednoduchý zákrok,
který doporučujeme všem majitelům. V tomto roce OS Macík
odmítlo od nezodpovědných majitelů přijmout 2500 koťat.
Jsme jediné zařízení v Karlovarském a Plzeňském kraji.
Přijímáme ročně 30  40 zvířat, a to pouze bezprizorních, po-
kud splňují podmínku, že jsou zraněná, nemocná, nebo tak
malá, že by bez matky nepřežila. Pokud byste se chtěli ta-
kového zvířátka ujmout, volejte na tel. č. 353 821 913.
Volat můžete také v případě, že potřebujete pomoci s kast-
rací divokých koček pohybujících se na Vašem pozemku nebo
ve Vaší zahrádkářské kolonii. Doporučujeme zahrádkářům,
aby krmili pouze svá zvířata a ne divoké kočky . Toto jednání
jim pouze škodí. Začnete je krmit na jaře a ony díky tomu
porodí více mláďat. Přes léto tato mláďata dokrmíte tak, že
jich do dospělosti přežije maximum. V zimě potom opustíte
své zahrádky a necháte tato zvířata svému osudu. Díky
Vašemu zásahu je lokalita neuživí a většina z nich umírá
hlady. Upozorňujeme, že usmrcování koťat je nezákonné.
Pokud byste o takovém jednání věděli, zavolejte nám.          

Za OS Macík, Hana Šimková

Mateřské centrum Ostrůvek přeje všem maminkám na ma-
teřské dovolené a jejich dětem úspěšný nový rok 2005,
hodně zdraví a osobního štěstí. I v tomto roce je pro Vás MC
otevřeno Po - Pá 9.00 - 12.00 hod. V této době si můžete při-
jít se svými dětmi pohrát s novými hračkami a prožít zají-
mavé chvíle při tvořivých činnostech (modelování, malování,
pohádkové divadélko...). 

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Plán turistických akcí pro veřejnost v lednu 2005:
01. 01. Do Nebes a do Pekla. Pochod o Novoroční čtyřlístek. 
15. 01. Ostrov po trase silničního obchvatu do kláštera
22. 01. Cheb - procházka historickým jádrem města
29. 01. Chomutov - procházka po historických památkách
Bližší informace (doba odjezdu, počet km, org. pokyny) bu-
dou k dispozici vždy od středy pro příslušný sobotní termín
ve vitríně KČT na Mírovém náměstí u autobusové zastávky
na Karlovy Vary. Tyto údaje jsou rovněž na internetové ad-
rese http://turiste.webpark.cz nebo na rozcestníku
(Informační centrum Sport - KČT) webových stránek města
Ostrova http://www.ostrov.cz. Všechny uvedené akce jsou
volně přístupny i pro nečleny Klubu českých turistů.

RNDr. František Wohlmuth, 
předseda odboru KČT při TJ Slovan K. Vary

Distribuci Ostrovského měsíčníku 
do každé domácnosti ve městě 

zajišťuje Česká pošta, s. p. 
Pokud do 9. dne v měsíci OM 
nebudete mít ve své schránce, 

obracejte se prosím 
přímo na Českou poštu, 

tel.: 353 612 794 
nebo 353 612 750

Distribuce vydává Město Ostrov v nákladu 7.500 ks každý měsíc. 
Distribuce je zdarma do každé domácnosti v Ostrově. 

Redakční uzávěrka je vždy do 12 hodin 
15. dne předcházejícího měsíce. 
Uzávěrka reklam je vždy 14. dne předcházejícího měsíce.

Tisk: Karlovarská tiskárna, Vladimír Dolejší. 

Šéfredaktor: Lenka Bardová. 

Redakční rada: Milan Matějka, Jan Bureš, ing. Marek
Poledníček, Jitka Samáková, Vojtěch Písačka.

Příspěvky a dotazy: Hana Pajerová, kancelář č. 105 
v budově MěÚ nebo podatelna. Tel.: 353 801 111.

Příspěvky, inzerce a reklamy: Informační centrum 
v Domě kultury, tel. č.: 353 612 931.

Registrační značka: MK ČR E 2001
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Informace pro občany 
Vážení spoluobčané, dovolte abychom Vás informovali o uveřej-
nění doporučujících informací nazvaných „Pro případ ohrožení“
na internetových stránkách města Ostrova www.ostrov.cz. Jde
zde především o základní informace  jak se chovat v případě
mimořádné události, která může nastat v našem městě a okol-
ním regionu.     

Odbor kanceláře starosty

Čestný titul „Občan města Ostrova roku 2004“
V předchozích letech byli, na základě vašich návrhů, vybráni
úspěšní jedinci, kterým byl udělen čestný titul „Občan
města Ostrova“. Rádi bychom se na Vás, jako každý rok,
obrátili s výzvou: hledáme úspěšného spoluobčana, který
v oblasti sportu, školství, umění atd. dosáhl vynikajících vý-
sledků nebo jeho činnost byla mimořádně významná pro
město Ostrov v roce 2004. Máte-li typ na někoho takového,
sdělte nám prosím jeho jméno, adresu a uveďte písemně

stručné zdůvodnění, proč je podle Vás vhodným kandidátem
na čestný titul „Občan města Ostrova roku 2004“. Na ná-
vrh připojte svoje jméno a adresu, abychom Vás mohli v pří-
padě potřeby kontaktovat. Své návrhy předejte na městský
úřad, kancelář starosty nebo do podatelny úřadu  nejpo-
zději do 28. 2. 2005. Děkujeme Vám předem za spolupráci
a projevený zájem.                               

RR OM

Také v roce 2005 Vás srdečně zveme 
na přednášku

„TVORE LIDSKÉHO STUPNĚ, 
STAŇ SE ČLOVĚKEM“

OSTROV, Dům kultury , Mírové nám. 733
20. ledna 2005 v 18:00  hod. 

Duchovní univerzita BYTÍ od svého založení v roce 1993
pořádá s velkým úspěchem cykly přednášek pro veřejnost
v řadě našich měst. Tato tradice přednášek byla založena
právě ve Vašem městě Ostrově. Pro mnohé je to příleži-
tost setkat se s poznatky, které provází každého v nor-
málním přirozeném životě a přesto nás škola často pro
tyto oblasti nepřipravila.V tomto roce uplynulo již jede-
náct let od doby, kdy jste se mohli setkávat pravidelně na
televizní obrazovce s biotronikou v pořadu Seance.
Biotronika je vedle léčby i lidským hledáním nejen životní
filosofie, ale i zcela prozaických otázek běžného života.
Zakladatelem biotroniky je pan Josef Zezulka. Přednášky
pořádá jeho pokračovatel a žák pan Tomáš Pfeiffer. 

Informace o přednáškách 
tel. 222 318 726, www.dub.cz

Také připravujeme řadu změn v programu MC, sledujte proto
naše informační materialy v Infocentru v DK na internetu
www.sweb.cz/mcostruvek nebo přímo v MC (ul. U nemoc-
nice 1202). 
Zájemci o výuku NJ mají první schůzku již 5. 1. 05 informace
na tel. 607 102 452 nebo 602 747 447.

Mateřské centrum Ostrůvek



MDDM
Výsledky sběrové soutěže
Letošního ročníku se sice zúčastnilo pouze 29 sběračů, 
přesto nasbírali úctyhodných 183 kg kaštanů.
Trojice nejlepších sběračů byla odměněna drobnými cenami.
1. V. Kubinová a P. Lukáš - 36 kg
2. P. Jenková                   - 21 kg
3. J. Urban a T. Hodík       - 16 kg
Všem účastníkům děkujeme!
Výtvarná soutěž Zvonky, zvonečky 
Do soutěže bylo přijato 162 prací. Porota vyhlásila vítěze ve
čtyřech kategoriích. Zvláštní cenu získala kolektivní práce
žáků 8. A ZŠ Klínovecká. 
I. kategorie 3-5 let
1. Šárka Stránská MŠ při ZŠ JVM
II. kategorie 6-9- let
Roman Ševčík ŠD ZŠ Klínovecká
III. kategorie 10-15 let
1. Zdeňka Jáhnová 7. tř. ZŠ Klínov.
Keramika
1. Kateřina Kalová a Ivona Dujsíková, obě 8.A ZŠ Klínovecká 
Novoroční vycházka
Ne 2. 1. sraz v 10 hod. u stanice
Zahajte nový rok v pohybu, pojďte s námi na vycházku do
okolí Ostrova, spojenou s hrami a soutěžemi.
Zimní shinny
St 12. 1. sraz v 15.30 u stanice
Zúčastněte se turnaje v kolektivní dynamické hře, která je
obdobu pozemního hokeje původních Američanů.
Novoroční setkání 
Pá 14. 1. 18.00 hod. MDDM
Na začátku nového roku se na pravidelném setkání sejdou
dobrovolní a externí pracovníci MDDM, tedy ti, kteří svůj
volný čas věnují dětem a mládeži ve více než stovce zájmo-
vých kroužcích MDDM.
Halové rybářské závody
Ne 16. 1. Sraz v 8 hod. v tělocvičně ZŠ Masarykova 
Soutěž v rybolovné technice pro členy oddílů mladých rybářů
z našeho regionu.
Zimní florbal
Tradiční zimní florbalový turnaj je v lednu vypsán pro chla-
pecké kategorie. 
I. So 15. 1.  hoši 6. - 7. tř.
Přihlášky v domě dětí do Čt 13. 1. 
II. So 22. 1.  hoši 4. - 5. tř.
Přihlášky v domě dětí do Čt 20.1. 
III. So 29. 1.  hoši 2. - 3. tř.
Přihlášky v domě dětí do Čt 27.1. 
Prezentace v den turnaje od 8.30 hod. v tělocvičně ZŠ
Masarykova. Družstvo v kategorii I. a II. tvoří tři hráči a bran-
kář (u brankáře nutná přilba s chráničem), v kategorii III.
pět hráčů v poli bez brankáře. Propozice jsou k dispozici na
školách. Výsledky všech turnajů se započítávají do olympiády
ostrovských škol.
Povídání o…
Každým rokem se seznam vyhynulých zvířat rozroste o ně-
kolik desítek druhů. O tomto fenoménu a jeho příčinách se
více dozvíte v besedě s názvem „Úbytek zvířecích druhů
a jeho příčiny,“ který SMPř připravila na tento měsíc. Bližší
informace a rezervaci si vyžádejte telefonicky.

Informace ke všem akcím i k činnosti  kroužků v domě dětí
Po-Pá 8-20 hod. , tel. 353 613248, ve stanici mladých pří-
rodovědců tel. 353 842389, 736 761913.
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Ani jsme se nenadáli a píše se letopočet 2005. V závěru toho
uplynulého se  žáci naši školy zapojili do sportovních soutěží
olympiády škol karlovarského okresu. Tentokrát nás repre-
zentovali především ti nejmenší, žáci 1. stupně. První soutěží
byl gymnastický trojboj. V tomto trojboji prokázali svoje do-
vednosti ve šplhu,  přeskoku přes švihadlo a v přehazování
míče. Svá družstva reprezentovali: Denisa Fekiačová, Hana
Truong Thu, Fabián Šula, Robert Csemer, Aleš Rimský, Filip
Hlůšek, Andrea Řehořová a Agáta Červenková. V měsíci pro-
sinci soutěžily děti v plavání. Plavecká soutěž-štafetový závod
smíšených družstev se konal v naší škole. Naši mladí plavci
obsadili 1. místo a kvalifikovali se tak do okresního finále A.
V plavecké štafetě nás reprezentovali: D. Bašta, M. Bažel, 

D. Novotný, A. Zahálka, R. Beneš, M. Brožková, K. Luxová, A.
Červenková, A. Mikschiková a T. Pospíšilová. Jak se jim dařilo
v okresním finále, budeme informovat příští měsíc. V průběhu
měsíců listopad a prosinec pokračovala školní florbalová liga.
Chlapci jsou rozděleni do dvou skupin. V kategorii ml. žáků je
průběžně v čele tým ALL STARS (7.B) a v tabulce střelců je na
prvním místě Marek Švec, který nastřílel 20 golů, v kategorii
st. žáků jsou v čele FISCHBONE (9. C) a nejlépe střílejícím hrá-
čem je Jiří Poliščuk. Všem našim sportovcům, ale samozřejmě
i ostatním žákům, přejeme v roce 2005 mnoho školních
i sportovních úspěchů.                                

Učitel TV  Karel Daníček. 

Májový trojlístek
informuje
Shon předvánočního období v lednu vystřídá smršť písem-
ných prací, zkoušení a známkování. Zvláště žáci vyšších roč-
níků se budou snažit vylepšit si svůj průměr, aby známky na
přihláškách na SŠ byly co nejlepší. Každý se asi rád alespoň
v myšlenkách vrátí do těch poklidnějších chvil adventu, kdy
si mohl odpočinout při rozsvícení vánočního stromu za do-
provodu písní Májových sluníček, dostat sladkou odměnu na
mikulášské nadílce či užít chvíle radosti u štědrovečerního
stolu. Ve světle těchto vánočních tradic trošku zanikají po-
slední úspěchy sportovců z konce roku, kterými jsou dvě
druhá místa žáků prvního stupně v okrskovém kole gym-
nastického trojboje a okrskovém kole v plavání. Naše kro-
nika však všechny tyto úspěchy pečlivě zaznamenává.
Přejme si, aby i v novém roce bylo do této kroniky co zapi-
sovat. Šťastný a úspěšný rok 2005!

Mgr. Simona Hnátová

Změna stavu obyvatel
města za listopad 2004
narodily se 3 děti, zemřelo 6 občanů, přistěhovalo se
9 občanů, odstěhovalo se 21 občanů, sňatek uzavřelo
6 manželských párů.
Celkový počet obyvatel města Ostrov 
k 30. 11. 2004 byl 17 036. 

Sportovní noviny ZŠ Masarykova

ZŠ J. V. Myslbeka
Letos se, při tradičním dni otevřených dveří, k nám přišlo
podívat dosud nejvíce návštěvníků. Čekalo je zpíváníčko
nejmenších, nacvičené p. uč. Frostovou, gymnastická a ta-
neční vystoupení, 5 tříd vybavených novým nábytkem, vá-
noční prodejní výstava. Rodiče budoucích prvňáčků měli
příležitost seznámit se s prostředím a atmosférou školy.
Zápis se blíží. 17. 1. 05 v době od 15:00 do 18:00 hod.
a 18. 1. 05 od 15:00 do 17:00 hod. Pokud u nás ještě ne-

Krásné a pokojné vánoční svátky jsou za námi a než jsme se
nadáli, přivítali jsme nový rok 2005. Přejeme tímto všem
hodně zdraví, štěstí, úspěchů a porozumění. Ještě v krátkosti
se vrátím k listopadové akci, kde naši žáci dosáhli pěkných
výsledků. V Karlových Varech se konal Běh 17.listopadu, zá-
vod mezi zvláštními školami. Naši běžci v kategorii starších
žáků obsadili: 1. místo J. Říha z 9. třídy, 2. místo A.
Hlaváčová, 3. místo G. Vávrová, obě z třídy 7. A. V kategorii
mladších žáků opět 1. místo P. Stopfer a 2. místo R. Bažová,
oba z 6. třídy. Děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.
V prosinci se také chlapci a dívky utkali ve školním kole no-
hejbalu a stolního tenisu. Z kulturních a jiných akcí jsme byli
na divadelním vystoupení ZUŠ Ostrov a na třídami vybraném

filmovém představení v domě kultury. Žáci 9. tříd měli mož-
nost podívat se při exkurzích na některá učiliště, kam si bu-
dou moci podat přihlášku. Před Vánocemi jsme si uspořádali
ve škole malou prodejní výstavku výrobků, které zhotovili
žáci v hodinách pracovního vyučování a kroužku výtvarné vý-
chovy. Počítačový kroužek vydal vánoční číslo školního časo-
pisu Oxford. Poslední den ve škole před zimními prázdninami
jsme se sešli na besídce, kde vystoupili žáci pěveckého
a dramatického kroužku. Společně jsme si zazpívali koledy
a navodili si tak atmosféru Vánoc, kdy lidé k sobě mají blíže
a jsou na sebe laskavější. Přejme si, aby i během celého roku
byli všichni tolerantnější a ochotni pomáhat jeden druhému. 

Daniela Brodcová

Zvláštní a Pomocná škola Ostrov

byli, mají rodiče i s dětmi příležitost k návštěvě 13. ledna,
kdy budou pro ně od 15:30 hod., včetně programu, dveře
školy dokořán. Srdečně zveme. Z úspěchů žáků v poslední
době vybíráme 6. místo ml. historiků M. Kulkovského
a J. Kopečka v soutěži „O pohár královské mincovny“, po-
stup M. Frostové, E. Oberhofnerové a N. Csamangové do
krajského kola ve st. tenisu družstev, 1. místo „mateřinky“
Š. Stránské a dvě 3. místa J. Šugara a T. Krejzy ve výtvarné
soutěži Zvonky zvonečky. Malí umělci se činili i jinak. Žáci
obou stupňů připravili přání a dárečky pro partnerskou
školu ve Finsku, obrázky do „Čokoládové hvězdičky ra-
dosti“ spol. Nestlé, výtvarné práce do soutěže Děti dětem.
Bylo by toho hodně, čím se představit, více než prostoru,
který máme. Na závěr se snad trochu místa ještě najde.
Láskyplný a úspěšný rok 2006 přejí žáci a zaměstnanci
školy.                 

V. Vízdal
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Zprávy ze SPŠ Ostrov
Na 350 zájemců se ve čtvrtek 9.prosince vypravilo na ob-
hlídku ostrovského zámku, ve zdejších prostorách se konal
pravidelný den otevřených dveří určený všem nerozhodnutým
zájemcům o středoškolské studium. Z ostrovských škol měla
největší zastoupení ZŠ Myslbekova, na procházku učebnami,
dílenskými pracovišti, počítačovými učebnami i laboratořemi

se vydala necelá osmdesátka žáků zdejších devátých roč-
níků, stranou nezůstali ani zájemci ze ZŠ Klínovecká a ZŠ
Májová, překvapivě silné zastoupení měli i současní studenti
z ostrovského gymnázia… V rámci exkurze po pamětihod-
nostech Ostrova zavítali do historické budovy zámku žáci

třetí A. ZŠ Májová. Pro malé posluchače bylo zajímavé podí-
vat se do míst bývalé mučírny, navštívili místa, kde jsou za-
zděny vstupy do chodeb pod parkem a dozvěděli se, jak dříve
ve zdejších budovách žili zámečtí pánové… Devět vybraných
studentů školy se účastnilo korespondenční soutěže ve zna-
lostech počítačových technologií, kterou pořádala durynská
střední škola BIS v Suhlu spolu s tamější hospodářskou ko-
morou. V konkurenci se školami z Polska a Německa se naši
studenti neztratili a mezi jednotlivci se umístili na předních
místech… V rámci Informačního střediska, které působí na
SPŠ Ostrov, proběhlo na konci minulého kalendářního roku
školení CAD technologií. Učitelé základních a středních škol
z našeho okolí se mohli v učebnách počítačové techniky se-
známit s využitím CAD technologií v předmětech matema-
tika, deskriptivní geometrie, mechanika a konstruování na
počítači… Každoroční plesová sezona se nevyhne ani ostrov-
ské průmyslové škole, její maturitní ples se odehraje takřka
na jejím závěru, v pátek 4. března 2005 v karlovarském
Grandhotelu Pupp. V rámci večera vystoupí pro velký úspěch
z loňska slovenská skupina Brouci, jež dokáže skvělým způ-
sobem navodit atmosféru šedesátých let minulého století.
Vstupenky si můžete objednat od druhé poloviny ledna v se-
kretariátu školy na telefonním čísle 353 612 582.    

Mgr. Libor Háček

Nesem Vám noviny…
z Gymnázia Ostrov.
Úvod prosince patřil zejména dějepiscům. Studentské družstvo
ve složení Daniel Najman, Lukáš Vaňourek a Milan Dočkal zís-
kalo úctyhodné 10. místo v celostátní soutěži gymnázií  „České
země a Slovensko v letech 1938-1945“. Této soutěže se
v Chebu zúčastnilo 43 škol z celé republiky. Za přípravu patří
poděkování Mgr. J. Fresserovi. V soutěži o historii našeho kraje
o pohár Královské mincovny v Jáchymově  zvítězili studenti niž-
šího gymnázia (Jan Hynek a Jan Adamovič), studenti vyššího
gymnázia (Jan Hlaváč a Ondřej Tichý) obsadili 2. místo.
Úspěšné studenty připravovala Mgr. I. Alfonsová. V prosinci se
uskutečnilo i několik sportovních turnajů v rámci středoškol-
ských her. Naše škola pořádala finále turnajů chlapců i dívek
v kopané. Za organizaci i vedení studentů děkujeme
Mgr. J. Chromcovi a Mgr. R. Vrbovi. Během prosince proběhla
na gymnáziu také dobročinná sbírka pro děti z dětského do-
mova v K. Varech. Tuto charitativní akci iniciativně uspořádali
již podruhé sami studenti ze 4. A. Patří jim velký dík a uznání.
Potěšující je i fakt, že jednání mladých lidí v současnosti ne-
podmiňují jen účelnost či ziskuchtivost, ale také soucit, laska-
vost a ohleduplnost. Závěrem si dovolujeme Vás pozvat na den
otevřených dveří v sobotu 15. ledna od 10.00 do 15.00 hodin.
Pedagogický sbor gymnázia přeje všem čtenářům klidné 
a radostné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok.

Mgr. Libor Velička

Program
11. 1.  úterý od 17.00 hodin
INTERNÍ KONCERT HUDEBNÍHO OBORU 
V KONCERTNÍM SÁLE ZUŠ.
Vstupné dobrovolné 

13. 1.  čtvrtek od 18.00 hodin
Z DENNÍHO TISKU    DERNIÉRA PŘEDSTAVENÍ SOUBORU 
„NA POSLEDNÍ CHVÍLI „pod vedením Lucie Veličkové
v MINIDIVadélku ZUŠ.
Vstupné dobrovolné

18. 1.  úterý od 17.00 hodin
ZIMNÍ HRÁTKY ANEB CO NOVÉHO 
VE TŘÍDĚ JAROSLAVA CHMELÍKA  koncert žáků hudebního
oboru společně s orchestrem SWING BAND v sále ZUŠ.
Vstupné dobrovolné

20. 1.  čtvrtek
ŠKOLNÍ KOLO V PŘEDNESU ŽÁKŮ IRENY KONÝVKOVÉ 
A LUCIE VELIČKOVÉ V MINIDIVadélku ZUŠ.

21. 1.  pátek
ŠKOLNÍ KOLO V PŘEDNESU ŽÁKŮ IRENY KONÝVKOVÉ 
A LUCIE VELIČKOVÉ V MINIDIVadélku ZUŠ.

25. 1.  úterý od 15.00  17.00 hod
ŠKOLNÍ KOLO KLAVÍRNÍ SOUTĚŽE V SÁLKU ZUŠ.
Pořádá klavírní oddělení.

27. 1.  čtvrtek od 17.00 hodin
INTERNÍ KONCERT HUDEBNÍHO OBORU 
V KONCERTNÍM SÁLE ZUŠ.
Vstupné dobrovolné 

31. 1.  pondělí 
UKÁZKOVÁ HODINA PŘÍPRAVNÝCH ROČNÍKŮ LDO 
POD VEDENÍM LUCIE VELIČKOVÉ V MINIDIVadélku ZUŠ.

Akce mimo Ostrov
8. 1.  sobota od 15.00 hodin
KONCERT PĚVECKÉHO SBORU JIŘÍHO NAVARY 
V KOSTELE SV.MICHAELA V OSTROVĚ.

vedení školy

ZŠ Klínovecká informuje
Prosinec byl u nás ve znamení příprav na vánoční pořad
v DK Ostrov. Vystoupení našich dětí se setkalo u početného
publika s velkým ohlasem. Žáci I. stupně se zúčastnili okr-
skových kol v plavání a gymnastickém trojboji. Děti si „do-
plavaly“ pro bronzovou medaili a také gymnasté byli cel-
kově třetí. Žáci II. stupně bojovali v okresním kole ve stol-
ním tenise, naše dívky postoupily z 2. místa do krajského
finále. Ve výtvarné soutěži Zvonky, zvonečky obsadily naše
děti čtyři 1. místa, jedno 2. a jedno 3.  místo. Kolektivní
práce žáků 8. A dostala zvláštní cenu. Pí uč. Hocková při-
pravila z prací dětí vánoční výstavku na MěÚ Ostrov. Žáci II.
st. zhlédli v DK hudební pořad Cesty za slávou české hudby.
Pěvecký sbor starších dětí zazpíval obyvatelům hroznětín-
ského domu pokojného stáří. Uskutečnilo se také školní
kolo dějepisné olympiády. Dva nejlepší žáci postupují do
kola okresního. P. Šnoblová a P. Benešová mají za sebou
účast v soutěži O historii Karlovarského kraje. Pokračují be-
sedy s ostrovskými policisty. Pí uč. Hladíková se zúčastnila
v rámci projektu Socrates semináře v italském Miláně. Ve
čtvrtek 6. 1. 05 od 14,30 do 17 hod. se na naší škole usku-
teční návštěvní odpoledne. Všechny srdečně zveme. Zápis
žáků do 1. tříd a přípravných ročníků se bude konat v so-
botu 15. 1. 05 od 9 do 12 hod. a v pondělí 17. 1. 05 od 14
do 17 hod. Velmi se těšíme na nové žáčky. 

Mgr. Jana Paříková   

Základní umělecká škola
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Hrají: Petr Nárožný, Jiří Ptáčník, Richard Pawling, Václav Vydra,
Dana Morávková, Jana Brejchová, Květa Fialová režie: režie
Pavel Háša.
Tři příběhy (Poznání šokem, Stopy holubic, Já jsem Herbert),
které nám autor líčí, jsou velice směšné, ale velice lidské. V ji-
stých obměnách mohou potkat každého z nás. První z nich - to
je zdrcující touha uplatnit se, zviditelnit se, dosáhnout úspěchu
stůj co stůj; druhá je o tom, jak veškeré vžité představy o “po-
svátném svazku manželském” mizí, jakmile více než zralému

muži přeběhne přes cestu půvabné mládí; a konečně třetí - di-
alog starých manželů, jimž se vzpomínky na minulý život
a lidé, s nimiž měli co dělat, pletou až k absurditě. Všechny ty
postavy pojednal autor s bujarým humorem, ale současně s lás-
kou; smějeme se jim, ale nevysmíváme, protože nás současně
dojímají a cítíme k nim sympatii - mnozí možná i empatii.
V současnosti se  tato inscenace řadí mezi nejlepší komedie na
naší divadelní scéně, o čem svědčí i fakt, že má za sebou více
než 350 úspěšných repríz.            Jaroslava Rošková, DK Ostrov

Doktoři a páni doktoři
Chceme, nechceme, tělo každého z nás občas vypovídá posluš-
nost. Někdy je to dáno geny, někdy osudem, věkem, velmi
často naší životosprávou atd. V takových případech vyhledáme
lékaře. Co se mne týče, mám při vší smůle kolem mého nepo-
slušného těla štěstí na dobré lékaře, kteří mne v pravou chvíli
podrží za ruku: To se pak neduhy zvládají lépe. Vzhledem
k silné motivaci pro život, když už ani veliká sebekázeň, podr-
žení za ruku mým lékařem, sestřičkou nestačí, musím do ne-
mocnice. V poslední době se hodně mluví a píše o nemocnici
v Karlových Varech. Nyní jsem si tam pobyla týden na neurolo-
gickém oddělení. Pokud bych měla ohodnotit péči lékařů, sest-
řiček, personálu, bylo by to 1*. Poslední léta častěji pobývám
v nemocnici v Ostrově, většinou na chirurgickém oddělení.
Stručně řečeno: důvěra, spokojenost. Nevím, co napsat o tom,
jakým způsobem absolvuji příjem na dotyčné oddělení, který se
koná na žurnálu. Pokaždé tam sedí jiný pan doktor, který drti-
vou většinu času věnuje počítači, do kterého zaznamenává
údaje. Při posledním příjmu jsem měla pocit, že my důchodci
a hlavně důchodkyně v Ostrově jsme přemnoženi a neměli by-
chom pány doktory obtěžovat. Na dotaz pana doktora: „A čo ja
s tým?“ se mi hrozně žádalo odpovědět krátkým slovem, které

začíná na „h“. Vůle žít byla silnější, a tak jsem nadechla,
vydechla, octla se na lůžkovém oddělení, kde se mi dostalo ma-
ximální péče. Nezabrousila bych do těchto problémů, kdyby šlo
jenom o důchodce. 18tiletý vnuk po úrazu při tělocviku svěřil
své koleno do péče nevím kolikátého předchůdce nynějšího
pana doktora ze žurnálu. Týden mu odsával vodu, a nevím co
všechno. Teprve po urgenci poslal vnuka k odborníkovi. Vnuk
absolvoval druhou operaci kolena. Žel, musel do Karlových
Varů, přestože v naší ostrovské nemocnici jsme měli ortope-
dické oddělení, které bylo uznáváno, jako jedno z nejlepších
v regionu. Ono se nám asi přece začne blýskat na lepší časy.
V televizi jsem viděla, jak jeden velkorysý sponzor daroval ost-
rovské nemocnici polohovací lůžko, které bude umístěno na
nadstandardním pokoji chirurgického oddělení.      

Emilie Mašková, Ostrov

Vážení čtenáři, napište, i Vy jaké máte zkušenosti s nemoc-
nicí v Ostrově

Omluva: Tento příspěvek byl uveden v obsahu minulého čísla,
ale v čísle jste ho nenašli. Redakční rada Ostrovského měsíč-
níku se omlouvá čtenářům za technickou chybu.                   

RR OM

PLÁN VYSÍLÁNÍ NA LEDEN
Datum: 6. ledna  (čtvrtek), 
moderuje: Helena Kyselá Program: Zprávy, Novoroční projev
starosty města Ostrov Jana Bureše, Pořad: S-MIX,
Dokument: SOU automobilní a strojírenské Ostrov, Pořad:
ZŠ J. V. Myslbeka, Informační servis.

Datum: 13. ledna (čtvrtek), 
moderuje: Jana Pavlíková Program: Zprávy, Host ve studiu:
Pavel Hladík,O16-Krajské centrum Karlovy Vary, téma: tak-
tová doprava, Pořad: Školní střípky /Gymnázium Ostrov/,
Pořad : Kulturní Měšec, Dokument: SOU automobilní a stro-
jírenské Ostrov, Informační servis.

Datum: 20. ledna (čtvrtek), 
moderuje: Program: 15:00 Přímý přenos z jednání zastupi-
telstva

Datum: 27. ledna (čtvrtek), 
moderuje: Jana Pavlíková Program: Zprávy, Host ve studiu:
Pavel Bokůvka, velitel MP Ostrov, téma: dotazy diváků.,
Pořad: Videotip, Dokument : SOU automobilní a strojírenské
Ostrov, Informační servis

Upozornění:
Změna pořadů bude vyhrazena! Informace jsou uvedeny
v Informační smyčce. Jakékoli návrhy, připomínky, nebo
dotazy (i pro naše hosty) telefonujte na 353 613 694 nebo
pište na: studio@tv-ostrov.cz, nebo můžete zaslat textovou
zprávu na tel.: 776 696 133

Premiéra vysílání: 
čtvrtek 18.00 hodin (v případě Zastupitelstva od 15.00 hod.),
opakování vysílání: čtvrtek 19:00 hodin až pátek 10:00 hodin
dopoledne, v ostatní dny vysíláme Informační smyčku.

Upozornění KTV Ostrov:

Vážení diváci,
od 1. 1. 2005 dojde k úpravě poplatků za šíření TV programů:

Základní nabídka, měsíčně ............. 100,-
Základní nabídka, ročně .............. 1 100,-
Rozšířená nabídka, měsíčně ........... 270,-
Rozšířená nabídka, ročně ............ 2 970,-
HBO zůstává stejné, tedy 280,- za měsíc.   

K 25.10 2004 došlo k úpravě programové rozšířené nabídky.
Za skončený program Supermax bylo zahájeno vysílání

programu Minimax s obdobným obsahem. Dále bylo zahájeno
vysílání programu Romantica a Private Gold. Od 1.1.2005 bude

zařazen program Foxkids a STV 1. Od stejného data bude
zrušeno vysílání stanice Viva a nahrazeno také hudebním

programem VH 1. Sledujte na našich 
WWW stránkách KT Ostrov a infosmyčce.

ZE ZÁZNAMŮ MP OSTROV
1. 10. 04  9:45 hod  - Darebák
Opakované krádeže krytů kanálových výpustí nedaly spát stráž-
níkům MP. Během šetření vyšlo najevo, že ve sběrných surovi-
nách u Ferony se nachází 5 kanálových krytů. Přivolaný pra-
covník MěÚ Odboru správy majetku města bezpečně poznal od-
cizený majetek města. Kanálové kryty putovaly na své místo,
pracovník sběrných surovin se musí zpovídat PČR Ostrov.
10. 10. 04  20:22 hod.  Šťastný konec
Strážníci vyjeli k žádosti o pomoc v ul. Horská. Starší paní ne-
otevírala a byla obava o její život. V rámci spolupráce stráž-
níci přivolali na místo  ostrovské hasiče, kteří po žebříku vlezli
oknem do bytu. V bytě nalezli spokojeně spící ženu, která za-
pomněla vyndat klíče ze zámku. Inu šťastný konec.
11. 10. 04  19:05 hod.  Taxislužba 
Na tísňovou linku 156 zavolal neznámý muž a žádal převoz
ke své matce do Ostrova. Jako důvod uvedl, že už není scho-
pen chodit, jelikož je silně pod  vlivem alkoholu. Strážníci se
stoickým klidem muži vysvětlili, jaký je rozdíl mezi policií
a taxislužbou, co je tísňová linka 156 a k jakému účelu slouží.
Muž i přes opilost pochopil. Bohužel se nejedná o ojedinělou
věc zneužití tísňové linky.
4. 11. 04 16:00 hod.  Volební kampaň
Stížnost prostřednictvím linky 156 přijali strážníci MP. Jednomu
z občanů města se nelíbil hluk z právě pořádané předvolební
kampaně politické strany. V rámci stížnosti padala ostrá slova.

Marně se strážníci snažili muži vysvětlit, že se jedná o povole-
nou akci, která žádným způsobem neruší veřejný pořádek
a klidný chod města. Muž nicméně stále trval na svém a dodal:
„Jak je to možné, zajímá někoho, jestli se ten rachot bude ně-
komu líbit? Jsou to fašistické móresy!“ dodal a zavěsil. Škoda,
někdo patrně nepochopil, co je to demokracie.
18. 11. 04   8:32 hod. - Bordelář
Opět se jeden z občanů tohoto města rozhodl, že si před domem
v ul. Kollárova založí skládku. Nestačil mu funkční sběrný dvůr
a nepotřebný nábytek pohodil okolo popelnic. Strážníci ohodno-
tili snahu „o nevzhledné město“ dle zákonných možností. Jen
na nás občanech záleží, jak bude v Ostrově čisto. 
26. 11. 04  03:14 hod.  Lidská blbost je nebetyčná
Opět někdo z „inteligentů“ posunul odpadní nádoby do
středu silnic. Strážníci zjistili na několika místech ve městě
různé překážky bránící jízdě vozidel a ohrožující bezpečnost
na silnici. Všechny překážky strážníci  vrátili na určená místa.
Řidiči projíždějících vozidel ani netušili, že jim strážníci právě
zajistili klidnou a ničím nerušenou jízdu už tak dosti kompli-
kovanou všudypřítomnou mlhou. Bohužel nikdo z občanů ni-
koho neviděl ani neslyšel. Doufáme, že si s těmito hlupáky
brzo popovídáme z očí do očí a aby se tak stalo co nejdříve,
potřebujeme pomoc obyvatelů města, kteří mohou v kterou-
koli denní i noční hodinu volat na linku 156 nebo mobilní te-
lefon 777 766 074.            Pavel Bokůvka - velitel MP Ostrov

11. února, 19.30 hod., divadelní sál DK Ostrov, Robert Anderson

VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM, KDYŽ TEČE VODA



Na stěny ústřední haly v ostrovském Letohrádku namalo-
val někdy v posledním desetiletí 17. století italský malíř
pravděpodobně Paolo Manni osm výklenků a v nich osm
stojících postav. Matoucí, na konci 17. století u nás vzácná
a jen italskými malíři prováděná malba, vytváří tu na
ploše stěn iluzi trojrozměrnosti. Osm postav mužů i žen ve
výklencích patří k okruhu barokních, tehdy velmi oblíbe-
ných alegorií ztělesnění vlastností, stavů, živlů a mnoho
jiných, pro nás dnes už dost zašifrovaných sdělení.
Objevuje se tu Síla, Statečnost, Mír, Vláda a další, v úhrnu
oslava tehdejšího pána Ostrova, kterým se v roce 1690
sňatkem s poslední princeznou sasko-lauenburskou
Sibyllou Augustou stal bádenský markrabě Ludwig
Wilhelm /1655-1707/. V malbách Letohrádku se zacho-
val odlesk ctností a zásluh tohoto velkého vojevůdce, vrch-
ního velitele císařské východní armády, která úspěšně brá-
nila Evropu před tureckou expanzí. Turecká či osmanská
říše získala totiž během tří staletí své existence /založena
1299/ kontrolu nad celou jihovýchodní Evropou, Černo-
mořím, zeměmi Blízkého východu i severní Afriky a zna-
menala pro Evropu neustálé ohrožení.Roku 1529 oblehla
turecká vojska samu Vídeň, aby dobyla i toto „zlaté ja-
blko“. Neúspěšné tažení opakovala znovu v roce 1683 za
sultanátu Mehmeda IV. Očitý svědek velkolepého nástupu
osmanské armády jej pln údivu popsal : „ S východem
slunce zahájil průvod pašův kvartiermeister se dvěma
koňskými ohony na žerdi / odznaky hodnosti /, za ním
následovalo 8000 janičárů, velitel /aga/ se dvěma koň-
skými ohony a třemi hedvábnými vlajkami, 50 dobrovol-
níků s levhartími kůžemi přes ramena, potom 80 pážat od
dvaceti do čtyřiadvaceti let v pancířích se zářícími přil-
bami a červenými hedvábnými rouškami. Kolem pasu jim
visely bohatě vyšívané toulce, v rukou drželi bambusová
kopí. Dále 4 vlajkonoši s bílou, zelenou, červenou a žlu-
tou vlajkou a skupina hudebníků, nato dvůr velkovezíra,
nejpočetnější a nejnádhernější, jaký kdy byl spatřen, ve-
zírovi oblíbenci, 40 agů v sobolích kožešinách s bohatými
čabrakami, stříbrnými třmeny a uzdami, za nimi koně
a 30 bohatě oděných pážat, koňské ohony na modrých
a červených žerdích a 7 koní se znaky na sedlech, palcáty
a šavle po stranách jedno zářivější než druhé …“. Turci
měli totiž mimořádnou zálibu ve zdobnosti svých zbraní
a jezdecké výstroje. Tehdejší, opět úspěšné obrany Vídně
se zúčastnil i markrabě Ludwig Wilhelm Bádenský, který
pro své strategické schopnosti a odvahu získal už ve svých
osmadvaceti letech hodnost generála a po řadě dalších ví-
tězných bitev také čestný přídomek „Türkenlouis“ snad
Turecký Ludvík či „štít Říše“. U nepřátel se pak stal obá-
vaným „rudým králem“ pro svůj červený plášť a mimo-
řádnou bojovnost. Válka o dědictví falcké, která vypukla
1688 na opačné, západní hranici Říše, připravila však me-
zitím markraběte o jeho statky pozemské. Rodová rezi-
dence v Baden-Badenu ležela v troskách, francouzskými
vojsky vypleněné a spálené Bádensko se takřka vylidnilo.
Sňatkem s bohatou dědičkou mnoha českých panství zís-
kal markrabě novou, dočasnou rezidenci v Ostrově a ob-
razy hlásající jeho významný podíl na záchraně „západ-
ního světa“ se ještě dříve než v pozdějším sídle rastatt-
ském zámku objevily v ostrovském Letohrádku. Další upo-
mínkou na dramatické desetiletí tureckých válek se stal
dnes už bohužel jen z fotografií známý- „záslibný oltář“

OOSSTTRROOVVSSKKÝÝ  měsíčník --  ŘŘÍÍJJEENN  22000044ssttrr..  66

Otisky historie
v klášterním kostele a právě tak nenávratně ztracený sví-
cen, stojící na podkovách vojevůdcova bitevního koně.
Před rozhodnou bitvou u Slankamen, na Dunaji, mezi
městy Bělehrad a Novi Sad 18. srpna 1691, slíbila mladá
markraběnka zřídit oltář jako dík za přežití a vítězství
„svého pána“, což pak také učinila. Markrabě tehdy do-
kázal s méně než polovičním počtem vojáků porazit tu-
reckou přesilu a získat nevídanou válečnou kořist : zbraně,
koně a velbloudy, prapory a drahocenné koňské postroje,
stany, látky a koberce. Spolu s tureckými trofejemi z ost-
rovské sbírky vévodů sasko-lauenburských a po spojení se
sbírkami protestantské větve rodu Bádenských, markrabat
Baden-Durlach, vznikl tak jeden z největších a nejúplněj-
ších evropských fondů skvělých uměleckořemeslných děl
z této oblasti, tzv.Turecká kořist, vystavená dnes
v Bádenském zemském muzeu v Karlsruhe. Vítězství
u Slankamen znamenalo začátek definitivního ústupu
a úpadku turecké moci v Evropě a bylo náležitě slaveno.
Ludwig Wilhelm byl odměněn hodností generalleutnanta,
udělenou Habsburky jen pětkrát, prstenem od císaře a řá-
dem Zlatého rouna, který dodnes ovíjí kamenné alianční
sasko-lauenbursko-bádenské znaky na Bílé bráně a na prů-

čelí Einsiedelnské kaple. Završení a konečné vítězství sta-
letí trvajících bojů - mír v Karlovaci roku 1699,už však
ověnčil hlavu jeho mladšího následníka a bratrance,
prince Eugena Savoyského. Markraběte Ludwiga
Wilhelma, předního ze svých vojevůdců, převelel totiž cí-
sař koncem roku 1692 na západní hranici Říše, do
Horního Porýní. I zde se sice stal spolehlivým „štítem
Říše“proti francouzské agresi, byl to však nicméně ústup
ze slávy a spolu s válečným zraněním i s neúspěšnou kan-
didaturou na polskou korunu v roce 1696 znamenal velké
životní zklamání a stejně jako nesplacené císařské dluhy
a rozvrácená země vedl k předčasné smrti teprve dvaapa-
desátiletého Ludwiga Wilhelma v sotva dostavěném ras-
tattském zámku 4. ledna 1707. Děsivé, doslova krvavé
děje tureckých válek i osudy osobnosti, která se na nich
celoživotně a velmi konkrétně podílela, se sice odvíjely da-
leko odtud, nechaly však i v Ostrově své otisky. Také
ovšem i ty skryté, v životech našich dávných předchůdců,
ostrovských měšťanů, kteří po generace nepřestávali pla-
tit „tureckou daň“ a odevzdávat své syny verbířům.          

Z. Čepeláková
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