
Pozvání do Letohrádku
Ostrovský Letohrádek v zámeckém parku otevřel 28. dubna svým návštěvníkům brány nové sezóny. Zahajuje ji jedna z letošních základních výstav – soubor tapiserií pražské autorky, textilní 
výtvarnice Jenny Hladíkové. Tento výtvarný projev  představil v Ostrově  před dvěma lety už její manžel , Jan Hladík, výstavou svých nezapomenutelných figurálních kompozic. Tapiserie či nástěnné 
koberce představují velmi starou oblast textilní tvorby, zpočátku především účelového a dekorativního charakteru – měly zateplovat stěny chladných místností a zároveň je zdobit. Postupně dostávaly 
stále častěji  podobu  dílenského reprodukování malířských děl či přímo pro tento účel významnými umělci navrhovaných kartonů. Vrcholů této tvorby bylo dosaženo v  16. a 17. století, a to v 
Nizozemí- Vlámsku a ve Francii, kde  vznikla roku 1662 Královská manufaktura, pojmenovaná pro slavném barvíři Gobelinovi. Odtud také dodnes používaný název pro tapiserii, tkanou na stavu 
technikou rypsového útku – „gobelín“. Původně šlo o dvě oddělené etapy, práci umělce - autora návrhu a řemeslníků - tkalců, kteří návrh převáděli do tkané podoby. Gobelíny Jenny Hladíkové, 
absolventky Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, patří do oblasti tvorby autorské, která se u nás intenzívně rozvíjí od druhé poloviny 20. století. Autor sám realizuje vlastní návrh. Nejde tak 
už o pouhé reprodukování kresby či malby, ale o umělecké dotváření a naplňování autorovy původní představy.  Zvládnutí výtvarné i řemeslné stránky celého procesu, pochopení a uplatnění všech 
přirozených vlastností textilního materiálu i výrazových možností jeho zpracování směřuje k specifickému, mimořádně silnému působení díla, k zvýraznění a prohloubení jeho obsahové výpovědi. 
Autorská tapiserie tak nabývá účinnosti svébytného uměleckého díla. Dvanáct monumentálních autorských tapiserií Jenny Hladíkové dokládá na vrcholné úrovni  všechny hodnoty tohoto, na čas 
a dlouhodobé soustředění tak náročného výtvarného projevu. Od ranějších prací, využívajících bohatých struktur  nerovnoměrně spřádané vlny až po současné, výhradně gobelínovou technikou 
tkané přírodní a krajinářské náměty, které nesmírně působivě postihují vztah člověka ke světu, pohledy, které jsou zároveň 
zamyšlením a hledáním  podstatného. Soubor gobelínů, jimž se už dostalo u nás i v zahraničí  mnoha ocenění, doplňují autorčiny 
grafické listy a akvarely. Výběr z vlastních sbírek galerie představuje soubor sedmdesáti grafických listů, nazvaný podle svého 
tématického zaměření „O věcech přírodních“. Řada českých grafiků, mezi nimi i Jiří John, Ladislav Čepelák či Kamil Lhoták, se 
ve své tvorbě z druhé poloviny 20. století začala zabývat přírodními jevy, viděnými nově, z nejrůznějších úhlů, reflektovanými  
v mnoha  rozmanitých podrobnostech - na zemi, pod zemí i ve vzduchu -  vegetací, půdou, vodou, nerosty i živly. Obě výstavy 
potrvají do 30. června a i v tomto roce uvítá Letohrádek své návštěvníky denně, kromě pondělí a úterý, od 13. do 17. hodiny.

Z. Čepeláková

Před šedesáti lety
končila druhá světová válka – také v Ostrově. Dnes ji tu připomíná snad jen deska na zdi 
ostrovského zámku : „Na paměť obětí, umučených fašisty v koncentračním táboře Ostrov“. 
Cvičný či průchozí tábor, jedna z poboček koncentračního tábora ve Flossenbürgu, byl v Ostrově 
zřízen na začátku března roku 1939. Byli sem sváženi zatčení, politicky nežádoucí sociální 
demokraté a komunisté a také židovští obyvatelé ze západních Čech. Někteří byli po čase 
propuštění, většina však postupně deportována do velkých koncentračních táborů. Podle 
vzpomínek těch nemnohých, kteří přežili, byl pobyt v ostrovském zámku nepředstavitelně krutým 
začátkem jejich další strastiplné cesty do Dachau, Buchenwaldu, Sachsenhausenu. Počet obětí 
– utýraných nebo nesnesitelné utrpení sebevraždou řešících vězňů – se dodnes nedá přesně určit. 
Doklady – pokud existovaly – nebyly nalezeny a údaje pamětníků se rozcházejí. Nepochybně, a 
to i podle informací z německé strany, šlo o desítky vězňů, hlavně židovských, někteří z nich i 
s uvedením jmen. Zemřeli ovšem na následky krutého zacházení i mnozí z propuštěných.Tábor 
v ostrovském zámku se od srpna či září roku 1939 údajně změnil  v ubytovnu pro německé 
občany – repatrianty z jižní Evropy a později ve výstrojní sklady SS. I nadále zde pracovali 
vězňové z ústředního tábora ve Flossenbürgu. Koncentrační tábor Flossenbürg byl zřízen v květnu 
1938 jak pro internaci kriminálních živlů, tak politických odpůrců režimu, Židů a Romů, později 
i válečných zajatců. Flossenbürg leží na polovině cesty mezi českým Tachovem a německým 
Weidenem, nedaleko státní hranice. Tábor zde vznikl  také s ohledem na bohaté naleziště 
žuly v okolí, vězňové v lomech zpracovávali materiál pro kamenický podnik SS, od roku 1942 
pracovali také ve zbrojním průmyslu. Tábor se šestnácti dřevěnými objekty / 50 x 8 m / obývalo 
zpočátku asi 2.500 , v době osvobození – 23.4.1945 -  už na 15.000 vězňů. Celkem tudy prošlo 
asi 100.000 mužů, z nichž  třetina nepřežila těžkou práci a katastrofální životní podmínky. Již 
následujícího roku po osvobození americkou armádou byla z iniciativy bývalých polských vězňů 
upravena část tábora na památník, vysvěcený 27.10.1946 a postupně doplňovaný do dnešní 
podoby. Zachována zůstala vstupní brána  / Arbeit macht frei – Práce osvobozuje / a některé 
objekty s oplocením, vybudována kaple, jejíž věž je bývalou věží strážní, židovská modlitebna a 
čestný hřbitov obětí s pyramidou popela. Památník koncentrační tábor Flossenbürg shromažďuje 
i nadále všechny informace a obrazový materiál, také z míst tzv. komand, odloučených táborů, 
kterých bylo 85. V Čechách to byly, kromě Ostrova, Korunní, Olšová Vrata, Holýšov, Kraslice, Nová 
Role a Svatava. Na letošní, jubilejní rok připravuje vedení památníku velkou výstavu dokumentů, 
memento pro další generace. S prodlužující se válkou a stále větším počtem bojišť ubývalo v Říši 
pracovních sil. Měli je nahradit vězňové koncentračních táborů, váleční zajatci a totálně nasazení 
z různých okupovaných území, z malé části i získaní dobrovolně, náborem. V Ostrově, kromě 
vězňů, pracujících ve skladech SS a ubytovaných v hostinci U Westfálce / dnes Myslivna /, byl 

zajatecký tábor zřízen v kuželníku hostince Elysium / dnes U růže /, asi 50 francouzských, 
srbských a později také italských zajatců udržovalo železniční trať do Jáchymova. Podle potřeby 
byli přidělování i na zemědělské práce Dalším centrem byl Nová Víska. Od roku 1943 pracovalo 
na 60 Poláků a Ukrajinců v ostrovské porcelánce. Ve vzorníku leptaných dekorů z té doby se 
objevuje jméno Petr Ščegolev. Téhož roku byly u továrny Teerag postaveny dva dřevěné objekty 
pro sovětské válečné zajatce, zařízení s mimořádně přísným režimem. Existují plány i soubor 
oněch nařízení. Ve všech táborech, byť i s odstupňovanými možnostmi pohybu, vládly neúnosné 
hygienické a stravovací podmínky, jejichž následky hrozily epidemiemi. Počet nedobrovolných 
obyvatel tehdejšího Ostrova daleko přesahoval možnosti tohoto města. Podrobnostmi o průběhu 
válečných let se zabývala výstava „Ostrov za druhé světové války“, kterou připravil Military klub 
Forest Storm v Ostrově v Městském domě dětí a mládeže. V letošních jubilejních květnových 
dnech bude jistě pamětní deska na ostrovském zámku pietně ozdobena květinami. Měli bychom 
však vzpomenout, kdykoliv ji míjíme cestou na procházku krásným zámeckým parkem, všech 
těch, jejichž stopy v Ostrově zůstaly, všech těch, kteří měli svá jména, rodiny, touhy a plány, a 
tady všechno ztratili. I za nás.

Z.Čepeláková

15.3.1939 byl v bývalém zámku zřízen jeden z prvních koncentračních táborů na území České republiky



Změna stavu obyvatel 
města za březen 2005
narodilo se 11 dětí, zemřelo13 občanů, přistěhovalo se 17 občanů
odstěhovalo se 12 občanů, sňatek uzavřelo 5  manželských párů.
Celkový   počet   obyvatel   města Ostrov k 31. 3. 2005  byl 16 994. 

Venkovní hrací plochy a 
pískoviště
Provozovatel pískovišť a venkovních hracích ploch (v našem případě 
město Ostrov)  je  povinen dodržovat náročná hygienická kritéria. 
Například  pískoviště musí být oploceno, případně zakryto, musí se 
odvětrávat, náročně čistit a  kontrolovat. V loňském roce se nám 
podařilo zajistit oplocení u 9 pískovišť, na kterých v letošním roce 
budeme zajišťovat  kontrolu a údržbu včetně provádění hygienických 
rozborů písku . Jedná se o tyto venkovní hrací plochy: 
                                              
• Dětské hřiště  Vančurova ulice   mezi čp. 1087-8 a 1085-6
• Dětské hřiště mezi ulicemi Horská a Borecká pod čp.940-2
• Dětské hřiště  za rest. „KOLEČKO“ Ostrov
 mezi Masarykovou a Kollárovou ulicí pod čp. 1338-9
• Dvě dětská hřiště v Zámeckém  parku Ostrov
 naproti objektu kláštera 
• Dětské hřiště  Seifertova ulice  Ostrov pod budovou DIAMOS 

Ostrov u čp. 658-9
• Dětské hřiště Jungmannova ulice za čp. 1254-64
• Dětské hřiště za I.ZŠ – Družební ulice u čp. 1275-1282
• Dětské hřiště v ul. Odborů mezi čp. 619 a 620
V letošním roce se připravují k oplocení další 4 pískoviště, a to 
v ulicích Komenského, Šafaříkova,  Kollárova a  Štúrova pod čp. 
920-1. V souvislosti s úpravami někde dojde k rozšíření hrací 
plochy či k přesunu na vhodnější místo v rámci vnitrobloku. Ostatní 
pískoviště, která nebudou tímto způsobem zabezpečena, nebudou 
prozatím rušena, ale nebude se na nich provádět hygienický 
dozor a pobyt dětí zde bude na vlastní nebezpečí. Je nutné ale 
konstatovat, že v našem městě nebyly hlášeny případy nákazy 
dětí z hygienicky závadného písku . Pokud se budou ještě tato 
pískoviště využívat, můžeme z naší strany zajistit i jednorázovou 
výměnu písku. Závěrem bychom chtěli apelovat na chovatele 
domácích zvířat, zejména psů a koček, aby důsledně dodržovali 
zákaz vstupu se zvířaty do všech pískovišť a venkovních hracích 
ploch, které jsou určeny výhradně dětem!

Odbor SMM            

Obytný soubor Klášter 
Ostrov
Na jednání Rady Města Ostrov dne 12. 4. 2004 byl schválen příjem 
nových žádostí o byty v obytném souboru Klášter Ostrov. Žádosti se 
budou přijímat na odboru sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení 
sociálně právní ochrany Městského úřadu v Ostrově v termínu od 
1. 5. 2005 do 31. 5. 2005. Příjem žádostí se řídí Pravidly postupu 
při obsazování bytů v obytném souboru Klášter Ostrov, která 
byla schválena usnesením Rady Města Ostrov dne 1. 3. 2005. 
V obytném souboru Klášter Ostrov jsou k dispozici byty zvláštního 
určení – bezbariérové, určené pro těžce zdravotně postižené 
občany. Žádosti o tyto byty lze rovněž podat ve shora uvedeném 
termínu. Bližší informace je možno získat na www.ostrov.cz, 
telefonicky na tel. č. 353 801 208, příp. osobně na adrese Městský 
úřad Ostrov, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně 
právní ochrany, Klínovecká 1204, Ostrov, přízemí. č. dv. 10.

vedoucí OSPO, M. Světlíková

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Plán turistických akcí pro veřejnost v květnu 2005:
07. 05. Horní Hrad – co nového na hradě Hauenštejn? 
14. 05. Z Doubí do Doubí údolím řeky Ohře
21. 05. A. Zájezd do Prahy – Chodovská tvrz, Galerie Hajný  
            a Průhonický park B. Horní Blatná - Potůčky
28. 05. Pernink – Abertamy – Pstruží - Hroznětín
04. 06. Černá skála u Klínovce – dobytí kóty 1.130 m n.m.
Bližší informace (doba odjezdu, počet km, org. pokyny) budou 
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 adrese 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. F. Wohlmuth, předseda odboru KČT, při TJ Slovan K. Vary

Poradna pro rodiče a děti
Ve své činnosti pokračuje poradna pro děti a rodiče, kterou zajistilo 
Město Ostrov v rámci Koncepce řešení patologických jevů u dětí 
a mládeže. Termíny poradny: 11. 5. a 15. 6.  2005 od 16.00 
do 18.00 hod. Poradnu mohou navštívit děti, rodiče nebo děti 
v doprovodu rodičů. Náplní poradny je první kontakt, poradenství a 
krizová intervence v oblasti užívání drog, alkoholu, šikany, krádeží, 
výtržnictví a jiných problémových chování dětí, dále zanedbání 
výchovy dětí, pohlavního zneužívání dětí včetně dětské prostituce. 
Poradna je umístěna v Domě kultury v Ostrově, č. dv. 115. 

Prázdninový provoz 
mateřských škol, družin
a školních jídelen
Z rozhodnutí  rady  města  bude  v červenci  a  srpnu 2005 
zrušen provoz  v družinách  a  školních jídelnách   základních 
škol v Ostrově.
Prázdninový provoz mateřských škol bude zajištěn takto:
- ve dnech  od   4. 7.  do   22. 7. 2005
 bude   otevřená MŠ Krušnohorská,
- od   25. 7.   do   12. 8. 2005
 bude   v provozu MŠ  Masarykova,
- ve dnech od 15. 8.  do  26. 8. 2005
 bude provoz zajištěn  v MŠ při ZŠ J.V. Myslbeka.
Podrobné informace o podmínkách a možnostech umístění dítěte 
v jiné mateřské škole, se rodiče dozvědí od ředitelek své kmenové 
mateřské školy.

 D. Shánělová, referentka odboru KS

Finanční příspěvky 
města na akce a činnosti 
z oblasti sociální, 
sportovní a kulturní
V loňském  roce  Město  Ostrov  formou   sponzorských příspěvků 
rozdělilo  mezi   žadatele  600.000,-  Kč.  V únoru  2005   
posuzovala komise pro poskytování příspěvků  města  žádosti  
na rok 2005.   Její návrhy bude poté projednávat Rada  a  
Zastupitelstvo  Města Ostrova.
V současné době   –   až  do  31. května  2005   -    mohou zájemci 
o příspěvek  na   činnost nebo  jednotlivou  akci,  konanou  ve 
druhém pololetí   2005,  podat   písemnou  žádost     v  podatelně    
Městského úřadu v Ostrově.

Dagmar Shánělová, zast. asistentka komise 

Městská knihovna – květen
Městská knihovna děkuje všem svým čtenářů za trpělivost 
a pochopení s uzavřením knihovny z důvodu revize. Rovněž 
děkujeme za Váš zájem o knihovnu a knihy, který se projevil  
rekordní návštěvou ve čtvrtek 14. dubna – knihovnu navštívilo 367 
čtenářů a půjčilo si 1205 knih.
11. 5. ve 14.00 hod pro seniory, ale nejen pro ně – přednáška 
npor. Zdeny Papežové  „Jak si chránit své bezpečí“. Tato přednáška 
postihuje různé formy nebezpečí, které nás obklopují a zároveň 
nabízí řešení, jak se ubránit. Rezervujte si prosím místa.
1. -  30. května pořádá knihovna za podpory města Ostrov soutěž 
pro všechny školy – „Superčtenáři“. Podmínky soutěže na www. 
knihovna.ostrov.cz a v knihovně. Vítězná třída obdrží sladkou 
odměnu.
27. 5. „Celostátní Bambiriáda 2005“. Terasa knihovny 14.00 
- 16.00, přehled volnočasových aktivit pro děti a mládež, soutěže, 
vytvoření provazu přátelství. 
Podrobnosti ke všem akcím najdete na tel. 353 842 528, osobně 
v knihovně nebo na  www. knihovna.ostrov.cz.

Římskokatolická farnost 
Ostrov informuje a zve :
V květnu pokračuje doba velikonoční. Ve čtvrtek 5. května v ní 
oslavíme ještě Nanebevstoupení Páně, vzpomínku na jeho 
rozloučení s učedníky. Tehdy Ho mohli naposledy spatřit a dostali 
slib, že s nimi bude „po všechny dny až do konce světa“. V neděli 
8. května je sedmá neděle velikonoční, zároveň svátek Panny 
Marie Prostřednice všech milostí a Den matek. Další neděli,
15. května končí velikonoční doba slavností Seslání Ducha 
svatého – svatodušní svátky a začíná běžné období, trvající až do 
adventu. V květnu si připomeneme také slavnost Nesjvětější Trojice 
– v neděli 22.5. a po ní, ve čtvrtek, slavnost Těla a krve Páně 
-  svátek Božího Těla.
-  Pravidelné bohoslužby v kostele sv.Michaela :
neděle – v 9 h., ve 12  h. řeckokatolická mše svatá
úterý, čtvrtek, pátek – v 18 h., 
středa – v 8 a v 18 h – adorace
sobota – v 17 h. bohoslužba v kapli Penzionu pro důchodce
-V sobotu 7. května v 15,30 h. zveme zájemce k prohlídce kostela 
sv.Michaela s odborným výkladem.
-  Výstavku  Jan Pavel II. – knihy, snímky, dokumenty, kterou 
připravila farní knihovna ve farním sále, si můžete prohlédnout 
vždy ve čtvrtek v 15 – 18 h., v neděli po mši svaté, v sobotu 7. 
května od 16 h. Další termíny lze dohodnout na tel.č. 353843817
-  Farní knihovna je otevřena pro všechny zájemce vždy ve čtvrtek 
od 15. do 18. h., v neděli po mši svaté / 9,45 – 10,30 /.
Půjčujeme teologickou literaturu i beletrii, 
objednáváme knihy křesťanských nakladatelství.
Koncerty Ostrovského varhanního jara nemůžeme v tomto roce 
uskutečnit, protože varhany v kostele sv.Michaela čeká generální 
oprava. Je velmi nákladná a trvá delší dobu. Přesto věříme, že se 
naše varhany zase rozezvučí a pozveme opět vrcholné interprety. 
Děkujeme za vaši přízeň.

L. Hanzlová

Ostrovský měsíčník 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.
Grafická úprava, zlom a tisk:  Dolejší Karlovarská tiskárna s.r.o., 
Šéfredaktor: Lenka Bardová. Redakční rada: Bc. Jan Bureš, Milan 
Matějka, ing. Marek Poledníček, Bc. Jitka Samáková, Vojtěch 
Písačka.
Příspěvky a dotazy: podatelna MěÚ 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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MÁJOVÝ TROJLÍSTEK 
INFORMUJE
Že jsme školou se „sportovním duchem,“ o tom vás 
informujeme v každém vydání OM. Jen občas se zmíníme i o 
našich dalších aktivitách. Dnes tak ale učiníme. Po prosincové 
katastrofě v jihovýchodní Asii se po celém světě uskutečnila 
celá řada akcí na pomoc postiženým oblastem. Ani naše škola 
nezůstala pozadu. Uspořádali jsme sbírku, jejíž výtěžek – 10 
430,- Kč – byl odeslán na dětský světový fond Unicef. Věříme, 
že i naše „troška do mlýna“ poputuje tam, kde je jí nejvíce 
třeba – dětem. Děkujeme všem, kteří přispěli. Jarní měsíce jsou 
přímo nabity sportovními soutěžemi. Konec školního roku je už 
v našem podvědomí a my se snažíme stihnout vše, co dlouhá 
zima nedovolila. Ukázalo se, že silnou zbraní našich dětí je 
vybíjená. Děvčata 1. stupně prošla neohroženě okrskovou i 
okresní soutěží. V obou postoupila z 1. místa. V krajském kole 
nás štěstěna na chvíli opustila, neboť zde již dívky obsadily 
pouze nemedailové 4. místo. Chlapecká umístění pomaličku 
klesala již od okresního kola. Do něj sice postupovali také z 1. 
příčky, v  okresním kole však skončili druzí a v krajském kole na 
ně čekalo jen 6. místo. I za to jim však patří náš dík. Zhruba ve 
stejné době  bojovali také žáci 2. stupně, a to v krajském kole 
házené. Umístění chlapců a děvčat se lišilo. Medaili tentokrát 
přivezli hoši – 3. místo. Děvčata však byla horší jen o jednu 
příčku. Že je nám  toto místo asi souzeno, potvrdili i naši 
softbalisté. Čtvrtí skončili v pražské softbalové soutěži 1. jarní 
meta. Doufejme, že na nás medaile ještě někde čekají!

Mgr. Simona Hnátová  

ZŠ J.V.Myslbeka
S příchodem jara končily na škole předmětové olympiády a 
úspěšní žáci se účastnili okresních kol. Výsledky by přesáhly 
přípustný rozsah našeho příspěvku, tedy alespoň jeden 
výjimečný, dosud nezveřejněný. O kvalitě jazykové přípravy 
svědčí na výbornou složená mezinárodně uznávaná zkouška 
„Zertifikat Deutsch“ na Goethe institutu v Praze žákyní T. 
Riedlovou. Naši nejmenší, děti z hudebně – pohybového 
kroužku, se pod vedením p.uč. M. Krejčové zúčastnili oblastního 
kola celostátního festivalu mateřských škol, který byl v měsíci 
březnu pořádán v Sokolově. Jejich hudebně pohybové 
vystoupení s míči s názvem Broučci budou moci rodiče 
zhlédnout i na tradiční školní akademii v závěru školního roku.
Nezaháleli ani malí výtvarníci MŠ, kteří svými obrázky přispěli 
do celostátní soutěže „Kniha a já.“ Výtvarná soutěž na prvním 
stupni s názvem Strašidla již také zná své vítěze. V kategorii 
starších žáků se jimi staly T. Smolíčková, J. Kučerová a A. 
Matoušková z V.A, mezi mladšími se nejvíce líbila práce K. 
Kanické z II.B. Zvláštní cena byla udělena kolektivu III.A za 
velmi pěkné loutky.          

Mgr. V. Vízdal  

ZŠ Klínovecká informuje
V dubnu sklízeli naši žáci odměny v podobě vynikajících 
výsledků z různých soutěží. V matematickém „Klokanu“ 
si nejlépe vedl P.Klaus. Pochvala  náleží i E.Převrátilové,   
M.Misalové, Č.Maléřovi, M.Hnátíkové, D. Kotenovi, 
T.Schenkové, D. Kasalovi, M. Flašarové , M.Czillingové, 
K.Radouchové a M.Zajícovi. V okr. kole matemat. olympiády 
obsadila skvělé 1. místo V. Vrábelová, pěkně si vedli i 
S.Bálková, D. Andrle, V. Šolcová, Robert Hoai Nam a M.Zajíc. 
Vynikajícího úspěchu dosáhli žáci pod vedením pí uč. 
M.Hockové v celostátní výtvarné soutěži Jak vidím Romy .V 
konkurenci 20 škol a více než 200 soutěžních prací obsadili 
1.-3. místo právě naši žáci 2.stupně: K. Radouchová, S, Jirka  
a K.Šolcová. Na vyhodnocení a slavnostní akt byli pozváni dne 
8.4. do Valdštejnského paláce v Praze, kde jim vítězné ceny 
předával senátor M. Mejstřík. Našim žákům moc blahopřejeme 
a děkujeme za vzornou reprezentaci nejen školy, ale i našeho 
města. Naši nejmenší žáci navštívili divadelní představení a 
nejstarší žáci filmové představení Démanty noci a besedovali 
s autorem předlohy A.Lustigem  v DK Jáchymov. V kvalifikačním 
turnaji Coca Cola Cupu v kopané vybojovali naši žáci 3.místo. 
Zapojili jsme se také do výtvarné soutěže Kytička pro maminku 
a do soutěže v rámci Straussova  festivalu.A nakonec jedna 
pozvánka: Smíšený pěvecký sbor Orbis pictus vedený Mgr. 
Lenkou Kozohorskou vás srdečně zve 7.5. od 18 hodin do 
Letohrádku Ostrov na  svůj Jarní koncert 

Mgr.Jana Paříková

Zvláštní a Pomocná
škola Ostrov
v měsíci březnu až dubnu proběhly u nás tyto akce. Pro žáky 6. 
až 9. tříd byla uspořádána protidrogová přednáška. Chlapci z 
druhého stupně si změřili své síly ve skoku vysokém. Nejlepšími 
skokany se stali Josef Hlaváč z 9.B a Gerald Gazsi ze 7.B třídy. 
Oba skočili shodně 155 cm. Ve školním turnaji v košíkové 
vyhrála třída 9.A. Chlapci vedení panem učitelem Šetkou uspěli 
v krajském kole soutěže Praktický chlapec druhým místem 
Milana Řandy a Michala Táboříka i čtvrtým místem Lukáše 
Horváta a Vladimíra Buriana. Většina tříd navštívila výstavu 
Ostrov za druhé světové války. Děti si se zájmem výstavu 
prohlédly a zapojily se do soutěže.

Daniela Brodcová

Zprávy ze SPŠ Ostrov
Protože v dubnovém čísle se na naši rubriku nedostalo, 
začínáme náš přehled událostí, kterou škola žila počátkem 
března. V pátek 4. 3. se sály karlovarského Grandhotelu Pupp 
zaplnily studenty, rodiči, přáteli a učiteli Střední průmyslové 
školy v Ostrově. V tamních prostorách proběhl každoroční 
maturitní ples, významná událost v životě letošních maturantů 
a jejich nejbližších. Během večera se 98 studentů IV.ročníků 
dočkalo velké chvíle, byli ošerpováni svými třídními učiteli. 
Na rozdíl od předchozích let se letos maturanti podíleli sami 
na programu, krátce před půlnocí vystoupili na jeviště studenti 
dvou tříd oboru elektrotechnického a pod vedením třídního 
profesora Mgr. Biskupa zazpíval soubor s názvem „Spálený 
jistič“ ( na snímku)  velmi populární skladbu Elektrický 
proud. Za přípravu plesu patří poděkování všem, jmenovitě 
hlavním organizátorům – paní Jitce Kitzbergerové a Ing.Jiřímu 
Tomáškovi, kteří již několik let koordinují průběh večera a 
nepřekvapí je ani infarktem zavánějící situace, i pravidelným 
partnerům naší školy, podnikům i firmám z blízkého okolí… 
Mezi nejlepší sportovní úspěchy posledních týdnů patří 4.místo 
studentů v silovém víceboji ( shyby, leh-sed za 1 minutu, 
bench-press, trojskok z místa) a dvojnásobné vítězství  studentů 
v přespolním běhu – jak v okresním, tak v krajském finále 
nenašlo družstvo ve složení Belada, Kubín, Jiskra, Spazierer, 
Šrámek a Schütze přemožitele. Je jen škoda, že se letos nekoná 
republikové finále, šance našich sportovců by byly poměrně 
velké. Chlapci ze SPŠ svými výkony jen potvrzují, že naše škola 
patří co do sportovních výsledků mezi nejlepší v kraji.

Mgr. Libor Háček

TyfloCentrum Karlovy Vary o.p.s.,
služby pro nevidomé a slabozraké Tyfloservis Karlovy Vary o.p.s. ve spolupráci se ZŠ Klínovecká Ostrov připravili pro žáky  0. – 9. 
tříd dne 1.června 2005 od 8.00 do 12.00 hodin
Dětský den se zrakově postiženými
Program: ukázky výcviku vodících psů, chůze s bílou holí, ukázky práce na PC s hlasovými programy pro nevidomé, mluvící mobilní 
telefon, jízda na tandemových kolech, ukázka simulované střelby zrakově postižených, ukázka braillova písma + pichtův psací stroj 
pro nevidomé, ukázka brýlí simulující zrakovou vadu.
Po celé dopoledne  budou zpívat zrakově postižení: Kosinová Lenka, Milan Hradil, country skupina The Rangers Group.

Dále ve spolupráci s Krajským úřadem Karlovarského kraje pořádáme ve dnech 2.-19. června 2005
od 10 hodin ve vestibulu budovy A Krajského úřadu.
Výstavu  prací  zrakově postižených a pomůcek pro nevidomé a slabozraké.
♦ výstava obrazů slabozrakého umělce-malíře Miloslava Zadáka ze Sokolova
♦ výstava  keramických, košíkářských a tkalcovských výrobků zrakově postižených klientů Rehabilitačního a rekvalifikačního  
     střediska pro zrakově postižené Praha-Dědina
♦ výstava – svíček – výrobků zrakově postiženého klienta pana Pobiše z Nové Role
♦ tandemová kola – cyklistika  pro zrakově postižené 
Doprovodný program: zrakově postižená zpěvačka Lenka Kosinová Praha, nevidomý zpěvák Milan Hradil Zlín
19. června 2005 od 10 hod. prodej vystavených výrobků: keramika, košíky, dečky, svíčky.

že výčet úspěchů bude delší. Uznání a poděkování patří nejen 
úspěšným studentům, ale i profesorům, kteří je pečlivě na 
soutěže připravují.Od 16. do 24. dubna se zúčastnili naši 
studenti studijního pobytu ve skotském Edinbourghu. Přivezli 
si nejen řadu nových zkušeností a vědomostí, ale především 
si v praxi otestovali své znalosti anglického jazyka. Dopadli 
dobře! Slavnostním vrcholem dubnových údálostí bylo 29. 4. 
předání titulu Občan města za rok 2004 panu RNDr. Vladimíru 
Vítovi a slečně Evě Pluhařové z našeho gymnázia. Oceněni 
byli za své společné dlouhodobé a zcela mimořádné úspěchy 
v chemické olympiádě. Pod vedením pana profesora, se dostala 
Eva mezi absolutní světovou špičku mezi mladé chemiky. Velmi 
si vážíme skutečnosti, že se takovými osobnostmi může pyšnit 
právě naše škola a město Ostrov

Mgr. Libor Velička

Málokterý měsíc bývá tak bohatý na události jako duben. 
Maturanti psali písemné maturitní zkoušky. Chcete - li se vžít 
do jejich situace, podívejte se na webové stránky gymnázia, 
vyberte si jedno ze čtyř témat a zkuste si sami písemku 
napsat. Na rozdíl od maturantů se nemusíte bát špatné 
známky. 18. dubna proběhly přijímací zkoušky do čtyřletého i 
osmiletého studijního oboru. Úspěšným žákům gratulujeme a 
těšíme se na ně v září.  V dubnu proběhla i celá řada soutěží, 
v nichž se naši studenti rozhodně neztratili: Zuzana Brodcová 
obsadila 4. místo v celostátním kole soutěže v německém 
jazyce. Do celorepublikových kol svých soutěží se probojovali 
i Filip Mikschik (informatika), Václav Brodec (dějepis), 
Michaela Tomková, Petra Jílková a Jan Hynek (zeměpis). 
Soutěže v dalších předmětech ještě probíhají, takže věříme, 

Gymnázium v dubnu za kamny schováno nebylo !



TJ Ostrov-sportovní gymnastika
V sobotu 2. dubna 2005 se uskutečnil v tělocvičně třetí základní školy krajský 
přebor ve sportovní gymnastice. Závodů se zúčastnilo 38 gymnastek z celého 
Karlovarského kraje. Děvčata z Tělovýchovné jednoty Ostrov se umístila na 
krásných místech. Nejmladší sedmiletá Kristýnka Janáková obsadila 13. místo, 
Vendulka Volrábová získala 12. místo, Renata Brediková skončila na pěkném
7. místě, Hanička Kadlecová na 5. místě. Stříbrnou medaili v kategorii nejmladších 
žákyň vybojovala Markéta Aranyossyová. Z mladších žákyň Dominika Vokáčová 
obsadila 5. místo a stříbrnou medaili si ze závodu odnesla Kačenka Starková. 
Kategorii starších děvčat za TJ Ostrov reprezentovala děvčata Michala Veselá, která 
obsadila krásné 3. místo a Pavla Přibylová místo 5. Jejich trenérky, Alena Lavorová 
a Dita Kadlecová, byly s výkony svých svěřenkyň spokojeny.

Za TJ Ostrov Lucie Lavorová

MDDM
Vlčí běh
St 4.5.  Sraz v 16.30 hod.  u starého koupaliště
Tradiční běžecký závod s plněním úkolů z oblasti 
indiánských dovedností. Závod je rozdělen do věkových 
kategorií, mohou se tedy zúčastnit všichni zájemci.
Víkendové turnaje ve fotbalu
hřiště MDDM • vždy v 9.00 hod.    
So 7.5.   hoši do 11 let
Přihlášky do Čt 5.5.  v MDDM
So 21.5. hoši 12 – 15 let
Přihlášky do Čt 19.5. v MDDM
Družstvo tvoří pět hráčů a brankář (nepoužívat kopačky, 
ale sportovní obuv).
Májová stezka na Hvězdu
Ne 8.5.  Start: ve 14.00 hod. od turistické ubytovny 
(u pekárny)  pro všechny: samotné děti od osmi let 
s dospělým doprovodem i pro rodiče s dětmi a dospělé 
nebo ve 14.30 hod. od „Václava“ - pro ty, kteří si chtějí 
cestu zkrátit. Mohou jet linkovým autobusem v 14.11 
hod. od zámku nebo  14.15 hod. z náměstí (zastávka 
Žďár pila). Trasa bude dále pokračovat z Horního Žďáru 
polními a lesními cestami na „Hvězdu“ k Popovskému 
kříži. Cestou se opět dozvíte mnoho zajímavého 
z historie i současnosti Ostrova a okolí, na vrcholu se 
určitě rádi občerstvíte opečenými buřtíky. Vracet se 
budeme po zelené turistické cestě zpět do Žďáru (odtud 
lze opět autobusem do Ostrova). Tři vylosovaní účastníci 
pojedou spolu s nejlepšími sběrači Dne Země na výlet 
do ZOO Praha, spojený s plavbou parníkem po Vltavě. 
Olympiáda ostrovských škol
Letos už podeváté vrcholí v květnu Olympiáda 
ostrovských škol o putovní poháry MDDM, starosty 
města, Městské rady a Města Ostrova. Dějištěm všech 
míčových soutěží je hřiště Domu dětí, atletická Minitretra 
se uskuteční na oválu ZŠ Májová.
Pohár Městské rady
Člunkové závody 1.tř.    
Pá 20.5.   10.00 hod.       hřiště MDDM
Pohár starosty města 
Ostrovská minitretra 
Čt 19.5.   13.00 hod.  hřiště ZŠ Májová
Fotbal hoši 6.-7.r.
Út 24.5.    13.30 hod.      hřiště MDDM
Pohár Města Ostrova
Gymnázium – SPŠS
Út 17.5.                       8.00 hod.
Tradiční utkání studentů středních škol v malé  kopané, 
volejbalu, florbalu a basketbalu. Vítězství obhajuje 
„gymnázium“.
Oblastní kolo MČR 
Mažoretky 2005
Ne 22.5.  11-17.45 hod.
Dvanáct mažoretkových skupin z Chebu, Bečova, Klatov, 
Jablonce n/Nisou, Kladna, Plzně a domácí juniorky 
MDDM Ostrov budou v osmnácti vystoupeních bojovat 
o postup na mistrovství ČR. 
Program: 
 9.15 - přijetí vedoucích, kapitánek, poroty a vedení  
starostou města, rozlosování        
10.45 - slavnostní zahájení starostou města                   
11.00-12.30 - 1.část soutěže  „Pochodové defilé“ na 
Mírovém náměstí

14.30-16.45 - 2.část soutěže „Pódiové formace“ na 
hřišti ZŠ Masarykova 
16.45-17.10 - doprovodný program     
17.15-17.45 - vyhlášení výsledků, vystoupení vítězů, 
slavnostní zakončení
Putování krajem pověstí V.
Ne 22.5.  Sraz v 8.30 hod. u SMPř
Další výlet z úspěšného cyklu, tentokrát  do okolí 
Bečova, spojený s prohlídkou místní naučné stezky 
a dalších kulturních a přírodních zajímavostí.
Den dětí
Ne 29.5.  14.00-16.30 hod. Mírové náměstí
Občanské sdružení Benjamin, dům dětí, stanice mladých 
přírodovědců a dům kultury připravují na náměstí před 
DK celoměstské oslavy svátku dětí. V průběhu odpoledne 
na děti čekají:
14.00-16.30 - Pohádková pouť -  soutěže, malé 
motorky, atrakce
15.00-16.00 hod.: vystoupení skupiny PUSSY, doplněné 
o pěveckou soutěž CARUSOŠOU.
V případě nepříznivého počasí bude program upraven a 
přesunut do domu kultury.
Bližší informace najdete na plakátech, v KT a tisku.
Den otevřených dveří železničních modelářů
klubovna ŽM MDDM
So 28.5.    9.30 - 18 hod.
Ne 29.5.    9.30 - 17 hod.
Po 30.5.  10-18 hod. (pro MŠ, ZŠ, ŠD)
Dům dětí a KŽM Ostrov připravují výstavu modelů, 
ukázky práce žel. modelářů, jízdu na klubových 
kolejištích i video z modelových kolejišť domácích i 
zahraničních. 
Uzávěrka výtvarné soutěže
Do úterý 31.5. máte čas odevzdávat ve SMPř svoje práce, 
s nimiž se chcete zapojit do letošní výtvarné soutěže, 
tentokrát na téma „Nejkrásnější kout na světě“.
Povídání o….
V květnu vám nabízí  SMPř besedu o mláďatech našich 
divokých zvířat. Dozvíte se informace nejen o dobách 
březosti, ale také o podmínkách a čase narození mláďat 
a také o průběhu jejich dospívání. Bližší informace a 
rezervaci si vyžádejte telefonicky.
Sportovní hřiště
Tenis, fotbal, basketbal, volejbal, nohejbal si můžete 
zahrát na víceúčelovém hřišti domu dětí od pondělí do 
pátku do 20 hod., v sobotu od 9 do 18 hod., v neděli od 
10 do 18 hod. Ve stejnou dobu  je otevřen i minigolf a 
venkovní stolní tenis.
Letní tábory
Letní dětský tábor Manětín 
Poslední volná místa v termínech:
I. 13.7.-26.7., III. 26.7.-8.8.,IV.8.-21.8. 
Příměstský sportovní tábor
I. 11.7. -15.7.          II.  18.-22.7.
Příměstské tábory SMPř
I.  11.-15.7.  II. 22. - 26.8.
Informace ke všem akcím i k činnosti  kroužků:  v  domě  
dětí Po-Pá 8-20 hod. - tel. 353 613248, ve stanici 
mladých přírodovědců tel. 353 842389, 736 761913.  
Informace
ke všem akcím, k činnosti  kroužků a táborům:  v  domě  
dětí Po-Pá 8-20 hod., tel. 353 613 248, ve stanici 
mladých přírodovědců tel. 353 842 389, 736 761 913.      

V.Schartová

Karate klub –MDDM Ostrov
Dne  2. dubna 2005 se v Ústí nad Labem konalo Mistrovství České republiky 
mužů a žen. Za karlovarský svaz karate se nominovala  závodnice z Karate klubu 
–MDDM-Ostrov Jana Blažíčková. Jana závodila v kategorii Kata-ženy.I když se jí 
nepodařilo postoupit do druhého kola,přesto jí patří veliký dík ,už jen za to,že se 
dokázala nominovat na „republiku“ a zabojovat.

Zástupce pro odd.činnost-KARATE-DO, Hodík I. 

Oznámení
TJ Jáchymov – Panorama oznamuje zahájení provozu na svých sportovištích:
Nové kurty na tenis, volejbal nebo nohejbal, k disposici šatny, sprchy, občerstvení a půjčovna sportovního nářadí, 
informace 603 490 168  p. Hellmich. Nově zrenovovaná kuželna, k disposici dvě hrací dráhy a společenská 
místnost s občerstvením a sociálním zázemím, informace 777 940 261 p. Bachůrek.
Přijďte si zahrát, srdečně zve TJ Jáchymov

Stavba roku 2004
Rada města Ostrov vyhlašuje usnesením č. 188/05  ze dne 15. 3. 2005 10. ročník 
veřejné neanonymní soutěže Stavba roku Ostrov 2004 a akci Přehlídka staveb 
Ostrov 2004. Přehlídka staveb a soutěž stavba roku Ostrov 2004 je vypsána na 
podporu kvalitní komplexní realizace stavebního díla od projektu přes hrubou 
stavbu až po řemeslný detail. Je vypsána pro stavby realizované na území města 
Ostrova (tj. Ostrov, Kfely, Mořičov, Maroltov, Vykmanov, D.Žďár, H. Žďár, Hluboký, 
Květnová, Arnoldov, Hanušov)  bez ohledu na státní příslušnost projektantů stavby 
a místo registrace dodavatelských firem. Na přehlídku a do soutěže mohou být 
přihlášena stavební díla ze všech oborů kolaudovaná a uvedená do provozu v roce 
2004. Stavby přihlášené na Přehlídku staveb Ostrov 2004 mohou být přihlášeny 
současně také do soutěže Stavba roku Ostrov 2004.
Ocenění stavebního díla
Titul Stavba roku Ostrov 2004 bude udělen nejvýše třem stavbám. Ocenění 
titulem Stavba roku Ostrov 2004 je spojeno s právem používat titulu jako 
referenční, reklamní a propagační argument. Označení Stavba roku Ostrov 2004 
bude umístěno na stavbě (se souhlasem majitele a uživatele stavby). Výsledky 
soutěže budou zveřejněny v kabelové televizi, na www staránkách města Ostrova 
a v místním tisku. Udělení titulu Stavba roku Ostrov 2004 je čestné a není spojeno 
s finanční odměnou.
Výstavní panely všech děl přihlášených na přehlídku a do soutěže zůstávají 
majetkem vyhlašovatelů soutěže s právem publicity.
Přihlášky přijímá odbor rozvoje a investic města, nejpozději do 30. 
června 2005.
Vyhlášení výsledků bude provedeno v rámci celoměstských oslav během 
Michaelské pouti koncem září 2005. Přesný termín bude zveřejněn v rámci 
programu Michaelské pouti. 
                                                                Město Ostrov, odbor rozvoje a investic 

Srdečně Vás zveme na přednášku

„TVORE LIDSKÉHO STUPNĚ,
STAŇ SE ČLOVĚKEM“

OSTROV, Dům kultury , Mírové nám. 733

19. května 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 
příležitost setkat se s poznatky, které provází každého v normálním přirozeném 
životě a přesto nás škola často pro tyto oblasti nepřipravila. V tomto roce 
uplynulo již jedenáct 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



Distribuce
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.

PLÁN VYSÍLÁNÍ NA KVĚTEN      
                 
Datum: 5. května  (čtvrtek), moderuje: Helena Kyselá
Program: Zprávy, Rozhovor na téma: Ocenění Občané 
města 2004 – RNDr. Vladimír Vít, profesor Gymnázia 

Ostrov a Eva Pluhařová, studentka Gymnázia Ostrov, Pořad: S-MIX, Dokument: Oslavy 
60.výročí konce 2. svět. války /4.ročník výstavy Ostrov za 2.sv. války/, Informační servis.
 Datum: 12. května (čtvrtek), moderuje: Jana Pavlíková 
Program: Zprávy, Rozhovor na téma: šikana na pracovišti, zařazení býv. pracovníků ze Škody 
Ostrov….Hovoří: Ing. Jiří Novák, ředitel Úřadu práce K.V., Pořad: Kulturní  měšec, Informační servis.
                   Datum: 19. května (čtvrtek), moderuje: 
Program:  od 15:00hod. Přímý přenos z jednání zastupitelstva
                   Datum: 26. května (čtvrtek), moderuje: Jana Pavlíková 
Program: Zprávy, Rozhovor na téma: SOS dětská vesnička Karlovy Vary, hovoří Mgr. Rostislav 
Pacák, ředitel SOS vesničky, Pořad: Povídání o…..50. let DK Ostrov, Pořad: Videotip, 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.

7.5. – sobota od 14:00
ZWERG NASE
Divadelní sál DK   20,- Kč
7.5. – sobota od 18:00
SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ
Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže a společenský 
večer.

Základní umělecká škola
Program - květen
4.5. – středa od 17.00 hodin
TŘÍDNÍ KONCERT 
Vystoupí žáci Iriny Širokaji
v sálku ZUŠ.
Vstupné dobrovolné
10.5. – úterý od 17.00 hodin
INTERNÍ KONCERT
Hudebního oboru v sálku ZUŠ.
Vstupné dobrovolné
15.5. – neděle v 15 a 17.00 hod.
MLADÍ UMĚLCI
Na půdě Staré radnice Ostrov vystoupí nejmladší žáci 
hudebního, dramatického a tanečního oboru.
18.5. – středa od 17.00 hodin
KRESBA A PORCELÁN
Výstava prací Evy Berdychové první učitelky výtvarného 
oboru ZUŠ. Slavnostní zahájení bude v Galerii ZUŠ. 
Výstava potrvá do září 2005.

20.5. – pátek od 19.00 hod.
ALCHYMISTA
Derniéra souboru HOP – HOP pod vedením Ireny 
Konývkové.
DK Za oponou
Rezervace vstupenek www.zusostrov.iol.cz/hop-hop  
25.5. – středa 15.00-17.00 hod.
KLAVÍRNÍ HRÁTKY
Soutěž žáků klavírního oddělení ZUŠ v učebně č. 31.
Vstupné dobrovolné
26.5. – čtvrtek od 17.00 hodin
INTERNÍ KONCERT
Hudebního oboru v sálku ZUŠ.
Vstupné dobrovolné 
Akce mimo Ostrov
12.5. – čtvrtek od 13.30 hodin    
KONCERT PĚVECKÉHO SBORU ZUŠ v ÚSP Mariánská. 
Sbor řídí Jiří Navara.
13.5. – pátek od 10.00 hodin
KONCERT PĚVECKÉHO SBORU ZUŠ v Domu kultury 
Jáchymov pro ZŠ . Sbor řídí Jiří Navara.
18.5. – středa v 9.00 a 10.00 
KONCERT PĚVECKÉHO SBORU ZUŠ v Hroznětíně pro ZŠ. 
Sbor řídí Jiří Navara.

vedení školy

Ostrovské soukání
5. Mezinárodní divadelní festival
dětí a mládeže.      
 Základem letošního ročníku je dokončení projektu 
čtyř zemí /Velká Británie, Itálie, Rakousko a Česká 
republika/ nazvaným Ve dne v noci.
Program:
4.5. – středa od 15.00
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
Představení souborů, vyhlášení hudební soutěže.
4.5. – středa od 17:15, 18:30 
A JINAK JE S TEBOU AMEN
Za oponou     20,- Kč
4.5. – středa 
od 17:15, 18:30, 19:45          
TVÉ UCHO JE STARŠÍ
NEŽ TVŮJ DĚDEČEK
MINIDIVadélko ZUŠ   20,- Kč
5.5. – čtvretek od 09:00
DIVÁ BÁRA
Divadelní sál DK  20,- Kč
5.5. – čtvrtek od 10:15, 11:30
MORNING HAS BROKEN
Stará radnice   20,- Kč
5.5 – čtvrtek od 14:00
NACHRICHTEN VOM TAG
Divadelní sál DK   20,- Kč

5.5. – čtvrtek od 18:30, 20:30
VEČERNÍ MÁJ
Za oponou   20,-Kč
5.5 – čtvrtek 
od 20:30, 21:30, 22:30
DER SOMMERNACHTSTRAUM
MINIDIVadélko ZUŠ   20,- Kč
7.5. – sobota od 09:00, 10:30
ZNÍCÍ A SNÍCÍ KRUHY
Stará radnice   20,- Kč
Hraní pro školy :
6.5. pátek
MORNING HAS BROKEN
Radnice od 09:00
NACHRICHTEN VOM TAG
Divadelní sál od 09:00
DER SOMMERNACHTSTRAUM
MINIDIVadélko ZUŠ od 09:00
DIVÁ BÁRA
ZŠ Hroznětín od 09:00
TRISTAM A IZOLDA
Zámek Bečov od 13:00, 14:30
ZWERG NASE
Pro Lázně Jáchymov od 19:30
7.5. – sobota
od 09:00, 10:15, 11:30
ZÁJEZD
MINIDIVadélko ZUŠ   20,- Kč








