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Internet se stává souèástí našeho života
Mladí vèetnì dìtí a lidé støedního vìku, kteøí jsou zapojeni do pracovního procesu, vìtšinou dobøe vìdí, co to
internet je, nìkteøí starší ètenáøi si ale spíš pamatují bøezen jako mìsíc knihy a o internetu možná mají jen
nejasnou pøedstavu. V souèasných domácnostech asi internet stále ještì není stejnì zabydlený tak jako knihy,
pøesto ho coby informaèního zdroje využívá èím dál vìtší poèet lidí.

Internet je komunikaèní sí
Poèítaèovou sí, internet, lze tak trochu pøirovnat k velké
knize s obøími stránkami, rozdíl je v tom, že zatímco
stránku v knize ète obvykle jeden èlovìk, stránku
internetovou mùže èíst ve stejné chvíli tøeba milion lidí.
Ještì pøíhodnìjší než pøirovnání ke knize je pøirovnání
internetu k místu èi prostoru. Svìdèí o tom vžité pojmy
jako: navštìvovat internet, chodit na internet, brouzdat
v nìm, jít na adresu... a také dálnice, superdálnice nebo
køižovatka.
„Na internetu pravidelnì hledám napøíklad vtipy, mrknu
na horoskop, jinak ho využívám dennì i k dopisování,“
øíká dvacetiletý Ondra z Ostrova. „Já internet využívám pøi
práci, protože to moje povolání vyžaduje, jinak v soukromí
si obèas po internetu objednám nìjaké zboží a také si
dopisuji s pøáteli,“ uvádí dvaaètyøicetiletá úøednice Ivana.
Devìtatøicetiletá Saša z Ostrova, která rovnìž využívá
internetu ve svém zamìstnání, se jeho prostøednictvím
dokonce seznámila se svým nynìjším manželem.

První poèítaèovou sí mìla americká
armáda
Vizi rozsáhlého síového propojení poèítaèù mìl v roce
1962 americký vìdec Licklider. Zamýšlel sestrojit jakousi
umìlou inteligenci, která by nahradila lidský mozek,
s možností propojení jednotlivých úèastníkù. Nezávisle na
nìm pøišel pak Paul Baran s øešením poèítaèového
propojení bez centrálního uzlu. Od „Centrálního mozku
lidstva,“ známého z fantastického seriálu Návštìvníci, se
tedy internetová sí liší pøedevším tím, že nemá žádné
centrum, umožòuje tedy dorozumívání i tehdy, je-li èást
sítì vyøazena z provozu. V roce 1969 využila první
vzniklou poèítaèovou sí, nazvanou Arpanet, vojenská
obrana USA. Pro armádní úèely je tento systém bezpeèný,
protože napøíklad v dobì války jej nelze vyøadit jednoduše
znièením centrálního poèítaèe, který zde neexistuje.

Veøejný internet je stále populární

Zpoèátku tedy internet nebyl obchodní záležitostí, na jeho
vybudování pøispívala armáda a vládní agentury.

Otec webu dostal šlechtický titul
V roce 1989 vymyslel Tim Berners-Lee nový zpùsob
komunikace, takzvané hypertextové dokumenty, k nimž
byly zanedlouho pøipojeny i obrázky. Díky jednoduchému
ovládání se rychle rozšíøil mezi podnikateli i veøejností a
dnes jej známe jako www (World Wide Web). Pøedtím již
sice urèité hypertextové dokumenty existovaly, ale nebyly
v nich ještì odkazy na další dokumenty, umístìné na
jiných poèítaèích, tøeba na vzdáleném kontinentu. Tim
Berners-Lee, nazývaný Otcem webu, dostal pøed dvìma
lety za svùj objev titul rytíøe Britského impéria a obdržel
také jako první novì založenou Technologickou cenu
tisíciletí. Na rozdíl od svých kolegù, kteøí se díky
patentování svých objevù stali multimilionáøi, vìnoval
veškerou technologii veøejnosti zcela zdarma, zachoval se
tedy skuteènì rytíøsky.
„Základní myšlenku webu lze shrnout do nìkolika bodù:
decentralizace, všeobecná dostupnost, svoboda, rozvíjení
technologických nástrojù a bezplatný pøístup pro
všechny,“ øekl o své vizi Tim Berners-Lee.

Služeb internetu mùže využít každý
V souèasnosti slouží internet mnohem víc široké
veøejnosti nežli zvláštním úèelùm. Poskytuje nejen
informace z rùzných oblastí života, jako je napøíklad vìda,
umìní, právnictví, bankovnictví, zdraví, náboženství
apod., ale také èetné služby. Pomocí internetu lze
nakupovat, poradit se napøíklad s psychologem nebo se
nauèit cizímu jazyku. Prostøednictvím e-mailu si mùžeme
dopisovat, odesílat obrázky a fotografie nebo tøeba
hudební záznamy. Pøi psaní e-mailu si musíme poèkat na
odpovìï, pøíjemce musí zprávu otevøít, pøeèíst a pokud
chce, tak odpoví. Pro okamžité „popovídání“, tøeba
i s nìkolika úèastníky naráz, slouží chat, který umožòuje
èasovì sladìné psaní textových zpráv. Na obrazovce
poèítaèe vidíme okamžité odpovìdi, tento zpùsob
nahrazuje vlastnì mobilní telefon. Systém ICQ je urèen
tìm, kteøí si chtìjí popovídat jen ve dvou, oba úèastníci
jsou pøipojeni na stejné adrese. Témìø dokonalý
internetový rozhovor poskytuje videokonference, pøi
které se úèastníci souèasnì vidí na obrazovce. K takovému
rozhovoru je tøeba pøídavné videokamery na obou
úèastnických stranách. Této možnosti využívají zejména
hosté ze zahranièí, kteøí jsou z nìjakého dùvodu delší
dobu mimo domov, ke kontaktu se svými rodinami.
Pomocí internetu je také možné telefonovat do celého
svìta, a vyjde to mnohem levnìji než bìžným telefonem
èi mobilem. Další možností je stahování hudebních

Foto: Irena Janeèková

Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Zdarma

VIII. roèník

Ostrov na Internetu
Pokud zadáte do internetového vyhledávaèe slovo Ostrov, zobrazí se vám celá øada
stránek, které více èi ménì souvisí s naším
mìstem. Doménu www.ostrov.cz vlastní
a spravuje Mìsto Ostrov a nachází se zde
oficiální stránky Mìsta Ostrova. Své internetové prezentace mají všechny základní
školy, Základní umìlecká škola, Mìstský
dùm dìtí a mládeže i Dùm kultury.
Od poèátku rozvoje internetu se nìkolik
subjektù snažilo provozovat portál s cílem
pøehlednì shrnout vše, co lze o Ostrovu
nalézt. Zøejmì nejaktivnìjší je v tuto chvíli
DK Ostrov se stránkami na www.eostrov.
cz. Zde se vedle rozcestníku a inzerce
nachází aktuální zpravodajství Domu
kultury, kabelové televize a v neposlední
øadì propojení pøes kanál RSS s novinkami
mìsta Ostrova. Z adresy www.tv-ostrov.cz
si mùžete stáhnout aktuální vysílání místního televizního kanálu a na www.
historickyostrov.cz se mùžete dozvìdìt
mnoho zajímavého o rekonstrukci klášterního areálu. Uvedený výèet není vyèerpávajícím popisem všeho, co lze na
„ostrovském“ webu najít, je to jen nìkolik
tipù a nasmìrování na „nejkratší cestu“ na
internetový Ostrov.
Ing. Marek Poledníèek
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Bøeznové akce pro širokou veøejnost
Z+Z: zaènìte a zdokonalujte se v práci s internetem!
Po celý mìsíc budou zájemcùm o výuku vždy
odpoledne ve studovnì k dispozici dva lektoøi, kteøí
ukážou, jakým zpùsobem lze využít možností
internetu. Pokud máte zájem, zamluvte si datum
a èas. Zajistíte si tak individuální lekci.
Na úøad pøes internet: nabídka informaèních zdrojù
z oblasti státní správy a samosprávy, nabídka
informaèních zdrojù o Evropské unii a dalších
informaèních databází.

Mìstská knihovna v Ostrovì má s využíváním
internetu veøejností dlouhodobé zkušenosti. Jsou
zde k dispozici tøi poèítaèe s internetem pro dospìlé
a jeden pro dìti. Všechny jsou plnì využívány,
pøestože knihovna vybírá za využití internetu
poplatek (jednu korunu za minutu).
„Pokud by pøístup na internet byl zcela zdarma, tak
nám kapacita rozhodnì nebude staèit. Internet
se u nás nauèili využívat i starší obèané. V loòském
roce jsme pro seniory pøipravili výukové lekce o internetu, které se setkaly s velkým úspìchem.
Dùkazem toho je skuteènost, že se dalších lekcí
dožadují stále noví zájemci. Pøesto k úbytku ètenáøù
kvùli internetu rozhodnì nedochází, informace
z obou zdrojù se totiž doplòují,“ uvádí øeditelka
ostrovské knihovny Irena Leitnerová. Podle jejích
postøehù se dobrým ètenáøem èlovìk stává v dìtství
a v dobì studia v produktivním vìku se k nim kvùli
nedostatku èasu dostává spíš sporadicky. Ke knihám
se pak v hojné míøe vrací v dobì, kdy znovu získává

Ostrovské webové stránky: 8. bøezna v 16.00
hodin se ve studovnì knihovny koná beseda
s Ing. Janou Punèocháøovou z Mìstského úøadu,
která poskytne pøehled o zveøejòovaných informacích a možnostech jejich využití pro veøejnost.

Bylo by pro mìsto výhodné
být plátcem DPH?

Umíme to s poèítaèem: knihovna vyhlašuje soutìž
pro všechny dìti. Úkolem je vytvoøit na poèítaèi
grafický leták na téma: Co najdete v naší knihovnì.
Nejlepší práce budou odmìnìny a zveøejnìny.
Slohy a architektura Ostrova: 15. bøezna v 17.00
hodin se koná ve studovnì pøednáška Mgr. Lubomíra Zemana.
Noc s Andersenem: 31. bøezna, ve spolupráci
s Mateøskou školou Krušnohorská.
Hudební klub: v druhé polovinì bøezna bude
v knihovnì zprovoznìno nové zvláštní oddìlení,
které uživatelùm nabídne možnost poslechu hudby,
pùjèování hudebních nosièù, hudebních èasopisù
a knih o hudbì.
(IL)

pokraèování ze strany 1

nahrávek, filmù, poèítaèových her apod. Zde je namístì varovat pøed krádežemi, nebo vìtšinu
materiálù, urèených ke stažení, je tøeba zaplatit.
Poèítaèovým pirátùm hrozí trestní øízení a statisícové
pokuty.

Starosta mìsta Jan Bureš rozdal dìtem obálky se soutìžními
Foto: Irena Janeèková
otázkami a tématem reportáže

Soutìžící dostali první otázky
Slavnostní zahájení soutìže Ostrovský reportér
se odehrálo 8. ledna v Mìstské knihovnì Ostrov.
Starosta mìsta Jan Bureš pøivítal dìti z druhého
stupnì základních škol, které se do soutìže pøihlásily,
a rozdal jim obálky s prvními úkoly.
„Já sám bych si pøál, aby novináøi byli vždycky
objektivní a pøinášeli èerstvé a zajímavé informace,“
øekl mimo jiné dìtem Jan Bureš. Soutìžící dostali také
bloky a tužky, propagaèní materiály a odznak se znakem Mìsta Ostrova. Hlavní cenou v soutìži pro jednotlivce je digitální fotoaparát nebo mobilní telefon,
podle vlastního výbìru vítìze, hlavní cenou pro vítìzné družstvo je výlet do plzeòské ZOO, a to pro celou
(jan)
tøídu. Soutìž trvá do 15. èervna.

mìsíèník
2 Ostrovský
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V souèasné dobì platný zákon o dani z pøidané
hodnoty stanovuje, za jakých podmínek se podnikající subjekt mùže stát plátcem danì z pøidané
hodnoty (DPH). Zjednodušenì øeèeno, stát se jím
mùže dvìma zpùsoby: automaticky ze zákona,
napøíklad pøesáhne-li zákonem stanovený obrat,
nebo dobrovolnì. I mìsto vyvíjí podnikatelskou
èinnost, jde pøedevším o pøíjem ze vstupného na
koupališti a prodeje vytìženého døeva z mìstských
lesù. Zatím však naše podnikatelská èinnost
nedosahuje limitu pro povinné placení DPH. Pøesto
jsme si udìlali rozbor, co by pro nás znamenalo,
kdyby se mìsto plátcem DPH stalo.
Jen malá èást pøíjmù je daní z pøidané hodnoty
zatížena a stejnì tak jen na èást výdajù se DPH dá
uplatnit. Pøi analýze hospodaøení roku 2005 jsme
zjistili, že kdybychom byli plátci DPH, tak bychom
odvedli do státního rozpoètu 498 tisíc korun a zpìt
bychom dostali 281 tisíc korun. Znamená to, že
bychom odvedli o celých 217 tisíc korun víc, než
bychom dostali. I když pominu všechny další
dùsledky, napøíklad zvýšenou administrativní
nároènost, tak z výše uvedeného plyne, že pøihlášení
se k dobrovolnému placení DPH by bylo pro mìsto
finanènì nevýhodné a stálo by mìstskou pokladnu
217 tisíc korun.
Bc. Jan Bureš

Oprava
V minulém èísle mìsíèníku došlo k tiskové chybì
ve výši minimální akontace pøi zakoupení bytové
jednotky na splátky, místo 100 Kè mìlo být 100 000
Kè. Za tohoto „šotka“ se ètenáøùm omlouváme a
uvádíme celý text ve správném znìní.
(red)

Pozor na viry
Poèítaèové viry se mohou velmi rychle šíøit právì
na internetu. Tvùrci virù mezi sebou soupeøí
a dokonce vznikají „internetové války.“ Viry, které
se neustále zdokonalují, mají nesèetné množství
variant a projevù: od nevinného hmyzu, který nelze
vyhnat z obrazovky monitoru, pøes vymazání urèitých
souborù, až po rozpad celého poèítaèe. Viry se vìtšinou schovávají do e-mailových zpráv, mohou
se maskovat jako zpráva od správce systému,
napodobují chování vyhledavaèù a portálù, takže
napadený poèítaè zobrazí místo správné webové
stránky podvrženou apod. Na ochranu poèítaèù
proti virùm vznikly celé antivirové spoleènosti.
Dobrým opatøením pro uživatele internetu jsou
takzvané protispamové filtry, které blokují pøíjem
podezøelých, nevyžádaných zpráv, nezbytností dnes
už jsou antivirové poèítaèové programy, které
Irena Janeèková
se neustále zdokonalují.

koníèky a tento zájem trvá až do vysokého vìku.
Irena Leitnerová se domnívá, že internet ani v daleké
budoucnosti zájem o knihy nevytlaèí.
„Nìkteøí lidé tvrdí, že pokud mají internet,
nepotøebují knihy, ale stále je víc tìch, kteøí knihy
upøednostòují, protože vlastní èetba knih je obohacuje víc než internet, rozvíjí jejich fantazii, kniha není
závislá na rychlosti pøipojení, spojení a elektrické
energii, odolává virùm, dá se vzít s sebou kamkoli
(tøeba i do vany) a ètenáø u ní mùže tøeba i usnout.
Knihy provázejí lidstvo odedávna, byly souèástí všech
myslitelných kultur a vìøím, že i nadále budou. Jejich
zánik nenastal ani s vynálezem filmu, televize a nových médií. Možná budou mít jinou formu, kdoví,
ale rozhodnì nezaniknou. Navíc, kulturní lidé si váží
knih a moudrostí v nich uložených, vrací se k nim
i v zemích, kde jsou nové informaèní technologie
a nosièe informací souèástí života lidí mnohem déle
než u nás. Stoupající poèty ètenáøù v naší knihovnì
jsou toho docela dobrým dùkazem,“ øíká Irena
Leitnerová

Prodej volné bytové jednotky
v Ostrovì

Novopeèené novináøky si prohlížejí znak mìsta Ostrova,
který dostaly spoleènì s propagaèními materiály.
Foto: Irena Janeèková

Mìsto Ostrov nabízí ke koupi byt è. 33 v pùdní
vestavbì v èp. 769 až 770, vèetnì spoluvlastnického
podílu na spoleèných èástech domu a stavebním
pozemku v klidné èásti mìsta. Byt se nachází ve
ètvrtém nadzemním podlaží cihlového domu z poloviny 50. let minulého století, podlahová plocha
pøesahuje 59 m2. Zastupitelstvo stanovilo
nabídkovou cenu ve výši 605 700 Kè. Bytovou
jednotku je možno rovnìž koupit na splátky
s minimální akontací ve výši 100 000 Kè. V pøípadì
splátkového prodeje je dlužná èástka úroèena
pevnou šestiprocentní úrokovou mírou.

Schodkový rozpoèet mìsta
neznamená zadlužení

POZOR!
Zmìna systému jarního úklidu

Na lednovém zastupitelstvu byl schválen rozpoèet
mìsta na rok 2006. Myslím, že to je poprvé, co byl
rozpoèet schválen jako schodkový. Rád bych rozptýlil
obavy z toho, že se mìsto zadlužuje. Tak tomu
skuteènì není. Se schodkovým rozpoètem na poèátku kalendáøního roku hospodaøí èím dál tím více
mìst a obcí v Èeské republice. Uznávám, že to není
zrovna podstatný argument, tak pøidám další dùvody,
které nás vedly k tomu, že rok 2006 zaèíná rozpoèet
mìsta rozdílem mezi pøíjmy a výdaji v celkové výši
102 milionù korun. V letech minulých jsme vždy
schválili v lednu rozpoèet vyrovnaný (pøíjmy se rovnají výdajùm) a až na bøeznovém zastupitelstvu jsme
schválili hospodáøský výsledek pøedchozího roku.
Neboli peníze, které jsme stejnì mìli, jsme zaèali
používat až v dubnu. Bøeznové zastupitelstvo také
urèilo, na co tyto peníze budou využity.
Letos jsme spoèítali, že nám z roku 2005 zbude
minimálnì 102 milionù, proto již v lednu zastupitelstvo rozhodlo, na jaké projekty se tyto prostøedky
použijí. A až v bøeznu bude hospodáøský výsledek
schválen, pak se rozpoèet stane vyrovnaným. Na
tìchto projektech však mùžeme pracovat o dva
mìsíce døíve. Dalším dùvodem je i oèekávané snížení
poètu rozpoètových opatøení, neboli zmìn rozpoètu
mìsta (v roce 2005 jich bylo 147).
Rád bych se s vámi ještì podìlil o nìkolik zajímavých
údajù z našeho rozpoètu. Celých 30 procent rozpoètu
(90 milionù korun) tvoøí pøíjmy nevýznamné. Jde
o položky, kde pøíjem je roven výdaji a mìsto
nemùže s tìmito prostøedky volnì nakládat, jsou
takzvanì pøísnì zúètovatelné. Sem patøí napøíklad
platy pracovníkù ve školství a sociální dávky. Více než
polovinu, neboli 57 procent rozpoètu mìsta (167
milionù korun), tvoøí neovlivnitelné pøíjmy. Mìsto
sice s nimi mùže volnì disponovat, ale nemùže
aktivnì zpùsobit jejich zvýšení. Jde pøedevším o podíl
na sdílených daních, který je urèen zákonem a jeho
výbìr provádí ministerstvo financí. A jen ètyøi
procenta plánovaných pøíjmù (12 milionù korun)
pøedstavují takzvané jednorázové pøíjmy, neboli
pøíjmy z prodeje majetku. Na výplatu sociálních
dávek je urèena èástka pøes 42 milionù korun, pro
srovnání: v roce 2000 to bylo milionù patnáct. Èištìní
a zimní údržba mìsta bude letos stát 11,5 milionu.
Provoz škol a mateøských školek si vyžádá milionù
témìø ètrnáct. Sbìr a svoz komunálního odpadu
znamená výdaj z rozpoètu pøes 13 milionù. Co se týèe
staveb, tak nás letošní rok èeká poslední etapa
rekonstrukce Hlavní ulice za 14 milionù, zkvalitnìní
a rozšíøení sítì kabelových rozvodù za 12 milionù
a nejvìtší letošní akcí bude dokonèení zimního
stadionu za celkem 81 milionù.

Oproti pøedchozím rokùm dochází ke zmìnì již
nevyhovujícího systému „jarního úklidu“, zejména
pro neustálé zvyšování objemu odložených odpadù
a s následným finanèním zatížením celého systému
nakládání s komunálními odpady. V mnoha
pøípadech se na množství odložených odpadù
podíleli podnikatelé a obèané z jiných obcí, pro které
tento svoz není urèen!
! Odvoz objemného odpadu bude provádìn na
území mìsta vèetnì místních èástí jedenkrát roènì
v pøesnì stanovených termínech a za tìchto
podmínek:
! Odvoz objemného odpadu je rozdìlen na etapy
s výètem ulic
! Vlastníci RD a bytových jednotek budou o akci
vèas informováni prostøednictvím svých správcù,
pøedsedù sdružení a informaèních letákù
! Kontejnery budou pøistaveny vždy pouze
v sobotu od 8 do 12 hodin
! Po naplnìní budou odvezeny a další již pøistaveny
nebudou
Žádáme obèany, aby neukládali odpady na
stanovištích pøed pøíjezdem kontejneru a rovnìž tak
po jeho odvezení. Toto bude posuzováno jako
nepøípustné zakládání èerné skládky. Prùbìh svozu
bude realizován ve spolupráci s Mìstskou policií.
Pokud nìkdo z èasových dùvodù mobilního svozu
nevyužije, mùže odpad odevzdat bezplatnì ve
Sbìrném dvoøe v Krušnohorské ulici 792 Ostrov.
Druhy odebíraných odpadù: pouze objemné
odpady, vysloužilé pøedmìty z domácností, které
vzhledem ke svým rozmìrùm nebo hmotnosti
nepatøí do nádob na smìsný odpad.

Bc. Jan Bureš

Svoz není urèen pro sbìr stavebního odpadu
a pro výrobky, podléhající zpìtnému odbìru, tj.
veškeré elektrospotøebièe, pneumatiky a nebezpeèné odpady (èásti autovrakù, oleje, barvy,
laky atd.).
Po skonèení a vyhodnocení tohoto zpùsobu svozu
objemných odpadù z domácností bude Mìsto
Ostrov zvažovat opakování v podzimních mìsících.
Vìøíme, že pochopíte nutnost tìchto opatøení a svým
pøístupem pøispìjete k akci, která chce pomoci všem
tìm, kteøí nemohou v prùbìhu roku odvézt
velkobjemové odpady do Sbìrného dvora.
Nechceme, aby se naše mìsto pøi poøádání této akce
stalo smetištìm! Eva Hlavsová, odbor SMM
Eva Hlavsová, odbor SMM

Klub èeských turistù
BØEZEN
Plán turistických akcí pro veøejnost:
4. bøezna
Pochod Kroková dieta okolím Karlových Varù
11. bøezna
Šibenièní vrch a èedièová Homole u Beèova
18. bøezna
Krušnohorské mìsto duchù: Rolava
25. bøezna
Dasnice, turistický pochod První jarní výšlap
Bližší informace (doba odjezdu, délka trasy,
organizaèní pokyny) budou k dispozici pro pøíslušný
sobotní termín vždy od støedy ve vitrínì KÈT na
Mírovém námìstí u autobusové zastávky na Karlovy
Vary. Tyto údaje jsou rovnìž na internetové adrese
http://www.turiste.webpark.cz nebo na rozcestníku
(Informaèní centrum, Sport, KÈT) webových stránek
mìsta Ostrova http://www.ostrov.cz. Všechny
uvedené akce jsou volnì pøístupné i pro neèleny
Klubu èeských turistù.
RNDr. František Wohlmuth, pøedseda KÈT

Ze záznamù
Mìstské policie Ostrov
1. ledna 00.57 hod. Pøíliš mnoho testosteronu
Dvì skupinky rádoby silných „mužù“, kteøí zastávají
rozdílné názory na život, patøící k hnutí anarchistù
a skinheadù, se rozhodli zpestøit si silvestrovský veèer
zápasnickým kláním. Mladíkùm nedošlo, že na nì
vidí prodloužená ruka zákona: kamerový systém
mìsta. Strážníci urovnali spor na místì hned v poèátku a zajistili vychladnutí horkých hlav. Mládež
pochopila, že Silvestr je oslava nového roku a spokojenì odešla za zábavou.
5. ledna 23.10 hod. Škola smyku
Klidná jízda ve snìžných závìjích byla ukonèena
uvìznìním vozidla v pøívalu nového snìhu. O pomoc strážníkù požádal øidiè vozidla Škoda, který
neodhadl možnosti svého vozu a své øidièské umìní
a zapadl do rozbøedlého snìhu v obci Horní Žïár.
Strážníci uplatnili své fyzické schopnosti a vozidlo ze
snìhového zajetí vyprostili. Muž s vøelým
podìkování odejel.
10. ledna 12.20 hod. hod. Alkoholová turistika
Výlet ze Slovenské republiky ukonèila mladá žena
v ostrovské nemocnici. V ulici Jáchymovská nalezli
strážníci na zemi „odpoèívající“ mladou ženu, která
byla silnì „spoleèensky unavená“. Pøi komunikaci se
strážníky došlo u mladé ženy k silnému hysterickému
záchvatu, a tak byla na místo povolána RZS. Lékaø
ženu prohlédl a usoudil, že je nutná hospitalizace.
Divadlo bylo ukonèeno a opìt nastal klid.
17. ledna 12.45 hod. Zranìný pták upadl
Ke zranìné volavce, která spadla ze stromu, byli
pøivoláni strážníci do ulice Moøièovská. Na místì
hlídka zjistila, že volavka potøebuje okamžitou
lékaøskou pomoc. Ostrovský veterináø velkého
opeøence ošetøil a následnì umístil do Stanice
mladých pøírodovìdcù. Po rekonvalescenci bude
opìt vypuštìn do volné pøírody.
20. ledna 09.15 hod. Pod svícnem bývá nejvìtší
tma
Spoøádaný ostrovský obèan se rozhodl zbavit se
nepotøebného odpadu po svém. Stavební su vyložil
v okolí nádraží ÈD, pøièemž byl pøistižen strážníky MP.
Pøestupce byl náhlým pøíchodem hlídky MP Ostrov
natolik zaskoèen, že o blokové pokutì vùbec
nediskutoval. Složený odpad pracnì naložil zpìt a za
dohledu MP ho pøevezl do sbìrného dvora mìsta
Ostrov.
20. ledna 14.40 hod. Lidská vynalézavost nezná
mezí
Za vzor si patrnì vzal mladý muž ze Sadova stahování
stromù z lesa koòmi. Za své osobní vozidlo pøivázal
kovový sloup a odtáhl ho Nádražní ulicí do sbìrných
surovin. Nic nedbal toho, že mu kovový odpad
nepatøí. Pozapomnìl také na vzniklé stopy ve snìhu,
které spolehlivì dovedly strážníky do sbìrny druhotných surovin, kde už nebyl problém zjistit
totožnost nenechavce. Za toto veliké úsilí byl po
zásluze odmìnìn blokovou pokutou. Kovový sloup
byl vrácen majiteli.
29. ledna 03.05 hod. Kde už pomoci nemùžeme
Na linku 156 pøijali strážníci oznámení o bujaré
oslavì v Hroznìtínì. Oznamovatelka žádala o pomoc a bezodkladné ukonèení této zábavy vzhledem
k pozdní noèní hodinì. Strážníci bohužel museli
oznamovatelku zklamat, protože obec Hroznìtín
nepatøí do katastrálního území mìsta Ostrov, kde
strážníci mohou uplatnit své zákonné pravomoci.
Uvedená vìc byla pøedána PÈR k doøešení. Tìší nás,
že i obyvatelé okolních obcí mají dùvìru v naši práci.

Pavel Bokùvka, velitel MP Ostrov
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Vodohospodáøské
sdružení obcí

Zprávy z Mìstského úøadu
(tisková konference 2. února)

Mìsto Ostrov je zakládajícím èlenem Vodohospodáøského sdružení obcí Západních Èech. Tento svazek, který sdružuje 81 obcí a dva dobrovolné svazky
obcí, byl založen v roce 1993 na bázi dobrovolnosti,
aby pøedevším pro svoje èleny zajišoval zásobování
pitnou vodou a odkanalizování. VSOZÈ je významným akcionáøem Vodáren a kanalizací Karlovy Vary,
tím má i významný vliv na urèování ceny vodného
a stoèného. Zároveò jí náleží pomìrné výnosy
z dividend a z nájmu infrastruktury. Èlenové sdružení
nepøispívají finanènì na chod sdružení, až na výjimky
je veškerá investièní výstavba vodovodních a kanalizaèních systémù zajišována z prostøedkù sdružení,
získaných z nájemného a dividend od VaK KV a také
ve významné míøe za podpory státu, formou státních
dotací.
Rád bych pøipomnìl, že pro mìsto Ostrov byla
doposud nejvýznamnìjší investicí sdružení realizace
skupinového vodovodu, který pøivedl kvalitní pitnou
vodu ze Stanovické pøehrady, celkem za 150 miliónù
korun. Každá vstupující obec vkládá do sdružení svou
vodovodní a kanalizaèní infrastrukturu. VSOZÈ se
o tento majetek stará, zajišuje jeho rekonstrukce
i rozšiøování. Obci je pøi vystoupení veškerá obecní
infrastruktura, nacházející se na jejím katastru,
vrácena bez nároku na kompenzaci vložených
prostøedkù. Za dobu existence VSOZÈ se podaøilo
zvìtšit jeho celkový majetek z 1,2 na 3,6 miliardy
korun. Sdružení se snaží získat finanèní prostøedky
i z Evropské unie. V loòském roce bylo úspìšné s akcí
Karlovy Vary, regionální vodohospodáøský projekt
v celkové hodnotì 322 milionù korun (bez DPH).
V rámci tohoto projektu by mìla být letos rekonstruována (vše bez DPH): èistírna odpadních vod
v Karlových Varech za 105 mil. Kè, kanalizace
v lázeòském území KV za 68 mil. Kè, èistírna
odpadních vod v Ostrovì za 63 mil. Kè, kanalizace
v Jáchymovì za 27 mil. Kè, ·vybudována nová ÈOV
v Horním Slavkovì za 39,5 mil. Kè, výstavba dalších
kanalizací v Chodovì a Mezirolí za 19,5 mil. Kè
Díky èlenství mìsta v tomto dobrovolném svazku
mìst a obcí se podaøilo za minulé období dostat do
mìsta investice do vodohospodáøské infrastruktury
ve výši pøesahující 250 mil. Kè. Jsem si vìdom, že ne
všude je situace se zásobováním ideální, mám na
mysli pøedevším Hluboký, ale i zde se snažíme
prostøednictvím Vodohospodáøského sdružení
sehnat peníze z národních i evropských programù.

Podpora zmìny typu vytápìní
Mezi obyvateli je zøejmý stálý zájem o finanèní
podporu na pøevedení zpùsobu vytápìní z tuhých
paliv na ekologická (nejèastìji plyn a elektøinu), proto
i letos bude mìsto v poskytování dotací pokraèovat.
V loòském roce byl vyplacen pøíspìvek jedenácti
žadatelùm, celkem 90 350 Kè. Letos je pøedpokládaný celkový výdaj na pøíspìvky 100 tisíc. Pøíspìvek je poskytován ve výši 80 korun na metr ètvereèní
obytné plochy, které se zmìna vytápìní týká. Pokud
by nìkdo pøevedl vytápìní po obdržení pøíspìvku
zpìt na pùvodní zpùsob, tedy tuhá paliva, musel by
poskytnutou finanèní èástku Mìstu vrátit. Žádosti je
tøeba podat v podatelnì Mìstského úøadu Ostrov
nejpozdìji do 30. listopadu 2006.
Pøíspìvky na stavbu bytu èi domu
Také v tomto roce bude radnice poskytovat dotace
tìm, kteøí se rozhodnou stavìt na katastrálním území
Ostrova. Prvních sto tisíc dostanou žadatelé pøed
zakoupením pozemku, druhých sto tisíc po kolaudaci
stavby. Podmínkou je zahájení stavby do jednoho
roku od koupì pozemku a její dokonèení do pìti let.
Pøitom každý obèan mùže být pøíjemcem této dotace
jen jednou, bez ohledu na poèet vzniklých bytových
jednotek. Od roku 1998, kdy se zaèaly dotace na
stavby poskytovat, využilo této možnosti více než sto
lidí (vzniklo 70 rodinných domù a 38 bytù). „Naše
finanèní podpora je motivací pøedevším pro ty, kteøí
již stavìt chtìjí a teprve se rozhodují o místì; chceme,
aby se rozhodli stavìt u nás,“ uvedl starosta mìsta.
V roce 2006 je pro žadatele pøipravena èástka
v celkové výši dvou milionù korun.
Pøíspìvek na opravu støechy
Protože vìtšina nových vlastníkù privatizovaných
rodinných domkù a bytových domù nemá v souèasné
dobì potøebné množství penìz na opravu støech,
které bývají nejèastìjším problémem starších staveb,
rozhodlo se Mìsto pokraèovat v pùjèkách na tyto
opravy. Majitelùm rodinných domkù poskytne
pùjèku do výše 100 tisíc (navýšení z pùvodních 80 tisíc
zohledòuje inflaci nákladù v posledních letech)
a majitelùm ostatních bytových domù èástku do výše
40 procent nákladù z rozpoètu na generální opravu
støechy. Pùjèky budou poskytovány se ètyøproprocentním úrokem, s podmínkou splacení do dvou
let.
Lukáš Bauer se hlásí k Ostrovu
Úspìšný sportovec Lukáš Bauer je ostrovským
rodákem a ke svému rodišti se hrdì hlásí. V roce 2005
byl nejúspìšnìjším sportovcem Karlovarska,
naposledy získal druhé místo ve Svìtovém poháru
v Silvestrovském bìhu na lyžích. Za vzornou
reprezentaci Ostrova dostal již pøed ètyømi lety od
Mìsta ocenìní, nyní získal finanèní dar ve výši
50 tisíc, které použije na další sportovní pøípravu. (jan)

Bc. Jan Bureš

Prázdninový provoz mateøských
a základních škol v Ostrovì
Rada mìsta na svém jednání dne 14. února 2006
vydala souhlas s tímto zajištìním prázdninového
provozu v mateøských školách v Ostrovì:
V dobì letních prázdnin bude pro rodièe dìtí
z mateøských škol v Ostrovì, kteøí nemohou zajistit
péèi o své dítì po celou dobu uzavøení mateøské
školy, ve které mají dítì zapsané, zajištìn provoz
takto:
od 10. èervence do 28. èervence 2006 bude
otevøená MŠ Palackého
od 31. èervence do 18. srpna 2006 bude otevøená
MŠ Halasova
Bližší informace rodièe získají u øeditelky své
mateøské školy.
Školní družiny a školní jídelny základních škol
budou po celou dobu prázdnin uzavøeny.
Dagmar Shánìlová, referentka odboru kanceláøe starosty
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Z lednových jednání RM
Ukonèení nájemních smluv
Rada mìsta schválila ukonèení nájemních smluv se
všemi nájemci nebytových prostor v èp. 715 v prvním
podlaží a ukonèení smluv na pronájem èásti
nebytových prostor ve tøetím podlaží s Apoštolskou
církví z Chomutova.
Zmìna prodejní ceny domu èp. 57
Rada mìsta doporuèila snížit nabídkovou cenu
prodávaného domu èp. 57 v Horním Žïáru na 1,7
milionu korun vèetnì pozemku, a to za podmínky, že
kupující do jednoho roku od podpisu smlouvy
provede rekonstrukci støechy, fasády a oken v objemu jeden milion korun. V pøípadì, že tak neuèiní,
uhradí Mìstu smluvní pokutu ve výši rozdílu kupní
a pùvodnì navrhované ceny objektu, což èiní 877,4
tisíce korun.
Prodej akcií
Rada mìsta nedoporuèila prodat 15 tisíc prioritních
akcií Èeské spoøitelny, které vlastní Mìsto Ostrov.
Tentokrát mìla o akcie zájem spoleènost BH
Securities, nabídla cenu 350 korun za jednu akcii.
Dùvodem, proè RM nedoporuèuje akcie prodávat,
jsou oèekávané další výnosy z tìchto akcií pro naše
mìsto. (rep)
Rekonstrukce Hlavní tøídy
Rada mìsta schválila otevøené zadávací øízení pro
veøejnou zakázku na provedení stavby Rekonstrukce
Hlavní tøídy, V. etapa. Rozhodujícím hlediskem pro
zadání této veøejné zakázky bude nejnižší nabídková
cena.
Zøízení okružní køižovatky
Rada odsouhlasila zøízení okružní køižovatky v úseku
ulic Jungmannova, Kollárova a Hlavní s tím, že støed
køižovatky bude vyøešen tak, aby jeho údržba
vyžadovala co nejmenší náklady.
Prodloužení výpùjèní smlouvy na saunu
Rada mìsta schválila prodloužení smlouvy na
výpùjèku objektu ostrovské sauny do konce dubna
2009. Rada mìsta doporuèila zastupitelstvu vyhradit
v mìstském rozpoètu pro roky 2007 až 2009 èástku
50 tisíc korun pro každou saunovací sezónu. Tyto
peníze budou využity na potøebné opravy, související
s provozem sauny.
Zapùjèení reliéfù Køížové cesty
Rada mìsta souhlasila se zapùjèením sádrových
reliéfù Køížové cesty sochaøe Jaroslava Šlesingera do
Domu Gustava Mahlera v Jihlavì, ve kterém se v lednu a únoru uskuteènila výstava Jaroslava Šlesingera.
Jaroslav Šlesinger je mimo jiné také autorem sousoší
na ostrovském Domu kultury.

(jan)

Konference o rozvoji mikroregionu
Krušné hory západ s možností èerpání
dotací z fondù EU
se uskuteènila v Ostrovì 26.1. Informovala o dostupnosti dotaèních programù, o programech podpory
rozvoje a pøedvedla praktické ukázky z realizace
projektù vèetnì možných úskalí pøi jejich pøedkládání
a realizaci. Zástupci pøedních bank uvedli programy
pøedfinancování a spolufinancování projektù.
Konferenci zaštítily Karlovarský kraj a Mìsto Ostrov
v rámci projektu Partnerství pro budoucnost. Tento
projekt je spolufinancován Evropskou unií s cílem
pøipravit jednotlivé aktéry v našem kraji na èerpání
finanèní pomoci z evropských zdrojù v období 2007
až 2013. Pøítomno bylo cca 80 posluchaèù.
Václav Zikeš, manažer území pro venkov

Jeden z reliéfù Køížové cesty

Foto z archivu DK Ostrov

Zprávy ze škol

Pokraèování zpráv ze škol na stranì 12

Sportovní noviny
ZŠ Masarykova

V Ostrovì jsou dvì nové
základní školy

Souèástí lyžaøského výcviku pro žáky sedmých tøíd
v lyžaøském areálu v Perninku byl závod v obøím
slalomu s tìmito výsledky: v kategorii chlapcù zvítìzil
Dan Kopøiva, 2. místo Jakub Vrba, 3. místo Marek
Jaroš. V kategorii dívek zvítìzila Kateøina Stránská,
2. místo Magda Malá, 3. místo Nikola Vojkovská.
V lednu se v Krkonoších uskuteènily Hry II. zimní
olympiády dìtí a mládeže ÈR. Karlovarský kraj
reprezentoval žák naší školy Yevgen Shorban ze 7. B
ve snowbordové disciplínì boardercross. Za 1. místo
získal zlatou olympijskou medaili. Leden se také nesl
ve znamení florbalových turnajù, organizovaných
MDDM, které jsou souèástí soutìží o Pohár starosty
a Pohár mìstské rady. Turnajù se úèastnili žáci 2. a 3.
roèníkù, žáci 4. a 5. roèníkù a dívky 6. a 7. roèníkù.
Všechna družstva si vedla skvìle a mezi ostrovskými
školami nenašla soupeøe. Všechny kategorie obsadily
1. mí- sto a zapsaly si tak plný poèet bodù do soutìží
o uvedené poháry. Nejmladší žáky reprezentovali
soutìžící Kubík, Harakal, Csemer, Èechman, Ministr,
Koèí, Martínek, Kunz, Michovský a Pisár. Mladší žáky
Bažil, Farkaš, Johanovský, Èerný, Pavelka, Pavlík,
Sekanina, Èapík, Bohuslav a Schmied. Dìvèata
nastoupila v sestavì: Heroldová, Gadasová,
Kuèerová, Veselá, Škopová, Eremiášová, Stránská,
V. a M. Holátovy.
Karel Daníèek

Od 1. ledna 2006 došlo k promìnì Zvláštní školy
a Pomocné školy v Ostrovì na Základní školu praktickou a Základní školu speciální. Už podle názvù je
naše snaha patrná: úroveò vzdìlání, poskytovaného
v tìchto dvou školách, by se mìla pøiblížit úrovni
vzdìlání, které poskytují bìžné základní školy.
Pomoci tomu mají i novì zavádìné vzdìlávací
programy, které plnì uznávají a berou ohled na
jednotlivé zvláštnosti a osobní vzdìlávací potøeby
každého žáka. Nic nebrání tomu, aby žák základní
školy praktické èi speciální byl v nìkterých vybraných
pøedmìtech vyuèován stejnì jako žák bìžné základní
školy a v ostatních pøedmìtech podle svých
schopností. I na to školní program pamatuje. Proto
budou mít absolventi základní školy, bez ohledu na
to, jaký typ školy absolvovali, stejné možnosti pøi
výbìru dalšího vzdìlávání, tedy školy støední. V èem
je tedy rozdíl? Základní školu praktickou èi základní
školu speciální by mìli navštìvovat žáci se zvláštními
vzdìlávacími potøebami, kteøí by se bez pomoci
podpùrných nebo organizaèních opatøení jen tìžko
vzdìlávali v bìžné základní škole. K zajištìní takové
výuky máme vytvoøené velice kvalitní materiální
podmínky, využíváme jedineèných pomùcek, máme
názornìjší uèebnice a podle osobních potøeb dìtí
upravujeme jednotlivì uèební plány. Velkou
výhodou je, že ve tøídì je nanejvýš ètrnáct žákù, což
dává vyuèujícím prostor pracovat s každým
samostatnì.
Nás, uèitele základní školy praktické a speciální, urèitì
mrzí, že v rámci honby za poètem žákù zùstávají dìti
se speciálními vzdìlávacími potøebami v nìkterých
bìžných základních školách. Pøes snahu a velkou
práci, vìnovanou tìmto dìtem ze strany uèitelù, se
jejich problémy zákonitì prohlubují, nebo jim tam
nelze zajistit podpùrná a organizaèní opatøení,
nezbytná pøi speciálním vzdìlávání. Rodièe žákù se
vzdìlávacími problémy mohou nezávaznì naši školu
navštívit, rádi jim podáme veškeré informace o možnosti pøeøazení dìtí, zpùsobu vyuèování i budoucích
vyhlídkách pøi volbì povolání. Vítáni budou také
uèitelé bìžných základních škol, kteøí se chtìjí
seznámit s naším systémem výuky.

Gymnazisté z Ostrova
v televizním studiu
Již dávno není pravda, že je vyuèování na gymnáziu
pevnì sevøeno ve zdech školních budov, pevnì
usazeno ve školních lavicích a je krájeno neúprosným
zvonìním na hodiny a pøestávky. Vyuèování probíhá
dnes také formou mnoha exkurzí, besed i setkání
s významnými osobnostmi. Studenti mají možnost
zhlédnout kulturní poøady nejrùznìjších forem
i žánrù. Tyto aktivity nejen rozšiøují studentùm obzor,
ale pøedevším více a názornì propojují probíraná
uèební témata se skuteèností i praxí. Jen v letošním
školním roce, tedy od záøí do února, zorganizovali
vyuèující na gymnáziu pro studenty témìø tøicet
takových akcí.
Studenti ètvrtých roèníkù absolvovali v únoru zájezd
do Prahy, kde v Národním muzeu zhlédli výstavu
Zlaté èasy médií. Expozice nabízí náhled do práce
redaktorù a novináøù v televizních i rozhlasových
studiích, seznamuje návštìvníky se souèasnou
technikou, ale pøedevším se týká významu médií
v souèasném svìtì. Téma výstavy se vztahuje
k nìkterým maturitním okruhùm a je tedy souèástí
pøípravy studentù k maturitním zkouškám. Výstava
ale byla nesmírnì zajímavá a dùležitá i pro vyuèující.
V souvislosti s chystanými zmìnami ve školství
(zavádìní rámcovì vzdìlávacích plánù) se poèítá
i s takzvanou mediální výchovou; možnosti takové
výuky nabídl na této výstavì kantorùm i studentùm
workshop na téma: Reality show a vliv podobných
poøadù na èlovìka a jeho vývoj. Není pochyb, že
takto získané zkušenosti a poznatky mohou studenty
obohatit mnohem více než bìžná vyuèovací hodina.
S vìdomím této skuteènosti pøipravili naši vyuèující
Ivan Machek a Jana Hasmanová (základy
spoleèenských vìd a èeského jazyka) pro studenty
exkurzi do Prahy. Bez aktivity a zdravého nadšení
vyuèujících by podobné aktivity nebyly možné. Jsme
proto velmi rádi, že Gymnázium Ostrov takové
nadšence má.
Mgr. Libor Velièka

Zimní zprávy ze Zámku
Studenti druhých roèníkù vyrazili na oblíbený lyžaøský
kurz. Jeho atmosféru pøiblížil pro Ostrovský mìsíèník
student druhého roèníku Technického lycea Martin
Šmarda.
„Pondìlí ráno, nacpaná Tržnice, mráz minus deset.
Tak takhle to vypadalo, když jsme nasedali ve Varech
do autobusu na Boží Dar. Na lyžák jsme se vesmìs
tìšili a cestou panovala dobrá nálada. Poté, co jsme
nabrali zbytek tøídy v Ostrovì, vyjeli nahoru a zabydleli se v hotelu Medard, jsme èile vyrazili na Neklid.
Tam probìhlo rozdìlení do družstev Velbloudù
(pokroèilých) a Lam (zaèáteèníkù), názvy vyplynuly ze
situace, kdy nikdo z nás nechtìl klasické oznaèení
I. nebo II. družstvo. První tøi dny bylo nádherné
poèasí a vynikající podmínky. K všeobecné radosti
zajistil náš pan tøídní Biskup krátké carvingové lyže
a my se uèili i moderní styl jízdy po hranách. Každý
veèer byla nìjaká akce: pøednáška, soutìž a dokonce
i veèerní lyžování. Ve ètvrtek se jel velký závod, ve
kterém se i pøes nepøízeò poèasí podaøilo naší tøídì
získat velmi dobrou pozici. V pátek se poèasí zase
zlepšilo a jezdili jsme dál jako draci. Lyžaøský kurz se
všem líbil a i když bylo nìkolik zranìní, myslím, že
bychom si ho dali pøíští rok znovu.“
Lyžaøi SPŠ Ostrov se v bìžeckých tratích neztratili.
Mužstvo ve složení Tomáš Kamaryt, Martin Jiskra,
Jan Spazierer, Otto Hejtmánek a Jaromír Kubín
vyhrálo nejen okresní kolo v bìhu na lyžích, ale pozdìji na stejné trati vybojovalo prvenství i v krajském
pøeboru. Prosadila se i dìvèata, kterých je v zámku
jako šafránu. Na nároèné trati skonèila na
sympatickém ètvrtém místì a prokázala, že i dívky
mohou v øadì sportovních odvìtví promluvit aktivnì
do umístìní na èelných místech okresní soutìže.
Mgr.Libor Háèek

Mgr. Petr Huml, øeditel školy

ZŠ J. V. Myslbeka a MŠ
Pøed prázdninami, o kterých se stìží dá øíci, že byly
jarní, se žáci devátých roèníkù podrobili celostátní
srovnávací zkoušce úrovnì vzdìlávání CERMAT, byli
delegováni zástupci do okresních kol olympiád, napø.
v èeském jazyce to byly dívky z 9.C Dana Skálová
a Barbora Habánová. Kvalitnì obsazeného druhého
kola Karlovarské výtvarné soutìže se s pracemi na
volné téma zúèastnili Klára Kolejáková a Daniel Vrba,
chlapci z pátých tøíd postoupili do okresního kola ve
florbalu. Okresního kola olympiády v NJ se zúèastnily
Adéla Skotáková, Andrea Zachová, Jana Paulechová
a Dana Skálová. Zdravé prostøedí ve Sklárnì v Žihli
(škola v pøírodì) nepochybnì prospìlo i k ozdravìní
ovzduší kolektivù tøíd 5.C, 5.S, 3.A, 4.S. Pøi pobytu,
vyplnìném nejen zimními radovánkami (bobování,
bruslení, koulování), spoleèenskými akcemi vèetnì
diskoték, ale i jízdou na koních, se „vyøádilo“ celkem
58 dìtí. Lyžaøský výcvik 30 žákù ze 7.A a 7.C na
svazích Mariánské u Jáchymova vedly vyuèující
Kateøina Rücková, Alena Samková a Marie
Kadlecová, podle slov úèastníkù k jejich naprosté
spokojenosti. Poèet novì zapsaných žákù umožní
škole v pøíštím roce otevøít 2 první a 1 pøípravnou
Mgr. Vladimír Vízdal
tøídu.

Žáci: Kamaryt, Hejtmánek, Spazierer a Jiskra vychutnájí vítìzství
Foto: Václav Kleèka

ZŠ Klínovecká
Konala se další kola olympiád, napø. školní kolo
zemìpisné soutìže a okresní kola olympiády v matematice, v anglickém a nìmeckém jazyce. Žáci 9. tøíd
øešili pøed pøijímacími zkouškami celostátní srovnávací testy CERMAT. Žáci 7. tøíd strávili týden na
lyžaøském kurzu v Novém Mìstì u Jáchymova.
Jazykovì nadané dìti se pøipravují na týdenní pobyt
v jihoanglickém Hastingsu. V hodinách dìjepisu v 9.
tøídách besedovali žáci s Emilem Ligaèem, pøedsedou
Ès. obce legionáøské. Seznámil je s èinností legionáøù
a jejich souèasnými misemi. Prvòáèci se zúèastnili
besedy v knihovnì, starší dìti zhlédly výstavu
výtvarných prací 3x comix na Staré radnici. V Zimním
turnaji ve florbalu získali žáci I. stupnì bronz, který jim
zajistil druhé místo v Olympiádì ostrovských škol.
Okrskové kolo žákù I. stupnì probìhlo na naší škole
zaèátkem února. Naši chlapci byli druzí, dívky páté.
Dìti se zapojily i do míèového trojboje soutìže
o Pohár starosty mìsta. Nìkteøí zájemci se pøihlásili
do soutìže Ostrovský reportér. Všem úèastníkùm
držíme palce! K blížícímu se Dni uèitelù pøeje svým
zamìstnancùm vedení školy mnoho zdraví a pracovního elánu.
Mgr. Jana Paøíková
Pøíspìvky jsou redakènì kráceny.
Ostrovský mìsíèník
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Josef Novosad procestoval s esperantem pìt svìtadílù
Uèitel esperanta, pìtaosmdesátiletý Josef Novosad, žil pùvodnì v Ústí nad Labem a pracoval u dráhy jako železnièáø. Po svatbì
pøesídlil za lepším platem do Ostrova, kde žije dodnes. Ovládá nìkolik svìtových jazykù, nejradìji má ale esperanto, kterému
se vìnuje už témìø šedesát let.
tých let prožil na finsko-ruské celnici. Potøeboval jsem Udržujete i nadále kontakt
Jak jste se seznámil se dostat do Talinu, mìl jsem u sebe dolary, èeské
se zahranièím?
s esperantem?
peníze i finské marky, všechny mi je tam sebrali. Pøed deseti lety jsem letìl do New Yorku, už jako
V roce 1947 jsem objevil
Považovali mì za špiona, zaujal je mùj zápisník dùchodce. Byla to tehdy má druhá cesta do Ameriky,
na ústeckém nádraží, kde
a mapky Kodanì, Stockholmu a dalších mìst, která navštívil jsem tam dlouholetého pøítele. Velkolepým
jsem v té dobì pracoval,
jsem pøedtím navštívil, a také jim bylo podezøelé, zážitkem pro mne tehdy byla prohlídka sochy
vývìsku s pozvánkou do
že jsem cestoval sám, bez skupiny. Køièeli na mì, Svobody zevnitø, kde jsem objevil uvnitø hlavy ètyøkurzu esperanta, tak jsem
vyhrožovali mi. Nakonec, protože jsem se s nimi nijak metrovou bronzovou masku. V poslední dobì už
se pøihlásil. Lákaly mì vynehádal a nechtìl své peníze zpìt, mi øekli doslova, udržuji kontakty více psaním dopisù než cestováním
stavené dopisy a pohlednice z celého svìta.
a jdu k èertu. Nevìdìl jsem, jak se dostanu do Talinu, A už i to dopisování jsem musel omezit, poštovné je
byl jsem zcela na mizinì. Naštìstí se mi podaøilo drahé. Pùvodnì mi chodily dopisy z mnoha zemí
Esperanto jsem v té dobì díky brnìnské stanici Verda
koupit jízdenku za hodinky, které jsem sundal z ruky (Japonsko, Kuba, Maroko, Èína ad.), nakonec mi
Stacio už znal. V kurzu jsme mìli štìstí na vynikajícího
a v Talinu jsem pak vyhledal známou, která mi zùstali dva píšící pøátelé, z Holandska a Francie.
uèitele, za tøi mìsíce už jsme umìli sami pøeložit dopis
pomohla.
i èlánky z esperantských èasopisù. Za pùl roku už jsem
mohl prohlásit, že esperanto ovládám.
Chtìl byste nìco vzkázat ètenáøùm

Esperanto zní nezvykle, je tìžké
se ho nauèit?
Nauèit se esperanto je snadné a zvládnou to i ti, kteøí
nemají pro bìžné jazyky talent. Navíc, než se zaènete
uèit, už znáte význam dobrých dvaceti procent
výrazù, protože jejich základ je pøevzat ze známých
svìtových jazykù, nebo se dokonce vyskytuje v èeštinì. Já sám jsem jel tøikrát na výukový esperantský
tábor a po ètvrté jsem už dìlal zkoušky, stal jsem se
diplomovaným uèitelem esperanta.

Èím si udržujete ve vysokém vìku
fyzickou a duševní svìžest?

Témìø pøed ètyøiceti lety jsem utrpìl úraz, od té doby
dennì cvièím a moc mi to pomáhá. Také chodím
i v zimì na zahrádku. Povídám si tam s koèkami
a sýkorkami, samozøejmì v esperantu, nìkdy ve francouzštinì èi jiné øeèi, abych se procvièil. Sousedi
si myslí, že tam nìkoho mám, pak se diví, když zjistí,
že si mluvím jen tak sám pro sebe.

mìsíèníku?
Vážení obèané mìsta Ostrova, (estimataj logantoj de
urbo Ostrov), srdeènì vás všechny zdravím, pøeji
pevné zdraví, štìstí, spokojenost a hodnì úspìchù
(mi kore salutas vin ciujn dezirante fortan sanon,
felicon, kontenton kaj multe da sukceso). Pokud
byste mìli zájem o esperanto, v Ostrovì pravidelnì
jednou za mìsíc obmìòujeme vývìsku na budovì
Irena Janeèková
restaurace Rùže.

Dotkla se vás nìjak opatøení proti
esperantu v roce 1952?
V Ostrovì ani jinde v republice jsme to nijak zvláš
nepocítili. Tehdy byly u nás zrušeny esperantské
èasopisy a silnì se omezila propagace tohoto jazyka,
stále ale mohly existovat esperantské kluby pøi
nìkterých zaøízeních. Horší to bylo napøíklad v Sovìtském svazu, tam kdo mluvil esperantem, hrozilo
mu zastøelení. V Ostrovì jsme založili esperantský
kroužek v Domì kultury v sedmapadesátém roce,
bylo nás na zaèátku šest èlenù. Pozdìji se kroužek
zaèal rozrùstat, poøádali jsme pøednášky, koncerty
i divadelní pøedstavení, vše v esperantu.

Vaše cestování vždy souviselo
s esperantem?
Samozøejmì, díky esperantu jsem sjezdil všech pìt
svìtadílù. Jezdíval jsem na setkání esperantistù
do všech koutù svìta. Manželka se esperantu moc
uèit nechtìla a na srazy mì nedoprovázela, ale aspoò
to vyšlo levnìji. Zatímco døíve jsem navštìvoval
nejrùznìjší zemì, nyní se pravidelnì úèastním
pøedevším esperantských konferencí na rùzných
místech naší republiky: v Praze, Brnì, Olomouci
a dalších místech.

Urèitì máte ze svých cest mnoho
dojmù?
Cestoval jsem lodí, letadlem, vlakem, všemi možnými
dopravními prostøedky. Své zážitky z cest po svìtì
jsem vždy dokumentoval, mám pìtadvacet silných
sešitù s textem i fotografiemi. Chtìl jsem je nechat
natisknout pro vìtší poèet ètenáøù, bohužel ale tiskárna požadovala pøíliš vysoký poplatek, to jsem si nemohl dovolit. Mám jen nìkolik kopií pro nejbližší
pøátele.

Vzpomínáte si na nìkterou neobvyklou
pøíhodu?
Takových zážitkù je víc, ale èasto vzpomínám
napøíklad na strach, který jsem zaèátkem osmdesámìsíèník
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Josef Novosad na australském pobøeží

Esperanto je živý jazyk
Esperanto je novorománský jazyk, 87% esperantských slov je spoleèných románským jazykùm, 13% jazykùm germánským, slovosled
je volný a blízký jazykùm slovanským. Koøeny
slov jsou vybrány z hlavních evropských jazykù.
Slovní zásoba je asi 350 tisíc slov. Esperanto
je stále živý jazyk, používaný na celém svìtì.
Poèet osob mluvících esperantem se odhaduje
na 10 milionù.

Nìkterá slova v esperantu poznáme,
i když se je neuèíme:
kulturdomo (kulturní dùm), agreso (útok), kopio
(kopie), korespondado (dopisování), scenaro
(scénáø), triangulo (trojúhelník), uniformo
(stejnokroj), universo (vesmír), vandalo (vandal),
(jan)
valso (valèík), zebro (zebra) a mnoho dalších.

Foto: Ze soukromého archivu

Esperanto vzniklo v devatenáctém
století
Samotné slovo „esperanto“ znamená „Doufající“
a pùvodnì to byl pseudonym jeho tvùrce, nadaného
lékaøe Ludowika Lazara Zamenhofa (Doktor
Esperanto). On sám ovládal témìø desítku cizích
jazykù, mezi nimi napøíklad i øeètinu a latinu. Protože
vyrùstal v oblasti carského Ruska (dnes území Polska),
kde žili kromì Polákù také Rusové, Židé a Nìmci,
napadlo ho vytvoøit jeden spoleèný jazyk pro
všechny. V roce 1887 jej pak, po šesti letech práce,
pøedložil veøejnosti. Po vytvoøení esperanta pracoval
dál ve Varšavì jako oèní specialista. Jeho souèasníci
ho znali jako skromného, mírumilovného a nesmírnì
obìtavého èlovìka. Esperanto se jako jazyk vyvíjel
dál, vznikaly nové výrazy a mluvnická zdokonalení.
Dnes sídlí svìtové centrum esperanta v holandském
(rep)
Rotterdamu.

KINOKAVÁRNA
KINOKAVÁRNA OD 15.00 HODIN
nedìlní promítání pro dìti
Zaèátky pøedstavení v 15.00, není-li uvedeno jinak
5. nedìle
66 minut, vstupné: 25 Kè, pøístupný dìtem a rodièùm

KRÁL A SKØÍTEK
Pásmo pohádek pro nejmenší diváky

12. nedìle

17. až 19. pátek až nedìle,

88 minut, èeská verze,

premiéra
vstupné: 65 Kè, mládeži pøístupný

ZATHURA VESMÍRNÉ
DOBRODRUŽSTVÍ
Vesmírné dobrodružství ve stylu Jumanji. Šestiletý Danny objeví
ve sklepì starou deskovou hru Zathura. Zaène ji hrát. Brzy je jasné,
že to není jen tak obyèejná hra, Dannyho figurka se pohybuje sama
od sebe a jakmile vstoupí na políèko meteorický roj, dùm zaène být
bombardován skuteènými meteory…
Produkce: USA. Žánr: dobrodružná sci-fi

123 minut, vstupné: 35 Kè, pøístupný dìtem a rodièùm

23. a 24. ètvrtek a pátek, 85 minut, premiéra

FANTASTICKÁ ÈTYØKA

Vstupné: 60 Kè, do 12 let nevhodný

Expedice se vydává do støedu kosmické bouøe. Èeské titulky

19. nedìle
65 minut, vstupné: 25 Kè, pøístupný dìtem a rodièùm

O PRINCEZNÌ FURIENÌ
Pásmo pohádek pro nejmenší diváky

26. nedìle
77 minut, vstupné: 35 Kè, pøístupný dìtem a rodièùm

EXPERTI
Teenagerská komedie. Producenti veleúspìšných Snowboarïákù
se vracejí. Tentokrát zavedou své hrdiny do prostøedí svìta
poèítaèové zábavy. I tentokrát budou bojovat o pøízeò krásných
dívek, jen místo na snowboardech budou surfovat po síti. Stane se
z hlavního hrdiny poèítaèový expert nebo gigolo? Hrají: Kryštof
Hádek, Michael Foret, Petr Ètvrtníèek, Kateøina Prùchová.
Produkce: ÈR. Žánr: komedie

STRAŠPYTLÍK

25. a 26. sobota a nedìle, 109 minut, premiéra

I malé kuøe mùže zabránit velkým vìcem. Èeská verze

HOOLIGANS

KINOKAVÁRNA OD 17.30 HODIN
Zaèátky pøedstavení v 17.30, není-li uvedeno jinak
2. a 3. ètvrtek a pátek, 93 minut, premiéra
Vstupné: 55 Kè, mládeži pøístupný

JEŠTÌ ŽIJU S VÌŠÁKEM, PLÁCAÈKOU
A ÈEPICÍ

Vstupné: 60 Kè, mládeži nepøístupný
Neprávem vyhozený student Harvardu, Matt Buckner (Elijah
Wood), pøijíždí do Londýna, kde se chce na èas usadit u své sestry.
Je vtažen do temného a násilného svìta fotbalových „hooligans“.
Matt se uèí, jak stát pevnì nohama na zemi a odolávat tomuto
tajemnému a èasto násilnému svìtu.
Produkce: USA/GB. Žánr: kriminální drama

30. ètvrtek, 100 minut,

repríza
vstupné: 70 Kè, mládeži nepøístupný

PANIC JE NA NIC

Souèasná, pøimìøenì suchá, lehce absurdní filmová tragikomedie
o životì na nádraží. Postavami filmu jsou nádražáci (Jaroslav Dušek,
Igor Chmela, Roman Slovák a další), kteøí øeší, nebo spíše neøeší,
své malé „vzájemnosti“: ženské, chlapy, pivo, fotbal atd.
Produkce: ÈR. Žánr: tragikomedie

… aneb návod, jak si koneènì dosyta užít prázdniny. Høejivá
komedie, plná lechtivého humoru, pøekvapivých situací a vtipných
hlášek. Hlavní role si zahráli zaèínající herci David Voboøil, Michal
Hruška a Tomáš Žateèka. Hlavní dívèí role byla svìøena loòské
finalistce Superstar Šárce Vaòkové.
Produkce: ÈR. Žánr: komedie

4. a 5. sobota a nedìle, 93 minut, èeské titulky, premiéra
Vstupné: 55 Kè, mládeži nepøístupný

31. pátek, 157 minut, èeská verze, repríza

HELE, KÁMO, KDO TU VAØÍ?
Bláznivá komedie o frustrovaném personálu, lakomých hostech
a podivném jídle. Restaurace Shenanigan, ve které se dìjí ty nejneuvìøitelnìjší vìci. Uvidíte bláznivé uklízeèe, nechutné legrácky
v kuchyni a hodnì rozprav o sexu. Film je hysterický zákulisní
pohled do fastfoodu a citlivá óda na ztracené a zcela bezcílné mládí.
Hrají: Ryan Reynolds, Anna Faris a Justin Long.
Produkce: USA. Žánr: komedie

9. a10. ètvrtek a pátek, 122 minut, èeské titulky, premiéra
Vstupné: 55 Kè, do 12 let nevhodný

HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR
Zaèátky pøedstavení již v 17.00 hodin!
Harry (Daniel Radcliffe) se pøipravuje na nároèné úkoly Turnaje tøí
kouzelníkù. Musí uniknout plameny chrlícímu drakovi, potopit se
do hlubin velkého jezera a najít cestu v bludišti, žijícím vlastním
životem. Produkce: USA. Žánr: dobrodružný

KINOKAVÁRNA OD 20.00 HODIN
Zaèátky pøedstavení ve 20.00, není-li uvedeno jinak

OBCHODNÍK SE SMRTÍ
Pøíbìh podle skuteèné události, který se odehrává ve svìtì
mezinárodního obchodu se zbranìmi. Dìj filmu pojednává o pozoruhodných výkonech obchodníka se zbranìmi Yuriho Orlova
(Nicolas Cage), který se pohybuje v nejnebezpeènìjších váleèných
zónách svìta. Mezi jeho zákazníky patøí vìtšina nejznámìjších
svìtových diktátorù.
Produkce: USA. Žánr: akèní thriller

11. a 12. sobota a nedìle,

Vstupné: 75 Kè, mládeži pøístupný

92 minut, èeské titulky,

premiéra
Vstupné: 55 Kè, mládeži nepøístupný

ZEMÌ MRTVÝCH
Úsvit mrtvých skonèil. Nastal èas jejich nadvlády. Zemì mrtvých
George A. Romera je dlouho oèekávaným návratem zakladatele
žánru zombie hororu k jeho koøenùm. Muž, který pøed 35 lety
hororovým fanouškùm naservíroval kultovní Noc oživlých mrtvol,
natoèil film, pøi kterém živí umírají hrùzou a mrtví ožívají vzrušením.
Hrají: Simon Baker, John Leguizamo, Dennis Hopper a další.
Produkce: USA / Kanada / Francie. Žánr: horor

3. pátek, 93 minut, premiéra

17. a 18. pátek a sobota, 90 minut, premiéra
Vstupné: 55 Kè, do 12 let nevhodný

SKLAPNI A ZASTØEL MÌ
První èeská sebevražedná komedie. Pavel Zeman (Karel Roden)
celý život strádá. Má nevdìènou ženu (Aòa Geislerová) a šest
zamìstnání, aby si jeho žena mohla dovolit život na vysoké noze.
Pøijme další fušku: má šetrnì a rychle sprovodit ze svìta Anglièana
Colina Framptona…
Produkce: ÈR. Žánr: èerná komedie

24. 25. pátek a sobota, 107 minut, repríza
Vstupné: 55 Kè, mládeži pøístupný

ŠTÌSTÍ
Tatiana Vilhelmová, Pavel Liška a Aòa Geislerová ve filmu Bohdana
Slámy o zázracích obyèejných lásek. Dojemný pøíbìh o køehkém
vztahu dvou mladých lidí, jenž postupnì pøeroste v opravdovou
lásku. Produkce: ÈR. Žánr: tragikomedie

31. a 1.4. pátek a sobota,

107 minut, èeské titulky,
premiéra
Vstupné: 64 Kè, pro dìti do 12 let nevhodný

HRA S NEVÌROU
Byla to pøitažlivost, témìø osudová… Charles Schine (Clive Owen) je
jen dalším èlovìkem z Chicaga, který každé ráno bìží na vlak v 8:43,
aby se dostal vèas do práce. Když jej ale jednou nestihne a díky
tomu se setká s Lucindou Harris (Jennifer Aniston), jeho život se
nenávratnì zmìní.
Produkce: USA. Žánr: drama, thriller

CO PØIPRAVUJEME V KINÌ
NA DUBEN?
Bambi 2
Fimfárum II
RAFÁCI
PÙJÈOVNA DVD
Domu kultury Ostrov
Novinky na DVD
LEGENDA O ZORROVI
Zorro se vrátil a s ním i Antonio Banderas a
Catherine Zeta-Jones.
DEUCE BIGALOW: EVROPSKÝ GIGOLO
Cena za lásku šla rapidnì dolù.
ÈERNÝ ÚSVIT
Pøed svítáním je vždycky nejvìtší tma.
MISTØI HAZARDU
Nejvtipnìjší komedie amerického léta.

Vstupné: 55 Kè, mládeži pøístupný

JEŠTÌ ŽIJU S VÌŠÁKEM, PLÁCAÈKOU
A ÈEPICÍ
Souèasná, pøimìøenì suchá, lehce absurdní filmová tragikomedie
o životì na nádraží. Postavami filmu jsou nádražáci (Jaroslav Dušek,
Igor Chmela, Roman Slovák a další), kteøí øeší, nebo spíše neøeší,
své malé „vzájemnosti“: ženské, chlapy, pivo, fotbal atd.
Produkce:ÈR.Žánr: tragikomedie

4. sobota, 93 minut, èeské titulky, premiéra
Vstupné: 55 Kè, mládeži nepøístupný

HELE, KÁMO, KDO TU VAØÍ?
Bláznivá komedie o frustrovaném personálu, lakomých hostech
a podivném jídle. Uvidíte bláznivé uklízeèe, nechutné legrácky
v kuchyni a hodnì rozprav o sexu. Film je hysterický zákulisní
pohled do fastfoodu a citlivá óda na ztracené a zcela bezcílné mládí.
Hrají: Ryan Reynolds, Anna Faris a Justin Long.
Produkce: USA. Žánr: komedie

16. ètvrtek, 118 minut, premiéra
Vstupné: 65 Kè, mládeži nepøístupný

10. a 11. pátek a sobota, 99 minut, èeské titulky, premiéra

ŠÍLENÍ

DÙKAZ

Nový èeský film režiséra Jana Švankmajera. V hlavní roli Pavel Liška,
Jan Tøíska, Anna Geislerová, Martin Huba, Jaroslav Dušek. Scénáø
filmu volnì vychází z motivù dvou povídek Edgara Allana Poea:
Zaživa pohøben a Šílený psychiatr. Dìj se zdánlivì odehrává
zaèátkem 19. století ve Francii, je však plný anachronismù a reálií
dneška, protože je alegorií souèasného svìta.
Produkce: ÈR. Žánr: horror

BØEZEN

Vstupné: 60 Kè, mládeži do 12 let nevhodný
Film Dùkaz je podmanivým pøíbìhem o mladé ženì (Gwyneth
Paltrow), kterou pronásleduje minulost jejího otce (Anthony
Hopkins) a stíny její vlastní budoucnosti. Odhaluje spojitost mezi
genialitou a šílenstvím, køehkým pøátelstvím mezi otcem a dcerami
a významem pravdy a rodiny. V hlavních rolích Gwyneth Paltrow
a Anthony Hopkins.
Produkce: USA. Žánr: drama

HLAS SMRTI
Architekt komunikuje se svojí zemøelou
manželkou, dostane vzkaz ze záhrobí.
SÍ 2.0
Dostala perfektní práci… a stala se perfektním
terèem.
LEDOVÉ OSTØÍ 2
Romantický film z krasobruslaøského prostøedí.
MOJE LÉTO LÁSKY
Vášnivé, osudové, zakázané, nezapomenutelné…
TEMNÉ VODY
Jsou tajemství, která mají zùstat nevyøešena.
DOKONALÁ PARTIE
Za lásku se musí platit…

Pùjèovna DVD otevøena:
Pondìlí - sobota
8.00 - 21.00
Nedìle 9.00 - 11.00 16.00 - 21.00
Každé desáté DVD zdarma
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BØEZEN
Program Domu kultury
3. bøezna 19.30 hod., divadelní sál DK Ostrov
Divadlo Bez zábran Praha

PØÍPAD GRENDWAL
Pavel Dostál
Crazy o šesti obrazech: uklízeèka, toužící po kariéøe
detektiva, poctivý kasaø, mrtvol chtiví hrobníci,
šílený lékaø a spousty nedorozumìní, to je to, co vás
na této inscenaci pobaví. Divadlo Bez zábran je
soubor profesionálních a amatérských hercù, kteøí
v souèasnosti mají trvalou scénu v prostorách
divadla Reduta. Sponzor pøedstavení S.V.I.
RUBIKON s.r.o.
Vstupné: 60 Kè
Pøedprodej IC v DK Ostrov
11. bøezna 13.00 hod., Stará radnice Ostrov

DEN TIBETU
Pavel Kottek a jeho pøátelé pro vás pøipravili
komponovaný poøad, ve kterém mùžete zùstat jen
diváky, nebo se kdykoli aktivnì zapojit. Program:
úvod do relaxace, pøedstavení tibetských misek,
povídání o Buddhismu, jako jednoho ze základních
kamenù pro nový model života dnešního èlovìka.
Spoleèná relaxace, hra na didžeridu, bubny, zpìv
manter, alikvotní zpìv. Povídání o mapì naší duše
a procesech myšlení a vnímání, tanec. Ukázky z CD
nahrávek: tibetští mniši, Dalajlama, Tibetské mantry.
Koncert na Tibetské misky (všechny hrací nástroje,
které si pøinesete, jsou vítány). Podávat se bude
dobrý èaj. Pøedpokládaný konec v 18 hod.
Souèástí odpoledne bude i semináø s lektorkou Bc.
Veronikou Pavlù, diplomovanou arteterapeutkou
a psychoterapeutkou. Pøedpokládaný zaèátek
kolem 14.00 hod.

BARVY KOLEM NÁS, VÝKLAD BAREV
PODLE GOETHA (ZÁŽITKOVÝ
SEMINÁØ S IMAGINACEMI)
Program: význam pùsobení barev na lidskou
psychiku a jejich smyslovì morální úèinek. Práce
s jednotlivými barvami vycházející ze spektra
základních barev duhy (modrá, zelená, žlutá,
oranžová, èervená, fialová). Nástin možných
relaxaèních technik s imaginací na jednotlivé barvy.
Práce s jednotlivými úèastníky, jak úèinek barev
prožívají: každá barva má svou „povahu“ a jinak se
s ní pracuje. Závìr: hodnocení pocitù a úèinkù
vnímání barev pøed a po skonèení semináøe.
Základní malíøské potøeby s sebou.
Vstupné: 40 Kè „M“, kapacita místa k poøádaní je
omezená, využijte pøedprodeje v IC v DK Ostrov!

FRANTIŠEK NEDVÌD A DRUHÉ
PODÁNÍ
Dovolujeme si Vás pozvat na veèer plný pohody,
vlídného slova a hlavnì pìkných písnièek. František
Nedvìd pøedstaví nejnovìjší CD „Ètvrtá sada,“ za
kterou dva mìsíce po vydání získal Zlatou desku.
Vstupné: 190, 180, 170, 120 Kè

Divadlo z chodby Aš
Autorská práce souboru podle povìsti Zdeòka Šmída

HANS HEILING
19. bøezna 17.00 hod., divadelní sál DK Ostrov

KOUZELNÁ ŠKOLKA S MAJDOU
A FRANTIŠKEM
Dìtské pøedstavení volnì navazuje na oblíbený
televizní poøad. Majda a její kamarád z Famfárie v
nìm zpívají spoustu pùvabných písnièek,
propojených veselým povídáním s množstvím høíèek
a pøekvapení. Poøádá Pragokoncert Bohemia,
a.s.
22. bøezna 19.30 hod., divadelní sál DK Ostrov
Divadelní spoleènost Háta

KDYŽ TY, TAK JÁ TAKY, MILÁÈKU!

TOMÁŠ PFEIFFER
DUB vás zve na filozofické zamyšlení v rámci cyklu
„Tvore lidského stupnì, staò se èlovìkem!“
mìsíèník
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Za oponou
18.00 Studio Divadla Dagmar Karlovy Vary
Nikolaj Tichonov, Michail Šolochov, Lev Nikolajeviè
Tolstoj

KONÌ
Za oponou
20.30 až 21.20 HOP-HOP ZUŠ Ostrov
K. H. Mácha

VEÈERNÍ MÁJ
MINIDIVadélko ZUŠ

Sobota 1. dubna 9.30
ŠTACE Kaznìjov

Marc Camoletti
Jeden z nejúspìšnìjších francouzských autorù
souèasnosti. Spoleènost Háta jej uvede již potøetí.
Opìt se setkáme se zápletkami, každému asi
dùvìrnì známými z vlastního manželství. Je
podveèer. Byt dobøe situovaných manželù. Dvojice,
která spolu žije øádku let a pomalu jí hrozí nuda.
Rozhodnou se, že si zpestøí život nevìrou. Jsou
konèiny, kde v tìchto chvílích hrozí krveprolití,
rozvody nebo alespoò kravál. My jsme však v Paøíži
a náš pøíbìh napsal právì Marc Camoletti, který
z banálních situací spøádal hry, jež šumí jako
šampaòské. Hry, které pøekvapí. Hry, které baví.
Pøíjemnou zábavu!
Vstupné: 240, 220, 190, 150 Kè

Zdenìk Plachý, Jiøí Šimáèek

28. bøezna 17.00 hod., T-klub DK Ostrov

BALKÓN

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

NEPOHODLNÝ INDIÁN
Za oponou
11.00 Pachýø Paèejoff
Autorská práce souboru

KOLÁŽ SLEDOVANOSTI
Kinokavárna
13.00 Amatérský guláš
Tom Stoppard

SKUTEÈNÝ INSPEKTOR REX
Za oponou
15.30 Zamraèené dìti Plzeò
Jiøí Reichel podle Leonida Andrejeva

FIXNÍ IDEA
Za oponou
18.30 Rámus Plzeò
Jean Genôt

Za oponou
20.35 4 Improverti Plzeò
autorská práce souboru

PRÁVÌ TEÏ A ZROVNA TAKHLE
Za oponou

Nedìle 2.dubna 2006 9.30
EVRYBÁBY Plzeò

OSTROV ALBA
Za oponou
13.00 HOP-HOP ZUŠ Ostrov

V BLUDIŠTI MÉHO SRDCE
MINIDIVadélko ZUŠ
14.00 HOP-HOP ZUŠ Ostrov
V BLUDIŠTI MÉHO SRDCE
MINIDIVadélko ZUŠ

VÝSTAVA

16. bøezna 18.00 hod., Dùm kultury Ostrov

Pátek 31. bøezna 16.30
Zahájení, první pøedstavení:

14. bøezna 17.00 hod., Stará radnice Ostrov
Vernisáž výstavy Devìt malých forem
Výstava studentek Støední prùmyslové školy
keramické Karlovy Vary: Evy Benešové, Kristiny
Letmajerové, Markéty Petrièákové, Karolíny
Poèové,
Petry Pøevrátilové, Lady Silové, Žanety Švidroòové,
Petry Zápotoèné a Martiny Žáèikové
Vstupné na vernisáž a výstavu: 10 Kè
Konec výstavy: 30. 3. 2006

ZÁPADOÈESKÁ
OBLASTNÍ PØEHLÍDKA
MLADÉHO
A STUDENTSKÉHO
DIVADLA
OSTROV 2006

17. bøezna 19.30 hod., divadelní sál DK Ostrov

Pøipravujeme na duben:
18. dubna 19.30 hod., divadelní sál DK Ostrov
Neil Simon

DRUHÁ KAPITOLA
Pøeložil Ivo T. Havlù
Hrají: David Prachaø (George Schneider),
David Matásek (Leo Schneider)
Valerie Zawadská (Jennie Maloneová)
Martina Hudeèková (Faye Medwicková)
Režie: Petr Hruška
Druhá kapitola patøí mezi konverzaèní komedie,
které dovedou s nadsázkou, humorem a lehkostí
hovoøit i o nejbolestivìjších momentech lidské
existence.

15.30 Závìr pøehlídky, T klub Ostrov

Kultura
Dva kameny v hlavní roli

Základní umìlecká škola

Fotografická soutìž

Letos už podvanácté pøijedou
do Ostrova studenti z celého
kraje na Oblastní pøehlídku
mladého a studentského
divadla. Èlánek o skvìlé
atmosféøe téhle pøehlídky jsem
psala už nìkolikrát, a tak pro
zmìnu bych vám chtìla odhalit
nìco málo ze zákulisí a pøípravách pøehlídky. Je
pøíjemné, že každý rok se hlásí stále více souborù.
Každý rok se stává, že pøihlášené soubory nìkdy
tøikrát i ètyøikrát mìní s úpìnlivou prosbou celý
program, protože nìkterému z jejich èlenù termín
nevyhovuje, a my pak pøepisujeme a mìníme,
mìníme, mìníme a øešíme. Když se nám koneènì
podaøí program èasovì poskládat a seøadit,
divadelníci se svými nekonformními a originálními
postoji znovu pokornì prosí o netradièní pódium,
o zajímavé nasvícení, o speciální efekty, o speciální
prostor a tisíc dalších dùležitých „malièkostí“.
Dokážou pro své cíle nadchnout všechny pøítomné
techniky, zvukaøe i osvìtlovaèe, kteøí se na tom všem
v Domì kultury podílejí.
Pak už jen èekáme na tìch sto divadelních nadšencù,
kteøí považují za krásnì strávený víkend spaní
v Domì kultury na karimatkách v klubovnách, protože chodit na ubytovny je pro nì ztráta èasu a mohli by
tak pøijít o vášnivé diskuse s porotou po ukonèení
svého nebo cizího vystoupení. Nebo by mohli pøijít
o nìkteré zajímavé pøedstavení z pøehlídky. Loni mezi
nì patøila i groteska, ve které hrály hlavní roli dva
kameny na provázcích a jejich loutkoherci dokázali,
že diváci doslova øvali pùl hodiny smíchy. Když pak
pøehlídku starosta mìsta ukonèí a øeditel Domu
kultury rozdá ceny a mladí divadelníci se pøicházejí
rozlouèit se slovy, že „to zase letos bylo super a že za
rok urèitì pøijedou,“ vìøíme jim to. Tyhle momenty se
dají jen velmi tìžce vysvìtlit, to se musí zažít. To je jen
jeden z dùvodù, proè vás zveme na tuto pøehlídku
i letos. Opìt na ní vystoupí mladí herci a budou
bojovat o postup na Šrámkùv Písek a Náchodskou
Prima sezónu.

3. bøezna 17.00 hodin, MINIDIVadélko
VEèer DRAmaákù, poøad poezie a prózy žákù 2. a 3.
roèníku, vstupné dobrovolné.
7. bøezna, ZUŠ
Interní koncert, vystoupí žáci hudebního oboru,
vstupné dobrovolné.
9. a 10. bøezna 19 hodin,
MINIDIVadélko
V bludišti mého srdce, I. a II. premiéra souboru
HOP-HOP v režii Ireny Konývkové. Hrají: Lubomír
Frýzl, Radim Bìlohlávek, Lucie Džupínová, Antonín
Kandrik, Jonáš Konývka, Kateøina Rošková, Marek
Steininger, Ondøej Šulc, Jitka Tomanová.
Vstupné 40 Kè, nutno rezervovat vstupenky na:
www.zusostrov.cz/hophop.
16. bøezna 17.00 hodin, MINIDIVadélko
Tak to øekl Hamlet, kdyby nebyl princ. Hraje soubor
Na poslední chvíli Lucie Velièkové.
16. bøezna 16.30 hod., T-klub
V poøadu O rok starší zazní skladby v podání
orchestru Swing Band Jaroslava Chmelíka a souborù
Písk-Písk Vlastislava Mareše.
21. bøezna 18.00 hodin, Stará radnice
Sólový koncert. Zahrají sestry Kruckých, žákynì Iriny
Širokaji. Vstupné: dospìlí 30 Kè, dìti 10 Kè.
23. bøezna 19.00, Dùm kultury Ostrov
Premiéra, soubor Na poslední chvíli Lucie Velièkové.
23. bøezna, ZUŠ
Interní koncert, vystoupí žáci hudebního oboru,
vstupné dobrovolné.
24. až 26. bøezna
Poezie na rynku, Západoèeský festival sólového
pøednesu a divadla poezie. Zúèastní se sólisté
literárnì dramatického oboru, soubor Hop-Hop
s pøedstavením V bludišti mého srdce v režii Ireny
Konývkové a soubor Na poslední chvíli Lucie
Velièkové.
31. bøezna až 2. dubna
Oblastní pøehlídka studentského divadla NPS v DK,
soubor Hop-Hop se zúèastní s pøedstaveními
Veèerní máj a V bludišti mého srdce.

Dùm kultury Ostrov ve spolupráci se Støední
keramickou školou, odbor propagaèní grafiky
v Karlových Varech, vyhlašuje u pøíležitosti oslav
675 let mìsta Ostrova fotografickou soutìž na téma:
Jak vidím Ostrov. Úkolem je zhotovení série snímkù
mìsta Ostrova. Nejlepší fotografie budou vystaveny
v rámci oslav 675. výroèí mìsta Ostrova a bude z nich
proveden výbìr na pohlednici mìsta. Odmìnou pro
vítìze je MP3 pøehrávaè, na další dva v poøadí èekají
pøenosné pamìti „flash“ a publikace o Ostrovì.

Jaroslava Rošková

Neil Simon
Druhá kapitola
Druhá kapitola patøí mezi konverzaèní komedie,
které dovedou s nadsázkou, humorem a lehkostí
hovoøit i o tìch nejbolestivìjších momentech lidské
existence. Dvaaètyøicetiletý spisovatel George
Schneider se nemùže vyrovnat se smrtí manželky
Barbary. Zdá se, že heslem pro zbytek života mu je:
„Žádné Barbary už na svìtì nejsou.“ Z této bolesti se
mu svým laskavým, osobitým humorem a ponìkud
svérázným zpùsobem snaží pomoci jeho mladší bratr
Leo. V podobnì nešastné životní situaci se po rozvodu ocitá Jennie Maloneová, sympatická, atraktivní
hereèka, která (i pøes svou nezlomnou životní
energii) má co dìlat, aby se vypoøádala s rozèarováním z nevydaøeného manželství a otevøela
novému citovému vztahu. A jelikož Leo Schneider je
tak trochu suknièkáø a Jenniina temperamentní
pøítelkynì Fay se snaží pomoct kamarádce a touží
udìlat nìco se svým životem (kromì bìhání kolem
bloku a dodržování zdravé výživy), události se dávají
do pohybu... Ètveøice postav bojuje s láskou, samotou, vášní a pochybnostmi pøedevším vtipným
simonovským jazykem a jednotlivé situace dávají
divákovi nadìji a víru, že i po tìch nejsložitìjších
životních zlomech pøijde chvíle, kdy se zaène psát
druhá kapitola jejich šastného života…
(JR)

Akce mimo Ostrov
18. a 19. bøezna, Nové Strašecí
Soubor Hop-Hop vystoupí jako host oblastního kola
studentského divadla støedoèeského kraje s pøedstavením Veèerní máj v režii Ireny Konývkové.
28. bøezna, Stollberg (Nìmecko)
Soubor Hop-Hop odehraje pøedstavení Veèerní máj
v angliètinì pro gymnázia ve Stollbergu

Vìkové skupiny:
1) žáci základních škol 1. až 9. roèník
2) žáci støedních škol 1. až 4. roèník
3) dospìlí neprofesionální fotografové
Téma soutìže: Jak vidím Ostrov
Kategorie: I. Architektura mìsta Ostrova
II. Mìstská zátiší z Ostrova
III. Krajina a okolí Ostrova
Poèet snímkù: v každé kategorii mohou být pøilášeny maximálnì ètyøi snímky. Každý soutìžící se
mùže zúèastnit ve všech tøech kategoriích.
Zpracování: barevné fotografie z klasického digitálního fotoaparátu, vyvolané nebo vytištìné ve formátu 9 x 13 cm, 12 x 18 cm (diapozitivy se nepøijímají).
V pøípadì digitální fotografie je nutné, aby byl použit
fotografický pøístroj s rozlišením minimálnì 3,2 MPix,
soubor pøedávaný pro tisk musí mít rozlišení 300 dpi.
Oznaèení: snímky oznaète jménem, pøíjmením,
údajem o vìku a èíslem kategorie.
Autorství: soutìžící musí být autorem zaslaných
snímkù.
Vstupní formuláø a vrácení snímkù: na vstupní
formuláø vyznaète, jakým zpùsobem mají být snímky
vráceny. Podpisem formuláøe dávají soutìžící souhlas
se zveøejnìním snímkù v rámci fotosoutìže a zveøejnìním na ostatních akcích s tím spojených (propagace soutìže, ostatní media, výstavy ap.). Fotografie
se budou vracet od 1. srpna 2006. Snímky, které
budou vybrány, ocenìny a otištìny, se nevracejí.
Uzávìrka soutìže: 15. kvìtna 2006
Adresa soutìže: Fotografie mùžete odevzdat v IC
v DK Ostrov nebo poslat na adresu: Dùm kultury
Ostrov, Mírové námìstí 733, 363 01 Ostrov.
Ing. Marek Poledníèek

Vstupní formuláø
Vyplnìný formuláø pošlete nebo odevzdejte spolu
s fotografiemi do Informaèního centra v DK Ostrov
Jméno:
Pøíjmení:
Adresa:
Telefon:
e-mail:
Kategorie:

I

II

III

Poèet
snímkù
Poèet obrazových nosièù (CD, disketa):
Snímky nechci zpìt
Snímky si vyzvednu osobnì
Pøiložil jsem ofrankovanou obálku
Souhlasím s podmínkami soutìže
Podpis:

Na valentýnské maškarní párty v Domu kultury se vydovádìly
i ty nejmenší dìti.
Foto: Jaroslava Rošková
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Kabel Ostrov, s.r.o.
Plán vysílání - BØEZEN
ètvrtek 2. bøezna, moderuje Helena Kyselá
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 Oèkování proti klíšové encefalitidì. Hovoøí
MUDr. Dagmar Turková, vedoucí Centra sledování
zdravotního stavu obyvatel, Zdravotní ústav Karlovy
Vary.
18.30 Kulturní mìšec
18.45 Tipy na víkend: Boží Dar
18.50 Informaèní servis
ètvrtek 9. bøezna, moderuje Jana Pavlíková
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 Postavení ženy v dnešní spoleènosti. Hovoøí
Mgr. Jana Hasmanová, sdružení Ostrovské malíøky.
18.35 S-mix
18.55 Informaèní servis
ètvrtek 16. bøezna, moderuje Helena Kyselá
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 Projekt nových informaèních míst. Hovoøí
Josef Písecký, øeditel Regionálního poradenského
centra a Radek Pašava, jeho zástupce.
18.30 Školní støípky: ZŠ praktická a ZŠ speciální
Ostrov
18.45 Tipy na víkend: Kováøská
19.00 Informaèní servis
ètvrtek 23. bøezna
15.00 Pøímý pøenos z jednání Zastupitelstva mìsta
Ostrova
ètvrtek 30. bøezna, moderuje Jana Pavlíková
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
Pomoc pøi reklamaci zboží a služeb. Hovoøí Kvìta
Bílá, vedoucí Obèanské poradny Karlovy Vary.
18.30 Promìny
18.45 Videotip
09.00 Informaèní servis
Premiéra vysílání ve ètvrtek 18.00, opakování ve
ètvrtek od 19.00 do pátku 10.00, v ostatní dny
Informaèní smyèka. Zmìna programu vyhrazena!
Celotýdenní zkušební vysílání
(sestaveno na základì výsledkù divácké ankety)
pondìlí až støeda, pátek, nedìle:
9.00 Mini-zprávy
9.05 Zprávy z Ostrova (opakování ze ètvrtka)
9.20 Informaèní smyèka
11.00 Poøad
11.15 Informaèní smyèka
13.00 Host ve studiu
13.15 Informaèní smyèka
18.00 Mini-zprávy (repríza)
18.05 Zprávy z Ostrova (opakování ze ètvrtka)
18.20 Informaèní smyèka
21.00 Poøad
21.15 Informaèní smyèka
ètvrtek:
do 18.00 stejné jak je výše uvedeno (po-st, pá, ne)
18.00 Programový blok dle plánu vysílání
19.00 Opakování programového bloku (do 24.00)
sobota:
9.00 Opakování ètvrteèního programového bloku
(do 13.00)
13.00 Informaèní smyèka
Zaèátky poøadù jsou pouze informativní

Návrhy, pøipomínky, dotazy (i pro naše hosty) na
tel. 353 613 694 nebo e-mail: studio@tv-ostrov.cz
nebo SMS na 776 696 133
mìsíèník
10 Ostrovský
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MDDM
Jarní lukostøelba
8. bøezna 15.30, u SMPø
Vyzkoušejte si jednu ze základních loveckých
dovedností pùvodních obyvatel Severní Ameriky.
Váhovì rozlišené luky umožní vyzkoušet si tuto
dovednost skuteènì všem.
Aerobik šou
17. bøezna 17.00, tìlocvièna MDDM
Kroužek aerobiku dìvèat vystoupí pro rodièe,
kamarády... (pøeloženo z února).
Jarní víkendová stezka Vítání jara
19. bøezna, start od 14.00 od turist. ubytovny
u pekárny
Dùm dìtí spolu s obèanským sdružením Benjamin
a SMPø. za podpory KÚ Karl. kraje a MŠMT zvou
rodièe s dìtmi, samotné dìti od osmi let i dospìlé na
jarní víkendovou stezku. Tentokrát povede od pekárny kolem škvárového høištì ke studánce za zahrádkami a lesem za nádražím zpìt k ubytovnì.
Rodièe s malými dìtmi a ménì zdatní úèastníci
mohou skonèit své putování u nádraží. Cestou si pøipomenete tradièní zvyky a vyzkoušíte si èinnosti,
které se vážou ke konci zimy a pøíchodu jara, napø.
vyhazování obruèí, støílení do mrakù (lukostøelba),
tluèení špaèkù... První „turisté“ se vypraví na stezku ve
14 hod., poslední ve 14.30 hod. Dìti od 8 let pùjdou
s do dospìlým prùvodcem ve 14.15, úèastnické karty
se slosují o zajímavé ceny, možná o úèast na výletu do
pravìkého skanzenu, moøského akvária a pražské
ZOO.
Vodní závody
22. bøezna 14.00, Zámecký park
U pøíležitosti Svìtového dne vody a vodních zdrojù
pøipravujeme tradièní závody malých modelù
plavidel na toku Bystøice. Akce je urèena pro žáky 1.
stupnì ZŠ a školní družiny. Úèastníci mohou použít na
plavidlo libovolný materiál. Informace ve SMPø.
Tisovský vrch
26. bøezna, sraz v 8.20 na nádraží ÈD Ostrov
Støednì nároèný výlet na Tisovskou rozhlednu a okolí. Akce bude spojena s hrami v pøírodì a pozorováním stop zvìøe. Pøihlášky ve SmPø do 23. bøezna.
Plavecké kurzy
duben až èerven
Jarní cyklus desetihodinových plaveckých kurzù pro
zaèáteèníky, pokroèilé a pro rodièe s dìtmi. Zájemci
se mohou pøihlašovat v Domì dìtí v pracovní dny
od 8 do 18 hodin.
Po 3.4. 16-17 hod. neplavci
Út 4.4. 16-17 hod. rodièe a dìti
Èt 6.4. 16-17 hod. rodièe a dìti
Pá 14.4. 16-17 hod. plavci
Výtvarná soutìž Vajíèko jako od babièky
Pro všechny dìti MŠ, ZŠ a ZŠp a ZŠs „Vajíèko jako od
babièky“.
Kategorie: I.
3 až 5 let
II.
6 až 9 let
III.
10 až 15 let
Pracovat mùžete libovolnou technikou (vejce, papír,
sláma, vosk, keramika, perník, barvy na sklo...), v každé kategorii budou vyhlášeni tøi vítìzové. Vajíèko
oznaète cedulkou se jménem, vìkem a školou
a osobnì doruète do MDDM nejpozdìji do pátku
7. dubna. Nejhezèí vajíèka budou vystavena v Domì
dìtí. Výsledky budou vyhlášeny a ceny pøedány
o velikon. prázdninách 13. 4. v Domì dìtí.
Sbìrová akce ke Dni Zemì
Na 21. dubna pøipravuje Dùm dìtí, SMPø a OS
Benjamin už páté ekologické odpoledne Den Zemì,
zahrnující soutìž jednotlivcù a po loòské úspìšné
premiéøe i soutìž škol o nejvíc nasbíraných
plastových lahví, monoèlánkù a starého papíru.
Vìøíme, že se do této akce zapojí co nejvíc
ostrovských obèanù, zejména dìtí, abychom
spoleènì dokázali, že nám na životním prostøedí
nejen Ostrova záleží. Bližší informace se dozvíte
v dubnovém mìsíèníku, Domì dìtí nebo SMPø.
Povídání o….
Na tento mìsíc nabízí SMPø povídání O ptácích naší
pøírody, obecnì zamìøené na všechny druhy u nás
volnì žijících ptákù, s dùrazem na zvyky pøi hnízdìní,

vyvádìní mláïat atd. Tento a další výukové programy
lze zamluvit tel. v SMPø.
Sportovní høištì, minigolf, stolní tenis
Pøivítejte jarní sluníèko na víceúèe-lovém høišti Domu
dìtí, pøi minigolfu nebo venkovním stolním tenisu,
od pondìlí do pátku do 18 hod., za pøíznivého poèasí
i v sobotu a v nedìli od 10 do 18 hod.
Letní tábory
Letní tábor Manìtín Dùm dìtí nabízí dìtem od 9
let ètyøi turnusy tábora v krásném prostøedí
Manìtínska. Termíny: I. 30.6. až 13.7., II. 13.7. až
26.7., III. 26.7. až 8.8., IV. 8.8. až 21.8.
Pøímìstský sportovní tábor
V prùbìhu týdenního pobytu se dìti na
víceúèelovém høišti MDDM seznámí s prùpravnými
hrami, základy míèových her a atletikou.
Termíny: I. 10. až 14.7., II. 17. až 21.7.
Informace a pøihlášky k táborùm: v Domì dìtí
v pracovní dny od 8 do 20 hod. Pøihlášky: od 1.bøezna
v MDDM.
Pøímìstské tábory SMPø
1. turnus: 10. - 14.èervence
2. turnus: 21. - 25. srpna
Pìt dní plných výletù a her v pøírodì. V programu
jsou zaøazeny výlety na blízké i vzdálenìjší zøíceniny,
pøírodní pamìtihodnosti, do zoologické zahrady
a také seznámení se zvíøátky ve SMPø. Pro úèastníky
je zajištìn obìd. Pøihlášky lze vyzvednout ve SMPø
a MDDM.
Informace ke všem akcím i k èinnosti kroužkù:
v Domì dìtí po-èt, 8 až 20 hod., pá 8 až 18 hod., tel.
353 613 248, ve Stanici mladých pøírodovìdcù tel.
Vlasta Schartová
353 842 389, 736 761 913.

Plavecká soutìž rodinných štafet
25. bøezna od 10 hodin
Soutìžní kritéria: rodinné generaèní štafety (dìti,
rodièe, prarodièe), celková délka trati 200 m, poèet
èlenù jedné rodiny neomezen. Délky plaveckých
úsekù dle osobního uvážení. Plavky, koupací èepice
a hygienické potøeby podmínkou! Vstup do bazénu
v uvedený den pro úèastníky soutìže zdarma.
Všechny zúèastnìné rodinné štafety obdrží Pamìtní
list, dìti možná nìco navíc. Vyhodnoceni dále
budou: nejmladší úèastník a nejstarší úèastník
soutìže, nejpoèetnìjší rodinná štafeta a nejrychlejší
štafeta. Všichni vyhodnocení „nej“ obdrží
permanentku na volný vstup do bazénu. Výsledky
budou zveøejnìny na stránkách www.1zsostrov.cz,
kde je také mnoho dalších informací o ZŠ
Masarykova Ostrov. Pøihlášky na tel. 353 800 411, email 1zsostrov@1zsostrov.cz, nebo osobnì v bazénu.
Karel Daníèek

Rozšíøený program kurzu sebeobrany
Od 1. ledna 2006 zahájil oddíl sebeobrany svou
èinnost s rozšíøeným programem i pro dospìlé
uchazeèe. Celý program výuky je sestaven tak, aby
byl technicky pøijatelný i pro úplného zaèáteèníka.
Zájemci se mohou hlásit v MDDM Ostrov u Petry
Doložílkové.
Karate klub MDDM Ostrov
opìt poøádá nábor nových èlenù. Nábor je rozšíøen
i pro dospìlé uchazeèe, kteøí mají o tento druh
bojového umìní zájem.
Ivo Hodík st.

Svatební jízda Elišky a Jana
Po dlouhém jednání s mluvèími èeského snìmu ve
Frankfurtu nad Mohanem vydal øímský král Jindøich
VII. Lucemburský 25. èervence 1310 listinu, písemný
závazek, že „...na pøání a naléhavé prosby èeských
pánù slibuje tímto listem, že jasného Jana,
lucemburského hrabìte, našeho nejmilejšího syna
a nikoho jiného, postaví jako èeského krále a øádnì
ho uèiní manželem vznešené panny Elišky, dcery
kdysi èeského krále Václava II.“ (Monumenta
Germanica historica). Co se dosavadního èeského
krále Jindøicha Korutanského týèe, byl touto listinou
„...prohlášen za psance... a také se zprošují slibu
a pøísahy jemu složené všichni, kdož ji neopatrnì
uèinili.“ (Kronika zbraslavská).

Otec Jana Lucemburského stanovil
podmínky

Ostrovská domovní znamení

a pøi jejich nástupu, jak napsal Petr Žitavský: „...volal
všechen pøítomný lid: Hle, Èech! Hle, Èech! A nikdo
se dobrovolnì nepostavil jejich útoku.“

Jan se po svatbì s rodièi již nesetkal
Hned po sòatku udìlil øímský král svému synovi
jménem øíše èeské království jako léno s tím, že tato
práva zabezpeèuje i Janùv sòatek s dìdièkou èeské
zemì. V alsaském Kolmaru, kde s ním novomanželé
ještì nìkolik dní pobývali, udìlil Jindøich VII. svému
synovi ještì hodnost „generálního vikáøe svaté øíše v
pøedalpských zemích“, tedy plnou moc zastupovat po
pìt let v této oblasti øímského krále. Kolmar se také
stal místem rozlouèení, a to navždy. Jindøich VII.
zemøel na svém italském tažení poblíž Sieny 24. srpna
1313 a ani královna Markéta se už setkání se synem
nedožila.

Jednou z podmínek øímským králem zpoèátku
odpíraného souhlasu s tímto øešením bylo, že Petr
z Aspeltu, jako poruèník mladého krále, bude Jana
Lucemburského provázet do Èech a zùstane tam s
ním ve funkci politického rádce, vybaveného
neomezenou pravomocí. K tomuto rozhodnutí
dospìl øímský král v obavì z pøíliš odlišného zpùsobu
života a prostøedí i neurovnaných pomìrù v zemi,
jejíž vlády se teprve ètrnáctiletý, ještì dìtsky pùsobící
panovník bez pøípravy ujímá. Nedùvìru v nìm
vzbuzovalo i mínìní mnoha šlechticù z jeho okolí,
že totiž „...tenhle èeský národ zabíjí své krále a nezná
vìrnosti...“Jindøich VII. si pøál, aby mu nevìsta
jediného syna byla co nejdøíve pøedstavena a aby
se sòatek konal mezi 25. srpnem a 1. záøím 1310, tedy
pøed jeho velkým tažením do Itálie, namíøeným
k získání císaøské koruny.

Tento výzdobný prvek, pøevážnì v pøirozené a zároveò ušlechtilé barevnosti režné omítky a tmavé
èervenì cihelného zdiva, se stal typickým pro
architekturu 50. let, která právì v Ostrovì pøedstavuje, jako jediná v Èechách, vzácnì jednolitý celek.
Hlavním tématem našich domovních znamení jsou
kvìtiny, hudební nástroje a motivy z živoèišné øíše,
snadno rozeznatelné a pøijatelné i pro ty nejmenší
obyvatele domu.
Besedu, kromì iniciátora pana Kováøe, uvedl
akademický sochaø a restaurátor Jiøí Fiala, který
objasnil technické postupy sgrafita, možnosti jeho
restaurování i nezamìnitelné místo, které tento
výzdobný prvek zaujímá v architektuøe našeho
sídlištì, stylovì ji sjednocuje a zaøazuje. Bohužel, ètyøi
z domovních znamení nedávno úplnì zmizela
i s charakteristickým portálem vchodu v rámci
zateplování domù, další ètyøi byla neodbornì
opravena. Pøitom existuje zpùsob, jak tyto cenné
detaily, které oživují a zlidšují sídlištní uniformitu,
opravit a uchovat, vèetnì portálù, v nichž jsou
zasazeny. Existuje i možnost, jak získat pro takovou
akci finanèní pøíspìvek.

Janovi rodièe Elišku vøele pøijali
Dne 14. srpna vyjela princezna Eliška Pøemyslovna
se svou družinou z Prahy, a to na bílém koni, kterého
jí i se skvostnou výstrojí daroval pražský biskup Jan
z Dražic. Pražští obchodníci a mìšané pak Elišku i její
družinu opatøili potøebným a dostateènì
reprezentativním vybavením. Øímský král Jindøich
VII. i s královnou Markétou ji oèekávali v johanitském klášteøe v Heimbachu u Špýru. Oèitý svìdek
Petr Žitavský vìnoval ve Zbraslavské kronice setkání
v Heimbachu i svatebním obøadùm ve Špýru,
s vìdomím mimoøádného historického významu
všech tìchto událostí, mnoho nadšením
pøekypujících líèení: „A tak pøišla královna, dcera krále
èeského s dosti velikou výpravou, odìna v šatì
zlatem zdobeném a vyšívaném a ukázala se pøed
králem. I uvedl ji král do své jídelny a tam pøede vším
množstvím lidu, drže dívku pravicí a syna levicí, pln
radosti k dívce pravil: „Raduj se a vesel se panno
nejdražší, dosud jsi byla dcerou krále èeského, nyní
budeš a jmenovati se budeš dcerou mou, já ti budu
otcem a ty mnì dcerou. Pøijímám a beru tì dnes
za vlastní dceru svou...“ Královna Markéta oslovila
Elišku neménì laskavì: „Požehnán buï radostný tvùj
pøíchod, dcero má, poselkynì radosti ...odevzdávám
ti poklad svùj, potìšení své, svìtlo oèí svých, Jana,
svého jednorozeného...“ A jak podotýká Petr Žitavský
„...bylo tam mnoho Èechù plaèících, nebo jak se
mohla kterákoliv oddaná mysl zdržeti pláèe, když
slyšela, že Otec milosrdenství shlédl tak milosrdnì
na pannu úplnì opuštìnou, kterou sužovalo tolik
utrpení...“
Svatba se konala 1. záøí 1310 ve špýrském dómu.
Sòatku požehnali arcibiskupové mohuèský a kolínský.
Následovala velkolepá hostina pøed katedrálou
za úèasti výkvìtu celé øíše, slavnosti, tance a rytíøské
turnaje. Èeští rytíøi se svým neobvykle silným
a tìžkým kopím se brzy stali obávanými protivníky

Ve studovnì ostrovské Mìstské knihovny se 18.
ledna sešla poèetná skupina našich obèanù na
setkání, nazvaném Ostrovská domovní znamení.
Iniciátorem této velmi aktuálnì motivované besedy
byl pan Jaroslav Kováø, který je také autorem
evidence a kompletní fotodokumentace ostrovských
domovních znamení. V roce 2000 zachytil na
snímcích celkem 36 sgrafit, která zdobila a zároveò
rozlišovala vchody domù na XIII. a III. etapì výstavby
ostrovského sídlištì. Byla vytvoøena v letech 1958 až
1959 podle výtvarných návrhù technikou sgrafita.
Jde o renesanèní, od poèátku 16. století používaný
zpùsob nástìnné výzdoby, spoèívající v prošrabování vzoru vrchní vrstvou omítky do vrstvy spodní,
èasto probarvené. Vznikala tak velmi trvalá dekorace
fasády, která minimálnì podléhala povìtrnostním
vlivùm.

Jan Lucemburský osvobodil Prahu
Na poèátku záøí oblehl spojenec Jindøicha
Korutanského Fridrich z Míšnì Prahu a 14. záøí ji
dobyl. Spoleènì ovládli i Kutnou Horu, tedy centrum
Èech, a to i pøes odpor èeské šlechty. Již 18. øíjna však
vytáhla z Norimberka do Èech vojenská výprava,
k níž Jindøich VII. svolal nìmeckou šlechtu z pravého
bøehu Rýna a ke které se pøidávala i šlechta èeská.
Vojska pøekroèila 1. listopadu øeku Ohøi u Radošova
a v èele s králem Janem táhla ku Praze. Po nìkolikadenním obléhání byla Praha osvobozena.
V prosinci téhož roku (1310) opustil Jindøich
Korutanský tajnì Èechy a nový èeský král Jan
Lucemburský se ujal vlády v zemi, o kterou musel
hned na samém zaèátku bojovat. Nástup pøíslušníka
mladé dynastie Lucemburkù na èeský trùn, k nìmuž
došlo diplomatickou cestou, bez použití násilí
a s ohledem na práva øíše stejnì jako na výsady
èeského státu a také v souladu s vùlí èeské šlechty,
nebyl jen øešením souèasné situace, ale také souèástí
nové celoevropské politiky, sledující vytvoøení veliké
mnohonárodní øíše. Na cestì k uskuteènìní tohoto
ideálu se však mìlo ukázat až pøíliš mnoho pøekážek.
Mgr. Zdeòka Èepeláková

V tomto duchu se rozproudila mezi úèastníky besedy
živá debata, také s pøedstaviteli Mìstského úøadu a se
zástupcem památkové péèe. I když bylo uvedeno
mnoho pøekážek, které zachování a obnovení
domovních znamení brání nebo je ztìžují, byly
všechny pøíspìvky vedeny snahou zabránit dalším
ztrátám a hledat cestu k uchování pùvodní stylové
jednoty ostrovského sídlištì, v tomto pøípadì
pøedevším jeho tøinácté etapy. Další kapitolu
pøedstavují totiž stejnì ohrožená, typická „psaníèková“ sgrafita etapy jedenácté.
Hlavní roli v tomto, naštìstí teprve zaèínajícím,
procesu stavebních úprav hraje ovšem porozumìní
obyvatel každého z domù, jejich vztah k prostøedí,
v nìmž žijí a snaha využít možností, které se nabízejí
pro získání finanèního pøíspìvku. Referentka odboru
majetku mìsta Gabriela Lebocová uvádí k tomu
konkrétní informace:
Pøíspìvek, zaøazený do skupiny Pøíspìvky na obnovu
kulturních památek a památkovì hodnotných
objektù z rozpoètu Karlovarského kraje pro rok 2006,
mùže být poskytnut jako podpora nákladù, spojených
s obnovou, zachováním a využitím kulturních
památek a památkovì hodnotných objektù. O
podmínkách, za kterých mùže být pøíspìvek
poskytnut, se zájemci mohou informovat na
internetových stránkách Karlovarského kraje:
www.kr-karlovarsky.cz a na tel. 353 502 314 a 353
502 263 nebo pøímo na Mìstském úøadì Ostrov,
Odbor majetku mìsta, detašované pracovištì
Brigádnická è. 709, kanceláø è. 10., telefonní èíslo 353
808 613, e-mail: glebocova@ostrov.cz. Pøípadným
zájemcùm nabízíme pomoc pøi vyplnìní a podání
žádosti. V souèasné dobì byla již podána žádost na
pøíspìvek k restaurování dvou domovních znamení.
Termín podání žádosti na Krajský úøad konèí
10. bøezna 2006. Mgr. Zdeòka Èepeláková, Gabriela Lebocová
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Pokraèování zpráv ze škol

Májový trojlístek informuje
Žáci devátých tøíd po nároèných testech CERMAT
(Centrum pro zjišování výsledkù vzdìlávání), v nichž
si ovìøili své znalosti v matematice, èeském jazyku
a obecných vìdomostech, navštívili výstavu Zlaté
èasy médií v Národním muzeu v Praze. Tam si v praxi
mohli vyzkoušet rùzné mediální techniky. Sedmáci
urèitì budou dlouho vzpomínat na lyžaøské
soustøedìní a zasnìžené svahy v Perninku, šesáci se
mohou pochlubit vydáním nového školního èasopisu
Maják on-line (najdìte si jej na internetových
stránkách školy www.3zsostrov.cz, kde se zároveò
dozvíte více o aktuálním dìní ve škole). Akreditovaní
redaktoøi soutìže Ostrovský reportér získali první
body a ,,veverku“ za splnìné úkoly, vychovatelky pro
dìti ze školní družiny uspoøádaly oblíbenou soutìž
Zpívá celá družina a už jsme o jarních prázdninách
nabírali nové síly. Do krajského kola olympiády v nìmeckém jazyce se probojovala Denisa Jirešová z 9. A,
v okresním kole olympiády z èeského jazyka nás
reprezentovala Anna Müllerová (9. A) a Nikola
Jílková (9. B), v okresním zemìpisném zápolení
šestých tøíd bude 23. bøezna soutìžit jeden ze tøí
nejúspìšnìjších øešitelù školního kola: Jan Kaucký,
Michaela Veselá nebo Simona Flossmannová.
V okresním kole matematické olympiády pátých tøíd
zvítìzili: Veronika Vyletová, Jakub Velièka a Tomáš
Liška. V dubnu budou barvy školy v okresním kole
v matematice hájit šesáci ,,Lenka“ Nguyen Thi
Tham a ,,Tonda“ Do Viet Hung. Sportovci z prvního
stupnì se zapojili do okrskového kola míèového
trojboje (4. místo), zimního turnaje ve florbalu
(4. místo), žákynì šestých až sedmých tøíd v turnaji
o Zimní pohár ve florbalu vybojovaly celkovì 4. místo
a na II. zimních olympijských hrách dìtí a mládeže
Orbit úspìšnì reprezentoval Karlovarský kraj ve
sjezdovém lyžování Štìpán Novotný z 5. A. V bøeznu
nás èeká okrskové kolo ve vybíjené žákù prvního
stupnì, soutìž ve florbalu pro druhý stupeò, okresní
kolo Pythagoriády žákù šestých roèníkù, mezinárodní
soutìž Matematický klokan a školní akademie 28.
bøezna, na kterou vás všechny srdeènì zveme.
Mgr. Naïa Èechmanová

Pod èarou

Požární ochrana na Ostrovsku

V bøeznu buïte trpìliví

Loni byla naše jednotka pøivolána celkem ke 169
pøípadùm v katastru mìsta i mimo nìj. Zásahy se
týkaly: 49 požárù, 43 dopravních nehod, jedné
letecké a jedné železnièní nehody a 63 technických pomocí. Desetkrát se jednalo o plané
výjezdy, dvakrát byla tématická cvièení.

Èlovìk by mìl chu pustit se do všech jarních prací,
v našich podmínkách je ale dobré být trpìlivý. Pøijdeli zahrádkáøské jaro jako obvykle, musíme ještì
poseèkat do druhé poloviny dubna.
Tipy pro okrasnou zahradu
Zatím neodkrývejte zazimované rostliny. Mùžete
seøezat popínavé zimolezy (Lonicera), a to klidnì
i o dvì tøetiny, odmìní se nádhernými kvìty. Stejnì
mùžete seøezat ty druhy plaménkù (Clematis), které
se klestí mimo vegetaèní sezónu. Zastiòte okrasné
rostliny, které by prohøátí kmínku probudilo a zpùsobilo pøedèasné rašení a následné zmrznutí. Vøesùm
odstraòte zvadlá kvìtenství. Pozvolna a opatrnì
zvyšujte dávky zálivky trvalkám, zimovaným v domácím prostøedí. Pokud jste vysévali otužilé okrasné
rostliny do truhlíkù, bývá bøezen èasem pro první
pikýrování (pøepichování) sazenièek. Obchody jsou
již plné okrasných pelargónií, surfinek a jiných
okrasných rostlin. Nezapomeòte, že jim až do
„zmrzlíkù“ musíte zajistit místo s teplotou kolem 10
stupòù Celsia a množstvím svìtla, jinak hrozí
nebezpeèí jejich oslabení. Pokud by rovnou
nezahynuly, jejich životaschopnost by se snížila
natolik, že by nevytvoøily bohatá kvìtenství.
Provìøte, zda jsou øádnì zakoøenìné.
Tipy pro ovocnáøskou zahradu
Jestli vás loni trápilo padlí na angreštech, podívejte
se, zda koneèky vìtévek nemají tmavì šedou až
èernou barvu, kontrastní se zbytkem vìtévky. Tyto
koneèky jsou padlím napadeny, ustøíhejte je a zlikvidujte. Proveïte preventivní postøik proti pøezimujícím škùdcùm a houbám. Výhony èerného rybízu
oèistìte od pupenù, napadených roztoèem
rybízovým a ošetøete Sulkou. Nyní je poslední šance
omladit maliníky: zastøihnìte zhruba o dvacet procent
délky, rostlina se odmìní množstvím kvalitních plodù.
U broskvoní proveïte postøik proti kadeøavosti.
Tipy pro zeleninovou zahradu
Pøipravte zeminu ve sklenících a paøeništích a dùkladnì ji prolijte. Bøezen je ideálním obdobím pro
rozsazení vysetých paprik a rajèat. Koncem bøezna je
možné nechat vyklíèit dýnì, cukety a patisony. V pøípadì, že máte poloteplý skleník èi paøeništì, mùžete
koncem bøezna vysévat øedkvièky, raný salát atd.
Všimli jste si, jak nádhernì v tomto období kvete
èemeøice?

Vybráno ze závažných zásahù v roce 2005
1. února, Stráž nad Ohøí: dopravní nehoda soupravy
nákladního vozidla, které sjelo ze silnice a plnì
naložené uhlím hrozilo pádem na rodinné domy.
Zásah trval devìt hodin. 3. února: únik neznámé látky
z kamionu na silnici z Karlových Varù do Ostrova, 12
km dlouhá skvrna. 7. února, Dolní Žïár: výbuch
kotelny na tuhá paliva v obytném domì. Jedna osoba
byla popálena. 18. února: vážná dopravní nehoda
u Kvìtnové. 18. bøezna: odèerpání vody od obydlí po
záplavových deštích. 12. dubna: požár rekreaèní
chaty v Jáchymovì Novém Mìstì, osmihodinový
zásah. 22. dubna: výbuch plynu v rodinném domì
v Jáchymovì, zasahovalo 24 hasièù. 4. èervna,
Kyselka: rozsáhlý požár v areálu firmy Mattoni.
7. èervence: pád dvoumístného letadla u Kvìtnové.
Vyhledání místa dopadu, ošetøení dvou zranìných,
transport vrtulníkem do nemocnice. 11. èervence,
Sadov: rozsáhlý únik nafty z cisternového vozidla
(dvì hodiny poté zde došlo k požáru traktoru.)
29. èervence: likvidace následkù vìtrné smršti, doba
nasazení pøesáhla 18 hodin. 21. listopadu: požár
støechy stanice lanovky na Klínovci, celou noc
zasahovalo sedm jednotek dvou okresù a dvou státù.
16. prosince: vìtrná smrš, likvidace padlých stromù
na sedmi místech okrsku.
Vedlejší aktivity: opravy hasièské budovy, požární
techniky, údržba ochranných prostøedkù,
rekonstrukce kotelny na tuhá paliva, èásteèná oprava
støechy, opravy a revize elektrických rozvodù v budovì. Z kulturních akcí se tradiènì vìnujeme dìtem,
pøi Dìtských dnech pøedvádíme ukázky hasièského
umu. Uspoøádali jsme mikulášskou besídku v ostrovské nemocnici pro dìti, které právì nemohly být
doma. Dìkuji touto cestou všem hasièùm, kteøí se na
všech akcích obìtavì podíleli a podìkování patøí též
jejich rodinám, které jim tohoto èasovì nároèného
koníèka tolerují.
Alois Nápravník, velitel jednotky

Milan Jandourek (red. kráceno)

Jak jsem byla na Den uèitelù otrávená Vstup do lesù
Motala se mi hlava, bylo mi poøád špatnì. Ani jsem
Vypravovala jsem zrána hned tøi školáky, mìla jsem
moc nevnímala, když mi paní uèitelka popisovala, jak je stále nebezpeèný
vypoèítanou každou minutu. V té dobì ještì nebyla
v Ostrovì moc dobrá voda, takže jsme si nosili
v kanystru ze vzdáleného hydrantu plavenskou.
Pokud tøeba pøi vaøení èaje nìjaká pøevaøená voda
zbyla, uschovala jsem ji a použila pøíštì. Pro ten úèel
jsem mìla na kuchyòském stole velkou sklenici, do
které jsem zbylou vodu vždy pøelila. Mám totiž
takový zvyk: zchladit si uvaøenou kávu dolitím trošky
studené vody, abych ji mohla okamžitì pít. Tehdy
ráno jsem narychlo natrhala na zahrádce hrst narcisek, dala je do vody, nebyl èas hledat vázu, ani to na
tu chvilku nestálo za to. Dìtem jsem pak kytièky
rozdìlila, pøevázala mašlièkou, vystrèila je ze dveøí
a v klidu si pøipravila snídani. Kávu jsem si ochladila
vodou ze sklenice... Okamžitì po vypití se mi udìlalo
hodnì zle, nechápala jsem proè. Pøemýšlela jsem,
jestli byla zkažená ta melta, nebo snad vloèky, které
jsem si vaøila každé ráno? Nešlo mi to do hlavy, vždy
to jím dennì a nikdy mi nic není. Musela jsem ale
odejít do školy, kam jsem byla pozvaná na pohovor
kvùli jednomu z dìtí: nechtìlo u tabule zpívat.

mùj chlapec hezky zpívá, ale stydí se pøed celou
tøídou. „Já už jsem na to pøišla, proè je u tabule takový
zaražený,“ øekla paní uèitelka, a v té chvíli mi to došlo.
„A já už jsem na to taky pøišla, musím rychle domù,“
odpovìdìla jsem paní uèitelce, která byla pro zmìnu
zaražená ze mne. Cestou zpìt už jsem se musela
pøidržovat plotu, abych se nemotala. Má lékaøka mi
po telefonu vysvìtlila, že narcisky jsou skuteènì jedovaté a doporuèila mi otrávenou vodu ze sebe okamžitì dostat ven. Když jsem jí vysvìtlila, že od napití
uplynula už víc jak hodina, uklidnila mì, že to nebude
smrtelné. Nakonec mi pomohl radou kamarád
pøírodovìdec, který znal nejen složení a úèinky
„narciskového“ jedu, ale také osvìdèený recept, starý
nìkolik tisíc let. „Musíš vypít mléko s èesnekem,“
radil, to prý už znali staøí Egypané. Proti nevolnosti
a bolestem bøicha to pomohlo témìø okamžitì.
Dozvuky jsem pak cítila ještì tøi dny: bolela mì hlava
a ledviny, ale jinak jsem byla fit. Takže: je tøeba dát si
pozor na to, co pijeme, zvláštì na Den uèitelù!
Irena Janeèková
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Zákaz vstupu do lesù v katastru obcí Jáchymova,
Božího Daru, Abertam a Høebeèné trvá až do
odvolání, nejdéle však do poloviny kvìtna. Vyplývá
to z únorového usnesení Rady mìsta Ostrova.
Dùvodem vylouèení vstupu do tìchto lesù jsou stále
trvající následky vichøice, která horskou oblast
Krušnohoøí postihla koncem loòského roku. V lesích
leží velké množství polámaných èi spadlých stromù,
v jejichž blízkosti hrozí návštìvníkùm lesa zranìní.
Zákaz se netýká sportovních bìžeckých tratí ani
lyžaøských areálù, stejnì jako soukromých pozemkù.
Pokud nìkdo neuposlechne a toto naøízení poruší,
bude muset poèítat s postihem. Dohled v uvedené
oblasti budou mít jak policisté a strážníci, tak i lesní
stráž.
Podle sdìlení provozovatele sportovního areálu na
Klínovci Petra Šolce provoz sedaèkové lanovky na
Klínovec kvùli zákazu vstupu do lesù narušen
nebude.
(jan)

Ètenáøské pøíspìvky
Srdcem jsem Ostrovanka
Milá redakce, chtìla bych vyjádøit vøelý dík za váš
bohatý a pestrý mìsíèník. Pokaždé, když obdržím
nový výtisk, vzbudí ve mnì velkou radost. Srdcem
jsem totiž Ostrovanka, aèkoli již jedenatøicet let
bydlím v Nìmecku (nedaleko univerzitního mìsta
Heidelbergu). Narodila jsem se v Karlových Varech,
ale až do vystìhování v roce 1975 jsem bydlela
v Ostrovì a vlastnì v nìm prožila dìtství, dospívání
a mládí do svých pìtadvaceti let. Jsou to ty nejkrásnìjší vzpomínky a tím, že si mohu pøeèíst Ostrovský mìsíèník, jsem stále s Ostrovem spojená a mám
pøehled o nejnovìjším dìní ve mìstì. Ráda jezdím do
své vlasti, do Ostrova, zhruba pìtkrát do roka,
navštìvuji své bývalé spolužaèky a kamarádky, raduji
se s nimi z jejich úspìchù, nìkdy si zas spoleènì
postìžujeme a popláèeme. Je to hezké, že i pøes tu
dálku láska neumírá a já vím, že mé koøeny jsou právì
v Ostrovì. Dìkuji a pøeji vám všem ostrovským jen to
nejlepší.

Hannah Hótová-Kraus, Neckarbischofsheim, Nìmecko

Pochvala pro IC Ostrov
Již od samého zøízení Informaèního centra v Domì
kultury v Ostrovì toto pravidelnì navštìvuji za
úèelem získání dùležitých informací. S potìšením
musím konstatovat, že všechny pracovnice jsou
velice ochotné, milé a nikdy nezapomenou pøidat
úsmìv. A požaduji cokoli, vždy mi vyhoví. Chtìla
bych jim touto cestou veøejnì podìkovat za jejich
pøístup k zákazníkovi, ochotu a pøíjemné vystupování.
Pøála bych si, abych v našem mìstì našla více
takovýchto míst, které by stály za veøejnou pochvalu.
Helena Svatková, Ostrov

Veøejná sbírka na záchranu
lanovky na Klínovci
V noci na 22. listopadu 2005 zachvátil budovu
Lanové dráhy na Klínovci nièivý požár. Zcela shoøel
døevìný penzion, který byl souèástí objektu lanovky.
Také restaurace pod ním utrpìla znaèné škody, ale
naštìstí zùstala stát. Celková škoda byla odhadnuta
na ètyøi miliony korun. Tento nešastný osud potkal
náèelníka Lanové dráhy Petra Šolce. Do firmy dal
úplnì všechno, proto je tak smutné, že jediná noc
zhatila veškeré celoživotní snažení a plány. Všechny
pesimistické dohady, že lanovku nebude možné
uvést ještì tuto zimní sezónu do provozu, dokázal
Petr Šolc vyvrátit. Lanovka už zase vyváží lyžaøe
a turisty na nejvyšší vrchol Krušných hor. To vše se
podaøilo také za nemalé pomoci pøátel a dobrovolníkù, kteøí pomáhali krátce po neštìstí pøi
odklízení trosek. Všem patøí velké podìkování.
Nicménì, až jaro odkryje, co oheò napáchal, bude
tøeba se opìt pustit do oprav a rekonstrukce budovy,
která požárem hodnì utrpìla. Každý mùže pomoci,
budeme rádi za jakoukoli materiální, finanèní nebo
fyzickou pomoc. Za úèelem získání finanèních
prostøedkù na rekonstrukci lanovky byla prostøednictvím karlovarského Krajského úøadu zøízena
veøejná sbírka. Obèané se tak mohou podílet na
opravì a zkvalitnìní lyžaøského støediska na Klínovci.
Èíslo úètu, na který je možno posílat finanèní dary:
Petr Šolc a kolektiv Lanové dráhy
201 121 706 / 0300.

Co pro nás znamenají
mezilidské vztahy
Každý z nás je souèástí spoleènosti 21. století. Každý
z nás má za sebou minulost, je souèástí pøítomnosti
a èeká jej budoucnost. Minulost byla pro èlovìka
témìø nièivá, ale co oèekáváme od budoucnosti?
Pøítomnost je pouze nicotný neutron, kterým se
vyrovnává váha minulosti a budoucnosti. Nikdo neví,
kdy se budoucnost pøeváží, nikdo neví, co se stane
zítra.
Rok 1914: první svìtová válka. První použití
bojového plynu, mrtví, nemocní, zoufalí. Všude jen
smutek, bolest, pláè. Nic dobrého. Proè? Kvùli
pøevratu? Pro lepší budoucnost? Možná. Nemáme
moc zmìnit minulost, ale mùžeme svými èiny vytvoøit
novou a lepší budoucnost pro naše dìti. Nestaèí se
jen pouèit z minulosti. Rok 1939: druhá svìtová
válka. Genocida židù, zákazy, pøíkazy, zabíjení jako
koníèek. Èlovìk by si øekl, že se události tìchto let
nebudou opakovat. Omyl. Proè musejí lidé umírat?
Proè se nestaèí rozumnì domluvit, ale hned se tasí
kolt? Celé lidstvo, všechny národy se uèí rùzné jazyky,
tak proè si nerozumíme?
Všude se øíká, aby se èlovìk pouèil ze svých chyb, ze
špatné minulosti a každý s tím souhlasí. Bohužel to
nikdo nedìlá. Na jedné stranì umírají vojáci
protiteroristické jednotky a na stranì druhé èlovìk
s klidnou duší pøipravuje balíèky kokainu na pøevoz
do jiných státù. Øíkáte si, že je to paranoia? Kdepak,
toto je drtivá pravda. Dá se jistì spoèítat na prstech
pravé i levé ruky, kolik existuje faktorù pro znièení
lidstva. Jmenujme si pár z nich: drogy, civilizaèní
choroby, jaderné zbranì, terorismus. Tìch faktorù je
opravdu mnoho. Dnes už platí: pøátelství za peníze
a peníze za lásku. Naprosto jednoduchá øetìzová
reakce: klient zaplatí prostitutce vysokou èástku,
protože se jedná o vysoce postaveného klienta.
Prostitutka si za tyto peníze koupí drogy. Muž, který jí
dal drogy, jí nabídne další za informace o klientovi.
O pár dní pozdìji naleznete v novinách nekrolog
onoho klienta. Jak prosté. Náhoda? Nikoliv. Prostì
moc vìdìl, pøekážel spoleènosti. Je to snadná
matematická rovnice. V této dobì už existuje jen
málo lidí, kteøí se snaží vytvoøit lepší spoleènost.
Dùležité je pøátelství, stateènost a láska. Jsou to
takové tøi svíèky, jejichž knot pomalu dohasíná. Ale
proè? Jediná „hvìzda“ záøí v organizacích, které se
snaží lidstvu pomáhat a snížit tak poèet špatných
faktorù. V dobì, kdy se politici hádají o zvýšení svých
platù, umírá malá holèièka v Africe na následky otravy
vody, která mìla být údajnì pitná. Strašné, když si
èlovìk uvìdomí, že si mimo nìkolika lidí nikdo
nepomáhá. V parku napadne muž ženu a kolemjdoucí se ani neohlédne. A my si øíkáme lidi?! Vždy
i ta zvíøata se k sobì chovají lépe. My bychom se od
nich mìli uèit. Snad potom nalezneme ztracené
mezilidské vztahy. Nikdo by nemìl zemøít na úkor
nìèeho. Každý má v sobì snahu pomoci, jen se bojí ji
využít. Každý by mìl bojovat za svá práva, vìdìt, co je
správné a nenechat se unést spoleèností, svedenou
na scestí. Každý má právo volby. Každý má právo žít
a podílet se na lepší spoleènosti.
Dominika Jureková, 17 let

Zmìny stavu
obyvatel Ostrova
v lednu 2006
V lednu se v Ostrovì narodilo šest dìtí, zemøelo
devìt obèanù. Uzavøen byl jeden sòatek. Do Ostrova
se pøistìhovalo vèetnì dìtí celkem 19 osob,
odstìhovalo se jich 26. V lednu 2006 tedy ve mìstì
ubylo deset obèanù.
Celkový poèet obyvatel mìsta Ostrova ke 31. lednu
2006 byl 16 918.
Zapsala: Jana Pecková, Soòa Nìmcová

Spor Masopustu s Postem
Vypùjèila jsem si název obrazu, který ve druhé
polovinì 16. století namaloval slavný nizozemský
malíø Pieter Breugel. Neobdivují ho pouze
návštìvníci Umìleckohistorického muzea ve Vídni;
jeho èetné reprodukce znají snad všichni, kdo se
zajímají o výtvarné umìní. Je na nìm z nadhledu
namalováno velké množství drobných postavièek,
které obklopují ústøední scénu jakéhosi turnaje: tlustý
Masopust sedí na velkém sudu, ozbrojený rožnìm
s praseèí hlavou a bojuje s vychrtlým Postem, držícím
lopatu na peèení chleba, na které leží dva slaneèci.
S velkou dávkou humoru je zde zachycen zápas mezi
„obžerstvím“ a odøíkáním, mezi sobectvím a solidaritou, který probíhá v rùzných podobách v každém
èlovìku. Vždy znovu a aktuálnì v období šesti týdnù
pøed Velikonocemi, které má být pøípravou na velké
sváteèní dny.
Po období masopustu, v nìmž se v mnoha oblastech
Evropy se smíchem pøedvádìjí lidské neøesti a poklesky, pøichází (letos 1. bøezna) popeleèní støeda
a s ní doba postní. Ta nám dává prostor k tomu,
abychom se narovnali, pohlédli na sebe pohledem
pravdy, pøitesali své nezdravé návyky a špatné sklony,
pøiznali si svá provinìní a nepoøádky, zformovali se
do tvaru urèitého a stali se opìt èlovìkem. Tím, který
si dokáže odøíct vybrané pochoutky, aby ušetøené
peníze mohl vìnovat potøebným, ušetøený èas
dìtem. Pro postní uvažování si lidé nechávali malovat
obraz se sedmi výjevy, které pøipomínaly hlavní lidské
neøesti: pýchu, lakomství, závist, hnìv, smilstvo,
nestøídmost, lenost. Jsou hlavní, protože dokážou
plodit špatnosti další. Krásnì to ve svých povídkách
líèí Geoffrey Chaucer (1340 až 1400). O lenosti
napøíklad øíká: „Lenost podrývá lásku k dobru. Lenost
nic nedìlá horlivì, vše dìlá mrzutì, neochotnì,
loudavì a s výmluvami. Z lenosti vzniká beznadìj,
lhostejnost a únava duše i tìla, takže èlovìk nedokáže
ani zpívat, ani rukama pracovat, aby ho to tìšilo, ale
vším je vystrašen. I stane se loudavým a otupìlým,
snadno se rozhnìvá a má sklon k zášti a závisti.“
V baroku se k podobnému úèelu zpodobovaly ctnosti
a neøesti, tak jak to známe z Kuksu, kde je sochaøsky
ztvárnil slavný Matyáš Bernard Braun. Jakou
pomùcku si vytvoøíme dnes?
Mgr. Lidmila Hanzlová

Katolická farnost informuje
Stává se vám, že nemùžete na ostrovské faøe
zastihnout faráøe? Je to tím, že práce mimo Ostrov
má faráø Marek Hric ažaž, i když mu v tomto
školním roce vydatnì pomáhá jáhen Pavel
Petrašovský. Spojené farnosti totiž nyní zahrnují
území o trochu vìtší než to, co nazýváme
Ostrovskem. Sahá od sasských hranic: od Božího
Daru pøes Pernink, Abertamy, Jáchymov,
Hroznìtín, Dìpoltovice, Ostrov, Stráž nad Ohøí až
po Velichov a Radošov. Spolehlivì mùžete faráøe
i jáhena zastihnout v èase kolem bohoslužeb.
V kostele sv. Michaela v Ostrovì se konají pravidelnì: v nedìli v 9 hodin (v Hroznìtínì v 11 hod.,
v Jáchymovì ve 14 hod.), v úterý, ètvrtek, pátek
v 18 hod., ve støedu v 8 hod., adorace v 18 hod.
a v sobotu v 17 hod. (v penzionu pro seniory).
Hodinka nad biblí se koná v úterý v 19 hod.,
Spoleèenství mládeže v pátek v 19 hod., pøípravy na
køest èi biømování, to vše v pøízemí ostrovské fary.
Zde je také Farní knihovna sv. Anny, která pùjèuje
knihy všem zájemcùm i z øad široké veøejnosti každý
ètvrtek od 15 do 18 hod. a v nedìli po bohoslužbì,
tj. od 10 až 11 hod. V knihovnì také lze koupit nebo
objednat knihy z produkce køesanských
nakladatelství.
Mgr. Lidmila Hanzlová

(ètenáøské pøíspìvky jsou red. kráceny)
Ostrovský mìsíèník
Bøezen 2006
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TOP SERVIS CZ
Topenáøství-Vodoinstalace-Plynoservis
Realizujeme pro Vás tyto práce:
Kompletní pracovní èinnost v oblasti veškerých rozvodù vody.
Opravy, rekonstrukce stávajících systémù vytápìní.
Montáže nových topných sestav.
Opravy, nebo montáže plynových spotøebièù.
Zajišování pravidelného servisu.
Projekce i revize plynoinstalací a plynových spotøebièù.
Dále nabízíme rozvody elektroinstalací vèetnì revizí.
Rozvody klimatizací a veškeré zednické práce
vèetnì malování a lakování.
Provozovna: Hlavní 716, Ostrov 363 01
Tel./Fax: 353 612 279
Mobil: 777 260 900 pan Jan Ziegler
775 260 905 pan Martin Vaculík
e-mail: topserviscz@volny.cz
www.topserviscz.wz.cz

Odborný finanèní poradce Ing. Ladislav Višòovský
tel./fax/záznam: 353 842 563, 603 559 864
Øešení rodinných financí a investic:
uzavírání smluv stavebního spoøení
vyøízení úvìru stavebního spoøení
vyøízení hypoteèního úvìru u HB Wüstenrot
uzavøení smlouvy penzijního pøipojištìní
(výbìr ze tøí penz. fondù)
uzavøení úvìrové, životní a úrazové pojistky
pojištìní domácnosti a nemovitosti
zpracování osobních a rodinných finanèních plánù

NOVÉ TELEFONY S ORIGINÁLNÍM ZÁRUÈNÍM LISTEM

PØES 100 VYZKOUŠENÝCH POUŽITÝCH TELEFONÙ
Z TOHO 50% ZÁNOVNÍCH - V ZÁRUCE VÝROBCE

SPLÁTKOVÝ PRODEJ NOVÝCH I POUŽITÝCH TELEFONÙ
VÝKUP ZA SUPER CENY GARANTOVANÉ CENÍKEM
PROTIÚÈET ODBLOKY BATERIE, NABÍJEÈE ATD.
KRUŠNOHORSKÁ ULICE - U PENNY, TEL.: 777 003 630
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Ing. Martina Zebischová,

daò. poradce ev.è. 2763

Zpracování daòových pøiznání všech druhù a typù,
vèetnì vedení a zpracování úèetnictví - podvojného,
zjednodušeného, daò. evidence - a další agendy.
Pøedchozí telefonická domluva vhodná.

Je možný odklad daò. pøiznání na daò z pøíjmu na èerven.
Lidická 1333/1, Ostrov

Tel.: 602 847 023, 353 821 384, 474 394 001
e-mail: martina.zebischova@seznam.cz

á
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VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD
plyn - topení - voda - sanita
Karel Sova
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plyn - topení - voda

PRODEJ - SERVIS - MONTÁŽE - REVIZE - PROJEKTY
SOLÁRNÍ VYTÁPÌNÍ - SPOTØEBIÈE

Provozovna: Masarykova 1199, Ostrov (bývalé jesle)
Po - Èt 8.00 - 11.30 12.00 - 16.00 Pá 8.00 - 11.30 12.00 - 14.00
So 8.00 - 12.00
Kontakt: Tel./fax: 353 821 147

www.instal-sova.cz

777 870 101 - pan Sova
777 870 105 - paní Sovová
777 870 115 - pan Koudelný

sovson@seznam.cz
isovova@volny.cz
josefkoudelny@seznam.cz

Nabízíme: SPOROSERVIS
Mùžete získat úvìr ve výši 3 000-400 000 Kè.
U úvìru do 30 000 Kè nemusíte dokládat výši svých pøíjmù.
Neplatíte žádné poplatky spojené s vyøízením úvìru a vedením úvìrového úètu.
Úvìr získáte rychle a jednoduše
jednoduše,, pøímo v místì nákupu.
Zakoupené zboží si ihned odnesete
odnesete..
Zaplatíte jen 10% z ceny zboží.
Splátky si mùžete rozložit až na období 72 mìsícù.
Pøi zaplacení 30% z ceny zboží Vám staèí pouze 2 doklady totožnosti
totožnosti..

Zavolejte a sjednejte si schùzku, pøijedeme za vámi !!!

VHS pùjèujeme levnìji

Lesní 234, Perštejn

Hypotéka BEZ POPLATKU
Lepší služby každý den

nové tituly se pùjèují
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V sobotu 11.3. 2006 hypotéka bez poplatku za poskytnutí úvìru -

starší jen za 20 Kè

ov

Nadále platí akce:
- každá desátá výpùjèka zdarma
- výpùjèka na sobotu a nedìli za cenu jednoho dne
- dìtské tituly 15-30 Kè

Možnost objednávání titulù pøes internet:
www.dk-ostrov.cz,
e-mail: videopujcovna@dk-ostrov.cz

UŠETØÍTE AŽ 30.000 Kè !!!
Vaše nejbližší poboèka Raiffeisenbank a.s.

KARLOVY VARY
Krále Jiøího 39, tel.: 353 167 755, 353 167 769
jama.samcova@rb.cz, michal.havlicek@rb.cz

Mimoøádná otevírací doba v sobotu

11.3.2006

8:30 - 13:00 hod.
Bøezen 2006

1480

20%

740 740
1480

