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V èem vidím smysl Velikonoc? Mé lidské já 
mne vede k tomu, že všude kolem sebe mùžu 
najít zmínky nového života, ve kterém je cítit 
závan svìtla. Èlovìka tìší pohled na pøírodu 
bující novým životem. Sám se cítí silnìjší a èi- 
lejší. Ano, v tom je nadìje na pøekonání tem- 
noty v nás. A pøesto máme zkušenost, že to 
nestaèí. Pøijde zase po èase chvíle, kdy se to 
svìtlo pod tlakem starostí života ztrácí. Nechat 
se nadchnout kvetoucí pøírodou tedy nemùže 
staèit k naplnìní života.
Ale nabízí nám Velikonoce i nìco jiného? Už 
název „Velikonoce“ prozrazuje, že velikost této 
události je nejvíce viditelná ve chvíli, kdy je tma 
nejvìtší. Vždy� tmu nazýváme nocí. Abychom 
poznali, jaký význam má svìtlo, potøebujeme 
poznat, co znamená být ve tmì. Aby pøišel 
den, musí být nejdøíve noc. To, co dává vý-
znam Velikonocím, se odehrává v noci.
Není to dlouho, co jsem mìl možnost kon- 
frontovat se s vìtou bývalého papeže Jana 
Pavla II., ve které se vyjádøil, že žijeme v dobì 
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Vážení spoluobèané,

Kapacita škol není naplnìna 

rád bych vás informoval o jednom zámìru, který zøejmì 
nebude pøíliš populárním, ale pøedpokládám, že jsme od 
vás nedostali dùvìru ve volbách k tomu, abychom pro- 
sazovali jen populární a snad by se dalo øíci i populistické 
vìci. Chtìl bych na zaèátku zdùraznit, že nic není schvá- 
leno nebo definitivnì rozhodnuto a tuto informaci vám 
pøedkládám proto, aby se vedla dostateèná diskuse, ve 
které bychom rádi našli nejlepší východisko pro naše 
mìsto. Jde o osud Základní školy v Klínovecké ulici, 
známìjší je spíše jako 4. základní škola, a snad se na mì 
nikdo nebude hnìvat, když i nadále budu v tomto èlánku 
psát 4. ZŠ.

Už od roku 2001, kdy jsem pøišel na Mìstský úøad, 
množství žákù ukazují, že co do poètu žákù by postaèovaly 
v Ostrovì tøi základní školy. Nejvíce se tento fakt ukázal, 
když se zmìnil školský zákon a za dojíždìjící žáky z mìst 
a obcí, které svou školu mají, nemusí jejich radnice 
pøispívat na chod našich škol. A když jsem zmínil dojíždìjící 
žáky, tak do Ostrova jich dojíždí v letošním roce 369. I já 
jsem oèekával, že dojde nejprve k redukci u nìkteré ze 
škol z okolních mìst a obcí a jejich dìti budou do Ostrova 
dojíždìt. To by nás možná zachránilo, avšak nestalo se tak 
a není ani reálné, že by k tomu došlo.

Zrušit školu je jedna vìc, co si však poèít s budovou, druhá. 
Ne že by to byl jediný dùvod, ale rozhodnì byl velmi 
dùležitý pro naše rozhodování. Mìstský rozpoèet by sice 
nìjaké peníze z provozních prostøedkù ušetøil, ale 
nìkolikanásobnì vìtší peníze dostává škola ze státního
rozpoètu na mzdy zamìstnancù. A tyto peníze jsou  

odvozeny od poètu žákù. Pokud by však prùmìrný poèet 
žákù poklesl pod urèitou hranici, pøestal by stát peníze na 
mzdy vyplácet úplnì. K tomu vše neodvratnì smìøovalo 
a bylo jen otázkou èasu, kdy se nìkterá ze škol do tohoto 
problému dostane. V souèasnosti je v Ostrovì v základ- 
ních školách 1637 dìtí, kapacita je však 2301 dìtí, tedy 
o více jak 664 vìtší. Konkrétní údaje naleznete v ná- 
sledující tabulce.

Aèkoli i já si všímám, kolik se u nás objevilo maminek 
s koèárky, tak z demografických údajù jednoznaènì 
vyplývá, že žádná populaèní exploze nás neèeká; nejvìtší 
pøírùstek oproti souèasnému stavu žákù v roèníku bude 
plus deset dìtí.

A tak, když se v loòském roce Kraj, který je zøizovatelem 
støedních škol v našem mìstì, na nás obrátil s prosbou 
o spolupráci na pøípravì projektu vybudování Centra 
technického a celoživotního vzdìlávání, zaèali jsme 
provìøovat i variantu poskytnutí jedné z budov našich 
základních škol pro potøeby støedoškolského vzdìlávání. 
Byla to jedna z variant, nikoli však jediná. Provìøovaly se 
technické možnosti, údaje o poètech žákù, poèty a kva- 
lifikace pedagogù a další údaje, vždy ve spolupráci 
s techniky i øediteli škol.

ZŠ Májová

Škola Žákù Kapacita

ZŠ Masarykova

ZŠ Klínovecká

ZŠ J. V. Myslbeka

Celkem

449                540

411                600

368                550

409                611

1637              2301
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Duben 20072 Uvítáme diskusní pøíspìvky ètenáøù k otištìným tématùm v OM

Tomáš Garrique Masaryk 
(7. 3. 1850 až 14. 9. 1937)

„Nejkrásnìjší báseò je život dobøe prožitý.“
TGM

Mìstský dùm dìtí a mládeže v Ostrovì slaví letos 
35. narozeniny. Dveøe prvního Domu dìtí v ulici 
Odborù se otevøely 1. dubna 1972. Statistika 
porovnání je více než výmluvná:

V prvním roce èinnosti bylo do 16 kroužkù zapsáno 
190 dìtí, v letošním školním roce dochází do 105 
zájmových kroužkù více než 1600 dìvèat a klukù. 
Ještì povzbudivìjší je poèet úèastníkù: Za tøi a pùl 
desetiletí navštívilo 4500 akcí Domu dìtí a SMPø více 
než 400 tisíc pøedškolákù, školákù i poškolákù. V letní 
táborové základnì uprostøed krásných lesù 
Manìtínska strávilo prázdniny dvanáct tisíc malých 
táborníkù. Kroky každého druhého dítìte v Ostrovì 
vedou do Domu dìtí. Krom kroužkù jsou jejich cílem 
sportovní, spoleèenské, ekologické i zábavné akce 

Nápad pro Krušné hory západ 
Zapojení dìtí a mládeže do rozvoje mikroregionu

V rámci projektu bylo osloveno kolem jednoho 
tisíce žákù a studentù z dvaceti aktivnì 
zúèastnìných škol. Žáci o nápadech mezi sebou 
diskutovali a uvádìli je jako spoleèné dílo školy, 
tøídy, skupiny; respektovány však byly i èetné 
nápady jednotlivcù. Zhruba bylo podáno asi 250 
návrhù (nìkteré nápady se opakovaly).

MDDM Ostrov 
slaví pìtatøicetiny

Vlasta Schartová

(Masopust, Vítání jara, Den Zemì, Slet èarodìjnic, 
Den dìtí, Ostrovská kolejnice, Olympiáda 
ostrovských škol, Ostrovská míle, Bìh 17. listopadu, 
Mistrovství ÈR mažoretek, Dny otevøených dveøí 
a Víkendové stezky). Potìšitelné je, že stále více dìtí 
a mládeže využívá rozšiøující se nabídky spontánní 
èinnosti. K víceúèelovému høišti s umìlým povrchem 
pøibyly postupnì: posilovna, minigolf, venkovní 
stolní tenis, ricochet, herna spoleèenských her 
a stolního tenisu.

Dobré jméno nejen Domu dìtí, ale i mìsta Ostrova 
propagují v našem regionu a po celé ÈR florbalisté, 
atleti, gymnastky, volejbalistky, folklorní Malenky, 
modeláøi a zejména mažoretky, které pøivážejí 
pravidelnì úspìchy i ze zahranièí.

Jaké pøekvapení chystají pracovníci Domu dìtí k 35. 
narozeninám? Krom spousty soutìží a aktivit èekají na 
ostrovské dìti dva velké dárky: 2. èervna bude v rámci 
celomìstské oslavy Dne dìtí otevøeno v zahradì pod 
MDDM nové høištì s umìlým travnatým povrchem 
na malou kopanou. Na zaèátku nového školního 
roku v záøí 2007 bude za podpory mìsta slavnostnì 
uvedeno do provozu nové Ekocentrum v areálu 
kláštera.

Zbývá popøát Domu dìtí další úspìšná léta, 
jasnou a dlouhodobou perspektivu, podporu 
orgánù státní správy, usmìvavé a profesionální 
pedagogy, kvalitní kádr externích pracovníkù, 
stále se rozšiøující nabídku a zlepšující se pro- 
støedí a hlavnì trvalý zájem dìtí, mládeže 
a široké veøejnosti o nabízené aktivity. 

„temna“. Pobídlo mì to k tomu, abych pøemýšlel nad tím, 
v èem ta doba temna vlastnì tkví. Neboli, proè dnešní 
dobu nazval „temnou“? Pøi svých setkáních s lidmi se 
èasto setkávám s názorem, že to co se dìje dnes, pøedtím 
nebývalo. Je opravdu ta dnešní doba horší než to bylo 
kdysi? Ve své podstatì není. Ale jistì jsou tady zmìny, 
které souvisí se zmìnou samotných lidí. Pokud je doba 
horší, potom jsme horší i my!

Èas Velikonoc je dobou, ve které mùžeme objevit hlubší 
význam toho, co prožíváme. Všechno dýchá novým 
životem. Pro nìkoho to je jenom èas pozastavení se nad 
starou tradicí, která už èlovìku nic nedá; pro nìkoho zase 
možnost aspoò na chvíli vypadnout ze shonu doby 
a povinností; pro nìkoho naopak pøílišný shon a bìs. 
Mnozí z nás ale mají možnost aspoò z èasu na èas být 
u svých blízkých. Právì probouzející se pøíroda nám dává 
poznávat závan života. Tak nìjak nám to zapadá do 
stejného kolobìhu života. Jenže za chvíli je všechno 
znovu tak stejné jako to bylo i pøed tím. A nový život? Ten 
se snad dotýká jenom té pøírody. Ta opìvovaná krása 
velikonoèního èasu v písních a lidových zvycích se 
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najednou nìkde ztrácí. Tak nìjak se ztrácí i èlovìk. Tento 
bez smyslu bìžící èas je tou temnotou dnešní doby.

Køes�anská tradice nám pøedkládá pøíbìh, ve kterém 
temnota, noc, nastává, když se moci ujímá zloba èlovìka. 
Tato lidská zloba zabíjí (Ježíše) a pøibíjí ho na køíž. Svìtlo 
pøichází uprostøed této noci, kdy se zdá, že temnota vítìzí. 
Na tøetí den, kdy mnozí si myslí, že všechno už je 
ztracené! Ježíš ale vychází z hrobu znovu živý, aby pøinesl 
svìtlo nového života pro ty, kteøí jsou ve tmì. Pro ty, kteøí 
propadli zlobì a bezmoci. Najednou jsou svìdky 
Nového života. 

I pøíroda po zimì je znovu žijící. Pøeji vám všem, aby tento 
èas, kdy nás všechno pøesvìdèuje o životì, byl i pro vás 
novou nadìjí, že svìt stále žije opravdovým dobrem. Pøeji 
vám, abyste toto dobro objevili i ve vlastním srdci. Pøeji 
vám život plný svìtla. Marek Bonaventúra Hric

(rep) 

Pieta
Renesanèní socha Piety patøí k nejvzácnìjším 
ostrovským památkám. Po zrestaurování bude 
souèástí expozice v kostele Zvìstování Panny 
Marie v klášterním areálu. Finanèní výdaje za 
restaurátorské práce na soše hradí Spolek pøátel 
Ostrova. (red)

Proè tento projekt?

Proè zrovna 4. ZŠ?

Ostrovská prùmyslová škola s uèilištìm je v ne- 
vyhovujících objektech, které ani nelze pøestavìt, 
proto je chce Kraj umístit do lepších prostor. Jako 
zøizovatel støedních škol mùže využít jakéhokoli 
svého objektu kdekoli v kraji. Že by to muselo být 
zrovna v Ostrovì, není podmínkou. Od doby, kdy 
zanikla Škodovka, není v našem mìstì žádný vìtší 
strojírenský závod, který by si chtìl vychovávat 
budoucí zamìstnance. Na druhou stranu by byl Kraj 
ochoten, spolu s evropskými fondy, investovat do 
této školy 250 miliónù korun. My zaznamenáváme 
úbytek poètu žákù vedoucí k tomu, že v krátkém 
horizontu pøijde den, kdy nebude možné udržet ètyøi 
základní školy ve mìstì. Pak by zákonitì nastala 
situace, kdy bychom museli žáky jedné školy rozdìlit 
do ostatních tøí a øešili bychom otázku, co s budovou 
bývalé školy. I kdyby se tuto situaci daøilo po urèitou 
dobu oddalovat, napøíklad za pomoci penìz z mìst- 
ského rozpoètu, pak by vzhledem k chronickému 
nedostatku penìz na mzdy byly platy nejnižší v oboru.

První hledisko bylo naplnìnost školy. I prùmìrný 
poèet žákù, což je kritérium sledované ministerstvem 
školství, je nejnižší ze všech. Druhým bylo i místo, kde 
se tato škola nachází; není to daleko od gymnázia 
a ukázalo-li by se, že je potøeba více gymnazistù než 
absolventù prùmyslovky, pak by nebyl tak velký 
problém vymìnit budovy gymnázia za novou prù- 
myslovku. Nìkteré provozy mohou také obì školy 
využívat spoleènì, nabízí se sportovištì, aula, spe- 
cializované laboratoøe atp. Co bude tento projekt 
znamenat? Nejdøíve od školního roku 2008-2009, 
tj. od 1.záøí 2008, by se celý první stupeò mìl pøe- 
sunout na Základní školu J. V. Myslbeka a druhý 
stupeò na ZŠ Májová. Poèet dìtí ve vìtšinì tøíd by
i tak mìl být okolo 28 dìtí. Všichni zamìstnanci 
vèetnì uèitelù dostanou odstupné a kvalifikovaní 
a aprobovaní uèitelé, vèetnì tìch, kteøí studují, do- 
stanou už dnes nabídku na zamìstnání v ostrovských 
ZŠ. Zatím to vypadá, že všichni. Øeditelce i zástupci 
øeditelky bude dokonce zaruèen stejný plat, jaký mìli 
dosud. Øeditelé stávajících škol budou mít víc penìz 
na mzdy, které mohou rozdìlit nejen pedagogùm. 
Mìsto rozdìlí stávající dvoumiliónový pøíspìvek 
mezi ostatní základní školy podle poètu pøestou- 
pených žákù tak, aby si školy mohly dodateènì vy- 

Vyjádøení starosty mìsta k chystané zmìnì na ZŠ Klínovecká
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Bc. Jan Bureš, starosta mìsta Ostrova

bavit své prostory. Kraj bude investovat ètvrt miliardy 
korun do pøestavby budovy dnešní 4. ZŠ.
Samozøejmì, nikdo nebude rodièùm bránit, aby své 
dítì umístili do jiné školy, než na které budou pøi- 
praveny prostory. Unikátní program, který ZŠ Klíno- 
vecká má, pøevezmou obì základní školy: hudební 
výchovu ZŠ J. V. Myslbeka a estetickou výchovu 
vèetnì keramické pece ZŠ Májová.

Co se zøejmì stane, když se tento projekt nebude 
realizovat? Kraj využije jiných svých objektù a pøe- 
stìhuje støední prùmyslovou školu do jiného mìsta, 
tedy tam, kde najde vhodné prostory. A to vèetnì 
investice 250 miliónù. V dohledné dobì poklesne 
poèet žákù tak, že už nebude možné zajistit chod ve 
všech základních školách a nastane èas pro roz- 
hodnutí, která škola bude uzavøena. Co si pak poène- 
me s prázdnou budovou, nevím. Není mým úmyslem 
nìkoho strašit, jen bych rád, abyste vìdìli, jaká jsou 
možná východiska tohoto stavu. Vím, že situace není 
lehká, zvláštì pro zamìstnance školy, dìti i jejich 
rodièe. Vìøte mi, že ani pro mne to nic lehkého není. 
Vìøím však také tomu, že nejen zamìstnanci, ale 
i rodièe chápou, proè se tento projekt takto 
pøipravuje a že také vnímají, co všechno se snažíme 
udìlat proto, aby negativ bylo co nejménì. 

Východisko z nelehké situace

(red)
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V Ostrovì funguje systém shromažïování, sbì- 
ru, pøepravy, separování, využívání a likvidace 
odpadù podle vyhlášky platné od února 2002. 
Je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají 
ve správním obvodu mìsta trvalý pobyt, pøí- 
padnì vlastní nemovitost urèenou k individuální 
rekreaci a pro ty, kdo se zdržují ve správním 
obvodu mìsta. Pro právnické a fyzické osoby 
oprávnìné k podnikání je vyhláška závazná 
v pøípadì, kdy pøi jejich podnikatelské èinnosti 
vznikají odpady zaøazené podle katalogu jako 
odpady podobné komunálnímu odpadu a na 
základì písemné smlouvy s mìstem využívají 
systém nakládání s odpadem. Oblast svozu ko- 
munálního a jemu podobného odpadu tvoøí celé 
území mìsta, pøièemž svoz je optimalizován 
vzhledem k vlivu na životní prostøedí. 

Po oddìlení využitelných a nebezpeèných složek se 
takzvaný smìsný odpad odkládá do pøíslušných 
sbìrných nádob, odpad ze zelenì se pøednostnì 
kompostuje. Nebezpeèné složky (baterie, barvy, 
rozpouštìdla, záøivky, pesticidy, oleje, chemické 
látky, léky, obrazovky televizorù, chladnièky s freony, 
ad.) se ukládají ve sbìrném dvoøe, stejnì jako 
objemný a tìžký odpad. Sbìrný dvùr provozuje 
oprávnìná osoba podle schváleného provozního 
øádu. Vyhláška øeší také transport odpadu, napøíklad 
neprùjezdnost vytyèených tras špatnì parkujícími 
automobily (je možno využít dopravních znaèek èi 
výrazného oznaèení). Jsou stanoveny požadavky na 
kvalitu transportních cest (rovné, pevné, snadno 
èistitelné a dostateènì široké pro daný typ sbìrných 
nádob). To se týká i projektù nových staveb a re- 
konstrukcí, které musejí být v souladu s požadavky 
bezpeènostními, hygienickými a protipožárními. 
Sbìrné nádoby jsou rozdìleny do kategorií: po- 
pelnice a kontejnery na vytøídìný komunální odpad, 
na velkoobjemový odpad, zvony na tøídìný odpad 
(barevnì odlišené podle druhu odpadu), odpadkové 
koše na veøejných prostranstvích. Provoz systému je 
zpoplatnìn a úhrada je provádìna na základì 
smlouvy mezi mìstem a uživatelem systému. Dohled 
nad nakládáním s komunálním odpadem provádìjí 
povìøení pracovníci Odboru životního prostøedí 
Mìstského úøadu v Ostrovì a Mìstská policie 
Ostrov.

Ministerstvo vnitra ÈR zaslalo mìstu pøípis o zahájení 
správního øízení ve vìci pozastavení úèinnosti èásti 
této vyhlášky pro její možný rozpor se zákonem. 
Mìsto obdrželo rozhodnutí o pozastavení úèinnosti 
napadených èlánkù a dle rozhodnutí Ústavního 
soudu ÈR byly pak inkriminované èlánky definitivnì 
zrušeny. 
Zrušení èlánkù vyhlášky však nemá žádný vliv na 
svoz, likvidaci a další èinnosti související s komu- 
nálním odpadem.

Èl. 3 odst. 2 zakazoval odkládat odpady z pod- 
nikatelské èinnosti do sbìrných nádob na separovaný 
a komunální odpad a do odpadkových košù. Dle 
zdùvodnìní ÚS ÈR tento zákaz obsahuje již ust. § 66 
zákona o odpadech (vèetnì sankce za porušení), èili 
dochází zde ke zdvojenému uvedení zákonné nor- 
my, což je nepøípustné. 
Èl. 3 odst. 3 písm. d) zakazoval odkládání odpadu 
mimo sbìrné nádoby nebo místa ve sbìrném dvoøe 
k tomu urèeném. Tím se dostal do kolize se zák. è. 
200/1990 Sb. pøestupkový zákon ve znìní poz-
dìjších pøedpisù, nebo� uvedené jednání je 

Napadení èásti vyhlášky

Zrušené èlánky vyhlášky

Odvoz objemného odpadu je rozdìlen na etapy 
s výètem ulic. Vlastníci rodinných domù a bytových 
jednotek budou o akci vèas informováni pro-
støednictvím svých správcù, pøedsedù sdružení a in- 
formaèních letákù.
Kontejnery budou pøistaveny vždy pouze 
v sobotu od 9 do 12 hodin. Po naplnìní budou 
odvezeny a další již pøistaveny nebudou!

Kontejnery pro obyvatele ulic Máchova, Odbo- 
rù, Nejedlého, Èapkova a Sládkova budou 
pøistaveny 7. dubna. 
Tímto dnem je zahájen jarní úklid 2007.

Žádáme obèany, aby odpady neukládali na sta- 
novištích pøed pøíjezdem kontejneru a rovnìž tak po 
jeho odvezení. Toto bude posuzováno jako nepøí- 
pustné zakládání èerné skládky. Svoz se uskuteèní ve 
spolupráci s Mìstskou policií. Pokud nìkdo z èaso- 
vých dùvodù mobilního svozu nevyužije, mùže 
odpad odevzdat bezplatnì v ostrovském Sbìrném 
dvoøe v Krušnohorské ulici 792.

Druhy odebíraných odpadù
Svoz je urèen pouze pro objemné odpady, vysloužilé 
pøedmìty z domácností, které vzhledem ke svým 
rozmìrùm nebo hmotnosti nepatøí do nádob na 
smìsný odpad. Svoz není urèen pro sbìr stavebního 
odpadu a pro výrobky podléhající zpìtnému odbìru 
(elektrospotøebièe, pneumatiky, èásti autovrakù, ole- 
je, barvy, laky, atd.)

Pøispìjte prosím svým pochopením a pøístupem k akci 
na pomoc všem, kteøí v prùbìhu roku nemohou 
odvézt velkoobjemové odpady do Sbìrného dvora. 
A� se naše mìsto nestane smetištìm! 

Nepøehlédnìte!

Èištìní chodníkù a ulic se uskuteèní 
 

V jednotlivých ulicích bude v dostateèném pøed- 
stihu umís�ováno dopravní znaèení. Žádáme 
øidièe, aby svá vozidla po dobu blokového èištìní 
pøeparkovali. Ihned po provedeném èištìní ko- 
munikací a odstranìní dopravního znaèení bu- 
dou opìt moci na tìchto místech parkovat.

Vzhledem k velké nekázni majitelù vozidel bì- 
hem blokového èištìní zajistilo mìsto Ostrov 
odtahovou službu. O naøízení odtahu vozidel ne- 
respektujících dopravní znaèení a øešení pøe- 
stupkù na místì bude rozhodovat Mìstská 
policie Ostrov. 

 

Duben
17.4. Kollárova, 18.4. Masarykova (Hlavní-Severní), 
Severní, 19.4. Májová (Kollárova-Štúrova), 
Palackého, 24.4. Hlavní (Jáchymovská-Štúrova), 
25.4. Jungmannova, Lidická (Jáchymovská-
Masarykova), Šafaøíkova, 26.4. Družební, Zahradní, 
30.4. Seifertova, Lidická (Klínovecká-Masarykova).

Kvìten
2.5. Krušnohorská (Jáchymovská-Klínovecká), 
Hornická, 3.5. Halasova, Lipová, Klínovecká, 7.5. 
Máchova, Dukelských hrdinù, Èapkova, 9.5. Odborù 
(Dukelských hrdinù-Studentská), Nejedlého, 
Studentská, 10.5. Nádražní, 15.5. Krušnohorská (od 
Klínovecké), horní Klínovecká, 16.5. Dvoøákova, 
Alšova, Na Kopci, 17.5. Sládkova, Na Pøíkopì, Nad 
Nádražím, Odborù, 22.5. Staré námìstí, Šlikova, 
Jiráskova, 23.5. Dlouhá, Žižkova, Malé námìstí, 24.5. 
Klášterní, Školní, Staromìstská, 29.5. Hroznìtínská, 
Bezruèova, 30.5. Sukova, Smetanova, Moøíèov, 31.5. 
Jáchymovská.

Èerven
4.6. horní Lidická, Vykmanov, 5.6. Lidická (od 
Klínovecké východní èást), Tylova, 6.6. Klicperova, 
Komenského, Myslbekova, 7.6. Mánesova, S. K. 
Neumanna, 11.6. Vanèurova a zimní stadion, 12.6. 
Štúrova, U Nemocnice, 13.6. Luèní, Májová, 
(Štúrova-Borecká), 14.6. Horská, Borecká, 19.6. 
Hlavní (od Štúrovy), U Koupalištì, 20.6. Kfely, 
Hluboký, 21.6. Horní a Dolní Žïár, 26.6. Mírové 
námìstí sever (parkovištì), 27.6. Mírové námìstí jih 
(parkovištì), 28.6. Kvìtnová.

V ostatních ulicích bude èištìní provádìno bez 
celodenních uzavírek.

od 17. dubna 
do 28. èervna, vždy od 7 hodin do 15 hodin.

Bloková pokuta bude udìlena na místì do výše 
1000 Kè. Pøi nepøítomnosti øidièe bude vozidlo 
odtaženo s následnou povinností uhrazení ná- 
kladù za odtah a udìlení pokuty do výše 1000 Kè.

Termíny blokového èištìní

Jarní blokové èištìní mìsta

Lumír Pála, 
vedoucí Odboru majetku mìsta

Øešení problematiky 
komunálního odpadu v Ostrovì

definováno jako pøestupek podle ust. § 47 odst. 1 
písm. h) citovaného zákona. 
Èl. 3 odst. 4 ukládal poøadatelùm veøejných, kul- 
turních, obchodních, sportovních a jiných podobných 
akcí povinnost v místì konání umis�ovat dostateèný 
poèet sbìrných nádob a zabezpeèit odvoz a odstra- 
nìní v nich shromáždìného odpadu prostøednictvím 
oprávnìné osoby, jakož i úklid stanoviš� sbìrných 
nádob. Podle Ústavního soudu ÈR obec k uložení 
takovéto povinnosti nemá zákonné zmocnìní a tyto 
povinnosti nelze øadit pod pojem „systém nakládání 
s komunálním odpadem“. Obec nemùže vytváøet 
další pravidla èi ukládat jiné povinnosti jdoucí mimo 
hranice právní úpravy. 

Lucie Mildorfová (red. kráceno)

Jarní úklid 2007 

Lumír Pála, 
vedoucí Odboru správy majetku mìsta

V únoru 2007 se v Ostrovì narodilo deset dìtí, 
zemøelo devìt obèanù. Bylo uzavøeno pìt sòatkù. 

K trvalému pobytu se v únoru pøihlásilo 22 osob 
(vèetnì dìtí), 32 obèanù se odstìhovalo. Ve mìstì 
tedy bìhem mìsíce února ubylo celkem devìt 
obèanù. 

K 28. únoru 2007 mìlo mìsto Ostrov celkem 
16 843 obyvatel. 

Zmìny stavu 
obyvatel Ostrova 
v únoru 2007 

Jana Pecková, Soòa Szarková, odbor DS
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Únor pro nás ani obèany mìsta nezaèal š�astnì. Pùl 
hodiny po pùlnoci 3. února byla nahlášena vážná 
dopravní nehoda osobního vozidla u èerpací stanice 
Medos. Posádka zjistila, že došlo k boènímu nárazu 
osobního vozidla do mostního pilíøe, ve voze byly tøi 
osoby. Jednotka ve spolupráci se zdravotníky okam- 
žitì pøistoupila k vyproš�ování zranìných pomocí 
hydraulického zaøízení. Jeden mladík nehodu nepøe- 
žil, druhého vrtulníkem transportovali do specializo- 
vané nemocnice a tøetí byl pøevezen do karlovarské 
nemocnice.

Další smutná událost se stala 8. února, kdy jsme byli 
vysláni do Vojkovic na nádraží k požáru uhlí na 
vagónì. Po odstavení vagónu mimo trakèní vedení 
bylo zjištìno, že na uhlí se nachází mladý hoch, který 
zemøel zøejmì po zásahu elektrickým proudem 
z trakce. Únor se èernì zapsal i v okolí Ostrova: 
12. února veèer došlo k požáru rodinného domu 
v Suché u Nejdku. Požár likvidovaly jednotky z Nej- 
dku, Pozorky a Karlových Varù. Následující den po
šesté veèerní došlo k požáru garáže s rodinným 
domem a pøilehlou èalounickou dílnou v Kolové 
u Karlových Varù. Na místì zasahovaly jednotky 
z Pily, Tašovic a Karlových Varù. Pøi zásahu byla 
z domu pøedána jedna osoba k ošetøení z dùvodu 
intoxikace kouøem.

Naše jednotka v únoru zasahovala celkem u patnácti 
událostí, z nichž bylo sedm požárù, ètyøi dopravní 
nehody, dvì technické pomoci, jedna likvidace úniku 
nebezpeèných látek a jeden planý poplach.
 

RM schválila poskytnutí tìchto finanèních pøíspìvkù: 
TJ Kvìtnová 7000 Kè, MDDM Ostrov, 30. roèník 
Bìhu 17. listopadu 8000 Kè, Fotbalový klub Ostrov 
10 000 Kè, Cykloteam Ostrov 14 000 Kè, Sportovní 
klub Borek 20 000 Kè, Krasobruslaøský klub Karlovy 
Vary 10 000 Kè, Štìpán Novotný (MS v jachtingu) 
5000 Kè, Josef Nozar (ME ve stolní tenisu) 5000 Kè, 
Karel Kunz (9. roèník soutìže Nejsilnìjší muž 
Ostrova) 5000 Kè, Lada Bláhová (Vyhlášení nej- 
lepších sportovcù za rok 2006) 5000 Kè, Tábornický 
klub Tuláci Ostrov 13 000 Kè, pìvecký sbor Orbis 
pictus 10 000 Kè, Dendis Music 5000 Kè, Galerie 
umìní Karlovy Vary (poboèka Ostrov) 20 000 Kè, 
Øímskokatolická farnost v Ostrovì 15 000 Kè, 
Oblastní charita Ostrov 14 000 Kè, Spolek pøátel 
mìsta Ostrova 6000 Kè, OS Ostrùvek (mateøské 
centrum) 10 000 Kè, Modeláøský klub Ostrov 6000 
Kè, Základní kynologická organizace Ostrov Veseøice 
5000 Kè, Gymnázium Ostrov 15 000 Kè, OS 
Ostrovský Macík 10 000 Kè, OS Zájmová skupina 
dùchodcù Ostrov 15 000 Kè, Svaz tìlesnì posti- 
žených Ostrov 15 000 Kè, Svaz postižených civi- 
lizaèními chorobami 10 000 Kè.

RM odvolala z funkce jednatele Kabel Ostrov, s.r.o. 
Ing. Petra Kovaøíka a jmenovala do této funkce
s úèinností od 13.3.2007 Jaromíra Šostoka.

RM uložila starostovi mìsta jednat s pøed- 
stavenými øímskokatolické církve o pøevedení 
tìchto památek na mìsto Ostrov: obraz Pøíbu- 
zenstvo Ježíšovo, døevìná plastika Panny Marie, 
z kazatelny fragment døevìného reliéfu, døevì- 
ná plastika sv. Ludvíka, døevìná plastika levého 
svìtlonoše, døevìná plastika pravého svìtlo- 
noše, plastika Pieta. Na tìchto památkách budou 
provedeny restaurátorské a záchovné práce 
v celkové pøedpokládané výši za 472 tisíc korun. 

Záchrana památek

Øízení pod vlivem alkoholu
Mladý muž ze Sadova øídil osobní motorové vozidlo 
v ulicích Zahradní a Jáchymovská, pøestože pøed jíz-
dou požil alkoholické nápoje. Po provedené decho- 
vé zkoušce mu byla  namìøena hodnota 0,59 promile 
alkoholu v dechu a po provedeném rozboru krve 
bylo zjištìno celkem 1,13 promile alkoholu v krvi.

Ètyøiatøicetiletý muž øídil pod vlivem alkoholu v Já- 
chymovské ulici. Dechovou zkouškou bylo namì- 
øeno 1,26 promile. Ostrovští policisté mu sdìlili po- 
dezøení z trestného èinu ohrožení pod vlivem návy- 
kové látky ve zkráceném pøípravném øízení.

Øízení v zákazu
Sedmadvacetiletý muž z Jáchymova øídil v Ostrovì na 
køižovatce ulic Jáchymovská a Krušnohorská osobní 
motorové vozidlo, aèkoliv mu byl soudem vysloven 
trest zákazu øízení motorového vozidla.

Vloupání do vozidla
Øidièi z Ostrova vnikl neznámý pachatel do jeho 
vozidla zaparkovaného v Krušnohorské ulici. Øidiè 
pachatele uvnitø svého vozu uvidìl, ten však z nìj 
rychle utekl. Hlídka cestou na místo èinu zadržela pøi 
vloupání dvacetiletého muže, který stejným zpù- 
sobem vnikl do vozidla zaparkovaného na parkovišti 
ve Studentské ulici. Pachatel byl na místì zadržen.

Krádež s napadením
Dva mladí muži z Polska v ostrovském supermarketu 
odcizili zboží v hodnotì pøibližnì jednoho sta korun, 
pøi krádeži byli pøistiženi personálem prodejny, 
následnì se pokusili o útìk a pøi zadržení fyzicky  
napadli pracovníka supermarketu. 

Dìjištìm historicky významné události se stala 
poslední únorové pondìlí Einsiedelnská kaple 
v Ostrovì. Starosta mìsta Jan Bureš vložil za 
pøítomnosti èetných zástupcù médií poselství 
budoucím generacím do dvou kovových 
schránek, které byly poté zapeèetìny a vyneseny 
v pozlacené „makovici“ na vršek bánì hrobní 
kaple sv. Anny. Uvnitø jsou tyto dokumenty: 
osobní zdravice starosty Jana Bureše, historický 
pøehled o vývoji stavby hrobní kaple sv. Anny, 
popis projektu Historický Ostrov, kopie po- 
sledních tøí výtiskù Ostrovského mìsíèníku 
(12/2006, 01/2007, 02/2007), kopie bankovek 
a sedm kusù mincí rùzných hodnot z roku 2006 
a také elektronické médium (flash disk) s ulože- 
nými daty o dìjinách Ostrova a fotografiemi 
staveb klášterního okrsku.

„Doufám, že poselství objeví skuteènì až naši 
vzdálení potomci, nikoli souèasní vandalové,“ 
vyslovil pøání za všechny Ostrovany starosta Jan 
Bureš. 

Vlastníkem hrobní kaple sv. Anny je mìsto Ostrov. 
Její konstrukce i vnitøek byly silnì poškozeny úèinkem 
vody, mrazu a vegetace. V 90. letech byl objekt 
provizornì zakryt lepenkovou støechou, nyní je 
opatøen novou kupolí. 
Hrobní kaple by mìla v budoucnu sloužit jako 
výstavní síò pro stálou expozici barokního stavitelství. 
Výstava bude dokumentovat vývoj barokního stavi- 
telství v regionu, stavební postupy v baroku, hlavní 
kompozièní a architektonické zásady, pøedstaví ba- 
rokní památky v regionu a pøipomene rod Sachsen-
Lauenburkù jako stavebníkù, kteøí v Ostrovì vytvoøili 
ojedinìlý komplex barokních staveb. Pøipomenuty by 
mìly být i dobové osobní a umìlecké vztahy mezi 
Ostrovem a Rastattem. 

Poselství 
budoucím generacím

Starosta Jan Bureš vložil do tubusu spolu s ostatními dokumenty také 
poslední tøi výtisky Ostrovského mìsíèníku.
Foto: Ing. Marek Poledníèek

Zapeèetìné tubusy s poselstvím byly umístìny do pozlacené 
makovice s køížem.
Foto: Ing. Marek Poledníèek

Vybráno 
z jednání Rady mìsta

(jan)
(rep)

Obvodní policie ÈR

Nprap. Pavel Valenta, 
vrchní inspektor

Èerný únor 
ostrovských hasièù

Pavel Všelko, JSDH Ostrov
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Zprávy ze škol

ZŠ J. V. Myslbeka a MŠ Ostrov
S blížícím se jarem se zvyšuje aktivita žákù i pedagogù 
naší školy. S letos ponìkud „nezimní“ zimou jsme se 
rozlouèili na poèátku bøezna, kdy se dìti z naší „ma- 
teøinky“ vypravily na jednodenní výlet na Boží Dar 
a vzápìtí je na stejné místo následovali žáci sedmého 
roèníku, aby si na zbytcích snìhu vyzkoušeli své ly- 
žaøské dovednosti v pìtidenním lyžaøském výcviko- 
vém kurzu. Radovánky dìtí z naší školy rozmnožila 
i školní družina, která se celá roztanèila na již tra- 
dièním maškarním plese.

Podobnì jako v minulém mìsíci se i v bøeznu usi- 
lovnì soutìžilo témìø ve všech vyuèovacích pøedmì- 
tech. Z øady akcí uveïme alespoò školní kolo zemì- 
pisné olympiády, o kterou projevilo zájem celkem 
32 žákù-nadšencù (vítìzové kategorií: Daniel Urban 
ze 6.C, Josef Švantner ze 7.C, Tereza Kocsisová z 9.C 
postupují do dalšího kola) èi okresní kolo olympiády 
v anglickém jazyce, kde žák 9.C František Fišer obsadil 
tøetí místo.

A co nás èeká v nejbližší dobì? Dìti z mateøské školy 
nás budou reprezentovat v soutìži Mateøinka v So- 
kolovì, navštíví nás vedení a uèitelé z naší partnerské 
školy v Markersbachu, aby s námi naplánovali spo- 
leèné jarní akce, žáci 5. a 6. roèníku se vypraví za lovci 
mamutù na výstavu v Praze. Prahu navštíví i žáci 8.C 
a 9.C, ti si však zvolili jiný objekt zájmu: navštíví 
Poslaneckou snìmovnu ÈR. Pøedevším však èeká 
všechny usilovná práce pøi rozmnožování vìdomostí 
a dovedností. Pøejeme hodnì zdaru! 

Mgr. Vladimír Vízdal

Stejnì jako kalendáøní rok, také ten školní sestává 
pøedevším z bìžných, stále se opakujících událostí. 
Nezúèastnìnému by se mohlo zdát, že má podobu 
trochu nudného kolovrátku: pøijímací zkoušky, matu- 
ritní zkoušky, výuka stejných pøedmìtù, pololetní 
a závìreèná vysvìdèení, pravidelná testování, vìdo- 
mostní soutìže a olympiády, schùze a schùze. Letošní 
školní rok je však bohatý i na novinky. Všechny školy 
tvoøí (s rùznou mírou nadšení) nové vzdìlávací plány, 
podle nichž bude již od záøí probíhat výuka. Nové 
školní osnovy vznikají pod rukama všech uèitelù 
a jsou pro každou školu individuální. Vìøíme, že se 
nám podaøilo nalézt optimální podobu nových plánù, 
které budou pøínosem pøedevším pro žáky. Další 
chystanou novinkou je nová podoba maturitních 
zkoušek. I ostrovské Gymnázium podstupuje nìkolik 
let trénink vedený Cermatem, který nové maturity 
zabezpeèuje. Jde o „maturity naneèisto“, jichž se letos 
v bøeznu zúèastnily tøi tøídy maturantù. Klíèová je však 
otázka, zda i pøíští maturanti (letošní 3. roèníky) bu- 
dou stále dál trénovat, nebo budou prvními absol- 
venty „ostrých“ nových maturit. Toto rozhodnutí je 
nyní v rukou politikù. A� již rozhodnou tak èi onak, 
doufejme, že to bude s dùkladnou znalostí vìci, na- 
nejvýš zodpovìdnì a vèas. A pak že je to nuda! 

Nìkteré tradice vznikají i tak, že se událost osvìdèí 
jako dobrý nápad kladnì pøijatý veøejností. To je pøí- 
pad pøijímacích zkoušek naneèisto, které zorgani- 
zovalo Gymnázium v bøeznu již potøetí. Zúèastnilo se 
jich pøes 90 zájemcù o studium na naší škole! 
A všichni dobøe vìdí, že budou maturovat podle no- 
vých pravidel a uèit se podle nových osnov. Nebo 
ne? 

Gymnázium: 
stále se nìco dìje 

Mgr. Libor Velièka

ZŠ Klínovecká 
Uplynulý mìsíc byl nezapomenutelný pøedevším pro 
žáky, kteøí se zúèastnili školního zájezdu do Anglie. 
Do zahranièí se chystají také dìti, které se uèí nì- 
mecky. Èeká je dvoudenní vzdìlávací zájezd do Berlí- 
na. Ve školním kole Pythagoriády pro 6. a 7. tøídy 
uspìli Tomáš Havlan ze 7.A a Michaela Reháková ze 
7.B. Budeme jim držet palce, aby se jim daøilo také 

Mgr. Jana Paøíková

Májový trojlístek
Nejvìtší úspìchy každoroènì slaví ve školní družinì 
hudební soutìž Zpívá celá družina. Ani letošní roèník 
nebyl výjimkou. Dìti se pod vedením svých vycho- 
vatelek peèlivì pøipravovaly ve zvolené kategorii. Po 
velmi tìžkém rozhodování se uèitelská porota nako- 
nec usnesla a cenu za první místo v sólovém zpìvu 
udìlila žaèce Šímové, druhé místo obsadila dvojice 
Kadeøábková - Tran a bronz získal žák Kocum. 
V kategorii playback zvítìzili tito žáci: Kmecová, 
Žïárská, Kasalý a Kocum, druzí se umístili: Vèelièka 
a sourozenci Vitákovi, kteøí svým vystoupením s písní 
„Hasièi, has“ rozesmáli poèetné publikum; cenu za 
tøetí místo si odnesli žáci: Lemák, Adámek, Kocum, 
Novák a Klas. Zvláštní ocenìní si pak vysloužil 
soutìžící Kocum za break-dance. Diváci nadšenì 
hodnotili kostýmy zúèastnìných hudebních hvìzd, 
zvláštì se líbila královna v podání žaèky Plevkové 
a kocourek Tom soutìžící Žïárské.
Velké podìkování patøí porotì a vychovatelkám, 
které soutìž pøipravily, témìø polovinì dìtí ze školní 
družiny, které aktivnì vystupovaly, obecenstvu, které 
vytvoøilo úžasnou atmosféru a díky patøí i paní 
Radlové za dárkové pøedmìty urèené vítìzùm. 
Sladká odmìna však byla pøipravena pro všechny 
úèinkující.
V dubnu naèerpáme síly o velikonoèním volnu 
a budeme držet palce našim pá�ákùm a devá�ákùm, 
kteøí 23. dubna skládají pøijímací zkoušky na støední 
školu. Mgr. Naïa Èechmanová  Nejvìtší úspìchy na škole v Májové ulici slaví soutìž Zpívá celá družina..                                                                                                

Upravení mladí muži v oblecích, dospívající dívky 
v nádherných šatech a záøivých doplòcích, taneèní 
parket lákající za doprovodu hudební skupiny Sokrat 
Sokolov k tanci, vždy pøíjemná a usmívající se ob- 
sluha, výborná nálada a odlehèená atmosféra, to vše 
bylo v pátek 9. bøezna možno spatøit v Grandhotelu 
Pupp, kde se konal v poøadí již pìtaètyøicátý maturitní 
ples naší školy. Pro nás maturanty to byl nezapo- 
menutelný zážitek. Vidìli jsme spoustu uèitelù 
v oblecích, kteøí se mimo školu dokážou skvìle bavit. 
Pomyslná bariéra mezi námi zmizela a existoval jen 
jeden spoleèný veèer plný smíchu, zábavy a tance. 
Zaèátek plesu byl sice stanoven na osmou veèerní, ale 
pro nás, studenty pìti maturujících tøíd, to bylo mno- 
hem døíve. Museli jsme si vše nazkoušet a dopilovat, 
takže jsme se sešli již krátce pøed pátou a pod vede- 
ním hlavního organizátora plesu Jiøího Tomáška jsme 
absolvovali zkoušku slavnostního ceremoniálu. Zej- 
ména dívky byly ve stresu, ponìvadž jsme mìli po 
dlouhé dobì vlastními silami secvièené pøedtanèení 
a ony se tak musely nìkolikrát pøevlékat: nejprve do 
bílých taneèních šatù, poté do skvostných plesových. 
Celým veèerem provázela moderátorka Lucie Koòa- 
øíková, která pøivítala všechny pøítomné. Potom vše 
utichlo a Slavnostním sálem zaznìla vážná hudba; 
tehdy nastoupily na pøedtanèení studentské taneèní 
páry. Publikum je ocenilo hromovým potleskem, 
hned zpoèátku jsme tedy mìli úspìch. Na parket 
postupnì nastoupili maturanti, aby byli svými tøídními 
profesory ostužkováni, rodièi vyfotografováni a zasy- 
páni mincemi snášejícími se na hlavy všech. Po ne- 
zbytných formalitách, projevu øeditele školy i stu- 
dentské hymnì, už ples patøil všem. Pøesnì o pùlnoci 
se na pódiu objevila skupina Abba World Revival, 
která všechny v pøíjemné atmosféøe doprovodila až 
k závìru plesu, na nìjž budeme jako maturanti dlou- 
ho vzpomínat. Tøeba i v okamžicích, kdy zaèneme 
podnikat jednotlivé kroky ke své zkoušce z do- 
spìlosti. 

Jaký byl maturitní ples SPŠ 
Ostrov

Václav Bubla, student tøídy L4

v okresním kole. Favorit ze školního kola Olympiády 
v èeském jazyce, David Kasal z 8.B, bohužel kvùli 
nemoci nemohl reprezentovat naši školu v okresním 
kole. V bøeznu byly vyhodnoceny práce dìtí, které se 
na zaèátku školního roku zapojily do projektu mìsta 
Ostrov Nápad pro Krušné hory západ. Mìly 
navrhnout, co by zmìnily ve svém mìstì a okolí. Do 
kategorie „výborné“ byly zaøazeny nápady našich 
žákyò 4.A (Randová, Kelemanová), 5.A (Krucká, 
Blattnerová), 9.A (Schenková, Vašèilková, Klátilová) 
a žákù 6.A (Èerjaník, Ledecký). 

Foto: Mgr. Jaroslava Roulová
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Rozhovor
Pedagog Libor Háèek zhlédne dvacet filmù mìsíènì
Støedoškolský uèitel Libor Háèek se narodil v Litomìøicích, vystudoval Filosofickou fakultu UK v Praze, 
na Karlovarsko ho pøivedla víceménì náhoda. Je otcem dvou dìtí, žije v Karlových Varech a na 
ostrovské prùmyslovce zastává funkci zástupce øeditele. V souèasnosti vyuèuje èeský jazyk, dìjepis 
a obèanskou nauku, z nabídky oblastí tohoto pøedmìtu je mu nejbližší politologie.

Odkdy pùsobíte 
na ostrovské 
prùmyslovce?
Hned po studiu jsem si 
shánìl pracovní uplatnìní 
a dostal jsem nabídku 
z jedné ostrovské základ- 
ní školy (dnes ZŠ Klíno- 
vecká) na záskok v pøed- 
mìtech pìstitelské práce 
a tìlesná výchova. Byly to 

pøedmìty hodnì vzdálené mé specializaci, ale bylo to 
jen na pár dnù, tak jsem souhlasil. Jenže právì když 
jsem si šel zamìstnání potvrdit, tehdy ještì do 
obèanského prùkazu, setkal jsem se s vedoucím 
odboru školství, který shánìl èeštináøe na ostrovskou 
prùmyslovku. Rád jsem jeho nabídku pøijal a na- 
stoupil jsem v lednu 1991, ještì pøed výkonem 
vojenské služby. Po návratu z vojny jsem se na 
prùmyslovku vrátil, vedení školy už se mnou poèítalo.

Na poèátku minulého století, pøesnì 15. záøí 
1907, se poprvé na území Èech, v Praze na rohu 
Karlovy a Liliové ulice, zhaslo v sále a na plátnì 
se pøed užaslými diváky zaèal odvíjet svìtlem 
promítaný pøíbìh. Prvním podnikatelem v pro- 
mítání filmù byl pan Ponrepo, vlastním jménem 
Dismas Šlambor. Dnes záležitost všední, pro 
mnohé nezajímavá, pro nìkoho však životnì 
dùležitá a osudová. 

 

Naše radost je o to vìtší, že se rekonstrukce provede 
právì v roce stého výroèí èeského kina. V rámci opra- 
vy kinokavárny budou vymìnìny sedaèky, èalounìní 
na obložení stìn, koberce a bude instalováno nové 
interiérové a nouzové osvìtlení. Vrcholem všeho pak 
bude instalace nového videoprojektoru, který umož- 
ní DVD projekce. 

Naším zámìrem je optimalizovat náklady s cílem 
umožnit promítání za pøijatelné vstupné, zejména pro 
mládež.  

Pokud vše pùjde hladce, zahájíme DVD projekce již 
od letních prázdnin. Protože jednání o distribuci filmù 
na DVD jsou teprve na zaèátku, nebudeme prozra- 
zovat ani filmy, které na vás v létì èekají, ani vstupné, 
za které vás do kina pozveme.

 

Nìkde mezi obìma póly se pohybuje Dùm 
kultury se svými kiny. I my se snažíme nalézt 
správnou dramaturgii, pøilákat vás a alespoò 
èásteènì zaplnit promítací sály. Už roky je nám 
jasné, že stav kinokavárny není vyhovující a že 
k návštìvnosti pøedstavení nepøispívá. V listo- 
padu minulého roku jsme se proto rozhodli 
podat žádost o dotaci na celkovou rekonstrukci 
kina, jejíž náklady by lehce pøekroèily jeden 
milion korun. Pøed nìkolika týdny jsme obdrželi 
rozhodnutí, že Státní fond pro podporu kine- 
matografie náš projekt podpoøí èástkou pìt set 
tisíc korun.

Budete-li pozornì sledovat Ostrovský mìsíèník 
a web Domu kultury, vèas se to dovíte a pevnì 
vìøím, že budete pøíjemnì pøekvapeni.

Sté výroèí 
èeského kina oslavíme 
rekonstrukcí kinokavárny

Viktor Ponrepo, vlastním jménem Dismas Šlambor, 
se narodil 6. 6. 1858 (zemøel 4. 12. 1926). Byl prvním 
prùkopníkem kinematografie v Èechách a majitelem 
prvního stálého kina v Praze. 

Ing. Marek Poledníèek, øeditel DK Ostrov

Rozhovor s Mgr. Liborem Háèkem 
pøipravila Irena Janeèková

„Pøed prací filmaøù 
smekám.“

jankou, která kdysi žila v sousední vesnici a pama- 
tovala si mého dìdu. Mým cestovatelským snem je 
návštìva Austrálie a Nového Zélandu, ale to plánuji, 
vzhledem k èasovým možnostem, až na dùchod.

Od roku 1993 jsem pro své studenty zavedl pra- 
videlné návštìvy filmových pøedstavení v Domì kul- 
tury. Snažím se vždy vybírat takové snímky, na které 
by nejspíš vìtšina mladých sama od sebe nikdy nešla. 
V poslední dobì to byl napøíklad film Jak jsem 
obsluhoval anglického krále, i když to lze spíš 
považovat za doplnìk výuky o spisovateli Bohumilu 
Hrabalovi, plánujeme zhlédnutí filmu Potomci lidí, 
který pøedstavuje pøekvapivì reálnou vizi budouc- 
nosti. Studenti mì èasto svou reakcí pøekvapí: po 
skonèení projekce zatleskají, pøi závìreèných titulcích 
jsou potichu, jakoby chtìli nechat doznít silný dojem 
z filmu. Jsem pøesvìdèen, že díky tìmto „povinným“ 
návštìvám kina mají možnost setkávat se s nìèím, 
s èím by se normálnì nesetkali. Také v dobì festivalu 
Oty Hofmana se snažím, aby studenti naší školy 
dennì navštívili vybrané projekce. Vybíráme je spo- 
leènì s vedoucí ostrovského kina Ilonou Hálovou.
 

Jako uèitele dìjepisu mì zajímají historické snímky, 
mými oblíbenými filmovými tvùrci jsou napøíklad 
Ridley Scott a Miloš Forman. S Formanem jsem se
setkal osobnì a udìlal na mì velký dojem pøedevším 
jako obyèejný èlovìk, který se po emigraci vypracoval 
úplnì sám a dokázal se prosadit v té nejvìtší kon- 
kurenci. Pøed prací filmaøù smekám a nemám rád 
jednoznaènì odsuzující kritiky, protože za každým 
filmem vidím obrovské pracovní úsilí, které se nijak 
nezmenší jen proto, že výsledek tøeba nedopadne 
podle oèekávání. Každý filmový tvùrce chce nìco 
urèitého divákùm sdìlit a to vždycky stojí za po- 
zornost. Rád bych pøipomenul, že v nabídkách kin
bìžnì figurují filmy, které se nikdy nedostanou na 
televizní obrazovky a pøitom by tolik stálo za to je 
vidìt. Bohužel, v poslední dobì lidé pøestali vnímat 
kino jako kulturu, kulturní vyžití spadlo v mnoha 
domácnostech na úroveò nekoneènì dlouhých te- 
levizních seriálù a bezduchých estrád a to mì moc 
mrzí. Velké plátno a kontakt s druhými lidmi televize 
nikdy nemùže nahradit. A právì ostrovské kino má 
nabídku velmi dobrou a vyváženou, snad každý by si 
v ní nejménì jednou mìsíènì ten „svùj“ film vybral.  

Pøenášíte své nadšení pro film i na 
studenty?

Jakým filmùm dáváte pøednost?
Kdy jste se zaèal zajímat o film? 

Jak tyto stránky vznikají?

Máte nìjaké další koníèky?

Na studiích v Praze jsem hodnì chodil do kina, 
zhruba tøikrát, ètyøikrát týdnì, a mùj zájem o film se 
bìhem dalších let neustále prohluboval. Pozdìji jsem 
pracoval v rozhlasu jako dramaturg poøadù o filmu, 
aktivnì jsem se podílel na vysílání zpravodajství 
z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových 
Varech, založil jsem internetové stránky Kinoserver, 
na kterých pøináším pravidelnì informace o nových 
filmech.

Jsem v kontaktu se všemi èeskými filmovými 
distributory, kteøí mi posílají materiály k novým 
filmùm a samozøejmì se snažím všechny tyto filmy 
vidìt. To nìkdy není snadné, zvláš� když se projekce 
konají v Praze, proto s jistou dávkou úlevy vítám 
možnost úèastnit se novináøských projekcí bìhem 
filmového festivalu v Karlových Varech. Mìsíènì 
zhlédnu pøibližnì dvacet rùzných filmù z domácí 
i svìtové produkce. Nìkdy dostanu takzvané test 
disky a pokud film vyjde také na DVD a VHS, 
distributoøi poskytují DVD nosiè k recenzi. O zhléd- 
nutém filmu pak pøipravím èlánek vèetnì základních 
údajù o jeho tvùrcích. Je to èasovì velmi nároèné 
a pøedevším musím pøi tom všem dobøe vykonávat 
svou práci jako pedagog, proto mi už nezbývá èas 
napøíklad na èlenství ve filmovém klubu. Pøi tvorbì 
internetových stránek úzce spolupracuji také s Do- 
mem kultury v Ostrovì.
 

Velmi rád cestuji a poznávám jiné kraje s odlišným 
zpùsobem života. S manželkou jsme navštívili 
napøíklad Thajsko, Barmu a Laos, kde se lidé stále 
usmívají, i když je jim tøeba právì tìžko, ve Skotsku 
jsme pozorovali kolonii s tuleni, byli jsem na západì 
USA, za polárním kruhem jsme navštívili ostrovy 
Lofoty a Vesterály… i když v poslední dobì se kvùli 
naší tøíleté dcerce spíš držíme doma. Pøed øadou let
jsem na lucembursko-francouzské hranici zažil i za-
jímavou pøíhodu, když jsem se dal do øeèi s kra-

Zástupce øeditele SPŠ Libor Háèek (vpravo) jako èlen maturitní 
komise v roce 2005                                              Foto: Ing. Dana Ptáèková
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K I N O K A V Á R N A DUBEN
KINOKAVÁRNA OD 15.00 HODIN
nedìlní promítání pro dìti

CO PØIPRAVUJEME V KINÌ 
NA KVÌTEN?

Pondìlí - sobota                8.00 - 21.00 
Nedìle    9.00 - 11.00    16.00 - 21.00

Pùjèovna DVD otevøena:

Každá desátá výpùjèka zdarma, VHS do 30 Kè

Zaèátky pøedstavení v 15.00 hodin, není-li uvedeno jinak

KINOKAVÁRNA OD 17.30 HODIN
Zaèátky pøedstavení v 17.30 hodin, není-li uvedeno jinak

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

NOVINKY PÙJÈOVNY DVD
Domu kultury Ostrov

1. nedìle, 157 minut, vstupné: 55 Kè, pøístupný 
dìtem a rodièùm

Zaèátek již ve 14.30 hodin.
Další pøíhody a dobrodružství Harryho Pottera. 
Èeská verze

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

Pásmo animovaných pohádek pro nejmenší diváky

15. nedìle, 187 minut, vstupné: 30 Kè, pøístupný 
dìtem a rodièùm

Zaèátek již ve 14.30 hodin. 
Teprve teï se vrací král! Èeské titulky

22. nedìle, 154 minut, vstupné: 35 Kè, pøístupný 
dìtem a rodièùm

Zaèátek již ve 14.30 hodin. 
Superman se vrací. Èeské titulky

29. nedìle, 64 minut, vstupné: 25 Kè, pøístupný 
dìtem a rodièùm

Pásmo animovaných pohádek pro nejmenší diváky

HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR

O ZLATÉ RYBCE

KING KONG

SUPERMAN SE VRACÍ

O HLOUPÉM PECIVÁLOVI

1. nedìle, 91 minut, èeské titulky, premiéra
Vstupné: 60 Kè, mládeži nepøístupný

Pøíbìh o zrození legendy o texaském masakru se 
odehrává v roce 1969, kdy bratøi Dean a Eric Hillovi 
utíkají se svými pøítelkynìmi ze sbìrného tábora 
rekrutù pro válku ve Vietnamu. 
Produkce: USA. Žánr: horor

5. a 6. ètvrtek a pátek, 97 minut, èeská verze, 
premiéra
Vstupné: 55 Kè, mládeži pøístupný

Šarlotina pavuèinka vyšla už ve 23 jazycích. Hlavním 
hrdinou je malé prasátko Wilbur, které se má stát 
kulináøskou ozdobou vánoèního stolu. Naštìstí má 
partu skvìlých pøátel, kteøí ho v prùšvihu nenechají. 
Produkce: USA. Žánr: rodinný

7. a 8. sobota a nedìle, 107 minut, premiéra
Vstupné: 60 Kè, mládeži pøístupný

22. srpna roku 1609 umírá pražský rabín Löw. Dva 
významní muži, astrolog Jan Kepler a pøedseda 
židovské obce Dajan Jicchak Kohen, dostanou od 
umírajícího polovinu talismanu, jehož opìtné slo- 
žení by držitele pøivedlo k obrovskému pokladu...
Souèasnost: je nalezena vzácná kniha „Via Lucis“, 
která je dalším klíèem k odhalení tohoto pokladu. 
Produkce: ÈR. Žánr: dobrodružný rodinný

12. až 14. ètvrtek až sobota, 142 minut, èeské 
titulky, premiéra
Vstupné: 70 Kè, mládeži nepøístupný

Èerstvý držitel Zlatého Globusu za nejlepší drama.
Babel je již tøetím snímkem vzešlým z úspìšné spo- 
lupráce režiséra Alejandra Gonzáleze Iòárrita a sce- 
náristy Guillerma Arriagy. V hlavní roli Brad Pitt, Cate 
Blanchett, Gael García Bernal a další. 
Produkce: USA. Žánr: drama 

TEXASKÝ MASAKR MOTOROVOU 
PILOU: POÈÁTEK

ŠARLOTINA PAVUÈINKA

MAHARAL, TAJEMSTVÍ TALISMANU

BABEL

6. a 7. pátek a sobota, 117 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 65 Kè, do 12 let nevhodný

Chris Gardner (Will Smith) je otec pìtiletého syna 
a zoufale se snaží najít takovou práci, aby dokázal 
uživit nejbližší. Chris je i se svým synem vyhozen 
z bytu, avšak pøes všechny nástrahy osudu nijak 
nepolevuje ve své snaze být milujícím a starostlivým 
otcem. Produkce: USA. Žánr: drama, komedie

13. a 14. pátek a sobota, 142 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 70 Kè, mládeži nepøístupný

Babel je již tøetím snímkem vzešlým z úspìšné spo- 

ŠTÌSTÍ NA DOSAH

BABEL

15. nedìle, 105 minut, èeské titulky, premiéra

vstupné: 65 Kè, mládeži pøístupný 

Je tomu už dávno, co hvìzdný motocyklový ka- 
skadér Johnny Blaze (Nicolas Cage) uzavøel smlou- 
vu s ïáblem, aby tak ochránil lidi, ke kterým má 
nejblíž. Nyní si však ïábel pøišel vybrat svùj dluh. 
Produkce: USA. Žánr: horor

19. a 20. ètvrtek a pátek, 103 minut, premiéra
Vstupné: 75 Kè, mládeži pøístupný

Dlouho oèekávaná rodinná komedie scénáristy 
Zdeòka Svìráka a režiséra Jana Svìráka. Hrdinou 
Vratných láhví je bývalý uèitel èeštiny Josef Tkaloun, 
který pøijímá brigádnické místo ve výkupu láhví 
menšího supermarketu. Malý prostor, kde se pot- 
kávají láhve s láhvemi a lidé s lidmi, je svébytným 
mikrosvìtem plným tragikomických osudù. 
Produkce: ÈR. Žánr: komedie

21. a 22. sobota a nedìle, 106 minut, premiéra
Vstupné: 60 Kè, do 12 let nevhodný

První èeský film ze zákulisí muzikálu!!! S pùvodní 
hudbou Daniela Landy!!! Hlavní hrdina pøíbìhu 
Micky se ocitne ne vlastní vinou ve vìzení. Pøi životì 
ho drží jen jeho láska k muzikálové hvìzdì Karin. 
Uteèe z vìzení a zúèastní se konkurzu na nový 
muzikál. 
Produkce: ÈR. Žánr: hudební, drama, komedie 

26. až 28. ètvrtek až sobota, 90 minut, èeské 
titulky, premiéra
Vstupné: 60 Kè, mládeži pøístupný

Pùvodnì chtìl pan Bean (Rowan Atkinson) na 
Francouzské riviéøe pouze nachytat trochu bronzu 
a pár dní si odpoèinout. Život tohoto škodolibého 
smolaøe ani mimo hranice Velké Británie nijak ne- 
šetøí, a tak se pohodová cesta zmìní v sérii zmatkù, 
nehod a katastrof, které vyvrcholí promítáním jeho 
velmi peprného prázdninového deníèku na filmo- 
vém festivalu v Cannes. 
Produkce: USA. Žánr: komedie

29. nedìle, 114 minut, èeské titulky, premiéra
Vstupné: 60 Kè, mládeži pøístupný

„Big One“ je nejnovìjší hamburger fast-food øe- 
tìzce Mickey's a stává se z nìj jejich nejúspìšnìjší 
produkt všech dob. Jenže v tom mase je nìco div- 
ného. Z toho dùvodu je Don vyslán do masokom- 
binátu jako kontrola. Nic nenajde, ale musí vymyslet 
plán, jak znièit „Big One“ mánii a ušetøit Ameriku, 
aby se nestala Fast Food Nation. 
Produkce: UK, USA. Žánr: drama

GHOST RIDER

VRATNÉ LÁHVE

KVASKA

PRÁZDNINY PANA BEANA

FAST FOOD NATION

RO©K PODVRA�ÁKÙ

ÏÁBEL NOSÍ PRADU

HADI V LETADLE

ZTRACENÝ RÁJ

LET'S DANCE

SMÌR SMRT

V TOM DOMÌ STRAŠÍ

ÈERNÁ DAHLIA

KLIK, ŽIVOT NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

ZMIZENÍ

MRAVENÈÍ POLEPŠOVNA

STRÁŽCE

ZA NEPØÁTELSKOU LINIÍ II osa zla

Film Karla Janáka o muzice, penìzích a gangsterech 
amatérech

Práce, pro kterou by miliony žen zabíjely

Zoufalý boj o pøežití 

Láska je nevyzpytatelná. Orlando Bloom opìt skvìlý.

Romantická variace na legendární Høíšný tanec

Podivná autonehoda. Tajemný thriller

Zábavný animovaný film

Pøíbìh posedlosti, lásky, korupce a mravní zkaženosti

Komedie o jednom dobrodružství, které se ponìkud 
vymklo kontrole

Napínavé pátrání po zmizelé dívce

Mravenci napravují „zlobivého“ kluka.

Napìtím nebudete dýchat.

Akcí našlapaný thriller, v nìmž osud celého svìta visí 
na vlásku.

lupráce režiséra Alejandra Gonzáleze Iòárrita a sce- 
náristy Guillerma Arriagy. V hlavní roli Brad Pitt, Cate 
Blanchett, Gael García Bernal a další. 
Produkce: USA. Žánr: drama

20. a 21. pátek a sobota, 103 minut, premiéra
Vstupné: 75 Kè, mládeži pøístupný
V pátek hrajeme i od 22 hodin!

Dlouho oèekávaná rodinná komedie scénáristy 
Zdeòka Svìráka a režiséra Jana Svìráka. Hrdinou 
Vratných láhví je bývalý uèitel èeštiny Josef Tkaloun, 
který pøijímá brigádnické místo ve výkupu láhví 
menšího supermarketu. Malý prostor, kde se po- 
tkávají láhve s láhvemi a lidé s lidmi, je svébytným 
mikrosvìtem plným tragikomických osudù. 
Produkce: ÈR. Žánr: komedie

27. a 28. pátek a sobota, 90 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 60 Kè, mládeži pøístupný

Pùvodnì chtìl pan Bean (Rowan Atkinson) na 
Francouzské riviéøe pouze nachytat trochu bronzu 
a pár dní si odpoèinout.Život tohoto škodolibého 
smolaøe ani mimo hranice Velké Británie nijak ne- 
šetøí, a tak se pohodová cesta zmìní v sérii zmatkù, 
nehod a katastrof, které vyvrcholí promítáním jeho 
velmi peprného prázdninového deníèku na filmo- 
vém festivalu v Cannes. 
Produkce: USA. Žánr: komedie

VRATNÉ LÁHVE

PRÁZDNINY PANA BEANA

Rocky Balboa
Pusinky

GOYOVY PØÍZRAKY
Jednoho dne jedné noci

Ilona Hálová, vedoucí kin



19. dubna 19.00 hod., Stará radnice Ostrov

Beseda s  Jaroslavem Štorkánem

Historie sluneèních hodin, funkce sluneèních 

hodin, sluneèní hodiny v západním Krušnohoøí, jak 

si sestavit sluneèní hodiny.
Vstupné: 40 Kè "M"

22. dubna 17.00 hod., Stará radnice Ostrov

Komponovaný poøad o Antonu Güntherovi, 

rodákovi z Božího Daru, muzikantovi a skladateli.

Úvodní slovo: Stanislav Burachoviè
Výstavu textù písní, pùvodních pohlednic a foto- 

grafíí pøipravil Vojtìch Písaèka. 
Program doprovodí koncert složený ze skladeb 

Antona Günthera. 
Výstava potrvá do 20. kvìtna.
Vstupné: 40 Kè 

24. dubna 17.00 hod., T klub DK Ostrov

Spoleèenský veèer pro milovníky starších známých 

melodií. K tanci a poslechu hraje Taneèní orchestr 

DK Ostrov.
Vstup volný

26. dubna 18.00 hod., Dùm kultury Ostrov

DUB vás zve na filozofické zamyšlení v rámci cyklu 

„Tvore lidského stupnì, staò se èlovìkem!"
Vstupné: 40 Kè

PUTOVÁNÍ V KRUŠNOHOØÍ 
ZA SLUNEÈNÍMI
HODINAMI

ANTON GÜNTHER

TANEÈNÍ PODVEÈER

TOMÁŠ PFEIFFER

Ostrovský mìsíèník
Duben 20078

DUBEN
Program Domu kultury

PØIPRAVUJEME

HRDÝ BUDŽES
Bára Hrzánová

31. bøezna a 1. dubna, Dùm kultury Ostrov, 

pøízemí

Vstup volný

1. dubna  15.00 hod., Stará radnice Ostrov

Pøemysl Líbal (fotografie)
Vladimír Jelínek (døevìné plastiky)
Vstupné: 10 Kè
Konec výstavy 29. dubna 2007

4. dubna 18.30 hod., divadelní šatna
Poøádá Cali Vita, Klub Zdravíèko 

Kultura života, Duchovní a tìlesné zdraví

13. dubna  17. 30 hod.,  Stará radnice Ostrov

Pìvecké sbory z gymnázií ve Frýdlantu nad Ostra- 

vicí a z Gymnázia Ostrov se setkaly již nìkolikrát 

a vždy se jednalo o setkání obohacující a inspi- 

rativní. Spoleèné koncerty obou sborù se usku- 

teènily ve Frýdlantu i v Ostrovì (naposledy v roce 

2003) pro studenty i pro širokou veøejnost a setkaly 

se z velmi kladnou odezvou.
Repertoáry obou sborù jsou rùznorodé a sahají od 

staré hudby období renesance èi baroka až po 

úpravy souèasných skladeb, i z oblasti rockové 

hudby. Kromì vícehlasého zpìvu uslyší posluchaèi 

na koncertech i instrumentální doprovod.
Vedoucími sborù jsou Jan Lukša (Frýdlant) a Libor 

Velièka (Ostrov).
 Vstupné: 30 Kè

13. dubna 19.30 hod., divadelní sál DK Ostrov

Divadelní spoleènost Jana Hrušínského
 

Niccolo Machiavelli

Divadelní spoleènost Jana Hrušínského
MANDRAGORA SE VRACÍ! 
Že úèel svìtí prostøedky? A že koho nechytí, není 

zlodìj? A že není podstatné, jak se vìci mají, ale jak 

se jeví navenek? Vítejte tedy ve slunné Florencii! 

Staòte se svìdky jednoho z nejneuvìøitelnìjších mi- 

lostných dobrodružství v dìjinách. Jaký je pro- 

støedek pro naplnìní milostné touhy? 
Co pomùže pøi potížích s vyprazdòováním hormonù 

lásky a zvýší enormnì potenci orgánù? Mandra- 

gora. Jedinì Mandragora Niccola Machiavelliho, 

nejslavnìjší komedie italské renesance!
 
Hrají:

Radek Holub, Miroslav Vladyka,
Jan Hrušínský, Zdenìk Hruška, Martin Preis, 

Lenka Krobotová, Tereza Nìmcová, Miluše 

Šplechtová, Martina Menšíková.

Vstupné:  260, 240, 200, 150 Kè
Pøedprodej v IC v DK Ostrov

VELIKONOÈNÍ INSPIRACE

Vernisáž výstavy 

KRAJINA  A ŽENA  

PØEDNÁŠKA MARCELA
 ÈERNOCHA

SPOLEÈNÝ KONCERT
GYMNAZIJNÍCH PÌVECKÝCH
SBORÙ

MANDRAGORA

19. kvìtna 19.30 hod., divadelní sál DK Ostrov

DIVADLO JÁRY CIMRMANA
 

Pohádka, která u dìtí propadla

Režie: Ladislav Smoljak
Scéna a kostýmy: Jiøí Benda
Meziaktní hudba: Francois Couperin, cemballo: 

Zuzana Rùžièková
Autor písnì: Jan Klusák

Zlatovláska: 
Petr Brukner nebo Pavel Vondruška
Král: Jan Hrabìta nebo Boøivoj Penc
Princ Jasoò: Miloò Èepelka nebo Marek Šimon

Princ Drsoò: Marek Šimon nebo Miloò Èepelka 

Dìd Vševìd: Jan Kašpar nebo Jaroslav Weigel

Bystrozraký: 
Ladislav Smoljak nebo Zdenìk Svìrák
Pocestný: Václav Kotek nebo Genadij Rumlena

Vstupné: 330, 310, 270, 150 Kè

26. kvìtna 

Krátký fotografický kurz je urèen pro všechny 

neprofesionály, kteøí se chtìjí seznámit dùkladnì se 

svým fotoaparátem, zdokonalit se v umìní 

kompozice a odstranit základní chyby ve 

fotografování. 
Lektor kurzu: Stanislav Hoøínek, profesionální 

fotograf

DLOUHÝ, ŠIROKÝ
A KRÁTKOZRAKÝ

HRAJÍ:

Pøedprodej v IC od 1. dubna 2007

FOTOGRAFICKÝ KURZ

MANDRAGORA
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Kultura

Narodil se na Èeskolipsku v roce 1950. V Chomutovì 
absolvoval Støední odborné uèilištì železnièní a do 
roku 1995 sloužil u ÈSD jako strojvedoucí. Od roku 
1971 žil v Lounech, kde se aktivnì zapojil do práce 
fotokroužku Flam. Nyní žije na severním Plzeòsku 
v obci Dolní Hradištì v údolí øeky Støely, chránìném 
území  Rohatiny. Z této lokality pochází pøevážná èást 
vystavovaných dìl. Fotografuje tedy pøevážnì 
pøírodu. V oboru fotografie je ryzím amatérem.

Mezinárodní divadelní festival

Divadelní sál 

Divadelní sál 

Za oponou

Námìstí Míru

Za oponou

Divadelní sál

MINIDIVadélko

Za oponou

Divadelní sál

Vyhlášení vítìzù pohybové soutìže  škol.

Zmìna programu vyhrazena!

Pátek 27. dubna

15.00 Zahájení: Samba Drum Group ZUŠ Ostrov, 
soubor bubeníkù. Taneèní a pohybové studio Mag- 
daléna Jablonec nad Nisou: Istanus
Etudy zúèastnìných souborù z Chorvatska, Rakou- 
ska, Slovinska a Èeské republiky. Soutìžní vystoupení 
pohybové soutìže škol, 1. èást
19.00 Hop-Hop II. ZUŠ Ostrov, ÈR: Veèerní máj, na 
motivy Máchova Máje (hrané v angliètinì)

Sobota 28. dubna

10.00 DAMARU Praha ÈR „Kathak" tanec severní 
Indie v podání profesionálního souboru
14.00 Pohybová soutìž, soutìžní vystoupení 
14.20 Netopýr ZUŠ Zlín, ÈR: Okteto, koláž 6 choreo- 
grafií: Zpoždìní, Uklízeèky, Loutky, Diregelt, Babka 
a Wedding Song
17.15 Kuntrata Sv. Filip i Jakov, Chorvatsko: Herbarij 
noæi

19.30, 21.00 Divadlo Dagmar Karlovy Vary, ÈR: 
Konì, scénická koláž z pøíbìhù koní

22.15 Hop-Hop II. ZUŠ Ostrov, ÈR: Kterak dìvy 
solimánské osvobodily svého prince, ohnivá show

Nedìle 29. dubna

10.30, 11.30 Hop-Hop I. ZUŠ Ostrov, ÈR: Dar 
ohnivého ptáka, dávný indiánský pøíbìh v podání 
nejmladšího souboru pøehlídky

17.00 až 17.45 Artizani, loutková a cirkusová skupina 
Hiša otrok in umetnosti (House of children and art) 
Ljubljana, Slovinsko: Zlatý pták, pøedstavení plné 
barev, obrovských barevných zvíøat na chùdách 
a èarovných atrakcí i kouzel, hrané vìtšinou beze 
slov; vhodné pro rodiny s dìtmi. 

19.30, 21.00 Hop-Hop II. ZUŠ Ostrov, ÈR: V bludišti 
mého srdce, experimentální poezie z rùzných koutù 
svìta za doprovodu hudby Jablkonì

19.30 Soubor Na poslední chvíli a Taneèní oddìlení 
ZUŠ Ostrov, ÈR: Dcera Evina
21.00 Soubor Na poslední chvíli a Taneèní oddìlení 
ZUŠ Ostrov, ÈR: Dcera Evina, o pocitech mladých žen 
a jejich rozporech

Pondìlí 30. dubna  
 

9.00 Biondekbühne Baden, Rakousko: Hells Kitchen
18.00 Zakonèení: Taneèní a pohybové studio Mag- 
daléna Jablonec nad Nisou, ÈR: Obrazy lidství  

Pro velký zájem doporuèujeme zakoupení lístkù 
v pøedprodeji od 1. dubna v Infocentru v DK 
Ostrov.

Fotograf Dalibor Stach a malíø Harry Telesfor, který 
údajnì pobýval v tibetském buddhistickém klášteøe, 
mìli spoleènou výstavu na Staré radnici. Její vernisáž 
byla požitkem pro ty, kdo mají rádi pøekvapení, šok èi 
absurditu. Dalibor Stach, èinný v oblasti výtvarného 
umìní, filmu, literatury a hudby, prokázal tentokrát 
i nesporný herecký talent a smysl pro humor. Nìkte- 
rým divákùm došlo teprve v prùbìhu pøedstavení, že 
fotograf Stach a malíø Telesfor jsou jedna osoba. 
Dalibor Stach šel ve snaze po dokonalém pøevleku 
tak daleko, že si v krátké pøestávce mezi jednotlivými 
výstupy dokonce oholil své dlouhé vlasy. Ovšem ne- 
jen úvodní pøedstavení, které doprovodila hudební 
skupina Aple z Plznì, zaujalo návštìvníky. Úspìch 
mìly pøedevším Stachovy fotografie s akty. 

12. dubna 17.00 hod., sál ZUŠ 
Interní koncert, žáci hudebního oboru 
17. dubna 16.30 hod., Stará radnice 
Flétnový koncert, žáci Barbory Boèkové a Štìpánky 
Hamar    
20. dubna 17.00 hod., Stará radnice  
Koncert smyècového orchestru pod vedením 
Stanislava Sojky. Vstupné dobrovolné
20. dubna, Dùm kultury Ostrov
Krajské kolo v dìtské recitaci, žáci LDO Ireny 
Konývkové a Lucie Velièkové
24. dubna 17.00 hod., sál ZUŠ
Interní koncert, žáci hudebního oboru         
26. dubna 17.00 hod., Stará radnice 
Jarní koncert, pìvecký sbor pod vedením Jiøího 
Navary 

Soukání 2007

Základní umìlecká škola

3. dubna 15.00 hod. 
(pøihlášky každou støedu 

dopoledne v MC nebo na tel. 608 914 469)

6. dubna 18.00 hod. 
 

(pøihlášky na tel. 608 914 469 nebo po 18. hod. na 
tel. 353 614 668)

7. dubna 10.00 hod. 

 (pøihlaste se vèas na tel. 777 340 472)

7. dubna 17.00 až 20.00 hod. 
(pøihlášky na tel. 737 864 249)

14. dubna 10.00 až 15.00 hod. 
(pøíjem vìcí do prodeje v pátek 13. 

dubna od 18.00 do19.30 hod. Info na tel. 777 822 027)

Velikonoèní zajíèek 

Velikonoèní noc pro samostatné pøedškoláky

Velikonoèní cesta na zahradì MC a v blízkém 
okolí

Kurz bøišních tancù 

Jarní dìtská burza 

Mateøské centrum Ostrùvek

Dana Kolovratníková, MC Ostrùvek

20. dubna 18.00 hod.  (info na 
tel. 606 672 808)

21. dubna 19.00 hod. 

22. dubna 14.00 hod. 
 

(pøihlášky do 15. dubna na tel. 608 914 469)

28. dubna (pøihlášky a info 
na tel. 607 647 268)

30. dubna 16.00 hod. 

Hudební meditace

Koncert skupiny Primitivové neznámé kultury

Vítání miminek

Víkendový kurz Reiki 

Pálení èarodìjnic a opé- 
kání buøtù na zahradì MC.

Další informace na letáècích v IC v DK nebo ve 
vysílání kabelové televize.  

Kromì pravidelných dopoledních a odpoledních 
akcí nabízíme na duben také další program:

Dìkujeme kolektivu zamìstnancù firmy Amphenol 
za finanèní dar, který MC využije pøi poøádání akcí pro 
dìti. 

Narodil se v Kolínì roku 1941. Studoval na jede- 
náctiletce v Uhlíøských Janovicích a v roce 1964 
absolvoval Lékaøskou fakultu Univerzity Karlovy 
v Hradci Králové. Øezbáøstvím se zabývá od roku 
1975 a v souèasnosti se vìnuje volné sochaøské 
tvorbì. Jeho tématem je pøevážnì žena a èernošské 
masky. 

Dùm kultury Ostrov vyhlašuje výtvarnou soutìž pro 
dìti. Mají nakreslit nebo jinak vytvoøit kytièku pro 
maminku.
 

Své práce mohou žáci nebo jejich uèitelé nosit do Infocentra 
v Domì kultury. Po zkušenostech z pøedešlých let vás 
žádáme, aby si dìti své práce podepsaly, uvedly svùj vìk a 
školu na pøední stranu nebo je opatøily štítkem. Tøíèlenná 
odborná porota vyhodnotí vítìze podle sestavených 
kategorií. 
Uzávìrka pøíjmu prací soutìže je 2. kvìtna 2007.      

Jaroslav Chmelík, zástupce øeditelky ZUŠ

Kytièka pro maminku

Dalibor Stach se pøedstavuje 
jako fotograf.
Foto: Irena Janeèková

Dalibor Stach v roli fiktivního 
malíøe Harryho Telesfora.
Foto: Irena Janeèková

Umìlci se opìt nesetkali

(JR)

Výstavu dìl Pøemysla Líbala a Vladimíra Jelínka 
je možno zhlédnout na Staré radnici. 

Pøemysl Líbal, Fotografie

Vladimír Jelínek, Døevoøezby

(jan)

(rep)

(rep)
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Volný èas

Lenka Jabùrková

Pøibližnì od poloviny dubna bude v našem areálu 
v Zámeckém parku v Ostrovì zahájena nová tenisová 
sezóna. Hra bude tak jako každý rok zpøístupnìna 
také vám všem. Také letos chystáme tenisovou ško- 
lièku pro dìti od šesti do osmi let. Školièka bude 
probíhat pøibližnì od poloviny kvìtna. Našemu druž- 
stvu dospìlých se podaøilo postoupit do Divizní sou- 
tìže. O termínech jednotlivých zápasù družstva bu- 
deme prùbìžnì informovat pøímo na našich 
dvorcích. Tìšíme se na setkání s Vámi. 

Ani jsme se nenadáli a už 
tu máme jaro. Na rašící 
trávì se objevují sedmi- 
krásky, zaèínají rozkvétat 
keøe a pøíroda se nádher- 
nì probouzí ze zimního 

spánku. Láká nás to rozbìhnout se ven a vyrazit na 
kole, kolobìžce nebo koleèkových bruslích a trochu 
protáhnout po zimì zlenivìlé tìlo. Urèitì neváhejte 
a rozbìhnìte se do pøírody tøeba s kamarádem; 
cestou dávejte pozor, a� nevyplašíte hnízdící ptáky. 
Jarní výlet vás urèitì nezklame a možná i proto se 
v tuto dobu (22. dubna) všude slaví Den Zemì.
 
V dubnu se na nás ještì nesmìje sluníèko každý den. 
Nìkdy nás zažene domù studený vítr, déš� nebo 
strašidelná jarní bouøka. Ne nadarmo se øíká, že øádí 
aprílové poèasí a 1. duben je taky dnem, kdy si mù- 
žeme šikovnì a vtipnì udìlat z nìkoho legraci. Už vás 
nìkdy nìkdo napálil? Na mìsíc duben letos pøipadají 
i svátky jara, Velikonoce. Køes�ané si v tìchto dnech 
pøipomínají utrpení Ježíše Krista, jeho ukøižování 
a zejména zmrtvýchvstání. S tímto obdobím je spo- 
jeno hodnì zvyklostí a tradic, nìkteré z nich urèitì 
doma dodržujete dodnes:

Týden pøed Velikonocemi je posledním týdnem 
dlouhého pùstu a aspoò v tìchto dnech bychom se 
mìli nauèit nìco si odøíct a zamyslet se nad tím, jestli 
všechno dìláme správnì. Oslavám Velikonoc 
pøedchází Škaredá støeda. Je to den, kdy bychom se 
nemìli mraèit, aby nám to nezùstalo po celý rok. 
Následuje Zelený ètvrtek, kdy bychom mìli jíst 
zelenou stravu. Dalším dnem je Velký pátek; v dáv- 
ných dobách lidé vìøili, že se v tento den otevírají 
poklady. Posledním dnem pùstu je Bílá sobota. 
V tento den se zapaluje v kostele bílá svíce (paškál), 
od níž si lidé pøipalují vlastní svíèky a odnášejí si je jako 
„vìèné svìtlo“ domù. Dlouho oèekávaným dnem je 
velikonoèní nedìle, kdy si dopøáváme rùzné dobroty. 
Nejvíc nám chutnají, když pomáháme mamince 
s jejich pøípravou. Peèete doma taky piškotového 
beránka, mazanec nebo jidáše? Vyvrcholením oslav 
je Velikonoèní pondìlí. V tento den kluci vyrážejí na 
koledu, šlehají dìvèata pomlázkou z vrbových prout- 
kù, aby jim dali jarní sílu nebo je polévají vodou, aby 
byla celý rok zdravá. Za odmìnu dostanou krásnì 
malované vajíèko a veselou mašlièku na pomlázku. 
Máte chu� si nìjaké hezké vajíèko vyrobit? Ráda bych 
vás seznámila s jedním z tradièních zpùsobù zdobení.

Pokud se nám nelíbí umìle barvená vajíèka, mùžeme 
je jednoduše obarvit cibulovými slupkami. Dáme do 
hrnce co nejvíc cibulových slupek a zalijeme je 
vodou. Vajíèka nejprve opatrnì uvaøíme ve vodì 
s trochou octa nebo soli, aby nepopraskala (vaøíme 
asi deset minut). Poprosíme maminku o staré silo- 
nové punèocháèe a ze spodní èásti ustøihneme asi 
15 cm široký pruh. Pak si natrháme drobné lístky 
rostlinek (napøíklad pampelišky, kopøivy nebo øeb- 
øíèku), navlhèíme je a pøitiskneme na vajíèko. To 
opatrnì zabalíme do punèochového pruhu a na 
obou stranách zavážeme nití. Pøipravená vajíèka 
dáme do hrnce se slupkami a asi ètvrt hodiny ještì 
zvolna vaøíme. Pokud je vajíèko po vyndání krásnì 
hnìdé a jsou na nìm obrysy lístkù, máme hotovo. 
Pokud se vám podaøí sehnat vejce bílá, bude kresba 
na vajíèku výraznìjší, ale použít lze i vejce hnìdá. Po 
vystydnutí vejce potøeme malým množstvím tuku 
a mùžeme v klidu oèekávat první koledníky.

Pøírodní kraslice

Veselé Velikonoce, dìti! 

Skonèila zimní atletická sezóna. Prvním problémem 
zimy byla skuteènost, že nejbližší sportovní hala s atle- 
tickým oválem je zbudována v Praze. Druhým, že 
žádné „poøádné“ závody nebyly, pouze kontrolní. 
Mistrovství Plzeòského ani Karlovarského kraje se 
nekonalo, byl pouze uspoøádán meeting všech krajù 
ve Stromovce a mistrovské závody byly zrušeny. 
I pøesto však nìkteøí z nás splnili limit na mistrovství 
ÈR starších žákù, dorostencù a juniorù. Michal Stark 
nás reprezentoval na „ètvrtce“ (400m) juniorù 
a Anièka Müllerová na ponìkud kratší trati 60m 
a ještì v bìhu na 200m dorostenek. Oba si vedli 
skvìle a Michal se probojoval do finále, kde skonèil 
tìsnì pod stupni vítìzù, tedy na ètvrtém místì.

Pro nìkoho znamenala uplynulá sezóna zklamání, 
pro jiného nadšení a pro vìtšinu optimum. Existují 
lidé, kteøí pøijdou na trénink jen dvakrát týdnì; dìlají 
atletiku jen proto, aby si udrželi štíhlou linii nebo 
odejdou po prvním neúspìchu, a� už je to zranìní èi 
jiná pøekážka. Ale my bìháme dál. Nikdy to nebylo 
lehké a neèekáme, že by se to zmìnilo. Budeme 
chodit do tìlocvièny a posilovny, budeme trénovat 
jen na dvousetmetrovém høišti, budeme v zimì 
hrabat sníh, jen abychom pak mohli bìhat. Díky 
lidem, pro zábavu nebo prostì jen kvùli pocitùm, 
pøes problémy, bolest i povinnosti, bojujeme dál. 

Soutìž v karate o Pohár primátora mìsta Karlovy 
Vary a zároveò i Krajský pøebor seniorù se usku- 
teènily 3. bøezna 2007 v Karlových Varech. Za náš 
oddíl startovali ètyøi závodníci. V kategorii „kumite 
mladší žákynì“ si støíbrnou medaili pøivezla Pavlína 
Mezzeiová. V kategorii „kumite dorostenci“ získal 
Tomáš Flašar støíbrnou medaili a David Hoang 
bronzovou medaili. V kategorii „kata“ si nejlépe vedl 
David Hoang, který si vybojoval støíbrnou medaili. 
Tento závodník bude náš klub reprezentovat i na 
Mistrovství Èeské republiky. Na soutìži si velice 
dobøe vedl i Stanislav Blahuš, pro kterého to byla 
jeho premiéra. Všem závodníkùm gratulujeme k do- 
saženým výsledkùm a dìkujeme za reprezentaci na- 
šeho oddílu. 

Druhý roèník Memoriálu Zdeòka Filipa pro mladší 
pøípravku (roèníky 1998 a mladší) se uskuteènil 
v únoru. Velmi kvalitnì obsazeného turnaje se zú- 
èastnilo sedm mužstev: Buldoci Karlovy Vary, Spartak 
Chodov, Baník Sokolov, Tatran Kadaò, FK Rakovník, 
Spartak Horní Slavkov a poøádající FK Ostrov. Domá- 
cí hráèi se také stali vítìzi turnaje. Nejlepším støelcem 
byl vyhlášen Václav Vyleta se ètrnácti brankami. Ví-
tìzstvím pøesvìdèili hráèi mladší pøípravky, že ne- 
dávné ocenìní Nejlepší sportovní kolektiv mìsta 
Ostrova získali oprávnìnì.

V dalším halovém turnaji o Pohár MDDM Ostrov 
pro starší pøípravku (roèníky 1996 a 1997) startovali 
chlapci z FK Ostrov A a B, Buldoci Karlovy Vary, 
Spartak Chodov, Baník Sokolov a Spartak Horní 
Slavkov. Vítìzství si vybojovali žáci Spartaku Chodov. 
Ostrovské „áèko“ obsadilo tøetí, „béèko“ šesté místo. 
Nejlepším støelcem byl vyhlášen Filip Michovský 
s pìti brankami a nejlepším brankáøem Dominik 
Vanìèek, oba z FK Ostrov. Halových turnajù se 
zúèastnila široká veøejnost. 

Výsledky halových turnajù 
malých fotbalistù 

Vlasta Schartová

Míšova záchrana byla ovšem velice finanènì 
nároèná, proto jsme se rozhodli, že vydražíme 

Pomozte Míšovi

Karate klub MDDM Ostrov

Pokraèování rubriky Volný èas na stranì 11

Ivo Hodík st. (vedoucí a trenér), 1. DAN, Ivo 
Hodík ml. (asistent), Jindøich Pospíšil (asistent), 
1. KYU

Stojící zleva: trenér Ivo Hodík st., Tomáš Flašar, David Hoang. Kleèící 
zleva: Stanislav Blahuš, Pavlína Mezzeiová. Foto: Archiv Karate klubu

Zhodnocení atletické zimy

Eva Pavelková, 
èlenka atletického oddílu TJ MDDM Ostrov

Informace pro pøíznivce tenisu

Alfréd Hlušek, pøedseda tenisového oddílu 

Míšovy podkovy, ve kterých ještì pracoval v lese. 
Mezi ètyøi nejvyšší nabídky budou rozdány podkovy 
pro štìstí, jejich majitelé se navíc stanou èestnými 
hosty Hubertovy jízdy 2007 a budou se moci na 
Míšovi svézt. 

Pokud se chcete dražby zúèastnit, napište svou 
nabídku na email: macik.simkova@seznam.cz 
nebo SMS zprávou na 776 669 084. Informace 
o vývoji dražby a všechny nabídky budou 
prùbìžnì aktualizovány na našich webových 
stránkách: www.macik.websnadno.cz. 

Zachránit konì Michelangela (Míšu) se našemu 
Obèanskému sdružení Ostrovský Macík 
podaøilo letos v lednu, a to spolu s Lenkou 
Filipovou a Lucií Fošenbauerovou. Jeho 
záchrana pøišla na poslední chvíli. Míša mìl 
putovat na jatka, protože kvùli zranìní nohy 
nemohl nadále tahat v lese. Je to chladnokrevný 
osmiletý ryzák se svìtlou høívou. Je velice 
pøátelský a k lidem má dùvìru. Míša je nyní po 
vyléèení a odpoèinutí využíván spolu s Luckou, 
což je norièka na kondièní vyjížïky pro seniory, 
zachránìná loni paní Miladou Hromádkovou. 

RNDr. Zuzana Pindová, OS Ostrovský Macík

Slepièka se popelí,
vajíèko se kutálí.
Kokodák, kokodák,
snesla jsem jich padesát
na kopeèku v kopøivách.



Nakupujte u odborníkù
Špatnì zasazená rostlina uhyne nebo dlouhodobì ži- 
voøí, proto je dobré znát pár zásad. Pøednì je tøeba 
nakupovat dobrý rostlinný materiál. Pokud nerozeznáte 
zdravý, dobøe zapìstovaný stromek od chudinky, naku- 
pujte u odborníkù. Ideální jsou dlouhodobá zahradní 
centra èi školky. Rostlina musí vypadat zdravì a mìlo by 
být známé její celé jméno. Dozvíte-li se napøíklad: „To je 
klematis“, je to málo. Klematisù (plaménkù) je nìkolik 
druhù a každý potøebuje jinou péèi. Ovocný stromek 
musí být oznaèen každý zvláš� cedulkou s informacemi 
o jménu rostliny, znaèce podnože, zda je o zákrsek, 
polokmen atd., pøípadnì kódem školky atd. Bez tohoto 
oznaèení hrozí nebezpeèí, že si na svou zahrádku nasa- 
díte baobab. Vìtšina školek zaèíná v druhé pùli dubna. 
Máte možnost buï koupit rostlinu se zeminou (v kon- 
tejneru nebo s balem zabaleným do látky), nebo pro- 
stokoøennou (tak se vìtšinou prodávají ovocné strom- 
ky). Školkaøi v urèitou dobu vyryjí stromky ze záhonù 
a expedují je do prodejen. Tam je pøihrnou substrátem 
a èekají na zákazníka. Nìkteøí vyryjí celou produkci 
naráz, tam je tøeba spìchat. Èím rychleji koupíte a zasa- 
díte, tím vìtší šance na pìstitelský úspìch. Najdete-li 
v zahradnictví stromky pouze namoèené do vody, krát- 
kodobì to nevadí, ale když rostlinu vyjmete a na koøe- 
nech vidíte slizké šlemy, už ji nekupujte.

Sázení vìnujte péèi 
Stromek, který byl v zemi, vložte koøeny na 12 až 24 
hodin do vody. Mezitím vykopejte jámu a vyložte ji sítí 
proti hlodavcùm (ideální jsou takové, které se po èase 
rozpadnou, aby neškrtily sílící koøeny). V nejvyšší nouzi 
lze použít i „králièí“ pletivo, ale pozor, nesmí být s pro- 
tikorozní povrchovou úpravou (napø. pozinkované). 
Pøed vsazením stromku díru prolijte vodou, pøi po- 
stupném dosypávání zeminy opatrnì dusejte a stále 
prolévejte. Stromek nasaïte tak hluboko, jak byl pì- 
stován ve školce (to poznáte na kmínku). Zakra�te vìt- 
vièky alespoò na tøetinu oèek. Po zasazení je vhodné 
mladému stromku dát oporu v podobì kolíku, vysoké- 
ho aspoò do dvou tøetin kmene. Pøivázáním nesmíte 
stromek zaškrtit a prùbìžnì musíte kontrolovat, aby se 
pøi sílícím kmenu neškrtil. Nemáte-li pozemek dosta- 
teènì zabezpeèen proti zvíøecím návštìvníkùm, pak je 
dobré okolo kmínku omotat sí� nebo speciální plastový 
obal, který zabrání ožeru. Když to nestihnete v brzkém 
jaru, další možnost bude až na podzim. Rostliny s ba- 
lem se dají sázet po celý rok, není-li zemì pøíliš tvrdá. 
Pøed sázením zjistìte nároky rostliny na zeminu. Tøeba 
borùvky mají rády velmi kyselou zem, již zajistíte smí- 
cháním jednoho dílu vaší zeminy s dvìma díly rašeliny. 
Sázíte-li nìco, co ve vzrostlé podobì bude mít dva me- 
try a má zvláštní nároky na substrát, vykopejte díru ale- 
spoò metr v prùmìru a tøi ètvrti metru do hloubky. Na 
dobré pøípravì závisí zdravý rùst po spoustu let. Kdo 
vyryje dírku akorát na kvìtináè, dìlá velkou chybu. 
Rostlina bude mít problémy zakoøenit do okolní pùdy 
s úplnì jinými vlastnostmi než na jaké je zvyklá, takže 
se bude dlouho chovat, jakoby v kvìtináèi zùstala se 
všemi nevýhodami, od pøíjmu vláhy až po èerpání ži- 
vin. Koøeny nevyklepávejte a nezbavujte pùvodního 
substrátu. Když rostlinì vyhoví bìžná zem, nemusíte 
dìlat „kráter“. Je-li kvìtináè 20 x 20 cm, udìlejte díru 
50 cm širokou a na dva kvìtináèe hlubokou. Díra by 
mìla mít tvar otisknuté zadìlávací mísy, to umožní 
dobré zakoøenìní a hlavnì bude jako mísa držet 
u rostliny pøimìøené množství vody. Dál postupujte 
jako u prostokoøenných. Rostliny ze zahradnictví, které 
jsou podezøele vyrašené, byly zapìstovány ve skleníku 
nebo v teplejší èásti republiky. Tyto rostliny radìji 
chraòte pøed mrazy, nebo ještì lépe, sázejte až po 
zmrzlých. 

Jak sázet 
stromky a keøe

Milan Jandourek

S používáním sluneèních hodin se zaèalo v Egyptì 
pøibližnì 1500 let pøed n.l. Pozdìji se používaly 
v Øecku, odkud se pøenesly do celého svìta. Øada 
sluneèních hodin se dochovala do dnešní doby 
a stále jich pøibývá. Tyto ukazatele lidského dùvtipu 
mùžeme najít i v našem regionu.

Nejstarší, a to hned troje sluneèní hodiny byly kdysi 
umístìny v Zámeckém parku. Seznámit se s nimi mùžeme 
jen na dobových rytinách v knize Dìjiny mìsta Ostrova: 
na str. 105 jsou vodní hodiny, které plnily souèasnì funkci 
sluneèních hodin. Poèet trysek nahrazoval èíselník. Stín 
trysky vycházející z úst Slunce ukazoval èas. Na str. 107 je 
vyobrazena fontána s Héraklem, která rovnìž plnila 
funkci sluneèních hodin. Doplnìny byly ještì znameními 
zvìrokruhu. Z tìchto zbyl pouze bazének. Poslední slu- 
neèní hodiny byly umístìny na zdi ostrovského kláštera 
nad vstupní branou. Vyobrazeny jsou na pamìtním listu 
tamìjšího gymnázia (str. 161). Patrné jsou i na dobové 
pohlednici z pøelomu 19. a 20. století (repliku pohlednice 
lze zakoupit v Infocentru v Domì kultury Ostrov).

V katalogu sluneèních hodin je uvedeno celkem patnáct 
dosud zdokumentovaných sluneèních hodin z Ostrovska, 
z nichž jsou však již ètvery zaniklé. Sluneèní hodiny jsou 
v Abertamech, Horní Blatné, Hroznìtínì, Jáchymovì 
Novém Mìstì, Krásném Lese, Lesovì, Myslivnách. 
Katalog je k nahlédnutí na internetu.

Sluneèní hodiny pracují na principu stínu vrženého od 
ukazatele (polusu) na èíselník, a proto jsou, na rozdíl od 
jiných typù hodin, závislé na sluneèním svitu. Pøesnost 
sluneèních hodin je závislá na jejich správné konstrukci 
a nastavení ukazatele. Pøesto ukazují „pøesný èas“ pouze 
ètyøikrát roènì, a to 16. dubna, 14. èervna, 1. záøí. a 25. 
prosince. Toto je dáno sklonem zemské osy k rovinì 
dráhy obìhu Zemì kolem Slunce. Nejèastìjší jsou svislé 
sluneèní hodiny, umístìné na jižní stìnì budovy. 
Orientace na jih však není podmínkou, známy jsou 
i hodiny s jinou orientací. Lze zhotovit i hodiny „severní“, 
které však budou funkèní pouze po èást roku.

Pro mne je putování za sluneèními hodinami vždy spo- 
jeno s trochou dobrodružství. Jeden pøíklad za všechny: 
podle katalogu jsem si zjistil, že jsou sluneèní hodiny 
v Kadani na pìší zónì. Pøi procházce jsem však objevil 
ještì další. A takto se mi podaøilo jen v Kadani zdoku- 
mentovat patero sluneèních hodin. O existenci nìkterých 
sluneèních hodin je možné získat podklady jen v písem- 
ných materiálech. To je právì pøípad Ostrova. 

Více informací o sluneèních hodinách je možné získat 
napøíklad v knize Sluneèní hodiny na pevných stanovištích 
z roku 2004. 

Sluneèní hodiny na Ostrovsku

Sluneèní hodiny jsou k vidìní napøíklad v Abertamech.
Foto: Ing. Jaroslav Štorkán

Beseda s Jaroslavem Štorkánem se uskuteèní na 
Staré radnici ve ètvrtek 19. dubna v 19 hodin. 
Pøípadné dotazy posílejte na:  j.storkan@seznam.cz

Ing. Jaroslav Štorkán, Hroznìtín

Bývaly doby, kdy skoro na každé vesnici nebo malém 
mìstì byla kovárna. Nìkde i dvì. V kovárnì byl kováø, 
nìkde kováø-podkováø v jedné osobì. Kovárny bývaly 
obecní i soukromé. Tradice kováøství na èeské vesnici byla 
dlouholetá. Na malých vesnicích se kováø kromì svého 
øemesla zabýval ještì zemìdìlstvím. Vesniètí kováøi pro- 
vádìli výrobu jednoduchých pøedmìtù, opravárenství 
a podkováøství. Vyrábìli pøedevším výrobky související 
s potøebami vesnice, napøíklad radlice, srpy, lopaty, rýèe, 
motyky, souèásti koòských postrojù, železné prvky døevì- 
ných vozù. Nìkdy také kladiva, kleštì, kovadliny, dláta, 
apod. Vesnický kováø také koval konì a krávy, ale zhoto- 
voval i rùzná stavební kování. Rozmanitá práce na vesnici 
nutila kováøe dìlat vše, co bylo zapotøebí. Rozsah jeho 
èinnosti byl široký. Nìkteøí dokázali vykovat pøedmìty, 
které mìly charakter umìleckého øemesla. Zaøízení ko- 
várny bylo podøízeno charakteru kováøské práce. Pøednì 
to bylo ohništì s výhní a kováøským mìchem pohá- 
nìným šlapáním nebo taháním rukou. U každé výhnì 
byla nádrž s vodou a zásobník na uhlí.
Nelehký život vesnického kováøe 
Život vesnického kováøe nebyl lehký. Rolníci za odve- 
denou práci obyèejnì platili až po žních. Výjimeènì se 
platilo bìhem roku, když rolník prodal prasata, konì nebo 
hovìzí dobytek. A tak kováø dával svoji práci povìtšinu 
roku na dluh. Nerozluènì spjato s kováøstvím bylo pod- 
kováøství. Málokde na vsi byl samostatný podkováø. Ko- 
vání zvíøat se provádìlo mimo vlastní kovárnu, obvykle 
pod døevìným pøístøeškem nebo podloubím, které byly 
souèástí kovárny. Podkováø dbal na to, aby do podková- 
rny nepronikala záøe z kováøské výhnì, které se zvíøata 
vìtšinou bála. Souèástí podkováøské dílny byla tøínožka, 
tzv. kozlík, stoleèek na náøadí, pøípadnì i malá kovadlina.
Souèasná doba pøináší soumrak kováren. Nìkteré se 
bourají, jiné se mìní na obytné nebo nebytové prostory. 
Z vlastní kovárny se stává útulný obývací pokoj nebo 
praktická kuchynì. Pouze cihelný, neomítnutý komín, vy- 
ènívající nad støechu a krytý drátìným lapaèem jisker 
pøipomíná, kde stávala tolik potøebná výheò.
Kovárny v Ostrovì 
V našem mìstì byly kovárny dvì. První se nacházela 
v Nádražní ulici èp. 219. Dùm je dvoupodlažní s pod- 
krovím. Kovárna byla souèástí dvorku. V srpnu 1945 se 
sem nastìhoval s rodinou Ladislav Nìmec z Leskovic, 
okres Pelhøimov. Pracoval zde až do roku 1955. Provádìl 
veškeré kováøské i podkováøské práce. Koval konì, opra- 
voval zemìdìlské stroje i náøadí. Dílna byla vybavena bu- 
charem a zaøízením pro zámeènické práce. V kovárnì pra- 
coval pro obèany Ostrova i pro široké okolí, napø. Kfely, 
Moøíèov, Dolní Žïár, Kvìtnovou, Hlubokou, pro Státní 
statky i stavební firmy. S rozvojem Jáchymovských dolù 
a mìnící se strukturou obyvatelstva poèalo kováøské prá- 
ce ubývat. V roce 1955 pan Nìmec práci v kovárnì 
ukonèil a pøešel pracovat k Jáchymovským dolùm do 
Závodu tìžké dopravní techniky v Ostrovì (pozdìji ZMA 
Ostrov). Ladislav Nìmec zemøel v roce 1988. Dùm po- 
tomci prodali, kovárna byla zrušena. V souèasné dobì je 
dùm v rekonstrukci. Z kovárny se stala restaurace Asia. 
Druhá kovárna se nacházela na rohu ulic Hroznìtínské 
a Klášterní. Sem v èervnu 1957 pøišel tøicetiletý Josef Kad- 
lec. Kováø a podkováø. Byl ženatý, otec dvou chlapcù. 
Mìl velkou chu� do práce. Kovárna se mu líbila, budova 
byla patrová. V pøízemí kovárna, v patøe prostorný byt. 
Bohužel, nebyl v té dobì prázdný. To mladého muže 
neodradilo. Našel si v Ostrovì jiný byt a v kovárnì zaèal 
pracovat. Kovárna pozdìji patøila JZD. Josef Kadlec pra- 
coval v kovárnì sám. Jen obèas mu nìkdo pomáhal pøi 
kování koní nebo když opravoval traktor. Provádìl ve- 
škeré potøebné práce a plnil také zakázky stavebních pod- 
nikù. V kovárnì pracoval do podzimu 1961. V témže ro- 
ce bylo rozhodnuto pøevést JZD do Státního statku 
Ostrov s vlastní kovárnou v Dolním Žïáru. Kovárna 
v Ostrovì pøestala existovat. Dùm byl prodán a nový ma- 
jitel si z kovárny udìlal garáž pro traktor. Soumrak kovárny 
nastal v osmdesátých letech, kdy dùm musel ustoupit vý- 
stavbì závodu Tesla. Pouze kamenný žlab, ze kterého se 

Dva kováøi v mìstì

Ing. Jaroslav Kasl 

napájeli konì a ve kterém se zchlazovaly železné obruèe, 
když se natahovaly na døevìná kola vozù, zùstal jako 
nìmý svìdek. Josef Kadlec odešel pracovat do ZMA 
Ostrov. Dnes dvaaosmdesátiletý Josef Kadlec, poslední 
ostrovský kováø, je v dùchodu a žije v našem mìstì. 
V souèasné dobì, jak se zdá, kováøství není tøeba. A co 
budoucnost? Pøijde nìjaká kováøská renesance? Kdo ví! 

Ostrovský mìsíèník
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Kapela The We & He se zpìvákem Karlem Veselým vystupovala v Ostrovì pøibližnì ètyøikrát v mìsíci, nejèastìji na taneèních podveèerech, takzvaných 
èajích. Na prknech Domu kultury si její èlenové zahráli i s takovými hvìzdami, jako je napøíklad Michal Prokop se skupinou Framus Five. 
Svých „pìt minut slávy“ si èlenové The We & He prožili pøi polském turné v amfiteátru na pobøeží, kde hráli a zpívali pro pìt tisíc lidí. Spoleènou šòùru se 
skupinou Flemings uspoøádal tehdy ostrovský Klub Mladého svìta pøi Domu kultury v èele se Zdeòkem Flídrem. V té dobì už mìli na svých koncertech 
i módní paruky a obleèení a když odcházeli z kempu na vystoupení, musel je pøed fanoušky chránit policejní kordon… 

Rumunské turné pøerušila okupace

Konec kapely The We & He

V srpnu 1968 odjeli The We & He spoleènì se 
skupinou The Beavers z ostrovské prùmyslovky na 
zájezd do Rumunska, turné opìt organizoval vedoucí 
Klubu Mladého svìta pøi Domu kultury Zdenìk Flídr. 
„Jeli jsme pøes Maïarsko a všude jsme vystupovali za 
honoráø, takže jsme byli finanènì sobìstaèní. 
Aparaturu jsme ale mìli spoleènou a byli jsme tedy na 
sobì závislí, což se nakonec ukázalo být rozho- 
dujícím. Z Ostrova jsme odjíždìli zaèátkem srpna 
a když nás pak zastihla srpnová okupace, museli jsme 
svùj pobyt v Rumunsku oproti pùvodnímu plánu 
prodloužit. Místní lidé se k nám chovali moc hezky, 
domlouvali nám koncerty, abychom mìli na živobytí, 
pøipravovali jsme dokonce nahrávání do rumunské- 
ho rádia a když nás pøešel první otøes z invaze u nás 
doma, zaèínalo se nám tam líbit. Kluci z The Beavers 
se ale chtìli vrátit do Èech co nejdøív a jakmile se jim 
podaøilo vyøídit formality, museli jsme odjet s nimi, 
protože jsme nemìli vlastní aparaturu,“ vypráví 
Zdenìk Lenk.

Zmìna politické situace a pøedevším rozdílná životní 
dráha jednotlivých èlenù kapely The We & He zna- 
menaly nakonec její rozpad.  
„Ruda Kalèík nastoupil vojenskou službu, Vašek 
Bìhavý se pøihlásil ke studiu na vysokou školu 
a kapela pøestala existovat. Také Škamna v pùvodním 
složení nezùstala, Jarda Bier založil novou skupinu 
a chtìl, abych s nimi hrál. Jenže oni byli už na sku- 
teènì profesionální úrovni, já chodil v té dobì do 
zamìstnání a veèernì studoval prùmyslovku, už bych 
jejich tempu nestaèil, protože to by vyžadovalo bez- 
podmíneènì plné nasazení. Dnes si ještì obèas tro- 

Upozornìní ètenáøùm

Cyklus o ostrovských hudebních skupinách podnítil 
uspokojivé množství ètenáøských ohlasù, na které 
však mùžeme reagovat pouze v rámci mìsíèních 
uzávìrek. Prosíme proto o pochopení, když naše 
doplnìní pøijde se zpoždìním. O hudebním dìní 
v Ostrovì z poèátku šedesátých let neexistují po- 
drobné záznamy v kronice, proto jsme odkázáni 
pouze na vzpomínky pamìtníkù, které nemusejí být 
vždy zcela pøesné. Na první èást cyklu o taneèní 
hudbì v Ostrovì (únorový OM) reagoval Vladimír 
Payer z Mladotic u Písku, bývalý èlen orchestru Jo- 
sefa Klátila. Výòatek z jeho dopisu vèetnì pamìt- 
nické fotografie najdete v tomto èísle na stranì 13. 
Rádi bychom vysvìtlili, že se pøedevším zamìøujeme 
na menší hudební skupiny, které hrály pøevážnì big 
beat, rock nebo folk. Proto jsme se o tradièních 
taneèních orchestrech zmínili jen okrajovì. 
Za cenné doplòující informace dìkujeme také 
Vladimíru Lázinkovi z Ostrova. 

Ostrovské hudební skupiny - èást III.  

Ostrovští muzikanti sklízeli úspìchy v zahranièí

Setkání s dávnými spolužáky, pøáteli a láskami, která 
nás èas od èasu postihnou, jsou témìø vždy velmi 
vzrušující. Také to znáte, že vzpomínáte na svou nì- 
kdejší lásku ze školních let a pøitom vám romantika 
a melancholie zastøe pamì� (i rozum) natolik, že jste 
pøesvìdèeni, že jste tenkrát milovali skuteèný zázrak? 
Tìžko øíct, jestli jsou taková setkání dobrou vìcí nebo 
je lepší se jim vyhnout. Kamarádka Hanka mi vyprá- 
vìla, jak v posledním roèníku základní školy platonic- 
ky milovala vedoucího zájmového kroužku Pepu, do 
kterého ostatnì byla pobláznìná pùlka školy. Poøád 
na nìj vzpomínala, jak si pøi jeho odchodu na Mora- 
vu slibovali, že se pro ni jednou vrátí a vezme si ji za 
ženu, protože teï je ještì proti nìmu malá holka. 

Když už jí bylo pìtatøicet, rozhodla se, že se s ním mu- 
sí setkat. Manželství jí moc neklapalo, dìti nemìla 
a snila o tom, že její dávný idol bude možná rozve- 
dený nebo si alespoò budou potají psát romantické 
dopisy. Hanèino úsilí vypátrat jeho bydlištì nakonec 
pøineslo kladný výsledek, takže bylo možné pozvat 
ho na sraz bývalých spolužákù, který kvùli tomu 
Hanka zorganizovala. Když jí pak veèer pøed srazem
telefonoval, málem se samým rozrušením zakoktala.  

„Obèas si ještì trochu zabrnkám,“ øíká bývalý beatnik Zdenìk Lenk.
Foto: Irena Janeèková

chu zabrnkám a tím to konèí, ale hudbu mám samo- 
zøejmì rád poøád. Mùj táta mì brával na koncerty 
Jazzového klubu, zažil jsem živì koncert Armstronga, 
Fitzgeraldové a mnohých dalších hvìzd. Pozdìji jsem 
nìjakou dobu pracoval jako zvukaø v karlovarském 
Divadle malých forem, takže jsem nahlédl spíš do 
hereckého svìta,“ uzavírá své vyprávìní Zdenìk Lenk.
Václav Bìhavý svou hudební kariéru nepøerušil. Po 
odchodu na pedagogickou školu v Plzni hrál dál. Jeho 
kapelami, ve kterých pùsobí s malými pøestávkami 
dodnes, jsou: Regenerace, Koule a Odyssea classic. 
Natoèil pìt CD s vlastními skladbami a v souèasné 
dobì vystupuje asi ètyøikrát mìsíènì. „Kromì léta, 

kdy se na plný úvazek vìnuji statku, na kterém se 
narodil mùj táta,“ upøesòuje Václav Bìhavý. 

Èlenové kapely The We & He tedy byli:
Václav Bìhavý jako lídr a hráè na sólovou kytaru, 
Karel Veselý jako zpìvák (pozdìji skupina Blue 
Condition, zemøel náhle na podzim 2005), Zdenìk 
Lenk hrál na basovou a Rudolf Kalèík na dopro- 
vodnou kytaru, Jan Šubrt na bicí, Milan Tyrpekl byl 
zvukaøem. Staral se o aparaturu a dobrý zvuk také 
v nìkolika dalších ostrovských skupinách. Dodnes 
jejich èlenové svornì tvrdí, že byl pøinejmenším stej- 
nì dùležitým èlenem jako samotní hráèi. 

Setkávání po letech
Pod èarou

Chtìl se s ní sejít dopoledne ještì pøed spoleènou 
akcí. Pøipravila si ty nejhezèí šaty, zašla ke kadeøníkovi, 
v noci rozèilením skoro nespala a ráno se pak hodinu 
pøed zrcadlem krášlila, jen aby se mu líbila.

Roky Pepovi nijak neublížily, poøád to byl docela po- 
hledný muž, mìl témìø stejné množství vlasù i po- 
stavu jako zamlada. Všechno ostatní ale byla kata- 
strofa: do restaurace pøišel neupravený, v oèích mìl 
dokonce ještì okoralé ospalky, táhlo z nìj zvìtralé 
pivo z pøedešlého veèera a umaštìné vlasy mìl roz- 
cuchané, jak si do nich poøád vjíždìl rukama, protože 
ho z kocoviny bolela hlava. Rozvedený nebyl, ale 
o své ženì mluvil tak ošklivì, že to Hance bylo trapné 
za nìj. Navíc se nejen na schùzce, ale pak i celý veèer 
na srazu choval jako domýšlivý pitomec a pøed všemi 
udìlal Hance ostudu, když opilý na parketu vykøiko- 
val, že ho pozvala, protože je do nìj poøád zami- 
lovaná.

Humorné bývá oboustranné rozèarování, když už 
nìkoho nepoznáte vùbec: klukùm pøibylo bøicho, 
pleš a vousy, holkám vìtšinou pøibude také bøicho, 
nedej bože i trochu pleš a mockrát i ty vousy… Ve
valné vìtšinì pøípadù je to tedy dobrá léèba šokem 

pro ty, kteøí jsou s odstupem let pøesvìdèeni, že se 
nemìli rozcházet s tím nebo tou a pøitom stále litují, 
že si nakonec vzali nìkoho jiného.

Setkávání po letech je vždycky dobrodružné. Já se 
jednou vracela z výletu a do autobusu pøistoupila 
dívenka s deskami v podpaží, u které mì zarazila silná 
podoba s mou kamarádkou z mládí, kterou jsem ne- 
vidìla pøes tøicet let, protože emigrovala. Když mì 
míjela, prohlédla jsem si její rysy zblízka a usoudila, že 
pokud by zde byla souvislost, musela by to být její 
dcera nebo vnuèka. Ale ouha, byla to ona, moje 
témìø padesátiletá známá, a já nevìøila svým oèím… 
Takže ne vždycky to je tak, že se zubu èasu zasmì- 
jeme. Z bývalé baculky, ve škole posmìšnì pøezdíva- 
né Soudeèek, se vyklube štíhlá krasavice v minisukni, 
které na výstavách bez øeèí nabízejí studentskou sle- 
vu, a nìkdejší nenápadný èlovíèek vyzraje v chari- 
smatického džentlmena, že si øíkáte, že by vám bylo 
líp, kdybyste to nevìdìli, a mùžete jen tiše závidìt… 
Ale i když nás ta setkání nìkdy i trochu zabolí, 
nezáviïme tìm, kteøí svùj bìh s èasem vyhráli, vždy� 
jak øekl už moudrý Cicero: „Každému, co jeho jest!“ 

Irena Janeèková, šéfredaktorka OM

Irena Janeèková

(red)
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V Ostrovì jsem žil víc než tøicet let a od roku 1961 
jsem byl èlenem orchestru Josefa Klátila, který 
byl založen v roce 1958 pod názvem Klub 58. 
Pøestože si orchestry Oty Nìmeèka a Josefa 
Klátila konkurovaly, docházelo ke spolupráci, a� 
už se jednalo o spoleèné akce nebo pùjèování 
hráèù, tzv. záskokùm podle potøeby. Spoleènì 
úèinkovaly rovnìž se souborem PaT a také 
s divadelním souborem.

Klub 58 úèinkoval øadu let na nedìlních odpoledních 
èajích, které navštìvovalo pravidelnì pøes ètyøi sta 
lidí, doprovázel kurzy spoleèenského tance a hrál na 
vìtšinì plesù, poøádaných v Domì kultury. Popu- 
larita orchestru neustále stoupala, mimo jiné 
i díky zaøazení taneèních novinek do repertoáru 
(charleston, madison, letkis, twist, rock'n roll, ad.). 

V orchestru Oty Nìmeèka v té dobì hráli: Roman 
Øíha, Václav Berka, Jiøí Tøíska, Jaroslav Nauè, Ota 
Nìmeèek a Zdenìk Štucbart, zpìváky byli Jana 
Golíková a Jiøí Bílek. Doménou orchestru byly 
sobotní veèery pøi svíèkách v kavárnì Domu kultury 
(nejedná se o „svíèky“ s hudbou z gramodesek, které 
se od roku 1968 obèas konaly ve spoleèenském sále 
DK, pozn. red.), jejichž zpestøením bylo promítání 
krátkých filmù z celého svìta, zpravidla s tématikou 
Jak se svìt baví.

Dìtská burza 

Vše pro dìti od 0 do 10 let

Pøedsálí Domu kultury Ostrov, první 
patro

Pátek 20. dubna 18.00 až 20.00 hod. 
Pøíjem vìcí do prodeje 
Pøijímáme pouze vìci èisté a kompletní, 
pevnì a viditelnì oznaèené cenou a osob- 
ním èíslem. Osobní èíslo je tøeba domluvit 
pøedem na tel. 777 910 921 (veèer). 
Nejvyšší poèet pøijímaných vìcí je 50 kusù, 
nejvyšší poèet bot je pìt párù. Nutno 
pøedložit seznam prodávaného zboží!

Sobota 21. dubna 10.00 až 16.00 hod. 
Prodej
Nedìle 22. dubna 10.00 až 12.00 hod. 
Výdej
Vstupné 5 Kè

Velikonoèní prázdniny

Velikonoèní zvyky a lidová øemesla. 
Zdobení kraslic, pletení košíkù z pedigu, drátování, malbu 
na sklo èi hedvábí...
Výtvarná soutìž Velikonoèní dekorace. Ocenìné 
práce budou vystaveny v Domì dìtí od 2. do 13. dubna, 
výsledky budou vyhlášeny a ceny pøedány 5. dubna 
tamtéž.
Modeláøská soutìž

Okresní kolo leteckých modeláøù
Den Zemì

 Soutìž 
jednotlivcù i škol o nejvíc doneseného starého papíru, 
plastových lahví, víèek a monoèlánkù. Soutìže o ceny, 
pøírodovìdná stezka, keramická dílna, malování, ekojízda, 
lukostøelba, soutìž v sešlapávání plastových lahví. Pevnì 
svázané balíky papíru se budou vážit na místì. Plastové 
lahve je nutné doma sešlapat (odebrat víèka, je možné je 
pøinést zvláš�), spoèítat, vložit do plastových pytlù a zavázat. 
Lahve a papír nenoste do školy, ale 23. dubna rovnou ke 
stanici. Pøímo na místì nahlásíte jméno, školu a poèet lahví 
v pytli. Pro žáky vítìzné školy pøipravíme odpoledne na 
pøání, nejlepší sbìraèe èeká pøekvapení. 
Za tajemstvím hradu Hartenbergu

 
Pøihlášky na akci do 26. dubna.
Slet èarodìjnic a èarodìjù

Zveme všechny ježibaby bez ohledu na vìk a pohlaví na 
èarodìjnický sabat. Veselé soutìže s koš�aty i bez, ale 
hlavnì volba královny sabatu, pálení èarodìjnic a opékání 
buøtù. Soutìž o nejmladší i nejhezèí Malou èarodìjnici, 
Èarodìjnickou rodinu; Nejstarší Ježibaba roku 2007 získá 
zlaté koštì. 
Soutìž o Nejlepší úpravu kapra
Kuchaøská soutìž pro starší dìti i dospìlé. Svùj recept 
odevzdejte napsaný v MDDM nebo zašlete do 30. dubna 
na: mddmostrov@iol.cz. Vaøit se bude v kuchyòce 
MDDM, odborná porota vybere tøi nejlepší. 
Plavecké kurzy
Zájemci, pøihlaste se v MDDM v pracovní dny od 8 do 
18 hodin.

Povídání o…
...Mláïatech. Seznámení s bìžnými i exotickými zvíøaty 
a zvláštnostmi z jejich života. Tento a další výukové 
programy lze zamluvit telefonicky v SMPø.
Podìkování
Pracovníci SMPø velmi dìkují všem, kteøí pøinesli tvrdé 
peèivo a nezištnì pomohli. 
Letní tábor Manìtín   

 29.6.-12.7.,  12.7.-25.7.,  25.7.- 7.8.,  7.8.-20.8.

5. dubna 9 až 12 hod. MDDM
6. dubna 9 až 12 hod. MDDM 

28. dubna, louka u Jenišova 

23. dubna 14.30 až 17.00, louka u SMPø.

29. dubna, sraz  7.50 hod. u SMPø

30. dubna 16.30 hod., MDDM

3. dubna 16-17 hod. Rodièe a dìti
4. dubna 16-17 hod. Neplavci
12. dubna 16-17 hod. Rodièe a dìti
13. dubna 16-17 hod. Plavci

Termíny:
I. II. III. IV.

MDDM

Kabel Ostrov, s.r.o.
Duben

moderuje Helena Kyselá 
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 Velikonoèní zvyky, dekorace, barvení vajec. Hovoøí 
Jana Dvoøáková z DK Ostrov.
18.30 Kulturní mìšec
18.45 Zdravíèko (gynekologie a porodnictví)
18.50 Informaèní servis

 moderuje Jana Pavlíková
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 Zdravotnická záchranná služba v Karlovarském kraji. 
Hovoøí Lukáš Hutta, mluvèí ZS.
18.30 S-mix
18.45 Rozcestník (Židovský høbitov v Hroznìtínì)
18.55 Informaèní servis

 moderuje Helena Kyselá
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 Další rozvoj mìsta Boží Dar. Hovoøí starosta Božího 
Daru Ing. Jan Horník.
18.30 Školní støípky z MDDM Ostrov
18.40 Jungle, nový hudební poøad
18.55 Informaèní servis

 moderuje Jana Pavlíková
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 Klub neslyšících a hluchonìmých lidí, hovoøí 
Miroslav Plachý
18.30 Videotip
18.45 Promìny
19.00 Informaèní servis 
Celotýdenní vysílání

 9.00 Minizprávy (repríza), poøad, 13.00 
Rozhovor, 18.00 Minizprávy (premiéra), poøad, 21.00 
Poøad, 22.00 Minizprávy (repríza)

 9.00 Minizprávy (repríza), poøad, 21.00 Poøad, 
22.00 Minizprávy (repríza)

 18.00 Vysílání (premiéra), 19.00 Opakování 
vysílání do 24.00

 13.00 Rozhovor, 18.00 Vysílání (premiéra), 19.00 
Opakování vysílání do 24.00, 
22.00 Minizprávy (repríza)

 8.00 Vysílání (opakování do 12.00)
 9.00 Minizprávy (repríza), poøad

Nové schéma vysílání se bude dále mìnit a zdokonalovat 
dle diváckých podnìtù. Jakékoli návrhy, pøipomínky 
a dotazy volejte na 353 613 694, pište na:
studio@tv-ostrov.cz, nebo sms na: 776 696 133. 
Zmìna programu vyhrazena!

5. dubna 

12. dubna

19. dubna

26. dubna

Pondìlí, úterý:

Støeda:

Ètvrtek:

Pátek:

Sobota:
Nedìle:

Všechny zaèátky poøadù jsou pouze informativní! 
Eva Jandáková

OSTROVOSTROV

Pøímìstský sportovní tábor
Termíny: I. 9.-13.7., II. 16.-20.7.
Informace a pøihlášky k táborùm: v MDDM  Po-Èt od 
8 do 20 hod, Pá od 8 do 18.30 hod. 
Pøímìstský pøírodovìdný tábor
se letos neuskuteèní kvùli pøesunu stávající SMPø. do 
nového Ekocentra.  
Informace:  v MDDM Po-Èt 8-20 hod., Pá 8-18.30 
hod., tel. 353613248, v SMPø. tel. 353842389, 
736 761 913. Vlasta Schartová

Ètenáøský ohlas

Orchestr Klub 58 v roce 1964, zleva: Josef Mraèek, Jaroslav Jeníèek, 
Josef Jakoubek, Jaroslav Ouhel, Pavel Køížek, Vladimír Payer, Milan 
Fiala, Josef Klátil, Vladimír Komárek. Pozdìji ještì pøišli do kapely 
Václav Berka, Petr Blažek a zpìvaèka Marta Šimkovièová.
Foto: Ze soukromého archivu

(red. kráceno)

Snad nejvìtší ostrovský estrádní orchestr v té dobì 
vedl Vladimír Novotný. V jeho repertoáru byly sklad- 
by Jaroslava Ježka a svìtových autorù, které Vladimír 
Novotný upravil tak, aby byly hráèsky dostupné co 
nejširšímu okruhu muzikantù. Orchestr poøádal 
Modré pondìlky, veèery s hudbou k tanci i poslechu, 
urèené pøedevším starším obèanùm. 

Vladimír Payer, Mladotice u Písku 

Ostrovský mìsíèník vydává Dùm kultury Ostrov 
v nákladu 7700 kusù mìsíènì.

Distribuce je zdarma do každé ostrovské domácnosti.
Redakèní uzávìrka pøíspìvkù do pøíštího èísla je 
10. dubna, uzávìrka pro pøíjem reklam 14. dubna. 

Grafická úprava, zlom: Anna Bílková
Tisk: František Beran, Tiskárna BMT, Varšavská 2, 
Karlovy Vary
Šéfredaktor: Irena Janeèková
Redakèní rada: Bc. Jan Bureš, Ing. Petr Kovaøík, Milan 
Matìjka, Vojtìch Písaèka, Ing. Marek Poledníèek, Bc. 
Jitka Samáková
Redakèní rada neodpovídá za text inzerce.
Pøíspìvky a dotazy: sefredaktor@dk-ostrov.cz, 
redakce (tel. 353 800 525) nebo Infocentrum v DK 
Ostrov (tel. 353 800 526), 
inzerce: bilkova@dk-ostrov.cz (tel. 353 800 525) 

Registraèní znaèka: MK ÈR E 16035

Pøíspìvky došlé po tìchto termínech nemusejí být 
otištìny!
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