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Regenerace mìstského prostoru

Èleny EU jsme již od roku 2004, a tak jsme mìli možnost již 
nìkteré projekty podat. Je možný ve své podstatì dvojí pøístup. 
První znamená zjistit oblasti podpory a pak projekty nasmì- 
rovat pøímo tak, aby se do tìchto podmínek „trefily“, nìkdy až 
bez ohledu na jejich momentální potøebnost. Druhý pøístup je 
takový, že pøipravíme projekty, které potøebujeme a pak se 
budeme modlit, aby co nejvìtší poèet z nich byl z oblastí pod- 
pory. My jsme zvolili ten druhý a naším hlavním východiskem 
byl Strategický plán rozvoje mìsta Ostrova. Celkovì jsme su- 
máø projektù nazvali jedním názvem: Regenerace mìstského 
prostoru a s pøípravou zaèali již na zaèátku loòského roku. 
Souèástí ještì minulého plánovacího období byl projekt, který 
bych vám dnes rád pøedstavil.

Jde o projekt centrálního øešení stravování na našich základních 
školách. Tento projekt jsme pøihlásili k dotaènímu titulu, který se 
jmenuje Finanèní mechanismy EHP/Norska. Hlavním cílem 
tohoto projektu je zlepšení podmínek stravování na našich 
školách, chceme totiž, aby splòovaly stále se zpøísòující pod- 
mínky pro pøípravu teplých jídel. Splnìní tìch, které byly ještì 
v loòském roce aktuální, by znamenalo nejménì u jedné školní 
kuchynì její dostavbu, nebo� její velikost, vlastnì malost, brá- 
nila ke splnìní hygienických požadavkù. A tak nám odborníci 
doporuèili øešit tuto situaci tak, že jednu školní kuchyni (na 
Základní škole v Masarykovì ulici) opravíme do té míry, že bu- 
de fungovat jako vývaøovna pro ostatní školy, kam se jídlo
bude rozvážet a kde budou pouze výdejny. Projekt se takto  

Ze školní jídelny bude ústøední vývaøovna

Vážení ètenáøi, rád bych vás na tomto místì seznamoval s jednotlivými rozvojovými projekty, které jako mìsto 
pøipravujeme. Jde pøedevším o projekty, které bychom chtìli pøihlásit ke spolufinancování z fondù Evropské 
unie. Pøestože finanèní plán Unie zaèal 1. lednem letošního roku a mìl by trvat až do roku 2013, oèekáváme 
první výzvy až na podzim. Teprve pak mùžeme reagovat a žádosti podávat. 

zaèal pøipravovat a zahrnula se do nìj i pøíprava jídla pro peèo- 
vatelskou službu, která by je rozvážela seniorùm.

Celkem projekt poèítá s pøípravou dvou a pùl tisíce jídel dennì 
a vývaøovna by mìla být v provozu i v dobì letních prázdnin. 
Projekt by mìl zamìstnat ètrnáct lidí. Jídla pro základní školy 
budou rozvážena v termoportech, proto je potøeba v rámci 
projektu poøídit i rozvozové auto. Jídla pro Domov s peèova- 
telskou službou budou plnìna do jídlonosièù. Strávníci si bu- 
dou jídla objednávat pøes èipový systém. Souèástí projektu 
bude i úprava jídelen. Vymalují se, poøídí se nový nábytek 
a prezentaèní technika. Jídelny na základních školách Masa- 
rykova ulice, Májová a Klínovecká (døíve I., II. a IV. ZŠ) budou 
moci sloužit také jako pøednáškové místnosti. Dojde tedy k ná- 
kupu zaøízení jako je digitální projekce nebo zatemnìní. Samot- 
ná realizace pøestavby školních kuchyní a rekonstrukce jídelen 
by mìla být zrealizována za dva až tøi mìsíce v období letních 
prázdnin, aby školy byly co nejménì obtìžovány na provozu. 
Celkovì jsou náklady odhadnuty na dvaatøicet miliónù korun.

Prozatím nemáme žádnou oficiální informaci, zda dotaci dosta- 
neme, èi nikoli. Pøestože jsme projekt podali na podzim loò- 
ského roku, tak jsem se nedávno pøedbìžnì dozvìdìl, že jsme 
v prvním kole obdrželi vysoký poèet bodù a nadìje je vysoká, 
kdy však padne definitivní stanovisko, neumím v tuto chvíli ani 
odhadnout, vlastní realizaci však zdržovat nebudeme. 

Pøestavba se uskuteèní v dobì prázdnin

Nadìje na dotaci je vysoká

Bc. Jan Bureš, starosta mìsta Ostrova

Ostrovské varhanní jaro, jehož více než 
desetiletá tradice byla témìø na dva 
roky pøerušena kvùli nutné generální 
opravì varhan, se nyní do kostela sv. 
Michaela v Ostrovì vrací. Mezitím se 
v kostele konalo Hudební jaro, kdy pod 
gotickou klenbou farního kostela znìl 
zvuk jiných nástrojù nebo zpìvu, 
vìtšinou sborového. 

Pro letošní roèník je pøipravena zajímavá 
øada tøí koncertù. Po nìkolika letech se 
program vrací i k mezinárodnímu obsazení 
interpretù, mezi nimiž bude už podruhé 
varhaník ze sousedního Saska. Jednou ze 
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Tomáš Garrique Masaryk 

„Mìj úctu k duši dítìte!“ 

(7. 3. 1850 až 14. 9. 1937)

TGM

Rodina jako sociální 
skupina je jedním 
z faktorù, které se 
mohou podílet na 
vzniku drogové zá- 
vislosti u dítìte. Ro- 
dièe ale èasto pøistu- 
pují k této otázce tak, 
že právì jim se to stát 
nemùže. Opak je 
pravdou: každý z nás 
se mùže setkat s tou- 
to tvrdou realitou, 

které bude muset èelit. Pøesto lze zrání dítìte 
ovlivnit a vyvinout výchovné úsilí vedoucí ke 
snížení rizika vzniku závislosti.

Rodiè, který vyhoví každému pøání dítìte, projevuje 
„opièí“ lásku. Pokud dítì pøijme fakt, že každé pøání 
splnit nelze, v dospìlosti bude lépe snášet to, že nì- 
èeho nedosáhne a že to neznamená konec snažení: 
mùže si stanovit reálnìjší cíle, ze  kterých je možné se 
radovat.

Mnozí rodièe se snaží chránit dítì pøed každým 
rizikem, èímž mu brání v získávání dovedností ne- 
zbytných právì pro úèelné zvládání nevyhnutelných 
rizikových situací. Pokud se ke zdravé nebo léèící se 
osobì chováte jako k pøíliš slabému èlovìku, který 
nezvládne bìžné povinnosti nebo neunese, co si 
ostatní èlenové mezi sebou øíkají a myslí, v budou- 
cnosti tomu tak skuteènì bude. Nemùžete za své dítì 
dýchat, øešit za nì jeho problémy, nemùžete za nì žít; 
mùžete mu ale být nablízku a v pøípadì potøeby 
(poèkejte, až si øekne) mu nabídnout pomoc. Mnoh- 
dy si o pomoc dìti neøeknou právì rodièùm, pøesto je 
pro nì dùležité vìdìt, že jste ochotni i schopni jim 
podat pomocnou ruku.

Všichni jsme jen lidé, každý z nás má právo dìlat 
chyby. Plnì platí: „Chybami se èlovìk uèí“ a: „Naše 
zkušenosti mohou druhé obohatit, ale jsou nepøe- 
nosné“. Každý z nás vèetnì dìtí je jedineènou bytostí 
s individuálními limity. Netoužete s pøepjatou snahou 
po dokonalosti svého dítìte, perfektních výkonech 
doma, ve škole, ve sportu apod. Mnohdy tyto poža- 
davky dítì splnit ani nemùže vzhledem ke svému 
vìku a osobním vlastnostem. Nesrovnávejte pøi kaž- 
dé pøíležitosti své jedineèné dítì s ostatními, nech- 
tìjte, aby za každou cenu dosáhlo toho, èeho jste vy 
dosáhnout nemohli. 

Zpùsobuje èi zpùsobovalo vám vaše dítì bolest? 
Zlobíte se proto na nì? Odráží se tato zloba ve vašem 
souèasném chování k nìmu, i když už je „hodné“? 
Pak vyhledejte odbornou pomoc všichni: vy i s dí- 
tìtem. Vyøíkejte si v pøítomnosti nezávislé osoby vše, 
co ve vás zùstalo z minulosti, zaujmìte k tomu postoj 
a pak už se zabývejte jen pøítomností a budoucností. 
Nevracejte se neustále zpìt, nevyèítejte!

„Nepustím ho! Beze mne (bez nás) to nezvládne!“ To 
je mýlka mnoha rodièù, která vede k tomu, že se dìti 
nemohou postupnì z rodiny osamostatnit a volí 
drogu jako prostøedek, který k osamostatnìní vede. 
Umožnìte svému dítìti, aby v rodinì dozrálo, aby 
mohlo postupnì opustit rodné hnízdo a vìdìlo, že se 
do nìj mùže kdykoli vrátit. Podporujte své dítì 
v emancipaci (osvobození z podøízenosti). Aby mohlo 
dítì uchopit vlastní odpovìdnost za svùj život, musíte 
ji vy sami pustit. Dokážete to, budete-li vìøit, že vaše 
dítì není „nemožné“ a že od urèitého vìku se bez vás 
prostì obejde.

„Všichni smìjí vše, pravidla neexistují!“ Pozor, vážná 
chyba. Svìt mimo rodinu je plný pravidel a pokud je 

Nerozmazlujte

Nadmìrnì neochraòujte

Pozor na nerealistická oèekávání

Zbyteènì se nehnìvejte

Podporujte dítì v odpovìdnosti

Dodržujte pravidla

Desatero výchovných rad pro rodièe 
nedodržujeme, ozve se zákon. Aby mohla rodina 
fungovat, musí všechny její èásti spolupracovat. Pra- 
vidla neznamenají, že druhého omezujete; poslouží 
celé vaší rodinì jako pomùcka, která vymezuje vaše 
možnosti, prostor, ve kterém se mùžete pohybovat, 
udržuje vás v urèitých hranicích. Pravidla pøinášejí 
jistotu, bezpeèí, vìdomí toho, co lze oèekávat. Každá 
zdravá rodina má pružná pravidla, která mìní podle 
toho, jak její èlenové vyspívají, jak se mìní jejich 
potøeby. Dovoluje jim svobodnì se ke všemu vyjad- 
øovat, a� už jsou to rùzné bolesti, „høíchy“ èi radosti. 
Pokud by pravidla v rodinì nebyla pružná, nerea- 
govala by na vývoj jejích èlenù, stala by se nereálnými 
a nepøijatelnými. Taková pøíliš pevná pravidla by 
svádìla k porušování, obcházení, k hledání úniku. 
Droga pak pøinese dìtem svìt bez pravidel, bez hra- 
nic, bez povinností; pøinese jim (z poèátku) volnost, 
kterou ve svých rodinách necítily.

Mgr. Martina Fialová, etopedka

(rep) 

Matka s dítìtem
Kamenný reliéf byl pùvodnì urèen pro 
ostrovské jesle. Nakonec byl však osazen do 
boèního vchodu budovy Mìstského úøadu 
(vpravo). Reliéf z roku 1960, jehož autorem je 
Václav Bejèek, pøedstavuje typický projev umìní 
50. let. (red)

zajímavostí letošního jara je také vystoupení Lenky 
Matìjákové, která na tøetím koncertì v poøadí nechá 
zaznít nástroj houslaøského mistra Františka Kùse 
z Ostrova. Tyto cenné housle dostala houslistka Ma- 
tìjáková pøed tøemi lety od èeského virtuosa Václava 
Hudeèka jako nejúspìšnìjší úèastnice luhaèovických 
houslových kurzù. Na zahajovací koncert varhanního 
jara pøijede z Nìmecka autobus s farníky z partnerské 
øímskokatolické církve v Annaberg-Buchholtzu.

Varhanní jaro je významnou akcí nejen pro 
mìsto Ostrov, ale i celý region. Jeho uspoøádání 
umožnily pøedevším dvì etapy oprav, na nìž 
pøispìl Karlovarský kraj èástkou sto tisíc korun, 
mìsto Ostrov poskytlo devadesát tisíc korun. 
Ostrovští rodáci vìnovali na opravy 1500 eur 
a svým dílem pøispìli také další drobní dárci. 
Jedenáctý roèník mezinárodního Ostrovského 
varhanního jara se koná za podpory projektu 
Interreg IIIA, který pøispìl na organizaci a pro- 
pagaci této akce pøibližnou èástkou jeden tisíc 
eur, a to díky spolupráci a partnerství s øímsko- 
katolickou farností v Annaberg-Buchholtzu. 

Mgr. Lidmila Hanzlová, (red)

Bližší informace o programu Ostrovského 
varhanního jara pøinášíme na stranì 9.

Pokraèování ze strany 1

Vzácné barokní varhany v kostele sv. Michaela jsou díky opravám 
opìt v provozu.                                    Foto: Ing. Marek Poledníèek

Pøejeme všem maminkám 
co nejhezèí oslavu 
Dne matek, který letos 
pøipadá na 13. kvìten. 

Pokraèování tématiky na stranì 6

Nepodceòujte své dìti

Komunikujte

Nežijte pouze život svého dítìte

Poznejte hranice zdravé pomoci

Budujte ve svých dìtech zdravou sebeúctu, aby byly 
schopny cenit si samy sebe a chovat se k sobì s dù- 
stojností, láskou a opravdovostí. Chovejte se ke své- 
mu dítìti jako k jedineèné bytosti, kterou respek- 
tujete a pøijímáte takovou, jaká je, s jejími pocity, 
vyjadøováním, a to od samého poèetí. Budete-li tole- 
rantní k pocitùm svého dítìte, umožníte mu postup- 
nì udìlat první kroky k vlastní autonomii. Oceòujte je 
a chvalte, pøílišnou skromností zdravou sebedùvìru 
nevybudujete.

Nauète se v rodinì zdravì komunikovat. Právì to 
vede k prohlubování vztahù. Buïte ve svých sdìle- 
ních jasní, co nejménì používejte tabu. Mluvit se dá 
o všem: o smrti, problémech, sexu... Buïte v souladu 
s tím, co øíkáte, jak se pøi tom tváøíte. Vyjádøete svùj 
strach, zlobu èi radost slovy i emocemi. Buïte otev- 
øení, nauète se dìtem naslouchat. Nemùžete-li být 
v dané chvíli myšlenkami plnì pøítomni, odložte ra- 
dìji hovor na pozdìjší dobu. Dotazujte se na to, èemu 
nerozumíte, projevíte tím zájem o druhého. Buïte 
svým dìtem partnery, nikoli pouhými autoritami.

Každý z rodièù má právo na své koníèky, pøátele, 
zábavu. Dítì nemá právo vám to brát a vy nemáte 
právo se toho vzdávat „v zájmu“ svého dítìte. Má-li 
vaše dítì problém s drogou, spolupracujte s odbor- 
níky a snažte se mu pomoci, ale nevzdávejte se pøi- 
tom svého podpùrného okolí. Nìkteøí pøátelé vás 
opustí, jiní vám poskytnou oporu. Nestyïte se využít 
jejich pomoci, nezùstávejte v tom sami. Vždy� co 
byste jednou dìlali, až se z toho vaše nezbedné dítì 
dostane? Myslete na budoucnost i na sebe.

I když má vaše dítì problém s drogou a snaží se s ním 
bojovat, neznamená to, že je neschopné. Tím, že za 
nìj budete øešit bìžné záležitosti a pomáhat mu ve 
všech oblastech života, mu nepomùžete! I toto dítì 
potøebuje mít pocit odpovìdnosti a vy ji na nì musíte 
pøenést. Nevycházejte mu ve všem vstøíc, nepodlé- 
hejte jeho manipulacím: nepla�te za nì dluhy, nevy- 
nášejte za nì odpadky, neuklízejte jeho pokoj... 
Stanovte spoleènì pravidla, kterých se budete držet 
vy i dítì a nezapomeòte stanovit také opatøení, která 
pøijmete v pøípadì, že je jedna èi druhá strana poruší. 
Pokud si nebudete vìdìt rady, obra�te se na odbor- 
níky, ti vám pomohou. 



chybí 182. ZŠ J. V. Myslbeka navštìvuje 409 žákù pøi 
kapacitì 611, do naplnìnosti chybí 202 žákù. 
Další nevýhodou je nejnižší poèet dìtí ve tøídì. Ten je však 
dán vøazením 56 integrovaných žákù do tøíd. Paragrafem 
5 bod 2 vyhlášky MŠMT ÈR è. 291/91 Sb. v souladu s vy- 
hláškou è. 399 MŠMT ÈR je nám ukládáno snížit poèet 
žákù ve tøídách tak, aby jim bylo umožnìno zvládnout 
osnovy ZŠ.
Na jedné stranì starosta vyzývá k široké diskusi, ale na 
kabelové televizi už bìží oznámení o zrušení ZŠ Klínovecká 
od záøí 2008. My jsme byli oficiálnì seznámeni se zámì- 
rem zrušit  školu, žáky pøevést na  III. a V. ZŠ a na jejím 
místì vytvoøit støedoškolské centrum 14. bøezna 2007. Tato 
zásadní zmìna základního školství v Ostrovì, která se do- 
týká rodièù a žákù všech škol, nebyla diskutována s odbor- 
nou pedagogickou veøejností, nýbrž pouze s øediteli III. 
a V. ZŠ.
Je chvályhodné, že krajský úøad je ochoten investovat 
v Ostrovì do støedního školství zmiòovanou èástku 250 
milionù, ale zùstává otázkou, jaký bude pøínos pro mìsto 
se 17 tisíci obyvatel. Zamýšlená kumulace zhruba 1300 
støedoškolákù na relativnì malé ploše ve støedu obytné 
zástavby s sebou ponese øadu problémù. Varováním by 
pro nás mìl být souèasný stav v MŠ, jejichž poèet byl také 
redukován. Kapacita již dnes nepokryje zájem o umístìní 
dìtí. Pokud se podíváte na územní plán rozvoje mìsta 
Ostrova, nemùžete pøehlédnout množství parcel pro 
výstavbu rodinných domù, což pøedpokládá pøíliv mladých 
rodin s malými dìtmi.

Je tøeba zdùraznit, že dané normativy poètu žákù ve tøí- 
dách (17 až 34) a s tím spojené financování škol se abso- 
lutnì rozchází s vypracovávanými novými Rámcovì vzdì- 
lávacími programy, které zadalo MŠMT ÈR a které ve 
vzniklých podmínkách nebude možné kvalitnì realizovat. 
Chápeme ekonomické dùvody, které by vedly k redukci 
sítì škol, ale spoleèenský dopad by byl tvrdší než si dnes 
mùžeme pøedstavit, a ten se bohužel vyèíslit nedá. Vìøíme, 
že je ještì èas a vùle hledat další podobu projektu, která by 
umožnila smysluplnì využít nabízenou investici a nemìla 
drastický dopad na základní školství v Ostrovì, nebo� 
pokud se má žák stát støedoškolákem, musí získat kvalitní 
základní vzdìlání. 
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Vážení spoluobèané, v dubnovém èísle Ostrovského mì- 
síèníku jste mìli možnost se seznámit se stanoviskem 
starosty mìsta Jana Bureše k plánovanému zrušení ZŠ 
Klínovecká (IV. ZŠ).  My, uèitelé a vychovatelé této školy, 
bychom vás rádi upozornili, co tato zmìna podle našeho 
názoru pøinese dìtem, rodièùm a v neposlední øadì 
i ostatním obèanùm mìsta.  Dle slov starosty je „mìsto“ již 
nìkolik let znepokojeno klesajícím poètem ostrovských dìtí 
na základních školách. Zmiòuje, že existenci škol pomáhá 
v souèasnosti udržovat 370 dojíždìjících žákù. Ti by podle 
jeho názoru mohli navštìvovat základní školu v místì 
svého bydlištì. Je však potøeba se zamyslet nad tím, proè 
žáci dojíždìjí. Jedním z dùvodù je nabídka výuky ve 
specializované tøídì pro dìti s vývojovými poruchami uèe- 
ní, dále zamìstnání rodièù v Ostrovì, dìti mohou po 
vyuèování navštìvovat kroužky v MDDM, ZUŠ atd. Tyto 
možnosti právì v místì bydlištì nemají. Dále se uvádí, že 
pøírùstek dìtí v roèníku oproti souèasnosti bude pouze 10 
dìtí, ale z demografické tabulky, kterou nám poskytl MÚ 
Ostrov, jasnì vyplývá, že v prùbìhu pìti let vzroste poèet 
ostrovských školou povinných dìtí o více než 260 žákù. 
A proto se ptáme: Kde a za jakých podmínek bude našim 
dìtem poskytnuta kvalitní výchova a vzdìlávání? V pøípadì 
zrušení ZŠ Klínovecká bude kapacita zbývajících škol 1751 
žákù. Jednoduchými poèty zjistíte, že bude chybìt místo 
pøibližnì pro 150 dìtí (viz tabulka).

Ohlas pedagogù ZŠ Klínovecká na vyjádøení starosty 

Proè ZŠ Klínoveckou zachovat?
Nejbezpeènìjší škola z hlediska dopravního provozu

Umístìní v klidné obytné èásti mìsta s dostatkem zelenì 
a volných ploch pro aktivity dìtí

Prostorové zázemí školy pro zajištìní øádné výuky: 
25 tøíd, poèítaèová uèebna, dvì tìlocvièny, ètyøi oddìlení 
školní družiny, sportovní høištì, školní zahrada, dílny, 
kuchyòka, prostorná školní jídelna

Zamìøení na individuální práci s dìtmi s vývojovými 
poruchami uèení 

Takzvané nulté roèníky pro dìti ze sociálnì znevýhod- 
nìného prostøedí (tento projekt škola realizovala jako první 
ve mìstì)

Starosta argumentuje nejnižší naplnìností naší školy ve 
srovnání se zbývajícími. Jen pro pøedstavu: v souèasnosti 
IV. ZŠ navštìvuje 368 žákù pøi kapacitì 550, do maxima 

Kolektiv pedagogických pracovníkù 
ZŠ Klínovecká Ostrov

RM schválila:
Provedení vnitøní výmalby kaple sv. Anny v rámci víceprací 
na stavbì Historický Ostrov III. etapa.

Navýšení poètu vitrín v rámci expozice v kostele Zvìstování 
panny Marie. Realizace bude øešena víceprací na stavbì 
Historický Ostrov II. etapa.
Poskytnutí pøíspìvku ve výši 15 tisíc korun pro MŠ Krušno- 
horská na realizaci projektu v rámci èesko-nìmecké spolu- 
práce. 

Realizaci projektu rekonstrukce kinokavárny Domu kultury 
Ostrov s celkovými náklady cca jeden a ètvrt milionu 
korun. RM souhlasí s poøízením videoprojektoru.

Plánované zástavby v Ostrovì na tìchto místech: proluka 
na Starém námìstí vedle bývalé restaurace U radnice, na 

Z jednání Rady a Zastupitelstva mìsta

(rep)

Zpracování projektu Lucas zahrnuje terénní prùzkum 
statisticky rozmístìných bodù a následné zjištìní zpù- 
sobu využívání pùdy spolu s druhem krajinného 
krytu.
Projekt vyhlásila  Evropská komise Eurostat ve vìtšinì zemí 
Evropské unie.
Cílem této zprávy je informovat veøejnost o projektu, 
usnadnit práci terénním pracovníkùm, kteøí budou vyko- 
návat prùzkum v èasovém rozmezí kvìten až èerven to- 
hoto roku a vyvarovat se pøípadných konfliktù s vlastníky 
pùdy pøi hledání jednotlivých bodù v terénu (vstup na 
pozemek, zjištìní plodiny). Zemìmìøièi se budou pohy- 
bovat v terénu s pøíslušnou akreditací a do získaných dat 
nebudou zahrnuty žádné informace o vlastnících.

Kontakt: Ing. Miloš Sedláèek, Geodis Brno, spol. 
s r.o., Lazaretní 11a, 615 00 Brno, tel. 538 702 038. 

Upozornìní pro veøejnost

Dagmar Shánìlová, kanceláø starosty

Vyjádøení starosty mìsta k ohlasu 
pedagogù ZŠ Klínovecká

Bc. Jan Bureš, starosta mìsta 

Vážení ètenáøi, i když mi nìkteøí øíkali, abych na ohlas 
pedagogù ZŠ Klínovecká na mùj èlánek nereagoval, 
pøesto mi to nedá a aspoò bych rád uvedl na pravou 
míru nìkteré nepøesnosti a omyly. 
Nikdy jsem neøekl, že by dojíždìjící žáci mìli 
navštìvovat základní školu v místì svého trvalého 
bydlištì. Jsem rád, že k nám jezdí a tráví tu také svùj 
volný èas, však je na nì v zámìru zrušení ZŠ Klíno- 
vecká pamatováno. Nicménì bych byl rád, abyste si 
pøipomnìli, že mou hlavní odpovìdností je zastu- 
povat vás, obèany Ostrova, a své úsilí vìnovat pøe- 
devším ve váš prospìch a budoucnost mìsta.
Zøejmì mì asi uèili jiní matematici, ale mnì z tabulky 
vyplývají úplnì jiné závìry než pedagogùm. Navíc 
zøejmì zapomnìli poèítat s tím, že gymnázium otevírá 
každý rok dvì primy (tj. 60 žákù), tudíž dochází 
k odchodùm dìtí ze 6. tøíd.
Budova ZŠ Klínovecké je v klidné èásti mìsta, ale to 
jsou i jiné ostrovské školy a dìláme vše pro to, aby 
celé mìsto bylo klidné. Stejnì tak se snažíme udržet 
vybavení ostatních škol na podobné úrovni. O ty dva 
miliony, které dnes do 4. ZŠ dáváme, navýšíme 
pøíspìvek tìm školám, které žáky pøevezmou. Právì 
na zlepšení vybavení.
Také ZŠ J. V. Myslbeka, kam by mìl pøejít první 
stupeò, má takzvané nulté roèníky a o individuální 
práci s dìtmi se tu starají ètyøi vysoce kvalifikovaní 
pedagogové. Stejný projekt chce rozjíždìt i ZŠ 
Májová.
Nevím, kde pøišli pedagogové k plánovanému poètu 
studentù Centra støedoškolského a celoživotního 
vzdìlávání, ale støedoškolský campus je plánován na 
cca 800 studentù, tedy ne na 1300.
Ani já nejsem nadšen z toho, že financování škol se 
odvíjí podle poètu žákù, ale takto je systém nastaven 
a my se s ním musíme vypoøádat. Nemáme možnost 
jej zmìnit. Pøiznejme si však, že jde o systém, který do 
jisté míry reflektuje preference rodièù a dìtí.
Argumentovat potenciálním pøílivem mladých, kteøí 
si v Ostrovì postaví své vlastní bydlení, není fér. 
Jednak se nedá sázet na to, že opravdu pøijdou mladí 
se svými školou povinnými dìtmi a pak si myslím, že 
i oni pùjdou radìji do mìsta, kde bude nabídka 
støedních škol vìtší; dvì jsou pro mì vždy víc než 
jedna.
Ve svém èlánku jsem vyzýval k diskusi, dokonce jsem 
informoval i kabelovou televizi, že jsem ochoten 
zúèastnit se kulatého stolu v jejich studiu, ale reakce 
školy byla nulová. Vlastnì ne, jedinou reakcí byl výše 
uvedený èlánek. Špatnì se mi pak diskutuje.
Vím, že rušení školy je bolestivé, také jej tak chápu, 
ale zkuste prosím pochopit, že naší snahou není 
pouhé zrušení školy, že jde v tomto projektu o víc. 
I o budoucnost Ostrova. 

místì bývalého mìstského kina Èas, dále plochy vedle 
lékárny u Mírového námìstí na místì stávajícího mìst- 
ského tržištì a parcela v Severní ulici vedle restaurace 
a bývalého zimního stadionu. Schválené podmínky 
vymezují u jednotlivých parcel úèel, výšku stavby, u nì- 
kterých odborné posouzení Národním památkovým 
ústavem v Lokti, podrobný popis zpùsobu využití celého 
pozemku apod.

RM uložila øeditelùm ZŠ Klínovecká Ostrov, ZŠ J. V. 
Myslbeka Ostrov a ZŠ Májová Ostrov spolupracovat na 
pøípravì projektu mìsta Ostrova a Karlovarského kraje na 
zøízení Centra technického a celoživotního vzdìlávání 
(pøestavba budovy ZŠ Klínovecká Ostrov pro potøeby 
Støední prùmyslové školy Ostrov). 
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Po nevydaøené zimì zùstaly na loukách a u lesù 
vysoké suché trávy. Jejich požár mùže vést 
k velkému ohrožení lesních porostù i okrajových 
mìstských domù. Proto žádáme obèany o velkou 
opatrnost v tìchto dnech pøi pohybu po lesích 
a loukách, kde je velké množství trav a køovin. 
V lesích je navíc proschlé podloží z jehlièí a hra- 
banky, a proto se i zde velice rychle požár 
rozšiøuje. Lidé se tak mohou ve chvilce ocitnout 
ve velkém nebezpeèí. Pro hasièe jsou tyto požáry 
obtížné díky špatnému pøístupu a nesjízdnosti 
terénu technikou.

Pøehled èinnosti v bøeznu 
Bøezen se zapsal do hasièské historie svými 14 vý- 
jezdy. Byly to tøi dopravní nehody, z nichž nejvážnìjší 
se stala 29. bøezna: došlo k pøevrácení cisterny s po- 
pílkem na silnici smìr Chomutov u odboèky na Horní 
Hrad. Likvidace následkù trvala témìø 13 hodin. Dále 
to bylo sedm požárù; ètyøikrát hoøela tráva a lesní 
porost a nejvážnìjším byl požár bytu v Severní ulici, 
kde zasahovaly dvì jednotky se tøemi cisternami 
a automobilovým žebøíkem. Dále nás zamìstnal je- 
den planý poplach a tøi úniky ropných produktù. 

Ostrovští hasièi upozoròují

Pavel Všelko, JSDH Ostrov

Svaz knihovníkù a informaèních pracovníkù, Klub 
dìtských knihoven (Klubíèko) poøádá dne 12. kvìtna 
pro dìtské ètenáøe Hry bez hranic. Prvním mìstem, 
kde se tyto hry uskuteèní, bude Loket. Ostrovskou 
knihovnu bude reprezentovat šestièlenné družstvo. 
Èeká na nì rytíøská stezka s øadou soutìžních dis- 
ciplín. Soutìžícím držíme palce. V první polovinì 
kvìtna budou vyhlášeny výsledky Velké pátrací 
soutìže. Detektivové, kteøí se dopátrali tajemství 
knihovny, obdrží nejen prùkaz detektiva, ale rovnìž 
zajímavé ceny. Od 1. kvìtna do konce èervna se MK 
Ostrov pøipojuje k výtvarné soutìži pro mladší dìti 
Malujeme babièku a dìdeèka. Dìti mohou malovat 
doma, ve školce, v knihovnì, ve škole. Nejhezèí 
obrázky pošleme do Prahy, kde budou uveøejnìny na 
pøíslušných webových stránkách. Vítìzové soutìže 
obdrží deskovou hru Cesta domù. Více informací na 
www.cestadomu.cz. Novinky knih, CD, CD-Romù, 
akcí a øadu dalších informací o vaší knihovnì najdete 
na: www.knihovna.ostrov.cz. 

Mìstská knihovna 
Ostrov

Mgr. Irena Leitnerová

V dobì letních prázdnin bude pro rodièe dìtí z ma- 
teøských škol v Ostrovì, kteøí nemohou zajistit péèi 
o své dítì po celou dobu uzavøení mateøské školy, 
v níž mají dítì zapsané, zajištìn provoz takto:

Bližší informace rodièe získají u øeditelky své 
mateøské školy. Školní družiny a jídelny zá- 
kladních škol budou po celou dobu prázdnin 
uzavøeny! 

od 2. do 27. èervence bude otevøena
 MŠ Krušnohorská
od 30. èervence do 24. srpna bude otevøena 
MŠ Masarykova

Prázdninový provoz 
MŠ a ZŠ v Ostrovì

(DS)

V bøeznu 2007 se v Ostrovì narodilo 11 dìtí, zemøelo 
13 obèanù. Byly uzavøeny ètyøi sòatky. K trvalému 
pobytu se v bøeznu pøihlásilo 28 osob (vèetnì dìtí), 
16 obèanù se odstìhovalo. Ve mìstì tedy bìhem 
mìsíce bøezna pøibylo celkem 10 obèanù. 
Ke 31. bøeznu 2007 mìlo mìsto Ostrov celkem 
16 849 obyvatel. 

Zmìny stavu obyvatel Ostrova 
v bøeznu 2007 

Jana Pecková, Soòa Szarková, odbor DS

Novì:
 

 
Tìhotenský kurz v 8 lekcích 
(pøihlášky na tel. 608 914 469)

Orientální 
tance pro tìhulky a maminky s miminky v šátku, info: 
na tel. 608 211 363

 Májová noc pro 
samostatné pøedškoláky, pøihlášky na tel. 608 914 
469 nebo po 18. hod. na tel. 353 614 668

Kurz Reiki, 
pøihlášky a info: tel. 608 171 124

Vítání miminek, pøihlášky 
do 15. kvìtna na tel. 608 914 469
 

 Dìtský bleší trh, 
info. na tel. 776 772 831

Den dìtí v MC pro dìti do 3 let, 
pøihlášky v MC

Noc ke dni dìtí pro samostatné 
pøedškoláky, pøihlášky na tel. 608 914 469 nebo po 
18. hod. na tel. 353 614 668

Informace o všech akcích MC najdete na letáècích 
v IC v DK nebo ve vysílání kabelové televize. 

Od 4. kvìtna každý pátek 17.00 až 19.00 hod.

Každý pátek od 10.00 do 11.00 hod. 

4. kvìtna od 18.00 hod.

5. kvìtna 

20. kvìtna od 14.00 hod. 

26. kvìtna od 14.00 do 16.00 hod.

1. èervna od 15.00 

1. èervna od 18.00 

Mateøské centrum Ostrùvek

Dana Kolovratníková, MC Ostrùvek 

Jana Dvoøáková, DK Ostrov

V areálu MDDM Ostrov bude vybudováno nové 
fotbalové høištì s umìlým travnatým povrchem. 
Rada mìsta schválila variantu umìlého trávníku na 
elastické podložce, která podle dodavatele zaruèuje 
lepší rovinatost pøed pokládkou umìlého trávníku, 
menší riziko vytváøení nerovností na ploše v zimním 
období pøi promrzání podkladních vrstev, vyšší 
pružnost konstrukce plochy a snadnìjší údržbu. 
V Ostrovì se tak rozšíøí možnost sportovního vyžití 
pøedevším pro dìti a mládež, nebo� nové høištì 
s umìlou trávou bude spravovat dìtmi a mládeží 
oblíbený Mìstský dùm dìtí a mládeže. Z celkové 
ceny cca 1,9 milionu uhradí mìsto Ostrov 172 tisíc 
korun. 

Dùm dìtí bude mít nové høištì

(rep)

Krádež mobilního telefonu
Dvacetiletý muž z Ostrova požádal na Mírovém 
námìstí pøed Domem kultury mladíka o zapùjèení 
mobilního telefonu, aby si mohl zavolat. Po jeho 
získání mu bezprostøednì vyhrožoval fyzickým napa- 
dením s cílem si mobil ponechat, èímž naplnil skut- 
kovou podstatu trestného èinu. Po provedeném šet- 
øení byla tato záležitost odložena, protože muž je 
v souèasné dobì stíhán pro jinou trestnou èinnost 
a mobilní telefon dobrovolnì vrátil poškozenému.

Vloupání do sklepní kóje
Doposud neznámý pachatel v Krušnohorské ulici 
v Ostrovì vylomil zámek na dveøích do sklepní kóje 
a následnì odcizil dva páry lyží, lyžaøských bot 
a koleèkové brusle. Hmotná škoda byla pøedbìžnì 
odhadnuta na 2 tisíce korun.

Ohrožení pod vlivem návykové látky
Muž z Ostrova øídil osobní motorové vozidlo v Li- 
dické ulici v Ostrovì, kde byl kontrolován policejní 
hlídkou. Ta provedla dechovou zkoušku na zjištìní 
alkoholu s namìøenou hodnotou 1,41 promile alko- 
holu v dechu. Podezøelý øidiè byl vyzván k lékaø- 
skému vyšetøení, kterému se podrobil. Dále mu byl 
zadržen øidièský prùkaz se zákazem další jízdy. Na 
základì rozboru krve bylo zjištìno, že podezøelý mìl 
v uvedené dobì v krvi 2,52g/kg  alkoholu.

Krádež penìz
Muž z Polska ve Štúrovì ulici v Ostrovì vytrhl pìta- 
osmdesátileté ženì z ruky kabelku, ve které mìla 
penìženku s finanèní hotovostí. Ostrovští policisté 
muži sdìlili podezøení ze spáchání trestného èinu 
krádeže. Podezøelý muž byl umístìn do policejní cely 
v Ostrovì.

Hledáme mladé policisty
Policie Èeské republiky nabízí zaøazení do služebního 
pomìru pøíslušníka PÈR všem mladým lidem, kteøí by 
chtìli pomoci pøi ochranì klidu a poøádku.
Do služebního pomìru mùže být pøijat státní obèan 
Èeské republiky, který o pøijetí písemnì požádá, je 
starší 18 let, je bezúhonný, splòuje stupeò vzdìlání 
stanovený pro pøíslušné služební místo, je zdravotnì, 
osobnostnì a fyzicky zpùsobilý k výkonu služby a je 
plnì zpùsobilý k právním úkonùm.
V pøípadì zájmu volejte na tel. 974 366 400. 

Obvodní Policie ÈR

Vrchní inspektor, nprap. Pavel Valenta

Podìkování 
Dìkuji za pøínosnou spolupráci maminkám z Ma- 
teøského centra, které pøispìly ke zdaru akce Veliko- 
noèní inspirace v Domì kultury ve dnech 31.3. až 1.4. 
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Zprávy ze škol

Májový trojlístek
V uplynulém období naši žáci dosáhli pìkných úspì- 
chù. V okresním kole Malé sportovní olympiády 
I. stupnì skonèilo družstvo chlapcù ve složení Šlechta, 
Koutný, Ngo Hoang, Líska, Kalina, Èerný, Šuták, Van- 
èura, Šandor, Ryšánek, Lubina na cenném tøetím místì. 

Pìvecký sbor ostrovského gymnázia se nezúèastòuje 
soutìží. Neznamená to však, že by pøicházel o mož- 
nost pravidelného srovnání s jinými sbory. Rozdíl je 
v tom, že nejde o soupeøení, ale spíše o pøátelská set- 
kání a spolupráci, která je vždy inspirující a podnìtná. 
Letos v dubnu došlo již k pátému setkání a spoleè- 
nému koncertování s gymnaziálním sborem z Frýd- 
lantu nad Ostravicí, z toho podruhé v Ostrovì. Oba 
sbory se poprvé setkaly pøed osmi lety ve Frýdlantu. 
Pro vìtšinu ostrovských zpìvákù to bylo mimo jiné 
první setkání s nefalšovanou cimbálovkou a lašským 
folklórem. Frýdlantský sbor se tehdy prezentoval pøe- 
devším pøíjemnými úpravami písnièek z repertoáru 
kapel Buty nebo Fleret s originálním folkovì folklór- 
ním doprovodem. Letošní setkání bylo samozøejmì 
úplnì jiné, protože osm let pøedstavuje pro školní 
pìvecký sbor støídání takøka ètyø generací. Pod ru- 
kama sbormistra Jana Lukši vyrostl nový tøicetièlenný 
smíšený sbor, který zpívá pøedevším svìtovou popu- 
lární hudbu (Beatles, Marley ad.). Instrumentální do- 
provod obstarává studentská kapela s punkovými 
koøeny. Ostrovský sbor pøedstavil na koncertech nì- 
kolik premiér, vèetnì lidovky z Karlovarska èi slav- 
nostní Gloria. Ostrovské publikum oba sbory roz- 
hodnì zaujaly, studenty na dvou dopoledních kon- 
certech a širokou veøejnost veèer. Bylo sice tøi- 
náctého pátek, ale tentokrát povìry „utøely nos“. 

Další koncerty s hudebními pøáteli plánujeme na 
kvìten. Hosty pìveckého sboru Gymnázia Ostrov 
budou hudebníci a zpìváci z bavorského Hofu 
a Wundsiedelu. 

Jarní zpívání na gymnáziu 

Jaro pøivítala naše škola opravdu hravì a zvesela. 
V prùbìhu jednoho jarního týdne se celá škola rozzá- 
øila duhovými barvami: modré pondìlí, èervené úte- 
rý, bíložlutý ètvrtek, zelený pátek. S barvami si hráli 
opravdu všichni, žáci i uèitelé a nejlépe ladili žáci 
z 5. a 4.C. V soutìži z oblasti vìdomostí a dovedností 
byli zvláštì úspìšní žáci naší školy ve šplhu. Chlapci ze 
6. až 9. tøíd nejprve zvítìzili v okresním kole, poté 
vybojovali druhé místo v kole krajském, kde nej- 
úspìšnìjší mezi nimi, Matìj Leško, obsadil dokonce 
zlatou pøíèku. Èinili se i naši nejmladší, žáci z pøípravné 
tøídy. Žákynì Kuèavová a Sittauerová se radovaly 
z druhého místa ve výtvarné soutìži Velikonoèní de- 
korace, poøádané MDDM, kolektivní práce dìtí ze 
tøídy se umístila na tøetím místì. Z mnoha dalších akcí 
lze uvést výtvarnou soutìž poøádanou uèitelkou 
Topinkovou, školní kolo Biologické olympiády, na 
kterou se žáci 8. až 9. roèníkù pøipravovali pod vede- 
ním uèitelky Pokorné èi soutìž Mateøinka, na níž nás 
dìti z naší mateøské školy reprezentovaly pohybovou 
skladbou Tanèící kroužky za asistence uèitelek Loren- 
cové a Bláhové. 
Vedení školy navštívilo partnerskou školu v Mar- 
kersbachu, kde byla podepsána kooperaèní smlouva 
mezi Technickou univerzitou Chemnitz na jedné stranì 
a obìma èesko-nìmeckými školami na stranì druhé. 
Výsledkem jsou spoleèné jarní akce, z nichž první, 
Rytíøský den, byl plánován na 25. dubna. Ve fázi pøíprav 
je také kvìtnový výjezd osmi tøíd naší školy do Školy 
v pøírodì Sklárna a lákavý studijní výjezd do Velké 
Británie. V jarních mìsících vrcholí pro vycházející žáky 
školy rozmís�ovací øízení. Držíme palce! 

ZŠ J. V. Myslbeka a MŠ Ostrov

Mgr. Petra Kuèerová  

Koncem bøezna jsme hostili speciální školy Karlovar- 
ského kraje, které se u nás zúèastnily druhého roèní- 
ku soutìže Umíme to s poèítaèem. V tomto klání na- 
konec zvítìzila Základní škola Svahová Karlovy Vary. 
Zástupci naší školy, žáci Kaèírková a Markoviè, 
dosáhli skvìlého ètvrtého místa. Úspìch jsme také 
zaznamenali v soutìži Praktická dívka, kde žákynì 
Hlaváèová a Buriánková obsadily druhé místo. 
O šikanì na školách nám pøišla pøednášet Zdeòka 
Papežová z Preventivní informaèní skupiny Policie 
ÈR. Každoroènì se rovnìž zúèastòujeme pøehlídky 
Pohyb s hudbou a pøispíváme výrobky na výstavu 
Svìt keramiky. Souèástí bìžné výuky se staly návštìvy 
dopravního høištì v Karlových Varech èi místní Mìst- 
ské knihovny. Již teï se tìšíme na okresní kolo 
v lehké atletice, kde budou naši sportovci chtít na- 
stoupit cestu obhajoby loòského celorepublikového 
prvenství. S hezkým poèasím a blížícím se koncem 
školního roku se už všichni tìší na školní výlety a další 
zajímavé akce. 

ZŠ praktická a ZŠ speciální

Daniela Brodcová

6. kvìtna 15.00 a 17.00 hod., 

10. kvìtna 17.00 hod., 

17. kvìtna 18.00 hod., 

29. kvìtna 17.00 hod., 

30. kvìtna 18.00 hod., 

Stará radnice Ostrov
Malí umìlci. Pøedstaví se nejmenší žáci ZUŠ.
 

sál ZUŠ 
Interní koncert. Hrají žáci hudebního oboru.

Stará radnice Ostrov
Koncert rodièù a dìtí. Zahrají žáci ZUŠ spolu se svými 
rodièi.

sál ZUŠ 
Interní koncert. Hrají žáci hudebního oboru

divadelní sál DK Ostrov
Závìreèný koncert ZUŠ. Pøedstaví se nejlepší žáci 
školy. 

Základní umìlecká škola

Jaroslav Chmelík, zástupce øeditelky

Zápisy do ostrovských mateøských škol se 
uskuteèní ve dnech 14. až 18. kvìtna 2007 od 
10.00 do 11.30 hodin a od 14.30 do 16.00 hodin.

V dobì zápisù mohou návštìvníci mateøských 
škol využít také akce Dny otevøených dveøí. Na 
zápis upozoròujeme zvláštì rodièe pøedškolních 
dìtí, které mají pøi pøijetí do MŠ pøednost. 

Zápisy do mateøských škol

(rep)

Zatímco uèitelé a rodièe žákù naší školy se v uply- 
nulém mìsíci zabývali pøedevším otázkou budoucí 
existence ZŠ Klínovecká, žáci si bezstarostnì užívali 
velikonoèních prázdnin a po návratu do školních lavic 
se vìnovali uèení i dalším aktivitám. Prodloužené 
prázdniny tentokrát mìli žáci, kteøí se uèí nìmecky 
a kteøí se vypravili na zájezd do Berlína. Všichni si výlet 
bájeènì užili a stejnì jako angliètináøi plánují výjezd 
do zahranièí i pøíští rok. Eliška Hynková ze 4. A si velmi 
úspìšnì vedla v okresním kole Olympiády v anglic- 
kém jazyce, postoupila do kola krajského.Ve výtvar- 
né soutìži MDDM Ostrov Velikonoèní dekorace 
byla ve III. kategorii prvním místem ocenìna práce 
kolektivu 7. A tøídy, na druhém místì se umístily dívky 
z 8. a 9. A. Ve II. kategorii si nejlépe vedl Ondøej 
März, získal tøetí místo. Dìti 5. A tøídy se od listopadu 
loòského roku pøipravovaly na celorepublikovou 
soutìž Kouzelný svìt loutek, své práce již odeslaly 
a v souèasné dobì netrpìlivì èekají na výsledky. 
V okresním kole basketbalu vybojovali žáci 6. až 9. 
tøíd ètvrté místo, stejnì staré žákynì si vedly ještì 
lépe: mají bronz. Dìti I. stupnì soupeøily v okrs- 
kovém kole ve vybíjené, chlapci byli tøetí, dívky ètvrté. 

Z iniciativy rodièù našich žákù vznikla petice „Za- 
chraòme ZŠ Klínovecká Ostrov“. Pøátelé školy, kte- 
rým není lhostejná budoucnost ZŠ Klínovecká, ale 
i další zájemci se mohou s obsahem petice seznámit 
a pøípadnì svým podpisem vyjádøit souhlasné sta- 
novisko na sekretariátu naší školy. Text je k dispozici 
také na internetových stránkách školy: 

Dùležité upozornìní pro rodièe žákù: v pøíštím  
školním roce, tj. 2007-2008, bude v naší škole 
nadále probíhat výuka a v provozu bude i školní 
družina a jídelna. 

www.4zs.cz.

ZŠ Klínovecká 

Mgr. Jana Paøíková

Mgr. Libor Velièka

Den v Mìstské knihovnì.                      Foto: Mgr. Vlasta Plášilová

Mgr. Naïa Èechmanová  

Foto: Mgr. Naïa Èechmanová

Žáci II. stupnì Hluchá, Dong, Náglová, Pøibylová, Fi- 
lák, Šmíd, Hraba a Lisièan se mohou pochlubit celkovì 
šestým místem v okrese ve šplhu. V okresním kole bas- 
ketbalu, které naše škola poøádala, si skvìlou hrou za- 
jistilo postup do finále družstvo dívek: Vedlichová, 
Dong, Náglová, Šidáková, Bujanská, Šeflová, Zichová
i chlapcù: Sypták, Oberreiter, Ogorek, Palán, Plaèek, 
Markoviè, Filák, Hraba, Szabó. Úspìšní jsme byli i v ba- 
sketbalovém turnaji Nestlé v Toužimi, kde týmy Jurèa, 
Cozma, Novák, Rodig, Filák, Szabó, Plaèek, Kaucký, 
Bortlík a Bratršovská, Koptáková, Šebestová, Šidáková, 
Zichová, Veselá, Vítková, Cozmová obsadily druhé 
místo. Zaèala i softbalová sezóna a naši sportovci získali 
první body v První jarní metì. V regionální soutìži 
Pískání pro zdraví nás v Plzni dobøe reprezentovaly 
žákynì Køižièková, Šidáková, Lubinová a Fotrová. Díky 
za jejich svìdomitou pøípravu patøí uèitelce Svobo- 
dové. V kvìtnu poøádá naše škola Ostrovskou mini- 
tretru, lehkoatletické závody ostrovských základních 
škol. Vìøíme, že obhájíme svá minulá vítìzství. 

Pokraèování na stranì 13
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Rozhovor
Milana Pincová žije pro svou rodinu

Jak zvládáte starost 
o tak velkou rodinu?

Plánovala jste v mládí poèetnou rodinu?

Nìco zvládáme lépe, nìco 
hùøe. Leccos jsme museli 
s manželem pøehodnotit. 
Úlohy nemáme pøísnì roz- 
dìleny, i když vìtšinu bìž- 
ných prací v domácnosti dì- 
lám sama s pomocí starších 

dìtí. Èasovì nejvíc nároèná je péèe o nejmenší dìti, 
kde mì nikdo nemùže zastoupit. Mám naštìstí 
skvìlého manžela, který mi velmi pomáhá. Stále mì 
pøekvapuje, jak jsou ty dìti chytré: mladší se uèí od 
starších a všechny jsou hodnì samostatné.

Vùbec jsem o tom neuvažovala, i když je pravda, že 
dìti jsem mìla vždycky ráda. Být matkou je pøirozený 
stav mé existence, celý mùj život je spojený s rodinou. 

Tøiaètyøicetiletá Milana Pincová dostane o Dni matek nejménì devìt gratulací. Je totiž devítinásobnou 
maminkou. Ona sama se narodila v Praze jako jedna ze tøí sourozencù, nyní s manželem Martinem 
a dìtmi žijí už osmý rok v Jáchymovì. V Praze vystudovala gymnázium, ale zamìstnaná nikdy nebyla. 
Její hlavní životní náplní je péèe o rodinu a práce v domácnosti. Jejími dìtmi jsou: Vojtìch (24), Barbora 
(22), Alžbìta (20), Daniel (16), Martin (14), Eva (11), Markéta (8), Adam (5) a Alenka (2).

„Leccos jsme s manželem 
museli pøehodnotit.“

Péèe o dìti se mnohdy podceòuje, zdá se dùležitìjší 
spíše se realizovat pracovnì, ale v mém pøípadì 
poci�uji tuto úlohu jako úžasnou výzvu, mít možnost 
podílet se na formování životù našich dìtí, sledovat, 
jak vyrùstají…

Asi jako vìtšina sourozencù, starší dìti mají hezký 
vztah k malým, až témìø rodièovský. Nejvíc tøecích 
ploch je mezi menšími dìtmi, které k sobì mají 
vìkovì nejblíž.

Cením si zkušeností nedávno zesnulého profesora 
Matìjèka. Mìla jsem možnost ho i navštìvovat v je- 
ho poradnì, nìkolikrát jsme využili také služeb peda- 
gogicko-psychologické poradny. Je dobré znát teorii, 
ale stejnì je každé dítì originál a není možno jen 
mechanicky uplatòovat zásady a pokyny z pøíruèek.

Jak se vaše dìti k sobì chovají?

Museli jste nìkdy vyhledat odborníky na 
výchovu?

Jak si vaše dìti vedou ve škole?

Èemu pøipisujete úspìchy svých dìtí?

Jaký máte názor na adopci?

Nejstarší syn Vojtìch je mimoøádnì výtvarnì nadaný, 
nyní úspìšnì studuje vysokoškolský obor Grafický 
design, letos je na stáži v zahranièí. Dcera Barbora po 
skonèení gymnázia studuje sociologii na Universitì 
Karlovì v Praze, je rovnìž velmi nadaná pohybovì 
a jazykovì, v souèasnosti je na stáži v Nìmecku. Dcera 
Alžbìta byla jednou z nejlepších studentek Gymnázia 
Ostrov, byla pøijata na všechny vysoké školy, kde 
skládala pøijímací zkoušky; nyní studuje na II. lékaøské 
fakultì v Praze. Syn Daniel je velmi nadaný hudebnì 
a protože ho nebavila první tøída základní školy, pøešel 
po ètrnácti dnech do druhé a od té doby studuje se 
staršími spolužáky, nyní už na gymnáziu…

Snad to mají v genech, snad je pro nì inspirující 
i prostøedí, ve kterém žijí, protože jim od raného 
dìtství poskytuje dostatek vzájemnì pùsobících 
podnìtù.

Myslím si, že by se mìla daleko více podporovat 
a oceòovat, protože každé dítì pro zdárný vývoj 
potøebuje nìkoho, kdo ho má doopravdy rád.

Najdete si èas na další záliby?

Co byste vzkázala ostatním maminkám?

Už pìt let vedu keramický kroužek na Gymnáziu 
Ostrov, nìjakou dobu jsem vedla keramiku v zá- 
kladní škole na Božím Daru, ještì pøedtím mnoho let 
na škole v Praze. Tvoøíme také s maminkami v ostrov- 
ském Mateøském centru, obèas docházím do Základ- 
ní školy Májová v Ostrovì. Dvakrát jsem vyrobila 
také keramické trpaslíky a pohádkové postavy jako 
ceny pro vítìze Dìtského filmového festivalu Oty 
Hoffmana.

Mám pøání, aby z našich dìtí vyrostly skuteèné 
osobnosti, vnitønì svobodné a odvážné, schopné 
vidìt i potøeby druhých. Jsem ráda, že dìti už nemusí 
vyrùstat v ovzduší nesvobody a pokrytectví, ale mají 
šanci samy rozhodnout, jak naložit se svými životy. 
Nechtìla bych, aby moje odpovìdi vyznìly pøíliš 
idealisticky. Jsme rodina, která se také potýká se 
spoustou problémù, hlavnì finanèních, bojujeme 
s únavou, obèas jsou situace, se kterými si nevíme 
rady. Zároveò ale nelitujeme, že máme tak velkou 
rodinu, protože dìti jsou úžasný kapitál, do kterého 
se vyplatí investovat. 

Na fotografii, kterou dostala maminka Pincová jako dárek, jsou 
všechny její dìti.                                  Foto: Ze soukromého archivu Rozhovor pøipravila Irena Janeèková

Milana Pincová s dcerou Alenkou ve chvilce volna mezi výukou 
keramiky.                                                      Foto: Irena Janeèková

Formulujte svému dítìti životní cíl tak, abyste mu 
zviditelnili jeho cestu životem.

Nauète se mu naslouchat, aniž byste vyøkli soud.

Buïte vytrvalí v pomoci pøi výbìru jeho správné 
volby.

Uète své dítì, že ono je víc než jen jeho tìlo.

Dìlejte s dítìtem legraci, uèiòte z humoru sou- 
èást svého života.

Zasáhnìte, když se vaše dítì zaène podceòovat 
a pochybovat o sobì.

Umožnìte dítìti podílet se na vašem každo- 
denním rozhodování.

Ukazujte mu svou bezpodmíneènou lásku. 

Oceòujte každé jeho úsilí.

Respektujte city svého dítìte a podìlte se s ním 
o svùj citový prožitek.

Upevòujte vazbu mezi školou a domovem.
 

Doma mu vytvoøte pozitivní prostøedí.

Uložte do svého dítìte nìco ze sebe.

Mluvte otevøenì o tom, co oèekáváte od nìj a co 
ono oèekává od vás, své požadavky formulujte 
jasnì a srozumitelnì.

Nikdy své dítì neurážejte! 

Nìkterým ženám je líto, že se už neslaví Mezinárodní 
den žen, protože Den matek je urèen pouze pro ty, 
které mají dìti. Jiní zase na novìjší Den matek 
pravidelnì zapomenou.

„Od té doby, co se pøestal oslavovat Mezinárodní 
den žen v bøeznu, už mi nepopøeje nikdo, a to mám tøi 
dospìlé dìti. Z pamìti už vypustily MDŽ, ale na novì 
zavedený Den matek si žádný rok nevzpomenou,“ 
posteskla si nejmenovaná šedesátiletá maminka 
z Ostrova.
 
Pøestože si mnozí ještì na tento svátek nezvykli, 
pozvolna pøibývá tìch, kteøí si jej pamatují a na své 
maminky nezapomínají. Každoroènì se pøed Dnem 
matek plní kvìtináøství také tìmi zákazníky, kteøí se 
rozhodli darovat kytièku nejen maminkám, ale i svým 
manželkám nebo pøítelkyním.

První historická zmínka o tomto svátku sahá až do 
staré antiky. V Anglii se v 16. století slavila takzvaná 
Mateøská nedìle (Mothering Sunday), pøi které se 
setkávaly dìti se svými matkami. V USA se první Den 
matek slavil ve Filadelfii v roce 1908 a roku 1914 byl 
již oficiálnì vyhlášen jako den, kdy dìti veøejnì 
vyjadøují svou lásku a úctu svým matkám. V tuto 
nedìli maminky neuklízely, nevaøily a nepracovaly, 
vše za nì udìlaly jejich dìti. V USA rovnìž vznikl zvyk 
zdobit si v tento den obleèení kvìtinou, nejèastìji 
karafiátem: kdo maminku ještì mìl, použil èervený 
kvìt, ostatní bílý.

V Èeskoslovensku se o oslavy Dne matek nejvíc 
zasloužila dcera T. G. Masaryka Alice. První veøejná 
oslava u nás se konala roku 1923. V padesátých 
letech nahradil komunistický režim Den matek 
Mezinárodním dnem žen. Od devadesátých let 
minulého století je tradice Dne matek obnovena. 

Historie Dne matek 

Nìkolik výchovných zásad 
pro rodièe

Mgr. Martina  Fialová

Den matek

(jan)

Svátek matek je ustanoven vždy na druhou nedìli 
v kvìtnu, letos jej tedy oslavíme 13. kvìtna. 
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K I N O K A V Á R N A KVÌTEN
KINOKAVÁRNA OD 15.00 HODIN
nedìlní promítání pro dìti

CO PØIPRAVUJEME V KINÌ 
NA ÈERVEN?

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 

6. nedìle, 99 minut, vstupné: 30 Kè, pøístupný 
dìtem a rodièùm

Dáma, která k výchovì neváhá používat kouzla  
Èeská verze

13. nedìle, 75 minut, vstupné: 25 Kè, pøístupný 
dìtem a rodièùm

Pásmo animovaných pohádek pro nejmenší diváky

20. nedìle, 89 minut, vstupné: 50 Kè, pøístupný 
dìtem a rodièùm

Zlobivý kluk Lucas se zmìní do velikosti mravence… 
Èeská verze

27. nedìle, 75 minut, vstupné: 25 Kè, pøístupný 
dìtem a rodièùm

Pásmo animovaných pohádek pro nejmenší diváky

KOUZELNÁ CHÙVA NANNY 
MCPHEE

KYTICE POHÁDEK

MRAVENÈÍ POLEPŠOVNA

O DOROTCE

3. a 4. ètvrtek a pátek, 77 minut, èeská verze, premiéra

Vstupné: 60 Kè, mládeži pøístupný

Vtipná animovaná pohádka pro malé i velké diváky. 

Malý bezstarostný kluk se s rodièi pøestìhuje na nový 

korálový útes. Jeho život se zmìní v okamžiku, kdy mu 

tátu a mámu chytí do rybáøské sítì. Od této chvíle se 

o sebe musí postarat úplnì sám. Naštìstí si na novém 

místì rychle najde spoustu kamarádù, se kterými 

vymýšlí jednu lumpárnu za druhou. Jednoho dne ale 

spatøí Cordelii, tu nejkrásnìjší rybí sleènu, jakou kdy 

potkal. Zamiluje se. Dokáže ale malá rybka získat lásku 

své vyvolené a zároveò ji i útes ochránit pøed divokým 

žralokem? 
Produkce: USA. Žánr: animovaná pohádka

5. a 6. sobota a nedìle, 106 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 70 Kè, mládeži nepøístupný

Film Miloše Formana. Pøíbìh se odehrává v roce 1792, 

kdy Goya nastoupil na španìlský královský dvùr jako 

dvorní malíø. Malíøe Francisca Goyu, považovaného 

dnes za praotce moderního umìní, ztvární ve filmu 

Stellan Skarsgard (Piráti z Karibiku), katolického mnicha 

Lorenza si zahraje Javier Bardem (Hlas Moøe, Colla- 

teral), zatímco Natalie Portman (Hvìzdné války) si za- 

hraje dvojroli: Goyovu múzu Ines a taktéž mladou 

dívku Alicii. 
Produkce: USA, Španìlsko, ÈR. Žánr: drama

10. a 11. ètvrtek a pátek, 137 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 65 Kè, do 12 let nevhodný

Nová žena v životì ženatého muže znudìného stereo- 

typem a zdaleka už ne tolik pøekypujícího láskou 

k choti, které to kdysi pøed Bohem slíbil. Pøidejte 

k tomu úpìnlivou sexuální potøebu a touhu po novém 

tìle a vyjde vám, že Brad (Patrick Wilson) je v tom se 

Sarah (Kate Winslet) až po uši.
Produkce: USA. Žánr: krimi

 

PAST NA ŽRALOKA

GOYOVY PØÍZRAKY

JAKO MALÉ DÌTI

Bestiáø   
PIRÁTI Z KARIBIKU: NA KONCI 
SVÌTA
Hory mají oèi 2                         
Vlajky našich otcù

12. a 13. sobota a nedìle, 105 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 70 Kè, mládeži pøístupný

Je tomu už dávno, co hvìzdný motocyklový kaskadér 
Johnny Blaze (Nicolas Cage) uzavøel smlouvu s ïáb- 
lem, aby tak dokázal ochránit lidi.  Nyní si však ïábel 
pøišel vybrat svùj dluh. Pøestože je nucen bezvýhradnì 
plnit ïáblovy rozkazy, rozhodne se bojovat se svým 
osudem a využít svého prokletí a novì nabytých sil 
k tomu, aby ochraòoval nevinné. 
Produkce: USA. Žánr: akèní, dobrodružný

17. a 18. ètvrtek a pátek, 75 minut, premiéra
Vstupné: 65 Kè, mládeži pøístupný 

Nový celoveèerní animovaný film s prvky hororu 
i èerného humoru. Pøíbìhy o lidské osamìlosti i o tom, 
kolik podivností a podivínù s jejich zálibami se vyskytuje 
všude kolem nás. Víte, co se stane, když si èlovìk pøišije 
cizí ucho? Mùžete v noci na Žižkovì potkat džina, který 
splní všemožná pøání? Myslíte si, že jsou ještì místa, 
kde se zastaví èas? 
Produkce: ÈR. Žánr: animovaný celoveèerní povídkový 

19. a 20. sobota a nedìle, 102 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 55 Kè, mládeži pøístupný

Každá sláva jednou pomine a Rocky Balboa (Sylvester 
Stallone), který byl kdysi „italským høebcem“, nyní tráví 
veèery vyprávìním starých historek stálým návštìv- 
níkùm své restaurace. Èas a rány osudu Rockyho 
pokoøily, otupily jeho pìsti a vzaly mu všechno kromì 
jeho starých historek, ale uvnitø je poøád  stejný bojov- 
ník, který chce vydržet na nohou až do posledního kola. 
Produkce: USA. Žánr: drama

24. ètvrtek, 156 minut, èeské titulky, premiéra
Vstupné: 70 Kè, do 12 let nevhodný

Na obzoru se chystá bouøka: oblek Spider-Mana se 
náhle zmìní na èernoèerný a vzrostou jeho schopnosti. 
Vynese to na povrch temnou, pomstychtivou stránku 
jeho osobnosti. Petr je donucen vybrat si mezi svùdnou 
mocí svého obleku a soucitným hrdinou, kterým kdysi 
býval. Musí pøekonat své osobní démony. 
Produkce: USA. Žánr: akèní, dobrodružný

25. a 27. pátek až nedìle, 90 minut, premiéra
Vstupné: 60 Kè, mládeži nepøístupný

Iška, Karolína a Vendula se nedostaly na „podìlanou 
vejšku“. Co teï? Dìsí se pøedstavy, že by mohly skonèit 
ve stereotypu všedního života. Naplánovaly proto 
super cestu: Holandsko, farma, louky, krávy, svoboda. 
Chtìjí si poøádnì užívat a obèas (možná) i trochu 
pracovat. Dynamická road-movie mladé režisérky 
Karin Babinské je filmem o mladých holkách, do kte- 
rých neustále nìkdo huèí, aby dospìly.
Produkce: ÈR. Žánr: road-movie, komedie, drama

31. a 1.6. ètvrtek a pátek, 117 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 70 Kè, do 12 let nevhodný

Slavný komiks ožívá za pøispìní nejmodernìjších tech- 
nologií, kombinujících živé herce a metodu modrého 
plátna, èímž dávný pøíbìh odvahy opìt povstává v celé 
své síle. Vyprávìní o bitvì u Thermopyl, kde se spartský 
král Leonidas a jeho 300 vìrných bojovníkù utká 
s mnohonásobnou pøesilou Peršanù pod vedením 
krále Xerxa. 
Produkce: USA. Žánr: historický

GHOST RIDER

JEDNÉ NOCI V JEDNOM MÌSTÌ

ROCKY BALBOA

SPIDER-MAN 3

PUSINKY

300: BITVA U THERMOPYL

4. a 5. pátek a sobota, 106 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 70 Kè, mládeži nepøístupný

Film Miloše Formana. Pøíbìh se odehrává v roce 

1792, kdy Goya nastoupil na španìlský královský 

dvùr jako dvorní malíø. Malíøe Francisca Goyu, 

považovaného dnes za praotce moderního umìní, 

ztvární ve filmu Stellan Skarsgard (Piráti z Karibiku), 

katolického mnicha Lorenza si zahraje Javier Bardem 

(Hlas Moøe, Collateral), zatímco Natalie Portman 

(Hvìzdné války) si zahraje dvojroli: Goyovu múzu 

Ines a taktéž mladou dívku Alicii. 
Produkce: USA, Španìlsko, ÈR. Žánr: drama

11. a 12. pátek a sobota, 108 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 55 Kè, do 12 let nevhodný

Tím esem je populární lasvegaský varietní umìlec 

Bud-dy Israel (Jeremy Piven), kterému k jeho skvìlé 

kariéøe dopomohla mafie, za což jí teï hodlá 

podìkovat tím, že bude u soudu svìdèit proti jejím 

špièkám. Mafiánský boss nabídne miliónovou 

odmìnu tomu, kdo Buddyho sprovodí ze svìta. 

Všichni proslulí nájemní vrazi se v tu chvíli vydávají 

po jeho stopì. 
Produkce: USA. Žánr: akèní

18. a 19. pátek a sobota, 119 minut, repríza
Vstupné: 75 Kè, do 12 let nevhodný

Kniha Bohumila Hrabala patøí k vrcholùm jeho 

tvorby. Na motivy tohoto díla napsal Jiøí Menzel 

scénáø a zre žíroval film o muži, který na konci svého 

života hledá obrazy èasu, který prožil. O muži, jenž 

toužil naplnit za každých okolností svùj život 

bohatstvím a krásou a jehož „štìstí bylo vždycky 

v tom, že ho potkalo nìjaké neštìstí“. 
Produkce: ÈR. Žánr: hoøká komedie

25. a 26. pátek a sobota, 90 minut, premiéra
Vstupné: 60 Kè, mládeži nepøístupný

Iška, Karolína a Vendula se nedostaly na „podìlanou 

vejšku“. Co teï? Dìsí se pøedstavy, že by mohly 

skonèit ve stereotypu všedního života. Naplánovaly 

proto super cestu: Holandsko, farma, louky, krávy, 

svoboda. Chtìjí si poøádnì užívat a obèas (možná)

i trochu pracovat. Dynamická road-movie mladé 

režisérky Karin Babinské je filmem o mladých 

holkách, do kterých neustále nìkdo huèí, aby 

dospìly. 
Produkce: ÈR. Žánr: road-movie, komedie, drama

GOYOVY PØÍZRAKY

SEJMI ESO

OBSLUHOVAL JSEM 
ANGLICKÉHO KRÁLE

PUSINKY

Ilona Hálová, vedoucí kin

Bìhem rekonstrukce kinokavárny, která zaène v èervnu, bude promítat velké kino.
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HRDÝ BUDŽES
Bára Hrzánová

1. kvìtna 16.00 hod., Stará radnice Ostrov
Vernisáž výstavy

Výtvarný dorost z Gymnázia Ostrov pod vedením 
Svìtlany  Kleèkové zve na svou druhou výstavu. Na 

Køídlech lásky mùžete vzlétnout do svìta snù a fan- 

tazie. Výstava pøedstaví zhruba pùlroèní práci sedm- 

nácti studentù. Na programu vernisáže se budou 

podílet i èlenové dramatického oddìlení ZUŠ a stu- 

denti Gymnázia Ostrov.
Vstup na výstavu a vernisáž: 10 Kè
Konec výstavy: 31. kvìtna 

12. kvìtna 19.00 hod., divadelní sál DK Ostrov

Petr Markov, Jindøich Brabec
Pražský ochotnický soubor Divadlo bez zábran

Muzikál na motivy stejnojmenného románu 

Gabriela Chevaliera s použitím pøekladu Jaroslava 

Zaorálka
Upravil: Petr Žaloudek
Výprava: Jano Calík
Hudební spolupráce, korepetice a doprovod: 
Jan Krupièka, Michal Doležal
Režie: Antonín Pospíšil
Vstupné: 60 Kè

13. kvìtna 15.00 hod., spoleèenský sál DK 

Ostrov

Vyhodnocení soutìže. Vystoupí dìti z mateøských 

a základních škol.

VÝTVARNÉ PRÁCE STUDENTÙ

ZVONOKOSY

KYTIÈKA PRO MAMINKU

SAW III

KRÁSKA V NESNÁZÍCH

SKRYTÁ IDENTITA

MÁŠ PADÁKA!

LOVECKÁ SEZÓNA

PRINC A JÁ 2

MIMO ZÁKON

CASINO ROYALE

Nejnapínavìjší a nejdìsivìjší kapitola v historii 
hororu

Film Jana Høebejka a Petra Jarchovského o sexu, 
penìzích a dobrém èlovìku

Nejlepší film Martina Scorseseho od Mafiánù

Skvìlá komedie s neèekanými zvraty 

Šance se vyrovnávají. Animovaná pohádka

Pokraèování pøedmanželské královské komedie

Fantastický thriller a perfektní herecké obsazení

Daniel Craig jako nový James Bond 007

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

NOVINKY PÙJÈOVNY DVD Domu kultury Ostrov

26. kvìtna 9.00 hod.,  klubovna 15 DK Ostrov 

Krátký fotografický kurz je urèen amatérským 
fotografùm, kteøí se chtìjí dùkladnì seznámit se 
svým fotoaparátem, zdokonalit se v umìní kom- 
pozice a odstranit základní chyby ve fotografování. 

Lektor: Stanislav Hoøínek, profesionální fotograf

FOTOGRAFIE V PRAXI PRO ZAÈÁTEÈNÍKY 
A MÍRNÌ POKROÈILÉ

Program semináøe:

9.00 hod. 
Zásady správné kompozice, krajina, reportážní foto, 
manuální nastavení (clona, èas) a využití funkcí 
digitálního a klasického fotoaparátu, princip zhoto- 
vení fotografií ve fotokomoøe (ve zkratce)

12.00-13.00 hod. 
Pøestávka

13.00 hod. 
Fotografování v praxi, zhodnocení snímku v elek- 
tronické podobì, individuální pøístup k jednotlivým 
fotografiím, doporuèení dalších postupù na semináø 
Doporuèujeme vzít s sebou:
vlastní fotoaparát (digitální nebo na kinofilm),  

FOTOGRAFICKÝ KURZ

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

HRAJÍ:
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
Pøedprodej v IC v DK Ostrov

DLOUHÝ, ŠIROKÝ A KRÁTKOZRAKÝ

propojovací kabely do PC, prázdné CD, pøípadnì 
vlastní notebook.

17.00 hod. 
Ukonèení, vyhodnocení prùbìhu semináøe
Kurzovné: 250 Kè 

Pøihlásit se mùžete v IC v DK nebo pøijít  rovnou 
v den konání kurzu.

26. kvìtna 15.00 hod., Stará radnice Ostrov
Komponovaný poøad Janan, Jana Novotná, 
lektorka kurzù orientálních tancù

Program: 
Výstava fotografií, recitace básní, scénický tanec na 
básnì 
Tanèící maminky v šátku s miminky (vatanai)
Tanec se závoji (orientální tanec)

Vystoupí: 
Lubor Simek, Martin Jiøík (blues folk)
Pavel Kottek (tibetské misky) 
Diváci se mohou do celé akce aktivnì zapojit, vítány 
jsou všechny hudební nástroje.

TANÈÍCÍ V SRDCÍCH ŽEN

www.studiojanan.estranky.cz

NABÍT A ZABÍT

BORAT

WORLD TRADE CENTER

ZABIJÁCI OSAMÌLÝCH SRDCÍ

STORMBREAKER

Špatný èas. Špatné místo. Špatné èíslo.

Borat Sagdijev je šestým nejznámìjším Kazachem

Celý svìt si tehdy prožil peklo. Dva muži prožili nìco 
navíc.

Napínavé a nepøedvídatelné

Spousta akce a napìtí

Program 
Domu kultury Ostrov
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Letohrádek otevírá sezónu dvìma zajímavými pro- 
jekty: výstavou Souèasné výtvarné fotografie na 
Karlovarsku v druhém patøe (do 17. 6.) a prezentací 
dìl Vìry Janouškové v patøe prvním (do 8. 7.).

Sochaøce Vìøe Janouškové pøipravila galerie výstavu 
k jejímu 85. životnímu jubileu ve spolupráci s Nadací 
Vìry a Vladimíra Janouškových, která vznikla za 
úèelem chránit, shromažïovat a prezentovat díla 
obou významných sochaøù. Soubor 24 koláží s náz- 
vem Andìl vytvoøila autorka v minulém roce. Využila 
témìø totožný zjednodušený tvar postavy andìla jako 
ohranièený prostor pro zachycení bìhu èasu a neu- 
stálé zmìny. Zaplnila jej obyèejnými výstøižky z barev- 
ných èasopisù, které mají pro nás velmi pomíjivou 
hodnotu a vykøesala z nich hravé, poetické koláže, 
které pøipomínají záznamy v deníku, zachycující rùz- 
né pocity a okamžiky života. Stìžejní práce paní 
Janouškové však tkví v sochaøství, kde kromì sádry èi 
osinkocementu využívá pøedmìty vyøazené z pro- 
vozu, jež skonèily na skládkách. Zapomenuté vìci, 
které dosloužily, pojala jako otisk naší doby a její 
hektiènosti. Souèástí expozice je dokument o autor- 
èinì „šití“ soch (svaøování postav ze starého smal- 
tového nádobí) a je nezapomenutelným zážitkem 
vidìt vitální dámu v letech se sváøeèkou v ruce. 
Soubor doplnila galerie kolážemi, kresbami a socha- 
mi z vlastních sbírek a umožnila nahlédnout i do 
tvorby sochaøe Vladimíra Janouška, manžela autorky.
V rámci výstavy probíhá tvùrèí dílna pro žáky 
základních škol (objednávky na výše uvedených tel. 

Vìra Janoušková: Andìl, Nové koláže

Souborùm netradièních divadel staèil letos na 
pøehlídku jejich umìní jediný den. 
„Je to nevyzpytatelné, nìkteré roèníky zabraly i tøi dny 
a letos se všechno staèilo odehrát v sobotu. V nedìli jsme 
už jen rozdávali ceny,“ uvedla Jaroslava Rošková z DK 
Ostrov. Na slavnostním zakonèení pøehlídky promluvil 
také starosta mìsta Jan Bureš. 
„Vìøím, že když budete divadlo dìlat pro své potìšení, 
pøenesete toto potìšení i na obecenstvo,“ øekl pøítom- 
ným souborùm na závìr. S pøítomnými úèastníky se 
rozlouèil dlouholetý obìtavý pomocník na pøehlídkách 
netradièních a studentských divadel Vlastimil Ondráèek, 
který plánuje odchod na odpoèinek. Festival oficiálnì 
ukonèil øeditel Domu kultury Marek Poledníèek.

Ostrov se má stát v sobotu 5. kvìtna dìjištìm 
mezinárodního festivalu kouzelnického umìní 
a magie nazvaného Magiáles Šarivari. Program 
bude složen ze dvou èástí: odpoledne se 
uskuteèní venkovní atrakce, napøíklad vystou- 
pení fakíra nebo riskantní jízda mìstem poslepu. 
Pøehlídka moderní magie pak vyvrcholí velkou 
veèerní gala show v divadelním sále Domu 
kultury. 

Málokdo z obyvatel Ostrova tuší, že v nevelkých 
prostorách domu na Starém námìstí, za dveømi s èís- 
lem 45 (mezi prodejnou klenotù a budovou Staré 
radnice), se pravidelnì konají mezinárodní semináøe 
kouzel a magického umìní. Je zde totiž ukryt Klub 
Divadla divù, který byl pùvodnì zaøízen jako zázemí 
pro zákazníky klenotnictví.

„Chtìli jsme zákazníkùm nabídnout možnost poèkat 
si napøíklad na opravu hodinek èi klenotù, vypít si 
pøitom kávu nebo jen posedìt v pøíjemném prostøedí. 
Nakonec jsme zde zøídili malé pódium a poøádáme tu 
magické semináøe. V budoucnosti tu chceme zøídit 
Café Šarivari,“ vysvìtluje Ivo Ouøada, otec majitelky 
klenotnické prodejny a dlouholetý organizátor 
kouzelnických setkání.

„Pro obèany Ostrova je to mimoøádná pøíle- 
žitost. Program je neopakovatelný, nikde jinde 
jej už nikdo nespatøí. Mìsto Ostrov bylo pro 
mezinárodní magické setkání vybráno mezi 
mnoha jinými a zvítìzilo nejen v konkurenci 
mìst Èeské republiky, ale i Evropy. Navíc 
v ostrovském Domì kultury je pro kouzelnictví 
skvìlé zázemí, dané samotnou stavbou budovy 
a jevištì. Pokud se kvìtnová akce vydaøí, bu- 
deme zde v budoucnu poøádat kouzelnická set- 
kání na nejvyšší úrovni,“ dodává Ivo Ouøada, 
který v programu vystoupí pod umìleckým 
pseudonymem. 

Kostel sv. Michaela v Ostrovì

13. kvìtna 15.00 hodin
Výbìr ze skladeb Johanna Sebastiana Bacha, Jana 
Pietera Sweelnicka ad. Úèinkují: trubka Lukáš Koláø, 
varhany Miroslav Pšenièka (øeditel kùru a varhaník 
katedrály sv. Bartolomìje v Plzni).

27. kvìtna 15.00 hodin
Koncert ze skladeb Johanna Sebastiana Bacha, 
Antonia Vivaldiho a Georga Philipa Telemanna. 
Úèinkují: varhany Michaela Káèerková, violoncello 
Jan Rezek.

Vstupné: 50 Kè, studenti a dùchodci 30 Kè, dìti 
zdarma

Letohrádek Ostrov
Letohrádek Ostrov poboèka Galerie umìní Karlovy 
Vary, tel.: 353 842 883, 737 072 522,

støeda až nedìle: 13 až 17 hodin. 
e-mail: pobockagukv@volny.cz, www.galeriekvary.cz.
Otevøeno: Hro- 
madné návštìvy po telefonické domluvì: po až pá: 8 až 
15 hodin. Vstupné: 20 Kè, snížené: 10 Kè, první støeda 
v mìsíci vstup zdarma.

Upozornìní
Omluvte prosím ztížený pøístup k letohrádku díky 
probíhající rekultivaci parku. Ze Starého mìsta se ke 
galerii dostanete po lávce od kostela sv. Michaela. 
Dìkujeme za pochopení.

Kateøina Rejchrtová

Magiales Šarivari poprvé 
v Ostrovì

11. Ostrovské varhanní jaro

Ostrovský Hop-Hop se zúèastní Prima sezóny
Ocenìní získali:
Hana Franková a Jan Hnilièka, Karlovy Vary (Kdyby 
bylo nebe), Irena Konývková, Ostrov (Ze života 
Acylpyrínkù), Nikolaj Dorogovcev, Ostrov (hudební 
doprovod hry U rybníku), herecká ocenìní: soubor 
Snìhuláèci (Plzeò), Zdenìk Konývka (Ostrov), Zuzana 
Strachoòová (Evrybáby Plzeò). 

Porota letos neudìlila žádnou nominaci, k úèasti na 
Náchodskou Prima sezónu doporuèila soubor Hop-
Hop ze ZUŠ Ostrov s inscenací Ze života Acylpyrínkù. 
Na Šrámkùv Písek doporuèila tyto soubory: Studio 
divadla Dagmar, Evrybáby a Snìhuláèci. 

(jan)

Irena Janeèková

Upozornìní
Vzhledem k termínu uzávìrky OM nebylo mož- 
né v tomto èísle uvést podrobnosti o programu 
a dobì konání. Pøesnìjší informace budou vèas 
na plakátech a v Infocentru v DK Ostrov.

11.



Ani jsme se nestaèili poøádnì 
rozhlídnout a už je tu mìsíc 
kvìten. Jak už jeho název 
napovídá, všechno teï kvete. 
Zaèíná to zlatým deštìm, 
potom se pøidají narcisy a tu- 

lipány a nakonec i jablonì, hrušky a tøešnì. Letos ale 
všechno rozkvetlo s pøedstihem. Tato místa lákají ke 
høe i májová ko�ata, která nám ráda ukazují, jak umí 
dovádìt. Urèitì ne náhodou nese stejný název (Má- 
jová ko�ata) i sbor zpìváèkù ze ZŠ Májová v našem 
mìstì. Nesmíme zapomenout, že v máji kvete i láska 
a na nìkterých místech dodnes staví mládenci dìv- 
èatùm májku, malý stromek ozdobený stužkami, aby 
ukázali, že je mají rádi.
V kvìtnu na nás ale èekají také tøi mrazivci, zmrzlí 
muži: Pankrác, Servác, Bonifác. Za nimi následuje Žo- 
fie, která noci upije. I když doufáme, že proslunìných 
a rozkvetlých dnù bude pøevaha, urèitì bychom ne- 
mìli zapomenout na naše maminky, které budou 
slavit druhou nedìli v kvìtnu Den matek. Maminku 
urèitì potìší, když jí vyrobíte pøáníèko, namalujete 
kytièku nebo si bez øíkání uklidíte v pokoji. Tím, že 
mamince pomùžete, zùstane vám víc èasu na spo- 
leèné povídání a hraní. Pomáháte nìkdy doma ma- 
mince nebo tatínkovi?
V kvìtnu si mùžeme oživit i starý zvyk, otvírání stu- 
dánek. Když pùjdeme na procházku do lesa, vezme- 
me si s sebou hrabièky, lopatky, motyèky a nezapo- 
meneme si obout holínky. Studánka zanesená spada- 
ným listím a vìtvemi se rozzáøí a my ji tím vysvo- 
bodíme od zimního nánosu. Bude nás høát hezký 
pocit z dobøe vykonané práce. V tomto období mùže- 
me sbírat øadu léèivých bylin, mezi které patøí i ob- 
líbená smetanka lékaøská, pampeliška. Ráda bych vás 
nyní seznámila s pøípravou výborného pampeliško- 
vého medu, kterým si mùžete mírnì osladit èaj, až se 
vrátíte z procházky.

Potøebujeme: 400 hlavièek kvìtù pampelišky, 2 l vo- 
dy, 2 citróny, 2 kg krystalového cukru. Kvìty dobøe 
propláchneme a zalijeme dvìma litry vody. Citróny 
oloupeme škrabkou na brambory, rozkrájíme na ko- 
leèka, dáme do hrnce a vaøíme 15 minut. Hrnec 
odstavíme a necháme louhovat do pøíštího dne. Pak 
pøecedíme pøes plátýnko do èistého hrnce, pøidáme 
cukr a za stálého míchání vaøíme ještì asi hodinu, až 
dosáhneme hustoty medu. Horké naplníme do skle- 
nic a za pomoci maminky zavíèkujeme. Naplnìné 
a uzavøené sklenice obrátíme dnem vzhùru a nechá- 
me vychladnout. Pøeji vám, dìti, a� se dílo vydaøí a a� si 
v pohodì pochutnáte na spoleènì vytvoøeném díle. 

Pampeliškový med
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Volný èas

Akce pro veøejnost
5. kvìtna Krušné hory, kolem Tetøeví hory 
(1004,5 m) do Horní Blatné
12. kvìtna Za zázraènou vodou ze studánky do Úterý
19. kvìtna Prèice, start z Milevska do Prèic (31 km), 
zájemci se mohou hlásit na: 
tel. 603 209 270 nebo na: fjw@volny.cz.
20. kvìtna Okolím bájné hory Blaník
26. kvìtna K prameni øeky Ohøe pøes Ochsenkopf 
a Schneeberg

Bližší informace (doba odjezdu, délka trasy, orga- 
nizaèní pokyny) budou k dispozici pro pøíslušný 
sobotní termín vždy od støedy ve vitrínì KÈT na 
Mírovém námìstí u autobusové zastávky na Karlovy 
Vary a na internetové adrese
http://www.turiste.webpark.cz nebo na rozcestníku 
(Informaèní centrum, Sport, KÈT) webových stránek 
Ostrova http://www.ostrov.cz. 
Všechny uvedené akce jsou volnì pøístupny i pro 
neèleny Klubu èeských turistù. 

Dìti z mateøských i základních škol a studenti støed- 
ních škol i uèòovských støedisek si mohou pøijít do 
Macíka prohlédnout nejrùznìjší zvíøata (kromì koní 
také krávu, kozy, husy, králíka, morèe, slepice, per- 
lièky ad.), zhlédnout videoprojekci, pobesedovat 
s odborníky a také si zajezdit na koni. Program na celé 
dopoledne tedy nabízí zábavu i pouèení. Jediné, co je 
pro to tøeba udìlat, je objednat si pøedem termín na 
tel. 776 669 084. 

Mezinárodní den dìtí

V sobotu 30. èervna od 13 hodin zaène v areálu 
Atlantis již devátý roèník memoriálu Karla Kunze 
v soutìži o Nejsilnìjšího muže Ostrova.

Vstup je volný.  

Na sobotu 2. èervna od 14 hodin jsou pøipraveny 
rùzné soutìžní disciplíny, pøi nichž dìti obdrží 
spoustu sladkostí. Èekat na nì budou také ukázky 
práce hasièù, jízda na ètyøkolkách, na koních, 
diskotéka a další zábavný program.

Nejsilnìjší muž Ostrova

 
Je to soutìž v tìžkých silových disciplínách, napøíklad: 
kruh Barbara Conana, smrtící tah v kleci, Magnussova 
silová dráha, ad. Soutìžící si sáhnou na samotné dno 
svých možností. Souèástí odpoledne bude zábavné 
vystoupení pro dìti. 
Pøijïte si užít souboj o toho nejsilnìjšího a pod- 
poøit místní siláky!

Jezdecké støedisko Castila Moøíèov pøipravuje na 
nedìli 20. kvìtna od 13 hodin pestrý program 
pro všechny dìtské návštìvníky. 
Dìti na koních pøedvedou, co se za rok nauèily. Kdo 
se chce zúèastnit výtvarné soutìže, mùže si z domova 
pøinést nakreslený obrázek svého nejmilejšího zví- 
øátka. Po vyhodnocení budou rozdány ceny. Dìti 
kromì zábavy èeká také drobné obèerstvení a opé- 
kání buøtù. 

Zvýšená touha po soukromí se projevuje stavbou 
vysokých, neprùhledných plotù nebo vysazováním 
plotù živých. Dobøe vysazený a udržovaný živý plot je 
stejnì neprodyšný pro nevítané návštìvníky jako plot 
klasický, jen trvá chvilku déle, než se tak stane. Když 
zvolíte vhodné botanické druhy, pøekvapí neobyèej- 
nou pestrostí barev v prùbìhu roèních období. Opa- 
davé živé ploty navíc i pìknì kvetou. Mohou být tedy 
i estetickým a architektonickým doplòkem zahrady. 
Bujnì se rozmáhají živé ploty ze zeravù, které rychle 
rostou, vìtví se už od báze kmene a dají se støíhat, 
aniž by jim neesteticky hnìdly koneèky vìtví. Znaènì 
však trpí znaèkujícími pejsky a koèièkami. Je jen velmi 
málo míst, kde živé ploty ze zeravù pùsobí esteticky. 
Vìtšinou jsou pìstitelé neinformovaní o jiných mož- 
nostech a tak „satelitní mìsteèka“ zaèínají podezøele 
pøipomínat høbitovy.

Otázky pøi zakládání živého plotu
Dùležité je vìdìt, jak vysoký plot chcete, jakou šíøi mu 
jste ochotni vìnovat, zda má být stále neprùhledný, 
nebo mùže na nìkolik mìsícù neprùhlednost ztratit. 
Další otázkou je, kolik èasu jste ochotni vìnovat, aby 
dorostly do požadované formy a kolik èasu vìnujete 
údržbì a pravidelnému støíhání. Ploty støíháme do 
pøísných geometrických tvarù (kultivary, které øez 
snesou) nebo je vytvoøíme z rostlin, které øez vùbec 
nepotøebují a zástìna roste pøirozenì. 

Druhy živých plotù
Nejèastìjším omylem jsou ploty vytvoøené ze smrkù. 
Každý rok je nutné smrku dovolit pøírùstek alespoò 
10 cm, je tedy nutné zachovat alespoò tøetinu leto- 
rostu. Smrk totiž neumí vyhánìt ze starého døeva; 
ustøihnete-li letorost, brzy zùstane holá vìtvièka bez 
jehlièí. Zachovejte na letorostu alespoò tøi pupeny. 
Vhodná doba k øezu je tehdy, kdy letorost už ne- 
pøirùstá. Vhodné druhy zeravù (tújí), cypøišù a jalovcù 
nabízejí celoroèní olistìní a lze je bez problémù støí- 
hat. Barevné variace jsou od temnì zelených pøes 
svìže zelené po støíbrné èi zlaté odstíny. Šíøe tako- 
vého plotu musí být 70 cm a víc. Jalovce jsou 
vhodnìjší pro pøírodní ploty, zejména jejich štíhlé 
druhy, postaèí jim pùlmetrová šíøe. U všech tøech 
druhù poèítejte s výší plotu až pìt metrù. 
Mezi stálezelené listnáèe patøí zimostráz. Roste však 
pomalu a proto je vhodný pro nízké ploty. Z opa- 

Koèka leze dírou,
pes oknem,
nebude-li pršet,
nezmoknem.

Lenka Jabùrková

Atlantis pøipravuje

Karel Kunz

Klub èeských turistù

RNDr. František Wohlmuth, pøedseda KÈT

Dìtský den v Moøíèovì

Eva Šimková

Ostrovský Macík nabízí 
dopolední program pro dìti

(rep)

Jak na živé ploty
davých jehliènanù se zapomíná na modøín. Nejenže 
pøi pravidelném øezu kvalitnì zhoustne, ale dá se 
udržet øezem od šíøe 20 cm a výšky dle libosti. Barev- 
nì zpestøí zahradu v prùbìhu celého roku a pøes zimu 
je dekorativní hustou spletí vìtvièek. Je velmi nená- 
roèný a nemá problémy se znaèkujícími zvíøaty. 
Z poloopadavých druhù pøíroda nabízí ptaèí zob, kte- 
rý zelené listy udrží až do pøedjaøí, kdy opadá a do 
dvou mìsícù se znovu olistí. Lidé si jej èasto pletou 
s pámelníkem, známým svými bílými kulièkami. Na 
rozdíl od ptaèího zobu shazuje listí na celou zimu. 
Další možností je hlohynì, která navíc pøekvapí sytì 
zbarvenými bobulemi.  
Z opadavých listnáèù bývají nápadnì kvetoucí druhy 
lepší pro ploty bez pøísného øezu. Mezi nì patøí 
zlatice (známá pod lidovým názvem „zlatý déš�“), 
jasmín pustoryl ad. Tyto rostliny mùžete nechat rùst 
do výše dvou metrù. Pro nižší ploty mùžete použít 
rùzné druhy waigelií; èím èastìji je øežete, tím ménì 
kvetou. Nenápadnì kvetoucí jsou døiš�ály s odstíny 
listù od svìtle zelených pøes panašované až po bordó. 
Další jsou meruzalky, které dobøe snášejí øez a kvetou 
v hroznech pestrých barev.

Výsadba živého plotu
Strouhu kopejte asi ètyøikrát širší a dvakrát hlubší než 
je bal sázených rostlin. V øezu má mít profil zadìlávací 
mísy na tìsto, ne obdélníku. Do rýhy nasypte první 
vrstvu substrátu a prolijte vodou. Rostliny skládejte 
do pøimìøeného rozponu a pøihròte. Zeminu øádnì 
pøimáèknìte. Dáte-li z úsporných dùvodù ménì rost- 
lin, než je tøeba, mùžete plot zcela pokazit. Na vzdá- 
lenost mezi rostlinami a nároky na zeminu se zeptejte 
prodejce.

Nejèastìjší chyby
Listnaté ploty nelze nechat narùst do plné výšky 
a teprve pak je øezat. Neplní pak úèel neprùhlednosti 
a neprùchodnosti a vypadají neesteticky. Už rostlince 
ze školky nedovolte vìtší pøírùstek než 10 až 13 cm. 
Vše ostatní musí pryè. Tím donutíte rostlinu, aby rov- 
nomìrnì od zemì houstla. Plot tak roste pomalu, ale 
je kvalitní. Do té doby si intimní zákoutí mùžete do- 
èasnì zbudovat rychle rostoucími popínavkami na 
podpoøe, napøíklad møížce z latìk. Tújky v prvních 
letech øez vìtšinou nepotøebují, ale jak jednou vy- 
øídnou, už nemáte moc šancí je zahustit. Živý plot je 
krásný doplnìk zahrady a rozhodnì si zaslouží péèi. Tak 
budujte, sázejte a buïte tvoøiví, možností je spousta. 

Milan Jandourek

Dìtské okénko
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O èem vypovídají staré pohlednice
Nedávno se mi dostaly do rukou dvì „obyèejné“ staré pohlednice. Svým motivem se nijak nevymykají: bìžné obrázky prvorepublikového Ostrova. 
A pøesto tyto poštovní lístky nejsou tak obyèejné. Staèí je obrátit a pøeèíst si 69 let staré vzkazy psané na druhé stranì: 

Pohlednice jsou tak nìmým svìdkem událostí, jež pøedcházely osudovému záøí roku 1938. Pozdravy na nich odeslali svým známým vojáci místní posádky, 
kteøí v Ostrovì sloužili v létì 1938. Jak a proè se vlastnì ocitli vojáci v Ostrovì?

„Pozdrav z konèícího cvièení zasílá Tobì, Tvé paní (kterou bohužel neznám) i Vašemu neviòátku R. Š.“
„Srdeèný pozdrav z vojenského cvièení vám obìma zasílá J. W.“

Rok 1938 na západì Èech
Rok 1938 byl rokem vyvrcholení národnostních 
rozporù v Èeskoslovensku, jež vyústily v záøijový 
Mnichovský diktát. Vra�me se však o nìkolik mìsícù 
zpìt. V únoru Adolf Hitler prohlásil, že bere pod svou 
ochranu deset miliónù Nìmcù žijících mimo hranice 
Nìmecka. Následnì vyhrotil situaci Konrád Henlein, 
když formuloval 24. dubna na sjezdu Sudetonì- 
mecké strany (SdP) v Karlových Varech takzvané 
Karlovarské požadavky. V osmi bodech požadoval 
vytvoøení a uznání samostatného sudetského území 
s nìmeckou správou a veøejnì se pøihlásil k nì- 
meckému nacionálnímu socialismu. Požadavky byly 
formulovány obecnì a neurèitì, tak aby jejich splnìní 
ze strany naší vlády nebylo jednoduché. Jistì i v dù- 
sledku národnostních konfliktù pøemístila 12. dubna 
èeskoslovenská armáda druhou rotu hranièáøského 
praporu 5 z Chebu do Rybáø u Karlových Varù. Den 

poté byla pøemístìna do Ostrova první rota hrani- 
èáøského praporu 5 z Chebu a ètvrtá rota spolu se 
zákopnickou èetou z Falknova (Sokolova). Armáda 
zøídila kasárna v zadní èásti zámku a pùsobila v Ostro- 
vì až do poèátku øíjna. Slavnostní pøivítání místní 
posádky èeskou veøejností se odehrálo 16. èervence 
v sále hotelu U Westfálce (Myslivna). Uvítací proslov 
pøednesl øídící uèitel èeské menšinové školy Bešta. 
Báseò recitovala paní Hana Beštová a kytici podala 
veliteli pluku žákynì Edith Èejková.

I pøes odhodlání naší vlády sudetonìmecký problém 
øešit se situace pøiostøovala. Nìmecká vojska se sta- 
hovala k hranicím, v pohranièí stále sílily incidenty SdP 
vùèi ÈSR. Vše ještì zkomplikovalo bøeznové obsazení 
Rakouska nìmeckou armádou a jeho následné pøi- 
pojení k Nìmecku. Nepøátelská hranice s Nìmec- 

Pomáhali èetníci, vojáci i dobrovolníci 

kem se tak zvìtšila z pùvodních 1545 na 2103 km. 
Èeskoslovenská vláda reagovala na toto ohrožení 
republiky 21. kvìtna povoláním jednoho roèníku 
zálohy a náhradní zálohy, doplnìných pøíslušníky 
speciálních zbraní k mimoøádnému cvièení. Souèasnì 
nastoupili k jednotlivým èetnickým stanicím pøí- 
slušníci Stráže obrany státu (SOS). Èetnická stanice 
v Ostrovì vystrojila asi 35 pøíslušníkù SOS. Èást této 
jednotky konala službu na státní hranici na Božím 
Daru a v okolí až k Sonnenbergu (Výsluní). Další èást 
pak støežila v okolí železnièní stanice, mosty, hlavní 
silnice, veøejné budovy, apod. Velmi vydatnì pøitom 
pomáhala také Rote Wehr, složka Strany nìmeckých 
sociálních demokratù. V Ostrovì byl díky pøítomnosti 
èetníkù, pøíslušníkù SOS a vojákù pomìrnì klid.

Kvìten neznamenal jen povolání zálohy k mimo- 
øádnému cvièení; byl i mìsícem obecních voleb, které 
vláda vyhlásila na nátlak SdP. V èeskonìmeckém po- 
hranièí vyhrála s pøehledem Henleinova strana. Ne- 
jinak tomu bylo i v Ostrovì. Sudetonìmecká strana 
získala 962 hlasù oproti 483 hlasùm nìmeckých so- 
ciálních demokratù a 186 hlasùm komunistù. Staro- 
stou byl zvolen øeditel spoøitelny Leopold Reinelt, 
který v této funkci vystøídal Roberta Wolfa z Køes- 
�ansko-sociální lidové strany. Bìhem jarních mìsícù 
a blížícího se léta napìtí v pohranièí rostlo. Pøíslušníci 
SdP stále èastìji poøádali pochody a manifestace, pøi 
nichž se chovali vyzývavì a nezakrytì dávali najevo 
své nacistické smýšlení. Prùvody èasto provázelo 
bubnování, hajlování, provolávání nacistických hesel. 
Noèní prùvody ozaøovaly pochodnì. Ordneøi se 
scházeli pøedevším v noci, kdy poøádali pochodová 
cvièení a spojovací službu, èasto provádìli i hlíd- 
kování v obcích apod. Pøed èetnickými hlídkami však 
vìtšinou vèas zmizeli.

Národnostní konflikt se v Ostrovì nevyhnul ani 
dìtem. Èeské dìti se v závìru školního roku 1937-
1938 bály chodit do školy. Èasto je na cestì musel 
doprovázet nìkterý z rodièù. Se zøetelem k zákonu 
o branné výchovì byly poøádány se žactvem branné 
vycházky a také návštìva vojenských ubikací v novì 
zøízených kasárnách. Tento školní rok pro žáky skonèil 
již 22. èervna kvùli konání všesokolského sletu v Pra- 
ze. Dìti dostaly na závìr školního roku pokyny, jak se 
chovat o prázdninách a jak se chovat v pøípadì le- 
teckého útoku. Je s podivem, že i pøes rostoucí napìtí 
v pohranièí se do dalšího školního roku v ostrovské 
èeské menšinové škole pøihlásilo na 30 žákù. Vlivem 
stupòující se agrese henleinovcù odešlo z Ostrova do 
klidného vnitrozemí již bìhem léta mnoho èeských 
a také loajálních nìmeckých rodin. Zùstaly vìtšinou 
jen rodiny státních zamìstnancù, èetníkù apod.

Jistì ani pisatelé onìch pohledù nemìli zdání, jak 
celá situace nakonec dopadne, že relativnì klidné 
léto vystøídá trpké záøí. Záøí, jež v èeskonìmeckém 
pohranièí bylo plné výstøelù, utrpení, smrti, smutku… 
To již ale není pøíbìh našich „obyèejných“ pohlednic. 
To je pøíbìh, který si zaslouží samostatné øádky. 

Volby v pohranièí vyhrála Henleinova 
strana

Dìti se bály chodit do školy

Použité prameny: Archivní rešerše VÚA Praha, archiv 
autora; Památník SNB, Kronika mìsta Ostrova, Èeská 
školní kronika. Dobové pohlednice: archiv autora

Ing. Josef Macke



Ostrovské hudební skupiny - èást IV.  

Bigbeatové kapely vznikaly spontánnì
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„Nepamatuji se už, jaký byl 
název kapely, ale myslím, že 
po hudební stránce to z dneš- 
ního pohledu musela být 
hrùza. Pan Klátil, který mìl 
zøejmì smysl pro humor, nás 
jednou nechal na svém vy- 
stoupení zahrát o pøestávce 
asi tøi skladby. Já tehdy po- 

prvé zpíval rokenrol, byla to skladba Billa Haleyho,“ 
uvádí Ivan Rychlík.

Studentské kapely tvoøily na ostrovské hudební scénì 
zvláštní kapitolu. Pøestože to nelze zobecòovat, byly 
èasto považovány za jakousi elitu, urèenou pouze 
vybrané skupinì posluchaèù. Této charakteristice 
nejvíc odpovídala skupina Škamna („škamna“ je starší 
oznaèení školní lavice), složená ze studentù tehdejší 
dvanáctiletky. Podle sdìlení Ivana Rychlíka se Škam- 
na stala miláèkem støedoškolákù a ostrovské inte- 
ligence. Nìkteøí pamìtníci uvedli, že tato kapela 
mìla vysokou kvalitu hudebního pøednesu a k její 
povìsti mohl pøispìt i repertoár, který tvoøily 
pøedevším skladby Beatles a stylovì vytøíbených 
Shadows.

Na ostrovské prùmyslovce slavila v první polovinì 
šedesátých let úspìchy skupina Towers, jejímž 
èlenem byl i dobøe známý Ladislav Gerendáš. Ten je 
dnes oblíbeným hercem, èlenem divadla Ypsilon, má 
za sebou pøes tøicet filmových rolí a je také výborným 
jazzovým muzikantem (nyní kapela Jazzýèek). 
Proslavil se i jako pøispìvatel do Pozitivních novin, 
kde mu pravidelnì vycházejí humorné povídky 
a verše. Kromì Ladislava Gerendáše hrál ve skupinì 
Towers napøíklad Míla Fronìk a bubeník Luboš 
Štolfa.
„Byli na prùmyslovce ve vyšším roèníku než my 
a v hudbì už rozhodnì nebyli zaèáteèníci, my jsme 
jejich hru poslouchali s obdivem a otevøenou pusou. 
První rok, než jsme se sami zmohli na vlastní nástroje, 
nám pùjèovali kytary,“ øíká Michal Øehák, kytarista 
bývalé skupiny The Beavers, která vznikla na 
ostrovské prùmyslovce v záøí 1965.

Škamna 

Towers
Ohlasy 
Dìkuji všem ètenáøùm, kteøí se zajímají o cyklus 
o ostrovských hudebních skupinách a snaží se doplnit 
naše informace svými postøehy a vzpomínkami. 
Ètenáøka Stanislava Jakoubková z Ostrova uvítala náš 
seriál s radostí. 
„Moc ráda si zavzpomínám na ty èasy, kdy jsem 
chodila jako mladé dìvèe tancovat, mùj manžel byl 
èlenem orchestru PaT. Na èajích nám hrával Klub 58 
s Josefem Klátilem a já si v té dobì zamilovala hlavnì 
rokenrol, který mám nejradši dodnes, navzdory své- 
mu vìku,“ uvedla pamìtnice Jakoubková.
 
Je milým pøekvapením, že se ozývají i ti ètenáøi našeho 
mìsíèníku, kteøí žijí mimo Ostrov. Pomoc nám nabídl 
také Jaroslav Bier z Kanady, bývalý èlen skupiny 
Škamna, který byl v šedesátých a sedmdesátých letech 
významnou hudební osobností v Ostrovì. Rozhovor 
s ním plánujeme v nìkterém z pøíštích èísel OM. 

Šedesátiletý technik Ivan Rychlík z Ostrova zažil svùj veøejný hudební køest v Ostrovì díky kapelníkovi Josefu 
Klátilovi. Jaroslav Nauè, známý z taneèního orchestru Klub 58, založil v roce 1964 skupinu, ve které sám hrál na basu, 
dalšími èleny byli saxofonista Tøešòák, kytarista Lefan, bubeník Exner a zpìvák Ivan Rychlík, který hrál i na kytaru.

„Bigbeatový vlak mi ujel hned po vojnì,“ øíká Ivan Rychlík.

Skupina The Howling Dogs, zleva: Pavel Dvoøák, Pavel Job, Ivan Rychlík, František Klik, Pavel Dostál (bubeník Ota Rojek na fotografii chybí). Foto: Ze soukromého archivu

Howling Dogs

The Devils, Timur & Comp.

V další prùmyslovácké kapele Howling Dogs (Vyjící 
psi) opìt zpíval Ivan Rychlík. Jejími èleny byli: kyta- 
risté Pavel Job, Pavel Dvoøák a Josef Dostál, na bicí 
hrál Ota Rojek. Jako spíkr s nimi vystupoval Zdenìk 
Šlagorský, který mìl na starosti také aparaturu.

Skupina The Devils, ve které hrál na sólovou kytaru 
Václav Bìhavý, na basovou Marcel Hrubý a do- 
provodnou Alena Halbichová, vznikla pøibližnì v ro- 
ce 1965. Jan Šubrt v ní hrál na bicí a o zpìv se dìlil 
Ivan Rychlík s Karlem Veselým (ten pozdìji pøešel do 
kapely The We & He).
„Rád bych se také zmínil o skupinì, která bohužel 
nikdy nevystoupila na veøejném pódiu, a sice Timur 
& Comp. Hráli v ní: Larry Krofta na basovou a Milan 
Benda na doprovodnou kytaru, já jsem zpíval a Timur 
sedìl za bicími. Jméno Larryho Krofty není v hu- 
debním svìtì neznámé, hudbì se vìnuje úspìšnì 
dodnes,“ dodává Ivan Rychlík.
V Ostrovì hrála i kapela Pavone, kterou vedl 
hudebník Hájek, pozdìji vedoucí jedné ostrovské 
restaurace.

(jan)

Kabel Ostrov, s.r.o.

15.00 Pøímý pøenos z jednání Zastupi- 
telstva mìsta Ostrova

Celotýdenní vysílání

Nové schéma vysílání se bude dále mìnit a zdo- 
konalovat dle diváckých podnìtù.

Všechny zaèátky poøadù jsou pouze informativní! 

Kvìten

3. kvìtna moderuje Helena Kyselá 
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 Klub neslyšících a hluchonìmých. Hovoøí 
Miroslav Plachý (pøesunuto z 29.4.)
18.30 Kulturní mìšec
18.45 Rozcestník
18.55 Informaèní servis

10. kvìtna moderuje Jana Pavlíková
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 Jednotka dobrovolných hasièù Ostrov. Hovoøí 
Josef Èerný ml., velitel JHD
18.30 S-mix
18.50 Rozcestník (Rozhledny)
18.55 Informaèní servis

17. kvìtna 

24. kvìtna moderuje Jana Pavlíková
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 Èeský svaz ochráncù pøírody ZO Oharka. 
Hovoøí Jan Jùzl, èlen ZO
18.35 Školní støípky (ZŠ Klínovecká)
18.50 Jungle
19.05 Informaèní servis

31. kvìtna moderuje Jana Pavlíková
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 Dotazy divákù. Odpovídá Bc. Jan Bureš, 
starosta mìsta Ostrov
18.35 Videotip
18.50 Promìny
19.05 Informaèní servis

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

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

Ètvrtek: 
18.00 Vysílání (premiéra), 19.00 Opakování vysílání 
do 24.00

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

Sobota: 
8.00 Vysílání (opakování do 12.00)

Nedìle: 
9.00 Minizprávy (repríza), poøad

 
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!

Eva Jandáková, Kabel Ostrov, s.r.o.

OSTROVOSTROV
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Studenti druhého roèníku technického lycea s nìko- 
lika dalšími studenty pøivítali koncem bøezna trochu 
s obavami nìmecké studenty z partnerské školy ve 
Forchheimu. Po slavnostním pøivítání se všichni rozjeli 
domù. Každý student z Èech se postaral o svého nì- 
meckého kamaráda. Základ programu tvoøily výukové 
bloky, ve kterých se studenti obou škol seznamovali 
s tvorbou www stránek, programováním v Delphi, 
programem pro simulaci elektrických obvodù Týna, 
prací s CNC ad. Více než do školy jsme se ale tìšili na 
výlety, exkurze a spoleèenské akce. Pondìlní odpo- 
ledne jsme zahájili na Krajském úøadì v Karlových 
Varech, velký úspìch mìla exkurze v Becherovce, 
prošli jsme se až na kolonádu a konèili plaváním 
v bazénu Thermal. Celé úterý jsme prožili v Praze. 
Prohlídka historických památek byla zajímavá, ale 
jednoznaènì zvítìzila exkurze na letišti Praha Ruzynì. 
Na støedu nám po exkurzi naše patronátní firma 
zajistila sál a veèeøi ve vyhlídkové restauraci Kukaèka 
nad Nejdkem. Odpoledne mìli v režii studenti, kteøí si 
pøipravili soutìže a hry (napøíklad pantomimu nebo 
pojídání „indiánù“ na èas). Ètvrteèní dopoledne zpøí- 
jemnila pøednáška na téma èesko-nìmecká kultura. 
A veèer koneènì sport, bowling. V pátek nás èekala 
exkurze do jáchymovského dolu Svornost, která patøila 
k tìm nejzajímavìjším. Po návštìvì Jáchymova jsme se 
utkali ve høe „piškvorky“ a v PC høe. V sobotu byly 
odevzdány závìreèné projekty, na kterých pracovaly 
èesko-nìmecké dvojice po dobu celého pobytu. Uèi- 
telé je považovali za velmi zdaøilé, vìtšina z nich sklidila 
i potlesk (k nahlédnutí na: www.spsostrov.cz). Po ofi- 
ciálním zakonèení (øeditel SPŠ pøekvapil plynulou 
nìmèinou) následoval bohužel už poslední veèer… 
V nedìli jsme posadili teï už skuteèné nové kamarády 
na vlak, míøící zpìt do Nìmecka. Program byl pøi- 
pravený s velkou pílí a snahou zaujmout jak nás, tak 
nìmecké studenty. Ani minutu z celého týdne jsme se 
nenudili. Navíc jsme si skvìle procvièili angliètinu 
i nìmèinu. Už teï se tìšíme na druhou èást pobytu, náš 
týden v nìmeckém Forchheimu. 

SPŠ Ostrov již poètvrté za hranicemi

Vojta Ehlich, tøída L3

Jarní poèasí láká dìti stále více za sportováním do 
pøírody, ale v uplynulém období se žáci úèastnili 
soutìží konaných v tìlocviènách. Dìti I. stupnì ab- 
solvovaly svoje soutìže ve vybíjené; úspìšnìjší byla 
dìvèata. V okrskovém kole se umístila na prvním místì 
a vybojovala úèast v okresním finále, kde se umístila na 
druhém místì a postoupila do finále v Chebu. 
Tentokrát již byly soupeøky silnìjší, ale i tak si dìvèata za 
páté místo v kraji jistì zaslouží velkou pochvalu. Žáci 
II. stupnì se úèastnili soutìží v basketbalu a ve šplhu. 
V obou soutìžích byla také lepší dìvèata. V okresním 
kole v basketbalu se umístila na druhém místì, po- 
stoupila do okresního finále B a tam obsadila tøetí 
místo. Školu v basketbalu reprezentovaly žákynì Troj- 
ková, Papáèková, Sýkorová, Holátová, Veselá, Šebes- 
tová, Vondráèková a dìvèata Pospíšilovy. Výraznìjšího 
a cennìjšího úspìchu dosáhlo družstvo dívek ve šplhu: 
obsadilo v okresním finále tøetí místo a výraznì tak 
pøedstihlo chlapce. Ve šplhu soutìžily: Rožová, Pola- 
chová, Trojková a Ministrová. Všem jmenovaným 
dìvèatùm blahopøejeme. V dubnu byla ukonèena 
dlouhodobá soutìž, Školní florbalová extraliga pro 
žáky 8. a 9. roèníkù a Školní florbalová 1. liga pro žáky 
6. a 7.roèníkù. Od záøí se každý pátek utkávala po- 
stupnì družstva tøídních kolektivù. V bøeznu se usku- 
teènila vyøazovací utkání play-off a v dubnu finálová 
utkání. Mistrem extraligy se stali žáci 9. B, nejlepším 
hráèem byl vyhlášen Marek Švec, nejlepším bran- 
káøem Zdenìk Jordánek. Mistry 1. ligy se stali žáci 7. B, 
nejlepší hráè byl Dominik Pavelka a nejlepší brankáø 
Petr Dvorožòák. Všem ocenìným gratulujeme k úspì- 
chùm a tìšíme se na pøíští soutìže již na sportovištích 
pod širým nebem. 

ZŠ Masarykova

Karel Daníèek, uèitel TV

Øíká se, že dìti nikdy nelžou. Ale jen matky vìdí, jak je 
to doopravdy. Neøíkám, že to v nìkterých pøípadech 
neplatí, ale jsou situace, kdy nám (rodièùm) díky 
tomuto tvrzení hrùzou vstávají vlasy. Tak napøíklad 
když mùj osmiletý synek napsal ve škole do sloho- 
vého cvièení na téma Jak doma pomáhám:

„Nìkdy mamince utírám nádobí a každý den vynáším 
z kuchynì hnùj.“ Nemìla jsem sílu jít kvùli tomu do 
školy a vysvìtlovat, že doma tøídíme odpad na orga- 
nický, hoølavý a ten, který musí pøijít do popelnice, 
a že na zahrádce pìstujeme vše ekologicky, tedy 
hnojíme kompostem, na který nosíme zbytky z ku- 
chynì. A protože se kompostem hnojí, øíkáme tomu 
hnùj. Kdoví, jestli právì tohle nebylo pravou pøíèi- 
nou, že nás za nìjaký èas pøišla paní uèitelka navštívit… 

Komická mi kdysi pøipadala i pøíhoda s mou pìtiletou 
dcerkou, která mìla ve školce za úkol nakreslit svùj 
domov. Na obrázku jsem byla já, jak ležím na gauèi 
a pak ona, jak vytírá podlahu. Ani tentokrát jsem se 
nešla do školky obhajovat, že moje holèièka je velmi 
zvídavá, stále chce být samostatná a pøedvádí, co 
všechno už dokáže. Byla tehdy na svùj první pokus 
s hadrem a kyblíkem tak pyšná, že se potøebovala 
pochlubit. A na gauè jsem si v té malé kuchyòce 
lehnout musela, jinak bych jí tu mokrou podlahu 
zašlapala. Ovšem nad kresbou jejího o dva roky
mladšího bratøíèka mi už humor došel. Tøíletý synek  

Vlèí bìh 

Trasa pøespolního bìhu pøizpùsobená všem vìkovým 
kategoriím. Mùžete zmìøit síly také v rùzných do- 
vednostech (napø. v lukostøelbì).
Olympiáda ostrovských škol

Vítìzství obhajuje ZŠ Masarykova.
Èlunkové závody 1. tø.    
25. kvìtna 10.00 hod., høištì MDDM

Vítìzství obhajuje ZŠ Masarykova.
Ostrovská minitretra 
15. kvìtna 12.00 hod., høištì ZŠ Májová
Fotbal hoši 6-7.r.
16. kvìtna 13.00 hod., høištì MDDM

Gymnázium-SPŠS
Vítìzství obhajuje SPŠ.
15. kvìtna 8.00 hod., høištì MDDM
Tradièní utkání studentù støedních škol v malé ko- 
pané, volejbalu, florbalu a basketbalu. 

Mistrovství mažoretek NBTA

Nejlepší mažoretky ÈR, vítìzky republikových kol 
Èech a Moravy v kategoriích: dìti, juniorky mladší, 
juniorky starší, seniorky budou bojovat s hùlkou 
a rekvizitami o tituly Mistr ÈR. 
19. kvìtna 10.00 hod., Mírové námìstí
Slavnostní zahájení
20. kvìtna 12.00 hod., hala TJ
Zahájení Mistrovství ÈR v kategoriích sólo, duo
20. kvìtna 15.00 hod.
Vyhlášení výsledkù
Bližší upøesnìní na plakátech a www.mddmostrov.cz

Výlet do Dendrolky

Pøi pøíležitosti Evropského dne parkù navštívíme 
vyhlášenou dendrologickou zahradu v Klášterci nad 
Ohøí. S sebou nezapomeòte potøeby na kreslení, 
popø. digitální fotoaparát. Pøihlášky do 17. kvìtna!

9. kvìtna 16.00 hod., u  koupalištì

Pohár Mìstské rady

Pohár starosty mìsta 

Pohár Mìsta Ostrova

19. a 20. kvìtna, hala TJ Ostrov

20. kvìtna  9.55  hod., u SMPø 

MDDM Ostrov

Vlasta Schartová

Krajský pøebor leteckých modeláøù

Soutìž malých leteckých modeláøù Karlovarského 
kraje v kategoriích H, A3, F1A, F1H, P30. Vítìzové 
postoupí do republikového finále.
Zlatá udice

Krajské kolo soutìže v rybolovné technice. Vítìzové 
postoupí do regionálního kola v Plzni. 
Finále soutìže Nejlepší úprava kapra

Autoøi tøí nejlepších receptù „uvaøí, upeèou, podusí“ 
v kuchyòce Domu dìtí svùj recept na nejlepší úpravu 
kapra. 
Vítìzné recepty najdete na www.mddmostrov.cz.
Aerobik šou

Den dìtí  MDDM, 
zahrada pod MDDM 
13.30 hod. Slavnostní otevøení nového minihøištì na 
fotbal s umìlým trávníkem tøetí generace. Odpo- 
ledne soutìže, malé motorky, atrakce a „Možná 
pøijde i...“ Za nepøíznivého poèasí pøesun programu 
do MDDM. Bližší na plakátech, v KT a tisku.

Den otevøených dveøí železnièních modeláøù

Klubovna žel. modeláøù MDDM
Výstava modelù a jízda na velkém klubovém kolejišti. 
V pondìlí zvou zejména dìti MŠ, ZŠ a školních družin.
Povídání o...

 poblíž vodních tokù. Ptáci, plazi, 
obojživelníci, hmyz i savci. Mùžete zamluvit tel. v 
SMPø.

Letní tábor Manìtín 
I. 29.6.-12.7., II. 12.7.-25.7., III. 25.7.-  7.8., IV. 7.8.-
20.8. 
Pøímìstský sportovní tábor
I. 9.-13.7., II. 16.-20.7.
Pøímìstské tábory SMPø se letos neuskuteèní.

MDDM: Po-Èt 8-20 hod., Pá 8-18 hod., tel. 353 613 
248, SMPø.: tel. 353 842 389, 736 761 913. 

27. kvìtna 9.00 hod., louka u Jenišova

26. kvìtna 8-12 hod., louka u SMPø.

26. kvìtna 13.00 hod., MDDM 

28. kvìtna 17.00 hod., MDDM
2. èervna 14.00-16.30 hod.,

2. èervna 14-17.00, 4.6. 9.30-15.00

O živoèiších

Informace

Matky a jejich pravdomluvné dìti

Pod èarou

Irena Janeèková

pøinesl domù výkres na téma Moje maminka: na 
hlavì mi udìlal dva velké rohy. Tenkrát se mi chtìlo 
breèet a dodnes nevím, jak to vlastnì myslel…

Šestiletá dcerka mé kamarádky zas doma zpùsobila 
malý rodinný rozbroj. O svátcích se šli její rodièe 
projít do pøírody a mezitím je navštívil švagr, který jim 
pozdìji vyprávìl, že na nì zvonil a oni nebyli doma. 
„Ale byli,“ øekla se šibalským úsmìvem jejich holèiè- 
ka. Pøitom ona v té dobì trávila volné dny u babièky 
v úplnì jiném mìstì. Švagr se urazil a jako argument 
tehdy použil právì tu nesmyslnou vìtu o tom, že dìti 
vždycky mluví pravdu.

Nedávno jsem utìšovala kolegyni, a� si nedìlá 
starosti o svou sedmiletou dceru, která si doma zho- 
tovila svùj vlastní snáø. Byly v nìm støíbrnými písmeny 
zapsány první dva záznamy:

Moje lásko. Fèera se my zdál sen. Pøišel za mnou 
jeden kluk a chtìl abich šla ven a já øekla že jo a vrátili 
sme se až za rok. 

Fèera se mi zdál sen, pøišli za mnou kluci a chtìli abich 
šla ven já sem øekla že jo a vrátili sme se až za deset let.

Já bych to nebrala tak tragicky, dìti totiž mají bez- 
bøehou fantazii. Ale pozor, to protivné úsloví, že 
nikdy nelžou, není to nejhorší. Ještì nepøíjemnìji 
nám nìkdy zní to známé: Na každém šprochu pravdy 
trochu… 
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Kapesní pøíruèku o putování v okolí Jáchymova 
a Klínovce sepsal pøed více než 75 lety pro turisty 
a návštìvníky jáchymovských lázní Heribert 
Sturm. Obsahovala návrhy témìø dvou desítek 
vycházkových tras kolem samostatných lázní, 
šest kolem Klínovce a 47 turistických tras rùzné 
délky a obtížnosti, vedoucích od státních hranic 
až po Ohøi od severu k jihu a od západu k vý- 
chodu od Plešivce po Stráž nad Ohøí. Souèástí 
pøíruèky byla i mapka s vyznaèenými navrže- 
nými trasami.

Významným turistickým centrem byla nejvyšší hora 
Krušných hor Klínovec (1244 m) s tehdy nejvìtším 
horským hotelem v okolí, který sloužil jako výchozí 
bod krásných turistických vycházek, napøíklad na 
protìjší horu Fichtelberg (1213 m) s nejstarší kabin- 
kovou lanovkou v Nìmecku. V zimì zas klínovecké 
okolí lákalo k lyžování a sáòkování. Trasy byly v té 
dobì dobøe velmi dobøe znaèeny barevnými turistic- 
kými znaèkami. Desatero ze zaèátku tøicátých let 
minulého století je aktuální témìø ve všech bodech
i dnes.

Historické Desatero pro návštìvníky Krušných hor

Dívej se na pøírodu, která všechny lidi uzdravuje a neniè 
svévolnì její krásu.

Nenechávej po sobì na táboøišti odpadky.

Kùra stromu zde není proto, abys v ní vyøezával datum 
èi monogram.

Nikdy v lese neodhazuj nedopalky ani nezapaluj oheò, 
mohl bys zpùsobit požár.

Nelámej vìtve stromù a keøù.

Netýrej zvíøe, ani to nejmenší; cítí bolest stejnì jako ty.

Šetøi pøírodu a práci lesníkù a zemìdìlcù, která je 
v horách obzvláš� namáhavá.

Šetøi turistické znaèky a symboly; jejich poøízení stálo 
mnoho èasu, námahy i penìz.

Udržuj prameny vody, studánky i jejich okolí v èistotì, 
po tobì se budou chtít èistou vodou osvìžit i druzí.

Nezkracuj si cestu pøes pole a lesy mimo upravené pìšiny. 
Tvùj pøíklad mohou následovat  jiní a vzniknou tvrdé, 
udusané plochy. Potom jsi ty byl pøíèinou vzniklé škody.

Krušnohorská turistika v minulosti

Vojtìch Písaèka

Ostrovský potok Veseøice je vodní tok, jemuž 
zøejmì mùžeme dìkovat za pùvod názvu našeho 
mìsta. Ostrùvek mezi øíèkou Bystøicí a potokem 
Veseøicí byl totiž místem, kde se pùvodní osada 
rozkládala. Veseøice pramení na pastvinách 
nedaleko Ostrova a slouží tu jako voda k pití pro 
pasoucí se stáda. Na jeho další cestì pod že- 
leznièní tratí zaèíná nejkrásnìjší èást života po- 
toka: je zde totiž hlavním zdrojem pro celou 
soustavu krásných rozlehlých rybníkù. 

Jako první na své cestì napájí rybník Horní štít. Po 
jeho zdolání vede tok krátkým, ale pìkným kouskem 
pøírody, tvoøí tu mnoho zákrut a drobných peøejí. 
Poté se stává opìt nositelem života, tentokrát pro 
vìtší vodní plochu, rybník Dolní štít. Množství 
vodních ptákù a jistì i tvorù podvodních hovoøí za 
vše. Jakmile však potok plochu tohoto rybníka opustí, 
krása se zaèíná pomalu vytrácet. Ale zde to asi ještì 
bylo nutností: vybagrovaná, regulovaná rýha, po- 
sléze prùtok pùvodní bažinatou oblastí, naštìstí ještì 
stále plnou vodních rostlin a živoèichù. 

Poslední zastávkou je rybník, dobøe známý starší 
ostrovské generaci, Staré koupalištì. Vážou se k nì- 
mu povìry o utopených kravách, ale za starých èasù 
tu bývala i nádherná plovárna, výletní restaurace a ta- 
neèní parket pod vrbou, která pøežívá dodnes. Jestli 
umí potok ronit slzy, tak jimi po zbytek cesty doplòuje 
obsah svého zarostlého koryta. Výpustí míøí smìrem 
k mìstu. Opìt podplouvá pod železnièní tratí, otáèí se 
doprava a zaèíná dìlat radost majitelùm místních 
zahrádek a garáží: jako levný zdroj vody pro zalévání 
rostlin, mytí plechových miláèkù a nakonec i smetištì 
pro vìci, které už se nehodí (voda je snad spláchne). 
Èestnou výjimku tvoøí úsek za høbitovní zdí, kde je 
potok pastvou pro oko, také snad proto, že je zde 
prùchod široké veøejnosti znemožnìn oplocením. Je 
tu krásná chránìná rezervace. 

Další úsek toku za hlavní silnicí už je zas ve znamení 
starých plechovek, plastových láhví, pneumatik a dal- 
šího nepoøádku. Jasnì je zde vidìt, které firmy a s ja- 
kým sortimentem prosperují. Potok Veseøice konèí 
v soutoku s Bystøicí, dnes již nádhernì èistou øíèkou. 
Úhledné místo soutoku pod viaduktem narušují snad 
jen vyplavené odpadky a okolní vrstvy popílku, asi 
nezbytného zla z blízké teplárny. Ostrovský potok 
oèiš�uje svou tváø i duši a pokraèuje do svìta pod 
novými jmény: Bystøice, Ohøe, Labe, až nakonec 
zanese svùj pozdrav odsud až do širého moøe. 

Cesta jednoho 
ostrovského potoka

Lubomír Mayer, Ostrov
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Øešení rodinných financí a investic:Øešení rodinných financí a investic:

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

Odborný finanèní poradce Ing. Ladislav VišòovskýOdborný finanèní poradce Ing. Ladislav Višòovský

uzavírání smluv stavebního spoøení
vyøízení úvìru stavebního spoøení
vyøízení hypoteèního úvìru u HB Wüstenrot
uzavøení smlouvy penzijního pøipojištìní
(výbìr ze tøí penz. fondù)
uzavøení úvìrové, životní a úrazové pojistky
pojištìní domácnosti a nemovitosti
zpracování osobních a rodinných finanèních plánù

uzavírání smluv stavebního spoøení
vyøízení úvìru stavebního spoøení
vyøízení hypoteèního úvìru u HB Wüstenrot
uzavøení smlouvy penzijního pøipojištìní
(výbìr ze tøí penz. fondù)
uzavøení úvìrové, životní a úrazové pojistky
pojištìní domácnosti a nemovitosti
zpracování osobních a rodinných finanèních plánù

tel./fax/záznam: 353 842 563, 603 559 864tel./fax/záznam: 353 842 563, 603 559 864

ADVOKÁTNÍ KANCELÁØ Køíženecký & partneøi, v.o.s. 
také od 1. bøezna 2007 v Karlových Varech!

Advokáti  JUDr. Miroslav Køíženecký,  JUDr. Eva Machová,  
Mgr. František Pohanka,  Mgr. Petr Smejkal a Mgr.Tomáš Èermák

KONTAKT :  ADVOKÁTNÍ  KANCELÁØ  Køíženecký &  partneøi, v.o.s

Všechny naše poboèky jsou pøipraveny pøevzít Váš pøípad. 
Navštivte nás nebo zanechte vzkaz na nìkterém z uvedených  tel.èíslech,  
pøípadnì zašlete zprávu el.poštou s uvedením spojení -------  ozveme se 

otevøela svoji poboèku v Karlových Varech, ul. Holeèkova 457/5 s nabídkou
komplexních právních služeb pøi øešení Vašich právních problémù v oboru 
obèanského a obchodního práva, rodinného, pracovního, trestního a správního 
práva vèetnì pøestupkového. Našich služeb využívají jak individuální osoby, tak
i podnikatelské subjekty a obecní samosprávy. Veškeré služby mùžeme provádìt i v sídle klienta 
jednotlivì i prostøednictvím pravidelných konzultací, a to v jazyce èeském a ruském

KARLOVY VARY : Út-Èt 9 - 18 hod., HOLEÈKOVA 457/5 (StaráRole),Tel: 353 549 103

ÈESKÉ  BUDÌJOVICE: Po-Út-St-Èt-Pá  8 - 16 hod., Na Sadech 21, PSÈ 370 01
Tel: 387 789 990, 387 789 993  fax: 387 422 091, e-mail: machova@krizenecky.cz

PRACHATICE: St  13 - 17 hod., Primátorská 1196,  PSÈ 383 01, Tel: 388 310 093 

PÙJÈKY
60.000 - 150.000 Kè

Na pøefinancování 
Vašich nevýhodných úvìrù,

ušetøete si výdaje na splátkách

Podnikatelùm i zaèínajícím,
dùchodcùm do 75 let

BEZ RUÈITELE
BEZ POPLATKU

605 210 056, 774 171 456

Možné i na cokoliv

Pro zamìstnance
(po 3 mìsíèní zkuš. dobì)

Domluvte si schùzku s finanèním poradcem 

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. kvìtna, uzávìrka pro pøíjem reklam 14. kvìtna. 

Grafická úprava, zlom: Anna Bílková
Tisk: František Beran, Tiskárna BMT, Varšavská 2, 
Karlovy Vary
Šéfredaktor: Irena Janeèková
Redakèní rada: Bc. Jan Bureš,  Milan Matìjka, Vojtìch 
Písaèka, Ing. Marek Poledníèek, Ing. 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!

naše práce vás baví ...

Nové logo Domu kultury vychází z myšlenky, že kultura je pøedevším zvuk 

a obraz. To znázoròuje nota v barevné ploše. Loga ostatních kulturních zaøízení 

obsahují mnoho divadelních masek, lyr  a podobných prvkù. Naše øešení je 

originální,  jedineèné a moderní. 

-    icostrov  
-    srostrov

353 800 511           
353 612 211

www.dk-ostrov.cz
info@dk-ostrov.cz

169-957-400

kina - divadla - koncerty - výstavy
informaèní centrum - videopùjèovna
kina - divadla - koncerty - výstavy
informaèní centrum - videopùjèovna

... chceme s vámi komunikovat

STAVEBNÍ STAVEBNÍ 
SLUŽBY

Jiøí Rak, 
Severní 1338, Ostrov

353 615 400, 602 193 169

ZEDNICTVÍ

BOURACÍ PRÁCE

VODOINSTALATÉRSTVÍ

VÝKOPOVÉ PRÁCE

ODVODNÌNÍ BUDOV

ODVODNÌNÍ POZEMKÙ

V dubnu se v Karlových Varech konalo první kolo 
Karlovarské ligy žákù v karate. Karlovarský svaz karate 
a Karlovarský svaz karate JKA vyøešily rozdíly tìchto 
asociací a pro své èleny pøipravily zajímavou soutìž. Aby 
závodníci byli schopni závodit podle pravidel Èeského 
svazu karate JKA i Èeského svazu karate WKF, trenéøi je 
pøedem na tuto soutìž pøipravovali. Ještì pøed zahájením 
vše upøesnili pøedsedové svazù Richard Rùžièka 4. dan 
a Marek Šír 2. dan ve spoleèném cvièení.

Ze šesti družstev se v prvním kole daøilo klubu Shoto- 
kanryu Rotava a Kraslice, které získaly 10 bodù. Druzí 
Gorenje Chodov dosáhli osmi bodù. Za nimi se umístil se 
ètyømi body Karate Klub Karlovy Vary, Karate Do Sokolov 
a TJ Ostrov Hokusei. Bez bodového zisku zùstalo družstvo 
MDDM Ostrov. Vše zùstává otevøené a vyrovnanost 
družstev slibuje velký boj o medaile. Druhé kolo se bude 
konat v záøí. 

Více na: www.sweb.cz/kaske. 

První roèník Karlovarské ligy 
žákù v karate

Zuzana Tothová, 
pøedsedkynì STK Karlovarského svazu karate

Azyl Macík pøijímá také v pøírodì žijící zvíøata, která jsou 
ranìná a bez pomoci by nepøežila. V zimì se podaøilo 
zachránit srneèka Floriána, pracovníci azylu ošetøili osm labutí 
a pøezimování zajistili osmadvaceti ježkùm. Od Mìstské 
policie Ostrov pøijali osm srnek. Mezi zachránìná zvíøata 
patøili i drobní ptáci, jichž bylo víc než tøicet. 
Lidé ubližují
Mezi pøijatými domácími zvíøaty v Macíku je i koèka Mirka, 
kterou její majitelé vyhodili zabalenou v krabici do kontejneru. 
O bezcitnosti nìkterých lidí svìdèí také pes Jim, jehož tìlo je 
poseto jizvami od pálení cigaretami. Pìtiletý kùò Ondráš 
pøišel pøi týrání o oko, má také trvale poškozenou nohu. 
V zuboženém stavu s vysokým stupnìm podvýživy byli do 
Macíka zakoupeni Mathias a Kitty Star, konì ve stáøí jeden 
a dva roky.
Zodpovìdný pøístup zachránil konì
Ohleduplný postup majitelky naopak zachránil anglického 
plnokrevníka Vundyse, o kterého se již nemohla sama starat 
a darovala ho do Macíka. 
„Je to jeden z mála pøípadù, kdy se majitelé zvíøat zachovají 
zodpovìdnì,“ komentovala tento èin Hana Šimková, 
majitelka Ostrovského Macíka. 

Macík zachraòuje zvíøata

(jan)

Vážení ètenáøi, podìlte se o své pøíhody ze 
života v Ostrovì a okolí, o své zážitky èi 
vzpomínky s ostatními ètenáøi. Pøíspìvky 
zasílejte na: Ostrovský mìsíèník, Dùm 
kultury, Mírové námìstí 733, 363 01 Ostrov.
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