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Palác princù v Ostrovì

S výstavbou zahradního køídla nového Lauenburského zám- 
ku, pozdìjšího Paláce princù, zaèal vévoda Julius František 
Sasko-Lauenburský v roce 1685. Jako stavební místo byla 
vybrána západní èást rozlehlého hospodáøského dvora zva- 
ného Bílý dvùr. Soubìžnì se stavbou jednoho køídla zámku 
byla budována i nová zámecká zahrada. Náhlou smrtí vévo- 
dy Julia Františka 30. záøí 1689 však byly stavby na krátkou 
dobu zastaveny. Stavební práce se znovu rozebìhly až po 
sòatku dìdièky západoèeských lauenburských panství Sibyl- 
ly Augusty s markrabìtem Ludvíkem Vilémem Bádenským. 
Protože Bádensko bylo tehdy obsazeno a zcela znièeno 
Francouzi bìhem válek o falcké dìdictví (tzv. války orleán- 
ské v letech 1688-1697), rozhodl se markrabì Ludvík Vilém 
vybudovat svùj dvùr a rezidenci v Ostrovì. 

Dodnes nejzøetelnìjším znakem bádenské rezidence je Bílá 
brána, kterou vytvoøil kamenický mistr Paul Büttner v letech 
1690-1695. V prolomeném segmentovém frontonu nese 
alianèní znak majitelù panství, vlevo markrabat bádenských 
a vpravo vévodù sasko-lauenburských, obtoèený øetìzem 
øádu Zlatého rouna. Honosná brána dnes pøedstavuje mo- 
numentální vstup do Zámeckého parku, pùvodnì ale vedla 
do nádvoøí Bílého dvora, kde se v roce 1692 znovu roze- 
bìhla výstavba nové zámecké stavby. Stavitelem byl dvorní 
bádenský stavitel Johann Sockh. Palácová budova nazýva- 
ná Bádenský zámek se skládala ze tøí køídel, z èehož dvì byla 
vystavìna novì. S vlastním Lauenburským zámkem byl 
Bádenský zámek spojen komunikaèní chodbou. Vzhledem 
ke svažitému terénu byl palácový objekt na východní stranì 
jednopodlažní a na jižní a západní stranì dvoupodlažní. 
V západním i východním køídle byla pùvodnì vložena 

Zámecký areál v Ostrovì je z hlediska historického i architektonického velice zajímavý komplex staveb. Skládá 
se ze starého Šlikovského zámku, z pøedního Lauenburského zámku a do Zámeckého parku pøedstupujícího 
Bádenského zámku, zvaného také Palác princù.

dvojramenná schodištì, kterými se vstupovalo z nádvoøí do 
objektu. Vstup do zámecké zahrady byl situován v pravém 
rizalitu západního køídla, právì pod jedním ze schodiš�ových 
tìles. Nároží køídel byla zakonèena mohutnými ètverhran- 
nými vìžicemi, pùvodnì zastøešenými cibulovitými skružo- 
vými støechami. Ve støední ose zahradního køídla vedlo do 
paláce dvouramenné reprezentaèní schodištì s balustrádou 
a plastikami na vrcholu, s nikami a ornamentálními motivy 
ve cviklech. Fasáda byla tektonicky proèlenìna pomocí pi- 
lastrù, na vìžích s uplatnìním vysokého pilastrového øádu. 
Základní plochy fasády pokrývalo velmi zajímavì øešené 
iluzivnì malované cihelné zdivo. To je možné ještì dnes 
spatøit pod opadávajícími omítkami. 

Po narození dìdicù, bádenských princù, byl zámek nazýván 
také Palácem princù. Dne 14. záøí 1795 však postihl Ostrov 
velký požár, kdy byl vedle mìstských domù, radnice, kostela 
a fary poškozen i zámecký areál. Bádenský zámek byl tehdy 
oznaèen jako zøícenina a byl navrhován k odstranìní. Nako- 
nec bylo rozhodnuto strhnout jen jeho delší køídlo, které 
bylo ve velmi špatném stavu. Dokonèení opravy poškoze- 
ného zámku bylo provedeno v roce 1809. Západní køídlo 
bylo ale definitivnì odstranìno až v roce 1853. Fasády byly 
upraveny v duchu raného historismu v souznìní s celkovým 
barokním charakterem, vìže už ale dostaly jenom prosté 
stanové zastøešení. V následujícím roce 1854 byl ve vý- 
chodním sousedství jižního køídla Paláce princù vybudován 
podle plánù ostrovského stavitele Johanna Legera nový 
skleník -  oranžerie. V této podobì se Palác princù dochoval 
až do souèasnosti. Lubomír Zeman, historik architektury
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Soukání v Ostrovì 
už posedmé: 
téma Hrdina oèima dítìte
Jednou za dva roky se Základní umì- 
lecká škola Ostrov spoleènì s Obèan- 
ským sdružením literárnì dramatické- 
ho oboru Minidiv stává organizátorem 
mezinárodního divadelního festivalu 
dìtí a mládeže, Ostrovského soukání. 
Za finanèní podpory mìsta Ostrov, Kar- 
lovarského kraje, Ministerstva kultury 
ÈR i nìkolika podnikatelù a rodièù žákù 
LDO se uskuteèní akce v Èeské repub- 
lice naprosto ojedinìlá. Výjimeènost 
festivalu jistì podtrhuje jeho zaøazení 
na stránky svìtové asociace amatér- 
ského divadla Aita/Iata, a tím i zájem 
souborù z celého svìta. Programová 
rada Soukání pro letošní rok vybrala 
podle zaslaných pøihlášek a záznamù 
pøedstavení do programu spousty zají- 
mavých souborù, které se pokusily 
zpracovat téma festivalu „Hrdina oèima 
dítìte“.

Pokraèování na stranì 11
Program festivalu na stranì 10

Lubomír Zeman, historik architektury
Více na stranì 6
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možnost pikniku a odpoèinku na okraji mìsta. Roz- 
hledna je navržena jako volnì pøístupná a místo by se 
mìlo stát cílem cyklostezek a turistických tras. Roz- 
hledna se stává souèástí mìsta, proto by obèané mìli 
mít možnost její stavbu podpoøit. Jednou z velmi 
atraktivních možností je napøíklad prodej jednotli- 
vých schodù, pøi kterém se obèané mohou podílet na 
financování stavby a zároveò zanechat své jméno na 
zakoupeném schodu. Samozøejmostí je prodej oblí- 
bených turistických známek. 

V posledních letech jsou rozhledny objektem zájmu 
médií. Je jim vìnováno mnoho stránek na internetu, 
nìkolik knih, kalendáøe a dokonce i televizní seriál. 
Výstavba nových rozhleden je peèlivì sledována 
a jejich slavnostní otevøení a výroèí doprovází kulturní 
a hudební akce s velkou návštìvností. Domnívám se, 
že rozhledna v Ostrovì by se vedle klášterního areálu 
stala dalším významným turistickým cílem. 
Obèané, kteøí chtìjí vyjádøit svou podporu výstavbì 
rozhledny, mají možnost to uèinit formou e-mailu 
(rozhledna.ostrov@seznam.cz), webových stránek 
(http://rozhledna-hrabenka.blog.cz) nebo písemnì 
v Infocentru v DK Ostrov. 

plánù Ministerstva zdravotnictví ÈR v souvislosti s ná- 
sledujícími údaji: 

Statistika Plicní ambulance Ostrov (spád 30 000 oby- 
vatel) za rok 2008-2009: v roce 2008 nový záchyt jed- 
né plicní mykobakteriózy (èeský obèan), pùvodce ze 
skupiny mikrobù TBC, není však pøenosný z èlovìka na 
èlovìka; onemocnìní však bylo nutno léèit. Dvakrát 
plicní TBC (cizinci), z toho jedna tuberkulóza poly- 
rezistentní, tj. bacil není citlivý na bìžná antituberku- 
lotika (léky proti TBC). V roce 2009, únor: jeden nový 
záchyt plicní tuberkulózy (cizinec). Bøezen: jeden velmi 
suspektní rentgenový nález (cizinec), pacient byl odes- 
lán k hospitalizaci k ovìøení nemoci.

Oèkovací sezona 2008-2009: bylo testováno 240 je- 
denáctiletých dìtí na protilátky proti TBC, z toho 234 
dìtí (tedy 97,5%) protilátky nemìlo, a muselo být pøe- 
oèkováno. 
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Myšlenka vytvoøit projekt rozhledny se zrodila již 
pøed lety. Po dlouhém hledání inspirace a sbírání 
zkušeností jsem zpracovala návrh na øešení roz- 
hledny, který byl od prvních úvah do vytvoøení pre- 
zentovaných vizualizací tvoøen tak, aby respektoval 
krajinu a pøilnul k místu, pro které by byl vhodný 
(vrcholek nad hlavní linií mìsta, rodáky zvaný jako 
Køížek), aby byl pojat jako doposud chybìjící novo- 
dobá dominanta mìsta, byl unikátní a citlivì esteticky 
øešený. Právì z tohoto vrcholku nad mìstem by bylo 
možné návštìvníkùm poskytnout jedineèný pohled 
z ptaèí perspektivy na unikátní urbanistické øešení 
nového mìsta, zcela typické pro architekturu socia- 
listického realismu (Sorelu), rozlehlé panorama Kruš- 
ných hor s vysílaèem Klínovec a Doupovské hory.

Pro konstrukci jsem zvolila materiálovou kombinaci 
kov-døevo. Ocelová konstrukce s døevìnými doplò- 
kovými prvky je na první pohled velmi atraktivní 
a v øešení rozhleden pomìrnì originální. Samotná 
konstrukce rozhledny stojí na kamenném soklu se 
vstupním schodištìm; sokl je zároveò využit jako 
nejnižší plošina. V koši, který tvoøí støední èást tìla 
konstrukce a je též zpevòujícím prvkem, je umístìna 

K napsání tohoto èlánku mì pøimìl mediální 
„poprask“ kolem záchytu nového onemocnìní 
TBC mladého muže z Mongolska, pracujícího 
v nedávné dobì ve sklárnì v Karlových Varech. 

V únoru nemocný muž pro potíže navštívil svého prak- 
tického lékaøe, týž den byl odeslán na rentgen plic, kde 
byl zjištìn zøejmý pozitivní nález, den poté byl muž 
vyšetøen v plicní ambulanci a s diagnózou tuberkulóza 
plic odeslán k došetøení do nemocnièního zaøízení. 
Bìhem nìkolika málo dnù po potvrzení tuberkulózy 
u nemocného muže byli jeho sousedé a spolupracov- 
níci vyšetøeni v Plicní ambulanci v Ostrovì a Karlových 
Varech stran možného pøenosu nemoci. Pouze jedna 
žena, cizinka, byla dodateènì odeslána (spíše z preven- 
tivních dùvodù) do plicní léèebny k došetøení, všichni 
ostatní vyšli se závìrem: zdrávi. Ve stejné dobì mìla 
podle plánù Ministerstva zdravotnictví ÈR již druhý 
mìsíc platit novela Vyhlášky MZ 537/2006 Sb. o oèko- 

Tuberkulóza: léèba, nebo prevence?

MUDr. Zdeòka Tomašecká, 
Plicní ambulance Ostrov

vání proti infekèním nemocem, kterou by se mìlo v ÈR 
rušit dosud povinné oèkování proti TBC v 11 letech 
vìku.

Tuberkulóza stále patøí v celosvìtovém mìøítku k nej- 
rozšíøenìjším infekèním onemocnìním, na které ve 
svìtì umírá nejvíce lidí. V Èeské republice to není vy- 
mýcená nemoc, její výskyt je jen nízký díky stále dobøe 
fungujícímu systému kontroly a dohledu, vèetnì pre- 
ventivního oèkování u novorozencù a pøeoèkování 
dìtí jedenáctiletých, u kterých se zkouškou zjistí, jestli 
první oèkování již není úèinné. Otevøením státních hra- 
nic a migrací cizincù z východních zemí se však i u nás 
znovu stává tuberkulóza plic problémem aktuálním.

I ve chvíli, kdy bylo vyšetøeními prokázáno, že nikdo 
z blízkého okolí nemocného mongolského muže není 
infekèní, se nìkteøí zamìstnanci sklárny v Karlových 
Varech obávali chodit do práce, aby se tuberkulózou 
nenakazili. Obávat byste se však, pøátelé, mìli spíše 

Bude mít Ostrov rozhlednu?
Rozhledny jsou pøevážnì elegantní stavby, postavené èlovìkem vlastnì jen tak pro radost. Tyèí se nad naší krajinou, dotváøejí její ráz. Nabízejí nám výhled 
do kraje a možná i trochu nadhledu nad hemžením „tam dole“. Rozhledny nalezneme ve všech èástech naší republiky: na horách a kopcích, ale 
i v rovinatých krajích nebo mìstských parcích. Mají mnoho podob, jednoduchými døevìnými konstrukcemi poèínaje a mohutnými kamennými vìžemi 
konèe. Je velmi tìžké je pøesnì spoèítat, ale podle dostupných zdrojù jich u nás jsou témìø dvì stovky a nové stále pøibývají, obvykle z iniciativy obcí, které 
chtìjí podpoøit cestovní ruch.

Text a foto: 
Bc. Marcela Plachá, studentka architektury

støední vyhlídková plošina s ochozem. Nejvyšší 
a hlavní vyhlídková plošina (ve výšce 18 m nad zemí) 
se nachází v tzv. hlavì konstrukce. V prezentované 
podobì má rozhledna 93 schodù. 

Projekt pøedpokládá provedení parkových úprav 
v okolí vìže, osazení lavièkami a úpravu trávníkù pro 



Žádáme majitele vozidel, aby po dobu èištìní vozidla 
pøeparkovali. Po vyèištìní komunikací mohou opìt na 
místech parkovat. O naøízení odtahu zaparkovaných 
vozidel nerespektujících dopravní znaèení a øešení 
pøestupcù bude rozhodovat Mìstská policie Ostrov. 
Mùže uložit blokovou pokutu na místì až do výše 
2000 Kè. V pøípadì nepøítomnosti øidièe bude stav zdo- 
kumentován a vozidlo odtaženo. Pøestupce se dostaví 
na služebnu MP k vyøízení pøestupku, kde mu bude 
uložena bloková pokuta do výše 2000 Kè. Poté si 
vyzvedne vozidlo na parkovišti pro odtažená vozidla 
a uhradí poplatek za odtažení dle Naøízení mìsta 
è.5/2003 o cenách za nucené odtahy motorových 
vozidel a vrakù. 
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Jarní blokové èištìní mìsta
Blokové èištìní se bude provádìt v uvedených 
ulicích vždy od 7.00 do 15.00 hod.

 Kollárova 
 Masarykova (Hlavní-Severní), Severní 
 Májová (Kollárova-Štúrova), Palackého 
 Hlavní (Jáchymovská-Štúrova) 
 Jungmannova, Lidická (Jáchymovská-

Masarykova), Šafaøíkova 
 Družební, Zahradní 
 Seifertova, Lidická (Klínovecká-Masary- 

kova) 
: Halasova, Lipová, Klínovecká 

 Krušnohorská (Jáchymovská-Klínovec- 
ká), za Krušnohorem, Hornická

 Máchova, Dukelských hrdinù, Èapkova 
 Odborù, Nejedlého, Studentská 
Nádražní 

 Krušnohorská (od Klínovecké), horní 
Klínovecká 

 Dvoøákova, Alšova, Na Kopci, Hluboký 
Sládkova, Na Pøíkopì, Nad Nádražím 
 Staré námìstí, Šlikova, Jiráskova 
 Dlouhá, Žižkova, Malé námìstí 
 Klášterní, Školní, Staromìstská 
Hroznìtínská, Bezruèova 
 Sukova, Smetanova, Moøíèov 
 Jáchymovská

 horní Lidická, Vykmanov 
 Lidická (od Klínovecké), Tylova 
 Klicperova, Komenského, Myslbekova 
 Mánesova, S. K. Neumanna 
 Vanèurova, zimní stadión 
 Štúrova, U Nemocnice 
 Luèní, Májová (Štúrova-Borecká) 
 Horská, Borecká 
 Hlavní (od Štúrovy po Dùm s peèova- 

telskou službou) 
U Koupalištì, Kfely 
Dolní a Horní Žïár 
Mírové námìstí sever (parkovištì) 
 Mírové námìstí jih (parkovištì) 
 Kvìtnová 

Ulice neuvedené v seznamu (nevyužívané k stálému 
parkování) budou èištìny bez celodenních uzavírek.

Upozornìní
V uvedených ulicích bude v dostateèném pøedstihu 
umístìno pøíslušné dopravní znaèení. 

14. dubna:
15. dubna:
16. dubna:
21. dubna:
22. dubna:

23. dubna:
28. dubna:

29. dubna
30. dubna:

5. kvìtna:
6. kvìtna:
7. kvìtna: 
12. kvìtna:

13. kvìtna:
14. kvìtna: 
19. kvìtna:
20. kvìtna:
21. kvìtna:
26. kvìtna: 
27. kvìtna:
28. kvìtna:

2. èervna:
3. èervna:
4. èervna:
5. èervna:
9. èervna:
10. èervna:
11. èervna:
12. èervna:
16. èervna:

17. èervna: 
18. èervna: 
23. èervna: 
24. èervna:
25. èervna:

V únoru se v Ostrovì narodilo osm dìtí, zemøelo 
ètrnáct obèanù. Manželství uzavøel jeden pár. K trva- 
lému pobytu ve mìstì se bìhem února pøihlásilo 
26 osob, odstìhovalo se jich 16. Celkovì tedy ve 
mìstì pøibyli ètyøi obèané. Prùmìrný vìk ostrovských 
obyvatel v únoru 2009 byl 40,84 let. Celkový poèet 
obyvatel hlášených v Ostrovì (vèetnì pøilehlých 
okolních obcí) k 28. únoru 2009 byl 16 987. 

Jarní úklid bude provádìn stejnou formou jako 
loni. Odvoz objemného odpadu je rozdìlen na 
etapy s výètem ulic. Vlastníci RD a bytových jed- 
notek budou vèas informováni prostøednictvím 
svých správcù, pøedsedù sdružení a letákù. Kon- 
tejnery ve mìstì budou pøistaveny vždy v sobo- 
tu od 8.00 do 12.00 hod. 

Ulice Máchova, Odborù, Nejedlého, Èapkova, Slád- 
kova, Na Kopci: 25. dubna. Staré mìsto, ul. Staro- 
mìstská, Karlovarská, Klášterní: 30. kvìtna. Jáchy- 
movská, Bezruèova, Smetanova, Hroznìtínská, Kfe- 
ly: 6. èervna. Obce Maroltov, Vykmanov, Kvìtnová: 
20. èervna. Dolní a Horní Žïár, nová výstavba k dìt- 
skému høišti, Hluboký: 13. èervna. Moøíèov, Nad 
Nádražím, Nádražní: 27. èervna.

Upozornìní
Neukládejte odpad na stanovištích pøed pøíjezdem 
kontejneru, ani po jeho odvezení. Bude to po- 
suzováno jako nepøípustné zakládání èerné skládky. 
Svoz se uskuteèní ve spolupráci s Mìstskou policií. 
Pokud nìkdo z èasových dùvodù mobilního svozu 
nevyužije, mùže odpad odevzdat bezplatnì ve Sbìr- 
ném dvoøe, Krušnohorská 792 Ostrov.

Druhy odebíraných odpadù:
Pouze objemné odpady: vysloužilé pøedmìty z do- 
mácností, které vzhledem ke svým rozmìrùm nebo 
hmotnosti nepatøí do nádob na smìsný odpad.
Svoz není urèen pro sbìr stavebního odpadu a vý- 
robky podléhající zpìtnému odbìru (elektrospo- 
tøebièe, pneumatiky, èásti auto-vrakù, oleje, barvy, 
laky atd.). Pøispìjte k akci, která chce pomoci všem, 
kdo nemohou v prùbìhu roku odvézt velkoobje- 
mové odpady do Sbìrného dvora. Nechceme, aby 
se naše mìsto bìhem svozu stalo smetištìm. 

Nepøehlédnìte datum pøistavení kontejnerù! 

Krádeže
Neznámý pachatel odcizil v Severní ulici jízdní kolo, 
pøipevnìné k topení v chodbì domu. Policisté vypá- 
trali podezøelého 32letého muže z Ostrova, kterému 
bylo sdìleno podezøení z krádeže.

Neznámý pachatel vnikl do hotelu Krušnohor 
v Ostrovì, kde z pokladny odcizil finanèní hotovost. 
Policisté žádají pøípadné svìdky, kteøí vidìli kolem 
4.00 hod. (ráno) dne 22. února pohybovat se v okolí 
hotelu podezøelou osobu, aby toto oznámili na slu- 
žebnu policie.

Ostrovští policisté šetøí dva pøípady, kdy neznámý 
pachatel dne 7. února 2009 v noèních hodinách vnikl 
do restaurace Slunce v obci Hroznìtín, kde odcizil 
mobilní telefon a finanèní hotovost. Poté vnikl do 
restaurace U Kámoše, kde odcizil finanèní hotovost. 
Policisté po pachateli pátrají a žádají pøípadné svìdky, 
aby se ozvali na linku 158 nebo zavolali na služebnu 
(tel. 974 366 911). Celková škoda byla odhadnuta na 
více než 40 tisíc korun.

Policisté pøijali oznámení 37leté ženy, že jí z bytu 
v Hroznìtínì neznámý pachatel odcizil finanèní hoto- 
vost a mobilní telefon. Policisté zaèali pátrat a podaøilo 
se jim zadržet podezøelého 19letého muže, kterému 
sdìlili podezøení z trestného èinu krádeže. Odcizený 
mobilní telefon byl zajištìn. Zpùsobená škoda byla  
odhadnuta na èástku nepøesahující 7000 Kè.

Pytláctví
34letý muž v katastru obce Damice mìl jako myslivec 
zastøelit jelena legálnì drženou zbraní, aèkoliv k tomu- 
to nemìl žádné oprávnìní, navíc byl v jiném mysli- 
veckém revíru. Jelena si chtìl podezøelý ponechat 
pouze pro svou potøebu, èemuž nasvìdèovaly zahla- 
zené stopy ve snìhu až k rodinnému domu, kam byl 
jelen odtažen a vyvrhnut. Následný den byl jelen vy- 
stopován speciálnì vycvièeným psem a dobrovolnì 
vydán zástupci mysliveckého svazu. Ostrovští policisté 
myslivci sdìlili podezøení z trestného èinu pytláctví 
a krádeže.

Dopravní pøestupky
25letý muž z Perninku øídil v Karlovarské ulici v Ostro- 
vì osobní motorové vozidlo. Zde byl stavìn a kontro- 
lován hlídkou. Pøi dechové zkoušce byla namìøena 
hodnota 1,32 promile alkoholu v dechu. 
54letý muž øídil po ulicích Družební a Krušnohorská 
osobní motorové vozidlo. Zde byl stavìn a kontro- 
lován naší hlídkou. Pøi kontrole byla øidièi namìøena 
hodnota 1,59 promile alkoholu v dechu. 
Policisté v obou pøípadech zadrželi øidièský prùkaz, za- 
kázali další jízdu a sdìlili podezøení pro spáchání 
trestného èinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Nehoda
72letý muž øídil auto po ulici Jáchymovská ve smìru 
do centra a z nezjištìných dùvodù sjel mimo komu-
nikaci, kde nejdøív narazil do dopravního znaèení a po 
nìkolika metrech zastavil vozidlo o telefonní sloup. 
Z vozidla se zaèalo kouøit. Øidiè byl pøevezen do ne- 
mocnice, alkohol byl vylouèen dechovou zkouškou. 
Škoda byla 95 tisíc korun. 

Lumír Pála, ved. Odboru SMM

Zápis dìtí do mateøských škol v Ostrovì pro školní 
rok 2009/2010 se koná 14. a 15. dubna 2009 
dopoledne od 10.00 do 11.00 hod. a odpoledne od 
14.00 do 16.00 hod. v budovách pøíslušných mateø- 
ských škol. 

Zápis do mateøských škol

Dagmar Shánìlová, Odbor KSVS

Jarní úklid ve mìstì

Karolina Gottschierová, Odbor SMM

V Nemocnici Ostrov probíhá v souèasné dobì kom- 
plexní rekonstrukce porodních sálù. Byla zahájena 
v prosinci 2008 a na pøelomu letošního bøezna 
a dubna by mìla být dokonèena. Investice dosahuje 
výše 14 milionù korun a pøinese klientkám, budou- 
cím rodièkám, maximální pohodlí v novém útulném 
a moderním prostøedí za podmínek, které splòují 
veškeré nejmodernìjší požadavky a trendy. Celé 
prostory budou také komplexnì vybaveny novou 
pøístrojovou technikou, porodními lùžky a zaøízením. 

Nové porodní sály 
v Nemocnici Ostrov

Mgr. David Soukup, øeditel NO

Policie ÈR Ostrov

Zmìna stavu obyvatel 
mìsta Ostrova v únoru 2009

Matrika MÚ Ostrov

Vrchní inspektor nprap. Bc. Pavel Valenta

Už od kvìtna 2007 je pøi telefonickém styku s pra- 
covníky Mìstského úøadu v Ostrovì možné využívat 
telefonování po internetu (VoIP). Telefonní ústøedna 
v hlavní budovì MÚ byla rozšíøena o VoIP bránu 
a Mìstský úøad je pøipojen do VoIP sítì Viphone. Pøes 
VoIP lze na MÚ volat ze sítí všech VoIP operátorù. 
Poplatky za volání jsou u jednotlivých operátorù rùzné, 
obvykle však nižší než u hovorù na pevných linkách. 
Zcela zdarma je volání na Mìstský úøad ze sítì 
Viphone. VoIP èíslo na ústøednu MÚ je: 351 000 111. 
Volat lze i jednotlivým úøedníkùm pøímo na èísla 
351 000 xxx, kde poslední tøi èísla jsou stejná jako u stá- 
vající provolby pøi volání pøes pevnou telefonní sí�. 
Dosavadní ústøedna (a tím i veškerá telefonní èísla) 
zùstanou nadále rovnìž v provozu. V souèasné dobì 
jsou na VoIP sí� pøipojeny i nìkteré pøíspìvkové 
organizace MÚ v Ostrovì: 

Volání na MÚ 
z internetu zdarma

Telefonní èísla VoIP
Mateøská škola Ostrov, Halasova: 351 001 006
Mateøská škola Ostrov, Masarykova: 351 001 008
Mateøská škola Ostrov, Palackého: 351 001 009
Mateøská škola Ostrov, Krušnohorská: 351 001 007
Mìstský dùm dìtí a mládeže: 351 001 011
Dùm kultury Ostrov: 351 001 001
Klášter Ostrov: 351 001 003
Stará radnice Ostrov: 351 001 002
Mìstská knihovna Ostrov: 351 001 010

Mgr. Lucie Mildorfová
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Zprávy ze škol

Souèástí naší základní školy je i škola mateøská. 
Budova školky prochází v souèasné dobì nároènou 
rekonstrukcí. O loòských prázdninách byla provede- 
na modernizace poloviny objektu (elektroinstalace, 
sociální zaøízení, malování) a letos èeká na moder- 
nizace polovina druhá. Od 1. ledna 2009 jsme otev- 
øeli další tøídu, která je kompletnì vybavena novým 
nábytkem a hraèkami. V naší MŠ pracují kromì uèi- 
telek i dvì asistentky pedagoga, které se podílejí na 
zajištìní péèe o dìti se zdravotním postižením, které 
naši MŠ také navštìvují. Úzce pøi tom spolupracuje- 
me se Speciálnì-pedagogickým centrem v Karlových 
Varech a chystáme se zároveò navázat spolupráci se 
spoleèností APLA, která se zabývá autistickými dìtmi. 
Dìtem v MŠ jsou kromì klasických èinností nabízeny 
také èinnosti nadstandardní, jako jsou návštìvy 
knihovny, divadelních a filmových pøedstavení, výle- 
ty do okolí a v neposlední øadì také školy v pøírodì. 
Chtìl bych touto cestou všem pedagogickým i pro- 
vozním zamìstnancùm za jejich obìtavou práci velmi 
podìkovat. 

V únoru strážníci zjistili a vyøešili 334 pøestupkù 
a uložili za nì sankce v celkové výši 43 400 Kè. 
Porušení Obecnì závazné vyhlášky zjistili strážníci 
ve 22 pøípadech, 36 pøestupkù bylo porušení zá-
kona o pøestupcích a 276 na úseku dopravy. 
Strážníci byli v únoru úspìšní: ve tøech pøípadech 
se jim podaøilo zadržet pachatele trestného èinu 
a pøedat ho Policii ÈR. Strážníci zaèali uplatòovat 
vyhlášku o volném pohybu psù, øešili celkem 
18 pøípadù jejího porušení.

1. února 10.29 hod. Obèan Ostrova oznámil na linku 
156, že jede do Moøíèova a málem se støetl s protije- 
doucím vozidlem, jehož øidiè klièkuje po silnici. Strážní- 
kùm se podaøilo zastavit 30tiletého øidièe ze Stanovic 
a dechovou zkouškou bylo zjištìno, že vozidlo øídil po 
požití alkoholu a bez patøièného oprávnìní. 
6. února 07.25 hod. V Družební ulici došlo k dopravní 
nehodì, pøi které pachatel poškodil tøi vozidla a z místa 
nehody ujel. Stejného dne ve 12.34 hod. se strážníkùm 
podaøilo v Jungmannovì ulici najít vozidlo, kterým byla 
dopravní nehoda zpùsobena. 
8. února 20.00 hod. Na èerpací stanici, kde parkují ka- 
miony, stálo podezøelé vozidlo. Hlídka na místì zadr- 
žela 30tiletého muže z Karlových Varù, který ze zapar- 
kovaných kamionù kradl naftu. Policisté pachateli 
prokázali další trestnou èinnost spáchanou na území 
Ostrova a v Karlových Varech.
13. února 9.10 hod. V Severní ulici v jednom z domù 
spal ve výtahové šachtì pravdìpodobnì bezdomovec. 
Strážníci nalezli 54letého muže z Hroznìtína. Vìc vyøe- 
šili domluvou a muže z místa vykázali.
16. února 9.18 hod. Na základì oznámení vyjeli stráž- 
níci na Jáchymovskou ulici, kde mìlo dojít k havárii 
vozidla. 72letý øidiè z Nejdku dostal pravdìpodobnì 
glykemický záchvat. Po havárii se z vozidla zaèalo kou- 
øit; strážníci okamžitì vytáhli lehce zranìného muže 
z vozidla a odvedli jej do bezpeèné vzdálenosti, nebo� 
hrozil požár nebo exploze vozidla. Na místo se dosta- 
vili i hasièi a záchranná služba, která muže pøevezla na 
ošetøení.
19. února 9.26 hod. Strážníci zjistili, že 42letý pracov- 
ník Èeských drah je pod vlivem alkoholu a prodává na 
stanici v Ostrovì jízdenky. Pracovníci ÈD z Karlových 
Varù pak na místì ukonèili pracovní pomìr s podnapi- 
lým pracovníkem a zajistili za nìj náhradu.
23. února 17.35 hod. 22letá žena z Kadanì a o dva 
roky mladší muž ze Slovenska odcizili v supermarketu 
žvýkaèky v hodnotì 3535 Kè. 
25. února 14.53 hod. V ostrovské restauraci došlo ke 
rvaèce. Strážníci na místì zjistili, že tøi zákazníci (dva 
muži z Ostrova a žena z Merklína) odmítli zaplatit 
útratu ve výši 180 Kè. V restauraci se chovali nevhodnì 
a byli proto personálem vykázáni. Poté došlo k potyèce 
mezi majitelem a muži. Po pøíjezdu hlídky podezøelí 
muži odmítli prokázat svoji totožnost a následovat 
strážníky na služebnu. Navíc uráželi strážníky hanlivými 
výrazy a vyhrožovali jim zabitím rodiny, dìtí apod. 
Nakonec se 26letý podezøelý muž vrhl na majitele 
restaurace a došlo k fyzickému napadení, kterému se 
strážníci snažili zabránit, a tak došlo i k napadení stráž- 
níkù. Hlídce se podaøilo (i za pøispìní majitele restau- 
race) oba muže znehybnit za pomoci pout. Jeden 
z mužù, který byl pøi zákroku zranìn na ústech, pak po 
strážnících plival krev (zasáhl dva strážníky do oblièeje) 
s tím, že je nakažen hepatitidou typu C a chce, aby i oni 
se nakazili. Oba podezøelí byli pøevezeni na služebnu 
Policie ÈR Ostrov, kde si je pøevzali pracovníci Krimi- 
nální služby z Karlových Varù. Muži byli umístìni do cel 
a bylo jim sdìleno obvinìní z trestných èinù útoku na 
veøejného èinitele, výtržnictví a šíøení nakažlivé nemo- 
ci. Ke zranìní strážníkù ani jiných osob nedošlo, pouze 
se strážníci museli podrobit vyšetøení kvùli nakažení 
žloutenkou. Na mladšího z mužù soudce uvalil vazbu, 
druhý je vyšetøován na svobodì. 

ZŠ J. V. Myslbeka 
a MŠ Ostrov

Již nìkolik týdnù má Gymnázium Ostrov nové 
internetové stránky. Hlavní snahou pøi jejich tvorbì 
byla aktuálnost a pøehlednost. Nejen rodièovská 
veøejnost se tak mùže v mžiku seznámit s nej- 
aktuálnìjšími podrobnostmi ze života školy. Jestliže 
hledáte informace o výuce jednotlivých pøedmìtù, 
kliknete na stejnojmenný odkaz v levém menu. 
Naleznete zde navíc i pøehled letos vyuèovaných 

Gymnázium Ostrov
O nových úspìších studentù ètìte na 
nových webových stránkách Gymnázia

Mgr. Libor Velièka, zást. øed.

Mgr. Václav Hruška, zást. øed.

Mìstská policie Ostrov 

Bc. Pavel Èekan, velitel MP Ostrov

Naši sportovci opìt obstáli v konkurenci. V poslední 
soutìži Zimního poháru ve florbalu dívky ze 6. a 7. tøíd 
obsadily druhé místo a pøidaly tak cenné body do 
Poháru starosty mìsta. Florbalisté z prvního stupnì 
(Özdemir, Koutský, Hariš, Oláh, Samák, Choutka, 
Nguyen; Märzová, Bílková, Kubištová, Hrubá, Ram- 
bousková, Samcová, Schusterová) rovnìž zabojovali: 
chlapci skonèili na ètvrtém místì a dìvèata dokonce na 
místì druhém. Po tøi týdny reprezentovali školu haloví 
fotbalisté Klaus, Horváth, Kuèera, Filák, Koutný, Tøeštík 
M., Tøeštík L., Brichcín, kteøí po vítìzství v okrskovém 
i okresním kole podlehli soupeøùm a v krajském kole 
skonèili pátí. To tøeba hráèky a hráèe basketbalu teprve 
èeká, zatím obì družstva (ve složení Tran, Šindeláø, 

Májový trojlístek

Mgr. Naïa Èechmanová

semináøù èi kompletní nabídku kroužkù a dalších 
mimoškolních aktivit pro naše studenty. V levém 
menu se doètete také o školním vzdìlávacím plánu 
Gymnázia, projektech nebo sportovním a kulturním 
životì školy. Stránky obsahují samozøejmì i veškeré 
každodenní informace: o zmìnách v rozvrhu žákù, 
o hodnocení žákù ve všech pøedmìtech i pøehled 
plánovaných akcí školy, ty jsou pøímo v novinkách 
nebo v odkazu „mìsíèní plány akcí“. Tìmto informa- 
cím patøí menu na pravé stranì. Ti, které zajímá 
napøíklad historie ostrovského gymnázia, kliknou na 
odkaz v horním menu. Hned vedle se prostøed- 
nictvím bohaté fotogalerie mùžete do naší školy 
podívat.

Jsme rádi, že témìø dennì pøibývají zprávy o úspìších 
našich studentù. K tìm posledním patøí úèast Jana 
Hynka z oktávy A na celostátním kole fyzikální 
olympiády. Chcete-li se dozvìdìt více o Janu Hynko- 
vi i o dalších úspìších, kliknete v levém menu na 
odkaz „úspìchy našich studentù“ a v pøehledu „ga- 
lerie úspìšných studentù“ zjistíte, že Jan sbíral vý- 
znamná ocenìní po celou dobu studia i v dalších 
pøedmìtech, zejména v zemìpisu, dìjepisu a chemii. 
V této galerii nechybí ani jméno dnes už bývalého 
studenta Gymnázia, Filipa Mikschika. Nìkolikaná- 
sobný úèastník celostátních kol soutìží souvisejících 
s informaèními technologiemi se totiž na vzhledu 
nových internetových stránek významnì podílel! 

Nezbývá, než vás pozvat k návštìvì na adrese: 
www.gymostrov.cz. Vìøíme, že zde najdete vše, 
co potøebujete o Gymnáziu vìdìt, a možná i nìco 
navíc. 

Jan Hynek, student oktávy A, sbírá ocenìní po celé studium. 
Foto: Mgr. Libor Velièka

Úèastníci lyžaøského výcviku v Novém Mìstì Jáchymov
Foto: Archiv ZŠ Májová

Spruszanský, Hariš, Özdemir, Kaøízek, Liška, Choutka, 
Vyleta, Hála; Šupolová, Koptová, Pompová, Rešlová, 
Bílková, Samcová, Kubištová, Hrubá, Märzová, Bajcu- 
rová) postupují ze druhého místa do kola okresního. 
Všem patøí podìkování za reprezentaci školy. Sedmé 
roèníky absolvovaly týdenní lyžaøský výcvik v Novém 
Mìstì Jáchymov. Kromì pilování lyžaøské i snowbo- 
ardové techniky, výletu na bìžkách, závodù na svazích 
èi tematických vzdìlávacích pøednášek jim zbyl èas 
napø. i na návštìvu bazénu na Božím Daru. Pochvalu si 
zaslouží vedoucí LVVZ Jiøí Sypták a uèitelé - instruktoøi 
lyžování Monika Müllerová a Martin Buchtel, kteøí se 
našim lyžníkùm vìnovali. A co nás èeká v dubnu? 
Pøedevším pøijímací øízení pá�ákù a devá�ákù na støední 
školu a velikonoèní volno, které žáci jistì využijí nejen 
pro další vylepšení ètvrtletní klasifikace. 
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Ekocentrum 
MDDM Ostrov

Absolventi obdrží s maturitou i Europass
Zimní radovánky prùmyslovákù pomalu ustupují do 
pozadí (a� už se týkaly lednového vydaøeného matu- 
ritního plesu v prostorách karlovarského grandhotelu 
nebo nìkolika lyžaøských kurzù pro studenty prvních 
a druhých roèníkù, kteøí v rámci svého zdokonalení 
vyrazili na Boží Dar i pøilehlé stránì Krušných hor), 
s poèátkem jara se pøedevším studenti ètvrtých roè- 
níkù zaèínají pøipravovat na nejdùležitìjší okamžiky 
studia. 

Už 3. dubna se pokusí zdolat první pøekážku v cestì 
za maturitním vysvìdèením: písemnou maturitní 
zkoušku z èeského jazyka, o pár dnù pozdìji èeká 
studenty oboru Technické lyceum písemná maturitní 
zkouška z matematiky a v druhé polovinì mìsíce se 
všichni pokusí získané studijní vìdomosti realizovat 
do praktických maturit z odborných pøedmìtù, jed- 
nodenních nebo dlouhodobých. Na samém konci 
støedoškolského studia obdrží absolventi nejen 
maturitní vysvìdèení, ale také Europass, dodatek 
k osvìdèení v èeském a anglickém jazyce. Tento cer- 
tifikát vypovídající o dosavadní kvalifikaci by mìl 
bývalým studentùm naší školy usnadnit jejich za- 
èlenìní do nového prostøedí, pokud se stìhují za 
studiem nebo prací v celém unijním regionu, zároveò 
by jim mìl pomoci najít zamìstnání odpovídající 
kvalifikaci a zkušenostem. Europass vydává v naší 
republice pouze Národní ústav odborného vzdìlá- 
vání a pro absolventy, za nìž požádá škola je vy- 
stavení tohoto dokladu bezplatné. Je pravdou, že 
tento dokument nenahrazuje doklad o maturitní 
zkoušce, ale ruku v ruce s ním otevírá možnosti, 
o jakých se pøed rokem 1989 nikomu z nás ani 
nesnilo. 

20. února 18.29 hod. Jednotky Ostrov, Jáchymov, 
Boží Dar a HZS Karlovy Vary vyjely k požáru zá- 
jezdního autobusu na silnici nad Jáchymovem. Všich- 
ni cestující stihli bezpeènì vystoupit. Autobus byl 
požárem, sálajícím teplem a kouøem znièen.

Blížící se jaro s sebou pøináší slunce, teplo, ale také 
neblahé prùvodní skuteènosti jako povodnì z tající 
snìhové pokrývky hor. V našich oblastech nejsou 
tyto jevy moc rozšíøené, nejvíce bývá zasažena obec 
Kfely, místnì i Kvìtnová a Maroltov. Další a zároveò 
nebezpeènìjší jev je sucho. Požár louky, kde je stará 
suchá tráva, se s trochou vìtru velmi rychle šíøí, z ma- 
lého ohýnku je najednou velký požár. Setkáváme se 
i s úmyslným vypalováním travnatých porostù. Pøipo- 
mínám, že tato èinnost je zakázána a je následnì po- 
kutována, nehledì na to, že se oheò nejednou vymkl 
kontrole a znièil vše, co mu pøišlo do cesty. Proto buï- 
te ostražití a nevystavujte sebe ani své okolí takové- 
mu nebezpeèí, mùžete pøijít i o svùj majetek. Pokud 
nìjaký požár zpozorujete, volejte ihned linku 150 
(národní tísòová linka hasièù) nebo 112 (linka tísòo- 
vého volání, všechny složky). 
Více na: www.hasiciostrov.wz.cz. 

Na zaèátek kvìtna pøipravujeme ve spolupráci 
s DK Ostrov Jarní klášterní slavnosti, napø. vý- 
stavu hasièské techniky, ukázky požárního spor- 
tu a další pøekvapení. 

Sraz hráèských klubù

5. roèník srazu pøíznivcù her RPG ve stylu Draèího 
doupìte. Zúèastní se hráèi z celé ÈR. Noví zájemci se 
mohou informovat v Ekocentru. 
Den otevøených dveøí 

V rámci Dne Zemì (info: viz program MDDM) zveme 
dìti mateøských a základních škol.
Vìdomostní test pro veøejnost
Každý týden zveøejníme na nástìnce jednu otázku, 
týkající se zvíøat chovaných v Ekocentru. Všichni ná- 
vštìvníci se mohou do soutìže zapojit vyplnìním 
a odevzdáním odpovìdní kartièky se jménem a pøí- 
jmením, adresou a tel. èíslem. Na konci mìsíce bu- 
dou z úspìšných øešitelù vylosováni tøi výherci, jejichž 
jména budou zveøejnìna v OM. 
Pøímìstský pøírodovìdný tábor
Termíny: I. 13. 7. až 17. 7., II. 17. 8. až 21. 8. 
Cena 900 Kè
Pøihlášky na pøímìstský pøírodovìdný tábor si vy- 
zvednìte v MDDM.
Prohlídky pro veøejnost: so, ne 9.00-12.00 a 13.00-
17.00 hod. Bezplatná prohlídka venkovní èásti a cho- 
vatelských pracoven. Mimo tuto dobu možno do- 
mluvit prohlídky telefonicky.
Informace: Ekocentrum po-èt 9.00-18.00 hod., 
pá 9.00-17.00 hod. (tel. 353 842 389, 731 615 658), 
e-mail: eko@eko.mddmostrov.cz. 

17. až 19. dubna

22. dubna 9.30-13.00 hod.

Krajské kolo železnièních modeláøù

Vítìzové postoupí do republikového finále. 
Velikonoèní prázdniny

Pro dìti i dospìlé: mùžete si vyzkoušet tradièní veli- 
konoèní øemesla (pomlázky, zdobení a drátování 
kraslic ad.), nezapomeòte si pøinést vyfouknutá vajíè- 
ka a pøezùvky.
Výtvarná soutìž „Velikonoce jako za babièky“
Výsledky budou vyhlášeny a ceny pøedány ve ètvrtek 
9. dubna. Všechny práce budou vystaveny v MDDM 
ve všední dny od 6. do 17. dubna.
Velikonoèní fotbalový turnaj na minihøišti

Turnaj pro ètyøèlenná družstva ve vìku od 9 do 15 let. 
Pøihlaste se v MDDM do 9. dubna.
Otevøená høištì a herny: 9. a 10. dubna 9.00-18.00 
hod. Fotbal, tenis, nohejbal, basketbal, v hernách 
stolní tenis, airhockey, elektronické šipky, stolní hokej 
a deskové hry.
Zlatá udice

Krajské kolo pøeboru mladých rybáøù. Sobota: soutìž 
v rybolovných technikách, nedìle: lov ryb.
Den Zemì

Soutìž jednotlivcù i škol ve sbìru starého papíru, pla- 
stových lahví, víèek z PET lahví, monoèlánkù, plasto- 
vých kelímkù a hliníkových uzávìrù z jogurtù a novì 
i vysloužilých elektrospotøebièù (poèítaèù, mobilù, že- 
hlièek, fénù, rádií apod.). Spousta soutìží o ceny, 
vìdomostní test pro každého o zvíøatech chovaných 
v EC, ekojízda, jízda na koních Castila Moøíèov, Eko- 
dílna (malování na asfalt), výrobky z papírového odpa- 
du a lepenky, tøídìní víèek a sešlapávaní PET lahví na 
èas, Maxidomino a Dìtské slyšení se zástupci MÚ 

4. dubna 9.00 hod., klubovna  MDDM Ostrov

Velikonoèní zvyky a lidová øemesla
9. dubna 9.00-12.00 hod., MDDM

10. dubna 9.00-12.00 hod., minihøištì MDDM 

18.-19. dubna

22. dubna 14.30-17.00 hod., areál Ekocentra

MDDM Ostrov

SPŠ Ostrov 

Mgr. Libor Háèek 

Václav Hraba, ved. Ekocentra

Ostrov. Vstupenkou bude potvrzená úèastnická karta. 
Pro nejlepší sbìraèe chystáme pøekvapení.
Pokyny ke sbìru: pevnì svázané balíky papíru (nej- 
lépe tøídìného) se budou vážit pøímo na místì. Plasto- 
vé lahve je nutné nejdøíve sešlapat (mohou být i s na- 
šroubovanými uzávìry), spoèítat, vložit do plastových 
pytlù a zavázat. Víèka od PET lahví spoèítat, donést 
nejlépe v igelitové tašce. Kelímky a hliníkové uzávìry 
z jogurtù: omyté kelímky zasuòte do sebe, omytá víèka 
provleète nebo alespoò složte na sebe. 
Plavecké kurzy: duben až èerven
Vždy od 16.00 do 17.00 hod. Pøihlaste se v MDDM 
v pracovní dny od 8.00 do 18.00 hod.
7. dubna Neplavci 
8. dubna Rodièe a dìti
9. dubna Neplavci
Slet èarodìjnic a èarodìjù

Zveme dìti i dospìlé na sabat. Malí èarodìjové i èa- 
rodìjnice absolvují výuku v èarodìjné škole Alamíry 
Paznechtové (tanec, èarování, vìštìní, zaklínání, ovlá- 
dání koštìte). Pøipravena bude i volba královny saba- 
tu, pálení nejošklivìjší èarodìjnice a nakonec opékání 
buøtù. Další informace na plakátech.
Sportovní høištì, minihøištì, minigolf
Fotbal na minihøišti, tenis, fotbal, basketbal, volejbal 
a nohejbal na víceúèelovém høišti za pøíznivého poèasí 
po-pá do 19.00 hod., so, ne 10.00-18.00 hod. Ve 
stejnou dobu je otevøen i minigolf a venkovní stolní 
tenis.
Herna MDDM
Poèítaèové hry, elektronické šipky, stolní hry (hokej, 
fotbal), kuleèník (pro starší 12 let) a airhockey: všední 
dny 14.00-19.00 hod. 
Letní tábor Manìtín
Nabízíme dìvèatùm i klukùm od devíti let letní tábor 
v krásném prostøedí Manìtínska.
Termíny: I. 30. 6. až 13. 7., II. 13. 7. až 26. 7., III. 26. 7. 
až 8. 8., IV. 8. 8. až 21. 8. Cena 3000 Kè
Pøímìstský sportovní tábor
Termíny: I. 20. 7. až 24. 7., II. 27. 7. až 31. 7. Cena 750 
Kè. Pøihlášky k dispozici v MDDM.  Informace: po-pá 
8.00-18.00 hod. v MDDM (tel. 353 613 248). 

30. dubna 17.00 hod., okolí Ekocentra

Šárka Märzová, ved. odd. MDDM

Ostrovští hasièi v únoru

Pavel Všelko, JSDH Ostrov

Foto: Archiv JSDH Ostrov 

Únor znamenal pro naše hasièe 12 událostí, 
z nichž byly ètyøi požáry, ètyøi dopravní nehody, 
dvì technické pomoci, jeden únik látek a jeden 
planý poplach.

 

3. února 2.55 hod. Požár sklepa v obytném domì 
v ulici U Trati v Karlových Varech Bohaticích. Vlivem 
požáru došlo k zadýmení celého prostoru chodby 
domu. Tøi osoby bylo nutno evakuovat pomocí 
výškové techniky.

Výbìrem:

16. února 9.27 hod. Nahlášen požár osobního 
vozidla po dopravní nehodì na ulici Jáchymovská. 
Jednalo se o vodní páru z chladièe terénního vozu, 
který pøi nehodì narazil do sloupu. Zranìného øidièe 
ošetøili strážníci Mìstské policie Ostrov, kteøí na 
místo dorazili jako první, následnì byl øidiè pøedán 
záchranné službì.

Foto: Archiv JSDH Ostrov 
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Lubomír Zeman: Objevovat je krásné 

Jaký mìl prùzkum zámku prùbìh?

Co byste oznaèil za nejvìtší historickou 
hodnotu zámku?

Považujete nìkterý objev 
za mimoøádnì významný?

Považujete Palác princù za vhodný pro 
Mìstskou knihovnu?

Stavebnì historický prùzkum se bìžnì skládá z nìko- 

lika èástí. Základem je archivní rešerše a prùzkum 

v terénu. Výsledkem je stavební analýza objektu 

a památkové hodnocení dochovaných èástí objektu. 

Na celém tomto procesu pracovaly v Ostrovì nej- 

významnìjší kapacity Èeské republiky: Pavel Zahrad- 

ník, Petr Macek a Michal Patrný. Objekt se musel 

zmapovat v jednotlivých èasových obdobích. Museli 

jsme urèit, jaká èást zámku z kterého období pochází 

a pak bylo zapotøebí zpracovat všechny dohledané 

informace z hlediska památkové péèe. Tyto okolnosti 

jsou podstatné pøi samotných úpravách budov, aby 

nedošlo k jejich znehodnocení.

Od 18. století patøil zámek mezi špièková šlechtická 

sídla. Vliv jeho architektury se odrazil v celé støední 

Evropì. V Ostrovì byla, jako vùbec první v èeských 

zemích, použita francouzská typologie šlechtických 

sídel. Památkovì je to tedy velice hodnotná stavba. 

Palác princù vyzdvihuje jeho spojení s bádenským 

rodem. Je také stavbou vysunutou do zámecké za- 

hrady, ta u nás v tehdejší dobì nemìla obdoby. Sa- 

mozøejmì je tu také Zámecký park, tehdy zámecká 

zahrada, která byla jak v raném, tak i pozdním baroku 

nazývána osmým divem svìta.

Podaøilo se nám dohledat místnost v Paláci princù, 

kde stávala tzv. vévodská neboli knížecí lázeò 

z 18. století. To byla pro šlechtické paláce mimoøádná 

záležitost, v podstatì jde o raritu. Tamtéž se nám 

podaøilo objevit také toaletu, tedy takový zachovalý 

barokní vestavìný záchod. Obojí by mìlo zùstat za- 

chováno i v rekonstruovaných prostorách knihovny 

a ètenáøi si budou moci vše prohlédnout. I když prù- 

zkum už byl ukonèen, bìhem stavebních prací mùže 

napøíklad pøi odkrytí omítek dojít k dalším nálezùm 

a budou provádìny další prùzkumy, které nazýváme 

Operativní dokumentace.

Z hlediska stavebních dispozic je možné do budovy 

situovat i to, co by nebylo možné umístit do zámku. 

Díky nìkdejším pøestavbám jsou prostory Paláce 

princù k takovému úèelu vhodné. Navíc se tu hned 

nabízí možnost posadit se s vypùjèenou knihou do 

zámecké zahrady, jejíž atmosféra ke ètení pøímo 

vybízí. Rozhodnì bude prostor paláce využitý lépe 

než teï. Dnes se èlovìk prochází dílnami prùmyslové 

školy a vidí, jak jsou napøíklad ve zmínìných knížecích 

lázních soustruhy. K historickému významu takového 

místa to není pøíliš adekvátní využití.

Po déle než rok trvajícím bádání byl ukonèen stavebnì historický prùzkum ostrovského zámku. Prohledávání archivù a detailní prozkoumání tohoto 
významného objektu s sebou pøineslo zajímavé nálezy a hodnotná zjištìní. Na výsledky, které stavebnìhistorický prùzkum pøinesl, jsme se zeptali 
Lubomíra Zemana.

Marie Antonie pocházela ze španìlské královské 
vìtve starého šlechtického rodu Bourbonù a v roce 
1833 se stala druhou manželkou Leopolda II., velko- 
vévody Toskánského. Znalci ostrovské historie vìdí, 
že právì Leopold II. byl od roku 1861 po tøi období 
starostou mìsta Ostrova a jeho neobyèejná štìdrost 
vùèi Ostrovu je dobøe známá. Podobnì velkoryse 
vystupovala také Marie Antonie, která mimo jiné vý- 
raznì podporovala opravy a provoz nejen gymnázia, 
ale celého klášterního areálu. Na opravu gymnazi- 
álních budov vìnovala 4000 zlatých a v souvislosti 
s opravou koleje dala také obnovit oltáø sv. Antonína 
Paduánského v klášterním kostele. Spolu s manželem 

Klášterní zahradu ozdobí obelisk velkovévodkynì 
Marie Antonie

Ing. Marek Poledníèek, øeditel DK Ostrov

„Objevování bylo to nejkrásnìjší. 
Podaøilo se pøi nìm najít podstatu 
objektu,“ øekl Lubomír Zeman

Jak byste spoleènou práci na 
prùzkumu shrnul? 
Každý prùzkum takového historického komplexu je 

vzrušující a pøinese øadu nových, èasto neèekaných 

informací. To platí i o samotném zámku, kde se poda- 

øilo odhalit základní vývojové schéma i pozùstatky 

nejstarších gotických èástí. Dosud jsme o vývoji zám- 

ku nemìli mnoho informací, dnes již víme více a po 

prùzkumech bìhem stavebních prací se dozvíme 

ještì více. Jde jen o to, stavbu pøeèíst. Špatné je, když 

se historická stavba nepøeète, nedešifruje a pak zùstá- 

vají jenom pouhé otazníky, nejhorším pak je, když 

stavba zanikne bez patøièné dokumentace, bez toho, 

abychom se o ní cokoliv mohli dovìdìt a budoucím 

generacím zachovat alespoò povìdomí o zaniklé pa- 

mátce. Proto jsou stavebnì historické prùzkumy tolik 

dùležité. S historikem architektury 
Lubomírem Zemanem hovoøila Amélie.

Vysvìtlivky k èlánku na stranì 1:

balustráda: sloupkové zábradlí

cvikl: výplòová plocha omezená tøemi rovnými 
(nebo zakøivenými) stranami 

fronton: prùèelní štít bez oken nebo trojúhelníkový 
èi obloukový štít nad portálem èi oknem 

nika: pravoúhlý nebo okrouhlý výklenek v tlouš�ce 
zdi 

pilastr: plochý hranatý výstupek ve stìnì s pøede- 

podpoøila znovuotevøení gymnázia vèetnì hostiny 
pro úèastníky oslav dne 1. øíjna 1863. Na své nákla- 
dy dala velkovévodkynì opravit také pohøební kapli 
sv. Anny a novì dala zøídit oltáø sv. Josefa z Calasanzy, 
zakladatele øádu piaristù. Ostrovskému školství vìno- 
vala dluhopis na 10 tisíc zlatých s roèním výnosem 
500 zlatých. Ostrov tak paradoxnì okusil, vzhledem 
k èeské averzi vùèi Habsburkùm, pøedevším štìdrost 
a šlechetnost tohoto rodu. Je na nás, abychom klad- 
né osoby našich dìjin pøipomínali. Umístìní obelisku 
Marie Antonie v zahradì kláštera, který tolik podpo- 
rovala, je tou nejvhodnìjší pøíležitostí. 

vším dekorativní funkcí (plochý, do zdi zapuštìný 
pilíø, který má patku, døík a hlavici) 

rizalit: èást budovy vystupující pøed ostatní prùèelí, 
vyzdìná v plné hmotì od základù a rozšiøující její 
pùdorys (pøi vìtším pøedstupu se již mìní na køídlo 
budovy)

tektonika: nauka o stavebních konstrukcích (za vzor 
tektonické architektury se považuje staroøecká a go- 
tická architektura)

V èervnu roku 2007 jsme vás informovali o tom, že ostrovští manželé Køepelovi zachránili žulový 
obelisk, který pøed 110 lety oznaèoval zahradu velkovévodkynì Marie Antonie. Skoro zázrakem se 
tento zlomek historie nestal základem nebo jinou èástí zahradní architektury.

Palác princù s obnoveným schodištìm                                                                                                                        Foto: Lubomír Zeman



a Tomáš Sütteovi, Zdenìk Vondrák, Petr a Luboš 
Modrovièovi. 

Neménì zajímavou souèástí výstavy budou makro- 
fotografie zajímavých detailù minerálù. Autorem je 
mineralog a fotograf Karel Køížek z Telèe. Nad krá- 
sou, kterou autor nalézá na pouhém centimetru ka- 
mene, se tají dech. Tøešnièkou na dortu pak mùžeme 
nazvat nìžné krajkové motivy, které doplní výstavu .

drahokamové odrùdy køemene, leštìné acháty a dra- 
hé kameny (døíve „polodrahokamy“) z okolí Kláš- 
terce nad Ohøí. Návštìvníci výstavy mohou dále 
zhlédnout leštìné ukázky zástupcù prvohorních jeh- 
liènanù, araukaritù a kapradin psaronií ze Žluticka. 
Každý z vystavených exponátù mùže zaujmout svým 
vzhledem, a� už tvarem, nebo barevností. Vybrané 
vzorky vhodnì reprezentují oblast Krušnohoøí a okolí 
mìsta Ostrova do vzdálenosti cca 40 km. Skrytou 
krásu neživé pøírody pøedstaví ostrovští sbìratelé Petr 
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Klášterní slavnosti v Ostrovì
Zahájení výstavní sezóny se uskuteèní 
ve ètvrtek 23. dubna v 17.00 hodin. 
Pøijïte si prohlédnout Letohrádek 
zaplnìný výtvarnými díly nových výstav 
a poslechnout si vynikajícího hobojistu 
Vodòanského.

V prvním patøe Letohrádku pøedstavíme výbìr 
obrazù, kreseb a grafických listù pøedèasnì zesnulé 
regionální autorky (1949-2007), která se vìnovala 
také textilnímu designu. Retrospektivní výstava 
potìší pøedevším milovníky realistické malby.

aneb 
Výstava v grafickém kabinetu v pøízemí Letohrádku je 
tak trochu „srdeèní“ záležitostí. S myšlenkou celého 
projektu pøišel Milan Humplík, sbìratel ex-libris 
a nutno øíci, že našel velmi rychlou a poèetnou ode- 
zvu. V kabinetu budou k vidìní díla dvaceti výtvarníkù 
z Ostrova, Karlových Varù, ale i Chodova, Sokolova 
a Lokte. Rozmanitý soubor kreseb, grafických listù 
a fotografií je spoleèným dárkem jedné naší milé 

Danuše Nožièková: Výbìr z tvorby

Narozeninové pøekvapení
Poznáte, komu je tato výstava vìnována?

kolegyni k jejímu oblému jubileu. Nechci zde plodit 
oslavný èlánek s výètem zásluh této paní, nebo� není 
milovnicí formálních poct. Myslím, že k identifikaci 
postaèí napsat jen pár slov:

Bez této paní bychom nevìdìli tolik o dìjinách mìsta 
Ostrova. 
Bez ní by neexistovala galerie v Letohrádku se svými 
sbírkami v takové podobì, v jaké ji známe dnes.
Bez jejího podílu bychom nemìli tak krásné histo- 
rické expozice v klášterním okrsku a neexistovala by 
sbírka porcelánu ze zaniklé ostrovské porcelánky.
Uhodli jste? 

Pokud budete mít chu� pøipojit se s blahopøáním První 
dámì Letohrádku, zúèastnìte se neformální vernisá- 
žové oslavy 23. dubna v podveèer. (A komu se to 
nepodaøí, dozví se jméno oslavenkynì v pøíštím èísle 
Ostrovského mìsíèníku.) 

Letohrádek Ostrov, poboèka Galerie umìní Karlovy 
Vary, tel. 353 842 883, 737 072 522, e-mail: 
letohradek@galeriekvary.cz, www.galeriekvary.cz. 
Otevøeno: støeda-nedìle 13.00-17.00 hod. Výstavy: 
od 23. dubna do 5. èervence 2009

Výstavu minerálù, fotografií a palièkované krajky je 
možno navštívit od 17. dubna do 20. kvìtna v kostele 
Zvìstování Panny Marie v Ostrovì dennì mimo 
pondìlí od 9.30 do 12.30 a od 13.00 do 18.00 hodin. 
Na vernisáži v pátek 17. dubna od 17.30 hod. bude 
promítnuta a slovem doplnìna prezentace o loka- 
litách minerálù v Krušnohoøí. Pozoruhodné jsou ex- 
ponáty krystalovaných minerálù z krušnohorských 
lokalit: hematity z Horní Blatné, Hradištì a Mýtinky, 
turmalíny ze Smolných pecí, aragonity z Ostrova, 

V posledních letech stále roste zájem o víken- 
dové akce nejen pro rodiny s dìtmi. Stálé oblibì 
se tìší nejrùznìjší pouti a mìstské slavnosti.  
Proto jsme se i my rozhodli pøidat do kalen-
dáøe ostrovských kulturních akcí novou tradici: 
Klášterní slavnosti. 

www.dk-ostrov.cz. 

Místem konání je klášterní zahrada v klášterním 
areálu v Ostrovì a datem konání je nedìle 3. kvìtna. 
Poèátek kvìtna jsme nevybrali náhodou. Hlavním 
dùvodem jsou svátky, které se k tomuto období pojí. 
Jednak je to svátek sv. Floriána, kterému je zasvìcena 
jedna z kaplí a je zde také svátek Panny Marie Vìrné, 
jejíž socha nìkolik set let pøináší své milosti - døíve 
v klášterním a dnes ve farním kostele. Dùležitý je také 
fakt, že poèátek kvìtna je již skuteèných zaèátkem 
turistické sezóny a je výrazným protipólem termínu 
Michaelské pouti, která se naopak koná k závìru 
turistické sezóny. 

Klášterní slavnosti budou zahájeny v 10.00 hod. 
odhalením obelisku velkovévodkynì Marie Antonie, 
manželky velkovévody Leopolda II. Toskánského  
(více na stranì 6). Souèástí slavnostního zahájení 
bude pøedstavení souboru ZUŠ pod vedením Lucie 
Velièkové, Ostrovské povìsti. Na flétny zahraje 
soubor ZUŠ Jiøího Klauka. V dalším programu 
vystoupí hudební slupiny Trepka, Tuláci a Petr nebo 
Pavel. Pro dìti je pøipravena interaktivní pohádka 
O Èervené Karkulce, vystoupení na chùdách, lu- 
kostøelba, sokolníci a koníci Obèanského sdružení 
Ostrovský Macík.

Jelikož se slavnosti konají u pøíležitosti svátku patrona 
všech hasièù sv. Floriána, hlavním organizaèním 
partnerem akce se stal Sbor dobrovolných hasièù 
v Ostrovì. Dìti si budou moci prohlédnout hasièskou 
techniku a jsou pro nì pøipraveny nejen zajímavé 
ukázky, ale také nejrùznìjší soutìže. Pokud se po- 
vede poèasí, mìly by být zlatým høebem programu 
vyhlídkové lety na upoutaném horkovzdušném 
balónu.

Podrobný program naleznete na poslední stranì 
tohoto èísla Ostrovského mìsíèníku nebo na 
webových stránkách 

Ing. Marek Poledníèek, øeditel DK Ostrov

Letohrádek Ostrov otevírá!

Bc. Kateøina Rejchrtová, kurátorka galerie

Skrytá krása minerálù
Èasto po nich chodíme, ani si jich ve své lhostejnosti nevšímáme. Pøesto je v nich ukrytá krása. Drahé kovy a kameny jsou jedny z nejpozoruhodnìjších darù 
pøírody. Svými kvalitami a estetickými vlastnostmi vždy pøitahovaly lidskou pozornost a záhy zaujaly mezi ostatními pøírodninami zvláštní postavení. Blízká 
oblast Krušnohoøí a Slavkovského lesa patøí k významným oblastem výskytu minerálù v Èeské republice. To úzce souvisí se slavnou hornickou tradicí kraje 
v minulosti u nás a ve støedoevropském regionu. Drahé kameny z  Ciboušova byly tìženy již v dobì vlády císaøe Karla IV. a pravdìpodobnì i Rudolfa II., byly 
použity k výzdobì kaple sv. Køíže na Karlštejnì a Svatováclavské kaple v chrámu sv. Víta v Praze. Krušnohorská nalezištì se nacházejí ve støední èásti Krušných 
hor zhruba mezi Vejprty a Chomutovem.

Bc. Lubomír Modroviè

Danuše Nožièková: Ohøe, 90. léta, olej
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DVD kino a kino dìtí
5. dubna 15.00 hodin, vstupné 25 Kè, 71 minut

Pásmo pohádek pro nejmenší diváky:
Mùj kamarád tiká, Krtek a medicína, Dorotka a zpì- 
vák, O Kanafáskovi: Jak hráli fotbal, Krtek a zelená 
hvìzda, Èarodìjné pohádky: Honzíèek

12. dubna 15.00 hodin, vstupné 25 Kè, 75 minut

Loutková pohádka Jiøího Trnky o princi Bajajovi

19. dubna 15.00, vstupné 25 Kè, 60 minut

Pásmo pohádek pro nejmenší diváky:
Krtek v Zoo, Krtek a paraplíèko, Brouèci: Jak Skok 
a Kuk bojovali, Stavitelé pyramid, Kouzelný dìdeèek, 
Jak šli spát

26. dubna 15.00 hodin, vstupné 25 Kè, 63 minut

Pásmo pohádek pro nejmenší diváky:
O ebenovém koni, Jo, ti kluci vzduchoplavci, Toulavé 
telátko, Míèek flíèek, Krtek a autíèko

KRTEK A MEDICÍNA

BAJAJA

S KRTKEM DO POHÁDKY I.

O EBENOVÉM KONI

2. a 3. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 80 Kè, 103 minut, èeská verze

 Premiéra
Život superpsa Bolta je plný dobrodružství, nebezpeèí 
a nástrah, pøinejmenším tehdy, pokud bìží kamery. 
Opravdové dobrodružství ale zaèíná pøi cestì napøíè 
skuteènou Amerikou. 
Produkce: USA. Žánr: Animovaný, rodinný

3. a 4. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 65 Kè, 96 minut, èeské titulky (*15)           

 Premiéra
Georgie Clooney a Brad Pitt se setkávají v netradièní 
èerné špionážní komedii. Harry a Chad, dva pros�áèci, 
se dostanou k rukopisu o práci v CIA. Oba v tom vidí 
bájeènou pøíležitost, jak pøijít k nìjaké hotovosti, a tak 
nelení a svùj objev nabídnou Rusùm! 
Produkce: USA. Žánr: komedie

4. a 5. sobota a nedìle, 17.30 hod.
Vstupné: 75 Kè, 92 minut, èeské titulky (*15)                   

 
Premiéra
Každá válka má svùj zaèátek. Tøetí díl série se zabývá 
podstatou krvavého boje mezi aristokratickými upíry 
a barbarskými Lycany (vlkodlaky), který se táhne už 
po staletí. 
Produkce: USA. Žánr: akèní, horor

9. a 10. ètvrtek a pátek, 17.30 hod.
Vstupné: 75 Kè, 90 minut        

 Premiéra
Nový èeský film režiséra Ivo Trajkova s Davidem 
Švehlíkem v hlavní roli. Narození Josefa Bárty provází 
vìštba, zemøe ve vìku 29 let. A je mu právì tolik, když 
ho opustí žena i se synem, a jeho svìt se hroutí. Zdá 
se, že s novou láskou nalezl i nový smysl života, ale 
dramatický sled událostí vystaví Josefa zkouškám, 
které mu pomohou zmìnit sebe i svùj osud. 
Produkce: ÈR. Žánr: drama

10. a 11. pátek a sobota, 20.00 hod.
Vstupné: 65 Kè, 121 minut, èeská verze (*12)        

 Premiéra
Dlouho oèekávaný napínavý film vypráví skuteèný 
pøíbìh plukovníka Clause von Strauffenberga (Tom 
Cruise), který stál v èele rozsáhlého protinacistického 
spiknutí, jehož hlavním cílem mìla být likvidace 
Adolfa Hitlera a odstavení jeho nejvìrnìjších spolu- 
pracovníkù od moci. 
Produkce: USA. Žánr: drama

11. a 12. sobota a nedìle, 17.30 hod.
Vstupné: 65 Kè, 90 minut, èeské titulky     

 Premiéra
Plány se mìní. Sny zùstávají. Mladá Lauryn (Mary 
Elizabeth Winstead) pomáhá bratrovi v autoservisu. 
Souèasnì ale trénuje na zkoušky do taneèní školy 
v Chicagu. Když ji odmítnou, sežene si práci v ta- 
neèním klubu. Místní DJ Russ ji jednou uvidí pøi tanci 
a prosadí, aby dostala šanci naostro… 
Produkce: USA. Žánr: hudební, taneèní

BOLT - PES PRO KAŽDÝ PØÍPAD

PO PØEÈTENÍ SPALTE

UNDERWORLD 3: VZPOURA LYCANÙ

OCAS JEŠTÌRKY

VALKÝRA

DOKAŽ TO!

16. a 17. ètvrtek a pátek, 17.30 hod.
Vstupné: 65 Kè, 94 minut, èeské znìní    

 Premiéra
V království, které postihla krize, se narodí Zoufálek. 
Malý myšák s velkýma ušima, který se zcela vymyká 
myšímu spoleèenství, protože: nebojí se koèek 
a pastí, knížky nežere, ale ète, sní o tom, že se stane 
rytíøem, a navíc mluví s lidmi, tedy s princeznou. 
Produkce: USA. Žánr: dobrodružný,animovaný

17. a 18. pátek a sobota, 20.00 hod. 
Vstupné: 60 Kè, 108 minut, èeské titulky 

 Repríza
Idylický øecký ostrov, holka na vdávání, jedna potrhlá 
matka, tøi potenciální otcové a nesmrtelná ABBA. 
Tvùrci pùvodního muzikálu se „své dítì“ rozhodli 
pojmout jako celoveèerní film. A aby Mamma Mia! 
na støíbrném plátnì dostala punc mimoøádnosti, 
obsadili do hlavních rolí Meryl Streep a Pierce 
Brosnana. 
Produkce: USA. Žánr: muzikál

18. a 19. sobota a nedìle, 17.30 hod.
Vstupné: 65 Kè, 114 minut, èeské titulky (*15)       

 Premiéra
Když jedno z vyšetøování zavede pøímoèarého agenta 
FBI Roye Claytona (Guy Pearce) na stopu nebezpeè- 
ného mezinárodního spiknutí, zdá se, že všechny 
stopy vedou k bývalému veliteli amerických spe- 
ciálních operací, dùstojníkovi Samuri Hornovi (Don 
Cheadle)… 
Produkce: USA. Žánr: thriller

23. a 26. ètvrtek až nedìle, 17.30 hod.
Vstupné: 75 Kè, 105 minut       

 Premiéra
Komediálnì ladìná pohádka. Co se stane, když si 
princezna Aneta nechce vzít prince Jeronýma? Bude 
svatba, válka, nebo peklo na zemi? V hlavních rolích 
Tereza Voøíšková a Jiøí Mádl. 
Produkce: ÈR. Žánr: pohádka

24. a 25. pátek a sobota, 20.00 hod.
Vstupné: 60 Kè, 119 minut, èeské titulky (*15)         

 Premiéra
Poprvé od Titaniku se spolu pøed kamerou sešli jeho 
protagonisté Leonardo DiCaprio a Kate Winslet. 
Mladí manželé Frank a April sice žijí nevzrušivý život 
americké støední tøídy jako jejich sousedé, ale sami 
cítí, že do tohoto prostøedí nepatøí. April neláká 
kariéra ochránkynì domácího krbu, chce se stát he- 
reèkou v Paøíži. Ani Frank není spokojený v práci, ale 
radìji se oddává alkoholu a vnadné kolegyni. Hroutí 
se jejich spoleèné plány a touhy, upadá i jejich vztah.  
Produkce: USA. Žánr: drama

30. 4. a 1. 5. ètvrtek a pátek, 17.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 109 minut, èeské titulky (*12)         

 Premiéra
Aneb: Jak se utopit za velkou louží. Sidney pracuje 
v Londýnì jako novináø pro nepøíliš úspìšný bulvární 
plátek, neèekanì pøijde pøekvapivá nabídka od šéfre- 
daktora prestižního newyorského èasopisu. Sidney 
souhlasí a vrhá se po hlavì do víru newyorských 
veèírkù… 
Produkce: Velká Británie. Žánr: komedie

PØÍBÌH O ZOUFÁLKOVI

MAMMA MIA!

ZRÁDCE

PEKLO S PRINCEZNOU

NOUZOVÝ VÝCHOD

JAK SE ZBAVIT PØÁTEL A ZÙSTAT 
ÚPLNÌ SÁM

kulturní pøíloha 5/2008

Každá desátá výpùjèka zdarma

Pùjèovna 
DVD

DOMU KULTURY OSTROV

SOBOTNÍ VÝPÙJÈKY SE VRACÍ AŽ V PONDÌLÍ - 
ZA CENU JEDNOHO DNE

NA DVD U NÁS NAJDETE 
TYTO NOVINKY:

Pøipravujeme na kvìten:

KAMARÁDOVA HOLKA, VÉVODKYNÌ, 
EL PASO, SEDM ŽIVOTÙ

KÓD SMRTI
Jeho pravidla. Jeho cesta. Žádné výjimky.

MAX PAYNE
Zbavit New York špíny není èistá práce.

ZRCADLA
Kiefer Sutherland stojí tváøí v tváø mohutným 
silám zla.

DÌTI NOCI
Film Michaely Pavlátové s Jiøím Mádlem a Mart- 
hou Issovou v hlavní roli

RALLYE SMRTI
Vítejte na rallye smrti.

QUANTOM OF SOLACE
Daniel Craig se vrací jako James Bond!

KATYÒ
Pøíbìh o zloèinu, který mìl zùstat zapomenut

PEKLO S PRINCEZNOU
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Pøipravujeme

4. a 5. dubna 9.00-17.00 hod., klubovna è. 8, DK 
Ostrov

Týden pøed velikonoèními svátky je již tradiènì pro 
zájemce pøipravena barevná a veselá inspirace k Ve- 
likonocùm. K vidìní i ke koupi budou vejce bati- 
kovaná, malovaná, drátovaná, palièkovaná a vyšíva- 
ná. Dále velikonoèní perníky a drobné velikonoèní 
dárky.

18. dubna sobota 19.30 hod., divadelní sál DK 
Ostrov
Dany Laurentová 

Inscenaèní úprava: divadlo Kalich Praha
Hrají: 
Jana Paulová, Pavel Zdeníèek, David Suchaøípa, 
Anežka Svobodová, Jiøí Kohout.
Režie: Petr Novotný

Komedie Dany Laurentové vypráví o tom, že mezi 
mužem a ženou dochází k situacím, které jsou 
prakticky neøešitelné, a pøesto vyøešit jdou. Každý 
manželský èi milenecký pár se mùže ocitnout za 
hranicí toho, co je jejich vztah ještì schopný unést; 
autorka je pøesvìdèena, že i v takových momentech 
jsou síly èlovìka udržet vztah pohromadì nevy- 
èerpatelné. Dany Laurentová postavila ústøední dvo- 
jici do cesty neuvìøitelné množství neøešitelných 
pøekážek a my se snažíme øíci: To, co nám umožòuje 
zmobilizovat zmínìnou sílu všechny pøekážky zdolat, 
je schopnost chovat se svobodnì. 
Petr Novotný, režisér

VELIKONOÈNÍ INSPIRACE

DRAHOUŠKOVÉ 

2. dubna ètvrtek 16.00 hod.
Pùda Staré radnice Ostrov 

Pøednáška Milana Paumera (více na stranì 10) 

3. dubna 17.00 hod.
Pùda Staré radnice Ostrov  
Vernisáž výstavy

Fotografie Stanislava Koženého
Prùvodní slovo: Zdeòka Èepeláková 
(Více na stranì 10) 
Výstava potrvá do 28. dubna.

12. dubna nedìle 15.00 hod.
Pùda Staré radnice Ostrov  

Vystoupí BAGATELA, dìtský pìvecký sbor pøi ZUŠ 
A. Dvoøáka K. Vary a soubor CONTICA, dìtský sbor 
pøi Farním sboru Èeskobratrské církve evangelické 
v Ostrovì.
Oba sbory vede Irina Širokaja.

19. dubna nedìle v 15.00 hod. 
Pùda Staré radnice

Pohádku pro nejmenší diváky uvádí Docela velké 
divadlo Litvínov.
Na motivy z knížky Josefa Èapka napsala Jana 
Galinová.

TØETÍ ODBOJ SE ZBRANÍ V RUCE 

POSTØEHY Z VENKOVA 

VELIKONOÈNÍ KONCERT

O PEJSKOVI A KOÈIÈCE

Provoz kláštera út-ne: 9.30-12.30 hod. a 13.00-
18.00 hod. 
Bìhem doby konání koncertù je provoz omezen 
pouze na prohlídky kaplí.

KOSTEL ZVÌSTOVÁNÍ PANNY MARIE

Pro obyvatele Ostrova je zajímavá hlavnì první èást 
Stavby roku, nebo� druhé místo obsadila rekon- 
strukce komplexu budov klášterního areálu.  
Výstava potrvá do 15. dubna.

5. dubna nedìle 17.00 hod.

Jak nádhernì zní známé i zcela novì nastudované 
písnì v prostorách kostela Zvìstování Panny Marie, si 
urèitì nenechte ujít! 
V prodeji bude i nejnovìjší CD.

17. dubna pátek 17.30 hod.  

Vernisáž  
Drahé kameny, makrofotografie a krajka 
Výstava potrvá do 20. kvìtna. (Více na stranì 7)

VÝSTAVA 
STAVBY V KARLOVARSKÉM KRAJI

SPIRITUÁL KVINTET

VÝSTAVA: SKRYTÁ KRÁSA MINERÁLÙ

26. kvìtna úterý 19.30 hod., divadelní sál DK 
Ostrov

Neil Simon

Režie: Pavel Háša
Hrají: Nárožný, Mrkvièka, 
Èenský, Švormová.
Komedie o nekonèících pa- 
táliích dvou klaunù na penzi. 
Slavné komické duo The 
Sunshine Boys a jejich labutí 
píseò. Po letech se mají sejít 
a natoèit nejzdaøilejší èíslo. 

Ale vùbec není jisté, jak to s obìma tvrdohlavci 
nakonec dopadne. 

VSTUPTE

25. dubna sobota 20.00 hod., spoleèenský sál DK 
Ostrov

Pro milovníky klasického tance jsme pøipravili tento 
ples, na kterém se budou hrát výhradnì taneèní 
kousky jako polka, valèík, waltz, jive, cha-cha, blues 
a další. 
V rámci veèera budou vyhodnoceny dva páry, které 
získají volnou vstupenku na 13. roèník taneèního 
poháru Euroregionu Krušnohoøí vèetnì obèerstvení.

30. dubna ètvrtek 17.00 hod., T klub DK Ostrov

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

JARNÍ TANEÈNÍ PLES

TANEÈNÍ PODVEÈER 

3. kvìtna nedìle 18.00 hod., kostel Zvìstování 
Panny Marie

 - 
koncert 
pøedního 
violoncellisty

Program: 
J. S. Bach, výbìr 
ze šesti suit pro 
violoncello 

JIØÍ BÁRTA

S Obèanským sdružením Zájmová skupina dùchodcù, 
Svazem postižených civilizaèními chorobami, Svazem 
diabetikù a Svazem tìlesnì postižených v Ostrovì 
byla dohodnuta sleva vstupného na koncerty 
v Klášteøe Ostrov takto: zájemci si mohou zakoupit 
vstupenky po pøedložení prùkazky nebo potvrzení 
o zaplacení èlenského pøíspìvku, pouze ale v pøed- 
prodeji. Pøed koncertem na místì již nebude sleva 
poskytována.

Slevy poskytované na koncerty 
v Klášteøe Ostrov

(Ray Cooney: Run For Your Wife)

Londýnský taxikáø John Brown žije svým spokojeným 
taxikáøským životem až do té doby, než se jednoho ve- 
èera zaplete do potyèky mezi chuligány a starou dá- 
mou. Ke své smùle vyfasuje ránu kabelkou, která mu 
pøivodí otøes mozku a výpadek pamìti, a tím pádem 
i chaos do jeho peèlivì dodržovaného harmonogra- 
mu. John totiž nedokázal vèas øíct jedné o druhé, a tak 
svùj život peèlivì dìlí mezi obì dvì. Žije souèasnì ve 
dvou ètvrtích, ve dvou bytech a se dvìma ženami. Další 
komplikace do jeho spoøádaného života postupnì vná- 
šejí horliví policisté i neodbytní sousedé, a také trpìli- 
vost obou manželek má své meze. Co všechno ještì 
zpùsobí rána kabelkou a snaha neublížit žádné ze svých 
žen? 

Hrají: Václav Novotný, Martina Novotná, Lenka 
Novotná, Otto Seemann, Petr Pokorný, Radek Volf, 
Jan Mareš, Jaroslav Nioszga. Režie: Jan Mareš. Další 
info: www.ochotniciostrov.estranky.cz. 

Crazy komedie anglického autora Cooneyho je 
zdánlivì složitìjší v tom, že se na scénì simultán- 
nì prolínají dva dìje. Hra je s velkým úspìchem 
hrána jak na amatérských, tak i profesionálních 
scénách u nás i ve svìtì. 

Chystáme na kvìten: „1 + 1 = 3“

Vìra Èarná
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Pøednáška Milana Paumera

Milan Paumer se narodil 7. dubna 1931 v Kolínì, byl 
pøíslušník èeskoslovenského protikomunistického 
odboje. Po válce se Milan Paumer vyuèil strojním 
zámeèníkem, pak studoval strojní prùmyslovku v Ko- 
línì. Od dìtství se pøátelil se syny generála Josefa 
Mašína, Ctiradem a Josefem. Po únoru 1948 se s ni- 
mi úèastnil organizace i provádìní záškodných akcí 
namíøených proti komunistickému režimu. V roce 
1952 nastoupil vojenskou službu a byl zaøazen na 
Vojenskou akademii v Martinì. Byl jedním z pìti- 
èlenné skupiny, která se zaèátkem øíjna 1953 roz- 
hodla odejít na Západ. Po dramatickém 29 dnù 
trvajícím útìku pøes Východní Nìmecko se jemu 
a bratrùm Mašínùm podaøilo do amerického sektoru 
Berlína dostat. Dva èlenové skupiny, Zbynìk Janata 
a Václav Švéda, byli dopadeni, poté vydáni do 
Èeskoslovenska a popraveni. Po pøíchodu do USA 
vstoupil Paumer do americké armády, v rámci služby 
byl vyslán do Koreje. Po vypršení pìtiletého závazku 
se usadil na Floridì, kde pracoval jako údržbáø, dìlník 
v leteckých opravnách a taxikáø. Do dùchodu odešel 
v roce 1998 jako majitel taxislužby. V roce 2001 se 
vrátil do ÈR, kde se aktivnì úèastní politického dìní.

2. dubna ètvrtek 16.00 hod. Pùda Staré radnice 
Ostrov 

TØETÍ ODBOJ SE ZBRANÍ V RUCE 

V dubnu zaèíná celostátní akce Kniha mého srdce. 
Zvolte svou nejmilovanìjší knihu. Do projektu je 
zapojeno již 650 knihoven, ta naše byla pøihlášena 
jako 189. Hlasovací lístky obdržíte v knihovnì, 
podrobné informace o celé akci, kterou mùžete 
sledovat v rozhlase a TV, najdete na našich stránkách: 
www.mkostrov.cz. Noc z pátku 3. dubna na sobotu 
4. dubna bude opìt patøit dìtským ètenáøùm; „Noc 
s Andersenem“ jim všem pøinese øadu pøekvapení. 
V tomto mìsíci se uskuteèní další kurzy internetu pro 
starší a pokroèilé, zájemci se mohou hlásit ve stu- 
dovnì MK Ostrov. Pøednost mají ti, kteøí tento kurz 
v minulých dvou letech ještì neabsolvovali, ostatní 
podle kapacity. 16. dubna v 16.00 hod. se koná ve 
studovnì další pøednáška Mistra reiki, Tomáše Brože. 
Více na: www.mkostrov.cz. 

Mgr. Irena Leitnerová, øed. MK 

Mìstská knihovna 
Ostrov 

Program

Interní koncert. Hrají žáci hudebního oboru. Vstupné 
dobrovolné 

Rodièe a dìti. Zahrají žáci ZUŠ spolu s rodièi.

V prostorách ostrovského Tyflocentra zahrají žáci 
hudebního a dramatického oboru.

Koncert smíšeného orchestru Ad Libitum pod vede -
ním Ivety Müllerové. Jako host vystoupí soubor After 
Party Band Alexandra Š�astného a Swing Band Jaro- 
slava Chmelíka. Vstupné: dospìlí 60 Kè, dìti 30 Kè

Interní koncert. Hrají žáci hudebního oboru. Vstupné 
dobrovolné 

Krajská soutìž LDO v pøednesu

Soukání, Mezinárodní divadelní festival

7. dubna 17.00 hod., sál ZUŠ 

16. dubna 18.00 hod., Stará radnice 

16. dubna, Tyflocentrum Ostrov 

17. dubna 19.00 hod., divadelní sál DK 

23. dubna 17.00 hod., sál ZUŠ 

24. dubna, prostory DK Ostrov 

29. dubna až 3. kvìtna, DK Ostrov

ZUŠ Ostrov

Jaroslav Chmelík, zást. øed.

Duben u nás zaène velkým Jarním úklidem v sobotu 
4. dubna 16.00-18.00 hod. Maminky, pøijïte se zapo- 
jit tentokrát bez dìtí! Velikonoèní zajíèek pøijde za 
dìtmi v rùzných dopoledních akcích od 6. do 10. dub- 
na, pøihlášky pøedem u jednotlivých lektorù kvùli 
balíèkùm nutné. V pátek 17. dubna zaène další 
Tìhotenský kurz (osm lekcí vždy 17.00-19.00 hod.), 
možno navštìvovat i jednotlivé lekce dle výbìru; 
úèastnice celého kurzu mají výraznou slevu. Dále 
nabízíme kurzy: Masáže dìtí, Partnerské masáže, na 
kvìten pøipravujeme kurz Aromaterapie (více in- 
formací na tel. 608 211 363). Vítání miminek v MC se 
koná v nedìli 19. dubna od 14.00 hod., miminka 
mùžete pøihlásit do 13. dubna (tel. 608 914 469). 
Další Vítání miminek pøipravujeme na 17. kvìtna. 
Bližší informace o všech akcích MC na letáècích v IC 
v DK nebo na: www.mc-ostruvek.estranky.cz. 

Dìkujeme zamìstnancùm Ostrovské teplárenské za 
sponzorský dar, který jsme minulý mìsíc získali, 
finance využijeme k obnovì vybavení MC (po šesti 
letech èinnosti si to naše prostory již zaslouží). 

Tak nazval výbìr ze svého úctyhodného fotogra- 
fického díla karlovarský autor Stanislav Kožený (nar. 
1948). Soubor jeho snímkù nezachycuje zdaleka jen 
tváø, charakter - a možno øíci duši - krajiny západních 
a severozápadních Èech, autorovi jde navíc o postižení 
vztahu venkovského èlovìka k pùdì a práci na ní, 
k promìnám, ke kterým za poslední pùlstoletí došlo, 
jaké stopy tyto zmìny zanechaly v krajinì i prostøedí 
venkovských sídel. Co zmizelo a co zùstalo. Èistými 
fotografickými prostøedky, bez úèelových úprav do- 
káže Stanislav Kožený nalézt a vyjádøit atmosféru 
našeho souèasného venkova s jeho pozitivními i ne- 
gativními prvky, s pøekvapivými kontrasty a metafora- 
mi, onu problematiku, která se naléhavì dostává na 
poøad dne. Pro srovnání s nepøíliš vzdálenou minulostí 
doplnil autor svùj soubor o øadu snímkù (vìtšinou ano- 
nymních autorù) z 30. let pøedešlého století. Výstava 
bude zahájena na Staré radnici 3. dubna v 15 hod. 
a potrvá do 28. dubna. Nenabízí jen setkání s profe- 
sionální a oslovující fotografickou tvorbou, ale i pøíle- 
žitost k hlubší úvaze nad dramatickým zvratem ve sféøe 
venkova a zemìdìlství, který dlouhodobì pozname- 
nal  prostøedí vesnice i jejího èlovìka. 

Mateøské centrum Ostrùvek 

Dana Kolovratníková

Postøehy z venkova

Mgr. Zdeòka Èepeláková

Pøedsálí Domu kultury Ostrov, I. patro

Vše pro dìti od 0 do 12 let.
3. dubna 18.00-20.00 hod. Pøíjem vìcí do prodeje
4. dubna 10.00-16.00 hod. Prodej
5. dubna 10.00-12.00 hod. Výdej

Pøijímáme vìci èisté, kompletní, pevnì a viditelnì 
oznaèené cenou a osobním èíslem (pøišpendlit 
nestaèí). Èíslo prodávajícího nutno domluvit pøedem 
( tel. 777 910 921 veèer). Nejvyšší poèet pøijímaných 
odìvù 50 ks, poèet bot pìt párù. Nutno pøedložit 
seznam prodávaného zboží!

Dìtská burza

Kde: 
Kdy:

Co:

Farní knihovna sv. Anny, Ostrov, Malé nám. 25 
 Nedìle 12. až ètvrtek 16. dubna 2009, vždy od 

15.00 do 17.00 hod. 

 Výstava širokého výbìru z knižní produkce na- 
kladatelství, která se orientují na náboženskou pøeváž- 
nì køes�anskou literaturu (napø. Karmelitánské nakl., 
Portál, Cesta, Paulínky, Vyšehrad, Samuel aj.) Knihy je 
možno i zakoupit. 

Dny køes�anské literatury

Pater Pavel Frývaldský

Støeda 29. 4.
ZAHÁJENÍ

„Dar ohnivého ptáka“ 

Ètvrtek 30. 4.

„Horizont událostí“

„Romeo and Julia  seen by Max and Sara“

"Ruby a Garnet"

„Dva nepraví cikáni“

„Dva nepraví cikáni“

"Ruby a Garnet"

"Ruby a Garnet"

Pátek 1. 5.

„Los hijos del tiempo (Child of time)“   

„Boeowulf“

„Boeowulf“

„V bludišti mého srdce“

„V bludišti mého srdce“

Sobota 2. 5.

„Blaubart“ 

„Blaubart“ 

„Nikdo nemùže ven“

„Nikdo nemùže ven“

POUŠTÌNÍ NEBESKÝCH LUCEREN

15.00     
             Divadelní sál
17.00     HOP-HOP Ostrov CZ 
             
              Divadelní sál

 9.00      DDS BRNKADLA  Brno CZ 
              
              Divadelní sál 
14.30     TPZ BRIXEN I 
              
              Divadelní sál
15.30     HOP-HOP Ostrov CZ 
              
              MINIDIVadélko 
16.30     PÍÏALKY Aš CZ 
              
              Za oponou 
17.30     PÍÏALKY Aš CZ 
              
              Za oponou 
17.30     HOP-HOP Ostrov CZ 
              
              MINIDIVadélko 
18.30     HOP-HOP Ostrov CZ 
              
              MINIDIVadélko  

14.00     CHLA Bogota CO 
             
             Divadelní sál 
18.30     CYT Wolverhampton GB            
              
              Za oponou 
19.45     CYT Wolverhampton GB 
              
              Za oponou 
19.30     HOP-HOP Ostrov CZ 
              
              MINIDIVadélko 
21.00     HOP-HOP Ostrov CZ 
              
              MINIDIVadélko 

  9.30     KJT Turgi CH+KT BURATTINO Stollberg D 
              
              Stará radnice 
10.30     KJT Turgi CH+KT BURATTINO Stollberg D 
              
              Stará radnice 
  9.30     NA POSLEDNÍ CHVÍLI Ostrov CZ         
              
              Za oponou 
12.00     NA POSLEDNÍ CHVÍLI Ostrov CZ                    
              
              Za oponou 

22.00     
              Mírové námìstí

KULTURNÍ PROGRAM
7. OSTROVSKÉHO SOUKÁNÍ
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Než zaènìte tyto øádky èíst, prohlédnìte si 

poøádnì obì fotografie. Na první pohled by se 

mohlo zdát, že oba snímky jsou stejné, leè není 

tomu tak. Staèí jen trochu zbystøit zrak a hned 

poznáte, že konvice na mléko u prodejny Karlo- 

varské mlékárny stojí trochu jinde, chybí ma- 

minky s koèárkem, chybí auto a našlo by se jistì 

ještì mnoho takových detailù. Schválnì zkuste, 

kolik jich najdete. 

Rád bych Vás upozornil na jeden detail, který není 

možná hned patrný, ale pøitom je opravdu velký. Pøi 

pozorném zkoumání zjistíte, že druhý dùm vpravo od 

Staré radnice se v mnohém liší, pøestože mezi snímky 

nebude možná ani rok. Býval to tzv. Poštovní dùm 

èp. 49. Mohutný dvoupatrový dùm se zdobenou fa- 

Najdi si rozdíl

Text a foto: Ing. Josef Macke

Ze zahranièních souborù se jako první pøedstaví jeden 
z osmi mládežnických divadelních souborù kolem 
divadelního pedagogického centra v Brixenu v Itálii, 
Theaterwerkstatt Pink. Pod zkušenou režisérskou ru- 
kou Thomase Troie èlenové souboru letos pracovali 
na tématu Romea a Julie oèima dvou dospívajících, 
kteøí musí èíst hru za domácí úkol. 

Velkými dálkami na nás jistì dýchne taneènì diva- 
delní soubor z Kolumbie CHLA, pracující sedm let 
pod vedením režiséra Juana Alberta Galvise. Filozofií 
tohoto souboru se stalo téma „herec života“. Lze øíci, 
že soubor se nezabývá jen hereckým tréninkem mla- 
dých lidí, ale pøedevším nazírá na èlovìka jako na 
individualitu se vším všudy, který se vyvíjí v rozmìru 
a èase na jevišti, pøedstavuje život. Soubor z Bogoty 
zahraje Los hijos del tiempo (Dítì v èase).

Z Anglie do Ostrova zavítá divadlo Central Youth 
Theatre, aby nám ukázalo své zpracování pùvodní 
básnì Beowulf. Jedná se o anglosaský pøíbìh, který 
se odehrává kolem pátého století v dobì Vikingské. 
Soubor z Wolverhamptonu je známý tvorbou pøed- 
stavení rùzných stylù a žánrù a zvláštì pak každoroèní 
úèastí na mezinárodních festivalech. Má velikou tra- 
dici v regionu støední Anglie. Je velmi potìšitelné, že 
režisérkou pøedstavení je tentokráte rodaèka z Ostro- 
va Hana Cerhová-Shell.

Èlenové dalších dvou souborù, dìtského a mládež- 
nického divadla Turgi ze Švýcarska a dìtského a mlá- 
dežnického divadla Burattino Stollberg z Nìmecka, 
se zúèastnili letního kempu ve Švédsku, organizova- 
ného Katrin Janser. Zde s použitím rùzných diva- 
delních prostøedkù vzniklo pøedstavení O Modro- 
vousovi. 

Èeskou republiku budou zastupovat soubory z na- 
prosto protilehlé èásti republiky, a to dìtský divadelní 
soubor Brnkadla z Brna, jehož èlenové hráli nìko- 
likrát v zahranièí (napø. v Polsku, Rakousku, Špa- 
nìlsku, Portugalsku, Nìmecku, na Slovensku) buï 
v rámci divadelních pøehlídek, nebo mezinárodních 
výmìnných pobytù dìtí a mládeže. V Ostrovì se 
pøedstaví ve høe Horizont pøíbìhem sourozencù 
Baudelairových, kteøí díky strašlivému požáru pøišli 

Soukání v Ostrovì už posedmé: téma Hrdina oèima dítìte
Pokraèování ze strany 1

o své rodièe a teï brání svoje životy a dìdictví pøed 
bandou padouchù a lidskou lhostejností. A dále sou- 
bor Píïalky z Aše ze ZUŠ A. Schumanna, který zahraje 
klasickou komedii Dell´Art se vším všudy: maskami, 
improvizací, typickými postavami a lechtivým pøíbì- 
hem plným intrik, pøevlekù a bláznivých gagù.

Mezi èeskými soubory nebudou samozøejmì chybìt 
ani domácí soubory. Soubor Na poslední chvíli velmi 
èasto reprezentuje mìsto Ostrov v nìmeckých mìs- 
tech (napø. Rastatt, Wunsiedel, Hohenberg, Co- 
burg). V letošním roce byl nominován za ÈR na festi- 
val do Finska, a to díky svým úspìchùm na Wolke- 
rovì Prostìjovì a Jiráskovì Hronovì. Úspìchy v ce- 
lostátních kolech rùzných soutìží se stávají pro tento 
soubor již pravidlem. Na Soukání pøedstaví krátký 
pøíbìh pod názvem Nikdo nemùže ven, jenž s nad- 
sázkou vypráví o vztazích v rodinì (režie Lucie 
Velièková).

Hlavním poøadatelem festivalu je soubor Hop-Hop, 
èastý úèastník èeských celostátních pøehlídek, ale 
i rùzných mezinárodních festivalù. Jen v letošním 
roce byl vybrán na nìkolik z nich. Napø. do meziná- 
rodního projektu 12 zemí organizovaného v rakou- 
ském Hall in Tirol. V záøí se režisérka souboru Irena 
Konývková spolu s jedním z èlenù souboru zúèastnila 
semináøù zúèastnìných zemí a v èervenci do tyrol- 
ského mìsta odjede s nejstarší, již absolventskou 
skupinou Hop-Hop s pøedstavením Don Quichote 
v režii studenta režie a dramaturgie DAMU Praha 
Ondøeje Šulce. Na Soukání se tito - již vysokoškoláci - 
zúèastní s úspìšným pøedstavením V bludišti mého 
srdce. Pásmo experimentální poezie o pocitech mla- 
dého èlovìka hrané v šesti jazycích bylo v letošním 
školním roce vybráno i na festival Explosive do Nì- 
mecka do Heidenheimu. 

Celý festival zahájí mladší skupina Hop-Hop s pra- 
dávným indiánským pøíbìhem Dar ohnivého ptáka, 
a to po dlouhé dobì v èeském jazyce. Èlenové sou- 
boru tuto hru totiž na zahranièních festivalech uvádìjí 
v nìmèinì. V øíjnu se zúèastnili mezinárodního diva- 
delního festivalu v Badenu v Rakousku a vzápìtí také 
ve Stollbergu v Nìmecku, v èervenci je èeká úèast na 
festivalu ve Švýcarsku. Z mladší skupiny jsou také 
pøedstavitelky Ruby a Garnet, další hry souboru Hop-
Hop zaøazené do programu Soukání. Diváci pøíbìh 
o dvojèatech, kterým umøela maminka, budou moci 
zhlédnout na festivalu hned tøikrát, dvakrát v angliè- 
tinì a jednou v èeštinì. 

Pro úèastníky festivalu jsou pøipraveny i odborné 
semináøe, jejichž obsahem budou pøedevším rozbory 
pøedstavení. S režiséry a dospìlými úèastníky bude 
diskutovat Holanïanka Joke Elbers, vedoucí oddì- 
lení mezinárodních vztahù v Nizozemském centru 
Aita/Iata. Dìtské a mládežnické skupiny povedou 
studenti divadelní fakulty JAMU Brno vèele s dalším 
ostrovským rodákem Jonášem Konývkou.

Nabídka programu je opravdu zajímavá a pestrá. 
Budeme rádi, když ostrovští obèané využijí možnosti 
vidìt v našem mìstì špièkové dìtské divadelní sou- 
bory, tentokráte z celého svìta, a vèas si zakoupí lístky 
v Infocentru v Domu kultury, nebo se alespoò pùj- 
dou podívat v sobotu 2. kvìtna ve 22 hod. na Mírové 
námìstí v Ostrovì na pouštìní „nebeských luceren“ 
s pøáními dìtí z rùzných koutù svìta (podrobný prog- 
ram festivalu na stranì 10). 

Mgr. Irena Konývková, øeditelka festivalu

sádou patøil za první republiky rodinì Wolf. Do domu 

se vcházelo velkými vraty uprostøed budovy. Vlevo 

byl sál, propojený s lokálem hostince Renthaus (poz- 

dìji restaurace Radnice), vpravo pak bývaly prostory 

pošty. V prvním i druhém patøe byly byty. Jak je na 

prvním snímku patrné, nìkterá okna v prvním patøe 

jsou již zazdìná a hromada suti pøed domem na- 

znaèuje, že se s domem cosi dìje. V záøí roku 1949 se 

mìsto pustilo do prozatímní opravy Poštovního 

domu. Dùm však již nebyl urèen pro úèely pošty, ale 

mìl se stát doèasným kulturním stánkem. Již 1. ledna 

1952 se z domu stává nové prozatímní kulturní 

støedisko. 

A to už je vlastnì druhý snímek: vchodová èást je 

pøedsazená, zmizela okna, zmizela zdobená fasáda.

 Z budovy pošty se stalo kulturní støedisko s kinem Èas 

v pøízemí a s taneèním sálem v prvním patøe. Tento 

kulturní dùm sloužil svému úèelu až do 1. kvìtna 

1955, kdy byl otevøen nám všem dobøe známý Dùm 

kultury na Mírovém námìstí.  

Bohužel, Poštovní dùm èp. 49 se do dnešních dnù 

nezachoval a zbyla po nìm jen ošklivá díra ve staré 

zástavbì. 

Nezbývá než si pøát, aby èas tuto nevzhlednou díru na 

Starém námìstí vkusnì zacelil. 

Foto: Archiv ZUŠ



uplatnitelné do okrasných skupinových výsadeb rost- 
lin, milujících kyselé prostøedí. Je nutné sázet alespoò 
dva keøíky k sobì kvùli opylování. Kvìty jsou drobné, 
nenápadné, zelené. Listy se v prùbìhu roku mìní ze 
svìže zelených pøes tmavší a na podzim èasto nabírají 
fantastické odstíny oranžových, èervených až fialo- 
vých tónù. Jemná textura vìtvoví pùsobí zajímavì 
v zimním období. Rod Vaccinium pøedstavuje zhruba 
150 druhù zastoupených kromì Antarktidy úplnì 
všude. Když chcete sázet borùvky, musíte vybrat velmi 
slunné stanovištì a nejlépe pøirozenì vlhké. Není-li 
hodnì vlhké, pak je nutná vydatná zálivka. Chcete-li 
pìkné rostliny a plody, pak je nároèná pøíprava pùdy. 
Vykopejte na jednu rostlinu díru alespoò metr v prù- 
mìru a 60 cm hlubokou. Do jámy namíchejte v pomì- 
ru 1:1 zeminu s rašelinou. Do takto pøipraveného 
lùžka zasaïte borùvku. Je dobré témìø každý rok pøi- 
sypat trochu rašeliny na povrch. Borùvky prostì chtìjí 
slunce, vodu a kyselo. Provedete-li to takhle, podivíte 
se, jak vám pìknì rostou. 

pytlíèky s práškem.) Ale úplnì nejlepší asi bylo, když 
holky na Odplatné úterý polévaly kluky studenou vo- 
dou. Babièka øíkala, že si každé Velikonoce užila spou- 
sty legrace, a že když budu opravdu chtít, tak i já se na 
tenhle svátek budu tìšit a hned budu vìdìt, co 
nakreslit.
A tak jsem si pro vás pøipravila lidovou øíkanku, která 
nám všem zlepší velikonoèní náladu.

Milé dìti, dubnová soutìžní otázka pro vaše kreslení 
zní: Co máte na Velikonoce opravdu rády? Obrázek 
nám pøineste nejpozdìji do konce dubna do Info- 
centra v Domì kultury Ostrov. Vybereme ten nejzda- 
øilejší a jeho autora odmìníme dvìma volnými vstu- 
penkami na nìkterý z poøadù pro dìti. Vítìzný obrá- 
zek pak vystavíme v Infocentru. Podmínkou je èitelný 
podpis (celé jméno) a také èíslo telefonu, kam vám 
mùžeme výhru oznámit. Tìšíme se na vaše výtvory!

Slepièka bìhá po dvoøe,
vajíèko se kutálí v komoøe.
Slepièka kdák! Vajíèko køáp!
Máte mi ho, panímámo, dát.

Soutìž šneèice Rùži

Ostrovský mìsíèník
Duben 200912

Dìtské okénkoKabel Ostrov, s.r.o. OSTROVOSTROV

Rady pro zahrádkáøe

Šneèice 
Rùža 
dìtem

Text a kresba: Martina Novotná

Milan Jandourek, DiSKlub èeských turistù

Borùvka 
(Vaccinium myrtillus L.)

Velmi pìknou rostlinou do zahrady jsou borùvky. Jen 
je velmi obtížné vysvìtlit rodinì, že vìtvièky v létì ob- 
sypané velmi chutnými plody jste tam sázeli na ozdo- 
bu zahrady, a ne na to, aby kdejaký ptáèek chodil 
zobat, a co víc, trhat do nádobek a cpát do knedlíkù èi 
na koláèe. V posledních letech se s rùznými druhy 
roztrhl pytel a velkopìstitelé se trumfují velikostí plo- 
dù. Nìkdy zjistíte, že ty nejvìtší už vùbec nechutnají 
jako borùvky a botanicky to ani borùvky nejsou. Pro- 
kazatelnì dobré zkušenosti mám s borùvkou obec- 
nou, která je keøíkem do výšky 25 cm a dùvìrnì ji 
znáte z lesa. Je pìkná do zahradních vøesoviš�. Dále 
s borùvkou kanadskou, to už je keø vysoký zhruba dva 
metry, plody o prùmìru i osm milimetrù. Chu�ovì je 
blízká naší borùvce. Také s borùvkou sibiøskou. Roste 
asi do výšky jednoho metru. Borùvky jsou zajímavé 
nejen pro své plody, ale v prùbìhu roku i pro pestré 
probarvení listù a zajímavý celkový vzhled. Jsou dobøe 

duben

18.00 Zahájení, zprávy 
18.25 Pod lupou (anketa)
18.30 Vaøíme s vámi 
18.40 Sto let Spolku zimních sportù

18.00 Zahájení, zprávy
18.25 Pod lupou (anketa) 
18.30 Škola hrou
18.45 Øezbáøské sympozium

               
18.00 Zahájení, zprávy
18.25 Pod lupou (anketa) 
18.30 Jungle 
18.45 Rozcestník 

                 
18.00 Zahájení, zprávy
18.20 Pod lupou (anketa) 
18.25 Videotip
18.40 Otázky pro starostu

18.00 Zahájení, zprávy
18.20 Pod lupou (závìreèná diskuse) 
18.40 Promìny

Premiéra vysílání: ètvrtek 18.00 hod. (v pøípadì 
Zastupitelstva 15.00 hod.). 
Opakování vysílání: po-stø každou sudou hodinu 
10.00-22.00 hod., v pá, so a ne: v 10.00 a 18.00 hodin. 
Mezi reprízami vysíláme Informaèní smyèku.

Od 8. prosince je v provozu nové kontaktní místo 
ve Sbìrnì Sazky v Domì kultury. Naším cílem je 
zkvalitnìní poskytovaných služeb, snadnìjší 
pøístup a pøijatelnìjší provozní doba.

Další zmìnou je zasílání veškerých informací, týka- 
jících se provozu kabelové televize, vyúètování a pøe- 
hledù o platbách a zasílání upomínek tìm, kteøí jsou 
s platbou ve zpoždìní. Tyto informace budeme zasílat 
elektronickou poštou. Žádáme všechny, kdo mají 
o tuto službu zájem, aby zaslali svou emailovou 
adresu a souhlas se zasíláním výše uvedených 
informací na adresu: jednatel@tv-ostrov.cz nebo: 
marketing@tv-ostrov.cz. 

2. dubna

9. dubna

16. dubna 

23. dubna

30. dubna

Zmìna poøadù vyhrazena! 
Jakékoli návrhy, pøipomínky, dotazy (i pro naše 
hosty) telefonujte na: 353 800 515 nebo pište na: 
marketing@tv-ostrov.cz, nebo mùžete zaslat 
SMS zprávu na: 608 066 600.  

Oznámení pøedplatitelùm 

Akce pro veøejnost

 Jarní setkání turistù na Dianì v Karlových 
Varech (Memoriál V. Surové) 

 Rašovské skály u Klášterce nad Ohøí
 Èeský les: Velikonoèní toulky Sedmihoøím
 Bájný Krudum, Kostel sv. Mikuláše a nová 

rozhledna
 Èeské støedohoøí, Na vrchol Hradiš�anu 

(752 mnm). 
Informace vždy od støedy ve vitrínì KÈT na Mírovém 
nám. u autobusové zastávky na Karlovy Vary a na: 
http://turiste.webpark.cz. Všechny uvedené akce 
jsou volnì pøístupny i pro neèleny Klubu èeských 
turistù.

4. dubna

11. dubna
13. dubna
18. dubna

25. dubna

,,Rùženko, pøes víkend mi namaluješ na obrázek nìco, 
co máš na Velikonoce opravdu moc ráda.“ Tak jsem 
skoro celou nedìli sedìla u prázdného papíru a uva- 
žovala, jestli bude staèit, když nakreslím zajíèka. Když 
už se zaèala dìlat tma, pøišla babièka a já vìdìla, že mì 
zachrání a pomùže mi. A taky že ano. Babièka se posa- 
dila vedle mì a zaèala mi vyprávìt o sobì jako o malé 
holèièce a Velikonocích. Líbilo se mi, že babièka jako 
holèièka hledala na Zelený ètvrtek èervená vajíèka, kte- 
rá prý jednou do roka snášel èervený kohout. Vyprá- 
vìla mi o spoustì her s vajíèky. Tøeba, že se �ukalo 
vejce o vejce a komu døíve prasklo, ten prohrál a mu- 
sel dát to svoje vítìzi. Babièka taky mìla tatínka, který 
pletl pomlázku z dvanácti vrbových proutkù, a mamin- 
ku, která si barvièky na barvení vajíèek vyrábìla sama 
z kytièek. (To je škoda, že moje maminka kupuje 

Pozvánka:

 Velká cena Ostrova, tradièní turnaj do- 
spìlých 

 Pohár KKSST, turnaj mladších žákù

Turnaje se konají v tìlocviènì ZŠ J. V. Myslbeka. 
Srdeènì zveme všechny pøíznivce tohoto sportu. 
Vstupné zdarma, pøezùvky s sebou. 

V únoru 2009 odehráli muži TJ Ostrov další kola ve 
svých soutìžích, kde divizní mužstva 
TJ Ostrov A i B podaly velmi dobré výkony. Ménì se 
daøilo mužstvu TJ Ostrov C v krajském pøeboru 1. tø., 
družstvo je nyní v pásmu sestupu do nižší tøídy.  

Divize

1. TJ Ostrov B

4. dubna

18. dubna

Soutìž po 19. kole, základní èást

Hana Ševèíková, 
produkce

Sport

Oddíl stolního tenisu TJ Ostrov       

Ivan Vysocký

2. Start Karlovy Vary A
3. Slovan Karlovy Vary A
4. TJ Ostrov A 

Krajský pøebor 1. tøídy mužù

1. TJ Loket A
2. Start Karlovy Vary B
3. Baník Sokolov A
(9. TJ Ostrov C)

V únoru se Oddíl stolního tenisu TJ Ostrov zúèastnil 
již šestého Setkání sportovcù, kde byli vyhlášeni nej- 
lepší sportovci mìsta Ostrova za rok 2008. Náš oddíl 
obsadil v kategorii týmù 2. místo. Dalším úspìchem 
bylo vyhlášení Karolíny Vysocké Talentem mìsta 
Ostrova. Více na: www.tjostrov.estranky.cz. 

Soutìž po 18. kole, základní èást

Mám moc hodnou paní uèitelku, 
ale nìkdy mi dává opravdu tìžké 
úkoly. Jako tuhle v pátek øíká:

V poøadí již šesté setkání bývalých zamìstnancù 
Bytového podniku Ostrov se uskuteèní ve støedu 
15. dubna od 17.30 hod. v salonku restaurace 
U Rába. Více informací na tel. 603 559 864. 

Ing. Ladislav Višòovský

Spoleèenský veèer

RNDr. František Wohlmuth, pøedseda KÈT

V únoru se svým obrázkem zvítìzil Filip Waiz.
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Ètenáøské pøíspìvky

Redakce nezodpovídá za vìcnou správnost obsahu ètenáøských pøíspìvkù.

Snad s pøíchodem jara nám toto slovo pøichází 
èastìji na mysl. Každý èlovìk, i to boží hovádko, 
má svùj domov, vyhledává jej èi po nìm touží 
a sní a do nìj se, jako do matèina klína jistoty, 
vždy vrací. Nemá-li jej, cítí se nejistý, bez opory, 
jakoby vykoøenìn. Domovem je pøedevším rodi- 
na, ale i místo prožitého dìtství a mládí èi místo, 
ve kterém jsme prožili vìtší èást svého života.

I já jsem prožíval dobu hledání nového domova. 
Dovolte mi k tomu ve zkratce zmínku. 1. øíjna 1954 
jsem vystoupil v Ostrovì z vlaku. Kádrové oddìlení 
Jáchymovských dolù sídlilo v domeèku nad nádražím. 
Protože byla polední pøestávka, vyšel jsem nad ná- 
draží, sedl na mez (nad dnešním Mìstským úøadem) 
a smutnì se díval do pro mì dosud vzdáleného, 
neznámého kraje a pøede mnou v údolí na rozsáhlé 
staveništì smìrem ke Krušným horám. Po pøidìlení 
pracovištì jsem byl ubytován v ubytovnách poblíž 
nádraží. Asi po roce podstoupila tuto cestu za mnou 
i moje manželka. Bydleli jsme v primitivních podmín- 
kách. Svízelné, zejména v zimì, byly i dopravní a pra- 
covní podmínky. Pøesto se zde v krátké dobì sou- 
støedilo nìkolik tisíc zájemcù s vírou v novou existen- 
ci, mezi nimiž bylo, pravda, i dost rùzných individuí, 
která svým jednáním a chováním narušovala snahu 
vìtšiny po normálním soužití.

K našemu štìstí však souèasnì a pomìrnì rychle 
probíhala výstavba nového mìsta. V roce 1956 byly 
dokonèovány i bytové bloky nad kulturním domem. 
A tak, zejména díky rozhodnosti mé manželky, byl byt 
pøidìlen i nám. Dùm byl ovšem nedokonèený, snad 
dosud nezkolaudovaný, s nefunkèním ústøedním to- 
pením, nedokonèenými sklepy, neomítnut, bez øád- 
ných pøístupových cest. Pøesto jsme se s odhodláním 
„nastìhovali“. Do kuchynì jsme položili matrace, do- 
vezli z „domova“ trochu uhlí a døíví na otop, poøídili 
jedno-plotýnkový vaøiè, nìjaký hrnec. Do obývacího 
pokoje, jako první zaøízení, koupili velký koberec 
a k nìmu jsem manželce k Vánocùm pøinesl i vysavaè 
(ten máme ještì schovaný!). Pøesto jsme byli š�astni 
a doufali, že nejhorší je za námi. Mezitím pokraèovala 
výstavba nadále rychlým tempem. Dokonèovaly se 
stavební práce, silnice a chodníky a pøikroèilo se 
k sadové úpravì a výsadbì trávníkù, keøù a stromù. 
I my jsme s chutí podle možností pomáhali, kde bylo 
potøeba. Tak tøeba pøi výsadbì keøù a stromù. Pod 
jednu lipku, která dnes již pøeènívá dùm, jsme vložili 
schránku s pozdravem pro naše pøíští. Tøeba ji na- 
leznou, až ji vichøice jednou vyvrátí z koøenù. V domì 
se však mezitím obmìnili, v nìkterých bytech i dva- 
krát tøikrát, jejich uživatelé.

Mezitím Ostrov zkrásnìl. Díky jeho poloze, archi- 
tektuøe, ale zejména množství zelenì jak v samém 
mìstì, tak v blízkém i vzdálenìjším okolí je v nìm 
radost žít. Mnozí z nás již dávno neøíkají, že zase 
pojedou „domù“, tedy do svých pùvodních domovù, 
ale domov nalezli již zde. I s pøedstavou, že na zdejším 
høbitovì také navìky spoèinou! Abychom se zde cítili 
i nadále jako doma, o to se (podle možností) snaží 
souèasné námi volené vedení mìsta. Je ovšem i na 
nás každém mu v jeho snaze pomoci. Nebuïme 
neteèní k nesprávnostem a nešvarùm kolem sebe, 
buïme svým jednáním pøíkladem zejména mladým. 
Buïme vdìèni osudu za možnost v nìm žít a mìjme 
je rádi! 

Trpí, podobnì jako mnohá další, nejen úbytkem 
cestujících, ale v souèasnosti také menším po- 
ètem pracovníkù drah. A že je to na jeho vzhledu 
znát! 

Rozbitá okna, ponièené a „vyzdobené“ záchody 
nereprezentují právì nejlépe ani mìsto Ostrov, ani 
Èeské dráhy. Kdo a kdy se podílí na této „tvùrèí èin- 
nosti“, když je nádraží v noèních hodinách uzamèe- 
no? Jak se na tento stav dívají pracovníci Èeských 
drah? Zamìstnanci nádražní restaurace? Cestující 
(obèas i cizinci!)? Byl už nìkdo z vandalù pøistižen 
a nìjak postižen? Nebo jsme si už na to všichni zvykli? 

Letos již pošesté volili Ostrované nejlepšího sportov- 
ce za rok 2008, a to ve tøech kategoriích: jako junior 
se na nejvyšší pøíèce umístil Radim Vik v bìžeckém 
lyžování, v kategorii dospìlých na zlato dosáhl 
terénní triatlonista Luboš Bachura a zlatem se ovìnèil 
také juniorský tým volejbalu SK Borek Ostrov. Po 
slavnostním zahájení Setkání sportovcù pøedvedly 
své umìní ostrovské mažoretky a sportovní gymnast- 
ky. O hudební doprovod veèera se postarala kapela 
Las Pegas a podle slov nìkolika návštìvníkù se starala 
opravdu dobøe. Na plese pochopitelnì nesmìla chy- 
bìt bohatá tombola, jejíž hlavní cenou bylo divoké 
prase.

Ve velkém množství bavících se návštìvníkù nebylo 
jednoduché se alespoò k jednomu z nich dostat, na- 
konec se mi podaøilo oslovit ženu, vracející se z ta- 
neèního parketu. 

„Jsem spokojená a moc se mi tu líbí. Doprovodný 
program mì nadmíru zaujal, pochvalu zaslouží i hu- 
debníci a obsluha, ménì pak kvalita podávaného 
vína.“ A jaké bude Setkání ostrovských sportovcù za 
rok? Nechte se spolu se mnou pøekvapit. 

Také mám pejska, tedy spíš psa. Váží 60 kg, vzbu- 
zuje respekt a možná i hrùzu, ale je to dobrák, 
možná až trouba. Je to už taková rasa, žádné 
bojové plemeno, ale lovecký pes, který je vy- 
šlechtìn k tomu, aby lidem pomáhal a mìl je rád. 
Bylo mu už šest let a nikdy nikomu neublížil. 
S každým by se nejradìji pozdravil, a kdyby ke 
mnì domù pøišli zlodìji, mohli by si odnést 
i jeho. To ale vím jen já a moje rodina, proto re- 
spektuji a chápu, že se ho lidé i pejsci bojí, a tak 
ho vodím pouze a zásadnì na vodítku.

V bøeznu jsem s ním byla odpoledne na procházce, 
zašli jsme k nádraží a potom pokraèovali Sládkovou 
ulicí. Jdeme si pìknì v klidu a míru, projdeme kolem 
jednoho rodinného domu, tam jsou sice otevøená 
vrata, ale žádný štìkot se neozývá, jsem v pohodì, 
v duchu si ještì øíkám, že když mají otevøená vrata, tak 
buï nemají psa, nebo je poslušný. Ujdeme asi 10 me- 
trù a najednou za sebou slyším tichý bìh. Otoèím se, 
zahlédnu èerného vlèáka a ten se v okamžiku zaku- 
suje mému psovi do krku a rafá a kouše jak smyslù 
zbavený, do bokù, do hlavy, do krku... Mùj pesan ani 
nepípne, neštìká, nebrání se, jen útrpnì leží a èeká, 
zda pøežije! Tak se mu snažím pomoci, køièím na 
vlèáka, pøetáhnu ho koncem vodítka, které žmoulám 
v ruce, pak ho kopnu do zadku (ano, kopla jsem psa 
a nestydím se za to), ale vlèák je bez reakce, stále se 
snaží sežrat mého psa. Hrozná situace, zažívám ji po- 
prvé a dìkuji, staèí mi to. Vlèák pak najednou mého 
psa pouští a odbíhá zpìt do zahrady s otevøenými 
vraty. Já stojím v šoku a jen kontroluji zranìní mého 
psa. Po chvilce ze zahrady vychází pán, tak 60 let, 
vrata zavírá a evidentnì je mu úplnì buøt, co se stalo. 
Tak na nìj volám a øíkám mu, že pokud psa nemají 
vychovaného a navíc je agresivní, mají vrata zavírat. 
A on na to, že není pes jako pes, což jsem já ko- 
mentovala slovy, že taky není èlovìk jako èlovìk. A co 
mi na to odpovìdìl? Že mám mít psa na vodítku 
a s košíkem! To øekl on mnì! Mùj pes na vodítku byl 
a byl pokousán vlèákem, který jemu utekl ze zahrady! 
Co kdyby okolo nešel velký pes, ale malé dítì 
s malým psem? Radìji ani nedomýšlet! Tak pro koho 
je ta vyhláška dìlaná? A èemu zabrání a komu 
opravdu pomùže? Nìjak tomu pøestávám rozumìt. 
Ale naplno jsem pochopila rèení: Jaký pán, takový 
pes. Názor si jistì každý udìlá sám. 

Ostrov, náš domov

Prosíme ètenáøe, aby se podepisovali celým jménem a uvádìli pod pøíspìvkem i kontakt (nejlépe 
telefon) na sebe. Dìkujeme za pochopení. 

J. Krejèí, Ostrov

Redakce

Ostrovské nádraží

Text a foto: Jiøí Ciprian

Názor si udìlá každý sám

Zuzana Havlíková, Ostrov

Nejlepší sportovci roku 2008 

Aleš Nádvorník

Ve støedovìku bylo v Hroznìtínì židovské ghetto 
vèetnì synagogy. V Ostrovì ani v dalších sousedních 
mìstech nesmìli v té dobì lidé židovského vyznání žít. 
Do dnešní doby se zachoval pomìrnì rozsáhlý židov- 
ský høbitov, patøící k nejstarším v Èechách. Nìkolik 
náhrobkù z minulých století pøeèkalo i obsazení Sudet 
nacisty ve 2. svìtové válce. Høbitov se rozkládá v lese 
nedaleko levého bøehu øíèky Bystøice, asi 10 minut pìší 
chùze od železnièní zastávky Hroznìtín.  

Polozapomenutý høbitov

Jiøí Ciprian

Foto: Archiv MÚ Ostrov
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