
Samozøejmostí se stává i èasté peèení rùzných sladkých 
dobrot. V pracovních skupinách se bìhem roku poøádají 
také oslavy narozenin, výlety do blízkého okolí, nácvik textù 
na spoleèná vystoupení v rámci Domova. Nedílnou sou- 
èástí každé pracovní skupiny je úèast na prezentaèních 
akcích a výstavách. Letos nás èeká již 9. roèník øezbáøského 
sympozia, kdy se v Mariánské opìt setkají klienti s umìlci, 
terapeuty, studenty a ostatní veøejností. Hlavním zámìrem 
tìchto akcí pro veøejnost je zaèlenìní našich mentálnì 
postižených pøátel mezi zdravé obèany a stírání rozdílù mezi 
s vì tem  pos t i žených  a  nepos t i žených  l i d í .  

Jsme rádi a moc si vážíme toho, že se najdou obèané i firmy, 
kterým úroveò života našich klientù není lhostejná a jsou 
ochotni a schopni podpoøit naše snažení finanèními nebo 
vìcnými dary. Pomáhají nám tak, aby ve tváøích našich 
klientù bylo co nejvíc úsmìvù a v jejich oèích co nejvíc štìstí. 
V pøípadì, že byste se i vy chtìli stát kamarádem, patronem 
nìkterého našeho klienta, kterému schází kontakt s rodinou 
èi nemá nikoho blízkého, kontaktujte prosím naši sociální 
pracovnici na tel. 353 807 208 (207, 205). Jako patron si 
s naším klientem mùžete dopisovat, telefonovat, mùžete ho 
navštívit èi vzít na vycházku, výlet, zkrátka umožnit mu zažít 
pocit, že má ve vztahu nìkoho jen pro sebe. Za váš zájem 
pøedem dìkujeme. 

Hledáme patrony a kamarády
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Domov v Mariánské nabízí hodnotný život

Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

K zápisu do ostrovských základních škol 
se dostavilo celkem 217 dìtí (žádné 
pìtileté, pouze dvìma dìtem bude šest 
let v prvním záøijovém týdnu), z toho 
43 dìtí po roèním nebo dvouletém od- 
kladu školní docházky a dále dìti, je- 
jichž rodièe žádají o zápis dítìte do pøí- 
pravné tøídy. Z toho tøicet dìtí nemá 
trvalé bydlištì v Ostrovì.

Jednotlivé školy evidují prozatím tento po- 
èet zájemcù: ZŠ Masarykova sedmdesát, ZŠ 
Májová dvaasedmdesát, ZŠ J. V. Myslbeka 
a MŠ pìtasedmdesát dìtí. Nyní probíhají 
jednání o odkladech a mohou ještì pøijít 
i další zájemci o zápis do první tøídy. Ve 
všech tøech školách plánují otevøení dvou 
prvních tøíd, v ZŠ J. V. Myslbeka a MŠ žádají 
o souhlas s otevøením dvou pøípravných 
tøíd. Øeditelé mají asi mìsíc na vydání 
rozhodnutí o pøijetí èi nepøijetí dítìte. Roz- 
hodnutí o pøijetí (nepøijetí) dítìte obdrží 
rodièe budoucího prvòáèka písemnì. Pøed- 
nostnì budou pøijaty dìti ze spádového 
obvodu školy, který je urèen obecnì závaz- 
nou vyhláškou mìsta. 

Motto: 

Práce pøináší pocit užiteènosti

Snažíme se zaèlenit postižené do 
spoleènosti

Nebýt nièím zamìstnán a neexistovat je pro èlovìka totéž. 
(Voltaire)

Žijí mezi námi a my (uspìchaní) jim mnohdy nevìnujeme 
pozornost. Žijí si svým životem, ale v pøípadì Domova 
v Mariánské je to život velmi bohatý. Každá lidská èinnost 
(a sociální služba obzvláš�) má své limitující faktory, urèující 
hranice možností. V našem Domovì jsou ètyøi terapeutiètí 
pracovníci a tedy ètyøi pracovní skupiny, do nichž je zapo- 
jeno pøes 70 klientù. Cílem této terapie je aktivizovat klienty, 
naplnit jejich volný èas a pomáhat jim prostøednictvím 
zapojení do práce získat pocit vlastní dùležitosti a užiteè- 
nosti. Podmínky v dílnách jsou pøizpùsobeny zdravotnímu 
stavu klientù, kteøí vyžadují individuální pøístup a zároveò 
k prohlubování (nebo uchování) jejich pracovních doved- 
ností. Kromì keramiky jsou dílny zamìøeny na práci s texti- 
lem, papírem, pedigem (štípaný rákos, pozn. red.), døevem, 
pøírodninami a dalšími materiály. Jsou využívány i techniky 
jako drátkování, malba na sklo, kámen a døevo, klienti se uèí 
døevoøezbì, mají možnost podílet se i na výrobì svíèek. 

Všechny èinnosti v Domovì, mezi nìž patøí i pracovní 
terapie, mají jedno spoleèné: není nejdùležitìjší výrobek, 
ale celek. I malé pøispìní k tvoøivé èinnosti, adekvátní mož- 
nostem našich klientù, nese s sebou uspokojení v pøíjemné 
atmosféøe porozumìní a vstøícného pøístupu. Naši klienti 
jsou pøi pracovní terapii vedeni nejen k tvoøivé èinnosti, ale 
øeší tu i své problémy, vzájemnì komunikují a ovlivòují se. 

Základním posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, pøíspìvkové organizace, 
která je zaøízením sociálních služeb Karlovarského kraje, je vytvoøit plnohodnotný domov pro èlovìka 
s mentálním postižením, sociálnì znevýhodnìného natolik, že nemùže využívat jiných než pobytových služeb. 

Výstava prací klientek Domova v Mariánské bude 
zahájena v klášterním kostele v Ostrovì 7. bøezna. 
Vernisáž se uskuteèní po koncertì pìveckého sboru 
Domova (viz program na str. 9). 

Mgr. Hedvika Puškášová, 
ved. aktivit a soc. podpory 

Øezbáøské sympozium na Mariánské: To se nám to tanèilo!                                                                                                               Foto: Archiv DOZP

Z obsahu:
str.   2

str.   3

str.   4

str.   5

str.   6

str.   7

str.   8

str.   9

str. 10

str. 11

str. 12

str. 13

Redakèní uzávìrka pøíspìvkù do 
pøíštího èísla je 10. bøezna!

Zápis dìtí do prvních tøíd

Dagmar Shánìlová, odbor KSVS
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Èeský statistický úøad organizuje v tomto roce výbìro- 
vé šetøení o životních podmínkách domácností v Èeské 
republice (Životní podmínky 2010), které navazuje na 
pøedchozí roèníky. Smyslem šetøení je získat dlouhodo- 
bì srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci 
v celkem 30 evropských zemích a získat data pro výpo- 
èet ukazatelù penìžní a materiální chudoby. Šetøení se 
uskuteèní na území celé ÈR v 11 tisících domácností, 
z nichž se 6708 zúèastnilo šetøení již v pøedchozích 
letech. Všechny domácnosti byly do šetøení zahrnuty 
na základì náhodného výbìru poèítaèem. 

Vlastní šetøení se uskuteèní v dobì od 20. února do 
9. kvìtna 2010 prostøednictvím speciálnì vyškolených 
tazatelù. Do šetøení budou zahrnuty všechny osoby, 
které mají ve vybraném bytì obvyklé bydlištì. Pracov- 
níci zapojení do šetøení se budou prokazovat prùkazem 
tazatele a pøíslušným povìøením, které je ve spojení 
s obèanským prùkazem opravòují k provedení šetøení 
(vydá Odbor terénních zjiš�ování ÈSÚ v pøíslušném 
kraji), nebo prùkazem zamìstnance ÈSÚ. Ve všech 
fázích zpracování je zaruèena anonymita zjištìných 
údajù a získaná data jsou dùslednì chránìna podle 
pøísných požadavkù zákona o státní statistické službì 
a ochranì osobních údajù. S pøípadnými dotazy je 
možné se obrátit na tel. 377 612 265, 731 439 313 
(Evženie Siudová), a tel. 377 612 272 (Vladislava 
Toušová).

Dotazníkového šetøení projektu Euroklíè 
se zúèastnili obèané všech skupin ostrov- 
ského regionu s pøevahou osob se zdra- 
votním postižením a seniorù, v menším 

zastoupení obèané s krátkodobou indispozicí a rodièe 
s dìtmi do tøí let. Z øad ostatních obèanù se zajímali 
pouze dva, kteøí nemají problémy sociálnì slabých 
spoluobèanù, ale jejich problémy vnímají a svou úèastí 
a ohleduplností projekt podporují. Z každodenních zku- 
šeností obèanù našeho regionu a skuteènou potøebou 
je zpøístupnit veøejná místa spravedlivì všem obèanùm, 
aby byla odstranìna nejistota, psychologická bariéra 
a vznikla podpora samostatnosti a nezávislosti každého 
obèana. Zajistit ohleduplnost a pomoc sociálnì slabým 
a nemocným lidem, rodièùm s malými dìtmi, jejichž 
problémy mnohdy neznáme, a proto je nevnímáme.

Dùležité pro obèany zdravotnì postižené, krátkodobì 
indisponované, seniory a rodièe (prarodièe) s dìtmi do 
tøí let je vybudovat sociální a technicko-kompenzaèní 
zaøízení s dveømi osazenými eurozámkem s použitím 
euroklíèe s prioritou na zdravotnická a školská zaøízení, 
úøady a veøejné instituce (Mìstský úøad, Finanèní úøad, 
Èeská pošta, Policie ad.). Kulturní, nákupní a sportovní 
centra, oddychová místa k procházkám nebo posezení 
(park, námìstí, cukrárny, restaurace apod.). Nelze opo- 
minout charitativní a církevní služby. Dále dopravní 
servis, vlakové a autobusové nádraží. Se zajištìním sku- 
teèné potøeby obèanù regionu je nutné zároveò pláno- 
vat a realizovat bezbariérovost veøejných míst s dveømi 
s automatickým otevíráním a zajištìním dveøí v otev- 
øené poloze pøi prùchodu osoby, prùjezdu dìtského 
koèárku nebo prùjezdu invalidního vozíku a úplnou 
bezbariérovost komunikací s ochrannými znaky pro ne- 
vidomé a slabozraké. To se týká i nástupù do veøejných 
dopravních prostøedkù.

Plánovaný projekt Euroklíè musí doprovázet dostupný 
informaèní systém pro obèany, a to nad rámec našeho 
regionu, kraje, ÈR a nejménì do EU. Spoleènì jsme 
zmapovali skuteèné požadavky na projekt Euroklíè. 
Dalším cílem Triády je proto v souèasné dobì zmapo- 
vat bezbariérovost v našem regionu, která s projektem 
Euroklíè bezprostøednì souvisí. Výsledky šetøení Triáda 
pøedloží pøedstavitelùm mìsta pro komunitní pláno- 
vání sociálních služeb na základì skuteèných potøeb 
obèanù v našem regionu. 

Dìkujeme všem obèanùm za podnìty a pøedložené 
požadavky na projekt Euroklíè a budoucí realizaci v na- 
šem regionu pro zajištìní kvalitního a plnohodnotného 
života nás všech. Ve vteøinì se každému mùže zmìnit 
svìt a on sám nemusí být pøíèinou. Budeme rádi za 
úèast a podnìty obèanù zaslané k problémùm bezba- 
riérovosti v regionu, vstupù do veøejných míst a do- 
pravních prostøedkù, za které pøedem dìkujeme. 
Kontakt: kpss.ostrov@seznam.cz, nebo prostøednictvím 
OSVZ pøi MÚ Ostrov. 

Ortopedická ambulance Nemocnice Ostrov nabízí od 
konce loòského roku novinku v rámci projektu jedno- 
denní ortopedické péèe. Touto novinkou je léèba po- 
škozených kloubù, šlach a svalù pomocí metody, která 
využívá hojivých vlastností krevní plazmy obohacené 
o krevní destièky a rùstové faktory. Jedná se o tzv. 
metodu ACP (autologní kondicionovaná plazma), kte- 
rou provádí odborný lékaø Oldøich Vastl. Prùbìh léèby 
spoèívá v tom, že se odebere klientovi do zkumavky asi 
10 ml žilní krve. Následným zpracováním na oddìlení 
klinické biochemie se oddìlí krevní plazma s trom- 
bocyty a rùstovými faktory, která je aplikována do 
postižené tkánì èi kloubu. Ortopedická ambulance se 
nachází v pøízemí nemocnice v ambulantním traktu. 
Ordinaèní doba: každé úterý od 8.00 do 15.00 hod. 
Bližší informace naleznete na adrese: 
www.ortopedie-ambulance.cz 

Vedení Nemocnice Ostrov investuje finanèní 
prostøedky z vybraných regulaèních poplatkù do 
vybavení nemocnice ke zlepšení komfortu a slu- 
žeb klientù. 
V roce 2009 byly z regulaèních poplatkù zakoupeny 
mimo jiné dva inkubátory Alfamedic a dvì fototera- 
peutické lampy na novorozenecké oddìlení, oxymetr 
na JIP chirurgického oddìlení, monitor vitálních funkcí 
na JIP pediatrického oddìlení, køesla pro kardiaky, 
lùžka s pøíslušenstvím na JIP gynekologicko-porod- 
nického oddìlení a na JIP interního a chirurgického 
oddìlení, pojízdné sprchovací lùžko na oddìlení Diop, 
vyhøívané lùžko k ošetøení novorozencù na porodních 
sálech, elektrošokovací pøístroj na psychiatrické oddì- 
lení èi svìtelný neon oznaèující vstup do nemocnice. 
Mimo jiné byly vybaveny: komunitní místnost na 
psychiatrickém oddìlení, sesterna na pediatrickém od-
dìlení, sesterna a vyšetøovna na oddìlení Diop, rekon- 
struovány byly dva pokoje na pediatrickém oddìlení. 
Podrobnìjší pøehled o nákupech za regulaèní poplatky 
je k dispozici na internetových stránkách nemocnice 
(www.nemostrov.cz) v rubrice „tiskové zprávy“ a na 
každém oddìlení Nemocnice Ostrov. 

Svoz nebezpeèného odpadu vèetnì malých i vel- 
kých elektrospotøebièù se uskuteèní ve dnech 
13. a 20. bøezna. Žádáme všechny obèany, aby 
zodpovìdnì odevzdávali obsluze pouze odpady, 
které jsou zde vyjmenovány.

Prùbìh akce

13. bøezna 

20. bøezna

Nebezpeèný odpad: Tiskaøské tonery, olejové filtry, 
absorpèní èinidla, rozpouštìdla, barvy, lepidla, prys- 
kyøice, akumulátory, oleje a tuky, motorové oleje, 
fotochemikálie, obaly obsahující zbytky látek.

Zpìtný odbìr: Veškeré velké a malé elektrospotøe- 
bièe (úplné), napø. televize, chladnièky, mrazáky, 
praèky, myèky, sušièky, sporáky, mikrovlnné trouby, 
vysavaèe, digestoøe, parní èistièe, žehlièky, fritovací 
hrnce, kávovary, fény, holicí strojky, kuchyòské robo- 
ty, rychlovarné konvice, elektrické náøadí, zahradní 
náøadí, poèítaèe, monitory, elektrické hraèky, svítidla, 
záøivky atd. 

Dle èasového harmonogramu pøijedou na urèené 
stanovištì dvì vozidla úklidové firmy. Obsluha 
jednoho vozidla bude osobnì pøebírat nebezpeèný 
odpad od obèanù, obsluha druhého pouze elektro- 
spotøebièe. Obì vozidla se na stanovišti zdrží 20 
minut, poté bude následovat až 30 min. interval na 
pøejezd k dalšímu stanovišti nebo do sbìrného dvora. 
Celá akce je naplánovaná od 8.00 do 14.15 hod.

Hluboký, u trafa: 8.00-8.20 hod. Horní Žïár, domky 
za trafem: 8.30-8.50 hod. Horní Žïár, U Václava: 
9.00-9.20 hod. Dolní Žïár, u autoopravny: 9.50-
10.10 hod. Kfely, odboèka u paneláku: 10.20-10.40 
hod. Kfely, zastávka cyklotrasy: 10.50-11.10 hod. 
Moøíèov, námìstí: 11.30-11.50 hod. Kvìtnová, 
obchod: 12.20-12.40 hod. Kvìtnová, paneláky: 
12.50-13.10 hod. Maroltov: 13.20-13.40 hod.

Køižovatka Lidická-Vanèurova: 8.00-8.20 hod. U tra- 
fostanice na rohu ulic Myslbekova, Mánesova: 8.30-
8.50 hod. U trafostanice Horská 841: 9.00-9.20 hod. 
Severní 1168-1170: 9.50-10.10 hod. U trafostanice 
Masarykova 725: 10.20-10.40 hod. U trafostanice 
Kollárova 1265: 10.50-11.10 hod. Družební 1324, 
u horních nádob na separaci:11.40 -12.00 hod. 
Družební u výmìníkové stanice: 12.10-12.30 hod. 
Halasova, Lipová u nádob na separaci: 13.00-13.20 
hod. Na rohu ulic Hornická, Nejedlého: 13.25-13.45 
hod. Staré mìsto, námìstí: 13.55-14.15 hod.

Svoz objemného odpadu
V prùbìhu bøezna budou v rámci jarního úklidu 
rozmís�ovány v místních èástech Ostrova kontejnery 
na objemné odpady (napø. starý nábytek). Kon- 
tejnery budou pøistaveny buï v sobotu ráno s odvo- 
zem kolem 14.00 hod., nebo ve všední dny po 14.00 
hod. s odvozem následujícího dne mezi 13.00 až 
15.00 hod.

Rozmístìní: Hluboký, u trafa: 13. bøezna. Horní 
Žïár, u bývalé prodejny (smìr Hluboký za trafem): 
13. bøezna. Dolní Žïár, za autoopravnou (pøed 
mùstkem u statku): 16. bøezna. Kfely, odboèka, 
zastávka støed: 17 bøezna. Maroltov: 20. bøezna. 
Moøíèov: 20. bøezna. Vykmanov: 23. bøezna. Kvìt- 
nová, obchod, paneláky: 24. bøezna.

Svoz není v žádném pøípadì urèen pro sbìr skla, 
plastù a papíru, stavebního odpadu, výrobky podlé- 
hající zpìtnému odbìru (veškeré elektrospotøebièe), 
pneumatiky, nebezpeèné odpady.

Vìøíme, že akce bude plnì využita zejména tìmi, 
kteøí nemohou v prùbìhu roku velkoobjemový od- 
pad odvážet do Sbìrného dvora.

Rozpis kontejnerù pro mìsto Ostrov uveøejníme 
v pøíštím èísle Ostrovského mìsíèníku.  

m

o

ko
un

itn
í p

lá
n

vá
ní

n
 

so
ciá

l
ch  slu

že
b

í

O S T R O V 

Vyhodnocení dotazníku 
Euroklíè

Statistika 
odhalí životní podmínky

Nákupy za regulaèní poplatky

Nemocnice Ostrov nabízí

Osoby, kterým je poskytován pøíspìvek na živobytí dle 
zákona o pomoci v hmotné nouzi déle než šest mìsícù, 
mají možnost vykonávat veøejnou službu. Pokud veøej- 
nou službu vykonávají v rozsahu 20 (pøípadnì 30) ho- 
din mìsíènì, neklesne výše vypláceného pøíspìvku na 
živobytí na výši existenèního minima. Mìsto Ostrov 
uzavøelo smlouvu o zabezpeèení veøejné služby s fir- 
mou Marius Pedersen, a. s. (døíve Tima-CS) a Nemos 
plus, s. r. o. (Nemocnice Ostrov). Veøejnou službu také 
zabezpeèuje mìsto Jáchymov prostøednictvím jáchy- 
movských technických služeb, dále Abertamy a Stráž 
nad Ohøí. Veøejnou službu mùže na území povìøené- 
ho úøadu vykonávat 476 osob. Loni v záøí vykonalo 
veøejnou službu 35 osob, v øíjnu 42, v listopadu 52 
osob a v prosinci 51. To znamená, že v prùmìru této 
možnosti využilo necelých 10 % pøíjemcù pøíspìvku. 

Veøejná služba na Ostrovsku 

Zdenka Buèková, Triáda Ostrov

Miroslava Svìtlíková, ved. Odboru SVZ

Mgr. Lucie Mildorfová

Andrea Zvolánková, mluvèí NO

Svoz odpadu v Ostrovì 
a okolí

Lumír Pála, ved. Odboru SMM                    



Ostrovský mìsíèník
Bøezen 2010 3

Nedávno vzniklá povinnost èipování psù vyplývá 
z Obecnì závazné vyhlášky o pravidlech pohybu a cho- 
vu psù ve mìstì Ostrov. Chovatelé byli povinni nechat 
své psy oznaèit do konce minulého roku. Nìkteøí však 
této výzvy dosud neuposlechli, proto by tak mìli co 
nejdøíve uèinit, aby se vyhnuli policejnímu postihu. 
Pouze psi oznaèení identifikaèním tetováním už nemusí 
být opatøeni èipem.
Povinnost èipování se týká každého psa staršího šesti 
mìsícù, který je chován na území mìsta. Èipování psa 
provádí na náklady chovatele veterinární lékaø. Èíslo 
èipu je chovatel povinen nahlásit a doložit (oèkovacím 
prùkazem psa s nalepeným èárovým kódem) do evi- 
dence psù na Mìstský úøad v Ostrovì (kanceláø è. 9). 
Pøi pøedložení dokladu o úhradì nákladù èipování má 
chovatel nárok na úlevu od místního poplatku ze psù, 
a to až do výše nákladù vynaložených na oznaèení psa. 
Výše uvedená vyhláška rovnìž upravuje pravidla pohy- 
bu psù ve mìstì a je možné se s ní seznámit na: 
www.ostrov.cz 

V místní èásti Ma- 
roltov se nachází 
zdìná kaplièka, 
bez èísla popisné- 
ho nebo evidenè- 
ního, která není 
zapsána na žád- 
ném listu vlast- 
nictví. 

Šetøením Katastrál- 
ního úøadu v Karlo- 
vých Varech bylo 
zjištìno, že staveb- 
ní parcela (poze- 

mek pod stavbou) vznikla pøi obnovì operátu novým 
mapováním, zamìøením skuteèného stavu. Vlastník 
stavby není evidován vzhledem k tomu, že nebyly 
pøedloženy žádné doklady, které by byly pøedmìtem 
zápisu do katastru nemovitostí a dosvìdèovaly 
zpùsob jejího využití. Mìsto Ostrov zveøejnilo výzvu, 
aby se pøípadný vlastník pøihlásil a prokázal vlastnictví 
kaplièky. Zároveò se dotázalo nìkolika institucí, zda 
nevedou tuto stavbu v evidenci majetku, pøípadnì 
nevlastní dokumenty o osobì èi organizaci, která 
kaplièku v Maroltovì nechala postavit nebo ji udr- 
žovala a mohla tak prokázat vlastnický vztah ke 
zmínìné stavbì. Mezi dotázanými byly napøíklad 
Národní památkový ústav (územní odborné pra- 
covištì v Lokti), Dùm kultury Ostrov (kronika), Úøad 
pro zastupování státu ve vìcech majetkových (územ- 
ní pracovištì Plzeò), Biskupství plzeòské ad.

Protože nikdo na výzvu nereagoval, ani se nepo- 
daøilo zjistit vlastníka stavby, bude žádoucí, aby mìsto 
Ostrov získalo kaplièku do svého vlastnictví a zajistilo 
její obnovu a øádnou údržbu. 

Mìstská policie Ostrov každého ètvrt roku pøed- 
kládá Radì mìsta zprávu o èistotì a poøádku ve 
mìstì. Mezi uvedená kritéria v oblasti místních 
záležitostí veøejného poøádku patøí napø. rušení 
noèního klidu, zneèištìní veøejného prostran- 
ství, neoprávnìné založení skládky èi neopráv- 
nìný zábor atd. Druhou oblastí je porušování 
obecnì závazných vyhlášek, napø. o pravidlech 
pohybu a chovu psù ve mìstì nebo o zákazu 
požívání alkoholických nápojù na veøejném 
prostranství. Z hodnocení vyplývá, že v posled- 
ním ètvrtletí loòského roku poèet ani druh pøe- 
stupkù nijak nevyboèovaly z obvyklých statis- 
tických údajù. 

Strážníci v uvedeném období zjistili a vyøešili devìt 
pøestupkù proti obèanskému soužití, z toho osm 
pøípadù pøedali do správního øízení; sedmkrát øešili 
pøestupek proti rušení noèního klidu; osm pøestupkù 
se týkalo neoprávnìnì založené skládky a 22 pøípadù 
neoprávnìného záboru. Pravidelnì nejvíc pøestupkù 
je proti majetku, tìch strážníci øešili 57 (vìtšinou se 
jedná o krádeže v obchodech), 27 z nich bylo vyøe- 
šeno blokovou pokutou v celkové výši 25 500 Kè. 
V oblasti porušování vyhlášek bylo nejvíce porušení 
Obecnì závazné vyhlášky o pravidlech pohybu 
a chovu psù ve mìstì Ostrov (celkem 26 pøípadù). 
Porušení Obecnì závazné vyhlášky mìsta Ostrov 
o lokalizaci míst a èasovém omezení provozu povole- 
ných výherních hracích pøístrojù bylo strážníky øeše- 
no ve tøech pøípadech. 

Øidièské prùkazy, vydané od 1. ledna 1994 do 
31. prosince 2000, jsou jejich držitelé povinni vy- 
mìnit nejpozdìji do 31. prosince 2010. 

Uplynutím stanovené doby pro jejich výmìnu øidièské 
prùkazy pozbývají platnosti.

Øidièi si své prùkazy mohou vymìnit na Mìstském 
úøadu Ostrov, Hlavní 795 (detašované pracovištì ved- 
le restaurace Družba). K výmìnì s sebou musí pøinést: 
Žádost o vydání øidièského prùkazu (obdrží na MÚ), 
platný doklad totožnosti (obèanský prùkaz, pas), prù- 
kazovou fotografii o rozmìrech 3,5 x 4,5 cm a pùvodní 
øidièský prùkaz, který podléhá povinné výmìnì. 

Vydat nový øidièský prùkaz je možné do 20 dnù od 
podání žádosti. Povinná výmìna prùkazu s vydáním do 
20 dnù je osvobozena od správního poplatku. Za rych- 
lejší výmìnu do pìti pracovních dnù od podání žádosti 
je nutno uhradit správní poplatek 500 Kè.

Doporuèujeme øidièùm neèekat s výmìnou na prosi- 
nec a uskuteènit ji v prùbìhu roku, vyhnou se tak ne-
pøimìøeným èekacím dobám na konci roku. 

TyfloCentrum Karlovy Vary, o. p. s. podalo žádost 
o pøíspìvek z rozpoètu mìsta Ostrov ve výši 51 700 Kè 
na provoz støediska Ostrov, Hlavní tøída 1365 (Dùm 
s peèovatelskou službou). TyfloCentrum Karlovy Vary, 
o. p. s. je registrovaným poskytovatelem sociální služby 
nazvané Sociálnì aktivizaèní služby pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením. Tyto služby obsahují pøede- 
vším zprostøedkování kontaktu se spoleèenským pro- 
støedím (zájmové, vzdìlávací a volnoèasové aktivity), 
dále sociálnì terapeutické èinnosti, které vedou k roz- 
voji nebo udržení osobnostních a sociálních schopností 
a dovedností, podporujících sociální zaèleòování osob 
(psychoterapie a socioterapie) a pomoc pøi uplatòování 
práv, oprávnìných zájmù a obstarávání osobních zále- 
žitostí. TyfloCentrum Karlovy Vary, o. p. s. poskytuje 
sociálnì aktivizaèní služby tìžce zdravotnì postiženým 
obèanùm, zejména osobám se zrakovým postižením. 
Nyní má zájem rozšíøit tuto sociální službu i pro seniory, 
a to zejména obyvatele Domu s peèovatelskou službou 
v Ostrovì.
Rada mìsta Ostrov žádost Tyflocentra podpoøila 
a z mìstského rozpoètu pøispìje èástkou 51 700 Kè. 

Mìsto Ostrov a ZŠ J. V. Myslbeka a MŠ Ostrov 
podaly zaèátkem února ètyøi žádosti na zateplení škol- 
ských zaøízení. Mìsto Ostrov podalo žádosti o dotace 
na zateplení objektù ZŠ Májová a mateøských škol 
Palackého a Halasova. Ve spolupráci s mìstem poda- 
la ZŠ J. V. Myslbeka a MŠ Ostrov žádost o dotaci na 
zateplení objektu Mateøské školy pøi ZŠ J. V. Mysl- 
beka. Projekty vèetnì žádostí o dotaci byly pøipraveny 
v Operaèním programu Životní prostøedí. U objektu 
ZŠ Májová projekt poèítá se zateplením fasády a pùd- 
ního prostoru. Výmìna oken a dveøí se již na tomto 
objektu uskuteènila. U objektù MŠ Palackého, MŠ 
Halasova a MŠ pøi ZŠ J. V. Myslbeka je navrženo za- 
teplení celého objektu (pokládka izolace na podlahu 
podkrovních èástí, výmìna oken a dveøí, zateplení 
fasády). Celkové pøedpokládané náklady na zateplení 
uvedených objektù èiní pøibližnì: ZŠ Májová 16,5 mil. 
Kè, MŠ Palackého 5 mil. Kè, MŠ Halasova 5 mil. Kè 
a MŠ pøi ZŠ J. V. Myslbeka 3 mil. Kè. Výše dotace 
z Operaèního programu Životní prostøedí mùže èinit 
až 90 %, a to z nákladù na stavbu, od kterých bude 
odeètena pìtiletá úspora provozních výdajù vzniklá 
zateplením. Koneèná výše zpùsobilých výdajù vèetnì 
výše dotace bude stanovena až v pøípadì úspìšnosti 
projektù. 

Obèanské sdružení Kulturní pomoc vzniklo na 
zaèátku øíjna minulého roku a dalo si za cíl navýšit 
kulturní akce a vyžití na Karlovarsku, napøíklad pøi- 
pomínat tragické události svìtového i místního vý- 
znamu, které by nemìly být zapomenuty a hlavnì 
pomáhat potøebným. Kulturní pomoc proto uspo- 
øádala v lednu benefièní akci s názvem „Dobrá paøba 
na pomoc“. Díky hojné úèasti a skvìlému pøístupu 
úèinkujících i zvukaøe Jana Baláka, kteøí snížili své 
finanèní požadavky na minimum, se vybralo hezkých 
osm tisíc ve prospìch Obèanského sdružení Ostrov- 
ský Macík. Kulturní pomoc chce nadále pokraèovat
v poøádání akcí podobného ražení a už teï pilnì 
pracuje na dalším bodu programu (ve spolupráci s OS 
Letní kino) v boji za obnovu letního kina v Karlových 
Varech. 

Základní škola Masarykova Ostrov pøipravuje pilotní 
projekt s novým partnerem z bavorského Wunsiedelu. 
Projekt bude zamìøen na historické vazby a prevenci 
patologických jevù u mládeže (žáci ve vìku 13 až 15 let 
pøedstavují nejrizikovìjší skupinu). Praktická ukázka 
pøeshranièní spolupráce by spoèívala v uspoøádání let- 
ního kempu v Ostrovì na konci školního roku. Organi- 
zaèní stránky akce by se ujala ZŠ Masarykova, která by 
zajistila ubytování a stravu v budovì školy. Vybraní žáci 
by podnikali výlety na kolech po vyznaèených cyklo- 
stezkách, poznávali místní pamìtihodnosti, zvyklosti 
atd. V odpoledních hodinách by se konaly ve vyhraze- 
ných prostorách školy panelové diskuse s využitím no- 
vé výukové audiovizuální techniky (interaktivní tabu- 
le, vizualizér ad.). Byla by zvolena tøi stìžejní témata, 
napø. užívání drog mládeží, šikana ve školách, trestná 
èinnost nezletilých apod. Každý ze zúèastnìných by se 
zapsal do pøíslušného seznamu k vybranému tématu. 
Poté by se panelová diskuse vyhodnotila a provedlo by 
se srovnání souèasné situace v ostrovské škole a škole 
ve Wunsiedelu. Napøesrok by se tento letní kemp 
uspoøádal na bavorské stranì. O finanèní prostøedky na 
realizaci projektu bude žádáno z Èesko-nìmeckého 
fondu budoucnosti a z Dispozièního fondu Cíle 3 
v èesko-bavorském pøíhranièním regionu. 

Partnerský projekt 
s Wunsiedelem

Mìsto pøispìlo na služby 
pro seniory

Výmìna øidièských prùkazù

Ostrov bude mít 
novou kaplièku

Mìsto pøipomíná povinnost 
èipování psù

Ve dnech 23. až 26. bøezna bude Odbor dopravnì 
správní z technických dùvodù uzavøen!
Pro veøejnost bude v provozu pouze pracovištì 
Czechpoint, které bude na uvedenou dobu pøe- 
místìno do malé zasedací místnosti MÚ Ostrov, 
Klínovecká 1204 (hlavní budova MÚ, první patro). 
Všechny ostatní odbory MÚ Ostrov budou v provozu 
v obvyklých návštìvních hodinách. Dìkujeme za 
pochopení.

Mìstský úøad Ostrov 
upozoròuje

Mgr. Lucie Mildorfová, Odbor KSVS

Miroslava Svìtlíková, ved. Odboru SVZ

red

Žádosti o zateplení škol

Ing. Romana Stolínová, Odbor RÚP

Èinnost strážníkù 
ve IV. ètvrtletí 2009

Bc. Pavel Èekan, 
velitel MP Ostrov

Kulturní pomoc 

Hana Šimková

Ladislav Jiskra, ved. Odboru DS

Ing. Jana Urbánková, ved. Odboru MM
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Zprávy ze škol
SPŠ Ostrov 
na maturitním plese

Vybraní zástupci žákù deváté tøídy (Gašparová a Ko- 
šek) se v doprovodu uèitelek Plášilové a Arnoldové 
zúèastnili slavnostního vyhlášení a pøedání cen za umís- 
tìní ve výtvarné soutìži Školy odpadùm v patách, kte- 
rou vyhlásil krajský úøad v rámci Eko projektu. V kate- 
gorii D (fotografická soutìž Fauly odpadù v našem 
životním prostøedí) vyhrál první místo kolektiv žákù 
9. tø. Fotografie, jež žáci poøídili na vycházce v okolí 
Ostrova, byly výstižnì pojmenovány jako Prapodivné 
poklady pøírody. Žákynì Varadová ze tøídy ZŠS se 
umístila na 3. místì v kategorii B (výtvarné práce 
autorù nad 10 let). Žáci Kostka a Tokár obdrželi cenu za 
2. místo v kategorii C (koláže a výtvarné práce, vy- 
užívající odpadových materiálù). Strom, který ve školní 
družinì zhotovili pod vedením vychovatelky Arnoldo- 
vé, se jmenuje Nová odrùda jablonì Petka. Zvláštní 
ocenìní získala naše škola za soubor výtvarných prací. 
Všichni naši ocenìní žáci k diplomùm dostali i hodnot- 
né ceny. Nebývalé snìhové nadílky využili žáci v ho- 
dinách tìlesné výchovy k výcviku na bìžkách, zakonèe- 
nému velkým závodem. Nejrychlejšími bìžkaøi byli 
letos žáci Biberèiè (9. tø.) a Žigová (7. tø.). Zpestøením 
školního roku pak byl masopustní karneval, který 
organizovala uèitelka Køížková. Tøídy si do jeho progra- 
mu pøipravily i pìkné uvedení svých masek. 

V životì každého studenta jsou okamžiky, jež se øadí ke 
spoleèenským vrcholùm støedoškolského studia. 
Dùležitou roli mezi nimi hraje bezpochyby maturitní 
ples. Ten letošní, urèený ètyøem tøídám, které se v jar- 
ních mìsících poperou s nástrahami maturitních otá- 
zek, se uskuteènil 5. února v sálech karlovarského 
grandhotelu, kam se vedle maturantù samotných, je- 
jich pedagogù, nejbližších rodinných pøíslušníkù a zná- 
mých dostavila také øada bývalých absolventù školy, 
pro nìž jsou plesy školy jedineènou pøíležitostí k set- 
kávání se po letech a vzpomínání na roky strávené ve 
školních lavicích. Ples byl slavnostnì zahájen pøed- 
tanèením, které studenti nacvièili pod vedením býva- 
lého studenta Víta Pelce. Jejich snažení ocenili pøítom- 
ní velkým potleskem, vyzdvihli nasazení, se kterým se 
hoši i dívky z prùmyslovky do taneèních kreací pustili. 
Krátce nato se taneèní parket zaplnil letošními matu- 
ranty, kteøí byli rukama svých tøídních uèitelù šerpo- 
váni. Následné projevy studentù, pøípitek øeditele ško- 
ly, studentská hymna a sóla maturantù patøí k rituálu 
každého maturitního plesu. Potom už parket patøil vol- 
né zábavì, kterou naservírovaly dvì kapely: karlovar- 
ský Alfa sextet a pražské dívèí kvarteto The Apples. 
Pøesnì o pùlnoci se parket vyprázdnil a vytvoøil prostor 
pro pùlnoèní pøekvapení jednotlivých tøíd. Zatímco 
strojaøi si zvolili parodii na punkovou klasiku, studenti 
dopravního oboru zaujali multimediální prezentací, 
která pøedstavila celou tøídu. Poté parket patøil elektri- 
káøùm, kteøí nás v pøestrojení za berušky pøesvìdèili, že 
nezapomnìli nic z radovánek mateøských škol, zatímco 
studenti Technického lycea pobavili parodií na chla- 
peckou pìveckou skupinu Lunetic a jejich fanynky. 
Všichni diváci ocenili studenty potleskem. V letošním 
školním roce se bude pokoušet úspìšnì odmaturovat 
rovná devadesátka studentù, cesta k jejich zkoušce 
z dospìlosti je maturitním plesem otevøena, tedy 
nezbývá, než všem popøát do následujících mìsícù 
hodnì sil i štìstí. 

Zimní pohár ve florbalu se uskuteènil v lednu. Dìvèata 
ze sedmých tøíd (Holeèková, Tillingerová, Kelemano- 
vá, Pecharová, Volrábová, Kováøová a jejich brankáøka 
ze 4. A Ryšánková) pøedvedla bezchybný výkon a ob- 
sadila první místo. Florbalisté a florbalistky z druhého 
stupnì pokraèovali a bojovali v okresních kolech. Chla- 
pecké družstvo (Surmaj, Vanèura, Šuták, Michailidis, 
Èerjaník, Novák, Kleinhampl a Horváth) se umístilo na 
5. místì. Dìvèata (Kelemannová, Tillingerová, Holeè- 
ková, Dušková, Fráòová, Fialová, Melicharová, Pate- 
rová, Bratršovská a Franková) opìt zazáøila a pøivezla 
1. místo! Gratulujeme. Koncem ledna se konalo okres- 
ní kolo Matematické olympiády pro páté tøídy. Ze 17 

Daò z pøíjmù
Poslední den podání daòového pøiznání k dani z pøí-
jmù za rok 2009 a zaplacení je 31. bøezna. Vycházíme 
poplatníkùm vstøíc a bìžné úøední hodiny rozšiøuje- 
me od 22. do 31. bøezna na každý pracovní den: 8.00-
18.00 hod. V tìchto dnech je možné odevzdat 
vyplnìná daòová pøiznání i konzultovat se správci 
danì nejasnosti. Interaktivní formuláø daòového 
pøiznání k dani z pøíjmù fyzických osob je k dispozici 
také na http://cds.mfcr.cz, odkud je možné podat 
daòové pøiznání i bez návštìvy FÚ (jako EPO2 
elektronické podání); hlavní výhodou je automatický 
výpoèet a kontrola správnosti. Upozoròujeme, že 
výdajový paušál pøi uplatnìní výdajù z pøíjmù je 
zvýšen z 60 na 80 % u živností øemeslných a ze 40 na 
50 % u ostatních živností. Dále je zavedena možnost 
paušálního výdaje na dopravu motorovým vozidlem 
ve výši 5000 Kè mìsíènì. 

Daò z nemovitostí 
V celkové výši do 5000 Kè za rok se platí najednou 
max. do 31. kvìtna 2010. Vyšší daò než 5000 Kè se 
platí ve dvou stejných splátkách do 31. kvìtna a do 
30. listopadu 2010. (Poplatníci provozující zemìdìl- 
skou výrobu mají termín první splátky až 31. srpna 
2010.) Letos došlo ke zmìnám v zákonì o dani 
z nemovitostí. Základní sazby se zvýšily na dvojná- 
sobek (kromì pozemkù zemìdìlské pùdy a staveb 
pro ostatní podnikatelskou èinnost). Nìkteré obce 
využily možnosti dané zákonem a upravily místní 
koeficient pro Boží Dar z 3 na 2, v Hroznìtínì a Hájku 
byl zcela zrušen a novì byl stanoven pro Merklín ve 
výši 2. V Jáchymovì byl vyhláškou snížen koeficient 
pro rodinné domy a byty z 1,6 na 1. Zmìna zasáhla 
i majitele novostaveb, kteøí byli doposud od danì 
z nemovitostí osvobozeni; nyní již všechny novostav- 
by podléhají dani. Výsledná èástka bude poplatní- 
kùm, kteøí mají již podáno daòové pøiznání, sdìlena 
hromadným pøedpisným seznamem, do kterého lze 
ve stanovených dnech nahlédnout na FÚ. Složenky 
na platbu danì z nemovitostí budou zpracovány 
centrálnì podle území a rozeslány hromadnì doda- 
vatelskou firmou. Má-li poplatník pøiznané nemo- 
vitosti u více fin. úøadù, obdrží složenky za každé fin. 
øed. samostatnì. V našem regionu se budou složenky 
rozesílat do 15. kvìtna a budou obsahovat aktuální 
daòovou povinnost po pøípadném zvýšení. V pøípa- 
dì, že poplatník zaplatí daò døíve, než obdrží složen- 
ku, musí si pozornì zkontrolovat, zda uhrazená plat- 
ba souhlasí s èástkou zde uvedenou a pøípadný rozdíl 
doplatit. 

Placení danì 
Nová úprava zákona pøinesla zmìnu týkající se vy- 
mezení dne platby: je to den, kdy jsou penìžní pro- 
støedky pøipsány na úèet FÚ. Proto je nutné u platby 
pøevodem poèítat až s tøídenní prodlevou, než je 
poukázaná èástka pøipsána na úèet správce danì.

Zpùsoby platby danì: 
1. Bez poštovního poplatku na poštì daòovou 
složenkou, kterou lze vyzvednout na FÚ èi poštì. 
Dokladem o zaplacení je stvrzenka složenky. 

2. Bezhotovostním pøevodem z bankovního úètu. 
Bezhotovostní platbu pro FÚ Ostrov poukazujte na 
è. úètu: 
daò z pøíjmù fyzických osob 721-17626341/0710, 
daò z nemovitostí 7755-17626341/0710, KS 1148. 
Vždy uveïte i variabilní symbol (rodné èíslo po- 
platníka bez lomítka, nebo IÈ).  

3. Platbou v pokladnì FÚ (po a st 13.00-15.30 hod.), 
od 22. do 31. bøezna všechny pracovní dny 13.00-
15.30 hod. 

Finanèní úøad Ostrov 
informuje

Ing. Miloslava Kubínová, øed. FÚ 

Program:

MDŽ, pro zamìstnance Vìznice Ostrov zahrají žáci 
Ivety Müllerové.  

Interní koncert, zahrají žáci hudebního oboru.

O Ostrovský kaktus, soutìže v pøednesu se zúèastní 
žáci Ireny Konývkové a Lucie Velièkové.

Èekárna, premiéra souboru Na poslední chvíli Lucie 
Velièkové 

Allan Marshall, Irena Konývková: Už zase skáèu…, 
premiéra souboru Hop-Hop. Rezervace vstupenek: 
reditelka@zusostrov.cz (Pøedstavení se hraje též 26. 3. 

19. bøezna 16.30 hod., restaurace Družba 

23. bøezna 17.00 hod., sál ZUŠ 

23. bøezna 9.00 hod., Minidivadélko 

24. bøezna 18.00 hod., Za oponou DK Ostrov

26. bøezna 19.00 hod., Za oponou DK Ostrov

úèastníkù pouze ètyøi vyøešili nároèné úkoly. Mezi nimi 
skonèil na 3. místì i náš Jan Pauch. K tomuto úspìchu 
mu gratulujeme. Dívky ze 4. A (Adámková, Bìlohláv- 
ková, Paterová, Fuèíková, Ryšánková, Hlaváèková, Ja- 
bùrková a Žïárská) se spolu s uèitelkou Hanakovièo- 
vou podílely na programu Masopustního karnevalu 
v T-Klubu. V letošním školním roce zahájil svoji èinnost 
dramatický kroužek pøi školní družinì pod vedením 
vychovatelek Šárky Jarošové a Stáni Glázrové. Do 
kroužku chodí 17 dìtí. Jako první pøedstavení nastudo- 
valy pohádku O Koblížkovi. Pohádka je zpracovaná 
jako malý muzikál a dìti se s ní poprvé pøedvedly na 
vánoèní besídce školní družiny. U svých kamarádù 
mìly úspìch. Dále uspoøádaly vychovatelky vystoupe- 
ní pro rodièe. Návštìvnost byla vysoká a naši „malí 
herci“ se líbili. Vychovatelky pøipravily soutìž „Èesko 
hledá SuperStar školní družiny“. Zúèastnilo se 26 dìtí. 
Soutìž trvala po dobu tøí týdnù. Na 3. místì se umístila 
Kateøina Czechová, na 2. místì Kristýna Voráèková 
a na 1. místì se umístil Ondøej Tolg. Ocenìní „Miláèek 
publika“ získala Kateøina Havlanová. Atmosféra byla 
bájeèná. Finalisté zazpívali spoleènou píseò, zpívaly 
i vychovatelky. Nechybìl ani velký dort pro vítìze, kte- 
rý se o nìj podìlil se svými kamarády. Všichni se již tìší 
na další kolo této soutìže. 

Mgr. Libor Háèek

Májový trojlístek

v 9.00 a 10.00 hod. pro ZŠ Májová.)

Vedra, pøedstaví se žáci 3. a 4. roèníku.
Akce mimo Ostrov

 Ostrovské povìsti a dialog 
Èert a Káèa, soubor Na poslední chvíli

 Okresní kolo v komorní høe s pøe- 
vahou smyècù, žáci Heleny Š�astné

 Okresní kolo v pøed- 
nesu, žáci Ireny Konývkové a Lucie Velièkové

 Poezie na rynku, soubor 
Na poslední chvíli Lucie Velièkové

Kandrdásek, celo- 
státní soutìž monologù a dialogù, žáci Ireny Konýv- 
kové a Lucie Velièkové 

30. bøezna 17.00 hod., Minidivadélko ZUŠ 

2. bøezna Aue, Nìmecko:

3. bøezna Beèov:

18. až 19. bøezna Karlovy Vary:

26. až 28. bøezna Klatovy:

27. bøezna Brandýs nad Labem: 

Mgr. Michaela Hanakovièová

ZŠ praktická a ZŠ speciální

Daniela Brodcová

ZUŠ Ostrov

Jaroslav Chmelík, zást. øed. 



chem je první místo Jáchyma Sapouška z kvarty A 
v okresním kole dìjepisné olympiády. Také on se tímto 
vítìzstvím probojoval do krajského kola. Všem úspìš- 
ným studentùm gratulujeme a dìkujeme za pøíkladnou 
reprezentaci. V ostatních soutìžích se zatím konala 
pouze jejich školní kola (biologická a zemìpisná olym- 
piáda, soutìže v èeském, anglickém i nìmeckém jazy- 
ce). Vítìzové školních kol nás budou reprezentovat 
v dalších kláních v okrese èi kraji. Vìøíme, že leckteøí 
z nich, stejnì jako naši oktaváni, proniknou také až do 
kol celostátních. Rádi o nich budeme informovat pøíštì.

Ostrovský mìsíèník
Bøezen 2010 5Redakce si vyhrazuje právo krátit došlé pøíspìvky.

Zprávy ze škol
Halové turnaje malých fotbalistù

8.30-13.30 hod. III. roèník turnaje o Pohár klempíøství 
Zeronik (pro roèník 2001) 
14.00-18.30 hod. Turnaj o Pohár PM Trans (pro roèník 
2002) 

9.00-13.30 hod. III. roèník turnaje o Pohár ÈSSD 
Ostrov, pro nejmladší pøípravku (2003-4)
Všech turnajù se kromì ostrovských zúèastní mužstva 
Ústeckého, Plzeòského a Karlovarského kraje.
Jarní prázdniny 

Pøímìstský tábor dennì od 8.00 do 15.30 hod. je urèen 
dìtem od 1. tøídy (plavání, bruslení, návštìva Ekocen- 
tra, výlet do obory, hry, soutìže, vycházky). 
Cena: 800 Kè. Informace a pøihlášky v MDDM.
Okresní pøebor leteckých modeláøù

MDDM pravidelnì poøádá soutìže v modeláøských 
dovednostech, tentokrát je to okresní kolo.
Jarní stezka do Moøíèova

 
Samotné dìti od osmi let jdou s dospìlým prùvodcem. 
Trasa v délce asi 5,5 km vede pøes prùmyslovou zónu, 
rybníky Rùžek, Lesní a kolem vodojemu do Moøíèova. 
V cíli se dìti mohou svézt na koních a opéct buøtíky. 
Návrat bude pìšky nebo autobusem v 16.10 hod. 
Úèastnické karty budou slosovány. Nezapomeòte: pití, 
èepici, pøimìøené sportovní obleèení, nepromokavou 
obuv, pøípadnì peníze na konì a jízdenku na autobus 
zpìt (cca 25 Kè).  Bližší info: kabel. TV, plakáty.
Krajské kolo železnièních modeláøù

Své modely pøivezou železnièní modeláøi Karlovarské- 
ho kraje. Vítìzové postoupí do republikového finále.
Plavecké kurzy

Cyklus 10hodinových plaveckých kurzù 
Pøihlášky v MDDM (pracovní dny 8.00-18.00 hod.).

6. dubna Neplavci , 7. dubna Rodièe a dìti, 8. dubna 
Neplavci, 9. dubna Plavci 
Den Zemì

 se koná ekologický Den Zemì. Sbírat bude- 
me starý papír (nejlépe tøídìný), plastové lahve (sešla- 
pané s víèky i bez), plastová víèka, monoèlánky, kelímky 
(zasunuté do sebe), hliníková víèka od jogurtù a drob- 
né vysloužilé elektrospotøebièe (poèítaèe, mobily, žehliè- 
ky, fény, kulmy, rádia ad.). Chcete-li i vy aktivnì pøispìt 
k ochranì životního prostøedí, rádi vás pøivítáme.
Sportovní høištì
Víceúèelové høištì i fotbalové minihøištì s umìlým 
trávníkem jsou od bøezna otevøena po-pá do 19.00 
hod., so-ne 10.00-18.00 hod. Ve stejnou dobu je 
otevøen minigolf a venkovní stolní tenis.
Nabízíme také využití nového fotbalového høištì III. 
generace s umìlým povrchem a osvìtlením v Ostrovì 
u pekárny. 
Informace: MDDM pan Faktor (tel. 353 613 248).
Letní tábory

Pro dìvèata i kluky od osmi let ètyøi turnusy letního 
tábora v krásném prostøedí Manìtínska.

I. 2.-15. 7., II. 15.-28. 7., III. 28. 7.-10. 8., IV. 
10.-23. 8. Cena 3000 Kè

 23.-28. 8. (info v MDDM )
Pøímìstský sportovní tábor
V prùbìhu týdenního pobytu se dìti na víceúèelovém 
høišti a fotbalovém minihøišti seznámí s prùpravnými 
hrami, základy míèových her a atletikou.
Termíny: I. 26.-30. 7., II. 9.-13. 8. Cena 750 Kè 
Pøihlášky od 1. bøezna v MDDM

Informace k akcím i èinnosti kroužkù: po-pá 8.00-
18.00 hod., MDDM (tel. 353 613 248). 

6. bøezna, hala TJ Ostrov

7. bøezna, hala TJ Ostrov

Jarní pøímìstský tábor MDDM
8.-12. bøezna

20. bøezna, louka u Jenišova 

21. bøezna, start 13.00-13.30 hod.

27. bøezna 9.00 hod., klubovna MDDM 

duben až èerven

Kurzy jsou vždy od 16.00 do 17.00 hod.

22. dubna

Letní tábor Manìtín

Termíny: 

Rodièe a dìti:

Úspìchy studentù na všech úrovních
Kolotoè pøedmìtových soutìží a olympiád se roztoèil 
a nabírá na rychlosti. Nejdále zatím pokroèily soutìže 
pøírodovìdné. Tìší nás, že studenti Gymnázia Ostrov 
patøí k tìm nejúspìšnìjším, navíc všichni z jedné tøídy, 
oktávy A. V krajském kole fyzikální olympiády zvítìzil 
Tomáš Martinek, který pozdìji mìøil své síly s nejlep- 
šími v celostátním kole v Pelhøimovì. Další vítìzství na 
úrovni kraje získal Jan Kùs, a to v matematické olym- 
piádì v kategorii programování. Celostátní kolo se 
bude konat na konci bøezna. Jako úspìšní øešitelé ab- 
solvovali celostátní kolo chemické olympiády v Praze 
Pavel Hozák, Adam Pìnkava a Tomáš Martinek. 
Všichni tøi se do nìj kvalifikovali výborným výsledkem 

Okrskové kolo v míèovém trojboji žákù I. stupnì 
uspoøádala škola v lednu a po postupu zorganizovala 
i okresní finále, v nìmž zástupci školy obsadili 5. místo. 
Dále se uskuteènily i poslední zápasy zimního florbalo- 
vého turnaje dívek. Soupeøkám ze ZŠ Májová a ZŠ Nej- 
dek jsme se výsledkovì nevyrovnali, ale pomyslnou 
medaili udìlujeme B. Ághové, která v týmu vynikla 
a všech šest zápasù odehrála s nasazením reprezentan- 
ta. Žáci 7. A se koncem ledna vydali k nezamrzlým plo- 
chám Boreckých rybníkù, aby pozorováním vrubozo- 
bých a krátkokøídlých ptákù doplnili poznatky z hodin 
pøírodopisu. Žáci 8. A se zúèastnili exkurze Pohádková 
zima v Moseru. Skláøské muzeum pøivítalo dìti prezen- 
tací spojenou s videoprojekcí historie i souèasnosti zá- 
vodu, pøipraven byl i vìdomostní kvíz a beseda, ukázky 
výroby sklenìných pøedmìtù pomocí píš�al a nevšední 
zážitky umocnilo na 2000 exponátù v muzeu samém. 
Pøedškoláci se byli podívat na své bývalé spolužáky 
v první tøídì, kterým vyrobili záložky do knih a byli 
pøítomni i pøedání pololetního vysvìdèení. Zatímco po 
nìm mìly školní dìti už prázdniny, ty starší z MŠ 
zhlédly v pátek divadelní pøedstavení O tom, jak paní 
zima vytrestala kocoura Kubu. Všechny školní dìti se 
zúèastnily Dne èepic. Originální akce, pøi níž se i uèitelé 
dopustili prohøešku proti školnímu øádu (nasazená po- 
krývka hlavy v prùbìhu výuky) byla ukonèena vyhláše- 
ním nejšílenìjší huèky, ocenìním nejsympatiètìjších 
kolektivù a diskotékou. Poslední akcí byly závody v jíz- 
dì na kluzáku, které si uspoøádaly dìti ze tøíd Sluníèek 
a Vèelièek MŠ. Snìhové podmínky byly výborné, od- 
mìny sladké… „Zase si to nìkdy zvopakujem,“ øíkaly 
dìti. Tak jo, zase pøíštì. 

Den pro Tibet

Program: Historie Tibetu, èajové rozjímání, hra na ti- 
betské misky, didžeridu, tvoøení mandal z rozlièných 
materiálù, videoprojekce. (Více na str. 7)
Živá náboženství Nepálu

Pøednáška z cesty do Nepálu-Kátmandu za dosud ži- 
vými a praktikovanými druhy náboženství, zachovaný- 
mi v témìø pùvodní podobì. Fotografie z cesty po Kát- 
mandu, jižním Nepálu (z Národního parku Chitwan) 
i foto Buddhových stúp. Pøednáší Pavel Kottek.
Jarní prázdniny

Plavání pro dìti školního vìku v bazénu ZŠ Ma- 
sarykova. Vstupné 40 Kè, pøihlášky v Ekocentru do 
5. bøezna!

Pro dìti školního vìku. Jízdné a stravné (obìd) ve výši 
80 Kè. Pøihlášky na výlet možno vyzvednout v Eko- 
centru do 5. bøezna.
Prázdninové prohlídky Ekocentra

V prázdninových dnech bude EC otevøeno pro 
všechny, kdo si chtìjí prohlédnout více než sto cho- 
vaných zvíøecích druhù nebo se podívat na pøírodo- 
pisný film Pøíbìh modré planety. Promítání filmu je 
dennì v 11.30 hod a 14.00 hod. Naše zvíøátka jako 
vždy uvítají, když jim pøinesete drobné pamlsky: ovoce, 
zeleninu, tvrdé peèivo, vajeèné skoøápky.
Studený èumáèek

Seznámíte se s „øeèí“, kterou psi používají nejen pøi 
vzájemné komunikaci mezi sebou, ale také ve vztahu 
s èlovìkem. Pøednáší zástupci ZKO Ostrov-Veseøice 
(Aneta Hoffmeisterová a další).
Pøímìstský pøírodovìdný tábor
Dva týdenní turnusy: I. 19.-23. èervence, II. 2.-6. 
srpna. Náplní táborù budou výlety do okolí, návštìva 
zámku v Beèovì nad Teplou a zoo. Dìti se také mohou 
blíže seznámit se zvíøaty chovanými v Ekocentru a péèí 
o nì. Doplní hry v pøírodì a poznávací i vìdomostní 
soutìže. Pøihlášky: Ekocentrum od 1. bøezna.
Podìkování hasièùm
Zamìstnanci Ekocentra MDDM dìkují ostrovským 
hasièùm za zajištìní bezpeèného pohybu v objektu 
zahrady Ekocentra díky odstranìní snìhových pøevisù 
a rampouchù ze støechy EC. 
Víkendové prohlídky pro veøejnost
Až do bøezna je objekt EC z dùvodu zazimování zvíøat 
o víkendech pro veøejnost uzavøen. Délka uzavírky se 
mùže mìnit podle aktuální situace.
Informace: Ekocentrum po-èt 10.00-18.00 hod., pá 
10.00-16.00 hod. (tel. 353 842 389, 731 615 658). 

6. bøezna 11.00 hod.  

13. bøezna 14.00 hod.

Prázdninové plavání
8. bøezna 10.00-11.00 hod.

Výlet do obory v Hájku
9. bøezna 8.00-14.00 hod.

Pøíbìh modré planety
8.-12. bøezna 11.00-16.00 hod.

19. bøezna 13.30-14.30 hod., kinosál MDDM

ZŠ J. V. Myslbeka 
a MŠ Ostrov

Gymnázium Ostrov

Mgr. Vladimír Vízdal 

Mgr. Libor Velièka

Ekocentrum MDDM Ostrov

Václav Hraba, ved. EC

v krajském kole, v jehož výsledkové listinì se srovnali 
od druhého do ètvrtého místa. Toto kolo organizovali 
na ostrovském gymnáziu naši vyuèující chemie Miloš 
Krejèí a Vladimír Vít. Na konci ledna se rovnìž na naší 
škole konalo okresní kolo matematické olympiády 
v kategorii Z9. Za organizaci dìkujeme vyuèující mate- 
matiky Alexandøe Šusterové. Vítìzem se stal náš stu- 
dent Adam Pøáda z kvarty B. Urèitì mu budeme držet 
palce v dalších fázích soutìže. Dalším skvìlým úspì- 

MDDM Ostrov

Bc. Šárka Märzová,ved. oddìlení

Chemická olympiáda na Gymnáziu Ostrov                  Foto: Archiv



Jiøí Zavoral (1929-2010), promovaný pedagog, 
zemøel letos 4. ledna. Patøil po všech stránkách k oblasti 
výtvarného umìní. Narodil se ve východoèeské Poliè- 
ce, a pøestože se rodina potom nìkolikrát stìhovala 
a odborným školením prošel až v Plzni (Státní mužský 
uèitelský ústav), ovlivnily jeho dìtství pøedevším každo- 
roèní prázdniny u babièky na samotì Cerkytle v kopcích 
Èeskomoravské vrchoviny. Tato krajina prostého pùva- 
bu, „vìtrnosti èisté“, s chalupami a kostelíky pod mo- 
hutnými starými stromy, zùstala navždy jeho milo- 
vaným námìtem. Svou uèitelskou dráhu zaèal na ves- 
nických školách Karlovarska, ve Stanovicích a Èernavì, 
potom v Nejdku. V letech 1953-1956 absolvoval ještì 
Vyšší pedagogickou školu v Karlových Varech jako 
promovaný uèitel pro druhý stupeò s oborem výtvarná 
výchova a ruština. Od roku 1958 si již pana uèitele (a na 
èas i øeditele) Zavorala pamatují žáci ostrovské druhé 
a pak tøetí a první základní èi osmileté školy, nìjakou 
dobu i gymnázia a karlovarské pedagogické školy. 

Tìžištìm jeho pedagogického pùsobení se stala zvláštì 
výtvarná výchova. Mìl pro tento obor všechny pøed- 
poklady: nejenže byl obdivovatelem výtvarného umìní 
a neustále doplòoval své znalosti o nìm, ale také sám 
maloval, kreslil, fotografoval a vyøezával. Jeho oblíbe- 
ným materiálem bylo døevo; rozumìl mu, jeho postavy 
a hlavy z nìj vyrùstaly pøirozenì, v harmonii s jeho 
tvarem a strukturou. Obrazy a akvarely Jiøího Zavorala 
jsou záznamy jeho každodenních zážitkù, krajiny, 
interiérù, postav a hlav, s mimoøádnou citlivostí i zvíøat, 
ale vždycky navíc ještì v poetickém oparu vzpomínky, 
nálady a citového vztahu. Hledal a nalézal také výtvar- 
ný protìjšek (cyklus monotypù) k dílùm klasické hudby 

Mozartovy, Chopinovy, Mahlerovy. Na tyto pøedpo- 
klady pedagoga i výtvarníka navázala pøirozenì i snaha 
pøiblížit obyvatelùm Ostrova výtvarné umìní prostøed- 
nictvím výstav originálù. Jiøí Zavoral se stal jedním z ini- 
ciátorù první, tehdy ještì Mìstské galerie v Letohrádku 
ostrovského Zámeckého parku (1961), vedené v prv- 
ních letech výtvarnou radou, skupinou dobrovolníkù, 
vìtšinou pedagogù. Se svými žáky byl potom jejím 
pravidelným návštìvníkem i spolupracovníkem a zde 
také zaèalo dlouholeté pùsobení kroužku amatérských 
malíøù, který založil a vedl. Navazovaly na nìj i pravi- 
delné kurzy letního malování a výstavy. Malování pro 
radost, se kterým tu Jiøí Zavoral zaèal, bylo nakažlivé 
a pøežívá dodnes. Nepochybnì stejnì jako vzpomínky 
tìch, které v Ostrovì po tøi desetiletí uèil.
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Ostrov ztratil dvì vzácné osobnosti

František Jankovský (1951-2009) zemøel ve 
svých osmapadesáti letech 29. prosince 2009. Pro 
ostrovské i èetné mimoostrovské støední a starší 
roèníky zùstává jeho jméno nerozluènì spojeno 
s T-klubem. Po témìø dvì desetiletí (1977-1996) tu 
pøipravoval množství hodnotných a podnìtných kul- 
turních programù: vystoupení písnièkáøù, setkání 
s hudebními a filmovými teoretiky, herci a zpìváky, 
se spisovateli a publicisty; pøipomeòme alespoò 
Jiøího Èerného, Zdeòka Šmída, Jindru Koneèného, 

Janu Koubkovou. Poøady se týkaly jak oblasti kulturní 
(napø. Dílo Bohumila Hrabala, Osvobozené divadlo, 
Semafor, Svìtové rockové festivaly), tak ekologické 
a politické; pìt i více podobných setkání mìsíènì. 
František Jankovský organizoval také (zájemci snad 
z celé republiky navštìvované) festivaly: Folkové 
Velikonoce èi Folkové Vánoce, dále country bály, tzv. 
Dìtské dny - vítání prázdnin, louèení s nimi, hudební 
vystoupení U Josefa v Moøíèovì, dìtské diskotéky 
i bìhy a pochody kolem Ostrova, burzy knih a gra- 
mofonových desek. Spolupracoval s ostrovskými 
divadelními ochotníky, Kruhem pøátel vážné hudby, 
dìtským filmovým festivalem i Spolkem pøátel 
Ostrova.

Neopominutelné místo má František Jankovský 
v událostech roku 1989, v pøípravì a založení ostrov- 
ského Obèanského fóra, organizaci diskusí, jednání
s tehdejšími pøedstaviteli mìsta, setkání s úèastníky 
pražských událostí. Jako zakladatel OF v Ostrovì 
byl také jeho mluvèím a T-klub se stal ostrovským 
centrem a ohniskem celého tohoto pøevratného 
procesu. Po ukonèení ekonomické školy pracoval 
František Jankovský nejdøíve v Závodech mechani- 
zace a automatizace, ale brzy pøešel k organizaci 
kulturního života v T-klubu, patøícímu pùvodnì k zá- 
vodu Tesla v Jáchymovì, pozdìji k ostrovskému 
Domu kultury. Jako iniciátor a organizátor jedné 
z oblastí kulturního dìní ve mìstì byl v kontaktu, a to 
více než jen služebním, s mnoha osobnostmi folkové 
hudby i dalších umìleckých oborù. To vše díky oprav- 
dovému zaujetí pro svou zdaleka ne jen profesi, 
mnohem spíše pro své dùslednì naplòované poslání 
a osobní, vždycky vstøícnou otevøenost.

Kdo byli... Opìt ten smutný minulý èas. Tím smutnìjší, že na pøelomu roku ztratil Ostrov dvì opravdu 
vzácné osobnosti, které významnì ovlivnily kulturní dìní v našem mìstì. I když nejmladší generace 
už jejich pùsobení nezažila, nemìly by zmizet z komplexu ostrovské historie. Navíc tito lidé doslova 
vyzaøovali, jak se dnes píše, „pozitivní energii“. Srozumitelnì øeèeno to, s èím se èlovìk potøebuje èas 
od èasu setkávat, aby mu bylo dobøe a mìl úèinlivou chu� do života.

Mgr. Zdenka Èepeláková 
 

Š�astné mìsto, které mìlo, i když jen na 
kus lidského èasu, takové osobnosti! 

Bilance roku 2009
Loòský rok pøinesl naší jednotce navýšení výjezdù 
oproti roku pøedešlému: v roce 2008 to bylo 211, 
v roce 2009 o 17 více, tedy 228 výjezdù. Z toho bylo 96 
požárù, 53 dopravních nehod, 45 technických pomocí, 
12 únikù ropných produktù, devìt ostatních pomocí, 
šest planých poplachù, ètyøikrát provìøovací cvièení 
a výcvik a po jednom výjezdu na únik kapalin, ostatních 
látek a technickou havárii. Rok 2009 byl pro jednotku 
velice významný z dùvodu nákupu nových technických 
prostøedkù a vozidel. Na nákupu se velkou mìrou 
podílelo mìsto Ostrov, dále Karlovarský kraj a HZS ÈR. 
Byl zakoupen detektor (z vlastních finanèních zdrojù 
Sboru dobrovolných hasièù Ostrov), který byl zaøazen 
do výjezdu v jednom z vozidel. Pøístroj mìøí hladinu 
kyslíku, oxidu uhelnatého, èpavku a výbušnost prostøe- 
dí. Další dùležitý pøístroj je automatický defibrilátor. Byl  
umístìn do výjezdového vozidla s možností použití.

Nejvážnìjší pøípady roku 2009
3. února Požár sklepa v Karlových Varech Bohaticích. 
Kouøem z požáru bylo ohroženo 17 osob v domì, 14 
nájemníkù opustilo dùm pøed pøíjezdem hasièù vcho- 
dem, tøi osoby z nejvyššího patra byly evakuovány. 
Jedna žena byla po ošetøení hospitalizována.
20. února Požár zájezdového autobusu na silnici nad 
Jáchymovem. Autobus byl požárem znièen, všichni 
cestující stihli vystoupit.
20. bøezna Vážná dopravní nehoda u odboèky na 
Horní Hrad. Osobní vozidlo, ve kterém cestovaly ètyøi 
osoby, skonèilo mimo vozovku. Dvì osoby zranìním 
na místì podlehly.
24. kvìtna Požár zahradní chatky v zahrádkáøské 
kolonii za Domem s peèovatelskou péèí v Ostrovì. 
Jedna popálená osoba byla pøevezena k nemocniè- 
nímu ošetøení. Chatka byla požárem znièena.

30. kvìtna Dopravní nehoda autobusu a osobního 
vozidla na silnici u obce Damice. Pøi nehodì došlo 
k jednomu úmrtí, ostatní cestující byli zranìni a pøeve- 
zeni k ošetøení do okolních nemocnic.
5. záøí Požár v Domì s peèovatelskou službou v Kar- 
lových Varech v Jaltské ulici. Jednalo se o závadu na 
mikrovlnné troubì, která zpùsobila zakouøení chodeb 
domu.
30. záøí Požár støechy rodinného domu ve Staro- 
mìstské ulici v Ostrovì. Požár znièil støechu nad dílnou 
a kotelnou, obytnou èást hasièi uchránili. Škoda byla 
odhadnuta na dva miliony korun.
30. øíjna Vážná dopravní nehoda u obce Damice. 
Havarovala zde nákladní souprava, jejíž øidiè svým 
zranìním na místì podlehl. Silnice byla nìkolik hodin 
zcela uzavøena.

V lednu naše jednotka zasahovala u tøí událostí. První 
se stala 40 minut po pøivítání nového roku, jednotka 
byla povolána k požáru kontejneru v Hlavní ulici 
v Ostrovì.
12. ledna Likvidace olejové skvrny po nehodì dvou 
osobních aut a traktoru v obci Odeø. O dvì hodiny 
pozdìji jednotka zasahovala u nehody osobního vo- 
zidla a kamionu na silnici ve smìru Karlovy Vary, øidiè 
i spolujezdec z osobního auta byli lehce zranìni, øidiè 
kamionu bez zranìní. 

Ostrovští hasièi v lednu

Ostrovští hasièi informují

V lednu se v Ostrovì narodilo 17 dìtí, zemøelo devìt 
obèanù. Manželství uzavøel jeden pár. K trvalému 
pobytu ve mìstì se bìhem ledna pøihlásilo 19 osob, 
odstìhovalo se jich 23. Celkovì tedy ve mìstì pøibyli 
ètyøi obèané. Prùmìrný vìk ostrovských obyvatel 
v lednu byl 41,09 let. Celkový poèet obyvatel hlá- 
šených v Ostrovì (vèetnì pøilehlých obcí) k 31. lednu 
2010 byl 16 959. 

Zmìna stavu obyvatel 
mìsta Ostrova v lednu 2010

Matrika MÚ Ostrov 
 

Milan Kuna, JSDH Ostrov (red. kráceno)

ZÈ
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Nezapomínejme na Starou radnici

Na hranolové vìži si všichni mùžeme zkontrolovat 
èas, pøipomenout si znak mìsta a podivit se tøem 
reliéfùm. Pùvodní originály jsou dnes už nahrazeny 
odlitky. Jestlipak všichni víme, jaký mají význam? 
Zcela urèitì nejde jen o pouhou výzdobu, ale o ozná- 
mení základních požadavkù, kladených na správu 
mìsta, k nimž patøila i soudní pravomoc. Vznikly prav- 
dìpodobnì za vlády Jáchyma Šlika a jeho manželky 
Lukrécie. Svìdèí o tom znaky na dvou z reliéfù, které 
dokládají dìdièné vlastnictví ostrovského panství, 
získané právì Jáchymem Šlikem v roce 1557. Pro- 
støední reliéf pøedstavuje Spravedlnost, na druhém 
reliéfu (vlevo s nápisem Rex Salomon) je zobrazen 
biblický pøíbìh, Šalamounùv soud. Také pøíbìh pra- 
vého reliéfu byl inspirován biblí. Obvykle je uvádìn 
jako Zuzana a starci nebo Zuzana v lázni. Reliéfy byly 
pùvodnì ètyøi; ètvrtý, zvaný Curtiova obì�, se neza- 
choval. Osud originálù není znám. 

Radnice slouží obèanùm mìsta jako obøadní síò, která 
je bohatì využívaná, i když svým pùvabem jí za krk 
dýchá známý klášterní areál. I tam si za pøíslušný 
poplatek mohou snoubenci øíci své ano. Na Staré 
radnici má svoje místo i infocentrum. Kromì pri- 
márních služeb nám nabízí velmi zajímavou stálou 
expozici hodinových strojù. Mezi nejstarší patøí 
lihýøový hodinový stroj z první poloviny 15. století. 
Byl nalezen ve vìži kostela v Radošovì a je jediným 
funkèním vìžním zaøízením svého druhu. Doporuèuji 

Bøezen - mìsíc ètenáøù 2010

Od 1. bøezna jsme pøichystali dárek pro všechny 
dùchodce. V den svých narozenin od nás získají 
v prùbìhu letošního roku roèní registraci na využívání 
služeb knihovny. Budou si moci pùjèovat knihy, 
èasopisy, noviny nebo hudební nosièe zcela zdarma. 
Staèí, když pøijdou v týdnu svých narozenin. 

Od 1. bøezna do 30. dubna se koná výstava foto- 
grafií Miroslava Žitníka s pøíznaèným názvem Mo- 
mentky z cest. Uvidíte fotografie z cest po Èeské 
republice, zahranièí i z toulek v okolí rodného mìsta. 

Od 1. do 30. bøezna se konají oblíbené kurzy inter- 
netu pro zaèáteèníky. Pøednost mají ti, kteøí v loòském 
roce tento kurz neabsolvovali.

 je možné se spoleènì s Ilonou 
Bittnerovou trochu ohøát na cestopisné pøednášce 
Tanzanie on the road. Zajímavé vyprávìní je doplnì- 
né barevnými diapozitivy.

 se koná ve spolupráci se 
Spolkem pøátel mìsta pøednáška Jaroslava Fialy 
Rekatolizace a emigrace v karlovarském regionu 
v 17. až 19. století.  

 zahajujeme divadelním 
pøedstavením divadélka Kapsa již 10. jubilejní pohád- 
kové nocování malých ètenáøù, Noc s Andersenem. 
Tato akce je urèena nejpilnìjším dìtským ètenáøùm 
knihovny. Na divadelním pøedstavení rádi pøivítáme 
i další malé neposedy. Více na: na www.mkostrov.cz. 

Nultý roèník nové celostátní akce Bøezen - mìsíc 
ètenáøù navazuje na Bøezen - mìsíc knihy (akce 
druhé poloviny 20. století) a Bøezen - mìsíc 
internetu v loòském roce. Ètenáø a ètení je 
centrem našeho zájmu. Knihovna jako váš další 
obývací pokoj, kde si mùžete po libosti odpo- 
èinout, pobavit se a pøitom podle chuti být ve 
spojení s celým svìtem, je naším cílem. Pøijïte se 
pøesvìdèit, co všechno u nás najdete.

9. bøezna v 17.00 hod

17. bøezna v 16.30 hod.

26. bøezna v 17.30 hod.

výstavu navštívit a prohlédnout si všechny strojky, 
které radnice pøedvádí. K dispozici jsou podrobnìjší 
informace, které vám referentka IC ráda pøedloží. Za 
zmínku stojí i mapa Mikuláše Klaudyána z r. 1518, 
kde je poprvé uveden èeský název mìsta Wostrow. 
Souèástí mapy je obrazová charakteristika pomìrù 
v Èeském království za vlády krále Ludvíka Jagellon- 
ského. Mapa má obrácené situování svìtových stran. 
Není pøekvapením, že Stará radnice má slušnì zacho- 
valé sklepy, ve kterých svého èasu bývalo obecní 
vìzení. Suterén se tedy skládá ze dvou menších 
sklípkù, které jsou zaklenuty valenými klenbami 
a podél nichž vede úzká chodba. Na tuto chodbu pak 
navazuje vzadu další krátká chodba, která vede ke 
schodùm. V souèasné dobì se uvažuje o jejich zpøí- 
stupnìní pro veøejnost. Samozøejmostí jsou úpravy, 
které by takovému zpøístupnìní musely pøedcházet. 

Radnice je dìjištìm mnoha kulturních akcí. Pokud 
byste chtìli pøispìt nìjakým svým nápadem, nebo 
vám na radnici nìco chybí, urèitì neváhejte a své 
námìty zaneste do IC v Domì kultury. Provozní doba 
Staré radnice je už od ledna zmìnìna, navštívit ji tedy 
mùžete od úterý do nedìle v dobì od 13.00 do 17.00 
hod. (výjimkou jsou vernisáže a pøednášky; jakákoli 
zmìna bude pøedem zveøejnìna). Nezapomínejme, 
že radnice patøí pro své historické a architektonické 
hodnoty k nejvýznamnìjším památkám v regionu.

Mìstská knihovna 
Ostrov 

Mgr. Irena Leitnerová, øed. MK

Den pro Tibet

Starou radnici myslím není tøeba pøedstavovat. Snad si mùžeme jen pøipomenout, že se jedná 
o pùvodnì gotický objekt, který byl po požáru v r. 1567 renesanènì pøestavìn, po r. 1795 upraven 
v klasicistním duchu a po tøetím požáru v r. 1866 se dostalo na úpravy novogotické. Zatím poslední 
rekonstrukce radnice trvala od roku 1994 až do 1997, což si nìkteøí z nás samozøejmì pamatují.

Martina Novotná 

Stará radnice nabízí pravidelné výstavy.                                                                                                                    Foto: Martina Novotná

K celosvìtové kampani Vlajka pro Tibet se pøipojíme 
6. bøezna v 11.00 hod. v Ekocentru Ostrov. Akce se 
koná pøi 51. výroèí povstání Tibe�anù proti èínské 
okupaci, pøi nìmž zemøelo 80 tisíc lidí. Poukazuje na 
dlouhodobé porušování lidských práv na území Èíny. 
Zejména je ale vyjádøením podpory Tibe�anùm v jejich 
úsilí o autonomii, mír a svobodný projev. Èeská Repub- 
lika se ke kampani pøipojuje od roku 1996 (loni ji pod- 
poøilo 363 míst). Symbolické akce jsou velmi dùležité: 
ukazují èínské vládì, že existuje mezinárodní tlak.

Celodenní program: vysypávání pískové mandaly, tvo- 
øení vlastních mandal z rùzných materiálù, vytvoøení 
obrazce pro zvíøátka ze zeleniny, zrní a suchého peèiva. 
Videoprojekce, knihy, materiály o tibetské historii, kul- 
tuøe a životì. Hudební dílnu, v níž si mùžou návštìvníci 
vyzkoušet nástroje jako tibetské misky, bubínky èi did- 
žeridu, prostøídají dvì pøednášky. K zakoupení budou 
èaje, obèerstvení, pohlednice, pøedmìty s tibetskou te- 
matikou, vonné tyèinky ad. Výtìžek vìnujeme na hu- 
manitární a vzdìlávací projekty v Tibetu. Akci pro 
Ekocentrum pøipravilo Neformální sdružení Taši Delé. 
Vstup volný. Amélie



4. a 5. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 65 Kè, 128 minut, èeské titulky (*12)

Premiéra
Nové dynamické zpracování nejznámìjšího díla sira 
Arthura Conana Doyla pøináší Holmesovi a jeho vìr- 
nému partnerovi Watsonovi poslední výzvu. Ukáže 
se, že Holmesovy bojové schopnosti jsou stejnì tak 
smrtící jako jeho povìstný intelekt. Obojího bude 
zapotøebí pøi odhalování smrtelného spiknutí, které 
by mohlo znièit celou zemi… 
Produkce: USA. Žánr: akèní, dobrodružný

5. a 6. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 70 Kè, 122 minut, èeské titulky (*12) 

 
Premiéra
Dr. Parnassus se rád sází s ïáblem, panem Nickem… 
Film je posledním snímkem herce Heatha Ledgera, 
který neèekanì zemøel uprostøed natáèení. Zprvu se 
pøemýšlelo, že se film nedokonèí, nakonec se roz- 
hodli tøi vynikající herci roli dokonèit jako poctu 
Ledgerovi: Johnny Depp, Jude Law a Colin Farrell. 
Produkce: Francie, Kanada. Žánr: dobrodružný

6. a 7. sobota a nedìle 17.00 hod.
Vstupné: 65 Kè, 161 minut, èeská verze    

Premiéra

Vítejte v novém svìtì za hranicí fantazie. Nejvìtší 
filmová událost roku! Oscarový režisér James Came- 

ron (Titanic, Vetøelec ad.) zaèal pracovat na tomto 
unikátním 3D projektu pøed mnoha lety, kdy vìtšinu 
jeho vizí ještì nebylo možno díky nedostateènì vy- 
vinuté digitální animaci vytvoøit. Cesta do fantastic- 
kého svìta planety Pandola èekala na svou filmovou 
premiéru témìø 10 let! 
Produkce: USA. Žánr: akèní sci-fi

11. a 12. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 75 Kè, 93 minut     

 Repríza
2 Bobule jsou volným pokraèováním úspìšné filmo- 
vé komedie Bobule, kterou vidìlo v kinech pøes 360 
tisíc divákù a která se stala jedním z nejúspìšnìjších 
filmù roku 2008. Opìt budeme sledovat eskapády 
dvojice kamarádù Honzy (Kryštof Hádek) a Jirky 
(Lukáš Langmajer). Pokraèování komedie z poetic- 
kého prostøedí jihomoravských vinic obohatí i nové 
postavy a nové herecké tváøe v èele s Jiøím Kornem, 
Jiøím Krampolem a Janou Švandovou. 
Produkce: ÈR. Žánr: komedie

12. a 13. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 65 Kè, 130 minut, èeské titulky (*12)  

Premiéra
Poté, co se Bella zotaví z útoku upíra, který ji málem 
stál život, chystá se s Edwardem a jeho rodinou oslavit 

SHERLOCK HOLMES 

IMAGINÁRIUM DR. PARNASSE

AVATAR 

2 BOBULE

TWILIGHT SÁGA: NOVÝ MÌSÍC 
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Pøipravujeme v kinì 
na duben 

Pùjèovna DVD - novinky

DVD kino a kino dìtí

HLOUBKA DUŠE
JULIE A JULIA
LIŠTIÈKY
G  FORCE

7. bøezna 15.00 hod., vstupné 25 Kè, 90 minut

Slavnou strašidelnou pohádku, pùvodnì francouz- 
skou, o princi zaèarovaném do dìsivé zvíøecí podoby, 
jehož vysvobodí až èistá láska, využil režisér Juraj Herz 
k vizuálnì pùsobivé podívané, která tìží z tajuplných, 
stísnìných prostor i z lyricky ladìného vyprávìní. 
Osudy nejmladší dcery zchudlého kupce, která se 
dobrovolnì vydá do zakletého zámku, aby zachránila 
svého otce, pùvodnì zpracoval František Hrubín. 

14. bøezna 15.00 hod., vstupné 25 Kè, 110 minut

V lese stála hájovna, kde žil hajný Robátko. Chodil si 
v zelené kamizolce a v klobouèku s tetøevím pérem. 
Èasnì ráno vycházel z hájovny, aby se podíval, jestli je 
v lese všechno v poøádku. Potkával se tam s jelenem 
Vìtrníkem, který mu pomáhal starat se o les. 
Jak Robátko odešel z lesa do lesa, Jak medvìd Hrom- 
burác kácel a zas kácel, Jak pan Kotrè poslal krtky, Jak 
pan Kotrè natrhal Josefce svatební kytku, Jak pan 
Kotrè zasedl hájovnu, Jak to všechno viselo na po- 
sledním zeleném vlákýnku

21. bøezna 15.00 hod., vstupné 25 Kè, 84 minut

Film byl natoèen podle stejnojmenné pohádky dán- 
ského spisovatele Hanse Christiana Andersena. 
Vypráví o tragické lásce moøské bytosti k pozem- 
skému princi, pro nìjž obìtuje to nejcennìjší, co má, 
svùj hlas a život. Pøíbìh zahrnuje prvky opravdové 
lidské tragiky a životního dramatu, proto je urèen 
nejen dìtem, ale i dospìlým. Ve filmu byla použita 
øada nároèných trikù, velkou roli v nìm hraje výtvar- 
ná stránka i pohybový projev pøedstavitelù obyvatel 
podmoøského svìta. 

28. bøezna 15.00 hod., vstupné 25 Kè, 100 minut

Když se mìl narodit Cipísek, zaèal Rumcajs zase 
ševcovat ve starém krámku na jièínském rynku. 
Chlapec se mìl k svìtu a hrál si v kolébce se støíbrnou 
lžièkou, kterou mu donesla straka. Jenže ta lžièka byla 
kradená. Knížepán se rozzlobil a poslal na Rumcajse 
velké vojsko. Nebýt jelena Vìtrníka, který všechny tøi 
odnesl zpìt do lesa Øáholce, mohlo vše špatnì 
dopadnout. 
Jak Rumcajs nechal ležet v Jièínì støíbrnou lžièku, Jak 
Cipísek prošlapal první støevíce, Jak Rumcajs a Cipísek 
vypálili porybnému rybník, Jak Rumcajs s Cipískem 
zachránili studánku, Jak Rumcajs s Cipískem stavìli 
kuželky, Jak Rumcajs s Cipískem uèili raka køesat, Jak 
Rumcajs a Cipísek šli pro bitevní lejstra, Jak Rumcajs 
a Cipísek povalili medvìda, Jak Rumcajs a Cipísek 
vytrestali sládka, Jak Rumcajs a Cipísek vytrestali 
jenerála, Jak Rumcajs a Cipísek vystøelili rachejtli, 
Jak Rumcajse málem utancovaly víly, Jak Rumcajs 
s Cipískem sfoukli v drakovi oheò

PANNA A NETVOR

O HAJNÉM ROBÁTKOVI A JELENU 
VÌTRNÍKOVI

MALÁ MOØSKÁ VÍLA

O LOUPEŽNICKÉM SYNKU CIPÍSKOVI

NA DUBEN: DEŠ�OVÁ VÍLA 
VLKODLAK, MORGANOVI 
PLANETA 51 
DOKTOR OD JEZERA HROCHÙ

své 18. narozeniny. Neš�astnou náhodou se však 
Bella pøi oslavì poraní a pohled na èerstvou krev je 
pro rodinu Cullenových až pøíliš lákavý… Produkce: 
USA. Žánr: thriller, romantický, horor, fantasy

13. a 14. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 88 minut, èeská verze             

 Premiéra
Jsou zpìt a nejsou sami… V roce 2007 vstoupil do kin 
komiksový fenomén mnoha generací, Alvin a Chip- 
munkové. Tentokrát Alvin, Simon a Teodor potkají 
nové kamarády, vlastnì kamarádky, ze kterých se 
možná stane i nìco víc; mùžete se tìšit na dívèí trio 
Chipettky. Produkce: Francie. Žánr: animovaný

18. a 19. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 65 Kè, 95 minut, èeská verze (*15) 

Premiéra
Mladá baletka Klára (Zuzana Kanócz) má pøed sebou 
úspìšnou kariéru. Seznámí se ale s charismatickým 
lékaøem a tento vášnivý a zároveò bolestný vztah jí 
umožní poznat dvì hranièní polohy lásky, nebe 
i peklo, aby našla i zem… Produkce: SR. Žánr: drama

19. a 20. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 65 Kè, 99 minut   

Premiéra
Za každou lží se skrývá pravda a za ní pravda ještì 
hlubší. Kdo mùže posuzovat minulé viny? Kdo je 
mùže odpouštìt? Mùže jim èas obrousit hrany? 
Nebo pokání, jímž se viníci pokusí spasit? Drama Jana 
Høebejka a scenáristy Petra Jarchovského vytváøí 
spletitý øetìzec podobných otázek a nabízí celou 
škálu èasto protichùdných odpovìdí. 
Produkce: ÈR. Žánr: drama

20. a 21. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 65 Kè, 120 minut, èeské titulky (*12) 

 Premiéra
Rozvedená… s øadou výhod. Pøedstavte si, že se 
rozvedete a po deseti letech ho znièehonic potkáte,
a bác ho… Najednou pochopíte, že stará láska nere- 
zaví, a také zjistíte, že se to nìjak komplikuje. Vítejte
v romantické komedii s Meryl Streep a Alecem 
Baldwinem v hlavní roli. 
Produkce: USA. Žánr: komedie

25. a 26. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 109 minut, èeské titulky (*15)

Premiéra
Režisér Reitman tvrdí, že scénáø psal na tìlo pøímo 
Georgi Clooneymu. „Když chystáte film o chlapovi, 
který vyhazuje lidi z práce, je to vlk samotáø a pøitom 
má být sympatický, neexistuje lepší volba,“ øíká 
Reitman. Vznikl tak nejlepší film uplynulého roku, což 
dokazuje také šest nominací na Zlatý Glóbus. 
Produkce: USA. Žánr: komedie

26. a 27. pátek a sobota, 20.00 hod.
Vstupné: 75 Kè, 118 minut, èeské titulky (*12) 

Premiéra
V nepøíliš vzdálené budoucnosti, asi tøicet let po 
koneèné válce, prochází pustinami kontinentu, který 
býval Amerikou, osamìlý muž. Všude kolem nìj se 
nacházejí opuštìná mìsta, rozpadající se silnice, 
sežehlá zemì. Eli (Denzel Washington) není ochoten 
se pøed nièím  a pøed nikým  zastavit. Je nucen naplnit 
svùj osud a zachránit zmuèené lidstvo. 
Produkce: USA. Žánr: akèní, dobrodružný, drama.

27. a 28. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 65 Kè, 118 minut, èeská verze 

 
Premiéra
Fantasy komedie podle stejnojmenné knihy. 
Obyèejný teenager zjistí, že je potomkem øeckých 
bohù a prožije vskutku „božské“ dobrodružství.
V hlavních rolích Pierce Brosnan, Rosario Dawson, 
Uma Thurman, Sean Bean. 
Produkce: USA. Žánr: fantasy

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2

NEBE, PEKLO… ZEM 

KAWASAKIHO RÙŽE 

NÌJAK SE TO KOMPLIKUJE

LÍTÁM V TOM 

KNIHA PØEŽITÍ 

PERCY JACKSON: ZLODÌJ BLESKU

Promítáme ve velkém kinì. 



Zuzana Stirská hrála a zpívala v Semaforu coby 
talentované dítì. Pak nám sešla z oèí a vrátila se po 
letech jako dospìlá zpìvaèka s mimoøádným hlasem. 
Gospel Time je parta lidí, které hudba baví. Zpívají 
s plným nasazením to, co mají rádi. 

25. dubna 15.00 hod., Pùda Staré radnice

Pøedstavení pro dìti je kombinací èinohry a tradiè- 
ního jarmareèního loutkového divadla.

KOCOUR V BOTÁCH aneb Anèa, 
bubnuj!

28. dubna støeda 19.30 hod., divadelní sál DK 
Ostrov
Woody Allen

2X WOODY ALLEN
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Pøipravujeme

STARÁ RADNICE OSTROV KLÁŠTER OSTROV

Kultura

9. dubna pátek 17.30 hod., kostel Zvìstování 
Panny Marie

Vernisáž výstavy 
Profesionální fotograf Václav Vaškù z Prahy zdo- 
kumentoval nejdùležitìjší místa tìžby a zpracování 
uranu v ÈR a souèasnì zobrazil její vlivy na životní 
prostøedí a krajinu. 

10. a 11. dubna, divadelní sál DK Ostrov

Krajská postupová pøehlídka dìtského a student- 
ského divadla pro Karlovarský kraj s výbìrem na 
Mladou scénu studentských divadelních souborù 
v Ústí nad Orlicí a celostátní pøehlídku dìtského 
divadla v Trutnovì.

11. dubna nedìle 17.00 hod., kostel Zvìstování 
Panny Marie

TVÁØE URANU

OSTROV ZA OPONOU

ZUZANA STIRSKÁ A GOSPEL TIME

18. bøezna ètvrtek 17.00 hod., T-klub

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

28. bøezna nedìle 19.30 hod., divadelní sál DK 
Ostrov 
Gustav Skála

Intriky + vášeò + láska + krocení + tajemství + 
divadlo + emoce + život

Valérie Zawadská a Zdena Herfortová hrají role 
hereèek, které s odstupem generace ztváròují tutéž 
velkou divadelní roli a pojí je pøi tom nejen osobní 
pøátelství, ale paradoxnì také profesní rivalita. Opustit 
divadelní scénu bývá pro hereèku èasto velmi 
bolestná životní etapa. Když však pøijde role, která je 
nad síly umìlkynì, mùže to být ještì horší. V divadle 
se prolínají jistoty a nejistoty, silné emoce, vášnì a city 
spolu se slzami a smíchem. Naštìstí se vždy najde 
ochotný pøítel, který podá pomocnou ruku… Premiéra 
po všech trablech bývá náplastí na zranìnou duši 
hereèky. Hrají: Valérie Zawadská, Zdena Herfortová, 
Ivan Vyskoèil, Braòo Polák. Režie: Gustav Skála

27. a 28. bøezna, klubovny 108 a 115, DK Ostrov

Malovaná, batikovaná, drátovaná, palièkovaná, per- 
níková vejce, ruènì šité hraèky, svíèky a další maliè- 
kosti patøící ke svátkùm jara. K vidìní a ke koupi bu- 
dou i ruènì malovaná skla, obrázky Vítìzslava Ma- 
cháèka a øezbáøské kousky Václava Nekoly. Úèast 
pøislíbily DOZP Mariánská, ZŠ praktická a ZŠ speciální 
v Ostrovì; pøedvedou své netradièní kraslice i zajíma- 
vé velikonoèní dekorativní pøedmìty. Dìti si mohou 
ozdobit vejce pod dohledem zkušených malíøek vajec.

TANEÈNÍ PODVEÈER

ZKROCENÍ 
aneb Shakespeare to psal pro mladší 

VELIKONOÈNÍ INSPIRACE

PÙDA STARÉ RADNICE

5. bøezna pátek 17.00 hod.

Vernisáž výstavy 
Obrazy Lenky Kacerovské z Karlových Varù, která se 
již pøes 20 let vìnuje pøevážnì figurální tvorbì. Malu- 
je olejem, akrylem, batikovou technikou. Hlavním 
motivem její tvorby je krása ženského tìla ve spojení 
s pøírodou. Na Radnici vystavovala už loni. Její díla 
jsou v soukromých sbírkách v ÈR i zahranièí. 
Výstava potrvá do 30. bøezna.

11. bøezna ètvrtek 18.00 hod.
Setkání s biotronikem 

 *)
Spoleèné zamyšlení nad otázkami a záhadami života. 
Pøednášející odpoví na písemné i ústní dotazy poslu- 
chaèù. Na závìr se uskuteèní biotronické pùsobení 
formou rozlouèení. Vstup volný. 
*) nepoøádá DK Ostrov

12. bøezna pátek 19.00 hod.

 
Centrální Krušnohoøí s odkazem na hornictví
Pøednáška Oldøicha Ježka, jáchymovského uèitele 
a historika

14. bøezna nedìle 15.00 hod. 

Divadelní klasická pohádka o tom, jak dobro zvítìzí 
nad zlem, pohádka o Honzovi, který zachrání 
princeznu pøed peklem 
Uvede Divadelní scéna pøi DK Ostrov.

JARNÍ VÁNEK 

TOMÁŠEM PFEIFFEREM

JÁCHYMOVSKO

ÈERTOVSKÝ MARIÁŠ 

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 

7. bøezna nedìle 17.00 hod.

Pìvecký sbor Domova pro osoby se zdravotním 
postižením Mariánská 

Sbor 15 èlenek pod vedením dlouholetého peda- 
goga a sbormistra Jiøího Navary zpívá s neobyèejným 
nasazením a dosahuje podle slov svého umìleckého 
vedoucího neuvìøitelných výkonù. 

(po koncertì)
Výstava prací klientù 
Domova pro osoby se 
zdravotním postižením 
v Mariánské potrvá do 
5. dubna, na Velikonoè- 
ní pondìlí otevøeno 
13.00-18.00 hod. 

25. bøezna støeda 17.00 hod.

U pøíležitosti svátku Zvìstování Panny Marie

KONCERT

Vernisáž výstavy 
Žijeme s vámi 

(Více ètìte na str. 1.)

BOHOSLUŽBA SLOVA a koncert

Uvádí Divadlo Bez Zábradlí Praha. Láska a nevìra, dvì 
sexy komedie na jedno téma. Hrají: Karel Heømánek, 
Josef Carda, Dana Morávková, Jana Švandová, Kate- 
øina Janeèková, Zdenìk Žák a Petr Pospíchal. Režie: 
Karel Heømánek
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Informaèní centrum Ostrov

Dana Kolovratníková, ved. IC

Fotografie mìsíce Fotoklubu Ostrov. Název: Dívky. Technická data: clona 2.8, èas 1/100s, ohnisko 42 mm (po pøepoètu na kinofilm), ISO 800. Autor: David Papánek

Partnerskou zemí bylo tentokrát Slovinsko. První dva 
dny veletrhu byly urèeny odborníkùm, následující 
víkend patøil veøejnosti. Naše mìsto v zastoupení 

Centrum pro zdravotnì postižené zve na tradièní 
ples Harmonie, který bude 17. dubna od 20.00 
hod. uvádìt v Grandhotelu Pupp herec a mode- 
rátor Petr Rychlý. 

Návštìvníci budou mít možnost vybrat si z pestrého 
kulturního programu a zkusit štìstí v bohaté tombole, 
k tanci zahrají skupiny Forteband J.P.Š. a Mejdan 
band. Ples je urèen všem, kdo se chtìjí pobavit: nejen 
handicapovaným a jejich rodinným pøíslušníkùm, ale 
i široké veøejnosti. Vstupenky v cenì od 50 do 180 Kè 
je možné zakoupit pøímo v Centru pro zdravotnì 
postižené v Karlových Varech Rybáøích (Sokolovská 
54) a v Informaèním centru v DK Ostrov. Cestu na 
ples Harmonie z Jáchymova pøes Ostrov i zpìt 
zajiš�uje zvláš� vypravený autobus. Bližší informace 
také na tel. 602 340 549. 

Muzeum Královská mincovna

6. bøezna 17.00 hod.

Muzeum Nejdek

11. bøezna 17.00 hod.

Nám. Republiky 37, Jáchymov

Život s horskou službou. Zážitky z mnohaleté 
služby v Krušných horách. Pøednáška bývalého 
náèelníka horské služby Rudolfa Chlada. 

Nám. Karla IV. 238, Nejdek

Vernisáž výstavy Spolu a hravì 

Velikonoèní prodejní výstava spo- 
jená s výtvarnou soutìží pro dìti: 
Jarní mláïátka vyrobí nám dì�átka. 
Vystavené výtvory ohodnotí náv- 
štìvníci. 

Výstava potrvá do 25. dubna.

Domu kultury a kulturního støediska Klášter Ostrov 
pøedstavilo nejen své obvyklé atraktivity, jako je sám 
klášterní areál a pøilehlé okolí nebo Sorela, ale 
nabídlo návštìvníkùm i nový ojedinìlý projekt Cesta 
porcelánu, který mapuje 220 let trvající tradici výroby 
porcelánu v severozápadním regionu Èech. 

Velkou novinkou a zajímavostí byla nabídka ètyø 
druhù pralinek, dvì z nich s ostrovským mìstským 
znakem, které pro tuto speciální pøíležitost vìnoval 
Lubomír Bachura. Všichni Ostrovští jistì vìdí, jaké 
výborné sladkosti jeho cukrárna nabízí, proto si 
dovedou pøedstavit velký úspìch, který tato 
ochutnávka na veletrhu mìla. 

Celkovì bych veletrh urèitì hodnotila kladnì a pevnì 
vìøím, že k nám do Ostrova pøiláká hodnì výletníkù. 

Ostrov se pøedstavil na veletrhu
Už devatenáctý roèník veletrhu cestovního ruchu (Holiday World 2010), kde se pøedstavilo i naše 
mìsto Ostrov, se zaèátkem února uskuteènil v Praze.

Ples Harmonie

V Domì kultury novì nabízíme 
on-line pøedprodej vstupenek na 3D 
filmová pøedstavení do kina Èas 
v Karlových Varech, pokraèujeme 
v prodeji vstupenek do karlovarské- 
ho divadla, vstupenek v síti Ticket- 

portal na hokejová utkání a jiné kulturní akce v KV 
arénì a také na pražské muzikály prodávané v síti 

Ticket Art. Z nejnovìjších suvenýrù s logem nebo 
symbolem mìsta Ostrova nabízíme vonné svíèky 
s obrázky nejvýznamnìjších památek Ostrova a nový 
magnetek s fotografií Starého mìsta. Barevný letecký 
plakát Ostrova a kalendáø Fotoklubu Ostrov na rok 
2010 je možno zakoupit v IC v Domì kultury, na Staré 
radnici i ve støedisku Klášter Ostrov. 

Martina Novotná

Jana Pomijová

Dana Kolovratníková, ved. IC

Foto: Archiv DK
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Ostrovem za sochami - èást IX. Mìstská policie Ostrov 
v lednu

Pavel Knapek (*1951) absolvoval SPŠ keramickou 
v Karlových Varech a dále Vysokou umìleckoprù- 
myslovou školu v Praze, obor keramika. Vìtšinu svých 
prací (pøedevším reliéfy) tvoøí z biskvitu (neglazovaný 
porcelán) a svou mnohokrát vystavenou a ocenìnou 
tvorbou navazuje vlastnì i na porcelánovou tradici 
kraje a ovšem i samotného Ostrova a jeho porcelánky 
(1873-1948). V tomto materiálu vytváøí Pavel Knapek 
umìlecká díla, v nichž novì zhodnocuje výtvarné kva- 
lity porcelánu, zdùraznìné pùsobením svìtla. Vkládá 
do nich i prostorové a pohybové iluze, také nové, 
hlubší významy. Roku 1989 získalo dílo Pavla Knapka 
druhou hlavní cenu na mezinárodním trienale porce- 
lánu ve švýcarském Nyonu, nejvyššího ocenìní se pak 
jeho osobité tvorbì dostalo v první keramické soutìži 
Amaroussion v Øecku (2004), kde získal první cenu, 
zlatou medaili. Roku 1994 se Pavel Knapek stal èle- 
nem Akademie internationale de la céramique v Žene- 
vì. Po pedagogickém pùsobení na karlovarské 
keramické škole se roku 2003 stal vedoucím ateliéru 
keramiky a porcelánu na Vysoké umìleckoprùmyslo- 
vé škole v Praze. Kromì sousoší Mateøství, které èeká 
na restaurátorský zásah, vytvoøil Pavel Knapek pro 
ostrovskou školu také dekorativní kašnu Motýli v atriu 
školy a reliéf pro její plavecký bazén; je autorem 
nìkolika reprezentativních mìstských porcelánových 
suvenýrù. Jeho díla jsou zaøazena do øady umìleckých 
sbírek našich i zahranièních ústavù a do mnoha evrop- 
ských a asijských sbírek soukromých.

V souvislosti se 40. festivalem Oty Hofmana (2008) 
byl umístìn v parku u Domu kultury objekt, který 
pøipomíná patrona tohoto festivalu a významného 
filmového režiséra Otu Hofmana (1928-1989). 
Návrh (hranol s pøíznaèným motivem filmové klapky) 
i jeho realizace je dílem ostrovského autora Jiøího 
Pavlíka. Také tento objekt byl vandalsky poškozen 
a musel být opraven. 

Jiøí Pavlík (*1961) absolvoval nejdøíve zdejší SPŠ stroj- 
nickou.  Po nìkolika výškových pracích na ostrovských 
památkách (vìžní køíže spolu s nutnými kamenickými 
zásahy) ho tento obor èinnosti zaujal natolik, že ab- 
solvoval roku 1994 ještì dvouleté postgraduální stu- 
dium restaurátorských a konzervátorských prací v ka- 
meni, kovu a dalších materiálech. V rámci tohoto 
oboru zaznamenal množství záchranných prací na pa- 
mátkových objektech v Ostrovì i celém Karlovarsku. 
Jednou z prvních bylo restaurování dvou historických 
kašen na ostrovském Starém námìstí, kovaný køíž na 
kostele sv. Jakuba i restaurování køíže na kostele 
sv. Michaela, vèetnì umístìní. Obì (ve svém závìru 
krkolomné) akce mìly tehdy mnoho divákù. Spolu 
s kamenosochaøem Petrem Záleským provádìl Jiøí 
Pavlík nároèné restaurátorské práce na kapli Panny 
Marie Einsiedelnské v klášterním areálu a na její 
vstupní balustrádì. Podílel se i na pøemístìní poško- 
zeného kamenného znaku z Bílé brány a shromáždil 
pohozené a rozptýlené kamenné èásti u Paláce princù, 
aby tak bylo možno obnovit krásné dvouramenné za- 
hradní schodištì z pùvodních prvkù. Jeho restaurá- 
torskou dílnou prošel také obelisk velkovévodkynì 
z Toskány, v loòském roce instalovaný v klášterní za- 
hradì. Øadu restaurátorských prací Jiøího Pavlíka 
zaznamenaly i historické domy a objekty v Karlových 
Varech (fasáda Lázní I. a domu v Lázeòské ulici vèetnì 
interiéru, Becherova vila, vstupní èást Školy dukel- 
ských hrdinù, Ottùv sloup na vrchu Tøí køížù, vyhlídka 
Karla IV.), v Chebu (románská kaple), v Nejdku (fasá- 
da muzea, oprava a kopie kamenné sochy sv. Mi- 
chaela na námìstí), v Hroznìtínì (rekonstrukce støe- 
chy kostelní vìže), na Božím Daru (rekonstrukce 
fasády Zeleného domu) ad. Pøejme si, aby Jiøí Pavlík 
mohl v Ostrovì napravovat už jen stopy po zubech 
èasu a ne ty po souèasných, nesmyslných útocích van- 
dalù. A také, aby ostrovská nejmladší sochaøská díla 
nebyla tìmi posledními. 

Strážníci zjistili celkem 350 pøestupkù (sankce ve 
výši 32 250 Kè), z toho bylo 295 pøestupkù 
v dopravì a 55 na úseku veøejného poøádku. 
Mimo to øešili 58 oznámení obèanù, doruèili 
30 písemností a devìt výzev k úhradì nedo- 
platku, sedmkrát øešili porušení vyhlášky 
o psech a sedmkrát spolupracovali s PÈR èi MÚ 
Ostrov.

1. ledna V ulici S. K. Neumanna rozbil neznámý muž 
sklenìnou výplò dveøí domu. Strážníci zadrželi 
31letého obèana z Karlových Varù, který se ne- 
pohodl s pøítelkyní a ve vzteku rozbil dveøe. Je po- 
dezøelý z pøestupku proti majetku, navíc musí uhradit 
škodu.

5. ledna Strážníci po oznámení ostrahy marketu za- 
drželi 41letého obèana Slovenska, který odcizil zboží 
za 457 Kè. Byla mu uložena bloková pokuta a zboží 
bylo vráceno.

7. ledna Pøi obchùzce strážníci zadrželi 27letou ženu 
z Ostrova, která nemìla psa na vodítku. Protože pøe- 
kroèila zákon poprvé, byla vìc vyøízena domluvou.

15. ledna V Dolním Žïáru strážníci zastavili silnì 
podnapilou ženu. Po jejich dotazu, zda dojde sama 
domù, je zaèala žena osoèovat z napadení, plivat 
kolem sebe, vyhrožovat apod. Strážníci ji proto pøe- 
vezli na kontrolu do nemocnice a poté byla na 
doporuèení lékaøe pøevezena na záchytnou stanici.

17. ledna Oznámení o silnì podnapilém muži na 
silnici, který ohrožuje bezpeènost svou i projíždìjících 
vozidel; 56letého muže z Hroznìtína pøevezli stráž- 
níci do nemocnice a poté na záchytnou stanici.  

19. ledna Oznámení, že v Mánesovì ulici již delší 
dobu parkuje vozidlo, zjevnì nepojízdné. Strážníci 
provìøili, zda nebylo odcizeno a zjistili majitele. Vo- 
zidlo nebylo zákonnì pojištìno, proto vìc pøedali do 
správního øízení. Majiteli hrozí sankce až 20 tisíc 
korun.

20. ledna Strážníci zastavili vozidlo, jehož 35letý øidiè 
z Loun se dopustil pøestupku, navíc øídil bez patøiè- 
ného oprávnìní. V evidenci zjistili, že je na muže 
vydán pøíkaz k zatèení, proto ho pøedvedli na slu- 
žebnu PÈR. Pøestupek bude pøedán MÚ do správ- 
ního øízení.

21. ledna Pøi kontrole roštù pøed budovou na Hlavní 
ulici zastihli 54letého muže z Ostrova, jenž nemohl 
hodnovìrnì prokázat svou totožnost. Poté zjistili, že 
je po nìm vyhlášeno celostátní pátrání. Muže pøedali 
policistùm PÈR.

30. ledna 42letý muž z Ostrova v obchodì odcizil 
dvì èokolády celkem za 20 Kè a snažil se projít po- 
kladnou bez placení. Strážníci vìc pøedali MÚ, zboží 
bylo vráceno do prodejny.

Upozornìní
Žádáme všechny øidièe, aby respektovali pøenosné 
dopravní znaèení v okolí ostrovské SPŠ a blízkého 
supermarketu. Kvùli stavební èinnosti sem byl za- 
kázán vjezd všem vozidlùm s výjimkou autobusù 
a vozidel stavby. Objízdná trasa je øádnì oznaèena. 
Bìhem prvních 14 dnù po uzavírce zde strážníci 
namátkou zjistili 85 pøestupkù, pøestože øidièe vèas 
informovala i média. V tomto pøípadì jde o neres- 
pektování zákazových znaèek a mimo sankce za 
pøestupek øidièùm hrozí i udìlení jednoho trestného 
bodu. Bc Pavel Èekan, velitel MP

Nejmladší sochaøská díla v Ostrovì (nepoèítáme-li výsledky loòského sochaøského symposia) pøedsta- 
vují práce dvou ostrovských autorù. Obì se také bohužel staly terèem vandalských útokù. Na opravu 
èeká momentálnì deponované, poškozené sousoší Mateøství Pavla Knapka, umístìné pùvodnì pøed ZŠ 
Masarykova (døíve I. ZŠ). Toto rozmìrné keramické dílo vzniklo na pøelomu 70. a 80. let minulého 
století. Sedící postava matky s knihou a holèièky s míèem, spojené vzájemným dùvìrným poutem 
pohledu, je pøipomínkou toho, co zakládá rùst každé další generace: jistoty domova, klidné pohody 
a bezpeèného, láskyplného vztahu. Všeho tak dùležitého jak pro hru dítìte, tak pro jeho další rozvoj.

Mgr. Zdenka Èepeláková 

Sousoší Mateøství od Pavla Knapka                                                                                                                                           Foto: Archiv



bøezen

18.00 Zahájení, zprávy 
18.20 Pod lupou 
18.25 DVDèko

18.00 Zahájení, zprávy 
18.20 Pod lupou 
18.25 Škola hrou 

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

15.00 Pøímý pøenos jednání Zastupitelstva mìsta 
Ostrov

Premiéra vysílání: ètvrtek 18.00 hodin (v pøípadì 
Zastupitelstva od 15.00 hod.). 

Opakování vysílání: po-ne každou sudou hodinu 
od 10.00 do 22.00 hod. Mezi reprízami vysíláme 
Informaèní smyèku. 

Provozní doba kontaktního místa ve Sbìrnì 
Sazky v Domì kultury: po-pá 9.00-17.00 hod.

Spoleènost Kabel Ostrov, s. r. o., provozovatel kabe- 
lové televize v Ostrovì, upozoròuje všechny své 
pøedplatitele, že je oprávnìna pøerušit poskytování 
všech objednaných služeb, pokud je odbìratel 
v prodlení s úhradou èástky za jejich poskytování. 
Doporuèujeme proto všem, aby pøekontrolovali své 
platby a vyrovnali své pøípadné dluhy. 

Prostøednictvím našich internetových stránek se 
mùžete zaregistrovat pod svou e-mailovou adresou 
a získávat tak informace, týkající se zmìn a provozu 
kabelové televize. 

4. bøezna

11. bøezna

18. bøezna

25. bøezna

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

mìø ètvercovým knìžištìm, kde nìkteré náznaky 
v podkroví a štítu lodi ukazují na možnou chórovou 
vìž. Jako datum vzniku kostela se tradiènì uvádí 
letopoèet 1226, kdy byl kostel vysvìcen. Tento údaj 
není stoprocentní, ale jeho správnost se dá pøed- 
pokládat vzhledem ke slohovému charakteru vstup- 
ního vchodu. Kostel mìl asi i svoje opevnìní - a klid- 
nì to mohl být pouze propletený plot. Kdo ví? 
Veverky ne. Taky tam mohl žít samotný vlastník osady 
a kostela. Alespoò obèas. 

A teï pozor, mám tu jeden výsledek archeologického 
prùzkumu z roku 1999, kdy byl nalezen úplnì první 
pozùstatek této zaniklé osady, a to støedovìká 
kamenná studna, která vypadala jako ovál. Dìkujeme 
za prùzkum. 

O víkendech je možno využít prostory MC k poøá- 
dání narozeninových oslav dìtí. Bližší informace: 
www.mc-ostruvek.estranky.cz. 

a vysokou pùdní vlhkost, pøímé slunce. Na So- 
bìslavsku se prý sbírá až po pøemrznutí. Mimo bìžné 
zavaøeniny, marmelády se z ní dá dìlat také sirup. 
Lékárníci by nám mohli pøipomenout, že obsahuje 

glykosid arbutin a pùsobí léèivì pøi chorobách 
moèových cest. V prakticky nezmìnìné podobì nás 
doprovází už od doby ledové. 

Akce pro veøejnost

Kolem budoucího jezera Medard u So- 
kolova 

Kouøim. K bájnému Lechovu kameni

 Nauèná stezka „Lomnická výsypka“ v So- 
kolovské pánvi

 Doupovsko. Od zámku Stružná k hrobce 
Zedwitzù

 Velikonoèní pochod na Andìlskou horu 
u Karlových Varù

Bližší informace (doba odjezdu, délka trasy, organi- 
zaèní pokyny) budou k dispozici pro pøíslušný sobotní 
termín vždy od støedy ve vitrínì KÈT na Mírovém 
námìstí u autobusové zastávky na Karlovy Vary a na 
internetové adrese http://turiste.webpark.cz. 
Všechny uvedené akce jsou volnì pøístupny i pro 
neèleny Klubu èeských turistù.

6. bøezna 

13. bøezna 

20. bøezna

27. bøezna

3. dubna

První støedovìká 
osada ležela ko- 
lem kostela sv. Ja- 
kuba Vìtšího.
Ano, je to ten 
kostel, který stále 
ještì stojí na pùdì 
ostrovského høbi- 
tova. Je to takový 
náš hodnì starý 
dìdeèek, který by 

mohl vyprávìt o naší spoleèné historii.  Pøedstavte si 
naše mìsto, když ještì bylo milou malou osadou se 
slamìnými, døevìnými domeèky a zemìdìlstvím 
v plenkách. Nedaleko zurèící Bystøice byl významnou 
dominantou pouze již zmiòovaný klasický drobný 
venkovský kostelík s pravoúhlou obdélnou lodí a té- 

Ostrovský mìsíèník
Bøezen 201012

Veverèin Ostrov Kabel Ostrov, s.r.o. OSTROVOSTROV

Mateøské centrum Ostrùvek 

Rady pro zahrádkáøe

Milan Jandourek, DiS

Klub èeských turistù

Dana Kolovratníková

RNDr. František Wohlmuth, pøedseda KÈT

Text a kresba: Martina Novotná

Klikva žoravina
(Oxycoccus quadripetalus Gilib.)
Ach, mocná a chutná pøírodo! Tolik lahùdek nám 
dáváš, a my je kolikrát ani nedokážeme rozeznat. 
Kolik lidí si myslí, že klikva je brusnice - tedy naše 
oblíbená brusinka, kterou obzvláštì milujeme na 
svíèkové (i když klikva prý brusnici bohatì nahradí 
i chu�ovì výraznì pøedèí). Nìkde je dokonce nazý- 
vána „luèní brusinkou“. 

Jedná se o plazivý keøíèek s velmi subtilními, témìø 
ni�ovitými vìtévkami, øídce olistìnými, dorùstajícími 
délky až 80 cm. Drobné lístky asi sedm milimetrù 
dlouhé rostou støídavì na krátkých øapících. Jsou 
špièatì vejèité s podvinutými okraji, navrchu tmavo- 
zelené, zespod šedì ojínìné, kožovité a v zimì ne- 
opadávající. Sytì rùžové kvìty zdobí keøíky od kvìtna 
do èervence. Pro pìstitele je pøíjemná oboupohlav- 
nost kvìtù. Pùvabné kvìty vystøídají sytì èervené 
chutné bobule pìt až 15 mm velké. 

Pochází ze severní Evropy, roste v Asii, Severní 
Americe. Miluje stejné podmínky jako borùvèí èi 
brusiní, tedy velmi kyselou zem, chudou na živiny 

Tatarský pochod v Ostrovì                                   Foto: Archiv KÈT

Hana Ševèíková, produkce

Od pondìlí do pátku máme dopolední program plný 
øíkadel, pohybových her, pohádek a výtvarných 
èinností pro maminky a nejmenší dìti. 

Od 17. bøezna novì nabízíme Konverzaci v an- 
glickém jazyce pro zaèáteèníky, každý lichý týden ve 
støedu 16.00-18.00 hod. (tentokrát bez možnosti 
hlídání dìtí); hlaste se formou SMS na 608 914 469. 

Jarní Vítání miminek se koná 21. bøezna od 14.00 
hod., miminka pøihlaste nejpozdìji do 15. 3. (tel. 608 
914 469). 
Další Vítání miminek 18. dubna a 30. kvìtna, vždy ve 
14.00 hod. v Mateøském centru. 

Od 23. dubna je nový Tìhotenský kurz, zapojit se lze 
kdykoli v jeho prùbìhu i do jednotlivých lekcí, vede- 
ných odbornými lektory. 

Foto: Martina Kosová
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Ètenáøské pøíspìvky

Redakce nezodpovídá za vìcnou správnost obsahu ètenáøských pøíspìvkù.

Jedná se o to, abychom se neskrývali pøed veøejností. 
O to se snažili komunisté, dokud jim to jejich odznak 
moci dovoloval. Chtìli se pøed svìtem chlubit, že 
v naší republice nemáme handicapované spoluobèa- 
ny. Když se náhodou nìkde nìjaký invalida na veøej- 
nosti objevil, naskakovala jim husí kùže… Ovšem ne- 
jsme to jen my vozíèkáøi, ale též jinak postižení spolu- 
obèané, napø. mentálnì postižení, na nìž se také dost 
lidí dívá s útrpností. Èasto se najde i postižení, jež se 
navenek jeví jako retardace, ale pøitom to je postižení 
mozku, konkrétnì v centru øeèi, mimiky, motoriky 
apod. 
Bylo by proto dobré, abychom o sobì vìdìli, aby- 
chom spoleènì mohli „bourat bariéry“, a to jak ty sku- 
teèné, kde se vozíèkáø díky nim nemùže dostat tøeba 
na úøad èi na poštu, ale také ty neviditelné bariéry 
v lidských srdcích. Takto v ústraní to není plnohodnot- 
ný život, a nechci-li to nazvat tvrdì živoøením, pak je to 
tedy pouhé pøežívání. Je samozøejmé, že ne všichni 
vozíèkáøi by se mohli úèastnit rùzných kulturních, spor- 
tovních èi výletních akcí, protože je spoutává další 
handicap, který je váže na lùžko èi blízkost domova. 
Ale budeme-li o sobì vìdìt, mùžeme si navzájem 
podle svých sil a možností pomáhat. Také je dobré mít 
všeobecné povìdomí o tom, že zde v Ostrovì máme 
dobrý servis na vozíky, a to jak mechanické, tak elek- 
trické. Tyto se dají žádat pøes zdravotní pojiš�ovnu, pro 
niž to musí indikovat odborný lékaø a schválit posud- 
kový. Mimoto se zde dají koupit i za hotový a po- 
mìrnì levný peníz, a to proto, že to sice nejsou vozíky 
nové, ale plnì odbornì repasované vèetnì záruky. 
Vzhledem k nedovolené reklamì nemohu zveøejnit 
podrobnosti o firmì, která servis zajiš�uje, ale na po- 
žádání rád po telefonu sdìlím vše potøebné, vèetnì 
kontaktu pøímo na mechanika, který má s opravami 
vozíkù dlouholeté zkušenosti.
Prosím všechny vozíèkáøe z Ostrova, aby se mi ozvali 
na telefon: 776 726 978, možno též zaslat krátkou 
textovou zprávu (SMS), nebo e-mailem na: 
kult.harry@seznam.cz. 

Cukrovku sice nelze vyléèit, ale její dùsledky lze ome- 
zit. Dùsledky se rozumí komplikace, které se projeví 
zejména u postiženého diabetem I. typu, to je pacien- 
ta, jehož tìlo neprodukuje zcela žádný inzulin. Než byl 
inzulin objeven, tito pacienti v krátké dobì umírali. 
Tímto objevem, který se udál v roce 1921, nastal zlom, 
o který se zasloužili Kanaïan Frederick G. Banting, 
Amerièan Charles H. Best a John J. R. Macleod. 
Nobelovu cenu však získal pouze Banting a Macleod. 
Na poèest objevitele Bantinga je den jeho narození 
14. listopad (1891) vyhlášen Svìtovou zdravotnickou 
organizací Svìtovým dnem diabetu. Èasto slýcháme 
o tzv. diabetických komplikacích, které nás nepozoro- 
vanì provází po celou dobu onemocnìní cukrovkou. 
Komplikace èleníme na akutní (to je hypoglykemie 
a hyperglykemie) a komplikace pozdní èi dlouhodobé, 
mezi nìž patøí diabetická nefropatie, neuropatie, re- 
tinopatie, diabetická noha, diabetické cévní poruchy 
a další prùvodní jevy, ovlivòující tyto komplikace. 
O tìchto komplikacích si povíme zase pøíštì. 

Pøístup nové firmy (Marius Pedersen, a.s.) na odvoz 
domovního odpadu a úklid mìsta Ostrova mi pøipa- 
dá pøinejmenším zvláštní. Pracuji kousek od areálu 
jejich firmy a všiml jsem si nìèeho, co mì dìsí. Pope- 
láøské vozy plné netøídìného domovního odpadu 
pøijíždìjí do areálu firmy a obsah vysypávají pøímo na 
zem vedle kanceláøské budovy. Následnì pøijíždí malý 
bagøík a snaží se odpad naložit do pøistaveného vel- 
koobjemového kontejneru. Pravdìpodobnì je popla- 
tek na skládce za vyvezení kontejneru netøídìného 
odpadu nižší než za vyvezení „kuka vozu“, protože 

jinak mì nenapadá rozumný dùvod, proè by nìkdo 
nìco takového dìlal! Nìkdy leží hromady netøídìné- 
ho odpadu na dvoøe firmy celý víkend (od pátku do 
pondìlního rána). Do vzduchu se dostává spousta pra- 
chových èástic, toxických výparù (od zbytkù jídel, psích 
exkrementù… ani nedomýšlím, co se do popelnic 
všechno dostane). Teï je relativnì zima, takže odpad 
„nezavání“, ale co až se zmìní poèasí, budeme moct 
otevøít okna, pustit dìti na zahradu? A to nemluvím 
o potkanech a jiné havìti, až zjistí, co za „dobroty“ se 
tam pro nì nachází. Nezdá se mi, že by poèínání firmy 
bylo v souladu s vyhláškou (zákonem) o nakládání 
o odpadech. A co na to vedení Mìstského úøadu? 
Nechá si témìø uprostøed mìsta dìlat skládku? Firma 
Marius Pedersen, a.s. má firemní heslo „Poøádek dìlá 
pøátele“, ale zatím to vypadá spíše naopak! 

Nespotøebované zbytky jídla vy- 
hozené k popelnici lákají mimo 
jiných živoèichù i ptactvo (nej-
èastìji kosy), pro které však po- 
zøení kynutého peèiva bývá vel- 
mi nebezpeèné. Usušené peèi- 

vo je možné donést do Ekocentra Ostrov, kde jím 
chovatelé nakrmí zvíøata. Ta budou vdìèná i za zele- 
ninové a ovocné slupky, ovesné vloèky, oøechy apod. 

Mladá žena, která pomohla zranìnému kotìti, za- 
platila mu operaci a nakonec ho zavezla do azylu 
Macík v Horním Žïáru (OM 2/2010, str. 2), si zaslouží 
podìkování za to, jak krásnì a lidsky se zachovala. 
Malého kocourka mi bylo moc líto a to, že se našla 
osoba, která ho (doufám) pøes jeho vážný stav 
zachránila, je krásné. Podìkování patøí také celému OS 
Macík a vùbec všem útulkùm, které se snaží pomáhat.

V poslední dobì jsem v poradnì Národní rady osob 
se zdravotním postižením vyslechla mnoho trpkých 
stížností seniorù a lidí se ZP na nevhodné chování pro- 
dejcù na rùzných reklamních akcích. Našla jsem tedy 
leták (spoleènost Best 4Home) s nejbližším termínem 
a šla se na jednu takovou show podívat. Konala se 
v kavárnì v Domu kultury Ostrov a leták sliboval plno 
dárkù zdarma jen za úèast a vstupné 20 Kè. 

Hned po pøíchodu se mì ptali, jestli nejsem z úøadu 
nebo z obchodní inspekce, dokonce u jedné z úèastnic 
zjiš�ovali, jestli mì nezná, takže vše asi v poøádku ne- 
mìli. Sál byl plný a nejdøíve probìhla prezentace rùz- 
ných výrobkù, pìkných, ale nìkolikrát pøedražených. 
Pak se prodejci fingovaným losováním o blíže neurèe- 
ný zájezd snažili jeho získání podmínit koupí nìkte- 
rého z výrobkù v pøibližné cenì 30 000 Kè! Nutili nám 
výrobky velmi nevybíravým zpùsobem. Kdo nechtìl 
koupit, toho poslali na schody, asi aby se nedomlouval 
s ostatními. Když jsem namítla, že alespoò starou paní 
o holi by mìli nechat sedìt uvnitø v teple, odpovìdìli, 
že je to naøízení firmy a nevyhovìli mi. Prodejci se 
chovali velmi neomalenì, spíše jako dozorci, napøíklad 
paní, která promluvila pøi prezentaci, vylouèili ze sálu! 
Tak byli „vylosováni“ a pøesvìdèováni o výhodnosti 
koupì všichni úèastníci akce. Pak zase všechny pustili 
zpìt do sálu, o vyhraných zájezdech se už nemluvilo. 
Získání slíbených dárkù zdarma podmínili koupí láhve 
lanolinu za 250 Kè. Když jej nikdo nechtìl, byli velmi 
rozèílení a chtìli akci ukonèit bez pøedání dárkù. To už 
jsem nevydržela a pohrozila jim èlánkem v novinách 
(což tímto èiním). Øekli tedy, že dárky jsou na cestì 
a zase všechny, vesmìs starší ženy, poslali na ulici. 
Èekala jsem tedy s ostatními venku v mrazu (prodejci 
nás pozorovali oknem kavárny, jestli to nevzdáme) asi 
pùl hodiny, pak pøijela dodávka a všichni, kdo vydrželi, 
opravdu dostali dárky, i když ne všechny na letáku 
uvedené.
Závìrem bych chtìla všem našim klientùm poradit, 
aby se podobných akcí nezúèastòovali. Za dvacku si 
mohou s kamarádkou popovídat v kavárnì také a ni- 
kdo je nebude napomínat, aby mlèeli. A mám i jednu 
radu pro podobné firmy: Když na letáku uvedete prav- 
divé údaje a hlavnì to, jaké produkty chcete prodávat, 
pøijdou jen ti, kteøí o nì mají zájem, vyhnete se nepøí- 
jemnostem. A pøedevším nezapomeòte, že jednou 
budete také staøí. 

Výzva 
pro ostrovské vozíèkáøe 

Informace pro diabetiky

Jiøí März, ÚOSD Ostrov

Jaromír Kult

Reklamní prodejní akce 
pro otrlé

Poøádek dìlá pøátele?

Text a foto: Tomáš Zelenka, Ostrov

Nevyhazujte peèivo, darujte je

Text a foto: Irena Janeèková

ZŠ Masarykova Ostrov, vestibul pøed školní 
restaurací

 obleèení a obuv pro dìti i dospìlé, 
XXL, obleèení pro -náctileté, bytový textil a dekorace, 
potøeby pro domácí zvíøata, hry, hraèky, sportovní 
potøeby. Nepøijímáme zimní vìci ani zboží mimo tento 
seznam.  

 17. bøezna 15.00-16.00 hod. (èisté a øádnì 
oznaèené), registraèní poplatek 50 Kè.  

Nákup, prodej:

Pøíjem:

Bleší trh na podporu Macíka

Dìkuji za lidskost

Jiøina Štoèková, NRZP ÈR

Prodej: 

Výdej neprodaného zboží a penìz z prodeje:

19. bøezna 15.00-19.00 hod. a 20. bøezna 
8.00-11.00 hod. 

 
21. bøezna 13.00-14.00 hod. Registraèní èíslo zakrouž- 
kujte na cedulky (vèetnì ceny) a pevnì pøipevnìte ke 
zboží (k odìvùm pøišijte). Pro reg. èíslo volejte tel. 776 
310 312 (15.00-17.00 hod.). Nevyzvednuté vìci po 
skonèení propadají charitì, nevyzvednuté peníze 
a výtìžek registrací získá Ostrovský Macík. 

Lenka Petriláková, Ostrov

Vysvìtlení je jednoduché: prodloužení doby vývozu 
odpadu do pozdních veèerních hodin, nárùst odpadu 
v zimním období (pøedevším u rodinných domù, kdy 
se pøešlo opìt z plynu na pevná paliva), zhoršené 
podmínky pøi manipulaci s popelnicemi ve mìstì 
a obcích, èastìjší výpadky techniky (nové svozové 
vozidlo dostaneme koncem bøezna).

Toto zdržení èasto zpùsobuje pozdní pøíjezd na sklád- 
ku, kde není k zastižení obsluha. Proto jsme nuceni 
provést v nìkterých dnech pøeložení odpadu do vel- 
koobjemových kontejnerù. Není to pravidlo a snažíme 
se, aby to okolí neobtìžovalo. Nìkteré vozy musíme 
vysypat na plochu z dùvodu výskytu horkého popela 
a hrozby vzniku požáru ve vozidle nebo kontejneru.

Také Odbor životního prostøedí MÚ Ostrov tuto 
záležitost monitoruje a v pøípadì porušení zákona 
o opadech zahájí správní øízení. 

Odpovìï firmy 
Marius Pedersen, a.s.

Ing. Jaroslav Labík, provozovna Ostrov 

Ing. Jan Bureš, starosta mìsta Ostrova



poøídit si pøepravník na konì, abychom mìli možnost 
se na akce dopravovat, proto uvítáme pøípadné spon- 
zory, kteøí by mìli zájem podpoøit tuto volnoèasovou 
aktivitu pro mládež a tím zároveò podpoøit i zkvalitnìní 
služeb našeho sdružení jak pro dìti, tak pro jezdecký 
a chovatelský klub. Tìšíme se na pøípadnou podporu. 
Více na: www.primahorseland.snadno.eu. 
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Zajímavosti z našeho okolí
Novinky v Prima Horselandu
Asi nejvìtší novinou je, že jsme se stali Obèanským 
sdružením Prima Horseland, jezdeckým a chovatel- 
ským klubem. Další je plánovaný jarní klubový pìtiboj 
nazvaný Velikonoèní vajíèko, který chystáme právì na 
Velikonoèní nedìli. Pojede se v tìchto jezdeckých dis- 
ciplínách: Slalom, Jízda zruènosti v maskách, Bìž jeï 
veï, Židlièková a závìreèný Dostih. Pro naše horslen- 
ïáèky máme pøipravené stužky do pátého místa a na 
absolutního vítìze pak bude èekat pohár èi soška, 
historicky první Velikonoèní vajíèko 2010! 

Podobných akcí máme letos v plánu ještì hodnì, na- 
pøíklad: výstavy Øitka, Valeè a Plasy, pony soutìže 
v Chomutovì, Klášterci nad Ohøí a Pardubicích, první 
Dìtský den spolu se Základní kynologickou organizací 
Ostrov - Veseøice, úèast na Michaelské pouti v Ostro- 
vì a na podzim Pony Hubert v Chebu a Zooparku 
Chomutov. Dále jsou to zimní (již tradièní) akce Mi- 
kuláš a Vánoèní nadílka pro dìti i zvíøátka. Chystáme se 

Vydáme-li se od autobusové zastávky Jáchymov 
Láznì pøes Panoramu po modré turistické 
znaèce, dovede nás asi po dvou kilometrech ven 
z lesa na místo, kde je daleký výhled: pøes Ostrov 
až k Doupovským horám a Slavkovskému lesu. 

Modrá znaèka pokraèuje až k rozcestí pod Kozím 
vrchem, kde se setkává se žlutou od Klínovce do 
Ostrova. Pøed tímto rozcestím bývala kdysi kaplièka, 
dnes jsou tu jen zbytky mohutných lip (viz foto). Žluté 
znaèení pak sleduje silnièku z bývalého dolu Plavno 
do Horního Žïáru. V dobì Jáchymovských dolù po ní 
jezdily autobusy s horníky, dnes obèas cyklisti nebo 
houbaøi. Po vesnici Arnoldov (také Arnoltov, nì- 
mecky Arletzgrün), která mìla do II. svìtové války 
i vlastní školu a rozkládala se v údolí pøibližnì 
v polovinì cesty, však nezùstalo nic; dnes jsou tu jen 
ohrady pro dobytek. Celá cesta do Ostrova je dlouhá 
asi devìt kilometrù.

Pøi odkrývání roušky 
èasu a hledání støípkù 
historie jsem narazil 
již na mnohý oøíšek, 
který se podaøilo 
nìkdy døíve, nìkdy 
pozdìji rozlousknout. 
Nyní však delší èas 
zápasím s „oøechem“, 
jenž stále odolává, ne 
a ne se rozlousknout. 

V pozùstalosti jednoho 
ostrovského (døíve narozeného) obèana se našla 
krom mnoha jiných snímkù a dokumentù, týkajících 
se Ostrova, i fotografie neznámého poutního místa. 
Aè jsem pátral a snímek ukazoval kdekomu z pa- 
mìtníkù i nìmeckým rodákùm, stále nic. 

Snad nìkdo z ètenáøù pomùže záhadu vyøešit a pozná 
to zvláštní místo s kamenným oltáøkem, železným 
a døevìným køížem. Za pøípadnou pomoc dìkuji. 
Kontakt: tel. 774 631 129. 

Neznámé poutní místo

Zaniklé vesnice I.

Denisa Paèanová, pøedsedkynì

Ing. Josef Macke

Text a foto: Jiøí Ciprian

Zimní procházka                                        Foto: Katka Procházková
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