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Borecké rybníky atraktivitou mìsta

Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.
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Redakèní uzávìrka pøíspìvkù do 
pøíštího èísla je 10. kvìtna!

Na severním okraji mìsta leží rybnièní soustava zvaná Borecké rybníky, kterou všichni hojnì navštìvujeme, 
a vùbec pro nás pøitom není dùležité aktuální roèní období. Tuto oblast jsme pøijali za svou; nìkteøí z nás sem 
chodí krmit labutì, fotit krajinu, trávit nedìlní odpoledne zdravotní procházkou… Zkrátka, když cítíme, 
že musíme do pøírody, jako první nás napadnou Borecké rybníky. Je to místo, které všichni dobøe známe, 
ale možná o nìm mnoho nevíme.

Co skrývá archiv

Borecké rybníky žijí

Krajinu v okolí Ostrova zpestøovaly hladiny rybníkù od ne- 
pamìti. Historické prameny se o této lokalitì zmiòují již 
pøed rokem 1590, kdy zde docházelo k rozvoji rybníkáøství. 
Chov ryb mìl velký význam pro výživu ostrovských obyva- 
tel. Z archivu se mùžeme dozvìdìt, že k pùvodním jede- 
nácti rybníkùm (Ostrovský, Èerný, Rùžek, Trubka, Hluboký, 
dva Borecké a Velká Nejda se tøemi menšími rybníky) 
pøibylo 51 panských rybníkù, když mìsto drželo celé ostrov- 
ské panství v pøímém vlastnictví. V roce 1695 však už to bylo 
79 rybníkù. Jejich produkce byla tak velká, že vrchnost 
nutila mìš�any odebrat každý rok 40 centnéøù (1centnéø je 
58 kg) panských ryb! Nepøedstavitelné, že? Nejvìtší zmìnu 
pøinesl poèátek 19. století, kdy panstvo nechalo více jak 
polovinu rybníkù vyschnout. V roce 1825 bylo na ostrov- 
ském panství ze 102 rybníkù už 64 suchých, používaných 
jako louky. Mezi nejvýznamnìjší v té dobì patøily Velký, 
Ostrovský, Horní a Dolní Candát, Hluboký, Ztracený, 
Ovèárenský, Velká Nejda, Rùžek a Borecké rybníky. 

Soustavu rybníkù tvoøí Velký Borek, Horní a Dolní Hlinice, 
Mulda, Luèní, Hluboký, Koòský, Ostrovský Velký a jeden 
bezejmenný. Lokalita má rozlohu 4,2 ha. Rybníky leží na 

pùvodních moèálech a jsou protkány hrázemi, které se 
používají jako cesty. V širším okolí je mnoho olšových 
porostù s pøevládající olší lepkavou, které jsou ve vìtšinì 
pøípadù silnì podmáèeny. Rybníky mají pobøežní èást, ne- 
jsou pøíliš hluboké, a proto jsou zde výborné podmínky pro 
rùznorodou vegetaci, které nevadí kolísání hladiny. Pøíkla- 
dem je známý rákos obecný vyskytující se v rozsáhlých 
porostech. Na hladinì se pak objevují oválné listy bìžného 
rdestu vzplývavého. Pøi pohledu na samotné bøehy pak 
uvidíme puškvorec obecný nebo kosatec žlutý. Nìkteré 
rybníky se letní, to znamená, že se na nìjakou dobu vypustí 
a na jejich dnì má možnost uchytit se zvláštní kvìtena 
obnaženého dna rybníkù s protìží bažinnou, sítinou žabí 
a dalšími. Borecký rybník je intenzivnì využíván k chovu 
ryb. Území je chránìno pro výskyt èolka velkého. Èolek se 
stal ohroženým druhem v dobì, kdy se zaèaly regulovat 
vodní nádrže, vysušovat mokøady apod. Mezi další živo- 
èichy, které mùžeme v této lokalitì najít, patøí zejména 
vodní ptactvo. Každý z nás se zde setkal s kachnou divokou, 
lyskou èernou, labutí velkou, pro které je pøíbøežní kvìtena 
výborným úkrytem a místem, kde mohou hnízdit (po- 
drobnìjší informace na: www.priroda-kv.cz). V šedesátých 
letech minulého století se mìsto k této lokalitì nechovalo 
zrovna nejlépe. V nìkterých èástech jsou k vidìní hromady 

Pokraèování na stranì 2

V Paláci princù v zámeckém komplexu 
v Ostrovì mìla být dle historických prame- 
nù vybudována tzv. Dianina lázeò. Název 
byl odvozen od nástropních maleb s moti- 
vem bohynì Diany. Dlouhou dobu se 
spekulovalo, zda tato proslulá lázeò existo- 
vala. Dnes již mùžeme konstatovat, že ano. 
Palác princù prochází v souèasné dobì 
nároènou obnovou. Postaven byl v letech 
1692-1695 markrabìtem Ludvíkem Vilé- 
mem Bádenským a dìdièkou západoèes- 
kých lauenburských panství, markrabìnkou 
Sibyllou Augustou. Proto byl palác také 
zván, pro odlišení od šlikovského a lauen- 
burského zámku, zámkem bádenským. 
Protože Bádensko bylo tehdy obsazeno 
a zcela znièeno Francouzi bìhem válek 
o falcké dìdictví (války orleánské) v letech 
1688-1697, rozhodl se markrabì Ludvík 
Vilém vybudovat svùj dvùr a rezidenci 
v Ostrovì. Jeho zámìrem bylo pøiblížit se 
takovým rezidencím, jako byl zámek ve 
Versailles. Fasády nového palácového 
komplexu v Ostrovì byly proto také pro- 
vedeny ve formì iluzivního malovaného

Dianina lázeò 
v Paláci princù
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Okolí Boreckých rybníkù láká k procházkám.                                                                                                                              Foto: Martina Novotná
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zdiva, v nápodobì pùvodního loveckého zámku ve 
Versailles, než jej nechal francouzský král Ludvík XIV. 
pøestavìt do stávající monumentální podoby. Malova- 
né cihlové zdivo, které je možné dosud spatøit pod 
omítkami, zùstalo na fasádách Paláce princù až do 
r. 1943, kdy ho vojska SS pøevrstvila cementovými 
omítkami s okrovým nátìrem. Stejnì jako exteriér, byl 

honosný i interiér paláce. Na výzdobì pracoval italský 
štukatér Salize, pražští štukatéøi Palliari a Spatz a dvorní 
malíøi Manni a Sanguinetti. Již stavebnì historický 
prùzkum (2008) identifikoval prostor, kde se mohla 
slavná lázeò nacházet. Restaurátorský prùzkum poté 
odhalil malby na klenbì, známé z dokumentace paláce 
z 20. let 20. století. V rámci operativní dokumentace 
provádìné Lubomírem Zemanem byla po odstranìní 
podlahy lázeò skuteènì nalezena. V souèasné dobì 
odkrývá její pozùstatky archeologický výzkum Krajské- 
ho muzea Karlovy Vary, vedený Jiøím Klsákem. Lázeò 
Jeho Jasnosti markrabìte se nacházela v pøízemí, vlevo 
od vstupu do zahrady. V rozsahu celé místnosti byl 
proveden zahloubený bazén, jehož obvod byl obe- 

V bøeznu se konal 5. ples Ostrovské teplárenské, a.s. 
Souèástí plesu byla i bohatá tombola, do které pøispìly 
témìø všechny oslovené firmy z celé ÈR a témìø všech- 
ny firmy z Ostrova. Podaøilo se shromáždit 520 krás- 
ných cen a prodej lístkù do tomboly vynesl úctyhod- 
ných 81 tisíc a 50 korun, které byly (stejnì jako v mi- 
nulých letech) vìnovány na dobroèinné úèely. Po pat- 
nácti tisících korun obdržely Klub pøátel mìsta Ostrova 
a Obèanské sdružení Mateøské centrum Ostrùvek, 
51 050 Kè dostalo Obèanské sdružení Ostrovský 
Macík. Slavnostní pøedání penìz se uskuteènilo 
24. bøezna. Dovolte mi podìkovat za dary do tomboly 
a jménem obdarovaných za pøispìní na dobrou vìc.

Projekt „I. technologické centrum ORP a II. elektro- 
nická spisová služba“ byl pøedložen loni v záøí, ale 
vzhledem ke zmìnám z Ministerstva vnitra bylo nutné 
jej celý novì pøizpùsobit. Projekt vychází z vládní 
strategie Smart Administration (prioritou je vytvoøení 
eGovernmentu, elektronické veøejné správy na regio- 
nální i místní úrovni); eGovernment by mìl být øešen 
pomocí tzv. eGON center, zaøízení provozovaných 
krajskými úøady a obcemi s rozšíøenou pùsobností. 
Centra budou vybavena moderními technologiemi 
s dostateèným výkonem a kapacitou tak, aby mohla 
poskytovat požadované služby elektronické veøejné 
správy (jak již nyní poskytované, tak i plánované, napø. 
datové sklady, digitalizace informací ad.). Byl vyhlášen 
dotaèní titul, umožòující taková zaøízení poøídit. Celko- 
vé výdaje dosáhnou tøí milionù a 705 tisíc korun (do- 
tace EU 85 % tj. 3 mil. 145 tis. Kè, vlastní podíl mìsta 
15 % tj. 555 tis. Kè, nezpùsobilé výdaje 5 tis. Kè). 
Projekt byl zahájen poøízením nové elektronické spiso- 
vé služby (kvìten 2009), nezbytné z dùvodu povin- 
ného zavedení datových schránek. Ukonèení projektu 
se pøedpokládá letos 31. prosince. Do projektu mají 
zájem se pøipojit obce Hroznìtín, Stráž nad Ohøí, 
Merklín, Abertamy. Žádost o dotaci se podává v rámci 
Integrovaného operaèního programu (IOP), Prioritní 
osa 2  Zavádìní ICT v územní veøejné správì  Cíl Kon- 
vergence, Oblast podpory 2.1  Zavádìní ICT v územní 
veøejné správì, výzva è. 06  kontinuální. 

stavební suti a vzácností není ani komunální odpad. 
Ovšem v dnešní dobì chápeme Borecké rybníky jako 
nutnou a velmi dùležitou souèást našeho mìsta.

Dle zprávy Lucie Mildorfové, webové stránky mìsta 
Ostrova 15. 8. 2008: Projekt Lesopark Borecké rybníky 
se snaží zachovat pøírodní charakter prostøedí v co 
nejpùvodnìjší podobì. Práce v této lokalitì spoèívají 
pøedevším ve vyèištìní území od skládek. Pøedpokla- 
dem byla nutnost odvézt za pomoci techniky asi 50 tun 
materiálu. Stávající cesty budou opraveny. Cesty pro 
obsluhu rybníkù jsou dle názoru odborníkù v zásadì 
vyhovující, v rámci projektu se pouze doplní a vyrov- 
nají jejich nerovnosti. Areálem rybníkù má procházet 
cyklistická stezka po hrázi rybníkù Borek Velký a Koò- 
ský. Cesty pro pìší byly vytvoøeny obyvateli dochá- 
zením na zahrádky a pøi procházkách areálem rybníkù. 
V rámci projektu je navrženo jejich zpevnìní vrstvou 
štìrkopísku v prùmìrné výšce 15 cm. Nezapomene se 
ani na mostky, pùvodní betonové zde nahradí døevìné 
konstrukce. Stávající zalesnìné plochy se vyèistí od 
suchých a polosuchých stromù, náletù a nevhodných 
køovin (bez èerný, meruzalka). Na nìkterých místech 
se vysadí nová zeleò. Je navrženo celkem 11 infor- 
maèních cedulí o Boreckých rybnících a jejich rybí 
osádce, o faunì a flóøe v areálu. Pro návštìvníky leso- 
parku jsou navrženy dva altány. Jeden bude umístìný 
na hrázi Velkého Borku, kde nebude chybìt ani oficiál- 
ní ohništì. Druhý bude na hrázi rybníka Ostrovský 
Velký. Veškeré prvky a doplòky jsou navrhovány tak, 
aby nerušily ráz okolní krajiny, tedy z pøírodních 
materiálù.

V souèasné dobì jsou práce na Boreckých rybnících 
patrné na první pohled. Pryè jsou nevhodné køoviny, 
nežádoucí porosty jsou odstranìny a nám se otvírá 
nový pohled na hráze a rozlehlé okolí rybníkù. Plánují 
se široké terénní úpravy, což zahrnuje samozøejmì 
i odklizení odpadu. Byli bychom ale nespravedliví, kdy- 
bychom si mysleli, že úpravy zde zaèaly teprve schvá- 
leným projektem. Od roku 1993, kdy tato lokalita 
pøešla do vlastnictví mìsta, se úpravami zabýval Èeský 
rybáøský svaz Ostrov. Jeho èlenové v rámci brigád- 
nických hodin obnovili hráze i rybníky samotné, ko- 
munikaèní cesty, zkrátka dali rybníkùm udržovanou 
podobu, a za to jim urèitì patøí dík. Mìsto již døíve 
zapojilo pøivadìè vody z Jáchymovského potoka a díky 
tomu pomohlo rostlinám i živoèichùm žijícím v této 
oblasti.

Severní èást území Boreckých rybníkù je souèástí 
systému Natura 2000 a je zaøazena mezi evropské 

významné pøírodní 
lokality. Zároveò 
však jsou Borecké 
rybníky i kouzel- 
ným místem, kde si 
každý z nás pøijde 
na své. Mají svoje 
tajemství, svùj klid 

a pùvab. Mùžeme sem jít za sportem, na procházku, 
naèerpat energii po celodenní døinì v práci, nebo 
hledat romantiku. To vše a mnohem víc nám nabízejí 
naše Borecké rybníky, které dokreslují atraktivitu 
Ostrova. 

Ostrov buduje svùj lesopark 

Velké úpravy døíve a dnes

Rybníky pro turistiku i odpoèinek

zdìný cihelným zdivem a obložený delftskými dlaždi- 
cemi. Podle archivních pramenù byly majolikové kach- 
le objednány v dobì výstavby objektu v Hamburku. 
Dlaždicemi byly obloženy nejen boky bazénku, ale 
i schody a podlaha. Lázeò byla poškozena spolu s ce- 
lým zámkem požárem r. 1795. Poèátkem 20. stol. byly 
delftské kachle vylámány a odvezeny do zámku Orth 
u Gmundenu, kde mìly být znovu použity. Pøesto se 
nám podstatné zbytky dochovaly. Jsou sice znaènì roz- 
lámané, lze z nich ale vyèíst rùznorodé, pøedevším èín- 
ské motivy s chrámky, mlýny, postavami apod. Protože 
jsou malované ruènì, žádné nejsou stejné. Spolu s dal- 
šími poznatky archeologického výzkumu se jedná o vý- 
znaèný nález, který posouvá význam Paláce princù výš, 
než se dosud jevilo. Takovéto velké láznì se realizovaly 
pøedevším na královských stavbách. Použití obkladu 
z delftských dlaždic navazovalo na tehdy nejmodernìj- 
ší vzory holandské a francouzské architektury. Lázeò 
v Ostrovì je tak srovnatelná napøíklad s lázní Baden- 
burg v zámeckém komplexu Nymphenburg u Mni- 
chova, vybudovaném v letech 1718-1722 dvorním 
architektem Effnerem jako letní sídlo pro kurfiøta Max- 
miliána Emanuela II. Bavorského. V Ostrovì je tato 
lázeò ovšem starší. V Èechách je Dianina lázeò zároveò 
jednou z mála takto zachovaných zámeckých lázní. Jde 
skuteènì o mimoøádnou raritu, pøekraèující hranice 
zdejšího regionu i území støední Evropy. Ostrov se tak 
má zase èím honosit. Nezbývá než doufat, že k chlu- 
bení nezbude jen operativní dokumentace a poznatky 
z archeologického výzkumu, ale že se Ostrov bude 
moci chlubit pozùstatky knížecí a markrabìcí láznì, za- 
chovanými a prezentovanými pøímo v interiéru Paláce 
princù. 
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Dianina lázeò v Paláci princù

Ostrovští chtìjí vybudovat 
eGON centrum

Ing. Alexandra Fürbachová, ved. Odboru RÚP (kráceno)

Mgr. Lubomír Zeman, historik architektury

Výtìžek z plesu 
šel na dobroèinnost

 Ing. Tibor Hrušovský

Martina Novotná
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inzerce: bilkova@dk-ostrov.cz (tel. 353 800 525) 

Torzo delftské kachle                             Foto: Mgr. Lubomír Zeman

Letní odstávka zdroje se uskuteèní ve dnech 
26. až 30. èervence vèetnì. 

Ostrovská teplárenská, a.s. 
informuje



Jak prožijí vaše dìti prázdniny? Nabízíme volná místa 
do letního tábora v krásné pøírodì, kde trávívá léto 
pøes 400 nejen ostrovských dìtí; 14 dnù rekreace plné 
kamarádù, sportování, zábavy a dobrodružství, které 
vždy motivujeme zajímavým námìtem. Ve Staré Cihel- 
nì se už vystøídali praotec Èech, Egyp�ané, staøí Øíma- 
né i pirát Jack Sparow. Letos dìti prožijí nezapo- 
menutelné dny mezi indiány. Pøesunou se do 19. stol., 
seznámí s jejich kulturou, tradicemi, hrdiny, budou 
bojovat s bledými tváøemi. Èeká na nì tee-pee, nauèí 
se rozdìlávat oheò, støílet z luku, užijí si napínavé hry
 i legraci. V závìru je èeká táborová pou� a dárky; urèitì 
si odnesou i krásné vzpomínky. Staèí jen vyzvednout si 
co nejdøív pøihlášku v MDDM, tel. 353 613 248. 
,
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Ostrovští se zapojí do projektu Karlovarského 
kraje Poskytování sociálních služeb v Karlovar- 
ském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z po- 
hledu uživatele. 
V rámci tohoto projektu se OS Instand stalo vítìzem 
veøejné zakázky Vzdìlávání, pøíprava a realizace trans- 
formace pobytových služeb, vypsané Karlovarským 
krajem. Hlavním cílem projektu je zlepšit systém po- 
skytování sociálních služeb v kraji pøedevším osobám 
se zdravotním a mentálním postižením a konkrétními 
akcemi podpoøit proces jejich pøechodu z pobytových 
ústavních zaøízení do potøebných alternativních sociál- 
ních služeb. Dalším cílem je pøivést do Karlovarského 
kraje nové poskytovatele sociálních služeb, nebo� je 
jich v kraji velmi omezená nabídka jak do poètu, tak do 
rozmanitosti poskytovaných služeb. Instand dlouho- 
dobì spolupracuje se zástupci významných poskyto- 
vatelù alternativních sociálních služeb jako je Dolmen, 
o.p.s., Spoleènost Duha, Slezská diakonie, OS Rytmus 
ad. Dolmen, Agentura pro chránìné bydlení a Rytmus 
(sociální rehabilitace metodou podporovaného za- 
mìstnávání, osobní asistence) jsou subdodavateli rea- 
lizátora veøejné zakázky. V rámci uvedeného projektu 
i po jeho skonèení by tito poskytovatelé mohli pùsobit 
v Karlovarském kraji i pøímo v Ostrovì. V rámci pro- 
jektu projevili dva obyvatelé Domova pro osoby se 
zdravotním postižením Radošov zájem o možnost 
bydlení v Ostrovì. Pokud by mìsto Ostrov byt ža- 
datelùm pøidìlilo, byla by jim poskytována sociální 
služba podporované bydlení (poskytovatel Dolmen, 
o.p.s) a sociální rehabilitace metodou podporova- 
ného zamìstnávání (poskytovatel OS Rytmus). Od- 
bor sociálních vìcí a zdravotnictví navrhl zapojit se do 
výše uvedeného projektu a pro transformaci sociál- 
ních služeb poskytnout byt o velikosti 2+1, který by byl 
pøidìlen vytipovaným a pøipraveným obyvatelùm 
Domova v Radošovì za podmínky, že na území mìsta 
Ostrov budou pùsobit poskytovatelé sociálních služeb 
Dolmen, o.p.s. a OS Rytmus, kteøí budou poskytovat 
sociální služby i dalším obèanùm mìsta Ostrova. 

Ostrovští aktualizují Program finanèní podpory 
mìsta na opravy a modernizaci bytových domù. 

Na základì úvìru ve výši 15 mil. Kè ze Státního fondu 
rozvoje bydlení, získaného v roce 2003 z dùvodu 
nutné modernizace bytového fondu ve mìstì Ostrov, 
probíhaly opravy bytových domù ve vlastnictví mìsta 
a byly a stále jsou poskytovány nízkoúroèené úvìry
i na opravy a modernizaci zprivatizovaných bytových 
do- mù. Jedná se o pùjèku do výše 40 % rozpoètu na 
opravu a modernizaci s 3 % úrokem p. a., která má 
podpoøit zájem vlastníkù tìchto domù k co nejrychlej- 
šímu provedení opravy a èásteènì umožnit krytí ná- 
kladù. Pro letošní rok je vyèlenìna èástka ve výši jed- 
noho milionu korun. Od roku 2008 je tento program 
doplnìn o možnost poskytnutí nevratného pøíspìvku 
na poøízení projektové dokumentace na opravy byto- 
vého domu, související s tímto programem. Pøíspìvek 
je splatný až po realizaci oprav, nejpozdìji však do šesti 
mìsícù od nabytí právní moci kolaudaèního rozhod- 
nutí. Pøíspìvek lze èerpat pouze jednou na bytový 
dùm, maximálnì do výše 50 tis. Kè. V rozpoètu mìsta 
je pro letošní rok vyèlenìna èástka 400 tis. Kè. Koneè- 
né slovo však bude mít ostrovské zastupitelstvo. 

1. bøezna Záchrana dvou osob z øeky Ohøe v Karlo- 
vých Varech u Solivárny. Na místo byl povolán vrtulník 
s termovizí. Jednotky prohledaly tok až do Radošova, 
pátrání pokraèovalo na druhý den.
5. bøezna Železnièní neštìstí za pøejezdem v Moøíèov- 
ské ulici, kde došlo ke srážce chodce vlakem.
7. bøezna Záchrana chlapce, který si hrál u potoka 
a byl napadán psem, jenž utekl z nedaleké zahrady. 
Chlapec bøeh opustil vlastními silami. Na místo byla 
povolána Mìstská policie, která znala majitele psa, 
chlapci se nic nestalo.
11. bøezna Požár ve sklepì domu v Jáchymovské ulici 
20. bøezna Na stavbì v areálu bývalé ZŠ Klínovecká 
došlo k pádu dìlníka z výšky. Vzhledem k vážnosti zra- 
nìní byl pøivolán vrtulník pro transport do nemocnice.
23. bøezna Požár louky ve Vojkovicích 
26. bøezna Naše jednotka zasahovala na Hlavní tøídì 
u obytného domu, kde hrozil jeden z balkonù pádem 
na chodník.
28. bøezna Otevøení bytu v ulici S. K. Neumanna z dù- 
vodu podezøení na únik plynu

Upozornìní
Budete-li pálit staré listí, klestí atd., musíte pálení ozná- 
mit na krajské operaèní støedisko (tel. 950 370 112-
115) nebo hasièskou stanici v Ostrovì (tel. 353 842 
707), pøedejdete tak zbyteèným výjezdùm hasièù, kteøí 
by mohli být pøi závažnìjší události vèetnì záchrany 
lidského života. Zahrádkáøe-øidièe v kolonii za zimním 
stadionem upozoròujeme, aby neparkovali v již tak 
tìsné ulièce k zahrádkám, umožní tak rychlý prùjezd 
hasièské techniky k pøípadnému požáru lesa, kde je za- 
potøebí každé minuty. 

Pokud máte doma vysloužilý elektrospotøebiè (napø. 
lednièku, praèku, žehlièku, mixér, vrtaèku, el. sekaèku 
ad.) a chcete se s ním dùstojnì rozlouèit, kolektivní sys- 
tém Elektrowin nabízí øešení. Celkem 80 mìst ÈR na- 
vštíví interaktivní recyklaèní roadshow Zatoète s elek- 
troodpadem, pøi které budou mít obèané možnost 
spotøebièe bezplatnì odevzdat a zároveò se dozvìdìt, 
co je bìhem recyklace èeká i podrobnosti o zpìtném 
odbìru. K tomu slouží zábavná show spojená s kvízy 
a možností získat ceny. Každého, kdo na místì odevzdá 
elektrospotøebiè k recyklaci, èeká odmìna. Projekt má 
za cíl motivovat obèany v aktivní recyklaci. Jeho pro- 
gram je vždy dopoledne zamìøen na školní mládež 
a odpoledne na širokou veøejnost. Doplòkovou akti- 
vitou je celorepubliková soutìž, ve které tøi mìsta 
s nejvìtším množstvím vybraných elektrospotøebièù 
získají zajímavou odmìnu. Ekoshow máte možnost 
v Ostrovì navštívit 17. kvìtna od 10.00 hod. na Míro- 
vém námìstí. 

Mìstská policie Ostrov dostala zajímavou na- 
bídku na zakoupení minikamery, zaøízení, které 
mùže strážníkùm znaènì pomoci pøi práci. 
Ostrovská Mìstská policie si nejdøíve jednu ka- 
meru zapùjèila k vyzkoušení v terénu a po velmi 
dobrých zkušenostech strážníkù s uvedeným 
zaøízením pak byly zakoupeny dvì minikamery. 

Tyto pøístroje zaznamenávají nejen obraz, ale i zvuk 
a lze je použít k archivaci dùkazního materiálu: zásahy 
mìstské i státní policie, záznam výjezdù zásahových 
služeb, obchùzek fyzických strážních služeb. Koncem 
bøezna ostrovští strážníci ve tøech pøípadech využili pøi 
zákroku minikamery. Jednalo se o zadržení dvou øidi- 
èù pod vlivem alkoholu a øidièe, který øídil motorové 
vozidlo, pøestože mu byl soudnì stanoven zákaz øíze- 
ní. Záznamy tìchto zákrokù byly doloženy jako dùkaz- 
ní materiál pro úèely trestního øízení Police ÈR. 

K zápisu se dostavilo celkem 221 zákonných zástupcù 
dìtí, nìkteøí navštívili se svým požadavkem na umístì- 
ní dítìte i nìkolik mateøských škol. Mezi žadateli 
o umístìní je 14 dìtí pìtiletých, 33 ètyøletých, 122 dìtí 
tøíletých a 52 dìtí, kterým k letošnímu záøí 2010 ještì 
tøi roky nebudou (tøetí narozeniny tyto dìti oslaví 
v prùbìhu školního roku 2010-11 a jejich matkám 
bude konèit mateøská dovolená). Mezi žadateli o umí- 
stìní jsou i rodièe dìtí se zdravotním postižením. In- 
tegrace tìchto dìtí do MŠ pøi ZŠ J. V. Myslbeka a MŠ 
Ostrov znamená snížení poètu dìtí v dané tøídì. 
Vzhledem k právì probíhající pøestavbì a otevøení 
další budovy mateøské školy od záøí se navýší kapacita 
ostrovských mateøských škol z nynìjších 417 o dalších 
96 míst na celkových 513 míst v pøedškolních zaøíze- 
ních. Díky tomu bude možno vyhovìt všem žádostem 
o umístìní dìtí, vèetnì integrace dìtí se zdravotním 
postižením. 

Projekt na pomoc postiženým

Miroslava Svìtlíková, ved. Odboru SVZ 

Rozvojová lokalita v místní èásti Kfely je územním 
plánem urèena pro obèanskou vybavenost s pøe- 
vahou zelenì a sportovnì rekreaèní areál. V sou- 
vislosti s plánovanou výstavbou rodinných domù 
v daném území se mìsto Ostrov rozhodlo provìøit 
plochu, která by mìla sloužit v místì jako více- 
úèelové sportovištì. 

Rozvojová lokalita se nachází ve východní èásti Kfel, ze 
severu navazuje na stávající zástavbu a z jihu na plochu 
urèenou k bydlení. Rozlohou je dostateèná pro umís- 
tìní vìtšího høištì, problémem jsou však pøístupy, 
pøíjezdy a ochranná pásma pøeložek vzdušného vedení 
vysokého napìtí. Proto byla územní studie zpracova- 
ná ve dvou variantách: první s respektováním ochran- 
ných pásem vzdušného vedení vysokého napìtí a dru- 
há s umístìním vysokého napìtí pod zem mimo 
zájmovou rozvojovou lokalitu. Studie také podrobnì 
øešila druhy sportoviš�. Navržena byla bruslaøská in-
line dráha v délce cca 400 m, høištì na volejbal, multi- 
funkèní høištì, travnaté høištì na fotbal, dìtské høištì 
s herními prvky, pøístøešek pro cyklisty, lavièky, odpad- 
kové koše a parkovištì sloužící i pro vzdálenìjší 
návštìvníky. Souèasnì studie provìøila možné náklady 
na realizaci všech sportoviš�. Ty se pohybují kolem 22 
milionù korun. 

Nová studie sportoviš� 
pro Kfely

Petr Gono, Odbor RÚP

Mìsto nadále podporuje 
opravy domù 

Zápis do mateøských škol 

Marie Holeèková, Odbor MM

Dagmar Shánìlová, Odbor KSVS

Hasièi v bøeznu

Milan Kuna, JSDH Ostrov

Ostrovští strážníci používají 
minikamery

Zatoète s elektroodpadem 
na show

Karolina Gottschierová

Pavel Èekan, velitel MP

Za indiány do Manìtína!

Ing. Jan Bureš, starosta mìsta a oddílový vedoucí

Vlasta Schartová ,MDDM Ostrov

Manìtínský tábor 
mìsto vylepšuje
I letos pøivítá brána manìtínského tábora stovky dìtí. 
Nìco tu však bude nového. Mìstský rozpoèet vyèlenil 
na letní tábor 9 mil. korun. Z osmi pøihlášených firem 
vybrala ve výbìrovém øízení Rada mìsta tu, která 
nabídla nejnižší cenu. Za 6,8 mil. Kè by tak v kvìtnu 
a èervnu mìly vzniknout nové sprchy, toalety, posílení 
el. energie i studna, která posílí stávající zdroj vody 
v táboøe. Termín dokonèení je max. 20. èervna, aby za- 
èátkem prázdnin mohl zaèít I. turnus. Postupnì chceme 
dát do poøádku celý tábor, jímž (díky dobré práci lidí 
spojených s MDDM) prošlo za jeho skoro 40letou 
existenci snad každé dítì z Ostrova. V pøíštích letech 
nás èeká nová hlavní budova i chatky, které nahradí 
dnešní stany. 



Naši sportovci z 8. a 9. tøíd se zapojili do turnaje 
v basketbalu. Nejlépe si vedli chlapci, kteøí zvítìzili 
nad všemi ostrovskými školami a postoupili do finále 
okresního kola. Odtud si odvezli 4. místo. Dívky 
v ostrovské konkurenci skonèily na 2. místì, které jim 
pøisoudilo úèast v B finále. Ani tady se basketbalistky 

neztratily a vybojovaly celkové 2. místo. Kromì spor- 
tování jsme nezanedbávali ani uèení. Žáci 7. tøíd si 
první dubnový týden namáhali hlavy pøi Scio testech. 
Èekaly je úlohy z èeského jazyka, matematiky a obec- 
ných studijních pøedpokladù. Žáci I. stupnì se zúèast- 
nili testování ètenáøských dovedností. Tìší nás, že 
jsme se umístili lépe než 60% testovaných škol. 
S úspìchem se setkala akce pro školní družinu, be- 
seda dìtí 2.-4. tøíd s mluvèí Policie ÈR Papežovou na 
téma prevence šikany a záškoláctví. Pro žáky II. stu- 
pnì, kteøí mìli v pololetí vyznamenání, pøipravila ško- 
la odmìnu, exkurzi do Plznì. Tady dìti navštívily vý- 
stavu Západoèeského muzea, zamìøenou na dobu 
ledovou. Následoval program ve science centru 
Techmania. Nejvìtší úspìch zaznamenala interak- 
tivní výstava Top secret, která žáky seznámila s de- 
tektivními a špionážními technikami. Na naší škole se 
konala anketa, týkající se školního stravování, jako 
reakce na množící se stížnosti na kvalitu jídel ve školní 
restauraci. Mapování mezi samotnými žáky 3.-9. tøíd 
a rodièi prvòáèkù a druhákù ukázalo nespokojenost 
vìtšiny respondentù. Výsledky ankety a další info: 
www.1zsostrov.cz 

s pamìtníky i Pochod vzpomínek a nadìje, kterého se 
úèastní kolem 10 tisíc lidí z celého svìta. Podle samot- 
ných studentù staèí pouze vidìt a vnímat; i bez dalších 
výkladù se o hrùzách II. svìtové války dovìdìli víc než 
z mnoha hodin vyuèování. V rámci výuky základù spo- 
leèenských vìd uspoøádal pro studenty tuto akci Ivan 
Machek ve spolupráci s Jakubem Hechtem. Naši stu- 
denti navštívili s vyuèujícími Vìèné mìsto Øím. Bìhem 
prvních tøí dnù poznali podrobnì Øím antický, re- 
nesanèní a barokní. V žádném jiném mìstì na svìtì 
nenajdete pohromadì takové množství umìleckých 
dìl, stavebních památek a vykopávek, dokumentují- 
cích zmiòovaná období dìjin. Pøipomeòme, že stu- 
denti vidìli Forum Romanum, Colosseum, Fontanu 
dei Fiumi, významné baziliky i kaple. Den ètvrtý byl 
vyhrazen Vatikánu, nejmenšímu a jedinému teokratic- 
kému státu na svìtì. Studenti si samozøejmì nenechali 
ujít ani baziliku sv. Petra èi Sixtinskou kapli. Velmi 
hodnotný a atraktivní program pøipravili v rámci výuky 
dìjepisu Jitka Brychtová, Eva Jílková a Jiøí Fresser. 
Tento poznávací zájezd navázal na pestrou øadu úspìš- 
ných zájezdù z minulých let, pøi nichž studenti poznali 
napø. severní Itálii, Mnichov, Paøíž èi Drážïany. Že mají 
pro studenty podobné zájezdy neocenitelný význam, 
není tøeba pochybovat. S pouhou teoretickou výukou 
sevøenou ve zdech školy by dnes už kantoøi asi 
neobstáli. 
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Zprávy ze škol

Pøed Velikonocemi zápolilo deset dìvèat z naší školy 
v tradièní soutìži Praktická dívka. Ve školním kole 
vyhrála dvojice Žigová a Gojdová. Dívky šily šaty na 
panenku, navrhovaly sváteèní veèerní šaty a na závìr 
mìla jedna z páru za úkol vytvoøit své týmové kole- 
gyni úèes a pak se obì spoleènì pøipravit na módní 
pøehlídku. V okresním kole v K. Varech reprezento- 
valy školu žákynì Horòáková a Varadová. Obì si na 
soutìži poèínaly velmi dobøe, mimo jiné zvládly uvaøit 
i chutné jahodové knedlíky. Ve velmi vyrovnané sou- 
tìži nakonec obsadily 3. místo a Horòáková navíc 
ještì obdržela cenu poroty. Další šikovné žákynì se 
zúèastnily Velikonoèní inspirace v Domì kultury 
Ostrov, kde pøedvedly zdobení kraslic a výrobu zají- 
mavých dekorativních pøedmìtù. Ve školní galerii se 
konala velikonoèní výstava prací našich žákù. Ve 
florbalovém turnaji se chlapci umístili na 3. místì 
v okresním kole ve Žluticích. Tøetí místo v krajské 
poèítaèové soutìži na domácí pùdì získaly žaèky 

Kováèová a Budajová. Kolektivní práce žákù 2. a 4. tø. 
v soutìži Svìt keramiky byla rovnìž ohodnocena 
3. místem. Výtvarná díla žákù jsou od 12. dubna 
vystavena v prostorách Krajské knihovny v K. Varech. 
O tom, že dìti ve škole prokazují rùzná nadání, nejen 
sportovní, pracovní a výtvarná, svìdèí i další, hudeb- 
nì-recitaèní soutìž. V kvìtnu žáci vyjádøí svùj lásky- 
plný vztah k maminkám v básních, písních a dalších 
umìleckých projevech. Do naší školy, kterou navštì- 
vují dìti vyžadující zvláštní, individuální pøístup, bude- 
te moci opìt nahlédnout prostøednictvím TV Ostrov.

Se studenty za poznáním do svìta
Není novinkou, že naši profesoøi organizují každo- 
roènì pro studenty desítky kulturních akcí, exkurzí 

a zájezdù. V dubnu se vypravili (stejnì jako minulé dva 
roky) do polské Osvìtimi. Konalo se tam mezinárodní 
setkání v bývalých koncentraèních táborech Auschwitz 
a Birkenau, kde došlo k zøejmì nejhorší tragédii 
a utrpení ve 20. století. Studenti absolvovali besedy 

Výmìnný studijní pobyt pošesté
Na SPŠ se i letos uskuteènil výmìnný pobyt s nì- 
meckou partnerskou školou FOS Forchheim. Za naši 
školu se úèastnili studenti 3. roèníku Technického 

lycea. Týdenní pobyt nìmeckých studentù u nás se 
odehrál v bøeznu a program nabídl celou øadu za- 
jímavých aktivit. Nìmeètí spolužáci byli ubytováni 
v rodinách èeských studentù, takže kontakt zúèastnì- 
ných byl velmi úzký. Všichni jsme se museli vypoøádat 
s jazykovou bariérou. Vedle spoleèné výuky (poèíta- 
èové hodiny, práce se stavebnicí Festo, hodiny prù- 
myslového výtvarnictví, automatizaèní systémy) jsme 
se spolužáky z Nìmecka absolvovali øadu akcí. Na 
dva dny jsme odjeli do Prahy a prohlédli si pamì- 
tihodnosti, ale i Centrum letového provozu ruzyò- 
ského letištì. V Jáchymovì jsme navštívili dùl Svor- 
nost, pøedstavili jsme nejzajímavìjší místa Karlových 
Varù vèetnì sklárny Moser. Spoleènì vytvoøené 
týmové prezentace pobavily v závìru pobytu nejen 
nás a naše uèitele, ale i vedení školy. Vše se povedlo 
a co je výborné, pøálo nám i poèasí. Všichni se moc 
tìšíme na pohostinnost a další akce, které nás èekají 
ve druhé fázi výmìnného pobytu, kdy pro zmìnu my 
vyrážíme do Forchheimu a vyzkoušíme si, jaké to je 
se uèit v nìmecké støední škole. 

Žáci Smrèková, Kašinová a Wasserbauer se zúèastnili 
okresního kola zemìpisné olympiády v K. Varech. 
Nejlépe se (pátá) umístila Smrèková. Devìt našich 
dívek reprezentovalo školu v krajském kole ve spor- 
tovní gymnastice. Z devíti družstev ml. dìvèat získala 
ta naše (Blahová, Belicová, Držíková, Wasserbauero- 
vá, Loukotová) bronzové medaile a z 11 družstev 
st. žákyò skonèily naše dívky (Kadlecová, Ághová, 
Moudrá a Lešková) na místì pátém. V krajském kole 
konverzaèní soutìže z angl. jazyka zvítìzila k naší 
radosti žákynì Brandová, postupuje do ústøedního 
kola. Dík za skvìlou reprezentaci. Pøedškolní dìti se 
zúèastnily pøehlídky Toužimská mateøinka a po svém 
odpoledním pøedstavení pohybové skladby „Mòam 
Mòam Bobík“ se vracely domù s taškou plnou kera- 
mických medailí. ZŠ J. V. Myslbeka se stala jednou 
z pilotních škol projektu Záchranný kruh (prevence 
požárù, havárií, zemìtøesení, šikany, drog, terorismu 
ad.). Více o realizovaných výukových hodinách (bìž- 
ná rizika, první pomoc) i dalších akcích (beseda v MK, 
návštìvy divadel) na našich webových stránkách. 

ZŠ Masarykova ZŠ praktická a ZŠ speciální

ZŠ J. V. Myslbeka 
a MŠ Ostrov

SPŠ Ostrov

Hana Poláková

Na exkurzi                                                                   Foto: Archiv 

Mgr. Vladimír Vízdal 

Daniela Brodcová

Gymnázium Ostrov 

Mgr. Libor Velièka

Eva Kuèerová, studentka

Studenti v Osvìtimi                          Foto: Archiv Gymnázia Ostrov

Úèastníci výmìnného pobytu                            Foto: Richard Slaba

Foto: Archiv ZŠ praktická a ZŠ speciální



Zaèátkem dubna se ve Velké Bystøici konalo národní 
kolo soutìže monologù a dialogù dospìlých, Pohárek 
Svazu èeských divadelních ochotníkù. Soutìžilo se 
v kategoriích: ženský monolog, mužský monolog, dia- 
logy. Aèkoli byli èlenové divadelního souboru Na po- 
slední chvíli na pøehlídce úplnì nejmladší, pøivezli do 
Ostrova ocenìní. 1. místo v kategorii dialogy získali 
Klára Jírovská a Jakub Krejèa za dialog Èerta a Káèi. 
Jakub Krejèa v kategorii monolog muži obdržel èestné 
uznání za talentovaný herecký výkon v roli Evenka. 
1. místo v téže kategorii bylo udìleno Jakubu Velièkovi 
za monolog Paštika od Karla Èapka. Režii dramatických 
výstupù mìla vedoucí souboru Lucie Velièková. 

Prohlídky Ekocentra

V rámci Klášterních slavností zveme veøejnost k pro- 
hlídce všech prostor Ekocentra.
Keòská pøíroda

Bob Helekia Ogola pøišel do ÈR v r. 1988. Narodil se 
ve vesnici na bøehu Viktoriina jezera v Keni. Na po- 
zvání Neformálního sdružení Taši Delé pøijede vy- 
právìt o tom, jak se ze syna africké farmáøské rodiny 
stal duchovním evangelické církve i o rozmanité 
keòské pøírodì. 
Pøehlídka Trofejí

Pøehlídka trofejí na lovecké støelnici Luèiny s bohatým 
programem. Soutìže, støelba z luku, lakros, vìdo- 
mostní testy o zvíøatech
Vìdomostní test pro veøejnost
Každý týden zveøejòujeme na nástìnce otázku, týkající 
se zvíøat chovaných v EC. Všichni návštìvníci se mohou 
zapojit vyplnìním odpovìdní kartièky se jménem 
a pøíjmením, adresou a tel. èíslem. Na konci mìsíce 
budou z úspìšných øešitelù vylosováni tøi výherci, 
jejichž jména budou zveøejnìna v OM.
Povídání o…
V dobì vyvádìní mláïat jsme pøipravili povídání na 
toto téma. Beseda seznámí s bìžnými i exotickými 
zvíøaty a zpùsoby, kterými pøivádìjí na svìt potomky, 
vèetnì zvláštností a kuriozit v této oblasti. Výukové 
programy možno zamluvit telefonicky.
Pøímìstský pøírodovìdný tábor
I. turnus: 19.-23.7., II. turnus: 2.-6.8. Náplní táborù 
jsou výlety do okolí. Dìti se také seznámí se zvíøaty 
v Ekocentru. Dále hry v pøírodì, soutìže. Pøihlášky 
v Ekocentru.
Prohlídky pro veøejnost: 

 
Bezplatná prohlídka venkovní èásti a chovatelských 
pracoven. Mimo tuto dobu možno domluvit prohlídky 
telefonicky.
Informace
Ekocentrum po-èt 10.00-18.00 hod., pá 10.00-16.00 
hod. (tel. 353 842 389, 731 615 658). 

2. kvìtna od 10.00 hod.

4. kvìtna 17.00 hod.

15. kvìtna 10.00 hod.

so, ne 9.00-12.00 hod. 
a 13.00-17.00 hod., všední dny 13.00-17.00 hod.

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

Zprávy ze škol

Ekocentrum MDDM Ostrov

MDDM Ostrov

Bc. Šárka Märzová, ved. odd. MDDM

Jaroslav Chmelík, zást. øed. ZUŠ

Václav Hraba, vedoucí EC

Program
 

Veèer klasické kytary. Úèinkují žáci Patrika Sošky, jako 
hosté žáci LDO Ireny Konývkové.

 
Rockový podveèer. Úèinkují rockové kapely Patrika 
Sošky, Písk-Písk Vlastislava Mareše a Swing Band 
Jaroslava Chmelíka.

Malí umìlci. Úèinkují nejmladší žáci hudebního 
a dramatického oboru. 

Malí umìlci. Úèinkují nejmladší žáci hudebního 
a dramatického oboru. 

 
Interní koncert. Úèinkují žáci hudebního oboru. 

Klavírní hrátky žákù ZUŠ Karlovarska

Pøehlídka talentù naší školy 

4. kvìtna 17.00 hod., Minidivadélko ZUŠ

6. kvìtna 17.00 hod., T-klub DK Ostrov

11. a 12. kvìtna 17.00 hod., Stará radnice 

13. kvìtna 17.00 hod., sál ZUŠ

18. kvìtna 17.00 hod., sál ZUŠ

19. kvìtna 10.00 hod., Stará radnice

26. kvìtna 17.00 hod., Stará radnice 

Olympiáda ostrovských škol 14. roèník

Pohár mìsta Ostrova: Gymnázium-SPŠ, tradièní utká- 
ní støedních škol v malé kopané, volejbalu, nohejbalu 
a basketbalu

Noc se zvíøátky - pøenocování 

Pro velký úspìch opakujeme pro dìti 6-10 let pøe- 
nocování v Domì dìtí se soutìžemi a veèerní návštì- 
vou Ekocentra. Pøihlášky v MDDM, uzavírka pøihlá- 
šek již 4. kvìtna!

Pohár starosty mìsta, Ostrovská minitretra

Fotbal hoši 6.-7. roè.

Ukliïme Horní hrad

Pro dìti od sedmi let. Víkendová pomoc pøi úklidu 
areálu hradu s pøespáním v objektu. Ve volném èase 
soutìže, veèer posezení u ohnì i noèní hra.
Informace: MDDM tel. 353 613 248. Závazné pøi- 
hlášky pøijímáme do12.5.

Krajský pøebor leteckých modeláøù

Malí leteètí modeláøi kraje v kategoriích H, A3, F1A, 
F1H, P30. Vítìzové postoupí do republikového 
finále.

Prima Den dìtí

Tradièní oslavy svátku dìtí. Na dìti èekají soutìže, 
horolezecká stìna, skákací hrad, jízda na koních 
a ponících, klauni Topi a Mopi a balonková šou, 
malování na oblièej, ukázka výcviku psù ZKO Ostrov-
Veseøice, ukázky hasièù a policie, výtvarná dílna, malé 
motorky, autíèka, hudební vystoupení ad. Za ne- 
pøíznivého poèasí se program pøesune do MDDM. 
Informace na plakátech, v KT a tisku.

Pøipravujeme:
Slavnostní otevøení nového fotbalového areálu
Den plný fotbalu

U pøíležitosti otevøení fotbalového areálu se koná 
turnaj pro všechny kategorie fotbalových pøípravek, 
52 mužstev z ÈR (cca 550 dìtí). Doprovodný pro- 
gram, bohatá tombola. 

Sportovní høištì, minigolf
Tenis, fotbal, basketbal, volejbal, nohejbal za pøízni- 
vého poèasí na víceúèelovém høišti a minihøišti po-pá 
do 19.00 hod., so, ne 10.00-19.00 hod. Ve stejnou 
dobu otevøen minigolf.

Herna MDDM
Poèítaèové hry, elektronické šipky, stolní hry (hokej, 
fotbal), kuleèník (nad 12 let), airhockey, všední dny 
14.00-19.00 hod. 

Letní tábor Manìtín
Termíny: I. turnus: 2.-15.7., II. turnus: 15.-28.7., 
III. turnus: 28.7.-10.8., IV. turnus: 10.-23.8.

Pøímìstský sportovní tábor
Termíny: I. turnus: 26.-30.7., II. turnus: 9.-13.8.
Informace k akcím a èinnosti kroužkù: MDDM po-pá 
8.00-18.00 hod. (tel. 353 613 248).    

7. kvìtna 8.00 hod., høištì MDDM 

7. a 8. kvìtna, MDDM 

11. kvìtna 13.00 hod., høištì ZŠ Májová

26. kvìtna 13.00 hod., høištì MDDM

15.-16. kvìtna, Horní hrad

22. kvìtna 9.00 hod., louka u Jenišova

30. kvìtna 14.00-17.00 hod., areál Ekocentra 
a Kláštera Ostrov

26. èervna 8.30-17.00 hod.

Setkání ve Španìlsku se v rámci projektu Smile-Come- 
nius zúèastnili žáci Brédiková, Kováøová, Štréblová, 
Všetièka a vyuèující Hladíková a Hnátová (více v èlánku 
našeho žáka). Okresní olympiáda v ÈJ: žáci Cozma 
a Kolaøíková 13. a 14. místo. Biol. olympiáda: do II. kola 
(praktické poznávání organismù) postoupili v kat. D: 
Horká, Pecharová, Havel, Mašek, Krausová, Holeè- 
ková, Všetièka, kat. C: Dušková, Barnoky, Dryková, 
Kubištová. V okr. kole basketbalisté I. st. Adámek, Le- 
mák, Liška, Choutka, Vyleta, Hála, Ešler, Nguyen, Foøt, 
Tøeštík skonèili na 4. místì. Úspìšnìjší dìvèata vybojo- 
vala 2. místem postup do finále (Savèicová, Bajcurová, 

Märzová, Divišová, Køížová, Nguyen, Tancibudková, 
Vašáková, Schusterová, Brejlová). Ve šplhu žáci II. st. 
Cozma, Lubina, Sakavièjute, Vu Dinh Tiep 3. místo, 
dìvèata opìt úspìšnìjší (Vrobelová, Brédiková, Mi- 
chálková, Franková) 1. místo a postup do krajského 
kola. Gratulujeme! Naše basketbalistky I. st. na finále 
okr. kola obsadily 4. místo. 

Po pøistání v Barcelonì nás pøekvapilo teplé poèasí. 
Mìli jsme trému, já se nejvíc bál, že španìlským hosti- 
telùm nebudu rozumìt. Naštìstí se nic podobného ne- 
stalo. Odvezli mì do Abrery, provedli po domì a uká- 
zali mùj pokoj. Mìl jsem pro nì typicky èeské dárky, 
nejvìtší radost mìli z lázeòských oplatek a Becherovky. 
Všichni Èeši i Španìlé jsme pak šli na bowling. Druhý 
den jsme jeli na Monserrat a pøi èekání na autobus jsme 
se spøátelili s pùlkou školy. Monserrat je mohutná hora 
s krásným výhledem. Prošli jsme i obrovskou katedrálu, 
kde si pøi zapálení svíèky mùže každý nìco pøát. V úterý 
jsme jeli do Barcelony a pou� mìstem zakonèili obèer- 
stvením na pláži (víc se mi líbil Monserrat). Bìhem 
pobytu jsem nafotil 221 fotek. Pøi odjezdu jsme dostali 
trièka a spoleènì se vyfotili. Pøáli jsme si, abychom mo- 
hli zùstat… ale museli jsme se vrátit domù, do mrazu. Ty 
pouhé ètyøi dny byly lepší než všechny dovolené 
dohromady. 

Jak bylo ve Španìlsku

ZŠ Májová

Mgr. Michaela Hanakovièová

David Všetièka, žák 7. B (red. upraveno)

ZUŠ Ostrov

Na poslední chvíli na soutìži

28. kvìtna 16.00 hod., divadelní sál DK Ostrov 

28. kvìtna 18.00 hod., divadelní sál DK Ostrov

30. kvìtna 15.00 hod., klášterní kostel

8. a 9. kvìtna, Praha:

13.-18. kvìtna, Litva:
28. kvìtna Teplice:

Ocenìní nejúspìšnìjších žákù školy 2009-2010  
 

Závìreèný koncert ZUŠ. Nejúspìšnìjší žáci, soubory 
a orchestry 2009-2010

Koncert klavírního odd. ZUŠ v rámci výstavy 
Technika@umìní
Mimo Ostrov

 Koncertu pražské ZUŠ se zú- 
èastní orchestr Ad libitum Ivety Müllerové.

 Mezinárodní pøehlídka 
 Pøehlídka Mladý talent

 

Foto: Archiv ZŠ Májová

Den dìtí 2009                                               Foto: Miroslav Faktor



Jaké bylo Vaše dìtství?

Jak jste prožíval válku?

Jak jste se vyrovnával s pováleènou 
politikou?

Narodil jsem se pøed osmdesáti lety v rodinì hodných, 
pracovitých, vìøících rodièù a byl jsem dlouho oèe- 
kávaný syn. Stalo se to ráno, prvního dne ètvrtého 
mìsíce, ve znamení Berana, tatínek odešel jako každý 
den do práce a když tam pøišel a oznámil, že má syna, 
všichni mysleli, že je to „apríl“. Následovala pøátelská 
oslava v pivovaru, kde tatínek léta pracoval. Byl
 jsem pokøtìn a vyrùstal jsem v pevné rodinì s rodièi 
a setrou, která se narodila za další tøi roky. Život 
v rodinì milujících rodièù byl nádherný a já se postup- 
nì seznamoval s pojmy jako poslušnost, poctivost, 
pravdomluvnost, èestnost, pøátelství, láska a tìšil jsem 
se, až budu chodit do školy, budu získávat další vì- 
domosti o svìtì a životì s lidmi. Brzy po nástupu do 
obecné školy jsem se nauèil jezdit na tatínkovì kole 
a jako èlen skautského oddílu jsem prožil tøikrát letní 
skautský tábor, kde jsem se také nauèil na rybníku 
Bezedník plavat a od té doby jsem se už vždy øídil 
skautským heslem: Dobré oèekávej, na zlé buï pøi- 
praven!

Druhá svìtová válka pøinesla mimo jiné zákaz skautin- 
gu, povinné zatemnìní a tajné poslouchání zahra- 
nièních rozhlasových zpráv spolu s rodièi o stavu bojù 
na východní frontì i jinde ve svìtì, což bylo ne- 
bezpeèné v pøípadì pøistižení. Rok pøed skonèením 
války jsem dokonèil mìš�anskou školu, pak náš drahý 
tatínek zemøel. Maminka zùstala sama se mnou 
a sestrou a vùbec to nebylo lehké, zvláštì pøi èetných 
bombardováních mìsta, pøi kterých zemøelo nìkolik 
pøátel, pøi sledování leteckých soubojù mezi ne- 
pøátelskými stíhaèkami, nikdy jsme nemohli tušit, co 
všechno se ještì mùže pøihodit. Skautský oddíl a jeho 
èlenové mìli tajný kontakt na partyzány, pomáhali 
s ukrýváním støelných zbraní… Všichni jsme se tìšili na 
konec války a vytouženou svobodu. Radost po skon- 
èení druhé svìtové války pak byla nepopsatelná. 
Vìøili jsme, že nastala doba, kdy se lidé budou mít rádi, 
budou si dùvìøovat a pracovat pro obnovenou 
Èeskoslovenskou republiku, založenou prezidentem 
Masarykem. 

Po skonèení studia na støední škole a nástupu do 
prvního zamìstnání technického zamìøení došlo v teh- 
dejší demokratické spoleènosti k zásadní zmìnì v chá-
pání dosavadního života následkem únorových udá- 
lostí 1948, které urèoval totalitní komunistický režim. 
Zaèátek doby komunismu jsem vnímal jako marx-
leninský systém, v nìmž mìla komunistická strana 
monopol moci a zasahovala do osudù èeských lidí. 
Mnoho pøátel, známých a kolegù se rozhodlo opustit 
svoji zemi a také já byl pøipraven odejít do svobodného 
svìta. Nakonec jsem ale zùstal doma, protože jsem 
nechtìl opustit svoji maminku a sestru, které by èekaly 
represe a potíže. Komunisté podle sovìtského vzoru 
znárodnili prùmyslové podniky a zahájili výstavbu tìž- 
kého prùmyslu, násilnì zlikvidovali soukromý sektor 
národního hospodáøství, soukromá øemesla, maloob- 
chod, živnosti a zkolektivizovali vesnice. Po svém úno- 
rovém vítìzství vybudovali totalitní politický systém, 
kterým byla veškerá moc soustøedìna mezi nejvyšší 
funkcionáøe KSÈ, zbylou opozici zlikvidovali. Záko- 
nodárné orgány, vládní instituce a nekomunistické 
strany se staly pouhými vykonavateli pøíkazù KSÈ a zá- 
stìrkou diktatury.  

Jak jste se dostal do vìzení?

Jak s vámi zacházeli ve vazbì?

Poèátkem padesátých let jsem musel proti své vùli 
s odporem nastoupit dvouletou vojenskou službu. Ve 
vojenském útvaru jsem našel nìkolik mladých mužù, 
s nimiž jsem si rozumìl. Nesouhlasili jsme s pompézní- 
mi akcemi komunistù a demonstrací absolutní moci, 
která podle jejich pøedstav mìla trvat „na vìèné èasy 
a nikdy jinak“, a rozhodli jsme se tajnì (ve spolupráci 
s nìkolika dùstojníky), že proti tomu musíme nìco 
dìlat. Nakonec ale vojenská kontrarozvìdka naši sna- 
hu odhalila, celá skupina byla zatèena a obžalována ve 
smyslu trestních èinù velezrady, vyzvìdaèství a neozná- 
mení trestného èinu, protože prý jsme si „vytkli za cíl po 
boku západních imperialistù pøivodit zvrat lidovì de- 
mokratického státního zøízení a znovunastolení starého 
buržoazního kapitalistického øádu“. Tresty byly stano- 
veny od pìti do 25 let, vèetnì zabavení veškerého 
jmìní a ztráty obèanských práv od šesti do deseti let. 

Vyšetøování trvalo deset mìsícù, po celou tu dobu 
v samovazbì na neznámém místì. První styk s ob- 
hájcem ex offo se uskuteènil teprve tøi dny pøed soud- 
ním øízením, a zcela zbyteènì. Byl na nás vyvíjen nátlak, 
abychom se „pøiznali“ podle pøedem pøipraveného 
scénáøe, byly to mnohahodinové výslechy, hlavnì 
v noci a dopoledne, relativnì nízká teplota v cele 
a velmi skrovné obleèení, spaní na stružoku pouze na 
zádech od desáté hodiny veèer do šesti do rána, zakrytí 
dekou do pùl tìla, ruce položené na dece; jakmile 
vyšetøovaný ruce podvìdomì zastrèil, následovalo 
kopnutí do železných dveøí cely a vzbuzení. To se 
neustále bìhem noci opakovalo, takže vìzeò prakticky 
nespal. Celý den od šesti do 22. hodin se muselo 
chodit, výsledkem bylo totální vyèerpání za trvalého 
hlídání a pozorování nahlížecím kukátkem. Záchovná 
denní dávka jídla byla 1200 kcal. Praktiètí realizátoøi 
stranické politiky v bezpeènosti byli oznaèováni za 
„údernou pìst dìlnické tøídy“. V dubnu 1951 mluvil 
ministr spravedlnosti Štefan Rais: „Prokurátor hlavnì 
musí dbát na to, aby výkon trestu byl provádìn tøídnì… 
Zejména musí dohlížet na to, aby trest u tøídních 
nepøátel plnil v prvé øadì svùj úkol represivní. Tøídní 
nepøátelé musí být neprodyšnì izolováni od ostatních 
vìzòù. Èlenové Sboru vìzeòské stráže v nich musí 
vidìt nejen nepøátele našeho státu, nýbrž pøímo své 
osobní nepøátele, jimiž tito lidé ve svém nitru skuteènì 
jsou.“ 

Co Vás èekalo v jáchymovském lágru?

Co byste chtìl øíci na závìr?

Odvezli nás v plných autobusech do Dolního Žïáru 
u Ostrova na tábor C, rozvezli na jednotlivé tábory 
u šachet Jáchymovských dolù, s následným pøidìlením 
na pracovištì uranových dolù v okolí Jáchymova, Hor- 
ního Slavkova a Pøíbrami. Ubytováni jsme byli v døevì- 
ných barácích v 20lùžkových cimrách, strava a hygiena 
nedostaèující, bídná, ošacení ubohé. Na ranní, odpo- 
lední a noèní smìny byl nástup brzy pøed zahájením, 
odchod za každého poèasí následoval po kontrole vìz- 
òù. Každý lágr a šachta byly oploceny dvojitými drátì- 
nými koridory se strážními vìžemi, na kterých byli 
ozbrojení pøíslušníci vìzeòské stráže, kteøí hlídali pøí- 
slušný prostor vèetnì postøelovacího pásma. Každý 
tábor mìl svoji velikost a poèet pracujících vìzòù urèe- 
ných na jednotlivé smìny. (Názvy všech lágrù s jejich 
symboly jsou uvedeny na Námìstí republiky v Jáchy- 
movì podél Køížové cesty ke svobodì, vedoucí k pa- 
mátníku Brána svobody, znázoròující zlomenou møíž, 
kterou podepírá z jedné strany muž a z druhé žena.) 
Práce na šachtách byla tìžká, nikdo jsme nemìli žádné 
zkušenosti v dùlních pracích, pøesto jsme museli plnit 
pravidelnì stanovené normy tìžby uranové rudy na 
základì tajné dohody mezi ÈSR a SSSR. Veškerá vytì- 
žená uranová ruda byla svážena z šachet do tøídírny 
v Dolním Žïáru u Ostrova, odkud byla nakládána do 
vagonù s následným odvozem do tehdejšího Sovìt- 
ského svazu. Každý týden to byly dva vlaky s 22 vagony 
po dobu témìø deseti let. Práci vykonávali politiètí 
vìzni umístìní na táboøe L v prostoru tøídírny za ne- 
skuteèných podmínek. Vìž smrti, která byla souèástí 
tøídírny a skladù, byla pracovištìm, kde ve vysokém 
stupni radioaktivního záøení a prachu drtili, prosévali 
a následnì jemnì rozdrcený smolinec sypali do ple- 
chových bedýnek, které po uzavøení byly nakládány do 
vlakových souprav. Také nakládání tzv. chudé rudy 
bylo velmi namáhavé, protože se jednalo o tisíce tun, 
které se ruènì nakládaly do vozíkù a jejich obsah byl 
vsypáván do pøistavených vagonù volnì. Vìtšina po- 
litických vìzòù, kteøí tyto práce vykonávali, byla 
zdravotnì znaènì postižena a mnoho jich na následky 
pracovního prostøedí a vytížení za neúnosných pod- 
mínek zemøelo. 

Celkovou bilanci obìtí všech politických represí není 
možné pøesnì urèit. Komunistická moc dùslednì dbala 
na to, aby byly co nejvíce zameteny stopy svìdèící o její 
èinnosti. Na dolním okraji èíselné bilance je však zcela 
jisté, že z politických dùvodù bylo odsouzeno asi 250 
tisíc osob, z toho tresty vyšší než 10 let u 40 tisíc osob, 
popraveno z politických dùvodù bylo zhruba 280 osob, 
zemøelo jich ve vìzení 4500 až sedm tisíc. Pøes všechny 
každodenní útrapy, povinnosti, strádání, tìžkou ma- 
nuální práci, málo spánku a odpoèinku, filcunky, sèítací 
nástupy a pìší pochody za každého poèasí, fárání 
a nebezpeèí úrazu, si politiètí vìzni na lágrech vzájem- 
nì vycházeli vstøíc, žili v nadìji a vìøili, že všechno 
jednou skonèí a jejich pøání se stane skuteèností, že se 
opìt shledají se svou rodinou, s vìrnými pøáteli a do- 
èkají se života ve svobodném svìtì, kde již nebude 
totalita, závist, nenávist, špehování, udavaèství, území 
státu oplocené drátìným pletivem, ale kde bude láska, 
porozumìní a víra v Boha na prvním místì. V šede- 
sátém roce, kdy už konèila tìžba uranu a nebylo již 
potøebné využívat pracovní sílu ve formì otrockých 
prací politických vìzòù, byla vyhlášena amnestie, která 
ukonèila desetiletí utrpení a umožnila návrat vìzòù 
k jejich nejdražším domù. Ale ani jejich další osudy 
a cesty životem nebyly lehké a èasto by se vyrovnaly 
obsahùm knih se zvláštními a neuvìøitelnými pøíbìhy. 

Rozhovor s pamìtníkem (jehož jméno je redakci 
známo) vypracovaly Dominika Planková a Irena 
Janeèková. 
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Zpovìï jednoho politického vìznì
Žije mezi námi, možná ho potkáváte na ulici, prohodíte s ním pár slov… Èlovìk, který si prožil utrpení, ale nestojí o soucit svázaný s vlastní osobou. Protože 
nebyl jediný, protože trpìlo mnoho ostatních, jejichž jména dnes nikdo také nezná. Proto zde nechce být veøejnì jmenován. Jeden bezejmenný vìznìný 
v jáchymovských lágrech.

V kvìtnu 2008 byla Vìž smrti prohlášena Národní kulturní 
památkou.                                                                   Foto: Archiv



Hudbu složil Vít Petrù a autorem textu je básník, dra- 
matik a pøekladatel Václav Renè, který tuto skladbu 
napsal v komunistickém kriminále a po svém návratu 
z vìzení (1951-1962) nijak neupravoval. On sám o ní 
v roce 1969 napsal: 

„Tahle skladba vznikala a slovo od slova byla zapsána 
do pamìti už pøed mnoha lety, tam, v nejnaprostìjší 
samotì, tj. už ve vyšetøovacích vazbách. Stovky 
a stovky muklù ji znaly zpamìti buï èásteènì, nebo 
celou, v nesèetných opisech obíhala po svìtì už 
dávno pøedtím, než já jsem se vrátil domù.“ 

Václav Renè (1911-1973) Básník, dramatik a pøe- 
kladatel. Od roku 1948 nesmìl publikovat, v kvìtnu 
1951 zatèen a ve vykonstruovaném procesu pak 
odsouzen k 25 letùm tìžkého žaláøe, v nìmž strávil 
11 rokù života. V tìch nejtìžších vìzeòských pod- 
mínkách se rodila Popelka Nazaretská. 

Výtìžek ze vstupného na Popelku Nazaretskou 
bude použit na další vybavení Domova po- 
kojného stáøí v Hroznìtínì, který již více jak 
10 let provozuje Oblastní charita v Ostrovì. 
K této akci se navíc pøipojila nadace Divoké husy, 
která pøislíbila k výtìžku ze vstupného pøidat 
stejnou finanèní èástku ze svých prostøedkù. 

O Albertu Schweitzerovi 
napsal spisovatel Zweig 
v roce 1930: „…Nìkteøí 
o nìm vìdí jen proto, že 
obdržel Goethovu cenu, 
protestantští duchovní 
v nìm obdivují autora 

Mystiky apoštola Pavla, hudebníci v nìm respektují 
tvùrce nejvìtšího díla o Bachovi, stavitelé varhan jako 
muže, který napsal o jejich technice dílo, milovníci 
hudby jako varhanního virtuóza. Ale pro jeho 
nemocnici, kterou vybudoval v africkém pralese zcela 
sám, jej miluje a obdivuje každý, kdo ví, co je lidskost.“ 
Albertu Schweitzerovi byla udìlena Nobelova cena. 
Byl dvakrát v Èechách. Nepøijel pouze koncertovat, 

Letos je varhanní jaro vìnováno Albertu Schweitzerovi. Narodil se pøed 135 lety v Alsasku, nedaleko 
od spøáteleného Rastattu. Tamìjší Centre culturel Albert Schweitzer je potìšeno ostrovskou 
vzpomínkou a zve nás k návštìvì. (Na výstavce bìhem koncertù v køestní kapli kostela sv. Michaela 
a Panny Marie Vìrné bude i adresa tohoto muzea, abyste je mohli navštívit.)
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Je tu znovu øezbáøské sympozium v Domovì 
v Mariánské. Zaèínáme v nedìli 30. kvìtna a lou- 
èit se budeme ve ètvrtek 3. èervna. 

Již podeváté se prolnou vjedno svìty našich klientù, 
øezbáøù a pozvaných výtvarníkù, kteøí v areálu Domova 
budou spoleènì tvoøit, povídat si, pøíjemnì trávit èas, a� 
již venku, v èajovnì našeho stanu èi v kavárnì Sluníèko. 
Jako doprovodný program pøipravujeme mj. vystou- 
pení kapel DSM a Tuláci, k pøíjemné náladì zahrají 
i hroznìtínští Andílci. Zapálíme oheò, nìco dobrého si 
opeèeme, pøedvádìt budeme ve stáncích ruèní práce 
terapeutických dílen našich klientù (práci s pedigem, 
keramikou, pøírodninami ad.). Pozvání pøijaly i chránì- 
né dílny z našeho kraje, aby pøedvedly svou tvorbu, 
Divadlo Z Bedny zahraje pøedstavení pro pobavení, 
uvítáme kamarády z Vejprt, Radošova, Mnichova a bu- 
deme se tìšit i na ostrovské „gympláky“ èi varské 
„pajïáky“, kteøí s námi pravidelnì spolupracují. 2. èerv- 
na máme u nás Den otevøených dveøí. Pøijeïte k nám 
i vy, chceme vám ukázat, co umíme i pøesto, že nám 
osud nedopøál tolik zdraví, jako vám… 

Opravdu mimoøádná akce èeká mìsto Ostrov 
29. kvìtna.

11.00-11.30 hod. 

11.30-12.00 hod. 

15.00-17.40 hod. 

18.00-20.00 hod. 

20.00-20.30 hod.

 

Pìvecký sbor Orbis pictus Ostrov pod záštitou starosty 
mìsta pøipravil Setkání sborù Karlovarského a Plzeò- 
ského kraje. Naše mìsto bude celý den naplnìno 
sborovým zpìvem. Tato Setkání se konají pravidelnì 
jednou za dva roky. Ostrovští zpìváci naše mìsto 
reprezentovali v minulých letech napø. v Klatovech, Aši 
èi Pøešticích. Všechny zúèastnìné sbory jsou èleny Unie 
èeských pìveckých sborù a nìkteré z pìveckých tìles, 
které do Ostrova zavítají, mají více jak stoletou tradici. 
Proto pøijmìte naše pozvání a pøijïte si poslechnout 
nìkterý z pøipravených koncertù. Upøímnì se na vás 
tìší všichni zúèastnìní zpìváci, ale hlavnì váš domácí 
sbor Orbis pictus Ostrov.

Program

Slavnostní prùvod mìstem ze Starého mìsta na 
Mírové námìstí (v èele prùvodu ostrovské mažoretky 
a dechová hudba Karlovarka)

Spoleèné zpívání sborù na schodech pøed Domem 
kultury. Sbory pøivítá starosta Jan Bureš.

Koncert v ostrovském Letohrádku (sbory: Orbis pictus 
Ostrov, Kozt.live.cz Tachov, Špalíèek Cheb, Chorus 
Egrensis Aš, Prácheò Horažïovice)

Koncert v kostele Zvìstování Panny Marie (sbory: 
Šumavan Klatovy, Paleta Karlovy Vary, Fontána Ma- 
riánské Láznì, Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy, 
Carmina Pøeštice, Èerchovan Domažlice)

 
Závìreèné spoleèné zpívání sborù v klášterním kostele 
(skladba Zdeòka Lukáše Missa brevis). 

Pøehlídka køes�anských divadel

Popelka Nazaretská podpoøí Domov 
pokojného stáøí

V tuto sváteèní sobotu se budou konat i další velice 
zajímavé akce. V první øadì se v Ostrovì uskuteèní 
druhý roèník Ostrovského køes�anského ekume- 
nického mládežnického divadelního festivalu, který 
navazuje na starší tradici køes�anského divadelního 
festivalu, který v Ostrovì probíhal od roku 1993. 
Jedná se o festival amatérského divadla, který není 
urèen pouze pro køes�anskou veøejnost. Do hledištì 
je zván každý, kdo je rád u toho, když mladí lidé 
napnou síly k vytvoøení spoleèné aktivity, v tomto 
pøípadì divadla. Hlavní program festivalu zaène 
8. kvìtna od 10.00 hod. v kinokavárnì Domu kultury. 
Stejnì jako v minulém roce, mùžete se letos tìšit 
nejen na domácí divadelní soubor, ale také na 
nìkolik hostujících uskupení. Již dnes pro vás 
pøipravují nové hry plné humoru i filosofie, 
pøátelskou náladu a inspirující atmosféru plnou 
radosti a nadìje.

Sobotní program impozantnì zakonèí hudebnì-
literární pásmo Popelka Nazaretská v podání 
Ztracené kapely a jejích pøátel. Recitovat bude Rudolf 
Kvíz a dirigentské hùlky se chopí Pavel Svoboda. 

Sváteèní sobota plná slova a hudby
Ostrov je odedávna významným poutním místem. Konkrétnì je to od roku 1674, kdy byl dostavìn 
klášterní kostel Zvìstování Panny Marie a byla sem pøenesena pozdnì gotická soška madony, pozdìji 
zvaná Panna Marie Vìrná. Tato soška není jen umìlecky cenná, ale je též „milostnou madonou“, díky 
které proudí nebeské milosti. Pro velké množství poutníkù byla tato madona pøenesena na hlavní oltáø 
klášterního kostela, ve kterém stále pøibývaly „dìkovné destièky“ jako vyjádøení díkù za vyslyšenou 
prosbu. Dnes tuto sošku mùžeme spatøit na hlavním oltáøi kostela sv. Michaela, kam byla pøenesena po 
druhé svìtové válce, když klášterní areál obsadila armáda. Zde se v roce 1992 konala velká slavnost, kdy 
jsme si pøipomínali 500 let od svìcení sošky v severonìmeckém Ebstorfu. Od té doby se v Ostrovì vždy 
8. kvìtna na svátek Panny Marie Prostøednice všech milostí slaví druhá pou�. Potvrdil to též svou 
deklarací plzeòský biskup František Radkovský v kvìtnu roku 2008, kdy rozšíøil zasvìcení farního 
kostela, který je dnes kostel sv. Michaela a Panny Marie Vìrné. Tuto pou� budeme slavit i v letošním 
roce. Poutní mše svatá se uskuteèní v sobotu 8. kvìtna od 15.00 hodin a hlavním celebrantem bude již 
zmínìný František Radkovský. 

XIV. ostrovské varhanní jaro

jeho cesty byly spojeny s filosofickými pøednáškami. 
K poctì Alberta Schweitzera jsme letos zaøadili novin- 
ku: po každém koncertu bude možnost prohlídky var- 
han s odborným výkladem. (kráceno)

Program 

Jaroslav Tùma - varhany, Martina Sehylová - 
koloraturní soprán

Jan Doležel - varhany, Jan Vitinger - trubka

Pavel Šmolík - varhany
Pavel Kopecký - housle

Vstupné 90 Kè, 60 Kè, dìti zdarma

16. kvìtna 15.00 hod.

23. kvìtna 15.00 hod.

30. kvìtna 15.00 hod.

Mgr. Lidmila Hanzlová

Setkání pìveckých sborù 
Ostrov 2010

Øezbáøské sympozium 
na Mariánské

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

Mgr. Monika Lesserová, ved. Orbis pictus Ostrov 

Ing. Marek Poledníèek



12. kvìtna støeda 19.30 hod., divadelní sál DK 
Ostrov

jevištní talkshow
Jevištní talkshow nabízí divákùm možnost poznat 
zblízka naše pøední herce Evu Holubovou a Boba 
Klepla. 

Podoba poøadu je netradiènì v rukou divákù pro- 
støednictvím jejich dotazù, psaných nebo položených 
pøímo z hledištì. Každý veèer je originálem, který se 
nebude opakovat. Co jinde neuslyšíte 2 je nená- 
vratným dílem okamžiku, jeho protagonisté si navíc 
do každého dílu zvou zajímavé hosty.

Hrají: Eva Holubová, Bob Klepl a jejich hosté.

27. kvìtna ètvrtek 17.00 hod., T-klub 

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

30. kvìtna nedìle 13.00 hod., spoleèenský sál DK 
Ostrov

Mezinárodní soutìž ve standardních a latinsko- 
amerických tancích

13.00 hod. Zahájení soutìže
16.00 hod. Galaprogram 
(mezinárodní pohárová soutìž v nejvyšší tøídì B, A, 
M - STT+LAT)

CO JINDE NEUSLYŠÍTE 2  

TANEÈNÍ PODVEÈER

XIV. POHÁR EUROREGIONU 
KRUŠNOHOØÍ 
OSTROV 2010
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Pøipravujeme v kinì 
na èerven

Pùjèovna DVD - novinky

1. a 2. sobota a nedìle 17.30 hod.
1. sobota 20.00 hod.
Vstupné: 75 Kè, 116 minut 

 Premiéra
Troška nepraktické švandy. Nová komedie Zdeòka 
Trošky, natoèená podle slavné knihy Miloslava 
Švandrlíka. V lehké komediální nadsázce sledujeme 
pøíbìh slušného, hodného, ale do dnešního života se 
skoro nehodícího doktora Èeòka Dobeška. Produkce: 
ÈR. Žánr: komedie

6. a 7. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 99 minut, èeské titulky (*12)

 Premiéra
V Irsku mají pìknou tradici. Na pøestupný rok mùže 
právì 29. února požádat holka kluka o ruku. V roman- 
tické komedii zjistíte, co všechno je moderní mladá že- 
na ochotná podstoupit, aby si tenhle obyèej mohla 
vyzkoušet na vlastní kùži. Produkce: USA. Žánr: ro- 
mantická komedie

7. a 8. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 75 Kè, 99 minut, èeské titulky

 Premiéra
Citlivá dramatická komedie ukazuje obrázek rodiny, 
v moderním svìtì velice èastý. Rodièe a sourozenci 
jsou od sebe vzdáleni stovky kilometrù a nejsou schop- 
ni najít si èas, aby si alespoò zavolali nebo se vydali na 
návštìvu svého domova. V hlavní roli Robert De Niro 
a Drew Barrymore. Produkce: USA Žánr: drama

8. a 9. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 70 Kè, 108 minut, èeské titulky (*15)

Premiéra
Detektivovi Thomasovi Cravenovi (Mel Gibson se ob- 
jevuje poprvé od roku 2002 v hlavní roli) umírá 
v náruèí jeho vlastní dcera. Bìhem vyšetøování její 
vraždy proniká stále hloubìji do nebezpeèného svìta 
zloèinù velkých korporací, vládního krytí a vražd, které 
se mají utajit. Produkce: USA. Žánr: akèní thriller

13. až 16. ètvrtek až nedìle 17.30 hod.
14. a 15. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 75 Kè, 118 minut

Repríza
Tøi docela rozdílné ženy zjiš�ují, jak moc jsou si po- 
dobné a pokud se má nìco vyøešit, chce to nadhled, 
humor a neztrácet hlavu ani nadìji. Komedie s hvìzd- 
ným hereckým obsazením v èele s Eliškou Balzerovou 
v životní filmové roli. Dále hrají Lenka Vlasáková, Vero- 
nika Kubaøová, Vojtìch Dyk, Jiøí Macháèek, Roman 
Zach.  Produkce: ÈR. Žánr: komedie

20. a 21. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 134 minut, èeské titulky (*12)

Premiéra

DOKTOR OD JEZERA HROCHÙ

PØESTUPNÝ ROK

VŠICHNI JSOU V POHODÌ

NA HRANÌ TEMNOTY 

ŽENY V POKUŠENÍ 

PEVNÉ POUTO 

AVATAR
Vra�te se na Pandoru. Film Jamese Camerona 

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2
Jsou zpìt a nejsou sami.

Pøíbìh o životì a o tom, co následovalo po nìm. 
Ètrnáctiletá Susie vypráví svùj nevšední životní a po- 
smrtný pøíbìh po tom, co ji zprvu nenápadný soused 
zavraždil. Adaptace stejnojmenné knížky se ujal režisér 
Peter Jackson, jenž si udìlal jméno na trilogii Pán 
prstenù. Produkce: USA. Žánr: drama

21. a 22. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 80 Kè, 90 minut

Premiéra
Pøíbìh filmu tvoøí mozaika osudù nìkolika manžel- 
ských èi partnerských dvojic, které v urèitém zlomovém 
bodì života øeší otázky chtìného, nechtìného, vytou- 
ženého nebo zmaøeného rodièovství. Nový èeský film 
režisérky Alice Nellis (Ene Bene a Tajnosti). Produkce: 
ÈR. Žánr: drama

22. a 23. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 65 Kè, 118 minut, èeská verze

Repríza
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

27. a 28. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
28. a 29. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 70 Kè, 90 minut, èeské titulky (*12)

Premiéra
Vin Diesel v hlavní roli sci-fi thrilleru režiséra Mathieu 
Kassovitze (Purpurové øeky a Gothika). Šéf ruské mafie 
Gorsky (Gérard Depardieu) vydává velmi riskantní 
rozkaz: eskortovat nebezpeènou ženu Auroru z Ruska 
do New Yorku. Zkušený žoldák (Vin Diesel) musí 
mladou dívku a její sestru dopravit do cíle v tichosti 
a hlavnì bezpeènì. Produkce: USA, Fr., VB. Žánr: akèní 
thriller

29. a 30. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 70 Kè, 110 minut (*12)

repríza
Dokud sníš, nejseš mrtvej! Píše se rok 1947 a doba 
pøeje smyslnosti, extravaganci, humoru a neko- 
neènému oèekávání. Ivanu Heinzovi je právì deva- 
tenáct. Utíká z domova, aby se vydal na nekonvenèní 
pou� oslavující svobodu a umìlecké ideály. Žije 
pøítomným okamžikem, obdivem ke krásným ženám. 
Ivan píše básnì a vrhá se do znièující romance 
s nezávislou a bisexuální Janou. Akèní život plný 
erotických her, výbuchù smíchu, dobové taneèní 
hudby, ale i dramatických politických zmìn prožívají 
èerství milenci naplno. Komunistický režim zaèíná 
ukazovat i svou represivní tváø. Støet s mocí pøichází 
tvrdì a neèekanì. Produkce: ÈR. Žánr: milostné 
drama

MAMAS & PAPAS 

PERCY JACKSON: ZLODÌJ BLESKU 

BABYLON A.D. 

3 SEZONY V PEKLE 

ALENKA V ØÍŠI DIVÙ, MILÝ JOHNE,  LEGIE

Kultura



25. kvìtna  pátek 18.00 hod. *)

Pøednáška slavného cestovatele a publicisty
Byl pøijat do tøí etnických skupin, z nichž jedné se stal 
náèelníkem a v jiné adoptivním synem šamana. 
Vydal øadu knih, bývá hostem rozhlasových a TV 
poøadù...                                      *) nepoøádá DK Ostrov

MNISLAV ZELENÝ ATAPANA

1. kvìtna sobota 17.00 hod.

Ostrovský klášter vychoval mnoho úspìšných absol- 
ventù. Mezi nejvýznamnìjší patøil hudební skladatel 
a dvorní kapelník Bádenských J. C. F. Fischer, pova- 
žovaný souèasnými znalci za nejvýznamnìjšího nì- 
meckého mistra klavírní suity mezi Frobergerem, 
Bachem a Händlem. PiKap quartet, posílený o jedno 
violino, tvoøí profesionální hudebníci z KSO a Plznì. 
Nastudovali pro tuto zvláštní pøíležitost suitu Jarní 
novinky od J. C. F. Fischera, zazní i další známá díla 
svìtových mistrù. Pøed koncertem bude slavnostnì 
odhalena pamìtní deska J. C. F. Fischerovi v nádvoøí 
kláštera.

2. kvìtna nedìle, klášterní zahrada 

Program:
10.00 hod. Slavnostní zahájení. 
                

11.00 hod. Koncert skupiny Tuláci
12.00 hod. Hasièi dìtem 
12.30 hod. Divadlo Kvelb pro dìti i dospìlé
13.00 hod. Koncert skupiny Drc
14.00 hod. Ukázky výcviku psù,  
                 ZKO Ostrov-Veseøice
14.30 hod. Kára komediantù jede dál…
15.00 hod. Koncert Vìry Martinové se skupinou

Bìhem celého dne jízdy na koních Ostrovského 
Macíka, skákací atrakce pro dìti, prodejní stánky 
a možnost obèerstvení

7. kvìtna pátek 17.00 hod., kostel Zvìstování 
Panny Marie

 - Gymnázium Ostrov
Setkání Pìveckého sboru Gymnázia Ostrov s hu- 
debními kolegy z partnerských gymnázií v Hofu 
a Wunsiedelu. (Dopolední koncert je urèen stu- 
dentùm.) Podporuje mìsto Ostrov.

26. kvìtna støeda 17.00 hod., kostel Zvìstování 
Panny Marie

 

Vernisáž výstavy 
Výstava prací žákù ostrovské ZUŠ. V rámci výstavy se 
v klášterním areálu uskuteèní i koncerty žákù a peda- 
gogù ostrovské ZUŠ. 

KONCERT K POCTÌ J. C. F. FISCHERA

KLÁŠTERNÍ SLAVNOSTI

JARNÍ ZPÍVÁNÍ

TECHNIKA A UMÌNÍ
nové formy výuky v umìní 

4. kvìtna úterý 17.00 hod. 

Vernisáž výstavy

Své fotografie vystavuje Petr Boøil, 
který mìl již v minulosti u nás 
pøednášku na toto téma. 
Výstava potrvá do 31. kvìtna.

6. kvìtna ètvrtek 19.00 hod. 

Všem, kdo se chtìjí dovìdìt o kvìtnových udá- 
lostech v Ostrovì… a nejen jim je vìnována 
pøednáška Josefa Mackeho.

6. kvìtna ètvrtek 16.00 hod.

Slavnostní vyhlášení výsledkù výtvarné soutìže s pro- 
gramem pro maminky

16. kvìtna nedìle 15.00 hod. 

Bajka na motivy K. J. Erbena 
Jak to dopadne, když se kohouti neumí dohodnout 
a vyberou za slepièího krále tchoøe? 

KOUZLO 
KAMENNÝCH KØÍŽÙ

KVÌTEN 1945 V OSTROVÌ 

KYTIÈKA PRO MAMINKU

KRÁL TCHOØ
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Pøipravujeme

STARÁ RADNICE OSTROV KLÁŠTER OSTROV

2. èervna støeda 19.30 hod., divadelní sál DK 
Ostrov
Noel Coward

Premiéra „duchaøské komedie“, kterou pøipravili 
herci Ostrovské divadelní scény pøi DK Ostrov

ROZMARNÝ DUCH

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

Pokraèuje výstava

Profesionální fotograf 
Václav Vaškù z Prahy 
zdokumentoval nejdù- 
ležitìjší místa tìžby 
a zpracování uranu 
v ÈR a souèasnì zobra- 
zuje její vlivy na životní 
prostøedí a krajinu. 

Další velkoformátové èernobílé i barevné fotografie 
zachycují osudy lidí z Jáchymovska, kteøí pracovali na 
tìžbì uranu. V souboru jsou vzpomenuti i politiètí 
vìzni odsouzení k otroctví nucených prací. 
Komunistický režim znièil jejich životy pøi honbì za 
uranem pro sovìtské atomové zbranì. 

Výstavu doplòují exponáty z hornického prostøedí 
zapùjèené muzeem v Sokolovì, další zajímavou èástí 
výstavy jsou medaile a vyznamenání, které ze své 
bohaté sbírky zapùjèil Lukáš Koláø z Pøíbrami.

Výstava potrvá do 23. kvìtna.

TVÁØE URANU

4. èervna pátek 17.00 hod., Pùda Staré radnice 

Zajímavá technika patchworku vystavená v Ostrovì 
poprvé

25. èervna pátek 17.30 hod., kostel Zvìstování 
Panny Marie

Vernisáž výstavy
Jarmila Haldová je výtvarnicí a øezbáøkou z Orlických 
hor. 

26. èervna  sobota 19.00 hod., kostel Zvìstování 
Panny Marie

Houslový koncert
Program: Martinù, Schubert, Volf, Schumann

PATCHWORK

DØEVOØEZBY ÈESKÝCH PANOVNÍKÙ

KVARTETO MÌSTA BRNA 

Kára komediantù (Divadlo Kvelb, poulièní     
loutkové divadlo)

Výstava Tváøe uranu podnìcuje návštìvníky k zamyšlení.



poboèka GU Karlovy Vary
støeda-nedìle 13.00-17.00 hod. 
(hromadnì po tel. domluvì: po-pá 
8.00-15.00 hod.)

Doprovodné akce

 Komentovaná prohlídka interiéru 
Letohrádku pro návštìvníky z Wunsiedelu

 14.00-16.00 hod. Den krásy s Mary Key 
na téma Žena na cestách (módní pøehlídky, bar- 
manská show, moderní klavír, Top modelka, taneèní 
vystoupení)

 Setkání pìveckých sborù Karlovarského 
a Plzeòského kraje (11 sborù západoèeské oblasti) 
13.30-15.30 hod. Akustické zkoušky 
16.00-18.00 hod. Hlavní koncert
Po pøedchozí domluvì je možné zajistit komen- 
tované prohlídky interiéru i expozice i pøipravit vý- 
tvarné dílny a workshopy.

Vary(i)ace / Kresby 1
Podoby souèasné kresby v dílech 11 výtvarníkù 
Karlovarska
Všichni jsme si v dìtství zkusili kreslit tužkou nebo 
perem (tuší). Jakých mimoøádnì pùsobivých výsled- 
kù jimi stále lze dosáhnout, pøedstavují vystavená 
díla. Další kresby vznikly na základì kombinace s pas- 
telem nebo akvarelem a dokonce s temperovými 
a akrylovými barvami. Umìlci rádi experimentují; do 
kreseb vlepují další vrstvy papíru, využívají otisku 
šablon èi nánosu barvy váleèkem. Na výstavì vedle 
sebe visí jak komorní díla, tak rozmìrné kresby. 
Nejpatrnìjším znakem je však obsahová rùznoro- 
dost: vedle krajin i figurální styl, a� ve snové, èi gro- 
teskní podobì. Další díla vycházející z geometrických 

12. kvìtna

22. kvìtna

29. kvìtna
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Mìstská knihovna 
Ostrov 

Fotografie mìsíce Fotoklubu Ostrov 
Název: V kavárnì. Autorka: Alena Štoèková

Vzácná návštìva z Vysoèiny pøijela do Ostrova 
9. dubna. Autorka knihy Zaváté šlépìje Marie 
Bohuòovská a jihlavský prezident Rotary 
klubu Bedøich Bárta navštívili klášterní areál 
v Ostrovì. 

Prohlédli si zejména kapli sv. Floriána, která po 
rekonstrukci slouží jako památník obìtem násilí na 
Ostrovsku. Zde je vystaveno 14 destièek s podo- 
benstvím Køížové cesty, které vytvoøil sochaø Jaroslav 
Šlezinger v dobì svého vìznìní v jáchymovských 
lágrech. Dozvìdìli jsme se novou informaci, že Jan 
Šlezinger, autor sousoší na Domì kultury, byl také 
èlenem Rotary klubu. Køížovou cestu vìnovala v roce 
2007 Ostrovu právì Marie Bohuòovská.  

Rotary klub je mezinárodní sdružení, které si 
klade za cíl pøedevším humanitární služby. 
Známým heslem klubu je: „Služba nad vlastní 
zájmy“. 

22. kvìtna Dìtský den 
Zábava pro dìti od 5 do 555 let, tedy pro všechny 
mladé duchem. Dobrodružné úkoly, lukostøelecký
i rytíøský turnaj. Den plný princezen, rytíøù a fantazie. 
Sladká odmìna pro každého.

Výstava
Mattoniho Kyselka aneb Heinrich Mattoni už není - 
novì v hradní kaplièce 
Více na: www.hornihrad.cz

Jakubov je klidná vesnièka, která je souèástí obce 
Vojkovice. Leží v nádherné oblasti Doupovských 
hor a kromì pøírodních atraktivit v ní mùžete 
objevit bývalou továrnu na porcelán, smírèí køíž, 
galerii, mlýn nebo dnes velmi oblíbený bývalý 
statek. Nejstarší zmínka o nìm sahá až do roku 
1653. Dnes je objekt stylovì zrekonstruován a je 
dìjištìm mnoha tradièních i jiných akcí. 

Za zmínku stojí Lampionový prùvod strašidel, 
Orientální veèer, Minirock Fest, Indiánské léto nebo 
Silvestr v létì. Já jsem se naposledy zúèastnila 
Velikonoèního jarmarku a potìšenì jsem se divila 
množství lidí, kteøí vážili cestu do tak mròavé vesnièky 
a programu, který byl nachystán. Díky živé dudácké 
muzice, kováøskému umu, velikonoèní dílnì, staro- 
èeskému koøenáøi a dobrùtkám v podobì domácích 
koláèù, perníèkù, božích milostí a uzených klobásek 
jsem se cítila opravdu spokojenì. Náš ostrovský 
ochotnický spolek také pøispìl svojí pohádkou k veli- 
konoèní veselici, nebyli jsme jediní. Na jarmarku 
vystoupilo i Divadlo Z Bedny, kapela DSM a nechy- 
bìla ani øada soutìží. Jen tak dál, Jakubovští!  
Více na:www.hostinecnastaku.cz. 

Hostem knihovny bude 
herec Jan Pøeuèil se svou 
hereckou i životní part- 
nerkou Evou Hruško- 
vou. Beseda a auto- 
gramiáda se uskuteèní 
ve ètvrtek 20. kvìtna 
v 16.30 hod. v prosto- 
rách studovny. 

26. a 27. kvìtna se v bìžných provozních hodinách 
knihovny na terase uskuteèní oblíbená Burza knih. 
Pøijïte si vybrat knížku na dovolenou. 
Další informace o knihovnì najdete na: 
www.mkostrov.cz/aktualne. 

Jistì mi dáte za pravdu, že jsou výstavy, které na 
èlovìka pùsobí èistì relaxaènì, oddechovì. Výstava 
Tváøe uranu v kostele Zvìstování Panny Marie ale mezi 
takové rozhodnì nepatøí. Sám název výstavy napovídá 
její povahu. Díky velkoformátovým fotografiím, které 
vytvoøil profesionální fotograf Václav Vaškù, zajíma- 
vým informaèním popiskám a pozoruhodným exponá- 
tùm se mùžeme problematikou tìžby uranu zaobírat 
z více stran. Zapøemýšlet si z pohledu ekologa, politic- 

kého vìznì, zamìstnance dolù nebo tøeba jako èlovìk, 
kterému prostøedí a vùbec vše, v èem žije, není lhostej- 
né. Souèástí výstavy je bohatá sbírka medailí Lukáše 
Koláøe, který se mi svìøil s tím, že jeho sbírka je o mno- 
ho vìtší, ale v kostele už nebylo kam exponáty vystavit. 
Vždy� se tomuto koníèku vìnuje už 16 let. Výstava je 
putovní a tvoøí ji 21 barevných fotografií formátu 60 x 
40 cm a 10 èernobílých fotografií 70 x 70 cm. Výstava 
v klášterním kostele vznikla vzájemnou spoluprací 
Václava Vaška, sdružení Calla, Muzea Sokolov a DK 
Ostrov. Na vernisáži mimo jiné promluvil zástupce KPV 
Zdenìk Mandrholec, který nám dal mnohé k zamyšle- 
ní. Hudbou odlehèil Sojkùv vážnì nevážný orchestr. 
Výstava trvá do 23. kvìtna a urèitì stojí za to! 

Letohrádek Ostrov Kolik tváøí mùže mít uran?

Informaèní centrum Ostrov

Dana Kolovratníková, ved. IC

postupù ukazují, jak je možné chaos svìta výtvarnì 
naplnit øádem èi povzbudit naši pøedstavivost díky 
abstraktním tvarùm. K výstavì kreseb se pøiøazuje 
pøehlídka grafických listù Jana Vièara. Jaké pøíbìhy 
prožíval tento èeský umìlec napø. v Jihoafrické re- 
publice, v Anglii nebo v Nìmecku vypovídají jeho 
rozmìrné i malé linoryty vytváøené netradièními 
postupy. Potrvá do 30. èervence. 

Infocentrum v Domì kultury nabízí 
v otevírací dobì (po-so 8.00-21.00, ne 
9.00-11.00 a 16.00-21.00 hod.) øadu  
služeb spolu s možností využití veøej- 
ného internetu a DVD pùjèovny. 

Místenky v síti AMS, on-line  vstupenky do KV divadla, 
kina Èas a vstupenky v síti Ticketportal a Ticket Art 
prodáváme z provozních dùvodù pouze v po-pá 8.00-

17.30, so 8.00-15.30 hod. V nedìli se místenky ani 
on-line vstupenky neprodávají. V informaèním centru 
na Staré radnici mùžete získat øadu informací vèetnì 
možnosti využití veøejného internetu, a to v provozní 
dobì út-ne 13.00-17.00 hod. V klášterním areálu je 
také IC se základní nabídkou služeb vèetnì veøejného 
internetu. Provozní doba je zde stejná jako otevírací 
doba Kláštera (út-ne 9.30-12.30 a 13.00-18.00 hod.).

Martina Novotná

Martina Novotná

Jakubovské povyražení

Návštìvníci z Rotary klubu

Jaroslava Velemanová

Mgr. Irena Leitnerová, øed.

Horní hrad

Dìtský den na Horním hradì



Nìkteré dopisy urèil František Morávek svým dìtem, 
jejich výchovì, úvahám o jejich èetbì, vèetnì delší 
studie o díle Aloise Jiráska. Svými verši pak vyslovil 
touhu po svobodném životì i odhodlání neustále o nìj 
bojovat, také láskyplný vztah k rodinì a k pøírodì 
i pohrdání vìzniteli. V jednom ze vzkazù rodinì z nej- 
tìžšího pobytu ve vyšetøovací vazbì v Uherském 

Hradišti, kde za- 
kusil tvrdé meto- 
dy vyšetøovatelù, 
píše nicménì na 
závìr: Modlete 
se, a modlete se 
i za ty, kteøí nám 
pøipravili tìžké 
chvíle zde… 

Také o letošním Jáchymovském pekle 28. a 29. kvìtna 
se u Vìže smrti a v Jáchymovì setkají pamìtníci ze 
všech koutù republiky. Ubývá jich… Ale jejich osudù 
není a nesmí být zapomenuto. 

Nìmcù. Ostrovští Nìmci po zjištìní vyhlášení kapi- 
tulace byli zcela zmateni. Nikdo nemìl touhy bojovat, 
každý si chtìl jen uchránit to své. A tak chvíli vlály 
z oken po celém Ostrovì bílé prapory, pak zase rudé 
a opìt bílé, podle toho, jak šeptanda donesla, které 
jednotky do Ostrova dorazí první. 

Následující dny po osvobození nebyly vùbec jedno- 
duché. Ostrov byl plný „národních hostù“ (Nìmci 
evakuovaní z východu). Lidé trpìli nedostatkem jídla, 
obleèení, lékù. Mìstem projíždìly odzbrojené nì- 
mecké jednotky snažící se dostat do amerického pás- 
ma. 9. kvìtna opustil zámek oddíl SS. Situaci zhoršovaly 
lazaretní vlaky plné zranìných a umírajících nìmeckých 
vojákù na nádraží. Po celých deset dnù, než dorazilo 
èeskoslovenské vojsko, sedmièlenný národní výbor 
dìlal, co se dalo. Dvou až ètyøèlenné hlídky jezdily za- 
jiš�ovat poøádek nejen po Ostrovì, ale byly volány i do 
blízkých vesnic. Pøesto se rabování na denním poøádku 
nedalo zabránit a mnohdy musela být použita i zbraò. 
Èeši hlídkovali na dùležitých místech, snažili se vést 
kanceláø. Spali dvì až ètyøi hodiny dennì. Telefonní 
spojení smìrem k Praze bylo pøerušeno. Fungoval jen 
telefon do Jáchymova a Karlových Varù. Bohužel 
z Varù èasto znìly v telefonu jen zámìrnì šíøené po- 
plašné zprávy, které mìly do všeho vnést zmatek. 
Nakonec utichl i tento spoj. Pošta byla do vnitrozemí 
odesílána pomocí dìlníkù vracejících se z Øíše domù. 
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František Morávek byl jedním z nich. 
Narodil se r. 1913 v Lanžhotì a pùso- 
bil jako úèetní brnìnských pojiš�oven. 
Již bìhem okupace byl vìznìn v Kou- 
nicových kolejích v Brnì. Po roce 1945 
pøesídlila rodina do Bílovic nad Svita- 
vou, kde se František Morávek anga- 

žoval v organizaci katolické tìlocvièné jednoty Orel. 
S celým ústøedním výborem byl hned roku 1948 zat- 
èen a odsouzen za „velezradu“ ke dvanácti a po odvo- 
lání k 15 letùm vìzení a ztrátì veškerého majetku. Do 
svého podmíneèného propuštìní (1957) strávil osm let 
v øadì vìznic a táborù, nìkolikrát také v táborech 
Jáchymovských dolù, na šachtách Bratrství a Rovnost, 
ve Vykmanovì i na pøíbramské Vojnì a Bytízi. Díky 
obìtavosti spoluvìzòù i øady stateèných lidí se podaøilo 
dodat rodinì, tehdy již se dvìma malými dìtmi, ilegální 
dopisy-motáky, provázené èasto verši a kresbami. Ze 
všech vyplývá pevnost charakteru i síla, kterou Fran- 
tišku Morávkovi dodávala víra. Popsal v dopisech øadu 
situací, svìdèících o soustavném týrání vìzòù, také však 
o solidaritì, s níž se i pøes tvrdé následky pokoušeli 
bránit. Byla to napø. stávka vìzòù v pøíbramském tábo- 
øe r. 1955, provázená hladovkou a tvrdì potlaèená, 

„Voláme èeskou policii, èetnictvo a ozbrojené jed- 
notky! Pomozte èeskoslovenskému rozhlasu ve Schwe- 
rinovì tøídì, kde èeští lidé bojují o jeho záchranu!
Vchod z Balbínovy ulice je úplnì volný! Voláme èeskou 

policii, èetnictvo a oz- 
brojené jednotky na 
pomoc èeskosloven- 
skému rozhlasu!“
Hrstka Èechù v Ostro- 
vì (Schlackenwerthu) 
se krèí tajnì u rozhlasu 
a napjatì poslouchá. 
Možná to byla zrovna 

tato zpráva, která povzbudila totálnì nasazené Èechy, 
a ti zaèali jednat. Dne 8. kvìtna 1945 sedm Èechù od 
plánù pøešlo k èinùm. V 9.00 hod. se zbranìmi v rukou 
vstoupili na nádvoøí zámku, kde se v té dobì zdržovala 
jednotka SS. Velitel dùraznì odmítl jednat s civilními 
osobami a prohlásil, že jednotka zùstane prozatím 
v zámku. Souèasnì však slíbil, že pøíslušníci SS nebudou 
nikterak zasahovat do událostí ve mìstì. Èeši, kteøí na 
konci války utvoøili ilegální revoluèní národní výbor 
(v èele pivovarský sládek František Hauzar) i pøes tento 
prvotní nezdar pokraèovali v pøebírání moci. Donutili 
starostu mìsta Josefa Wolfa pøedat jim správu obce. 
Byla zajištìna pošta, správa státních statkù a lesù. 
Hrdinní odbojáøi s minimem zbraní obsadili také 
nádraží, kde celkem bez problémù odzbrojili dva tisíce 

14. kvìtna to bude 100 let, kdy ve svém zámeèku 
v Kyselce zemøel významný podnikatel Heinrich 
Mattoni. Jeho jméno prostøednictvím známé minerální 
vody žije dále, jeho odkaz však bohužel nikoli. O životì 
a díle Mattoniho a zaniklých lázních v Kyselce mohli 
obèané Ostrova zhlédnout v posledních letech dvì 
výstavy. V roce 2008 poøádal Dùm kultury Ostrov 
reprezentativní výstavu v klášterním kostele. Úspìch 
výstav byl však pouze slabou náplastí autorùm na tíživý 
pocit ze zmaru životního díla této vynikající osobnosti. 
Jeho láskyplnì budované láznì v Kyselce již nikdo 
nezachrání a majitelé se o to oèividnì ani nesnaží. 
Nejsem historik, svùj názor na H. Mattoniho èerpám 
pouze ze svých dojmù z návštìv Kyselky a z beletrie. 
Nemohu se však zbavit pocitu, že mezi ním (nepo- 

Kvìten 1945 v Ostrovì

Polibky v drátech
Loòského setkání bývalých politických vìzòù a jejich rodin, Jáchymovského pekla, se zúèastnila také dcera jednoho z nich, Jitka Cívková-Morávková. 
Vìnovala tehdy ostrovské Kronice mìsta publikaci nazvanou „Polibky v drátech - Výbìr korespondence mukla Františka Morávka“. Drobná knížka, obsahující 
dopisy-motáky, verše a kresby Františka Morávka z let jeho pobytu v nìkolika vìzeòských zaøízeních je dalším vzácným svìdectvím o rozporuplné dobì 
a lidech padesátých let, v nichž se síla èlovìka, ale i jeho nejnižší pudy vyhranily do velmi zøetelných pólù. Je to také další svìdectví o všem, co naše mìsto 
poznamenalo stejnì protichùdnì; výstavbou pohodového „mìsta v zeleni“, vybudovaného však otrockou prací mnoha nevinných, bezbranných, trpících 
a ponižovaných lidí. Èasto i za cenu jejich zdraví a života. 

která probìhla na protest proti ponižujícím pøíkazùm, 
ve snaze zachovat si lidskou dùstojnost i v tìchto 
podmínkách. Tehdy napsal na závìr delší básnì:
                        

První pomoc dlouho nepøicházela. A� už dorazila do 
Karlových Varù americká vojska, následnì vystøídána 
rudou armádou, byl Ostrov stále místem v zemi 
nikoho. Ani Amerièané, ani Sovìti nemìli o Ostrov 
zájem. Americké i sovìtské hlídky pouze mìsteèkem 
projíždìly a nikterak do událostí nezasahovaly. Teprve 
18. kvìtna obsadil I. prapor 38. pìšího pluku z Berouna 
tento prostor až ke státní hranici. Do Ostrova tak 
koneènì pøišla vítaná posila v podobì štábního kapi- 
tána Arnošta a jeho mužù. Vojáci pøevzali na svá bedra 
otázku bezpeènosti. Jedna tíživá otázka Revoluèního 
národního výboru tak byla vyøešena, mnoho dalších 
však èekalo na øešení… 

Prosím pamìtníky, máte-li doma fotografie z prvních 
pováleèných dnù (mìsícù) v Ostrovì, neváhejte a kon- 
taktujte mì (tel. 774 631 129). Hledám pøedevším 
snímky èlenù RNV: František Hauzar, František Hla- 
vatý, František Choutka, Jan Choutka, Jan Jankovec, 
Eduard Petøík a Vladimír Schlossbauer, èlenù èetnické 
stanice: František Topinka, Josef Kalvas, Josef Vavøièka 
a Vojtìch Ondrušek, dále armádní fotografie a také 
snímky nových osídlencù. 

Kdo se chce dozvìdìt více, a� neváhá a pøijde na 
pøednášku vìnovanou nejen kvìtnovým událo- 
stem roku 1945 v Ostrovì, která se bude konat 
6. kvìtna od 19.00 hod. na Staré radnici v Ostrovì. 

chybnì tvrdým a úspìšným podnikatelem) a mnoha 
dnešními tzv. byznysmeny je ohromný rozdíl. Heinrich 
Mattoni nikdy nezapomnìl, èemu vdìèil za svùj 
úspìch. Místo, odkud pocházelo jeho bohatství, milo- 
val a mnoho prostøedkù vracel do jeho kultivace. 
Vytvoøil tak unikátní spojení prùmyslového podnikání 
a lázeòství. Zbytky nádherné architektury, dodnes na- 
prosto pøirozenì zapadající do jednoho z nejmaleb- 
nìjších øíèních údolí, jsou toho jasným dùkazem. 
O tom, kterému hledisku podnikání dávají pøednost 
dnešní vlastníci stáèírny, každého pøesvìdèí i letmá 
návštìva Kyselky. Na pøiložené fotografii je zachycen 
souèasný stav zámeèku, kde pøed 100 lety skonèil svùj 
dlouhý a požehnaný život Heinrich Mattoni. Smutné 
výroèí. 

Vzpomínka na Heinricha Mattoniho

Nechte si vaše jídlo, práci
voláme k svìtu výkøikem,
mukl strach dneškem zcela ztrácí
je vlastním pánem v srdci svém.
Vyrostla láska z utrpení
a nasazuje do kvìtu,
ponese jistì odvetu.
Co bylo, dnes už hrùzou není,
i drát již bude rozmetán,
odporný fáè krvavých ran… 

Hle v této noci, svaté noci
dech vìtru zadul do píš�al
a hvìzdy rozsypaly tisíc snìžných záøí,
že okouzlený jsem zde zbožnì stál.
A pøíval svìtla dráty tavil,
já zaplakal, vždy� nejsem sám.
Což nepoznal jsem blahem roztoužený,
že Kristus narodil se nám? Mgr. Zdenka Èepeláková

Za svého vykmanovského pobytu o Vánocích 1951 
poslal rodinì tyto verše podivuhodného optimismu:  

Ing. Josef Macke 

Ing. Vladimír TomanFoto: Ing. Vladimír Toman



ního Labe, v poøíèí Plouènice. Na Slovensku ji pot- 
káme èastìji. Je to léèivka, podobnì jako brusnice 
dobrá na ledviny a moèové cesty díky arbutinu a nì- 
kterým dalším látkám.

Ke svému jménu prý pøišla díky tomu, že patøila mezi 
velmi vyhledávané pochoutky medvìdù. Medvìdice 
je pøísnì chránìná. 

Pøihlášení pøedem v MC nutné, pøednost mají 
pravidelnì docházející dìti do MC (permanentky). 

V kvìtnu mimo pravidelnou nabídku dopo- 
ledních èinností pøipravujeme také následující 
akce: 

Muzikoterapie s Pavlem Kottkem v pátek 7. a 21. 
kvìtna vždy od 19.00 hod., Jóga pro radost každou 
støedu od 18.00 hod. a  Tìhotenský kurz, do které- 
ho se mohou nastávající maminky zapojit kdykoli 
v jeho prùbìhu až do 11. èervna, vždy v pátek 17.00-
19.00 hod. Témata tìhotenského kurzu: 7. kvìtna 
Porod, 14. kvìtna Šestinedìlí, 21. kvìtna Kojení, 
28. kvìtna Partner u porodu. Poslední Vítání 
miminek v letošním školním roce pøipravujeme na 
30. kvìtna od 14.00 hod., miminka mùžete pøihlásit 
nejpozdìji do 24. 5. (tel. 608 914 469). Den dìtí 
pøipravujeme na úterý 1. èervna od 15.00 hod. Na 
zahradì MC bude na naše nejmenší dìti èekat 
spousta her, pohádka v podání ostrovských ochot- 
níkù, poníci z Horsenlandu a na závìr pak opékání 
buøtíkù. 
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Veverèin Ostrov Kabel Ostrov, s.r.o. OSTROVOSTROV

Mateøské centrum Ostrùvek 

Rady pro zahrádkáøe

Milan Jandourek, DiS

Klub èeských turistù

Dana Kolovratníková

Bližší informace: www.mc-ostruvek.estranky.cz 

Hned na zaèátku 
tu máme dùležitý 
rok 1331, kdy je 
Ostrov poprvé 
zmínìn jako mìs- 
to. Mìsto králov- 
ské. Jak se tak 
stalo?

Veverky krèí rameny a vedou mezi sebou dlouhé 
debaty, jak to asi mohlo být? No, a protože v tom 
nemáme úplnì jasno, necháme to na odbornících 
(více v knize Dìjiny mìsta Ostrova). Hodnì pomalu 

6. kvìtna

13. kvìtna

20. kvìtna

27. kvìtna

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.  

18.00 Zahájení, zprávy 
18.20 Pod lupou 
18.25 DVDèko

18.00 Zahájení, zprávy 
18.20 Pod lupou 
18.25 Škola hrou 

15.00 Pøímý pøenos jednání Zastupitelstva mìsta 
Ostrova

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

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 pøed 
platitele, 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 mù- 
žete zaregistrovat pod svou e-mailovou adresou 
a získávat tak informace, týkající se zmìn a provozu 
kabelové televize. 

Akce pro veøejnost
 Okolím Chodova a Slavkovským lesem na 

hrad Loket
 Procházka Sliveneckým údolím v Praze
 Z Nové Role pøes Tatrovice do Chodova
 Do Prèice ze Støezimíøe (26 km)
Turistika v Dolním Posázaví (Konopištì, 

Týnec n. S., Jílové)
 Kolem Žlutic pøes Nevdìk
 Z Toužimi po modré do 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. 

1. kvìtna

8. kvìtna
15. kvìtna
15. kvìtna
16. kvìtna 

22. kvìtna
29. kvìtna

V Tatrách mi pøátelé øíkali, že když potkám medvìdici, 
tak nemusím dìlat nic, protože ona vše udìlá za mì. 
Ale oni mysleli tu huòatou, a já mám na mysli zhruba 
pùlmetrový poléhavý keøík, který je vzhledem velmi 
blízký brusince a na svých pøirozených výskytištích 
vytváøí souvislé kobercové celoroènì zelené ko- 
berce. Výhony bývají až metr dlouhé a rády 
zakoøeòují. Listy jsou støídavé, až 3 cm dlouhé, 
jednoduché, podlouhle obvejèité, kožovité, na líci 
lesklé, tmavì zelené. Z rubu bledší a na rozdíl od 
brusnice nejsou teèkované. Medvìdice lékaøská 
kvete zhruba od dubna do kvìtna, podobnì jako 
brusinka v hroznech o tøech až deseti drobných 
kvítcích s korunkou bìlavou až narùžovìlou, s èer- 
venými špièkami. Podzim probarví krásnými lesklými 
tmavoèervenými peckovièkami velikosti hrachu. Jsou 
poživatelné, ale asi si moc nepochutnáte. Jsou trpké 
a mouènaté. Medvìdice je rozšíøena hlavnì na 
severní polokouli v horských oblastech a pahor- 
katinách. Na našem území je velmi vzácná. Výskyt je 
zaznamenán napøíklad v Èeském støedohoøí, u sever- 

Cenu pro obyèejné lidi, kteøí dìlají neobyèejné vìci, 
nazvanou prostì Køesadlo, získalo již podruhé 
Obèanské sdružení Ostrovský Macík. Za své 
dobrovolné služby ve volném èase byla letos za 
Macíka nominována Kateøina Stixová, která nakonec 
uspìla a Køesadlo dostala. 

Miniškolièka v MC Ostrùvek                            Foto: Jana Kostková

bylo naše mìsto opatøováno Mìstským právem. 
Zakládací listina nám chybí úplnì, ale v tom nejsme 
sami. Nìkdy se stává, že panovník svolí k založení 
nebo povýšení pouze ústnì. (Dnes nám to pøijde 
zvláštní, viïte?) Velkou novinkou je pøemìna natu- 
rálního desátku na penìžitý plat. Stáváme se mìš�any 
a mùžeme si klidnì koupit i okolní šlechtické statky, 
ovšem musíme odvádìt stejné platby jako z mìst- 
ských pozemkù… Rozvíjíme se v zemìdìlství a pla- 
tíme z nìho mìstskou daò. Vítejte ve støedovìkém 
mìstì, které už se zaèíná podobat tomu dnešnímu 
starému mìstu! 

Medvìdice lékaøská 
(Arctospathylos uva-ursi L.)

Text a kresba: Martina Novotná

Hana Ševèíková, produkce

Ostrovský Macík opìt ocenìn

red

V bøeznu se v Ostrovì narodilo 15 dìtí, zemøelo osm 
obèanù. Manželství uzavøel jeden pár. K trvalému 
pobytu ve mìstì se bìhem bøezna pøihlásilo 32 osob, 
odstìhovalo se jich 28. Celkovì tedy ve mìstì 
pøibylo 11 obèanù. Prùmìrný vìk ostrovských 
obyvatel v bøeznu byl 41,12 let. Celkový poèet 
obyvatel hlášených v Ostrovì (vèetnì pøilehlých 
obcí) k 31. bøeznu byl 16 956. 

Zmìna stavu obyvatel 
mìsta Ostrova v bøeznu 2010

RNDr. František Wohlmuth, pøedseda KÈT

Matrika MÚ Ostrov 
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Ètenáøské pøíspìvky

Redakce nezodpovídá za vìcnou správnost obsahu ètenáøských pøíspìvkù.

Nemáme stadion. Pøestože atletika má v Ostrovì dlouholetou 
tradici a mùže se chlubit øadou odchovancù a úspìchù na 
krajské, republikové i mezinárodní úrovni, v rodném mìstì nás 
bohužel závodit neuvidíte. Høištì ZŠ Májová, na kterém 
trénujeme, nemá sektory na technické disciplíny a ovál je dlouhý 
pouhých 200 místo 400 metrù. Pøesto se náš oddíl rozhodl 
uspoøádat pro nejmladší èleny oddílu, kterých je pøes 40, mi- 
nizávody. Abychom seznámili malé atlety se závodní atmosférou 
a nauèili jsme je vypoøádat se s trémou, pøipravili jsme pro nì na 
5. kvìtna od 17.00 hod. bìh na 50 m, 200 m a skok z místa. 
V pøípadì nepøíznì poèasí je možná zmìna termínu. Snad se 
jednou nìkterý z tìchto atletù probìhne v Ostrovì po 400 me- 
trovém oválu a my budeme moci uspoøádat závody krajské, 
pøípadnì republikové úrovnì. Vždy� atletická prùprava je 
základem pro všechny druhy sportù a náklady na roèní údržbu 
stadiónu s umìlým povrchem jsou minimální. 

Oddíl badmintonu TJ Ostrov uspoøádal mistrov- 
ský turnaj dospìlých v kategorii GP C. Zúèastnilo 
se ho 18 hráèù a hráèek z osmi oddílù ze ètyø krajù. 
Obsazení bylo kvalitní, mezi úèastníky byli hráèi 
a hráèky s umístìním do 40. místa na celostátním 
žebøíèku. 

Karlovarský kraj úspìšnì zastupovali hráèi z Nejdku. 
Závodnice Nesvedová patøila spolu s plzeòským 
Voráèem z BKV k nejlepším, oba shodnì získali dvì 
zlaté a jednu støíbrnou medaili. Zatímco Nesvedová 
procházela turnajem bez zaváhání, Voráè musel ve 
finálovém zápase ve dvouhøe s Týcem ze Spojù Praha, 
hostujícím v Nejdku, vytáhnout všechny zbranì, aby 
ho zdolal. Nejdeètí vyválèili i zlato v obou ètyøhrách. Na 
závìr turnaje pøevzali medailisté od poøadatelù (Má- 
cha, Šulová, Šula st.) poháry a diplomy za svoje výkony.

Výsledky
Dvouhry muži: 1. Voráè (BKV), 2. Týc (Spoje Praha), 
3.-4. Klimaj (Nejdek), Èerný (È. Krumlov), 9.-11. Ježek 
(Nejdek). Dvouhry ženy: 1. Nesvedová (Nejdek), 
2. Lepková (BKV Plzeò), 3.-4. Èerná (Hamr Praha), 
Chmelíèková (BKV). Ètyøhry muži: 1. Ježek-Týc (Nej- 
dek-Spoje), 2. Voráè-Odvárka (BKV), 3.-4. Èerný-
Rombald (È.Kr.-Hamr Praha), Neveèeøal-Vavøièka 
(Proboštov). Ètyøhry ženy: 1. Nesvedová-Lepková, 
2. Lepková-Chmelíèková, 3. Pøibylová-Èerná (Slavoj 
Plzeò-Hamr). Mix: 1. Voráè-Lepková, 2. Klimaj-
Nesvedová, 3.-4. Odvárka-Chmelíèková, Rombald-
Èerná. 

Velice hodnotný semináø 
v karate se konal zaèát- 
kem dubna v Mladé Bo- 
leslavi. Vedl jej jeden 
z nejvìtších japonských 
mistrù, Takeji Ogawa, 
9. Dan. V našem oddílu 
byl o semináø velký zá- 

jem nejen ze strany cvièencù, ale i rodièù našich žákù 
a žákyò. Cvièilo se v sobotu i v nedìli. Nejvìtší pozor- 
nost celé naší výpravy si zasloužila jedna z nejlepších 
karatistek KaSKe Pavlína Mezzeiová. Dokázala a po- 
tvrdila to, èemu jsme všichni tajnì vìøili. Složila u pana 
Ogawy zkoušku na 2. Kyu (hnìdý pás). Myslím si, že 
si hnìdý pás po právu zaslouží. Je málo takových 
mladých lidí, kteøí si dokážou tøikrát i ètyøikrát v týdnu 
poruèit a jít trénovat na soutìže nebo se pøipravovat 

Na Velikonoèní nedìli se u nás konal I. roèník pìti- 
boje Velikonoèní vajíèko pro dìti od ètyø do devíti let 
a juniory od 10 do 14 let, soutìžili mezi sebou se 
svými svìøenci-poníky v nìkolika disciplínách: Slalom 
mezi tyèemi, jízda zruènosti, pøekonání rùzných sta- 
noviš�, pohánìní míèku koštìtem, pøemístìní bøeme- 
ne, házení míèkù do koše, sesednutí, následné obìh- 
nutí poníka a opìtné nasednutí, to vše na èas. 

Další byla soutìž „bež jeï veï“, kdy jednu trasu bìžel 
soutìžící k poníkovi, pak vedle poníka, kterého vedl, 
na urèeném místì nasedl a co nejrychleji vyrazil k cíli. 
O závìreèný dostih se postaraly vìtší dìti. Celkem se 
Velikonoèního vajíèka zúèastnilo 10 dìtí s 27 starty. 
Kategorii dìti vyhrála 8letá Deniska Paèanová, násle- 
dovaly Kaèka Šišková, Klárka Tomašecká a 5letá Eliška 
Svobodová. Kategorii junioøi vévodila Nikola Seema- 
nová, následovaly Ája Fousová, Barèa Savèicová, Pája 
Plevková a Barèa Hovorková. První místa byla 
odmìnìna poháry, každý z úèastníkù pak obdržel 
kokardu, velikonoèní sladkosti a drobné upomínkové 
pøedmìty s logem naší stáje. Celou akci jsme zakonèili 
opékáním vuøtù. 

Dìkujeme všem zúèastnìným, kteøí se finanènì i or- 
ganizaènì podíleli na této vydaøené akci. Tìšíme se 
na pøíští roèník, kam plánujeme pozvat nìkolik hostù 
z jiných jezdeckých klubù. Novinkou jsou u nás tøi 
noví shetlandští poníci, kteøí budou pøedevším k dis- 
pozici našim nejmenším dìtem a nový chovatelský 
kroužek, který u nás povedeme od záøí pro dìti 
z Ekocentra Ostrov. 
Více na: www.primahorseland.snadno.eu 

Stejnì nazvaný èlánek byl otištìn v OM loni a neunikl 
pozornosti nìkolika nadšencù pro turistiku a pohyb 
v pøírodì, kteøí jsou zároveò i ostrovskými patrioty. 
Rozhodli se proto posunout myšlenku rozhledny 
kupøedu a otazník v nadpisu do budoucna vymìnit za 
vykøièník. Založili pøípravný výbor pro výstavbu roz- 
hledny na Vìtrném vrchu v Ostrovì. Tìmi snad naivní- 
mi nadšenci jsou: pøedseda Jan Lisý (bývalý tajemník 
MÚ Ostrov), místopøedseda František Wohlmuth 
(dlouholetý èlen Zastupitelstva a Rady mìsta, pøedseda 
KÈT) a jednatel Pavel Pospíšil (pracovník MÚ Ostrov, 
èlen KÈT). Dalšími èleny pøípravného výboru jsou Ma- 
rek Poledníèek (øeditel Domu kultury, èlen Zastupi- 
telstva) a Marcela Plachá, autorka projektu rozhledny. 
Dùležité je, že výstavbu rozhledny na Vìtrném vrchu 
podporuje i majitel pozemku a nabízí pomoc pøi 
získávání finanèních prostøedkù. Nejbližším úkolem 
pøípravného výboru bude registrace stanov Sdružení 
pro výstavbu rozhledny na Vìtrném vrchu v Ostrovì 
Ministerstvem vnitra ÈR. Touto cestou se obracíme na 
všechny další zájemce, kterým je výstavba rozhledny 
sympatická, aby se k nám pøidali a pomohli vytvoøit 
tým, který by dokázal rozhlednu postavit. Bude záležet 
jen na našich schopnostech, zda vytvoøíme pøedpokla- 
dy k výstavbì rozhledny v pùvodní ocelové variantì 
dle pøedstav architektky, èi se spokojíme se støídmìjší 
døevìnou konstrukcí. Pokud máte zájem se pøipojit 
a pøidat ruku k dílu, být nápomocni nápadem, 
námìtem, pøípadnì poradit, kde získat finanèní pro- 
støedky, nebo byste mohli dokonce finance na vý- 
stavbu pøímo poskytnout, ozvìte se pøedsedovi sdru- 

Pokud patøíte mezi milovníky psù nebo si jen chcete 
zpøíjemnit víkend, nenechte si ujít oblastní speciální 
výstavu nìmeckých ovèákù, která se uskuteèní v so- 
botu 15. kvìtna od 9.00 hod. ve sportovním areále ZŠ 
Masarykova Ostrov. K vidìní budou štìòata ve vìku 
od šesti mìsícù až po dospìlé psy nad osm let. 
Hodnocení se zhostí Lutz Wischalla, který v Nìmecku 
patøí mezi pøední rozhodèí posuzující na akcích 
nejvìtšího významu. I pøesto, že nìmecký ovèák patøí 
mezi nejrozšíøenìjší plemeno svìta, má stále co nabíd- 
nout a svou mechanikou pohybu ve výstavním kruhu 
dokáže strhnout pozornost pøihlížejících. 
Více na: www.veserice.estranky.cz 

Za podpory Nemocnice Ostrov poøádá oddíl 
orientaèního bìhu Slovan Karlovy Vary závod 
s názvem Park Sprint. 

Závod je urèen nejen registrovaným závodníkùm, ale 
také amatérùm všech vìkových kategorií. Zapojit se 
tedy mohou dìti, dospìlí i senioøi. Všichni závodníci 
jsou vítáni. Závod se koná 29. kvìtna. Prezence je do 
12.00 hod., samotný závod zaèíná ve 13.00 hod., 
výsledky budou vyhlášeny mezi 16.00 a 17.00 hod. 
Více na: www.hotelsoft.estranky.cz 
nebo: www.nemostrov.cz 

Fotbalový miniturnaj za úèasti takových hvìzd, 
jako je napø. Horst Siegl, pøedseda ÈMFS Ivan 
Hašek, Pavel Kuka, Láïa Vízek a další, se usku- 
teèní 30. kvìtna od 14.00 hod. na Zimním 
stadionu v Ostrovì. 

Zhlédnete nejen zajímavou podívanou, ale také 
pøispìjete dobré vìci, protože výtìžek z akce (ze 
vstupného) bude vìnován na charitativní úèely. 

Sport
Karate  MDDM  Ostrov

žení na: honzalisy@seznam.cz (tel. 732 926 156) nebo 
místopøedsedovi na: fjw@volny.cz (tel. 603 209 270). 
Pøedem dìkujeme za podporu naší myšlenky a tìšíme 
se na budoucí spolupráci. 

Bude v Ostrovì rozhledna?

Jan Lisý, pøedseda 

Výstava nìmeckých ovèákù

Martin Zrubek, pøedseda ZKO Ostrov-Veseøice  

Závod v orientaèním bìhu 

ke zkoušce. Ještì jednou bych rád touto cestou 
podìkoval rodièùm za podporu a všem cvièencùm za 
výkon, který podali. Ivo Hodík, 2. Dan, ved. odd. 

Andrea Zvolánková, tisková mluvèí NO

Eva Zekuciová

Proè atlety neuvidíte závodit

Odpoledne plné hvìzd

Libor Bílek, pøed. OS Ribi z Atlantisu

Prima Horseland

Turnaj v badmintonu

 Jiøí Mácha

Denisa Paèanová

Foto: František Matouš
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