
jedno kino. Obnova divadelního sálu bude probíhat tak, 
aby nenarušila obvyklou divadelní sezónu, a v žádném 
pøípadì nebude omezen prùbìh tradièního Dìtského 
filmového a televizního festivalu Oty Hofmana. Naopak, 
již letošní zimu zjistí návštìvníci výrazné zlepšení tzv. 
tepelné pohody. V roce 2012 pak bude dokonèeno 
divadélko Toèna a zkušebny. Ke konci celé akce se 
uskuteèní také rekonstrukce elektroinstalace ve velké èásti 
spoleèenských prostor. 

Jako „køest“ novì instalovaných sedaèek na balónì 
divadelního sálu a podìkování za trpìlivost s kom- 
plikacemi, kterým se pøi takové rozsáhlé akci urèitì 
nevyhneme, již dnes pøipravujeme do divadelního 
sálu Domu kultury výjimeèné hudební nebo 
divadelní pøedstavení. 

Z øady majitelù a pánù mìsta 
a panství Ostrov se jako 
první objevují již na zaèátku 
13. stol. Hrabišici, páni z Bíli- 
ny, Oseka, pozdìji z Rýzm- 
burka. První zaznamenaný 

z nich, Všebor, patøil nepochybnì k pøe- 
myslovské knížecí družinì, jejíž vý- 
znamní èlenové dostávali odmìnou za 
své, také vojenské služby do držby pù- 
du i s rolníky, kteøí na ní pracovali. 

Èást výnosù dostával panovník. Všebor 
holdoval r. 1034 knížeti Bøetislavovi, jeho 
syn Kojata dostal v roce 1061 do držby 
bílinské panství. Další pøíslušník rodu je 
zaznamenán až za knížete Boøivoje II. 
v prvním desetiletí 11. stol. Za vlády Vla- 
dislava II. (1140-1172), po roce 1158 èes- 
kého krále, dostávala tehdejší elita propùj- 
èenou pùdu do trvalého majetku a názvy 
lokalit pøijímali jejich páni jako své pøídom- 
ky. Hrabišici zastávali i tehdy významné 
úøady a rozmnožovali své majetky. Sídlem 
rodu byl zøejmì Osek. Slavek I., zvaný 
Veliký (1188-1226), byl komoøím Pøemysla 
Otakara I. a povolal do Oseka valdsaské 
cisterciáky, kteøí zde založili klášter. Jeden 
z románských portálù klášterního kostela 
má svou obdobu právì v portálu ostrov- 
ského kostela sv. Jakuba Vìtšího (1226), 
nad nímž mìl osecký klášter patronát.
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Redakèní uzávìrka pøíspìvkù do 
pøíštího èísla je 11. dubna!

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

Rekonstrukce Domu kultury zaèíná Rod Hrabišicù panoval 
i v Ostrovì

Pokraèování na stranì 11

Dùm kultury patøí k životu obèanù v Ostrovì již dlouhou øádku let.                                                                                            Foto: Archiv DK Ostrov

Ing. Marek Poledníèek, øeditel Domu kultury

Nejvìtší obnova Domu kultury, jaká se uskuteèní za celou dobu jeho existence, vypukne již za necelý mìsíc. 
Do této rozsáhlé rekonstrukce našeho kulturního stánku bude zahrnuta støecha, vestavba výtahu z prostoru 
nynìjších šaten pro veøejnost na pøedsálí, výmìna sedaèek na balkónì divadelního sálu. V prostoru pod 
jevištìm  vznikne  nový spoleèenský prostor: divadélko Toèna. V bezprostøední blízkosti budou do skladu kulis 
vestavìna dvì podlaží a vzniknou tak zkušebny pro hudební skupiny a zázemí pro další kulturní aktivity. Krom 
viditelných zmìn bude provedena i rekonstrukce øady technického zaøízení, jako napøíklad vìtrání a vytápìní 
kinokavárny a pøedsálí spoleèenského sálu. V rámci tohoto projektu dojde k modernizaci celého systému 
øízení a regulace. 

Celkové rozpoètované náklady na tuto akci èiní 27 milionù 
505 tisíc 918 Kè. Pøesná èástka však bude známa až po 
ukonèení výbìrového øízení. Jak již bylo uvedeno v mi- 
nulosti, mìsto Ostrov na tuto akci (Dùm kultury Ostrov - 
centrum pro kulturu, vzdìlávání a volný èas), získalo dotaci 
ve výši 21 milionù 628 tisíc 432 Kè z prostøedkù 
Regionálního operaèního programu regionu soudržnosti 
Severozápad. Jednotlivé projekty rekonstrukce a moder- 
nizace Domu kultury se pøipravují od roku 2004. Cílem 
projektu je pøemìna Domu kultury v moderní centrum pro 
kulturu, vzdìlávání a volný èas. Každá rekonstrukce má 
svùj jedineèný smysl, pøièemž nìkteré pøispìjí k vìtší 
efektivitì provozu a nìkteré smìøují spíše ke zvýšení kom- 
fortu a spokojenosti návštìvníkù.

Celá akce bude zahájena v mìsíci kvìtnu. Pro zaøízení 
staveništì bude vyèlenìna èást pøíslušného parkovištì 
(smìrem k restauraci Družba). Jednotlivé etapy rekon- 
strukce jsou naplánovány tak, aby práce pokud možno co 
nejménì omezovaly provoz a akce poøádané v Domì 
kultury. Naší snahou bude, aby vždy promítalo alespoò 

Hasièi Ostrov 

Jarní úklid 

Ostrovské školy 

Rozhovor s Pavlem Beranem 

Regionbeat 

Program kina 

Ostrovské soukání 

Volný èas 

Rady zahrádkáøùm 
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Aktuality z Nemocnice Ostrov 
Komplexní stavební opravy pravé èásti gyne- 
kologicko-porodnického oddìlení vèetnì novo- 
rozeneckého oddìlení byly zahájeny 15. ledna 
a ukonèeny 13. bøezna 2011. 

Souèástí stavebních oprav byla komplexní výmìna inže- 
nýrských sítí, vodoinstalace, elektroinstalace a vytápìní 
napojeného na nový centrální rozvod. Pro zkvalitnìní 

poskytovaných slu- 
žeb bylo oddìlení 
vybaveno potøeb- 
nou VZT  technikou. 
Na každém pokoji 
je nyní nové sociální 
zaøízení. Provedeny 
byly rozvody TV sig- 
nálu a na každém 
pokoji je možnost 

pøipojení na internet. Novì jsou na oddìlení ètyøi nad- 
standardní pokoje. Kompletnì byla vymìnìna okna 
a vstupní dveøe. Interiéru se dostalo nových omítek, 
maleb i podlahových krytin. Zázemí klientù i personálu 
bylo vybaveno novým nábytkem vèetnì novorozenec- 
kých postýlek. Náklady se pohybují okolo 10 milionù 
korun. Nyní probíhá malování a pokládka lina v levé 
èásti gynekologicko-porodnického oddìlení. Ostatní 
stavební práce budou v této èásti zahájeny na konci 
letošního roku.

Dìkujeme všem našim pøíznivcùm za podporu 
v projektu „Co nás baví“. Bohužel se nepodaøilo 
sehnat potøebných 850 tisíc korun (skonèili jsme 
na èástce o sto tisíc menší), zatím se podaøilo 
situaci vyøešit odkladem nákupù na tento rok. 
Období krize pøekonáváme jen velice tìžko za 
vypìtí všech sil. Novou ranou pod pás se nyní 
stala dorovnaná sazba DPH, bude to Macík stát 
o ètyøi až pìt tisíc korun mìsíènì více než dosud. 

Proto prosím všechny, kteøí kupují a posílají vìcné dary, 
zamìøte se na vìci, kde nastane zmìna DPH. Jsou to 
asi aktuálnì dìtské pleny. Pochybuji o tom, že se 
podaøí deficit srovnat novými dary, naopak oèekáváme 

Nezvládáte øešit své dluhy? Nevíte, 
na jaké dávky máte nárok? Bojíte 
se jednat s úøady? Mají vaše 
dìti problémy ve škole? Požádejte 
o pomoc, radu èi podporu terénní 
sociální pracovnice sokolovské po- 
boèky obecnì prospìšné spoleè- 

nosti Èlovìk v tísni, které v rámci Terénních programù 
a Sociálnì aktivizaèní služby pomáhají jednotlivcùm 
i rodinám s dìtmi v nepøíznivé sociální situaci. Progra- 
my a služby zahrnují bezplatné sociální i právní pora- 
denství, pomoc pøi hledání zamìstnání a bydlení, do- 
provody na úøady, soudy a jiné instituce. Poskytují též 
poradenství v oblasti dluhù, exekucí, dùchodù, hospo- 
daøení s penìzi a rodinného prostøedí, pomoc pøi za- 
jiš�ování vhodných aktivit pro dìti nebo zprostøed- 
kování kontaktu na jakoukoliv jinou organizaci. Kromì 
tìchto služeb nabízí Èlovìk v tísni rodinám s dìtmi také 
Program vzdìlávání, pøi nìmž dobrovolníci z øad stu- 
dentù støedních a vysokých škol docházejí pravidelnì 
jednou týdnì do rodin a pomáhají dìtem s domácími 
úkoly èi pøípravou do školy. Tímto zpùsobem mohou 
být pøekonány bariéry neumožòující správné vzdìlá- 
vání dìtí z dùvodu nevyhovujícího zázemí k mi- 
moškolní pøípravì, nedostatku podnìtù k samostat- 
nému vzdìlávání nebo nízkému vzdìlání rodièù. Cílem 
je zlepšit školní prospìch douèovaných dìtí a zabránit 
pøedèasnému ukonèení jejich školní docházky.

Spoleènost Èlovìk v tísni, o. p. s. pùsobí v Karlovarském 
kraji od roku 2001. V Ostrovì a v Jáchymovì bìhem tøí 
let využilo jejích služeb pøes 60 rodin a 100 jednotlivcù. 
V nedávné dobì rozšíøila tato poboèka pùsobnost i do 
Hroznìtína, Merklína, Nejdku, Horní Blatné, Perninku 

Jednotka zasahovala celkem u 14 událostí, 
z nichž bylo osm požárù, tøi dopravní nehody 
a po jednom výjezdu na technickou pomoc, dále 
jeden únik látek a planý poplach. 

První únorový výjezd byl 4. února kolem pùlnoci na 
požár zahradní chatky v Dalovicích, další výjezdy byly 
pøevážnì k požárùm trávy. Spoleènì s jednotkou HZS 
KV jsme zasahovali u dopravní nehody cisterny pøe- 

pravující PHM v Merklínì, kde cisterna sjela ze silnice 
do pøíkopu (došlo k úniku provozních náplní z tahaèe 
cisterny). Zasahovali jsme také spoleènì s jednotkou 
HZS Klášterec nad Ohøí pøi požáru kotelny rodinného 
domu v Boèi, k požáru zøejmì došlo odlétnutím jiskry 
mezi palivové døevo, dále jsme byli vysláni k požáru 
bytu v Lidické ul. v Ostrovì, prùzkumem bylo zjištìno, 
že šlo o pøipálené potraviny na sporáku, spoleènì s ná- 
mi byla vyslána i jednotka HZS KV. Dne 24. února byl 
ohlášen vycházející kouø z fary v Ostrovì, na místo byly 
vyslány jednotky SDH Ostrov, Hájek a HZS KV, jed- 
notka Ostrov provedla prùzkum fary na Malém ná- 
mìstí a jednotka HZS KV se pøesunula na faru na 
místním høbitovì, prùzkumem nebyl zjištìn žádný po- 
žár ani kouø, výjezd byl pøehodnocen jako planý po- 
plach. Zasahovali jsme ještì u dopravní nehody 
v Damicích a v Horním Žïáru. Naši pomoc si vyžádala
i ZZS Ostrov, kdy bylo tøeba pomoci s transportem 
pacienta. Únor jsme ukonèili výjezdem na rozsáhlý 
požár strništì v Karlových Varech Èankovì. 

Spoleènost Èlovìk v tísni tøetí rok v Ostrovì
a Abertam. Problémy, se kterými se sociální terénní 
pracovníci setkávají, jsou pøedevším nezamìstnanost, 
bytová situace a zadluženost. Zmínìné faktory èasto 
zpùsobují uzavøený kruh životních problémù, do kte- 
rých se mùže každý obèan dostat velmi snadno a jen 
málokdo se z nìj dokáže vymanit. Klienti se dennì 
potýkají se sociálním vylouèením, diskriminací, pøed- 
sudky. Ekonomická krize stále více dopadá na sociálnì 
slabé obèany i støední vrstvu populace. Sokolovská 
poboèka Èlovìka v tísni proto spolupracuje s místními 
obecními úøady, s Krajským úøadem Karlovarského 
kraje a dalšími institucemi. Na svou èinnost èerpá 
dotace z fondù Evropské unie, jako jsou Evropský 
sociální fond Operaèní program Vzdìlávání pro kon- 
kurenceschopnost a Evropský sociální fond indivi- 
duálního projektu Karlovarského kraje. 

V Ostrovì lze v pøípadì zájmu navštívit terénní sociální 
pracovnice z organizace Èlovìk v tísni v budovì 
místního Finanèního úøadu v Klínovecké ul. 998 
(kanceláø dveøe è. 2). Pracovnice lze kontaktovat i pro- 
støednictvím internetové pošty nebo telefonem. 

Kontakty: 
Danuše Lichtenbergová (Terénní programy pro 
jednotlivce), tel. 739 320 642, 
e-mail: danuse.lichtenbergova@clovekvtisni.cz 
Bc. Alexandra Farkalinová (Sociálnì aktivizaèní služby 
pro rodiny s dìtmi), tel. 739 220 903, 
e-mail: alexandra.farkalinova@clovekvtisni.cz 
Jana Maxová, Dis. (Sociálnì aktivizaèní služby pro 
rodiny s dìtmi), tel. 739 320 762, 
e-mail: jana.maxova@clovekvtisni.cz
 

Chirurgický workshop
Workshop vìnovaný laparoskopickým operacím 
tøíselných kýl, zamìøený na originální metodu TAPP 
(transabdominální preperitoneální plastika) s použitím 
samoadhesivních polovstøebatelných sí�ek Parietene 
Progrip se uskuteènil na chirurgickém oddìlení ostrov- 
ské nemocnice 17. bøezna. Od loòského srpna, kdy 
byla na chirurgickém oddìlení Nemocnice Ostrov 
provedena první operace v ÈR touto metodou, bylo 
do konce letošního ledna provedeno celkem 27 
výkonù. Vedle dnes již klasických operací TAPP, pøi 
kterých je sí�ka fixována v oblasti tøíselného kanálu 
titanovými klipy, transparietálními stehy èi tkáòovým 
lepidlem, mají ostrovští chirurgové v rejstøíku ještì další 
metodu s použitím trojrozmìrné sí�ky 3DMax, která 
rovnìž nevyžaduje fixaci. Nové metody minimalizují 
možnost poranìní cévních a nervových struktur 
v oblasti tøíselného kanálu pøi aplikaci klipù a také riziko 
bolestivých pooperaèních stavù. Od ledna 2010 do 
konce ledna 2011 bylo na chirurgickém oddìlení NO 
provedeno již 125 laparoskopických operací tøíselných 
kýl, z nich 69 s použitím nových typù sí�ek. Chirurgický 
workshop probíhal na operaèních sálech, kde byl 
úèastníkùm semináøe pøedveden operaèní postup 
s aplikací sí�ky Parietene Progrip. 

Zvíøecí azyl Macík informuje
snížení pøíjmù o dalších 10 %. Bohužel, já ani manžel již 
nemùžeme pomoci. Platíme vodu, elektøinu, telefon 
a vìtšinu stavebního materiálu pro celý Macík. Bude- 
me opìt muset pozastavit pøíjem zvíøat na uvolnìná 
místa. Bude to platit pro všechna zvíøata kromì volnì 
žijících druhù, které budeme i nadále pøijímat bez 
omezení. Je velká škoda, že naše kapacita bude muset 
zùstat nevyužita, ale jiné východisko zatím nevidíme. 

Kompenzace ani dotace ze strany státu nebo EU pro 
organizace našeho typu nejsou možné. Naše výsledky 
hospodaøení za loòský rok: pøíjmy 750 001 Kè, náklady 
755 594 Kè, zùstatek 5593 Kè. 

Andrea Zvolánková, tisková mluvèí NO

Hana Šimková

Ostrovský mìsíèník vydává Dùm kultury Ostrov 
v nákladu 7900 kusù mìsíènì.
Distribuce je zdarma do každé ostrovské domácnosti.
Redakèní uzávìrka pøíspìvkù do pøíštího èísla je 11. dub- 
na, uzávìrka pro pøíjem reklam 14. dubna. 

Grafická úprava, zlom: Anna Bílková
Tisk: František Beran, Tiskárna BMT, Varšavská 2, Karlovy Vary
Šéfredaktor: Ing. Aneta Hoffmeisterová, editace, korektury: 
Irena Janeèková
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Inzerce: bilkova@dk-ostrov.cz (tel. 353 800 525) 

V únoru se v Ostrovì narodilo sedm dìtí, zemøelo osm 
obèanù. Manželství uzavøely dva páry. K trvalému 
pobytu ve mìstì se bìhem února pøihlásilo 20 osob, 
odstìhovalo se jich 18. Celkovì tedy ve mìstì pøibyl 
jeden obèan. Prùmìrný vìk ostrovských obyvatel 
v únoru 2011 byl 41,24 let. Celkový poèet obyvatel 
hlášených v Ostrovì (vèetnì pøilehlých obcí) k 28. úno- 
ru 2011 byl 16 961. 
 

Milan Kuna, JSDH Ostrov

Zmìna stavu obyvatel 
mìsta Ostrova v únoru 2011

Matrika MÚ Ostrov 

Alexandra Farkalinová 

Ostrovští hasièi v únoru
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Kontejnery budou pøistaveny vždy od pátku do 
úterý a jsou urèeny pro objemný odpad z domác- 
ností (napø. nábytek, koberce, døevo, kovy aj.).

1.dubna: 

8. dubna: 

2. dubna  - Zastávky:

Dolní Žïár (za autoopravnou, pøed mùst- 
kem u statku), Hluboký (u trafa), Horní Žïár 
(u obchodu, u zastávky, køiž. Hluboký za trafem), 
Kfely (odboèka, zastávka, støed), Vykmanov

Maroltov, Kvìtnová (obchod, paneláky), 
Moøíèov

Kontejnery nejsou urèeny pro: Sklo, plasty a papír 
(patøí do nádob na separaci), stavební odpad (sbìrný 
dvùr, øízená skládka), výrobky podléhající zpìtnému 
odbìru, tj. veškeré velké a malé elektrospotøebi-
èe (lze je odevzdat 2. dubna pøi svozu elektro- 
spotøebièù), pneumatiky (sbìrný dvùr), nebezpeèné 
odpady (lze je odevzdat 2. dubna pøi svozu nebez- 
peèného odpadu).

Svoz nebezpeèného odpadu a elektrospotøebièù 
Na stanovištì pøijedou dvì vozidla Marius Pedersen 
a. s. Obsluha prvního vozidla bude osobnì pøebírat 
nebezpeèný odpad od obèanù, obsluha druhého 
vozidla pouze elektrospotøebièe. Obì vozidla se zdrží 
na stanovišti 20 minut. 

Hluboký (u trafa) 8.00- 8.20
Horní Žïár (RD za trafem) 8.30-8.50
Horní Žïár (U Václava) 9.00-9.20, Dolní Žïár 
(u autoopravny) 9.50-10.10, Kfely (odboèka u pane- 
láku) 10.20-10.40, Kfely (zastávka cyklotrasy) 
10.50-11.10, Moøíèov (námìstí) 11.30-11.50, Kvìt- 
nová (obchod) 12.20-12.40, Kvìtnová (paneláky) 
12.50-13.10, Maroltov 13.20-13.40

Èištìní komunikací se uskuteèní v dobì od 5. dub- 
na do 23. èervna, vždy od 7.00 do 15.00 hod. 
V jednotlivých ulicích bude v pøedstihu umístìno 
dopravní znaèení. Žádáme majitele vozidel, aby je po 
dobu blokového èištìní pøeparkovali. Ihned po vy- 
èištìní komunikací a odstranìní znaèení zde budou 
opìt moci parkovat. Postup Mìstské police Ostrov pøi 
nerespektování dopravního znaèení ze strany øidièe: 
Uložení blokové pokuty na místì do výše 2000 Kè; 
bude-li øidiè nepøítomen, naøídí strážník odtažení 
vozidla. Pøestupce se dostaví na služebnu MP, kde mu 
bude uložena bloková pokuta, vyzvedne si odtažené 
vozidlo a uhradí poplatek za odtažení a ostrahu vozidla 
(viz. Naøízení mìsta è.4/2009). 

Termíny blokového èištìní
5. dubna:  Kollárova. 6. dubna:  Masarykova (Hlavní-
Severní), Severní. 7. dubna: Májová (Kollárova-
Štúrova), Palackého. 12. dubna: Hlavní (Jáchymovská-
Štúrova). 13. dubna: Jungmannova, Lidická 
(Jáchymovská-Masarykova), Šafaøíkova. 14. dubna: 
Družební, Zahradní. 19. dubna: Seifertova, Lidická 
(Klínovecká-Masarykova). 20. dubna: Halasova, 
Lipová, Klínovecká. 21. dubna: Krušnohorská 
(Jáchymovská-Klínovecká, za Krušnohorem, Hornická. 
26. dubna: Lesní, Jedlová, Habrová, Topolová, 
Smrková. 27. dubna: Máchova, Dukelských hrdinù, 
Èapkova. 28. dubna: Odborù, Nejedlého, Studentská.
3. kvìtna: Nádražní-Krátká. 4. kvìtna: Krušnohorská 
(od Klínovecké), horní Klínovecká. 5. kvìtna:  
Dvoøákova, Alšova, Na Kopci, Hluboký. 10. kvìtna: 
Sládkova, Na Pøíkopì, Nad Nádražím. 11. kvìtna: 
Staré námìstí, Šlikova, Jiráskova. 12. kvìtna: Dlouhá, 
Žižkova, Malé námìstí. 17. kvìtna: Klášterní, Školní, 
Staromìstská. 18. kvìtna: Hroznìtínská, Bezruèova. 
19. kvìtna: Sukova, Smetanova, Moøíèov. 24. kvìtna: 
Jáchymovská. 25. kvìtna: horní Lidická, Vykmanov. 
26. kvìtna: Lidická (od Klínovecké), Tylova. 31. kvìtna: 
Klicperova, Komenského, Myslbekova.
1. èervna: Mánesova, S. K. Neumanna. 2. èervna: 
Vanèurova, zimní stadión. 7. èervna: Štúrova, U Ne- 
mocnice, Pod Køížkem. 8. èervna: Luèní, Májová 
(Štúrova-Borecká). 9. èervna: Horská, Borecká. 
14. èervna: Hlavní (od Štúrovy po Dùm s peèova- 
telskou péèí). 15. èervna: U Koupalištì, Kfely. 
16. èervna: Dolní a Horní Žïár. 21. èervna: Mírové 
námìstí sever (parkovištì). 22. èervna: Mírové námìstí 
jih (parkovištì), Brigádnická. 23. èervna: Kvìtnová, 
Maroltov. 

Ulice neuvedené v tomto seznamu budou èištìny 
bez celodenních uzavírek. 

Velkoobjemové kontejnery budou pøistaveny 
vždy od pátku odpoledne do úterních ranních 
hodin. V nìkterých pøípadech dle požadavku i ve 
všední dny. Žádáme obèany, aby odpady neuklá- 
dali na stanovištích pøed pøíjezdem kontejneru 
a rovnìž tak po jeho odvezení. Bude to posuzo- 
váno jako nepøípustné zakládání èerné skládky. 

8. dubna:

13. dubna:

15. dubna:

22. dubna:

29. dubna:

4. kvìtna:

6. kvìtna:

13. kvìtna: 

20. kvìtna:

Termíny:
 Dvojdomky (Dukelských hrdinù, Odborù, 

Nejedlého, Sládkova, u èp. 615) 
 Jáchymovská èp. 801-3, 201-3, Žižkova, 

Dlouhá (Staré námìstí), Sukova-Smetanova
 Kollárova. 20. dubna: BD èp.1325-6, 

1327-8, 1250-3,1332-4
 Severní, Masarykova, Májová, Štúrova 

(15. etapa) 
 Jungmannova, Družební, Šafaøíkova 

(4. etapa) 
 Na Kopci, Staromìstská, Nad Nádražím, 

Moøíèovská 
 Lidická naproti BPO, Seifertova, 

Halasova, Lipová, Krušnohorská 
Masarykova, Štúrova, Palackého, Luèní 

(9. a 10. etapa)
 11. etapa u tøídìného odpadu (èp. 842, 

U pøíležitosti dvacátého výroèí 
Charity Ostrov pøipravujeme 
koncert èeského houslového 
virtuosa Jaroslava Svìceného, 
který se uskuteèní dne 7. kvìt- 

na 2011 v 18.00 hodin v kostele sv. Michaela 
a Panny Marie Vìrné v Ostrovì. 

V našem mìstì se opakovanì vyskytl problém 
s umis�ováním doèasných reklamních zaøízení typu 
„A“ na pozemcích ve vlastnictví mìsta Ostrov. 
Zastupitelstvo mìsta Ostrov na svém lednovém 
zasedání vydalo Obecnì závaznou vyhlášku 
è. 2/2011 o místním poplatku za užívání veøejného 
prostranství s nabytím úèinnosti od 1. února 2011. 

Odbor majetku mìsta pøi svých rozhodnutích vychází ze 
Zákona è. 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném 
znìní a ze zmínìné vyhlášky. Na tomto základì jsou 
stanoveny poplatky za umístìní reklamního zaøízení 
typu „A“ ve mìstì Ostrov, za každý i zapoèatý m2 a za 
každý i zapoèatý den: 

Jednodenní 20 Kè za m2/den
Týdenní paušální èástka 100 Kè za m2/týden 
Mìsíèní paušální èástka 300 Kè za m2/mìsíc 
Roèní paušální èástka 2000 Kè za m2/rok 

Doporuèujeme využít výhodných roèních poplatkù za 
uvedené reklamní zaøízení, kdy denní poplatek èiní cca 
5,50 Kè/m2. Upozoròujeme, že nelze sluèovat zvláštní 
užívání veøejného prostranství a nájemné za užívání 
nebytového prostoru! 

Mìstská knihovna Ostrov vyhod- 
notila Ètenáøe roku 2010 takto: 
v kategorii dìtí zvítìzila Jiøinka Nhung 
H. Nguyenová, v kategorii dospìlých 

Rùžena Ambrožová. Slavnostní pøedání cen se usku- 
teènilo 21. bøezna v 15.00 hod. v Hudebním oddìlení 
knihovny. 

Blokové èištìní mìsta

Jarní úklid v Ostrovì 

835, 825), Klicperova (7. etapa) 
 Horská, Borecká, U Koupalištì-Hlavní 

(12. etapa), RD Pod Køížkem (Lesní-Jedlová-
Habrová-Topolová-Smrková)

 Mánesova, S. K. Neumanna, Vanèurova 
(13. etapa), Myslbekova, Lidická zadní (od èp.1212 
k ul. Vanèurova)

Kontejnery jsou urèeny pro objemný odpad 
z domácností, napø. nábytek, koberce, døevo, 
kovy aj. 
Do kontejnerù nepatøí: Sklo, plasty a papír (patøí do 
nádob na separaci), stavební odpad (sbìrný dvùr, 
øízená skládka), výrobky podléhající zpìtnému odbì- 
ru, tj. úplné elektrospotøebièe, napø. televize, chlad- 
nièky, mrazáky, praèky, myèky, sušièky, sporáky, 
mikrovlnné trouby, vysavaèe, digestoøe, parní èistièe, 
žehlièky, fritovací hrnce, kávovary, fény, holicí stroj- 
ky, kuchyòské roboty, rychlovarné konvice, elektric- 
ké náøadí, el. zahradní náøadí, poèítaèe, monitory, 
elektrické hraèky, svítidla a záøivky ad. (lze odevzdat 
9. dubna pøi svozu elektrospotøebièù), pneumatiky 
(sbìrný dvùr), nebezpeèné odpady jako tonery, ole- 
jové filtry, absorpèní èinidla, rozpouštìdla, barvy, 
lepidla, pryskyøice, akumulátory, oleje a tuky, moto- 
rové oleje, fotochemikálie, obaly obsahující zbytky 
látek ad. (lze odevzdat 9. dubna pøi svozu ne- 
bezpeèného odpadu).

Svoz nebezpeèného odpadu a elektrospotøebièù 

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

27. kvìtna:

3. èervna:

9. dubna - Zastávky:

Jarní úklid v místních èástech 
mìsta Ostrov

Lumír Pála, ved. Odboru SMM

Lumír Pála, ved. Odboru SMM

Lumír Pála, ved. Odboru SMM

Ètenáø roku 2010

20 let pùsobení Charity 
v Ostrovì

Poplatky 
za doèasnou reklamu 

Václav Rada, ved. Odboru MM

Mgr. Irena Leitnerová, øed. MK

Mgr. Tomáš Fexa, øed. OCHO

Mìsto Ostrov hospodaøilo loni s celkovými pøíjmy 
561 mil. 979 tis. Kè. Oproti upravenému rozpoètu, 
kde celkové pøíjmy èinily 586 mil. 014 tis. Kè, byly 
pøíjmy plnìny na 95,9 %. Bìžné pøíjmy vèetnì 
pøevodù prostøedkù z fondù mìsta do rozpoètu se na 
celkových pøíjmech podílely 87 % a èinily 488 mil. 
684 tis. Kè. Na kapitálové pøíjmy pøipadlo 13 % 
z celkových pøíjmù a byly ve výši 73 mil. 693 tis. Kè, 
z toho 70 mil. 495 tis. Kè tvoøily investièní dotace.

Celkové výdaje mìsta èinily 506 mil. 354 tis. Kè, 
oproti upravenému rozpoètu byly plnìny na 86 %, 
neèerpání schválených výdajù se pøedevším týká 
stavebních akcí. Bìžné výdaje (provoz mìsta, opravy, 
údržba) èinily 339 mil. 974 tis. Kè a kapitálové výdaje 
(investièní akce) 166 mil. 380 tis. Kè. Nejvìtší inves- 
tièní akce pøedstavovaly projekty Historický Ostrov 2, 
Rozvoj infrastruktury pro kulturu a volný èas a rekon- 
strukce mateøských škol. Èást prostøedkù z nereali- 
zovaných výdajù bude pøevedena do rozpoètu 
r. 2011, jedná se o rozpracované velké opravy, 
investièní akce, projektové dokumentace a studie. 
Hospodaøení mìsta 2010 skonèilo pøebytkem pøíjmù 
nad výdaji ve výši 55 mil. 625 tis. Kè. 

Hospodaøení mìsta 
v roce 2010

Ing. Jiøí Bárnet, ved. Odboru fin. 
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Zprávy ze škol

V bøeznu jsme ve škole pøivítali zástupce dìtí 
z osmi základních praktických a speciálních škol 
Karlovarského kraje, kteøí pøijeli porovnat své 
dovednosti v oblasti ovládání poèítaèe. Už pár let 
totiž poøádáme okresní i krajské kolo soutìže 
Umíme to s poèítaèem. 

Letos si nejlépe vedli žáci z Kynšperku nad Ohøí, druhé 
místo patøilo Chodovu, tøetí byli soutìžící z Habartova. 
Stupnì vítìzù byly tedy zcela obsazeny úèastníky 
z okresu Sokolov, na naše žáky zbylo ètvrté místo. 

Na okresní soutìž Prak- 
tická dívka v Karlových 
Varech se pøipravovaly 
žákynì II. stupnì. Zápo- 
lící dívky musely proká- 
zat zruènost pøi zhoto- 
vování šperkù, pøípravì 
pokrmù, stolování a na- 
víc pøesvìdèit též o tom, 
že jsou šikovnými ná- 
vrháøkami spoleèenských 

šatù. V rámci environmentální výchovy se konala 
soutìž Eko-móda. Jak název napovídá, její dùležitou 
souèástí byla pøehlídka modelù vyrobených z odpa- 
dových materiálù. Porota tvoøená pedagogy a zástupci 
jednotlivých tøíd hodnotila originalitu, zajímavost i ná- 
roènost modelù. Dùležitým mìøítkem byl i zpùsob 
pøedvedení za doprovodu hudby a mluveného slova. 
Z celé pøehlídky vznikla zajímavá prezentace. Ohodno- 
ceni byli jednotlivci i nejúspìšnìjší tøída. 

V závìru mìsíce se naši sportovci vydali do Žlutic na 
meziškolní utkání ve florbalu. Žáci ovšem také nesmìjí 
zapomínat na jejich prvoøadý úkol: uèit se. V dubnu 
jsou zváni jejich rodièe do školy, aby se mohli v rámci 
tøídních schùzek informovat o prospìchu a chování 
svých dìtí. Blížící se Velikonoce pøipomínáme hlavnì 
v hodinách pracovního vyuèování a ve výtvarné vý- 
chovì, a to tematickým zamìøením prací. Výrobky 
jako zdobené kraslice a výkresy jistì najdou své místo 
na výstavce ve školní galerii. 

V jarních mìsících je kalendáø soutìží a olympiád 
napìchovaný k prasknutí. Sítem okresních i kraj- 
ských kol projdou opravdu jen nejzdatnìjší. Øada 
z nich je také z našeho gymnázia. 
Velikou radost máme z umístìní vítìzù druhé kategorie 
Olympiády v anglickém jazyce, kteøí obsadili první tøi 
místa v poøadí: Eva Pincová, Jakub Štoèek (oba kvarta A) 
a Jan Šugar (tercie A). Na úspìchy z minulých let jsme 
navázali také v okresním kole Zemìpisné olympiády. 
Lukáš Tamchyna (sekunda A) ve výsledkové listinì kate- 
gorie B zanechal za sebou všech 14 soupeøù a jako vítìz 
postoupil do kola krajského. Jiøí Klùc (tercie A) obsadil 
v kategorii C tøetí místo. Na nejvýraznìjší úspìch jsme 
dosáhli v kategorii D, která zahrnuje všechny roèníky 
støedních škol. Obì postupová místa obsadili naši stu- 
denti: Petra Jílková (oktáva A) s pøehledem zvítìzila 
a Èenìk Maléø (sexta A) byl na druhém místì. 
Úspìšnou výpravu doplnila šestým místem v okrese 
Anna Matuštíková (sexta A). Chceme také srdeènì 
poblahopøát studentùm, kteøí zastupovali naše gymná- 
zium na olympiádách z nìmeckého jazyka a umístili se 
na skvìlých postech: Dominika Dvoøáková získala první 
místo, Adriana Považanová tøetí místo (obì z kvarty A). 
V okresním kole zvítìzil také David Nguyen ze sexty A, 
Anna Hoffmanová ze septimy B obsadila ètvrté místo. 
Vedle vavøínù z olympiád nás také velmi tìší, že naši 
studenti dovedou pomoci druhým. Øadu let se zúèast- 
òují nebo sami poøádají dobroèinné sbírky. Z podob- 
ného soudku je i spolupráce s ostrovskou nemocnicí. 
Více než dvacet žákù pøedevším sekund, dále pak prim 
a kvart se rozhodlo obìtovat svùj èas a bìhem dvou 
víkendù vyzdobilo prostory pediatrického oddìlení ne- 
mocnice. Malovalo se jak na stìny, tak i na skloke- 
ramické obklady. Zkrášleny byly èekárny ambulance, 
ètyøi pokoje pacientù a prostory sociálního zaøízení. 
Malíøi mìli skvìlý pocit, když na tváøích dìtských 
pacientù vidìli úsmìv. „Tìšilo mì vidìt tu jiskøièku 
v dìtských oèích. Jako kdyby je po dlouhé dobì na- 
vštívila maminka. Když je svìt kolem barevnìjší, èas 
i v nemocnici pøeci jenom rychleji a veseleji utíká,“ 
dodává sekundánka Tereza. 

Strážníci zjistili celkem 316 pøestupkù a uložili za 
nì sankce v celkové výši 22 950 Kè. Z toho bylo 272 
pøestupkù v dopravì a 44 pøestupkù na úseku 
veøejného poøádku. V 10 pøípadech øešili strážníci 
porušení vyhlášky o volném pohybu a chovu psù. 
Dále øešili 133 oznámení obèanù, doruèili 34 
písemností a v 17 pøípadech spolupracovali s PÈR, 
hasièi èi pracovníky MìÚ Ostrov.

Mìstská policie Ostrov: pevná linka 156, mobil 
777 766 074, e-mail velitelmp@ostrov.cz

Výbìrem:
2. února U garáží v Hroznìtínské ulici dva muži ve vìku 
53 a 36 let odstraòovali okapy z garáží. Strážníci muže 
zadrželi a informovali PÈR Ostrov. Po provedeném 
šetøení a zjištìní škody byla událost strážníky vyøízena 
uložením blokové pokuty za pøestupek proti majetku 
a vrácením odstranìných okapù na pùvodní místo. 
3. února Strážníci provìøili oznámení, že v Májové ulici 
u herny se nachází skupina mladých lidí ve vìku okolo 
15 let, kteøí jsou hluèní a zøejmì pod vlivem alkoholu. 
Jeden z kontrolovaných mladíkù, zjevnì pod vlivem 
alkoholu, odmítl s hlídkou spolupracovat (prokázat 
svou totožnost), byl tedy pøedveden na služebnu PÈR 
Ostrov. Zde bylo zjištìno, že se jedná o 14letého 
mladíka z Ostrova, kterému bylo dechovou zkouškou 
namìøeno 0,97 promile alkoholu. Mladík byl pøedán 
rodièùm a událost byla vzhledem k jeho vìku po- 
stoupena k dalšímu projednání na MìÚ Ostrov.
9. února Oznámení o nepovolené tìžbì døeva v lese 
za prùmyslovou zónou. Pøi kontrole strážníci zastihli na 
okraji lesa dva muže 36 a 21 let s motorovou pilou 
v ruce. Oba se na místì pøiznali k nepovolené tìžbì 
døeva. Strážníci situaci zdokumentovali, a jelikož se jed- 
ná o pøestupek na úseku životního prostøedí, byl o celé 
události informován pøíslušný odbor MìÚ Ostrov. 
12. února Strážníci si všimli ženy, ležící na zemi v Tylo- 
vì ulici. Žena uvedla, že si zapomnìla vzít léky, a proto 
se jí udìlalo nevolno. Strážníci ženu stabilizovali a poè- 
kali na pøíjezd RZS, kterou si žena ještì staèila pøivolat.
21. února Strážníci pøijali kuriózní žádost o pomoc od 
øidièe vozidla, který zapomnìl místo, na kterém pone- 
chal svoje vozidlo zaparkované. Strážníkùm se ztracené 
vozidlo podaøilo nalézt.

V uplynulém období naši žáci vìnovali úsilí 
zejména vìdomostním soutìžím. 

Konala se školní kola olympiád z biologie, v kategorii C: 
1. místo Horká (8. B), 2. Pecharová (8. A), 3. až 
4. Dušková (9. A) a Delfín (9. B). V kategorii D: 1. místo 
Martínek (6. B), 2. Mašek (7. B), 3. Tran (7. B), ze 
zemìpisu 6. tøíd: 1. místo Oláh, 2. Choutka, 3. Vyleta 
a 7. tøíd 1. Mašek, 2. Tran, 3. Kubištová, matematiky 
vèetnì Pythagoriády 6. tøíd: 1. Seòková, 2. a 3. místo se 
stejným poètem bodù Lemák a Iveta Thi Thu Hien 
Nguyenová, 7. a 8. tøíd: 1. Vrábelová, 2. Všetièka, 
3. Šrek, z nichž vítìzové postoupili do kol okresních. 
Gratulujeme! Naše florbalové družstvo ve složení: 
Adam Pinc, Vojtìch Rjaško, Jaroslav Hála, Vojta Rataj- 
èák, Josef Balák a Matìj Bláha získali tøetí místo 
v turnaji a pøidali bod do Ostrovské olympiády škol. 
V únoru jsme poøádali dvì významné soutìže v pøeha- 
zované z Malé sportovní olympiády. Zde soutìžilo 
i naše družstvo ve složení žákù pátých tøíd. Naše barvy 
obhajovali: Strejèková, Ryšánková, Sovová, Kunzman, 
Wohlmuth, Jakab, Paterová, Šmejkalová, Procházka, 
Matìjka, umístili se na tøetím místì. Žáci prvních tøíd se 
zapojili do projektu Už umím èíst  Kniha pro prvòáèka. 
Souèástí projektu je návštìva knihovny, kterou absol- 
vovali v únoru. Na poèátku bøezna je èekala beseda 
s autorem fotografií pøírody. Nedílnou souèástí soutì- 
že je i každodenní èetba. Nejen dìti ve škole v hodi- 
nách èeského jazyka a zvláš� v hodinách EU (které jsou 
zase naším školním projektem ke zvýšení ètenáøské 
gramotnosti), ale i doma každý den trénují èetbu no- 
vých textù. Též rodièe i ostatní èlenové rodiny ètou 

Gymnázium Ostrov  
Na stupních vítìzù i pøi pomoci nemocnici

Základní škola, mateøská škola a praktická škola 
Karlovy Vary je integrované zaøízení škol pro dìti 
a žáky se speciálními vzdìlávacími potøebami, škol- 
ských úèelových zaøízení a školského poradenského 
zaøízení, které zajiš�uje komplexní speciálnì pedago- 
gickou a poradenskou péèi dìtem, žákùm se speciál- 
ními vzdìlávacími potøebami, tj. osobám se zdravot- 
ním postižením, se zdravotním nebo sociálním zne- 
výhodnìním. Vzdìlává dìti v mateøské škole, pøí- 
pravných tøídách základní školy, základní škole i ve 
støední škole. Snížený poèet dìtí a žákù ve tøídách 
umožòuje individuální pøístup ke každému jedinci, 
zmírnìní problémù v oblasti øeèi. Anglický jazyk je 
vyuèován už v pøedškolním vìku v pøípravných tøí- 
dách ZŠ. Výuka speciálnì pedagogickými metodami 
je zajištìna speciálními pedagogy. Praktická škola 
dvouletá (støední škola) je urèena žákùm se støednì 
tìžkým mentálním postižením, pøípadnì lehkým 
mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravot- 
ním postižením, kteøí ukonèili povinnou školní do- 
cházku v základní škole a z vážných zdravotních dùvo- 
dù se nemohou vzdìlávat na jiném typu školy. 

Podmínky a kriteria pro pøijetí dìtí a žákù jsou 
zveøejnìny na stránkách školy:
www.specskoly.cz

Pro žáky se speciálními 
vzdìlávacími potøebami

Mgr. Martina Kheilová, 
øeditelka pøíspìvkové organizace

Mìstská policie Ostrov 
v únoru

Attila Döme, velitel MP Ostrov

ZŠ praktická a ZŠ speciální

Daniela Brodcová

dìtem a ty je pak v deníèku Škola naruby za jejich 
výkon hodnotí. Své deníèky si dìti ilustrují. 

ZŠ Májová

Mgr. Michaela Budaiová-Hanakovièová

Mgr. Libor Velièka

Zápis dìtí do mateøských škol k docházce od 
1. záøí 2011 (pro školní rok 2011/2012) se po do-
hodì zøizovatele s vedením ostrovských MŠ usku-
teèní 3. a 4. kvìtna vždy od 10.00 do 11.00 a od 
14.00 do 16.00 hod. ve všech mateøských školách 
v Ostrovì. 

Žádáme rodièe, aby navštívili pøi zápisu pouze jednu 
mateøskou školu, pøedem si vyzvedli pøihlášku (nìkte- 
ré MŠ umožòují stažení pøihlášky z webu školy) 
a v uvedený èas pøinesli pøihlášku již vyplnìnou spolu 
s rodným listem dítìte, obèanským prùkazem zákon- 
ného zástupce (rodièe) a potvrzením od dìtského 
lékaøe. Na pøihlášku doporuèujeme uvést název ná- 
hradní MŠ pro pøípad, že se dítì z kapacitních dùvodù 
nedostane do MŠ, kde odevzdávají pøihlášku.

Názvy mateøských škol v Ostrovì: 
Mateøská škola Ostrov, Halasova 765
Mateøská škola Ostrov, Masarykova 1195
Mateøská škola Ostrov, Palackého 1045
Mateøská škola Ostrov, Krušnohorská 766
Mateøská škola Základní škola J. V. Myslbeka a Mateø- 
ská škola Ostrov, Myslbekova 996. 

Zápis do mateøských škol 

Dagmar Shánìlová, Odbor KSVS 



Program

Tak tohle je naše Leni?! Premiéra souboru Hop-Hop. 
Scénáø (volnì na motivy knihy Zdeòky Bezdìkové 
Øíkali mi Leni) Irena Konývková. Pøíbìh dívky, která 
byla dána „na pøevýchovu“ do nacistického Nìmecka. 
Hrají: Markéta Aranyossyová (Leni), Eliška Rojíková 
(Mutti), Rosa Vìra Tomanová (Matyld), Vojtìch Palm 
(Raul), Adéla Kubištová (Anne Lore), Anna Zekuciová 
(pracovnice Usfet), Pavel Raus (uèitel, táta, Valter), Na- 
zareno Klug (Horst). Režie: Irena Konývková. Hudba: 
Iva Bittová, Èechomor. Støih hudby: Irena Konývková. 
Choreografie: Miroslava Žemlièková, Nazareno Klug. 

Spoleèný koncert, zahrají žáci hudebního oboru 
M. Widžové, I. Müllerové a O. Hanouska. 

Interní koncert, zahrají žáci hudebního oboru. 

 
Swing na pùdì. Zahraje Swing Band Jaroslava 
Chmelíka a JQS Vlastislava Mareše. 

Soukání - Hledání cest. Mezinárodní divadelní festival 
v Ostrovì. 

1. dubna 19.00 hod., divadelní sál DK Ostrov

2. dubna 17.30 hod., sál ZUŠ

14. dubna 17.30 hod., sál ZUŠ 

19. dubna 17.00 hod., Stará radnice

27. dubna až 1. kvìtna 

Více k festivalu na stranì 10.
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Zprávy ze škol
MDDM Ostrov

ZUŠ Ostrov

EKOCENTRUM Ostrov 
Sraz hráèských klubù

7. roèník srazu pøíznivcù her RPG ve stylu Draèího 
doupìte. I tentokrát se zúèastní hráèi z celé republiky. 
Noví zájemci se mohou informovat v EC. 
Den Zemì
Den otevøených dveøí 

V rámci Dne Zemì zvou pracovníci EC dìti MŠ a ZŠ na 
Den otevøených dveøí.
Pøímìstský pøírodovìdný tábor
Týdenní turnusy pøímìstského tábora: 
I. turnus 18. - 22. 7., II. turnus 25. - 29. 7., III. turnus 
8. - 12. 8. Náplò: Výlety do okolí, branná hra ve 
spolupráci s Mìstskou policií Ostrov, Hasièi Ostrov 
a spoleèností Besip. Dìti se také blíže seznámí se zvíøa- 
ty chovanými v EC a péèí o nì. Doplòková èinnost: hry 
v pøírodì, poznávací a vìdomostní soutìže. Pøihlášky 
v MDDM
Prohlídky pro veøejnost
Každou sobotu a nedìli 9.00-12.00 a 13.00-17.00 
hod. Bezplatná prohlídka venkovní èásti a chova- 
telských pracoven. Mimo tuto dobu možno domluvit 
prohlídky telefonicky.
Informace: Ekocentrum po-èt 10.00-18.00 hod., 
pá 10.00-17.00 hod., facebook: Ekocentrum MDDM 
Ostrov, tel. 353 842 389, 731 615 658

1. -  3. dubna

19. dubna 9.30 - 13.00 hod.

Krajské kolo železnièních modeláøù

Své modely pøivezou železnièní modeláøi Karlovar- 
ského kraje. Vítìzové postoupí do republikového finále.
Noc se zvíøátky - pøenocování v MDDM

Pro velký úspìch opakujeme pro dìti 6-10 let 
pøenocování v MDDM se zajímavým programem, 
soutìžemi a veèerní návštìvou Ekocentra. 
Pøihlášky v MDDM do 5. dubna!
Den Zemì

Soutìž ve sbìru starého papíru, plastových lahví, víèek 
a kelímkù, monoèlánkù, hliníkových uzávìrù z jogurtù 
a drobných vysloužilých elektrospotøebièù (poèítaèù, 
mobilù, žehlièek, fénù, kulm, rádií, holicích strojkù 
ad.). Soutìže o ceny, vìdomostní test pro každého 
o zvíøatech chovaných v EC, ekojízda, jízda na koních, 
ukázka výcviku psù, ekodílna (malování na asfalt), vý- 
robky z papírového odpadu, Dìtské slyšení se zástupci 
MìÚ Ostrov (na otázky odpoví zástupci Mìsta a Od- 
boru ŽP). Vstupenkou na tyto akce bude potvrzená 
úèastnická karta se záznamem o donesení sbìru. Pro 
nejlepší sbìraèe opìt pøekvapení v podobì výletu.
Informace ke sbìru: pevnì svázané balíky (nejlépe 
tøídìného) papíru se zváží na místì. Plastové lahve je 
nutné doma sešlapat (mùžete odevzdat s našroubova- 
nými uzávìry), spoèítat nebo zvážit, vložit do plasto- 
vých pytlù a zavázat. Víèka od „pet“ lahví spoèítat nebo 
zvážit, donést v igelitové tašce. Omyté kelímky od 
jogurtu zasuòte do sebe, omytá hliníková víèka pro- 
vleète nebo složte na sebe. 
Velikonoèní prázdniny
Velikonoèní zvyky a lidová øemesla

Ve spolupráci s OS Benjamin a lektory kurzù umì- 
leckých øemesel pøipravujeme dopoledne pro dìti 
i dospìlé, kde si vyzkouší tradièní velikonoèní øemesla: 
pomlázky, zdobení a drátování kraslic, obaly na vajíè- 
ka, košíèky ze sítiny a pedigu, malbu na textil ad. Neza- 
pomeòte s sebou vzít vyfouknutá vajíèka a pøezùvky!
Výtvarná soutìž Velikonoèní zvíøátka
Výsledky budou vyhlášeny a ceny pøedány 21. dubna. 
Všechny práce budou vystaveny v MDDM (všední 
dny 12.-26. dubna).
Velikonoèní turnaje
Florbalový turnaj 

Pro ètyøèlenná družstva kamarádù nebo spolužákù 
9-15 let. Pøihlašte se v MDDM nejpozdìji do 21. dubna.
Turnaj v kuželkách

Pøijïte si vyzkoušet novou kuželkáøskou dráhu. Turnaj 
je otevøen pro všechny školáky i studenty. Pøihlásit se 
mùžete pøed zahájením soutìže.
Otevøené herny 

Konzolové a deskové hry: hry na PSX3, Nintendu WII, 
X-BOX 360, stepmánie, šipky, stolní a PC hry, 
airhockey, stolní tenis, kuleèník (od 12 let), vše zdarma
Otevøená høištì 

Fotbal, tenis, nohejbal, basketbal, florbal, kuželky, 
lanová pyramida, lezecí stìna a kostka
Slet èarodìjnic a èarodìjù

Tradièní sabat pro dìti i dospìlé. Malí èarodìjové i èa- 
rodìjnice absolvují výuku v èarodìjné škole Alamíry 
Paznechtové: tanec, èarování, vìštìní, zaklínání, ovlá- 
dání koštìte. Volba královny sabatu, pálení nejošklivìj- 
ší èarodìjnice, opékání buøtù. Informace na plakátech.
Plavecké kurzy

Desetihodinové plavecké kurzy pro zaèáteèníky, po- 
kroèilé a pro rodièe s dìtmi. Zájemci se mohou pøihla- 

2. dubna 9.00 hod., klubovna MDDM

8. až 9. dubna 

19. dubna 14.30-17.00 hod., areál EC

21. dubna 9.00-12.00 hod.

22. dubna 9.30-11.00 hod., minihøištì MDDM 

22. dubna 11.00-12.00 hod., høištì MDDM

21. a 22. dubna 9.00-17.00 hod.

21. a 22. dubna

29. dubna 17.00 hod., travnaté okolí EC

duben až èerven

šovat v MDDM v pracovní dny 8.00-18.00 hod.

12. dubna Neplavci 
13. dubna Rodièe a dìti
14. dubna Neplavci
15. dubna Plavci 
Sportovní høištì, minigolf
Víceúèelové høištì, fotbalové minihøištì s umìlým 
trávníkem, univerzální høištì, kuželkáøská dráha, lezecí 
stìna a kostka, lanová pyramida, minigolf a stolní tenis 
otevøeny po-pá do 19.00 hod., so, ne 10.00-19.00 hod. 
Letní tábory
Letní tábor Manìtín
Pro dìvèata i kluky od osmi let tábory v krásném 
prostøedí Manìtínska
Termíny: I. turnus: 1.-14. 7., II. turnus: 14.-27. 7., 
III. turnus: 27. 7.-9. 8.,  IV. turnus:  9.-22.8.
Cena 3000 Kè
Pøímìstský sportovní tábor
V prùbìhu týdenního pobytu se dìti na víceúèelovém 
høišti, univerzálním høišti, høišti s netradièními sporty 
a fotbalovém minihøišti seznámí s prùpravnými hrami, 
základy míèových her a atletikou. 
Termíny: I. 11.-15. 7., II. 1.-5. 8. Cena 750 Kè
Pøihlášky k dispozici od 1. bøezna v MDDM.  

Informace: MDDM tel. 353 613 248 nebo EC 
tel. 353 842 389, po-pá 8.00-18.00 hod. 

Kurzy se konají vždy od 16.00 do 17.00 hod.V nedávné dobì skvìle reprezentovali SPŠ Ostrov 
žáci v nìkolika soutìžích, sluší se tedy o tìchto 
úspìších informovat na stránkách Ostrovského 
mìsíèníku širokou veøejnost. 

V bøeznu se v Karlových Varech uskuteènilo krajské kolo 
Olympiády v nìmeckém jazyce a naše škola mìla mezi 
úèastníky jedno silné želízko v ohni, Christiana Möckla, 
jenž navštìvuje tøetí roèník oboru Strojírenství. V ka- 
tegorii nìmecky mluvících studentù (tedy tìch, kteøí 
používají nìmèinu jako rodný jazyk) obsadil mezi 
soupeøi z gymnázií a dalších škol první místo, což mu 
vyneslo nejen ocenìní poroty, která výkony jednotli- 
vých studentù posuzovala, ale také úèast v celorepubli- 
kovém finále, jež se koná poèátkem dubna v Praze. 
Souèástí tohoto klání bude rovnìž pøijetí všech úèast- 
níkù velvyslancem Spolkové republiky Nìmecko na 
pùdì nìmecké ambasády. Christian rozhodnì své sou- 
peøe nepodceòuje, pøipravuje se na všechny možnosti, 
které jej bìhem soutìže mohou pøekvapit, od posle- 
chových testù, popisù nejrùznìjších situací pøes rozho- 
vory se èleny komise až k vyprávìní na pøedem ne- 
známé téma. Na republikové finále v soutìži Enersol se 
chystají dva žáci druhého roèníku oboru Technické ly- 
ceum, Ondøej Behina a Martin Hájek. Na konci února 
se jim podaøilo vyhrát krajské kolo této soutìže zamì- 
øené na úspory energie a obnovitelné zdroje energie. 
Projekt Enersol je výsledkem dvoustranné spolupráce 
mezi Nizozemím a Èeskou republikou, každoroènì se 
do nìj zapojují žáci technických støedních škol. Uvedená 
dvojice zástupcù prùmyslovky si vybrala jako téma Hyb- 
ridní motory a snižování emisí v dopravì, což pøedsta- 
vovalo mimo teoretického povìdomí také zajímavou 
praktickou èást; naši studenti si v praxi po dohodì s au- 
tomobilkami vyzkoušeli jízdní vlastnosti nìkolika hybrid- 
ních automobilù evropské a japonské provenience. 
Oba se shodují na jedné vìci: aby hybridní vozidlo splni- 
lo svou funkci, musí v první øadì øidiè automobilu 
naslouchat a vyjít mu maximálnì vstøíc. Snad jim získané 
znalosti pomohou v celostátním kole, které hostí Jihlava.

Pøíštì najdete v tìchto místech informace o èervnovém 
Dni otevøených dveøí SPŠ Ostrov, jakémsi rozlouèení se 
starou školní budovou, kterou takøka po pùl století 
existence školy na konci roku opustíme. 

SPŠ Ostrov  
Úspìchy v krajských soutìžích

Jaroslav Chmelík, zást. øed. 

Mgr. Libor Háèek 

Bc. Šárka Märzová, ved. odd. MDDM 

Václav Hraba, vedoucí EC



né pøíspìvky. Zejména pak pøidávám materiál, který 
mi lidé posílají poštou nebo e-mailem. 

Hledání materiálù spoèívá ve studiu literatury, hle- 
dání v archivu - a dál bych to radìji nerozvádìl (Báò- 

ský úøad nebo tøeba pøednosta vojenského újezdu 
Hradištì by ze mì nemìli radost). Dnes existuje již 
øada publikací vìnujících se pøímo zaniklým místùm 
a objektùm. Na mì osobnì napøíklad velmi zapùso- 
bila kniha Zaniklé hrady, zámky a tvrze po roce 1945. 
Je opravdu smutné èíst, o jaké památky jsme od té 
doby pøišli. Co se týèe mého regionu, nové informace 
a obrázky získávám hlavnì nákupem pohlednic 
a návštìvou archivù. Zajímám se pøevážnì o západní 
a severozápadní Èechy. Mojí zvláš� oblíbenou loka- 
litou jsou Doupovské hory, kde jsem také s hledáním 
zaniklých obcí zaèínal. 

Z ostrovského regionu mám velmi zvláštní vztah 
k okolí Jáchymova, trávil jsem tam dost èasu v dìtství. 
Samotný Jáchymov pamatuji ještì jako plnì obývané 
mìsto. Posledních pár let jsem však svìdkem, jak se 
z pùvodních renesanèních domù stávají ruiny a cenné 
stavby mizí. Asi nemusím pøipomínat velmi zajímavou 
minulost, kterou èlovìk vìci znalý cítí na každém 
kroku: støíbrná horeèka ve støedovìku, výroba ura- 
nových barev, objev rádia, tìžba uranu spojená s nej- 

Jak jinak sháníte materiály o zaniklých 
obcích?

Znáte i zaniklé obce na Ostrovsku?
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Rozhovor

Narodil se v Ostrovì, 
ale vyrùstal v Klášterci 
nad Ohøí, kde dnes 
bydlí se svou rodinou. 
O programování se 
zajímal už jako dítì, 
navštìvoval matema- 
tickou tøídu v Kadani, 
kde byla možnost 
pracovat na prvních 
osmibitových poèíta- 
èích. Jeho snem bylo 

stát se jednou vedoucím výpoèetního støediska 
(dnešní IT oddìlení). Po maturitì na gymnáziu se 
zamìøením na matematiku a informatiku vystudoval 
Vysokou školu ekonomickou v Praze v oboru infor- 
matika a finanèní øízení. Tøi roky pøed dokonèením 
studia už nastoupil do plného zamìstnání jako 
softwarový analytik v pojiš�ovnì, po promoci pak 
pøešel do mezinárodní poradenské spoleènosti, kde 
pracuje dodnes. Zajímá se o regionální historii, histo- 

rickou topografii, vìnuje se prùzkumu podzemí 
a dùlní historii obecnì. Ve volném èase rád bìhá 
a jezdí na horském kole.

Zhruba pøed deseti lety, kdy se mi dostala do ruky 
publikace o zaniklých obcích okresu Chomutov, jsem 
si uvìdomil, že ty rùzné ruiny, které v lese nacházím, 
jsou zbytky celých vesnic. Asi o ètyøi roky pozdìji 
(2004) jsem navštívil Kanadu, a tam jsem trpìl urèitým 
steskem po oblíbených Krušných a Doupovských 
horách. Pøivezl jsem si s sebou spoustu naskenova- 
ného materiálu a chtìl jsem se o nìj podìlit s pøí- 
padnými ostatními nadšenci, proto jsem založil in- 
ternetové stránky. Po nìkolika mìsících vlastního 
udržování jsem je zpøístupnil pro zadávání všem 
uživatelùm, kteøí se zaregistrovali. Dnes již tyto strán- 
ky žijí vlastním životem. Je zde nìkolik velmi aktivních 
pøispìvovatelù, kteøí pøidali i tisíce míst a obrázkù 
a pak øada uživatelù, kteøí mají vztah tøeba jen k jedné 
lokalitì. Tito spolu s dalšími uživateli, kteøí se úèastní 
tøeba jen diskusí a upøesnìní, tvoøí klíèové zdroje 
informací. Já jsem dnes už spíš v pasivnìjší roli mo- 
derátora, který opravuje chyby a obèas èistí nevhod- 

Kdy Vás zaèaly zajímat zaniklé obce?

Pavel Beran objevuje zaniklé obce
Pohyb ve volné pøírodì, pøedstava, jak místo pøed desítkami let žilo, prolézání sklepení, hledání zbytkù domù a ulic, to je podle Pavla Berana 
nejpøitažlivìjší stránka objevování zaniklých obcí. Internetové stránky zanikleobce.cz se objevily na podzim roku 2004. Nyní už obsahují pøes tisíce míst 
a fotografií od registrovaných uživatelù. Jejich autorem a tvùrcem je právì Pavel Beran. 

Doupov - celkový pohled ze 30. let minulého století

Restaurace Zur Walk, výletní místo 15 km SZ od Doupova

Tocov - zcela zaniklá obec 4 km východnì od Jakubova

Zimní idyla z dnes již zatopené Pøíseènice - kostel Nanebevzetí Panny 
Marie z roku 1583, vpravo radnice z roku 1918

Duppau - Zámek v podobì z roku 1723

Mariánská 1928 - zaniklý klášter

smutnìjším obdobím v 50. a 60. letech, kdy zde trpìli 
desetitisíce politických vìzòù. 

Momentálnì se vìnuji prùzkumu nìkolika dùlních 
dìl ve støedním Krušnohoøí. Chtìl bych vydat publi- 
kaci zamìøenou pouze na Krušné hory, Doupovské 
hory nebo støední Poohøí. Taky bych chtìl uspoøádat 
výstavu a vydat regionální publikaci o životì a sta- 
vebních promìnách mého mìsta a zpøístupnit Dou- 
povské hory pro odpovìdné turisty. Já sám bych 
uvítal oficiální propustku do vojenského újezdu 
Hradištì v Doupovských horách. 

Èím se zabýváte v souèasnosti?

S Ing. Pavlem Beranem hovoøila 
Dominika Planková. 
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Od obnovení ostrovského Fotoklubu v dubnu 
uplynou již ètyøi roky. 

Více na stranì 15.

Na pravidelných schùzkách, které se konají každý 
první ètvrtek v mìsíci, se schází kolem osmi až deseti 
nadšencù. Tìch nepravidelnì pøíchozích bylo bìhem 
novodobé existence fotoklubu asi tøicet. Na tak ne- 
velké mìsto, jako je Ostrov, je to urèitì slušné èíslo. 
Co je však mnohem zajímavìjší než poèty úèastníkù, 
jsou nìkdy velmi kvalitní fotografie, které zdejší ama- 
téøi na setkání nosí. Za snad nejdùležitìjší však osobnì 
považuji na setkáních vzájemnì sdílenou radost z krás- 
ných výsledkù práce kolegù amatérských fotografù. 
A tuto naši radost bychom rádi alespoò èásteènì 
pøenesli na veøejnost na naší výroèní výstavì. Každý 
èlen fotoklubu je zamìøen na nìco jiného. 

Pøijïte se podívat. Výstavu zahájí vernisáž 8. dubna v 
17.30 hod. na Staré radnici Ostrov. Uvidíte fotografie 
mìsta a okolní pøírody, portréty, reportáž i fotografie 
abstraktní. Možná ani netušíte, jaké zajímavé 
fotografie dìlá právì váš soused z ulice. (Výstava 
potrvá do 3. kvìtna.) 

Upozoròujeme všechny pøíznivce moderní hud- 
by, že upøesnìný platný termín konání pøe- 
hlídky regionálních hudebních skupin je 9. dub- 
na od 12.00 hod. 

Poøadatel akce Dùm kultury v èele s øeditelem 
Markem Poledníèkem s pøedstihem uveøejnil na 
internetu výzvu k podávání návrhù, jak by se tato 
nová hudební pøehlídka mìla jmenovat. Z navrže- 
ných názvù pak vybral „Regionbeat“. Poté se ozvalo 
pár nespokojených hlasù, kterým v názvu vadilo 
slovo „beat“. Tito lidé vznesli námitku, že pøece rock 
nebo metal není totéž co bigbít. Protože organizá- 
torùm Regionbeatu záleží na tom, aby všichni 
hudebníci i jejich fanoušci byli spokojeni, ráda bych 
z jazykového hlediska vysvìtlila, co vlastnì tento 
název znamená, proè právì Regionbeat. 

První èást tohoto složeného slova naznaèuje, že se 
jedná o pøehlídku regionálních rozmìrù, zahrnující 
Ostrov a okolí. U druhé, diskutované èásti názvu se 
trochu pozastavím. V minulém století, v šedesátých 
letech, nastal do té doby nevídaný pøelom v hudbì, 
když namísto sólových zpìvákù doprovázených 
orchestrem nastoupily na pódia nìkolikaèlenné ka- 
pely, složené vìtšinou z kytar a bicích a v nichž jediný 
hlas nahradily složené vokály. Novým prvkem byly 
elektrické kytary a zesilovaèe, které pøinesly nejen 
netradièní „sound“ (zvuk), ale také typický rytmus 
a hlasitost. Proto dostal tento hudební smìr název big 
beat, tedy volnì pøeloženo „velký rámus“. Bigbít jako 
žánr byl na svìtì a jeho prvními nejznámìjšími 
pøedstaviteli byli Beatles. Bigbít však zdaleka ne- 
znamenal jen nový proud v hudbì, nýbrž se zobrazil 
i v dalších oblastech života, v oblékání, úèesech, ale 
také ve zmìnì názorù, pøístupu k životu a bez 
nadsázky lze øíci, že odstartoval celosvìtovou revoltu 
mladé generace. Proto také proti bigbítu tvrdì brojily 

Václav Vìtvièka se narodil r. 1938. Vystudoval pøíro- 
dovìdu UK v Praze, obor geobotanika (diplomová 
práce na téma: Akátové porosty ve vltavském údolí). 

Publikoval øadu odborných a populárnì vìdeckých 
prací, za nìž mu byla r. 2004 udìlena cena Vojtìcha 
Náprstka za popularizaci vìdy. Už ètrnáct let vystu- 
puje v ranním rozhlasovém bloku „Dobré jitro“. 
Dlouholetý øeditel Botanické zahrady Pøírodovì- 
decké fakulty UK v Praze, nyní zámecký zahradník ve 
Štiøínì, sepsal nìkolik úspìšných publikací pro laiky 
a domácí zahrádkáøe. Krom výstav a odborných 
programù je možno tohoto intelektuála a milovníka 
veškeré kvìteny vidìt témìø každou nedìli pøed 
polednem v poøadu Televize Prima (Receptáø prima 
nápadù). Je kmotrem „rùže keltské“. Nyní mají zá- 
jemci možnost se s ním setkat i v Ostrovì na Staré 
radnici 6. kvìtna 19.00 hod. 

Regionbeat není jen bigbít
První ostrovská pøehlídka hudebních skupin Regionbeat Ostrov 2011 je festival souèasných kapel 
z našeho regionu, zamìøených na moderní hudební žánry jako rock, rock-metal, hard-rock, pop-rock 
a další styly. Koná se 9. dubna od 12.00 hod. a vystoupí na nìm celkem 16 hudebních skupin na tøech 
pódiích. Regionbeat by mìl být startem k obnovì nìkdejší tradice 70. let, kdy v Domì kultury 
existovala Toèna jako oblíbený hudebnì aktivní klub. 

totalitní režimy, protože jejich pøedstavitelé se báli, 
ani ne tak samotné hudby, jako nového myšlení 
mladých a jejich vzpoury. Z bigbítu se pak zaèaly 
odvíjet i další hudební styly, které ale už vždy mìly 
podobný základ: nìkolikaèlennou kapelu, kytary, bicí 
a vždy upøednostòovaly pøedevším výrazný rytmus, 
tedy „beat“. 

Slovo „beat“ už dávno není pouhým oznaèením 
hudebního smìru, stalo se symbolem. Proto tedy: 
Regionbeat. Jako doplòující zdùvodnìní jistì postaèí 
nìkolik výrazù z anglicko-èeského slovníku, uve- 
dených u slova beat: úder, rána, tep, tlukot, tempo, 
takt, rytmus… Vìøím, že s tìmito významy slova 
„beat“ se mohou ztotožnit nejen kapely všech žánrù, 
které na Regionbeatu vystoupí, ale i jejich fanoušci 
a vùbec všichni pøíznivci souèasné moderní hudby. 

28. dubna 17.00 hod. Zahájení sezóny

„1/50“ - Èeská a slovenská grafika a kresba z galerij- 
ních sbírek, které vznikaly 50 let
Mirka Nová: Kameny a prùzory 1971  2011
Dana Raunerová: Nebe je v tobì aneb Láska až 
na pùdu 

K oslavám jubilea (50. sezóna galerie Letohrádek) 
pøispìjí svými díly i plzeòské autorky, sochaøka Mirka 
Nová (1935) a mnohostranná výtvarnice Dana 
Raunerová (1955). „Kameny“ nazývá Mirka Nová své 
sochy z rùzných druhù èeského mramoru. Citlivým 
ztvárnìním podporuje krásu a ušlechtilost jejich geolo- 
gického složení a zároveò vypovídá o jejich nadèa- 
sových hodnotách. Možnost dotýkat se kamenù vzbu- 
zuje v divákovi zajímavé hmatové pocity. Kresby tuž- 
kou vznikají teprve od roku 2008 a milované kameny 
se v nich promìnily v prùzory neboli prùhledy do 
jiných svìtù lidského vnímání. Svou tvorbou Mirka 
Nová smìøuje k meditaci a ztišení. Naopak malíøka, 
kreslíøka a ilustrátorka Dana Raunerová uchvátí v obra- 
zech hektièností tvarù, gejzírem jasných barev a ener- 
gickým rukopisem. Výtvarným všehomírem se jí staly 
pøíbìhy zvíøat domácích i exotických, které líèí s hu- 
mornou ironickou nadsázkou. Pøitažlivou souèást vý- 
stavy tvoøí porcelánové soubory s veselými dekory pro 
dìti, ilustraèní celky vèetnì textilních dekorací i neza- 
nedbatelná literární tvorba autorky. Všechny tøi výsta- 
vy potrvají do 12. èervna. 

Velikonoce patøí k nejstarším lidským svátkùm. 
Šlehání dívek pomlázkami a zpìtné darování vají- 
èek coby symbolu znovuzrození vychází z pohan- 
ských dob. Židovský pesach, tedy „pøechod“ je 
svátkem osvobození z egyptského zajetí izraelské- 
ho národa. Velikonoce, køes�anská pascha, jsou 
svátkem znovuzrození Ježíše Krista. A protože 
Ježíš je prorok i pro muslimy, jsou svátky jara, 
Velikonoce, skuteènì nejvìtšími svátky všeho 
„lidu knihy“, tedy židù, køes�anù i muslimù. 
Nejlepší je oslavit je v Jeruzalémì. 

Ve mìstì, které bylo tisíce let staré už v dobì, kdy byl 
Øím jen shlukem chatrèí. Kde vládli králové tak dávní, 
že je zapomnìly i dìjiny. Mìsto, které dobyli egyptští 
faraoni, babylonští králové, køižáci i pohádkový Saladin. 
A kde nikdo z obyvatel nepochybuje o tom, že tam žil 
muž jménem Ježíš z rodu Davidova, aby byl nakonec 
ukøižován a podle nìkterých vstal z mrtvých, aby nás 
spasil. 

Že se do Jeruzaléma nikdy 
nedostaneme? Fotografie 
Václava Vlka nám ta místa 
ukážou na výstavì, uspo- 
øádané v Posvátném okr- 
sku v Ostrovì, v kostele 
Zvìstování Panny Marie 
od 17. dubna do 22. kvìt- 
na. 

Letohrádek Ostrov 

Mgr. Božena Vachudová 
(red. kráceno)

Velikonoce a Jeruzalém 

Poboèka GU Karlovy Vary
støeda-nedìle 13.00-17.00 hod. 
tel.: 353 842 883, 737 072 522

Václav Vlk

Ostrovský fotoklub 
opìt vystavuje 

Ing. Vladimír Toman

Kdy zaène 
REGIONBEAT Ostrov 2011

Václav Vìtvièka  
je milovník kvìteny       

Irena Janeèková, editorka OM

red

(rep)
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DVD kino a Kino dìtí

Pøipravujeme v kinì na kvìten

Pùjèovna DVD - novinky

ROMÁN PRO MUŽE
Podle scénáøe a literárního bestselleru nejprodáva- 
nìjšího èeského spisovatele Michala Viewegha nato- 
èil režisér Tomáš Baøina.

THE SOCIAL NETWORK
Skvìle natoèený snímek plný vypjatých emocí i neèe- 
kaného humoru rekapituluje zrození Facebooku.

3. dubna 15.00 hod., vstupné 40 Kè, 95 minut

Dobrodružný, poetický rodinný pøíbìh, v nìmž vystu- 
pují hrdinové ze svìta dìtské pøedstavivosti. Šestiletý 
Ondra trpí astmatem, a tak ze „zdravotních dùvodù“ 
musí pryè i jeho oblíbená hraèka, rùžový medvídek 
Kuky. Když maminka vyhodí Kukyho do popelnice, 
zaène pracovat Ondrova fantazie, v níž prožívá med- 
vídkovy pøíbìhy v neznámém pøírodním svìtì.

10. dubna 15.00 hod., vstupné 30 Kè, 71 minut

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

17. dubna 15.00 hod., vstupné 40 Kè, 92 minut

Co nás èeká ve ètvrtém díle Shreka? Mnohem drsnìj- 
ší Fiona, otylý Kocour v botách a mnohem zmatenìjší 
Oslík. A království Za sedmero horami vzhùru noha- 
ma. Na svìdomí to má Shrek, který vypustil do svìta 
jedno velmi nerozumné pøání. Èeské znìní

24. dubna 15.00 hod., vstupné 30 Kè, 64 minut

Pásmo pohádek pro nejmenší diváky: Krtek a ježek, 
Dášeòka 2: Jak uvidìla svìt, Dášeòka 3: Jak rostla; Jak 
Žofka poøádala školení, Medicína, Nehoupat, 
Bububu

KUKY SE VRACÍ

KRTEK A MEDICÍNA

SHREK - ZVONEC A KONEC

DÁŠENKA I

1. až 3. pátek až nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 65 Kè, 112 minut, èeská verze

Premiéra
Kouzelný svìt Narnie se vrací! Edmund a Lucinka 
tráví spolu s nesnesitelným bratrancem Eustacem 
prázdniny u svých pøíbuzných. Jednoho dne ožije 
obraz lodi, který visí v Lucinèinì pokoji, a oni se skrz 
nìj dostanou zpátky do Narnie. Bohužel i s bra- 
trancem… 
Produkce: USA. Žánr: dobrodružný, rodinný, fantasy

1. a 2. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 60 Kè, 107 minut, èeské titulky (*12) 

Premiéra
Sexy komedie o souboji mladé, idealistické dobro- 

srdeèné produkèní (Rachel McAdams) se starým mo- 
derátorem (Harrison Ford), který je jejím naprostým 
protipólem. Rozhodne se pøidat tuto legendu mezi 
americkými žurnalisty k moderátorské harcovnici 
ranního vysílání (Diane Keaton). 
Produkce: USA. Žánr: komedie

7. a 8. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 65 Kè, 95 minut, èeské znìní

Repríza
Animovaná komedie pøedstavuje zbrusu nového 
hlavního hrdinu. Ukrutného „záporòáka“ jménem 
Gru, který se nezastaví pøed žádnou špatností, na 
druhou stranu ale umí být nekoneènì zábavný. 
Produkce: USA. Žánr: komedie

9. a 10. sobota a nedìle 17.30 hod.
8. a 9. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 60 Kè, 80 minut 

Repríza
Film pojednává o brutální vraždì mladé praktikantky, 
kterou mají na svìdomí tøi mladíci z jedné základní 
školy. Avšak vymahatelnost práva u mladistvých 
pachatelù je témìø nulová, takže nìkdo musí vzít 
spravedlnost do svých rukou. 
Produkce: ÈR. Žánr: drama

14. a 15 ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 65 Kè, 75 minut

 
Premiéra
Závìreèná èást loutkových adaptací pohádek Jana 
Wericha: O klobouèku s pérkem sojèím aneb Král 
mìl tøi syny, Jak na Šumavì obøi vyhynuli, Rozum 
a štìstí. Vedle Jana Wericha tentokrát uslyšíte i Otu 
Jiráka, Jiøího Macháèka, Miroslava Krobota, Romana 
Øíèaøe nebo Miroslava Vladyku. 
Produkce: ÈR. Žánr: loutkový film

LETOPISY NARNIE: PLAVBA JITØNÍHO 
POUTNÍKA 

HEZKÉ VSTÁVÁNÍ 

JÁ, PADOUCH 

BASTARDI 

FIMFÁRUM Do tøetice všeho dobrého

GNOMEO A JULIE, JSEM ÈÍSLO ÈTYØI, MÁMA 
MEZI MAR�ANY, AUTOPOHÁDKY, KRÁLOVA 
ØEÈ

15. a 16. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 75 Kè, 116 minut, èeské titulky

Premiéra
Ali (Christina Aguilera), dívka z malého mìsta, ale 
s velkým hlasem, nechtìla pouze sledovat, jak se její 
sny vytrácejí do ztracena a objevila svìt varieté. 
Produkce: USA. Žánr: hudební

16. a 17. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 75 Kè, 98 minut, èeské titulky (*12)

Premiéra
Støedovìká fantasy s Nicolasem Cagem a Ronem 
Perlmanem, která svou syrovou atmosférou a mysti- 
kou pøipomíná slavné Jménem rùže v akènìjším stylu. 
Dva pøátelé se ve 14. století vrací z køižáckých výprav 
do rodného mìsta, které je zdecimováno morovou 
epidemií. Obvinìna je mladá dívka… 
Produkce: USA. Žánr: thriller

21. a 22. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
22. pátek 20.00 hod.
Vstupné: 60 Kè, 102 minut

Premiéra
Pøíklad jednoho èlovìka i po 70 letech dokáže inspi- 
rovat lidi a mìnit dnešní svìt. Nový film o Nicholasi 
Wintonovi a jeho pozitivním poselství pøináší dosud 
nezveøejnìná fakta, svìdectví a osudy nové obje- 
vených „Wintonových dìtí“. 
Produkce: ÈR, Slovensko. Žánr: dokumentární drama 
s hranými rekonstrukcemi

23. a 24. sobota a nedìle 17.30 hod.
23. sobota 20.00 hod.
Vstupné: 60 Kè, 106 minut, èeské titulky (*12)

Premiéra
Vìøíte na náhodu? Nebo na osud? A co když je to 
všechno úplnì jinak a naše kroky øídí nìkdo, kdo 

s námi má konkrétní plány? A co se stane, když mu je, 
by� nevìdomky, pøekazíme? V hlavní roli Matt 
Damon. Produkce: USA. Žánr: thriller

28. a 29. ètvrtek a pátek 17.00 hod.
Vstupné: 75 Kè, 148 minut, èeské titulky (*15) 

 Premiéra
Zaèátky již v 17.00 hodin. Nový film od režiséra filmù 
21 gramù a Babel s hvìzdou Javierem Barderem 
v hlavní roli. Pøíbìh ukazuje životní cestu Uxbala, 
konfliktního bývalého narkomana, jehož obživa stojí 
mimo zákon. Obìti, které je ochoten položit pro své 
dìti, neznají hranic. 
Produkce: Španìlsko, Mexiko. Žánr: drama

29. a 30. sobota a nedìle 20.00 hod.
Vstupné: 65 Kè, 93 minu

Premiéra
Bývalý prezident, dramatik Václav Havel debutuje 
jako režisér filmovou verzí své celosvìtovì úspìšné 
hry Odcházení. Pøíbìh se odehrává ve zlomovém 

VARIETÉ 

HON NA ÈARODÌJNICE 

NICKYHO RODINA 

SPRÁVCI OSUDU 

BIUTIFUL

ODCHÁZENÍ 

okamžiku života Dr. Viléma Riegera (Josef Abrhám), 
který dlouhá léta zastával funkci kancléøe. V nedávné 
dobì o ni pøišel a svìt se mu zhroutil. 
Produkce: ÈR. Žánr: komedie

30. ètvrtek 17.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 108 minut, èeské titulky (*15)

Premiéra

Snímek sleduje pøíbìh Niny (Natalie Portman), bale- 
ríny newyorského baletu, jejíž život je plnì pohlcen 
tancem. Kvùli vytoužené roli v labutím jezeøe se stane 
až dìsivì dokonalou. 
Produkce: USA. Žánr: drama, thriller

ÈERNÁ LABU� 



10. dubna nedìle 17.00 hod. 

Bohoslužba slova v kapli sv. Floriána
Køížová cesta je zpodobení utrpení Krista na poslední 
cestì z domu Pilátova až na horu Kalvárii (Golgota). 
V ostrovské kapli sv. Floriána má ještì jeden, novodo- 
bìjší význam. V této kapli se nalézá 14 destièek s výjevy 
pøipomínajícími utrpení politických vìzòù v lágru, které 
tajnì zhotovil sochaø Jaroslav Šlezinger, autor sousoší 
na Domì kultury v Ostrovì a který podlehl nelidskému 
muèení.

17. dubna nedìle 16.30 hod.
Vernisáž výstavy 

Výstava fotografií spisovatele, cestovatele a fotografa 
Václava Vlka s tématem blízkým velikonoènímu èasu. 
Jeruzalém je monokulturní mìsto, na jeho území se 
setkávají tøi svìtová náboženství. Mìsto úchvatných 
památek a pøátelských lidí prošlo bouølivým historic- 
kým vývojem, bìhem nìhož zažilo slávu, ale i pohanu. 
Zeï náøkù, Skalní chrám, Židovská ètvr�, Chrám Svatého 
hrobu, Zion, Davidova hrobka, Citadela, Olivetská ho- 
ra, kostel Všech národù, budova Parlamentu. To jsou 
jen nìkterá z míst, jež zachytilo vnímavé oko fotografa. 
Václav Vlk je také autorem knih (My cizinou jsme blou- 
dili, Kdo rád jí, a� zvedne ruku), ale i mnoha odborných 
technických publikací. S jeho osobitým humorem se 
mùžete setkat také na stránkách webu Žlutý pes.
Výstava potrvá do 22. kvìtna.

17. dubna nedìle 17.00 hod.

Lubor Šimek - doprovodná kytara

Recitál oblíbené ostrovské kytarist- 
ky a zpìvaèky, jejíž význam daleko 
pøesahuje hranice regionu. Je ne- 
jen zpìvaèkou a textaøkou v  jedné 
osobì, ale i charismatickou osob- 
ností, která dokáže zasáhnout srdce 
posluchaèù všech generací. Oslo- 
vuje pøedevším lidi pøemýšlivé a hle- 
dající. Má za sebou více jak 1500 
samostatných recitálù doma i v za- 

hranièí, vydala ètyøi autorská alba: Svítání, Za stìnou 
z papíru, Všechno je jinak, Sinaj.

29. dubna pátek 16.00 hod., kaple sv. Floriána

29. dubna si pøipomínáme sté výroèí narození 
akademického sochaøe Jaroslava Šlezingera.

KØÍŽOVÁ CESTA

JERUZALÉM

EVA HENYCHOVÁ 

Bohoslužba slova 
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Pøipravujeme

STARÁ RADNICE OSTROV 

Kultura

KLÁŠTER OSTROV

9. dubna sobota 12.00 až 24.00 hod. 
Spoleèenský sál a pøedsálí 

Malá pøehlídka regionálních kapel:  
Menfiltr, Mimo-To, Neparkovat Vjezd, St.Age, 
Tajfun, Plesnivý fazole, Liwid, Shoe Cut, Choose 
Avail, Cutterred Flesh, Animal Resources, 
Unnecessarity, Ex Archa, Noisebone, Censorshit, 
Speedwind

10. dubna nedìle 19.30 hod., divadelní sál 
Esther Vilarová

Pøíbìh tøí žen, které se nikdy osobnì 
nesetkají, a pøesto jsou vzájemnì velice 
blízko spojeny. 
Osudovou shodou milují všechny tøi 
jednoho muže a každá z nich se tímto 
vztahem po svém vyrovnává a je na celý 
život poznamenána. Tak jak èlovìka 
dokáže promìnit, povznést, ale i znièit 
velká láska.

Hrají: 
Jana Hlaváèová, Hana Maciuchová, Jitka 
Mouèková/Lucie Matoušková.
Režie: Ludìk Munzar

14. dubna ètvrtek 17.00 hod., Kavárna DK

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

15. dubna pátek 9.00 až 17.00 hod. 
Divadelní sál a kinokavárna  

Krajské kolo v pøednesu a pøehlídka dìtských 
divadelních souborù
Poøádá DK Ostrov ve spolupráci se ZUŠ Ostrov.

16. a 17. dubna 9.00 až17.00 hod. 
Klubovny 108 a 115

Letošní již šesté setkání s výrobky starých øemesel, 
drátováním, malbou na sklo, palièkováním, výrobky 
z pedigu, perníèky aj.

20. dubna støeda 19.00 hod., divadelní sál 
František Ringo Èech

Obnovenou premiéru divadel- 
ní hry uvádí Divadelní scéna pøi 
DK Ostrov.

Osobité pojednání o historii 
starých Slovanù, jak na nì 
pohlíží herec, spisovatel, malíø, 
bubeník a zpìvák František 
Ringo Èech

REGIONBEAT Ostrov 2011

ŽÁRLIVOST

TANEÈNÍ PODVEÈER 

OSTROV ZA OPONOU 

VELIKONOÈNÍ INSPIRACE

DÍVÈÍ VÁLKA 

8. dubna pátek 17.30 hod.
Vernisáž výstavy

Výstava potrvá do 2. kvìtna.

13. dubna støeda 19.00 hod.

Vyprávìní a povídání „hradního pána“ Pavla 
Palackého a jeho družníkù o hradì, a nejen o nìm…

17. dubna nedìle 15.00 hod.

Na motivy lidové pohádky upravil Petr Pokorný.
Premiéra pohádky o zamilovaném Honzovi, který 
hledá štìstí ve svìtì, ale skuteèné štìstí nalezne až 
v náruèi své milované Andulky. 
Uvádí Divadelní scéna pøi DK Ostrov.
Režie: Petr Pokorný

Dìti mají nakreslit nebo jinak vytvoøit kytièku pro 
maminku. Výsledky své práce mohou žáci nebo 
jejich uèitelé nosit do Informaèního centra na 
Starou radnici nejpozdìji do 29. dubna!

Práce vyhodnotí odborná porota, dle vìkových 
kategorií. Slavnostní vyhlášení se uskuteèní 8. kvìtna 
v 13.00 hod. v rámci Klášterních slavností. Všechny 
práce budou vystaveny prostorách klášterního areálu 
po dobu jednoho týdne. V termínu od 16. do 
31. kvìtna budou práce vydávány zpìt autorùm. 
Místem pro vyzvednutí bude opìt Stará radnice.
Nevyzvednuté práce po tomto termínu budou 
znehodnoceny!

IV. VÝROÈÍ 
OSTROVSKÉHO FOTOKLUBU

JAK SE ŽIJE NA HRADÌ

JAK ŠEL HONZA HLEDAT ŠTÌSTÍ 

VYHLAŠUJEME VÝTVARNOU SOUTÌŽ 
KYTIÈKA PRO MAMINKU

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.
Velikonoèní pondìlí 25. dubna: 13.00 - 17.00 hod.

KOSTEL ZVÌSTOVÁNÍ PANNY MARIE 

Pokraèuje výstava

Výstavu pøipravil Klub železnièních modeláøù pøi 
MDDM v Ostrovì a železnièní spolek 131.1 z Muzea 
Kraslické dráhy. Školy, školky a družiny se mohou 
pøedem objednat na tel. 724 509 195, 351 001 003.
Výstava potrvá do 12. dubna.

2. dubna sobota 12.30 hod.

Slavnostní vyhodnocení soutìže, kategorie želez- 
nièní modeláøi - žáci 
Pøedání ocenìní nejlepším úèastníkùm soutìže, která 
probìhne v dopoledních hodinách v klubovnì KŽM 
pøi MDDM Ostrov 

MODELOVÁ ŽELEZNICE 

PØEBOR 
KARLOVARSKÉHO KRAJE 2011

6. kvìtna pátek 19.00 hod., Stará radnice

Poutavé vyprávìní Václava Vìtvièky 

8. kvìtna nedìle 10.00 -17.00 hod., klášterní 
zahrada

Bohatý kulturní program, atrakce pro dìti, stánky 
s obèerstvením a øemeslnými výrobky, vyhlášení 
výtvarné soutìže Kytièka pro maminku

18. kvìtna støeda 19.30 hod., kinokavárna DK 
Ostrov

Premiéra Divadelní scény pøi DK Ostrov

25. kvìtna støeda 17.00 hod., kostel Zvìstování 
Panny Marie
Vernisáž výstavy 

OD VÌDY K MIKROFONU 
OD MIKROFONU KE KNIZE

KLÁŠTERNÍ SLAVNOSTI

MADAM COLOMBOVÁ ZASAHUJE 
aneb Kam zmizel ten diamat?

TECHNIKA A UMÌNÍ - II. roèník 
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Støeda 27. dubna, divadelní sál DK Ostrov

Ètvrtek 28. dubna, divadelní sál DK Ostrov

Pátek 29. dubna, divadelní sál DK Ostrov

Sobota 30. dubna

15.00 hod.
17.15 hod.
 
19.00 hod.  

11.00 hod. 

13.00 hod. 
17.30 hod. 

20.00 hod. 

11.00 hod. 
18.00 hod.

20.30 hod. 

9.00 hod. 

10.00 hod. 
                 

11.00 hod. 

12.00 hod. 

16.00 hod. 

19.00 hod. 

Stalo se již milou tradicí, že se v dubnu pod 
záštitou Mìstského úøadu Ostrov a Magistrátu 
mìsta Karlovy Vary v kostele Nanebevstoupení 
Pánì ve Staré Roli konají velikonoèní koncerty 
pro nevidomé. 

Na koncertech vystupují interpreti, kteøí mají za 
sebou mnohá úspìšná vystoupení jak u nás, tak 
v zahranièí. Svým vystoupením potìší napø. Pìvecký 
sbor Domova pro osoby se zdravotním postižením 
Mariánská, hudební skupina Pomelo v èele s Lenkou 
Èermákovou, nevidomá holèièka Nikolka Bukóciová 
nebo Hana Šimková, zrakovì postižená uèitelka hud- 
by. Úèast neodmítá ani tak známé smíšené hudební 
tìleso, jakým je Orbis pictus nebo seskupení zrakovì 
postižených dívek, vokální trio Makabara. 

Nejinak tomu bude i letos, a tak pøijmìte pozvání na 
tøetí roèník i vy, kdo chcete pøispìt na tuto charitativní 
akci, která se bude konat v pátek 29. dubna od 
16.30 hod., kde vstupné je dobrovolné a vybraný vý- 
tìžek bude využit ve prospìch sociálních služeb pro 
zrakovì postižené. Odjezd autobusu s oznaèením 
poøádající organizace Tyflocentra o.p.s. Karlovy Vary 
bude vypraven z námìstí v Ostrovì v 15. 30 hod. 

30. dubna 11.00 - 24.00 hod. 
Celodenní slet èarodìjnic  
Hornohradský park budou okupovat krušnohorská 
strašidla (hejkalové, rusalky, èerti ad.), hrad vyzývá 
všechny èarodìjky z okolí, a� se dostaví! V programu 
vystoupí Jiøí Wehle, Bohemica Sanguis, VKV Avalon, 
Ohnivé divadlo Ignis, Poutník Hroch ad. Komedii 
Rozmarný duch zahraje Divadelní scéna pøi DK 
Ostrov. Tradièní Miss èarodìjka v kategorii dìtské 
i dospìlé a další program. Možnost pøenocování na 
hradì ve spacáku, nebo v blízkém penzionu. 

Ostrovské soukání 2011  
Program

Zahájení 
Improshow. Improvizátoøi Èech, Mora- 
vy a Slezska (ÈR)  
Èekárna. Na poslední chvíli Ostrov (ÈR) 

The Submission. Scena mlodych Toruñ 
(Polsko) 
Weg. Jonna Wilsele (Belgie)
Children of the Heart. Sela Tel-Aviv 
(Izrael)
Už zase skáèu… Hop-Hop Ostrov (ÈR)

 Triks of devil. Saula Plunge (Litva)
Tak tohle je naše Leni?! Hop-Hop 
Ostrov (ÈR) 
Zrkadielko, povedz že mi. Hastroši Košice 
(Slovensko) 

MINIDIVadélko I. Nejdøív se nedìlo nic. 
Baf Praha (ÈR)
MINIDIVadélko II. Nejdøív se nedìlo 
nic. Baf Praha (ÈR)
Kinokavárna A. 3x Cami. Centrální zádrhel 
Strakonice (ÈR)
Kinokavárna B. 3x Cami. Centrální zádrhel 
Strakonice (ÈR)
MINIDIVadélko III. Nejdøív se nedìlo 
nic. Baf Praha (ÈR)
Divadelní sál: Ritmos de papel. Percuseve, 
CES Severo Ochoa, Murcia (Španìlsko)
Spoleèenský sál: Závìr, ukázky ze semináøù

Velikonoèní koncert 
pro nevidomé

Vìra Rotheová, TyfloCentrum Ostrov

Horní hrad

vzdoru, ale i samoty a hledání pravdy uprostøed 
podrobení se zákonitostem rodiny. Mladá scéna Studio 
P byla založena Lucynou Sowiñskou r. 1972. Skupinky 
se specializují na prùniky moderní literatury, pøípravu 
pøedstavení o lidech, touze, zábavì, neklidu, vše smì- 
rem k básnickému pøirovnání. 

Objekty všedního dne (popelnice, knihy, trubky, kartá- 
èe, lahve) se v rukách španìlské skupiny Percuseve ze 
školy Severo Ochoa v Murcia promìòují v hudební 
nástroje. Slovo není dominantním prostøedkem vy- 
jádøení, vìtší váhu dává soubor na pantomimu, tanec, 
percuse, zpìv, projekci, svìtla a poezii. To vše v pøíbìhu 
o dvou studentech a jejich vztahu ke svìtu, rodièùm, 
uèitelùm a spolužákùm s názvem Rytmy papíru 
(„Ritmos de papel“). 

Slovensko reprezentuje dìtský divadelní soubor 
Hastroši z literárnì dramatického oboru ZUŠ Košice 
s pøedstavením Zrkadielko povedz že mi. Jeho miniatu- 
ra v pohybové zkratce „zrcadlí“ postoj vùèi diktované- 
mu pozlátku módy, rùzným umìlým zásahùm vedou- 
cím k dokonalosti vzhledu. 

I èeské soubory prošly zvláštním výbìrem. Na Ostrov- 
ském soukání zhlédneme absurdní poetiku P. H. Cami- 
ho ve tøech minikomediích „3x Cami“ z výboru Kleštì- 
nec z pralesa v podání chlapeckého souboru ze ZUŠ 
Strakonice. P. H. Camiho lze nazvat jedním z otcù 
absurdity v moderní francouzské literatuøe. Každá jeho 
absurdnost je geniálním nápadem a velkolepým ne- 
smyslem. Své minikomedie zakládá na jazyce, jeho hry 
jsou vlastnì slovními høíèkami. ZUŠ Praha Biskupská, 
soubor Baf, vytvoøila inscenaci podle deníku nìmecké 
dívky Frídy Kuhrové, který si psala za I. svìtové války. 
Stejnì jako vìtšina lidí své doby byla zasažena ideolo- 
gickou manipulací mocných a v prvních obrazech insce- 
nace „Nejdøív se nedìlo nic…“ se naivnì raduje ze 
zaèátku války. Improvizátoøi z Èech, Moravy a Slezska 
ukážou trochu neobvyklou cestu zpracování námìtù 
prostøednictvím „Improshow“. Improvizace vznikající 
tady a teï, diváci øíkají, co chtìjí vidìt, improvizátoøi to 
zahrají, nikdo neví, jak to dopadne… Pøijde trapno, 
pøijde úspìch? Pìt lidí a muzikant z rùzných vysokých 
škol (UK, Jamu, Upol) pìtaètyøicet minut. Kdo s koho? 

Èeské soubory pak doplní známá divadla ZUŠ Ostrov, 
která slaví úspìchy na národních i mezinárodních festi- 
valech: Soubor Na poslední chvíli zahraje „Èekárnu“, 
scénický obraz cesty jedné dívky (za tuto inscenaci získal 
èestné uznání na Wolkerovì Prostìjovì). Poøadatelský 
soubor Hop-Hop se pøedstaví hned dvìma inscena- 
cemi. První „Už zase skáèu…“ je o chlapci, kterého za- 
sáhla obrna. Hop-Hop se inspiroval autobiografickou 
knihou Allana Marshalla. Inscenaci mohli diváci zhléd- 
nout na festivalech v Nìmecku, Belgii, na Dìtské scénì 
èi v divadle Disk Damu Praha. Druhou inscenací bude 
letos premiérová „Tohle je naše Leni?!“, pøíbìh dívky, 
odvleèené nacisty na pøevýchovu. Pøedstavení vzniklo 
podle námìtu knihy Zdenky Bezdìkové Øíkali mi Leni. 

Barvitý program bude jistì zajímavým podkladem pro 
diskuse vedoucích souborù v rozborovém semináøi, 
který vede Joke Elbers, bývalá dlouholetá pøedstavi- 
telka nizozemského centra Aita/Iata. Dìtské a mládež- 
nické skupiny povedou jednak absolventi souboru 
Hop-Hop: Pantomimu performer a mim Jakub Cír, 
Stylizované herecké jednání student Damu Ondøej 
Šulc, Hudbu a divadlo student Jamu Jonáš Konývka, 
a také další lektoøi (napø. pedagožka ZUŠ Tišnov Berit 
Hönigová semináø Masky). Zajímavostí letošního 
roèníku bude „Hledání luštitelských cest“ v soutìži škol 
i luštitelském workshopu pro mladé úèastníky. 
Matematické a logické hádanky jen zdánlivì nemají 
s divadlem nic spoleèného; diváci jistì souhlasí, že 
každé sdìlení, by� metaforické, má též svou logiku 
i zákonitost. Vedoucím tohoto semináøe bude šachista 
Antonín Kandrik. Upozoròujeme na vèasný nákup 
vstupenek v Domì kultury Ostrov. 

Více na: www.zusostrov.cz/hophop. 

Již osmý lichý rok 
poøádá ZUŠ Ostrov 
spoleènì s OS Minidiv 
mezinárodní divadelní 
festival dìtí a mládeže 
nazvaný Ostrovské 
soukání. Tento v ÈR 

ojedinìlý festival je propagován i svìtovou aso- 
ciací amatérského divadla Aita/Iata, což se odráží
i ve zvyšujícím se zájmu zahranièních divadelních 
souborù. Programová rada festivalu letos vybírala 
ze 14 divadel z celého svìta. Nejinspirativnìji se 
tématu festivalu Hledání cest zhostilo (podle 
zaslaných pøihlášek a záznamù pøedstavení) šest 
zemí. Od 27. dubna do 1. kvìtna se v divadelním 
sále Domu kultury Ostrov vystøídají soubory 
z Izraele, Belgie, Litvy, Polska, Španìlska 
a Slovenska. 

Izrael prezentuje Sela, škola múzických umìní Yorama 
Loewensteina s pøedstavením Dìti srdce. Tato herecká 
škola se nachází v nejchudší èásti Tel-Avivu. Její 
unikátnost spoèívá ve spojení odborného studia he- 
rectví s prací v komunitní skupinì (s dìtmi pøistì- 
hovalcù, dìtmi se speciálnì vzdìlávacími potøebami 
apod.). Jedná se o první skupinu v Izraeli, ve které 

nábožensky založení chlapci vystupují v jakékoli diva- 
delní produkci. Skupina reprezentovala Izrael na festi- 
valech v Japonsku, Itálii, Indii a USA. „Children of the 
Heart“ je o skupinì ètyø chlapcù, žijící zloèinecký život; 
je vyslána hledat Zlomené srdce svìta, aby ho spravila. 
Kouzelná fantazie provede diváka skrz jeho vlastní 
pøedstavivost na konec svìta a zpìt.

„Cestu“ mladých chlapcù, kteøí utíkají z domova, aby 
unikli nudnému životu, zrealizovala Jonna z belgického 
Wilsele. „Weg“ jim však nepøináší odpovìdi, jaké oèe- 
kávali, do té doby, než potkají dívku. Jonna je divadelní 
škola pro mládež mezi osmi až 25 lety. V prùbìhu 
posledních tøí desetiletí vzniklo z mládežnického klubu 
tvùrèí centrum a místo, kde více jak 200 dìtí mùže 
rozvíjet svùj umìlecký talent. 

Dìtské a mládežnické divadlo Saula Plunge z Litvy se 
pøedstaví veselým lidovým pøíbìhem Triky ïáblù („Triks 
of devils“), vytvoøené na námìt litevské lidové pohádky 
o zemìdìlci Jonasovi, který chce mít jednodušší život, 
proto se pøipojí k ïáblu a odchází do svìta hledat štìstí. 
Ïáblova past ho zavede až do pekla… Dìtské a mladé 
divadlo Saula bylo založeno r. 1992. Zakladateli a reži- 
séry divadla jsou Sigita Matuliene a Romas Matulis. 
Divadlo je složeno ze 70 mladých lidí, kteøí milují 
divadlo, dávají smysl svému volnému èasu významem 
divadelního umìní. Skupina pracuje jako ateliér, jehož 
cílem je divadlo ne jako výsledek, ale jako prostøedek 
rozvoje osobnosti. 

Polská scéna mladých Studio P si vybrala hru Eugéne 
Ionesca Jakub aneb Podrobení a inscenaci nazvala „The 
Submission“. Dotýká se dospívání a zrání chlapce, jeho 

Ostrovské soukání 2011

Mgr. Irena Konývková, øed. ZUŠ Ostrov
 a hlavní organizátor festivalu

Španìlská skupina Percuseve ze školy Severo Ochoa v Murcia



nou Jáchymovských dolù a diagnostickým ústavem 
mládeže. Vázla ale údržba, takže v roce 1958 byl 
opuštìn a chátral. V roce 1992 se stal majetkem obce 
Krásný Les, která ho o osm let pozdìji prodala 
podnikateli Pavlu Palackému. Ten se snaží, za pod- 
pory sponzorù, státu i dobrovolníkù, o jeho záchranu. 
Daøí se mu organizovat na hradì kulturní poøady, což 
pøispívá i k tomu, aby se hrad dostal více do povì- 
domí veøejnosti. Jak svìdèí fotografie, nemá o èetné 
návštìvníky nouzi. 

Na hrad vede z Krásného Lesa modrá turistická 
znaèka (3 km), po modré je pøístupný i ze Stráže nad 
Ohøí (5 km). 
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Volný èas
Rod Hrabišicù panoval i v Ostrovì

Novì nabízíme možnost platby 
vstupenek na akce DK Ostrov pomocí 
kupónù Cheque Dejeuner nebo 
Sodexho Pass. Upozoròujeme, že 
prodej místenek v systému AMS a on-
line vstupenek Ticket Art, Ticketportal, 

Colosseum a ostatní platby mohou být hrazeny pouze 
v hotovosti. Velkou oblibu si našly u našich zákazníkù 
DVD dokumenty o historii Ostrova, které natoèila 
ostrovská kabelová televize a již nìjaký èas jsou v naší 
stálé nabídce. Využít lze také zajímavých slev VHS 
kazet Ostrova a okolí, map a vybraných publikací. 

Dùm kultury v pøíštích mìsících podstoupí øadu 
úprav a stavebních prací. Vzhledem k tomu, že se 
tyto práce nevyhnou ani divadelnímu sálu, bude 
jeho provoz na nìjaký èas zastaven a sál bude 
nahrazen jinými prostory v Domì kultury. Do 
tìchto úprav nám však ještì nìjaký èas zbývá a vás 
mimo jiné èekají ještì tøi divadelní pøedstavení.

V nedìli 10. dubna se v divadelním sále pøedstaví 
konverzaèní hra Žárlivost v režii Luïka Munzara. Diva- 
delní hra vypráví vtipnou formou pøíbìh tøí žen: 
Heleny, Jane a Iris. Ty se sice nikdy osobnì nesetkaly, 
pøesto je spolu spojuje osudové pouto. Všechny tøi totiž 
milují jednoho muže. Každá se však s tímto vztahem 
vyrovnává po svém a je na celý život poznamenána. 
Hru o velké lásce, žárlivosti, osamìlosti a ponìkud ne- 
obvyklém vztahu tøí žen, které bojují o jednoho muže 
prostøednictvím faxu, vám pøedstaví Jana Hlaváèová, 
Hana Maciuchová a v neposlední øadì Jitka Mouèková 
nebo Lucie Matoušková.

Ve støedu 20. dubna na vás 
èeká mimoøádnì vtipné, oso- 
bité pojednání o historii sta- 
rých Slovanù, jak na nì pohlíží 
populární spisovatel, malíø, 
bubeník, zpìvák a herec Fran- 
tišek Ringo Èech. Kdo by ne- 
znal Jiráskovu Dívèí válku, 
vìzte však, že ne všechno, co 

Jirásek napsal, je pravda. Chcete vìdìt, jak to bylo 
doopravdy? Pak urèitì musíte pøijít na pouènou, nic- 
ménì ztøeštìnou divadelní parodii, kterou vám v obno- 
vené premiéøe pøedstaví Divadelní Scéna pøi DK Ostrov. 
Tentokrát v trochu jiném obsazení, než jste byli zvyklí.

Ve støedu 18. kvìtna uzavøeme divadelní sezónu 
premiérou bláznivé krimikomedie Madam Columbová 
zasahuje aneb Kam zmizel ten diamant?, opìt v podání 
divadelní Scény pøi DK Ostrov. Hra, jejíž dìj se ode- 
hrává na starém zámku v nejmenovaném anglickém 
hrabství, prvoplánovì tìží z obvyklých žánrových klišé, 
jako jsou mírnì retardovaný lord, sarkastický komorník, 
zmatkující služebnictvo a na první pohled nic ne- 
chápající zámeètí hosté. Zdánlivì obvyklé schéma je 
však absurdnì rozehráno v dialozích jednotlivých 
postav. Pøestože se nikdo ze zúèastnìných nechová 
zcela normálnì, nakonec se pøece jen rafinovaná 
loupež vyøeší. Závìreèné odhalení pachatele za pøítom- 
nosti všech podezøelých v jedné místnosti je klasika 
anglických detektivek. Hra Madam Colombová zasa- 
huje aneb Kam zmizel ten diamant? je autorovou první 
divadelní hrou. Doposud se vìnoval pouze knižní 
tvorbì. Pøesto si myslím, že jde o svižnou komedii, kde 
je prakticky cokoliv možné a vše je podøízeno jen 
jedinému cíli: Dobøe pobavit diváky. 

Vstupenky na divadelní pøedstavení zakoupíte v info- 
centru v DK Ostrov. Informace o zahájení pøedprodeje 
najdete vždy na výlepových plochách ve mìstì nebo 
na webových stránkách Domu kultury:  
www.dk-ostrov.cz, www.facebook.com/dkostrov 

Mìstys Ostrov u Macochy najdeme v severní èásti 
Moravského krasu, 15 km od Blanska. Nadmoøská výš- 
ka obce je 485 m n. m., specifickým rysem je množství 
krasových jevù pøímo v obci. Napøíklad jeskynì Bal- 
carka, Císaøská, Ostrovská propast nebo Mlynáøùv 
závrt. Díky tìmto skuteènostem zde funguje od roku 

1983 dìtská léèebna se speleoterapií, souèástí léèby je 
pobyt dìtí v jeskynním klimatu. Okolí je protkáno 
množstvím cyklostezek, napøíklad dálkovou Jantarovou 
stezkou. První doložená zmínka o tomto Ostrovì je 
z roku 1349. Obec patøila pánùm z Holštejna a potom 

Ti se postarali nejen o rene- 
sanèní pøestavbu, ale také 
o vybudování hospodáøských 
pøístaveb v podhradí (pivovar, 
kovárna, ovèín, mlýn). Za 
Buqoyù, kteøí koupili panství 
v roce 1837, byl pøestavìn 
v novogotickém slohu a až do 
roku 1945 výstavností a par- 
kovým okolím proslul jako 
„perla Poohøí“. Ve 2. svìtové 

válce zde sídlila Hitlerjugend. Od roku 1945 pøipadl 
Horní hrad Èeskoslovenské republice. Byl i ubytov- 

Poèátkem 13. stol. bylo Hrabišicùm propùjèeno území 
na levém bøehu Ohøe, osídlené již døíve, ale jen øídce a 
v nižších polohách slovanskými kmeny, o èemž svìd- 
èí i nìkteré názvy, napø. øíèek Bystøice a Veseøice, které 
se zachovaly i v pozdìjší nìmecké verzi (Wistritz, 
Weseritz). Zvláštì za vlády Václava I. (1230-1253) byly 
totiž pøíhranièní oblasti zemì osídlovány kolonisty z 
Bavorska a Frank. Hrabišici založená osada na výspì, 
obklopené tokem Bystøice, potokem a bažinami, 
dostala tak nìmecký název podle svého zakladatele: 
Slawcowerde. Poprvé se objevil v listinì z r. 1207. 
I když šlo o falsum, dokazuje listina existenci osady 
k roku 1207. Také další Hrabišici zastávali nejvyšší 
královské úøady a získávali další panství, hlavnì 
v severních, ale i ve støedních a jižních Èechách a na 
Moravì. Patøili k nejvýznamnìjším a nejbohatším ro- 
dùm v zemi. Roku 1248 došlo k povstání èásti èeské 
šlechty a Pøemysla Otakara II., tehdy markrabìte mo- 
ravského, proti otci, Václavovi I., na jehož stranì stál 
i Hrabišic Boreš II. z Rýzmburka. Povstání bylo sice 
potlaèeno, ale když se Pøemysl Otakar II. ujal vlády 

- pokraèování ze strany 1

(1253), zbavil Boreše úøadu a èást jeho panství mu 
byla za zradu zkonfiskována. Také osada Slawcowerde 
se tak ocitla v rukou krále - královské komory, což ved- 
lo k pozdìjšímu založení nového sídlištì na levém 
bøehu Bystøice. Rod Hrabišicù se již vìtšího významu 
nedomohl a jeho jméno z èeských dìjin zcela zmizelo. 
Zùstalo jen v pùvodním názvu mìsta a jeho pozdìjší 
variantì „Schlackenwerth“ a v existenci dnešního høbi- 
tovního kostela. 

O dobì Hrabišicù svìdèí i nedávno objevená a za- 
krytá studnì v Zámeckém parku, v místech oné (kdysi 
první) osady. Rodový znak Hrabišicù nesl obvykle mo- 
tiv rýžovacích hrabièek, svìdèících o èasném získávání 
nerostného bohatství, tehdy pøedevším cínu, v sever- 
ních Èechách i v naší oblasti a o významu této prvotní 
tìžby. S podobou znaku se mùžeme setkat na pe- 
èetích historických listin, ale také na kamenném reliéfu 
jednoho ze starých domù ve Žluticích. 
(Použité publikace: Tomáš Velímský, Hrabišici - páni 
z Rýzmburku, Lidové noviny 2002) 

Èeské Ostrovy  -  èást I.
Letos v kvìtnu to budou již ètyøi roky, co se na stránkách OM objevil, tenkrát spíš náhodnì, mùj první 
výtvor. Od té doby se snažím hledat nové a novìjší informace o našem mìstì, takové, které by 
zaujaly, pøinesly nìco nového a snad i pouèily. Ale za ta léta jsem už nìkdy v úzkých, už není kde brát. 
Nápady pøicházejí, ale už jich není tolik a jsou èasto dosti náhodné. Proto vás nyní, v nìkolika 
pokraèováních, seznámím s dalšími místy naší krásné vlasti, která se honosí stejným jménem jako naše 
mìsto. Ostrovù je hodnì a jsou rozesety po celé ploše mapy Èeské republiky. Hledal jsem na 
internetu, dopisoval si s obecními úøady, zpìt mi chodily obálky plné informací… 

Salmùm z Rájce. V roce 1912 došlo k povýšení na 
mìstys, tento status byl pak obci navrácen 10. øíjna 
2006. Roku 2000 byl obci udìlen znak a prapor 
v barvách èervené, zelené a bílé. V souèasné dobì zde 
žije pøes 1100 obyvatel. Veškeré zázemí od služeb po 
oddych mají místní k dispozici v èásti obce zvané 
Dìdina. Mezi turistické zajímavosti patøí vìtrný mlýn 
holandského typu, postavený roku 1814, který mlel až 
do roku 1902, exteriér je zachován v pùvodní podobì. 
Dominantou mìstyse je kostel sv. Maøí Magdalény 
z roku 1490. V obci funguje od roku 1889 hasièský 
sbor, k dostání je též Ostrovský zpravodaj, jehož spe- 
ciální vydání v èervenci 2009 zvalo k oslavám 
660. výroèí obce. Místní „èutálisté“ hrají tøetí tøídu 
v okrese Blansko a jsou na tom asi stejnì mizernì, jako 
letos my v krajském pøeboru. Touto informací také toto 
první putování konèí. Ostrov u Macochy je pro nás 
trošku z ruky, takže nám jej alespoò trošku pøiblíží 
letecká fotografie. V pøíštím díle navštívíme Ostrov 
u Lanškrouna. 

Poznámka redakce: 
Tento seriál Lubomíra Mayera o Ostrovech v ÈR 
vychází také na žádost tamního starosty v Ostrovském 
zpravodaji v Ostrovì u Macochy.

Poznejme svùj region  - Horní Hrad - Hauenstein 
Horní Hrad, pùvodnì Hauenstein, byl založen jako strážní hrad blízko soutìsky Ohøe nìkdy 
v polovinì 13. století. Pùvodnì královský, poté pøešel do vlastnictví šlechty: od poloviny 15. století do 
roku 1663 byl majetkem Šlikù, pozdìji ho vlastnili vévodové sasko-lauenburští.

Mgr. Zdenka Èepeláková

Text a foto: Lubomír Mayer

Text a foto: Jiøí Ciprian 

Jaké divadlo nás ještì èeká 

Turistické 
informaèní centrum 
v Domì kultury

Dana Kolovratníková, ved. TIC Ostrov 

Martina Novotná



Ve støedu 20. dubna v 16.00 hod. pùjdeme spoleènì 
hledat Poèet úèastníkù je 
omezen, pøihlásit se mùžete u jednotlivých lektorek 
dopoledních programù z organizaèních dùvodù nej- 
déle do 15. dubna. 

Pøednáška na téma  se 
koná ve støedu 20. dubna od 16.00 hod. 

Pro tìhotné maminky  zaèíná v pátek  29. dubna
v 17.00 hod. další  (osm lekcí, vždy 
v pátek 17.00-19.00 hod.), zúèastnit se mùžete 
celého kurzu, nebo jen vybraných lekcí. 
Pøihlásit se mùžete již nyní na tel. 608 914 469. 

Další  pøipravujeme na nedìli 
15. kvìtna ve 14.00 hod. Pøihlásit svá miminka mùže- 
te do 9. kvìtna na tel. 608 614 469. 
Více na: www.mc-ostruvek.estranky.cz  

Velikonoèního zajíèka. 

Léèebná kosmetika z konopí

Tìhotenský kurz

Vítání miminek

kališní lístky. Kvìty následnì vystøídají rudé peckovice 
velikosti hrášku obalující vìtévku, tak jak døíve kvìty. 
Lýkovec si libuje ve vlhèích i podmáèených jílovitých 
pùdách a polostínu. Vèelky tento druh milují. Ne 
všechno, co z pøírody pochází, je bezprostøednì 
èlovìku prospìšné, to však neznamená, že se máme 
všem nebezpeèným vìcem vyhýbat. Spíš jde o to 
s nimi umìt zacházet a pak nás mohou tìšit. 

razit mince, ale doly jim ještì zùstaly. Jak dlouho? 
V roce 1544 si pìknì do Prahy zavolal hrabìcí bratry, 
ale vše nešlo tak úplnì hladce. Vavøinec se odpíral 
královským požadavkùm, navíc v Jáchymovì vzniklo 
velké pobouøení horníkù, a proto dal Ferdinand 
všechny bratry uvìznit v Bílé vìži na Pražském hradì. 
Nakonec byli souzeni pro vzpouru. Muselo to pro nì 
být dost tìžké, protože po deseti dnech ustoupili 
a 19. záøí 1545 se zøekli všech dolù v Jáchymovì 
i ostatních na Loketsku. Jediné, co jim bylo pøiznáno, 
byl desátek (z latinského decenia desetina, oznaèuje 
pùvodnì zhruba desetiprocentní daò) ze støíbra vytì- 
ženého v Jáchymovì. 
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Veverèin Ostrov Kabel Ostrov, s.r.o. OSTROVOSTROV

Mateøské centrum Ostrùvek 

Rady pro zahrádkáøe

Text a kresba: 
Martina Novotná

Milan Jandourek, DiS

Klub èeských turistù

Dana Kolovratníková, jednatelka MC 

Rod Šlikù byl svého 
èasu velmi bohatým. 
Dokonce natolik, že 
vzbuzoval stále vìtší 
závist. A kde je závist, 
je i chamtivost. Jak 
øíkáme my veverky. 
Byla otázka èasu, kdy 
se jejich majetku bude 
chtít nìkdo zmocnit. 

A ano, stalo se… Nový èeský král Ferdinand I. se po 
nástupu na trùn hrabaty velmi zaobíral a snažil se 
potlaèit jejich zámožnost. Za dva roky je zbavil práva 

7. dubna

14. dubna

21. dubna

28. dubna

18.00 Zahájení, zprávy 
18.20 Pod lupou 
18.30 Dokument z vlastní tvorby

18.00 Zahájení, zprávy 
18.20 Pod lupou 
18.30 DVDèko

18.00 Zahájení 
18.20 Pod lupou 
18.30 Škola hrou

18.00 Zahájení 
18.20 Pod lupou 
18.30 Otázky pro starostu

Premiéra vysílání: ètvrtek 18.00 hod. (v pøípadì 
Zastupitelstva 15.00 hod.). 
Opakování vysílání: po  ne každou sudou hodinu 
od 10.00 do 22.00 hod. Mezi reprízami vysíláme 
Informaèní smyèku. 
Zmìna programù 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.  

Provozní doba kontaktního místa ve Sbìrnì 
Sazky v Domì kultury: 
po - pá 9.00 - 17.00 hod. 
Telefonní èísla kontaktního místa: 353 844 732, 
773 635 732

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

Akce pro veøejnost
Voda ze støechy Evropy: pramen Bystøice 

u Abertam  
 Jarní setkání turistù na Dianì nad Kar- 

lovými Vary
 Tepelskou plošinou z Ovesných Kladrub 

do Teplé n. Teplou
 Velikonoèní pochod na Andìlskou horu
Velikonoèní pondìlí na jižním Plzeòsku
 Od kostela sv. Blažeje k trapistùm. Z Ne- 

žichova do Nového Dvora

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.

2. dubna 

9. dubna

16. dubna

23. dubna
25. dubna 
30. dubna

Není Daphne jako Daphne. Pro dnešní dobu je snad 
nejznámìjší Daphne ze zdaøilého filmu Nìkdo to rád 
horké. Pùvab hrdinky filmu by jistì potìšil pøinej- 
menším stejnì jako pùvab bez olistìní rozkvetlé 
Daphne mezereum èasnì zjara, ale jsem si jist, že 
žádná hereèka ještì neotrávila tolik lidí jako lýkovec.  
Keø se jmenuje Daphne po øecké nymfì, která se 
z nouze promìnila do podoby vavøínového stromu, 
aby unikla pronásledování pohnìvaného Apollona. 
Lýkovec je sice úžasný, ale má právì tuto vadu: je 
jedovatý. Zhruba deset plodù staèí k usmrcení 
dospìlého èlovìka. Jeden z jedù, který obsahuje, se 
dokonce jmenuje podle nìj daphnetoxin. Mezerein 
také napáchá svou èást díla zkázy. Karl Linné tvrdí, že 
šest bobulí otráví vlka. Rostlina je jedovatá celá, plody 
a kùra nejvíc. Jed nemusí vstupovat do tìla jen 
požitím, ale též stykem s pokožkou. Bohužel, literatura 
nedoporuèuje tuto rostlinu sázet do zahrad a parkù. 
Jedná se o keøík vysoký 30 cm až 1,5 m. Vìtvení je 
øídké, metlovitì trèící vzhùru. Mladé výhony mají až 
žlutohnìdou kùru a zajímavé ochlupení. Listy jsou až 
osm centimetrù dlouhé, asi dva centimetry široké, 
kopinaté, rostoucí až na koncích vìtví. Líc listu je svìže 
zelený, rub šedozelený. Kvìty se rozvíjejí v èasném 
jaøe, dlouho pøed listy na loòském døevì. Pøekrásné, 
silnì aromatické, purpurovì rùžové, nìkdy karmíno- 
vé kvìty jsou ve skupinách po dvou až tøech, ve 
svazeèku jakoby hustì obalují loòské letorosty. Mají 
ètyøcípý kvìtní obal, který vlastnì sám o sobì vytváøí 

Kromì pravidelného dopoledního programu 
pro maminky na mateøské dovolené a jejich dìti 
pøipravujeme v dubnu øadu dalších akcí. 

Hana Ševèíková, produkce 

RNDr. František Wohlmuth, pøedseda KÈT

Foto: Martina Kosová

Lýkovec obecný (Daphne mezereum L.)
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Ètenáøské pøíspìvky

Po pøeètení èlánku Milana Jandourka (OM 2/2011) 
nám nedá, abychom ho nepotìšili. Liliovník tulipáno- 
kvìtý totiž v Ostrovì již dlouhá léta roste, dokonce 
i kvete, a to v prostoru za bývalými Báòskými projekty. 
Bohužel, díky neznalosti a nezájmu je v dosti nedob- 
rém stavu. Jednak je doslova obklíèen ménì vzácnými 
stromy, hlavnì smrky, zjevnì bez jakékoli péèe. Proto 
jsme tuto skuteènost oznámili i na pøíslušných úøadech. 
Vìøíme, že vèasným (ještì letošním) ošetøením odbor- 
níkem a následnou zvýšenou péèí z nìho mùže být 
jedna z mála vzácných okrasných døevin ve mìstì.

Pøi té pøíležitosti si vzpomínáme také na loòský pøíspì- 
vek ètenáøe Jiøího Krejèího, kde si stìžoval na neopráv- 
nìné vykácení zcela zdravé a nestínící ozdobné tøešnì 
u jeho domu. Stížnost zøejmì byla bez odezvy, protože 
v tom prostoru byla poražena ještì nejménì jedna 
další tøešeò. Pokud bude pokraèovat nekontrolovaný 
døevorubecký pøístup k jakékoliv døevinì, tak máme 
obavu, že nenahraditelnì zmizí i další vzácné stro- 
my (a sdìlovací prostøedky nás informují, že nejen 
v Ostrovì). 

Vážená redakce, pøed rokem jste otiskli v mìsíèníku 
pøíspìvek pana Pály z Mìstského úøadu Ostrov 
o tom, že mìsto nechalo vyhubit holuby, protože 
zneèiš�ovali mìsto, hlavnì kostel. Chápeme to my 
všichni, za které píši, ale èekáme odpovìï, možná 
také od pana Pály, jak bude mìsto postupovat ve vìci 
psù, kteøí zneèiš�ují mìsto mnohem víc než jmenovaní 
holubi, co krok to h.…, stejnì tak kuøáci. Je to ostuda 
celého mìsta, když k nám pøijedou lidé odjinud. Jak je 
nám známo, naši pøedstavitelé mìsta jezdívají èasto 
do Nìmecka a nevíme, proè se tam alespoò neinfor- 
movali, jak to dìlají, že tam mají èisto? Proè a na co 
tam jezdili? Taková vìc je nezajímala? To se tam pan 
starosta jezdil pouze bavit? Proè zde také u každého 
obchodu není koš, kam mohou neukáznìní kuøáci 
odhazovat nedopalky cigaret? Proè se musí èlovìk 
stydìt za tu špínu ve mìstì? Tak a� majitelé psù 
laskavì platí poplatky za psy a mìsto poøídí stroj na 
úklid psích exkrementù z tìchto poplatkù a bude 
mìsto èisté. Psù pøibývá, a kdo se má na to dívat. Dìti 
nemohou ani na trávník, na chodnících se musí èlovìk 
stále vyhýbat, aby neuklouzl, prostì je to hnus. Mìsto 
bývalo èisté, ale dnes je to mìsto špíny, nepoøádku, 
odpadkù… Tak nás zajímá, co na to ostatní lidé. Je 
pochopitelné, že pejskaøi se ozvou hned proti, ne 
s øešením, ale jen proto, že se jich toto dotýká. Tak 
jaké chtìjí øešení? Podle pana Pály, jako s holuby? 

Kritika obèanù na nepoøádek ve mìstì (napøíklad výtka 
ètenáøky Janèíkové) je sice podnìtná, ale v podstatì 
bezpøedmìtná. Mìsto Ostrov v rámci svých finanèních 
možností, které jsou vyèlenìny na úklid mìsta, zajiš�uje 
poøádek všemi dostupnými prostøedky, aby naše 
mìsto bylo èisté. Bohužel bez pøispìní obèanù toto 
nelze zajistit, nebo� nezodpovìdní obèané, i když vidí, 
že je èerstvì uklizená plocha (jakákoli), pøesto odhazují 
dál vesele své nedopalky, žvýkaèky i odpadky. Není 
možné, aby se na èerstvì uklizené plochy èistící 
technika každý den vracela. Ve mìstì je dostatek 
odpadkových košù, pravidelnì se doplòují pytlíky na 
psí exkrementy. Z našich poznatkù je zøejmé, že se 
jedná o velmi atraktivní doplnìk do mìsta, nebo� tyto 
pytlíky vzápìtí mizí a ve velkém se zcizují (zøejmì na 
svaèiny). Pokud srovnáme holuby a psy, je zøejmé, že 
holubi nemají své majitele, jako je tomu u psù. Proto je 
provádìn jejich hromadný odchyt. Psi mají své 
majitele, kteøí jsou mimo jiné odpovìdni i za jejich 
výkaly. Tím, že se objednají stroje na jejich odsávání, se 
problém nevyøeší, naopak se stále budou zvyšovat 
vynaložené náklady na úklid mìsta. Mìstská policie 
pøislíbila zvýšenou pozornost vùèi majitelùm psù a do- 
držování mìstských vyhlášek. Pokud se má srovnávat 
èistota našich mìst a mìst v zahranièí, myslím si, že 
napø. v sousedním Nìmecku se úklid mìsta nezajiš�uje 
žádným jiným zvláštním zpùsobem, ale obèané jsou 
tam ke svému mìstu ohleduplní a místa, kde žijí, si 
nezneèiš�ují. 

Pop-rocková kapela A. K. Hluška Image vznikla v roce 
2009, kdy vydala své první album: Ztráty z obou stran. 
Nyní v dubnu posílá tato skupina do svìta další album 
s názvem Nìžná. Najdete na nìm 12 hudebních 
kouskù. Kapela hraje pouze své autorské písnièky, které 
skládá pøevážnì kytarista Jan Laufek a vìtšinu textù píše 
A. K. Hlušek. Pár textù pøipsal textaø a kytarista Marek 
Steininger, spolupracují napøíklad s Michaelem Fore- 
tem. CD Nìžná mimo jiné obsahuje i hit „MFF KV“ 
(videoklip k této písni se objevil na oficiálních stránkách 
filmového festivalu). Kapela køtí toto album na akci, 
o které Ostrovský mìsíèník informoval už minulý 
mìsíc: Taneèní zábava, jejíž výtìžek jde na dìtský do- 
mov v Ostrovì. Akce se koná 2. dubna od 19.30 hod. 
v taneèním sále DK Ostrov. Køtu se ujme starosta mìsta 
Pavel Èekan. 

Vážené dámy a pánové, milí spoluobèané. V mi- 
nulém èísle Ostrovského mìsíèníku byl otištìn 
èlánek èlena rady mìsta za ÈSSD Josefa Železného 
s titulkem: Není všechno zlato… Nedá mi, abych 
na nìj nezareagoval. Osm let jsem mìl tu èest stát 
v èele našeho krásného mìsta. Možná právì 
proto, že jsem nebyl sám, kdo urèoval hlavní 
smìrování Ostrova, bych se chtìl zastat všech 
tehdejších zastupitelù, pracovníkù mìstského 
úøadu i tìch z vás, kteøí svými silami pomáhali 
mìsto rozvíjet. 

Ano, Ostrov byl jedním z nejúspìšnìjších žadatelù 
o dotace z fondù EU a všechny žádosti byly všemi 
zastupiteli schvalovány v souladu se Strategickým 
plánem rozvoje mìsta Ostrova. Na jeho zpracování se 
podílela široká øada lidí z rùzných oborù a byl také 
každoroènì aktualizován. Každému rozhodování však 
také pøedcházela velmi peèlivá úvaha i ekonomická: 
bude mít mìsto nejen na investici, ale také na provoz? 
A teprve tehdy, když každý projekt prošel tímto po- 
souzením, jsme o dotaci žádali. A je také spousta 
návrhù a projektù, které tímto posuzováním neprošly 
a další, jejichž pøíprava byla zastavena. Mezi nimi na 
èelních místech plavecký areál a mìstská sportovní 
hala. Ohánìt se zvyšováním „vnitøního zadlužení“ se 
mùže v našem pøípadì jen ten, kdo neví (nebo nechce 
vìdìt), co to vnitøní zadlužení je. Dezolátní infra- 
struktura, nefunkèní služby, hromada závazkù a k tomu 
prázdná pokladna je v mých oèích problém vnitøního 
zadlužení. Ale Ostrov v takové situaci pøeci není. 
Smysluplnost projektù, na které se nám daøilo získat 
peníze i z fondù EU, je v mých oèích nesporná. 
Vzpomeòme si, jak vypadal klášter, kde se po odchodu 
armády propadaly stropy zdevastované kaple, perly 
èeského baroka, jak zanedbaný byl Zámecký park, jak 
odpudivì vypadal Palác princù. Nebo høištì u pe- 
kárny, kde na hrací ploše stála voda. Jestli oprava 
tìchto namátkou vybraných staveb byla chybou 
a zvýšila vnitøní zadlužení mìsta, pak já se domnívám, 
že naopak. Nikdy jsme si nemuseli brát úvìr a naše 
mìsto vždy hospodaøilo s pøebytkem. Souèasnému 
vedení jsme zanechali témìø 70 mil. Kè k volnému 
použití. Pokud nìkdo ze souèasného vedení po- 
chybuje o smysluplnosti námi realizovaných projektù, 
pak nechápu, proè nyní odsouhlasili pøijetí dotace na 
opravu Domu kultury, o kterou jsme v èervnu loò- 
ského roku požádali my. To, že se nám daøilo plnit vizi, 
že Ostrov je mìstem pøíjemným pro život, se dlou- 
hodobì odráží i na bohatství každého z nás. Víte, že 
cena našich nemovitostí je jedna z nejvyšších široko 
daleko? Staèí si jen porovnat, za kolik se prodávají byty 
u nás a tøeba v okresním Sokolovì nebo velikostnì 
totožném Chodovì. 

Vládnout se dá dvìma zpùsoby: buï se snažím nìco 
velkého dokázat, nebo pohaním toho, kdo byl pøede 
mnou, abych na nìm ukázal svoji velikost. Osobnì 
jsem preferoval první zpùsob. 

Liliovník tulipánokvìtý (Liriodendrum tulipifera) v na- 
šem mìstì roste a kvete. Má nápadnì tvarované listy, 
kvìty jsou žlutavì zelené s oranžovým nádechem 
splývajícím se zelení listù, takže se dají pøehlédnout. 
Pøed pár lety jsem na Odboru životního prostøedí 
MìÚ Ostrov nahlásil objev tohoto stromu a jeho 
pracovníci zajistili pro liliovník více slunce proøezáním 
okolo stojících døevin. Tento náš strom (stromek) po- 
chází ze Severní Ameriky, druhý druh rostoucí v Èínì 
se pro naše podmínky nehodí. Bohužel, ostrovský 
liliovník, tulipánovník, byl od své výsadby devastován 
a tím nenávratnì znièen jeho habitus. Tyto stromy jsou 
raritou každého arboreta (napøíklad krásný strom roste 
v zámecké zahradì v Klášterci nad Ohøí). Pro zájemce: 
v Ostrovì roste za Finanèním úøadem v prùseèíku tøí 
chodníkù, má kmínek bez vìtví a korunku. Jinak i ve 
své plné dospìlosti si zachovává vìtvení u zemì. 

Dozvìdìl jsem se, že MìÚ Ostrov chystá opìt 
rozsáhlé kácení v ostrovském Zámeckém parku, 
které už se zèásti rozjelo. Likvidace více než 
sedmdesátky vzrostlých stromù pøed nìkolika 
lety zøejmì nestaèila. Ponechme stranou údajný 
„havarijní stav“ døevin. Každý se mùže osobnì 
pøesvìdèit na paøezech, že døevo naprosté vìtši- 
ny poražených kmenù je zcela zdravé. 

Chtìl bych se pozastavit nad argumentací, že zásahy 
jsou nutné z dùvodu bezpeènosti návštìvníkù. Ano, 
ze stromù obèas padají vìtve. Dìje se tak po celou 
dobu, co stromy existují, a donedávna to nikoho 
nepøekvapovalo. Umìli jsme se stromy žít. Opravdu 
se, vážená radnice, domníváte, že návštìvníci parku 
jsou nesvéprávná entita bez vlastního rozumu, které 
musíte odstranit z cesty všechny domnìlé pøekážky? 
Opravdu návštìvníci parku nejsou zodpovìdní za svùj 
život, za následky svých vlastních úsudkù a rozhod- 
nutí? Podle stejné logiky by se mohl zakázat tøeba 
vjezd motoristù do mìsta. Chodec pøeci nedokáže 
správnì a zodpovìdnì odhadnout, jak pøejít ulici, aby 
ho nesrazil automobil. A co takhle odpojit nájemníky 
mìstských bytù od pøívodu plynu, elektøiny a pitné 
vody? Plynem by se totiž mohl nìkdo otrávit, elektric- 
kým proudem popálit nebo zabít, ve vodì se lze 
utopit. A tahle rizika pøeci nenecháte obèana nést. 
Každoroènì je v celé ÈR zranìno pøi automobilových 
nehodách okolo 21 tisíc osob, pøi požárech okolo 
jednoho tisíce osob. Statistiky zranìných pádem stro- 
mu nebo jeho èásti se nevedou, protože se tak dìje 
jen v ojedinìlých, statisticky bezvýznamných pøípa- 
dech. Jisté je, že pád vìtví hrozí jak ze stromù, kterým 
odborník prozatím prodloužil povolení k životu, tak 
i z listnáèù mladých, èerstvì vysazených. Vylouèit rizi- 
ko by se dalo jen za cenu kompletního vykácení všech 
døevin. V parku by smìly rùst maximálnì macešky, 
pád okvìtního lístku snad èlovìku vážné zranìní ne- 
zpùsobí. Kulturní spoleènost si stromù váží. I takových, 
které nerostou podle pravítka, nebo takových, které 
mají nìjakou tu vìtev seschlou. Kdo z nás lidí je 100% 
zdráv? Budeme též odstraòovat lidské jedince, kteøí 
nemají dokonalou atletickou postavu? Moudøí lidé si 
uvìdomují, že stromy jsou živé bytosti a nezacházejí 
s nimi proto jako s vìcmi. Za líbivými hesly typu 
„Zlepšování stavu pøírody a krajiny“ se bohužel ne- 
skrývá úcta k živému, ale technokratická devastace. 

Zastavme kácení stromù!

Se psy jako s holuby?

Jitka Janèíková, Ostrov

Roman Klášterka, Ostrov

V Ostrovì roste liliovník 
tulipánokvìtý

Ještì jednou liliovník 

Stížnosti na nepoøádek 
Reakce Odboru správy majetku mìsta

Manželé Tipkovi, Ostrov

Jaroslav Kašík

Lumír Pála, vedoucí Odboru SMM, MìÚ Ostrov 

Není všechno zlato…

Odpovìï bývalého starosty 

Ing. Jan Bureš

Kapela A. K. Hluška Image 
má nové album 

Pavel Èerný, manažer kapely 
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Zveme všechny zájemce na další z cyklu pøed- 
nášek, tentokrát na téma: Mýty a pohádky ve 
waldorfské pedagogice, která se koná 6. dubna 
v 16.30 hod. v aule Støední odborné školy peda- 
gogické, Karlovy Vary Lidická 40. 

Pøednáší Anežka Janátová, pøedsedkynì Antroposo- 
fické spoleènosti ÈR. Poøadatelem je Obèanské sdru- 
žení Wlaštovka, které vzniklo v listopadu loòského 
roku s cílem iniciovat založení waldorfské základní 
školy v Karlových Varech. Jedním z dílèích cílù je také 
pøinášet pravidelnì informace o této pedagogické 
alternativì širší veøejnosti. Za tímto úèelem se roz- 
hodlo zvát do Karlových Varù osobnosti, které mají 
k tomuto tématu co øíct. Více na: www.wlastovka.cz

Máte zatepleno? My ano! Dalo to práci pøesvìdèit 
v našem domì všechny dùchodce, kterým se zateple- 
ní zdálo drahé, pøesvìdèit všechny rádoby odborníky, 
kteøí tvrdili, že zateplení není potøeba, ale naopak 
zpùsobí pohromu; pøesvìdèit všechny ty, kteøí z nì- 
jakého mnì neznámého dùvodu nechtìli peníze, 
které donedávna nabízel stát prostøednictvím dotací, 
a vùbec všechny ostatní pochybovaèe. Bylo jim 
jedno, že dùm, v kterém žijí, hyzdí mìsto opadávající 
omítkou a že ohrožuje chodce balkony v dezolátním 
stavu. Nám se pøesvìdèování podaøilo, a máme 
zatepleno. Ušetøili jsme za topení, z bytù zmizela 
zdraví škodlivá plíseò, zhodnotili jsme cenu svých 
bytù i domu jako celku a ušetøili spoustu penìz za 
opravu, která by nás v budoucnu stejnì èekala. Vše 
jsme s pomocí dotace poøídili za velmi pøíznivou 
cenu. Všichni jsou nyní spokojení. Domníval jsem se, 
že i ostatní majitelé nemovitostí se domluví, využijí 
jedineènou pøíležitost a zvelebí své domovy. Nestalo 
se tak. Že by všichni ti výše jmenovaní èekali, až si 
opravu budou moci zaplatit nìkolikanásobnì dráž 
a ze svého? A tak v našem jinak hezkém mìstì 
bohužel zùstane nìkolik domù, které budou mnoho 
dalších let zcela zbyteènì hyzdit naše mìsto. 

Chronické pozdní komplikace diabetu
Je mnohem snazší komplikacím pøedcházet a po- 
kusit se je co nejvíc odvrátit. Vy sami mùžete riziko 
vzniku komplikací významnì ovlivnit. Jen na vás 
záleží, zda se rozhodnete investovat (èas a nìkdy 
ménì pohodlí) do svého zdraví, abyste si je udrželi 
v co nejlepším stavu co nejdéle. Léèba komplikací je 
složitá, zdlouhavá a nároèná. Nìkdy dochází k tako- 
vým poškozením, jejichž stav je již nenávratný. Násle- 
duje pøehled tìch nejzávažnìjších.

Mikrovaskulární komplikace: vyvinou se na zákla- 
dì dlouhodobého poškozování tkánì a jejích nej- 
menších cév špatnou kompenzací diabetu.

Retinopatie: poškození cévního zásobení sítnice 
oka, dochází k úbytku až úplné ztrátì zraku.

Nefropatie: poškození ledvin a jejich postupné 
selhávání

Makrovaskulární komplikace: vyvinou se na zá- 
kladì dlouhodobého poškozování cévního systému 
(vysoký krevní tlak, angina pectoris, infarkt myokar- 
du, mozková mrtvice ad.).

Neuropatie: poškození nervových zakonèení v kon- 
èetinách, úbytek až ztráta citlivosti vedoucí k násled- 
nému poškození diabetika (necítí napø. popálení, 
poranìní ostrými pøedmìty apod.)

Komplikace smíšeného pùvodu: infekce dásní 
a dutiny ústní, poškození cév a nervù dolních kon- 
èetin (syndrom „diabetické nohy“ vedoucí až k ampu- 
tacím konèetiny)

Prevence komplikací
Samozøejmì, ideální je diabetes bez komplikací. Kdo 
o vás mùže lépe peèovat než vy sami? Vìøte, že péèe 
o sebe sama se vyplatí. Usilujte o co nejlepší kom- 
penzaci (selfmonitoring), spolupracujte se zdravotní- 
ky a øiïte se jejich radami a pokyny. Zmìòte životní 
styl, pokud je vám zmìna doporuèena: pøestaòte 
kouøit, vyhýbejte se alkoholu, zaènìte s pohybovými 
aktivitami (procházky až hodinu dennì, jízda na kole, 
plavání), vyhýbejte se stresu. Upravte si jídelníèek 
a dìlejte co nejménì prohøeškù ve stravování. 
Peèujte o svùj zrak, chrup a dutinu ústní a nezapomí- 
nejte na své nohy. (Podle pøíruèky Právì mi byl zjištìn 
diabetes)

Nadále probíhá pøíprava rekondièního a edukaèního 
pobytu v Hnaèovì, který se uskuteèní letos od 4. do 
10. èervna. Další aktuální informace ve skøíòce na 
námìstí vlevo u autobusové èekárny.

Besídka bývalých zamìstnancù Prioru se koná 
v sobotu 16. dubna od 17.00 hod. v Atlantisu Ostrov.

V bezprostøední blízkosti našeho mìsta stále pøe- 
žívají malé, vìtší a nìkdy i docela velké èerné sklád- 
ky, èasto bohužel obnovované a doplòované. 

Øada z nich znešvaøuje 
i lesík kolem Køížku za 
zahrádkáøskou kolonií 
(že by „zvláštní sorta“ 
zahrádkáøù, milovníkù 
pøírody?).

Pøi cyklostezce u ob- 
chodního domu smì- 
rem na Horní Žïár 
jsou domovní pøípojky 
elektøiny, tedy pokud 

se za nì nìkteré zbytky „v rùzném stádiu opotøe- 
bovanosti“ dají považovat. 

„Dílo vandalù a opilcù,“ øíkají elektrikáøi, kteøí je stále 
dokola opravují… 

Milí pøíznivci T-klubu v Domì kultury, jak jste již mìli 
urèitì možnost zaregistrovat, od 1. bøezna došlo ke 
zmìnì nájemce v kavárnì T-klub. Jelikož nedošlo ke 
vzájemné dohodì s pronajímatelem DK Ostrov, 
rozhodli jsme se naši èinnost po šesti letech 
provozování ukonèit. Do poslední chvíle jsme neznali 
výsledek výbìrového øízení a nestihli jsme tuto 
informaci zaøadit do bøeznového OM, tak tedy aspoò 
nyní s malým zpoždìním. Chtìli bychom touto cestou 
podìkovat vám všem, kteøí jste nás po celou dobu 
navštìvovali, pøišli si s námi podebatovat. Setkávali 
jsme se èasto i na rùzných kulturních akcích a jsme 
velmi rádi, že jste nás vyhledávali a dávali nám tím 
najevo spokojenost, která byla oboustranná. 
Myslíme si, že jsme urèitým zpùsobem zvedli úroveò 
poskytovaných služeb v hostinské èinnosti v Ostrovì 
a zároveò jsme se nauèili spoustì nových vìcí. Do 
dalších let pøejeme všem pøíznivcùm této kavárny, a� 
je nový nájemce ještì lepší, než byl ten minulý. 

Na cenu Køesadlo 2010 bylo tentokrát nomino- 
váno 21 dobrovolníkù z Karlovarského kraje, 
z nichž vybraná devítièlenná komise ocenila ètyøi 
„obyèejné lidi, kteøí dìlají neobyèejné vìci“. 
Jedno z Køesadel putovalo opìt do Ostrova, a to 
do Obèanského sdružení Stáj Prima Horseland, 
jmenovitì Denise Paèanové (pøedsedkyni sdru- 
žení) za nìkolikaletou práci a výchovu dìtí 
v oblasti chovatelství, jezdectví a vztahu k pøírodì.

„Chtìla bych touto cestou podìkovat všem ‚svým' 
dìtem, které mì na tuto prestižní cenu nominovaly, 
hlavnì za to, že mì vidí právì jako obyèejného èlo- 
vìka, který dìlá neobyèejné vìci, moc si toho vážím, 
vùbec jsem to neèekala. Køesadlo mi bude vzpomín- 
kou na celý život,“ øekla Denisa Paèanová. Slavnostní 
ceremoniál a pøedávání cen Køesadlo 2010 se usku- 
teènil 4. bøezna na hradì Loket, byl to pøíjemný veèer 
plný lidí se srdcem na dlani; nejen já si myslím, že by si 
cenu zasloužilo všech 21 nominovaných dobrovolní- 
kù. Akce se zúèastnili i primátor mìsta Karlovy Vary 
Petr Kulhánek a námìstek hejtmana Karlovarského 
kraje Miloslav Èermák, o kulturní zážitek se postarala 
ZUŠ Karlovy Vary, Divadlo Dagmar, skupina histo- 
rického šermu Rectus a Ohnivé divadlo Ignis. Díky 
patøí také Mateøskému centru Karlovy Vary, Národní- 
mu dobrovolnickému centru Hestia a všem sponzo- 
rùm akce. Køesadlo má již své místo na výsluní mezi 
ostatními úspìchy a trofejemi našeho Prima Horseland 
klubu. Více na: www.primahorseland.snadno.eu

Poslední víkend v únoru se èlenové oddílu zúèastnili 
II. roèníku Turnaje neregistrovaných ve ètyøhrách a mi- 
xech v Karlových Varech Drahovicích. Podmínkou bylo 
nevlastnìní licence; od urèitého vìku mohli startovat 
i hráèi s licencí. Sešlo se 38 mužù a žen. Hrálo se jako 
obvykle skupinovým systémem. Za ostrovské se zúèast- 
nili: Radek Tripal, Lukáš Tripal, Bìlohlávek, Mašek, 

Mácha, Šula st., Šula ml., Šulová, Tùmová; hosté 
oddílu: Juraška ml., Pavel Krnáè, Petr Krnáè. Úèastníci 
byli z Ostrova, Plznì, Kladna, Nejdku ad. Ostrovští zís- 
kali jedno první místo a dvì místa druhá. Nejúspìšnìjší 
byla Jana Šulová, když v mixu byla s manželem zlatá 
a ve ètyøhøe støíbrná s Tùmovou. Na medaile dosáhli 
i Mácha se Šulou st., ve ètyøhøe skonèili druzí. 
Výsledky: Mix: 1. Šula st.-Šulová, Ètyøhry ženy:  2. Šulo- 
vá-Tùmová, Ètyøhry muži: 2. Mácha-Šula st., 4. Radek 
Tripal-Lukáš Tripal, 6. Juraška ml.-Pavel Krnáè, 7. Šula 
ml.-Petr Krnáè, 11. Bìlohlávek-Mašek.
Oddíl poøádá 2. dubna celostátní turnaj dospìlých 
v rámci mistrovských soutìží Grand Prix ÈR. Hraje se 
v hale TJ od 9.30 hod. 

Oddíl badmintonu TJ Ostrov

Jiøí Mácha

Ostrovští strašáci IV.

Text a foto: Jiøí Ciprian

Další køesadlo putovalo 
do Ostrova

Obèanské sdružení 
Wlaštovka 

Máme zatepleno

Stanislav Matìjka, Ostrov

Barbora Hovorková

Vìra Tolarová

Informace pro diabetiky

Oznámení

Vojtìch Písaèka

T-klub se rozlouèil

Jiøí März, SD Ostrov

Jan Jabùrek, Jan Endršt
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