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Vážení čtenáři,

v posledních několika 
vydáních Ostrovského 
m ě s í č n í k u  j s m e  s e  
věnoval i  především  
současným tématům

ÚVODNÍK

médiem v Ostrově a jeho okolí. Poslední svoji 
dnešní poznámku bych rád věnoval našim 
přispěvatelům a požádal je o trpělivost. Vysoký 
zájem o publikování, patrný hlavně v posledních 
měsících, logicky vede k tomu, že není možno 
otisknout všechny došlé příspěvky. Snažíme se 
proto vybírat ty aktuální a nejzajímavější a zbylé 
přesouvat do dalších čísel. Že se nejedná o lehkou 
práci, zřejmě není potřeba zdůrazňovat! Věřím 
však, že ani ti, na jejichž články se okamžitě 
nedostane, nám zůstanou věrní.

Čtení plné poučení a inspirace vám přeje

Jan Železný, šéfredaktor 
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INFORMACE O VYDÁNÍ

spojeným s kulturou. Ti z vás, které však zajímá 
spíše historie našeho města a rádi si prohlížejí staré 
fotografie, či pročítají dávno zapomenuté osudy      
z pohnuté ostrovské historie, si v tomto čísle 
přijdou na své. Hlavním tématem je tentokrát 
rekonstrukce objektu ostrovského Zámku, ještě 
donedávna sídla průmyslové školy. Ing. Marek 
Poledníček spolu s historikem Mgr. Lubomírem 
Zemanem ve svém příspěvku krátce pojednávají    
o archeologických nálezech, k jejichž objevení 
došlo během rekonstrukčních prací a které jistě 
stojí za pozornost. Chybět samozřejmě nesmí ani 
další pokračování seriálu o labyrintech a bludištích 
zámecké zahrady, tentokrát ještě jednou z období 
manýrismu. O osudech opuštěných dětí, které byly 
do Ostrova sváženy z Němci okupovaných území 
na konci druhé světové války, poté pojednává 
článek Ing. Josefa Mackeho.

Avšak ani březnové číslo nezapomíná informovat 
své čtenáře o akcích, na něž se v tomto prvním 
jarním měsíci mohou těšit. Součástí je proto 
například pozvánka na Den pro Tibet 2013, který 
proběhne v prostorách ekocentra, či další akce 
Městského domu dětí a mládeže v Ostrově. V sekci 
věnované kultuře vám představíme světaznalou 
malířku Ladislavu Nouzeckou, která strávila 
nemalou část svého života v USA, Kanadě                  
a Německu, kde vyučuje výtvarnému umění na 
akademii. Její obrazy s biblickou tématikou si jistě 
najdou své příznivce. Dále se dozvíte o dalších 
akcích domu kultury a ambicích divadelních 
ochotníků. Pro ostrovské maminky může být 
inspirací rozhovor s lektorkami  Rodinného centra 
Ostrůvek, které v nových prostorách bývalé 
městské knihovny letos oslaví desáté výročí své 
existence.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem čtenářům      
a čtenářkám, které nám zasílají své podněty             
a nápady na vylepšení Ostrovského měsíčníku. 
Každým takovýmto dopisem se zabýváme a je-li to 
možné, snažíme se další vydání postupně 
uzpůsobit čtenářským představám. Stejnou radost
nám dělají i inzerenti, jejichž opět zvýšený zájem    
o reklamu v našem periodiku je pro nás důkazem 
toho, že Ostrovský měsíčník je i nadále významným 

INZERCE
OSTROVSKÉHO MĚSÍČNÍKU

Máte obchod, vyrábíte 
nebo podnikáte ve službách?
Dejte o sobě vědět čtenářům 
Ostrovského měsíčníku.

Příjem inzerce: 
+420 353 800 542, +420 353 800 511

Detaily ceníku naleznete na webu 
Domu kultury Ostrov v sekci Ostrovský měsíčník
(http://www.dk-ostrov.cz/o-nas/ostrovsky-mesicnik/)

CENY INZERCE PADAJÍ

1/16 −  
1/8 − 
1/4 − 
1/2 − 
1/1 − 

800,- Kč 
1 600,- Kč 
2 880,- Kč 
5 600,- Kč 

10 400,- Kč 



AKTUALITY Z MĚSTATÉMA MĚSÍČNÍKU

Rekonstrukce ostrovského zámku patř í                     
k nejvýznamnějším investičním akcím našeho 
města a to nejen proto, že stojí velké množství 
peněz. Ostrovský zámek nese číslo popisné jedna 
a jeho historie sahá daleko do minulosti, u jeho 
vzniku stál mj. slavný rok Šliků. Standardní 
stavebně historický průzkum zámku byl proveden 
již v roce 2008, ale průzkumy byly prováděny za 
plného provozu. Svislé konstrukce byly kryty 
kompletními omítkami a nebylo možné se 
podívat pod ně, jaké tam je zdivo, nebylo možné 
dělat sondy ani do podlah. Teprve hloubkový 
průzkum pod povrch dříve zakrytých věcí umožnil 
bližší poznání a ověření dříve naznačených 
otázek. 

Ostrovský zámek je v naší paměti zapsán    
zejména jako Střední průmyslová škola strojní                        
a elektrotechnická. Mnozí z nás zde strávili několik 
studentských let, aniž bychom tušili, co se skrývá 
pod povrchem bílých stěn tříd, pod podlahou 
dílen nebo jídelny.  Malý kontakt s historií bylo 
možné učinit pouze v ředitelně, kde zůstal 
zachovaný zdobený strop nebo v oblíbeném 
studentském S klubu, jakožto krásném gotickém 
sklepení. Rekonstrukce zámku, která byla 
zahájena v květnu minulého roku, je tedy 
jedinečnou příležitostí zaplnit další bílá místa 
ostrovské historie.

Jako první byla odhalena grotta v bývalých 
dílnách, původním přízemním sálu (sala terreně) 
zámku. Její existence byla známá, ale s ohledem 
na využití budovy nebyl důvod její prezentace. Jak 
postupovaly stavební práce, postupovaly také 
výsledky práce archeologů. Cílem hloubkového 
stavebně historického průzkumu nebylo jen 
odkrytí vrstev na stěnách, ale v neposlední řadě 
také vrstvy pod podlahou a v zemi. A právě tam se 
našly ty největší poklady. Pod dnešní podlahou 
byly nalezeny historické vrstvy sahající až do 13. – 
14. století. Prvotní sídlo bylo zřejmě ještě v pozdní 
gotice upraveno a posléze v 16. století přestavěno 
na výstavní šlikovský zámek. V baroku, na konci   
17. století, byl přistavěn zmíněný přízemní sál         
a nový Lauenburský zámek (přední část s hlavním 
vstupem). Na začátku 19. století byl zámek 
upraven pro vedlejší větev vládnoucích 
Habsburků, velkovévody toskánské, a do dnešní 
podoby přestavěn v 70. letech 19. století. 

Základy původního hradu a hradební zeď 
potvrdily dřívější hypotézu o středověké podobě
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města a vzhledem k jeho dispozici lze usuzovat,   
že se Ostrov v minulosti řadil mezi významné 
opěrné body královské moci naší země. Hluboko 
pod povrchem byla kromě základů nalezena také 
středověká studna, o jejíž existenci se vůbec 
netušilo. I když byl zpracován projekt její 
prezentace, který by umožnil, aby ji mohli spatřit     
i budoucí návštěvníci zámku – městského úřadu, 
potkal ji bohužel stejný osud jako Dianinu lázeň     
v  Pa lác i  pr inců.  Studna byla  nakonec 
zakonzervována a zasypána. Podstatně lepší osud 
snad potká různé historické nástěnné a nástropní 
malby, které byly objeveny pod moderními 
omítkami. Tyto malby budou restaurovány              
a prezentovány veřejnosti. Nejnovějším objevem 
jsou schody, které dnes nikam nevedou. Jejich 
tajemství ještě čeká na své objasnění. 

Mojí ambicí není přinést podrobné a odborné 
informace o průběhu rekonstrukce. Těším se, že se 
se zájmem podívám třeba na nový film v kabelové 
televizi a že si doplním soukromou sbírku 
propagačních materiálů našeho města. Nových 
skutečností je již tolik, že by vydaly na obšírnou 
publikaci. Ostrov, kdysi významné královské 
město s pevným hradem a výstavním zámkem se 
zahradou nazývanou osmým divem světa, by si to 
nesporně zasloužil. 

Město Ostrov obdrží dotaci z fondů EU                       
z Operačního programu životní prostředí              
na zateplení objektů mateřských škol v ulici 
Halasova a Palackého a zateplení objektu základní 
školy v ul. Májová. Realizace stavebních prací bude 
probíhat v roce 2013. Dotace by na všechny 
zmíněné objekty dohromady mohla činit cca        
14 mil. Kč.

Město bylo také úspěšné v žádosti o dotaci na 
rekonstrukci Pohledové zdi v zámeckém parku. 
Společně se saským městem Schwarzenberg 
město Ostrov připravilo projekt s názvem           
„Od zámku k zámku − Ostrov a Schwarzenberg − 
města na Stříbrné stezce", v rámci kterého              
je plánována oprava Pohledové zdi v parku. 
Dotace z programu Cíl 3/Ziel 3 na přeshraniční 
spolupráci  by mohla být ve výši cca 9 mil. Kč. 
Rekonstrukce započne již na jaře tohoto roku.

Vždy v březnu se množí žádosti o kácení nelesních 
dřevin. Protože všechny dřeviny jsou podle 
zákona o ochraně přírody  nějakým způsobem 
chráněny, kácení se řídí podle § 8 tohoto zákona.  
Z něho m.j. vyplývá, že ke kácení stromu, která má 
ve výčetní výšce 130 cm obvod kmene více než    
80 cm, je bez rozdílu, kdo pozemek, na němž           
se strom nachází, vlastní, nezbytné povolení 
z d e j š í h o  o d b o r u  Ž P.  K á c e n í  m u s í  b ý t                             
i opodstatněno, třeba zdravotním stavem stromu, 
jeho bezpečností apod., např. občasně uváděné 
padání listí do okapu či jinam není zákonným 
důvodem ke kácení stromu. Z uvedeného zákona 
vyplývá a v rozhodnutí o povolení ke kácení           
je uvedeno, že stromy se zpravidla kácí                         
v mimovegetačním období – říjen až březen. 
Občané se svými žádostmi o kácení dost často 
čekají až na poslední chvíli, kdy se v březnu 
zpravidla žádosti nahromadí. Tuto věc je potřebné 
řešit už nyní s předstihem, neboť vyřízení 
právoplatného rozhodnutí o povolení kácení 
podléhá určitým lhůtám a při pozdě podané 
žádosti se může vlastní kácení až o půl roku 
opozdit. 

Ve spolupráci s Domem kultury Ostrov pořádáme 
oblíbenou Jarní dětskou burzu, kde je k sehnání
vše pro děti od 0 do 12 let (oblečení, hračky, 
kočárky, autosedačky apod.). Prodej proběhne       
v sobotu 16. března od 10 do 16 hodin v předsálí    
v prvním patře DK. Číslo prodávajícího a další 
informace obdržíte na: detska.burza@email.cz.

K datu 1. únoru 2013 evidujeme celkový počet 
obyvatel 17 825.

AKTUALITY 
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

JARNÍ DĚTSKÁ BURZA

POČET OBYVATEL 
MĚSTA OSTROVA

Ing. Jana Punčochářová, tajemnice

Za tým burzy se na Vás těší Dáša Machková

Odbor dopravně správní

Pohled na Palác princů před rekonstrukcí (Zdroj: Archiv Ing. Marka Poledníčka).

OSTROVSKÝ ZÁMEK VYDÁVÁ SVÉ POKLADY

Ing. Marek Poledníček, zastupitel 
(odborná spolupráce Mgr. Lubomír Zeman, historik)

Průřez studnou 
(Zdroj: Archiv Ing. Marka Poledníčka).
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FINANČNÍ ÚŘAD 
V OSTROVĚ INFORMUJE

Od 1. ledna 2013 došlo k transformaci územních 
finančních orgánů na orgány Finanční správy ČR 
uspořádané podle jednotlivých krajů. Finanční 
úřad v Ostrově změnil svůj název a stal se 
územním pracovištěm Finančního úřadu                 
v Karlových Varech, došlo také ke změně matriky 
účtu pro placení jednotlivých daní, která je nyní: 
77629341/0710. Další informace k této změně je 
možné nalézt na internetových stránkách 
www.financnisprava.cz. Na této stránce lze kromě 
jiných informací nalézt všechny aktuální daňové 
tiskopisy ve formě interaktivních formulářů 
určených k  v yplnění  př ímo v  počítači           
následně je lze vytisknout a podat v listinné                  
podobě na podatelnu úřadu. Na stránkách 
www.daneelekronicky.cz lze podat daňové 
přiznání elektronickou cestou i bez zaručeného 
elektronického podpisu s následným odevzdáním 
písemného potvrzení o odeslání přiznání 
elektronicky. 

1. k dani z příjmů fyzických osob
Březen je důležitým měsícem pro všechny, kteří 
budou podávat daňové přiznání k dani z příjmů. 
Letos připadá poslední den pro podání daňového 
přiznání k dani z příjmů za rok 2012 a také pro 
zaplacení daně na úterý 2. dubna 2013.
Finanční úřad v Ostrově vychází vstříc svým 
poplatníkům a své běžné úřední hodiny pondělí    
a středa od 8.00 do 17.00 hodin rozšiřuje v období 
od pondělí 25. března do úterý 2.dubna 2013 na 
každý pracovní den od 8.00 do 18.00 hodin.             
V těchto dnech je možné odevzdat vyplněná 
daňová přiznání k dani z příjmů, popř. konzultovat 
se správci daně nejasnosti vzniklé při vyplňování 
tiskopisu. 
Daň z příjmů za rok 2013 je možné zaplatit:
·složenkou na poště. Dokladem o zaplacení 
daňové povinnosti je podací stvrzenka složenky.  
·bezhotovostním převodem z bankovního         
účtu prostřednictvím bankovního příkazu,               
popř. formou internetového bankovnictví. 
Bezhotovostní platbu daně z příjmů fyzických 
osob pro Územní pracoviště v Ostrově, Finančního 
úřadu v Karlových Varech poukazujte na číslo 
účtu: 721-77629341/0710, konstantní symbol: 
1148, vždy uveďte variabilní symbol, kterým je 
rodné číslo bez lomítka.
·platbou v pokladně Územního pracoviště              
v Ostrově. Pokladna je otevřena vždy v pondělí       
a středu od 13.00 do 15.30 hodin. V době 
rozšířených úředních hodin, tj. od úterý 26. března 
2013 do úterý 2. dubna 2013, bude mimořádně 
otevřena každý pracovní den od 13.00 do 15.30 
hodin.

2. k dani z nemovitostí:
Termín pro podání daňového přiznání k dani          
z nemovitostí již uplynul dne 31. ledna 2013. Daň   
z nemovitostí v celkové výši do 5 000 Kč za rok se 
platí najednou pro letošní rok nejpozději do         
31. května 2013. Vyšší daň z nemovitostí než je       
5 000 Kč se platí ve dvou stejných splátkách, a to 
pro letošní rok do 31. května 2013 a do 2. prosince 
2013. Výjimku mají poplatníci provozující 
zemědělskou výrobu, kteří mají posunutý termín 
první splátky až na 31. srpna a letos musí zaplatit 
nejpozději 2. září 2013. 

Jako každý rok i letos budou celostátně rozesílány
poplatníkům daně z nemovitostí předvyplněné 
složenky. Složenka bude obsahovat informace      

o spravujícím územním pracovišti a bude zasílána 
vždy jedna složenka za všechny nemovitosti, které 
má poplatník přiznány v jednotlivých krajích. 
Složenka nebude obsahovat údaje o případném 
přeplatku nebo nedoplatku, ale jen vyměřenou 
částku daně podle stavu k datu 31. března 2013. 
Číslo účtu pro bezhotovostní platbu daně                
z nemovitostí je stejné pro celý kraj, tudíž               
lze jednou částkou zaplatit daň z nemovitostí,       
za  všechny nemovitost i  nacházej íc í  se                        
v karlovarském kraji: 7755-77629341/0710, 
konstantní symbol: 1148, vždy uveďte variabilní 
symbol, kterým je u fyzické osoby rodné číslo bez 
lomítka nebo IČ u právnické osoby.  

POZVÁNKA NA VÝSTAVU 
FOTOGRAFIÍ MILANA MARTÍNKA

Na pravidelných schůzkách ostrovského 
fotoklubu se v posledních letech objevila celá 
řada zajímavých amatérských fotografů. 
Některým se postupně podařilo vytvořit si svůj 
osobitý styl a také najít si svá vlastní témata. 
Jedním z nich je Milan Martinek. Velmi zajímavou 
část jeho fotografií tvoří aranžovaná zátiší 
připomínající svou atmosférou klasická malířská 
díla. Velkou zálibou Milana Martinka je příroda        
a krajina. Na výstavě uvidíte řadu fotografií krajiny, 
často blízkého okolí našeho města, které se snaží 
intenzivně poznat a zachytit v různých náladách. 
Na některých jeho fotografiích tak uvidíte všem 
známá místa zachycená způsobem, který 
překvapí a potěší. Může tím přispět k hlubšímu 
vnímání krásy opomíjených míst. Domnívám se, 
že tak naplňuje jedno z poslání amatérské 
fotografie. 
Výstava fotografií Milana Martinka 
1. 3. až 29. 3. 2013 v oranžérii Městské 
knihovny v Ostrově. 
Vernisáž v pátek 1. 3. 2013 od 17.00 

Ladislav Martínek, zástupce velitele

  Ing. Miloslava Kubínová, 
ředitelka územního pracoviště

Zdroj: Archiv MP Ostrov

ZE ZÁZNAMŮ MĚSTSKÉ POLICIE

Dne 7. ledna 2013 pracovnice úřadu práce 
požádaly MP o pomoc při jednání s agresivním 
občanem, který odmítal opustit budovu úřadu. 
Strážníci po příjezdu na místo muže zklidnili           
a vysvětlili mu, jak se na úřadech chovat.
Dne 9. ledna 2013 přijali strážníci upozornění, že 
před supermarketem PENNY neznámý muž 
údajně ukradl staré paní pejska, který tu byl 
uvázán a zpět jí ho chtěl vrátit až po zaplacení 
tisícikorunové odměny za předstíraný nález 
tohoto psa. Strážníci místo prověřili, avšak na 
místě se již nikdo nenacházel. Dle popisu se jedná 
o místní bezdomovce, proto strážníci provedli        
u těchto osob řádnou osvětu, jak se mají chovat      
v katastru města. V případě tohoto vydírání            
se prosím obraťte na strážníky MP nebo linku 158.
Dne 10. ledna 2013 přijala hlídka MP oznámení 
od ostrahy TESCO, že v obchodě se nachází 
agresivní žena. Strážníci na místě ženu zklidnili       
a doporučili, aby prostor prodejny opustila, což 
žena dobrovolně učinila.
V poslední době se rozmáhá vandalizmus na 
místním hřbitově, kdy neznámý pachatel krade 
svíčky z hrobů a ničí náhrobky. MP Ostrov zvýšila 
počty kontrol v této lokalitě a zajistí monitorování 
oblasti.
Dne 5. února 2013 byla hlídka MP přivolána           
k opilému muži, který ohrožoval své okolí. 
Strážníci po příjezdu na místo muže zklidnili            
a umístili na protialkoholickou záchytnou stanici      
v Sokolově. Agresor bude pozván na služebnu MP 
k dořešení jeho nevhodného chování.
Dne 7. února 2013 v nočních hodinách přijali 
strážníci oznámení o nefunkčním signalizačním 
zařízení na železničním přejezdu v ulici Nádražní. 
Hlídka okamžitě zajistila opravu (nefunkčních 
závor a světel) a do vyřešení problému setrvala na 
místě z důvodu bezpečnosti.     
Dne 8. února 2012 nalezla hlídka MP zraněného 
muže, který ležel na parkovišti mezi vozidly. 
Strážníci tomuto muži poskytli první pomoc               
a přivolali RZS.

Z ČINNOSTI SVAZU DIABETIKŮ 
OSTROV

Informace k připravovaným akcím v brzké době: 
8. 3., 14.00 hod. − Hudební odpoledne v kavárně 
DK(vstupenky na svazu)
23. 3. − Jarní vycházka do okolí 
(sraz na náměstí u hodin ve 13.30 hod.)
17. 4., 10.00 hod. do 16.00 hod. − 
Den pro zdraví (veřejné měření) v DK Ostrov.

Dne 9. února jsme měli výroční členskou schůzi, 
které se zúčastnil  zástupce města pan 
místostarosta Milan Matějka a převzal z rukou 
předsedkyně ÚO svazu diabetiků Judity Ilkové „ 
Poděkování za dlouholetou a dobrou spolupráci". 
Dále vystoupila zástupkyně Bludiště pí.                     
B. Turoňová a představila nám léčebný projekt        
s bylinnými směsmi, které pomáhají  při léčbě 
cukrovky a domluvili jsme se na přednášce               
s lékařkou farmaceutické medicíny PharmDr.         
G. Zitkovou. Termín přednášky dáme včas vědět.

Členové naší  organizace, kteří mají zájem na výlet 
do Chýše konaný dne 25. března a na rekondiční 
pobyt do Soběšic  ve dnech 22. – 29. září se mohou 
přihlásit v kanceláři.

Vladimír Toman 

Judita Ilková, předsedkyně ÚO SD Ostrov



hodin, druhá část hned ve čtvrtek od 15 do 18 
hodin v učebně. Kurz bude zdarma. Přednášku       
s názvem On-line nakupování, kterou pro Vás 
připravujeme na úterý 26. 3., si můžete přijít 
vyslechnout od 16 hodin. Ve čtvrtek 28. 3.               
se můžete těšit na přednášku Vyhledávání na 
internetu, také od 16 hodin v učebně. Během 
března budou probíhat individuální počítačové 
kurzy pro seniory. Kurzy budou ZDARMA. Tímto 
bych chtěla vyzvat všechny zájemce, aby se včas 
informovali v recepci MK Ostrov.

Všechny zájemce o účast na akcích naší knihovny 
žádáme, aby si v dostatečném předstihu 
rezervovali vstupenky a místa v kurzech. 
Rezervaci můžete provést osobně v MK Ostrov, 
telefonicky nebo e-mailem. 

V tuto chvíli připravujeme soutěž pro žáky vyšších 
ročníků ZŠ a studenty středních škol o velice 
zajímavé ceny. Mohu prozradit, že soutěž                 
s názvem iQRace bude založena na práci s QR kódy 
a na podobném principu jako u Geocaschingu       
a otestujeme si také vaše znalosti z literatury. 
Sledujte náš web a facebook!!

Více informací naleznete na 
www.mkostrov.cz, 
www.facebook.com/knihovnaostrov. 
Případné dotazy posílejte na 
info@mkostrov.cz"
nebo volejte na tel.: 353 434 300.
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Mám velice milou povinnost informovat veřejnost 
o úspěších ostrovských žáků a současně čtenářů    
z Městské knihovny Ostrov ve výtvarné soutěži.
V září 2012 vyhlásila Místní knihovna Hostouň již   
6.  ročník výtvarné celonárodní soutěže                  
„O nejkrásnější obálku knihy". Čtenáři z Městské 
knihovny Ostrov se zúčastnili poprvé a již slaví 
úspěchy.
Do uzávěrky soutěže, která byla v prosinci 2012,   
se sešlo celkem osmdesát osm prací. Díky paní 
učitelce Janě Šnajdrové jsme za naší knihovnu 
odeslali celkem dvacet osm prací od dětí ze třídy   
5. B Základní školy J. V. Myslbeka. Výtvarná dílka 
byla rozdělena do 4 kategorií: předškoláci, 1. třída 
ZŠ, 2. a 3. třída ZŠ a 4. a 5. třída ZŠ. Díla hodnotila 
šestičlenná komise složená ze dvou rodičů, 
vychovatelky, fotografky, knihovnice a paní 
učitelky. V kategorii 4. a 5. třída se umístily hned 
dvě děti z Ostrova. Na 3. místě se umístil Tomáš 
Wenclowský a nejvyšší ocenění v této kategorii, 
tedy 1. místo, získala Barbora Nekolová. Hodnotné 
ceny a diplomy byly výhercům předány v oddělení 
pro mládež v Městské knihovně Ostrov za účasti 
paní ředitelky Mgr. Ireny Leitnerové, vedoucí 
oddělení pro mládež paní Věry Kunzové a ředitele 
ZŠ J. V. Myslbeka Mgr. Martina Fouse. 
Velice nás těší, že se čtenáři naší knihovny účastní 
těchto soutěží  a ještě větší radost máme, když 
můžeme slavit jejich úspěchy. Žákům chceme 
touto cestou ještě jednou pogratulovat a popřát 
jim mnoho dalších úspěchů. 
Paní učitelce Janě Šnajdrové bychom tímto chtěli 
poděkovat za spolupráci. Bezesporu má nemalou 
zásluhu na úspěchu svých žáků.

OSTROVŠTÍ ČTENÁŘI 
SLAVÍ ÚSPĚCHY

Mgr. Jana Múčková

Mgr. Jana Múčková 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA BŘEZEN − MĚSÍC ČTENÁŘŮ

Březen je vyhlášen měsícem čtenářů. Letošní 
motto zní: „S námi vždy all inclusive!" V naší 
knihovně bude tento měsíc doslova „přecpaný" 
akcemi pro veřejnost.

V pátek 1. března proběhne vernisáž výstavy 
fotografií pana Milana Martinka, který je členem 
ostrovského fotoklubu. Vernisáž se bude konat od 
17 hodin v Oranžerii Václava Havla. Fotografie 
budou vystaveny do 29. března.

Čtvrtek 7. března bude patřit čajům. Můžete se 
těšit na další zážitkovou degustaci čajů s panem 
Ing. Zdeňkem Nepustilem. Čajová překvapení 
aneb „Raritní čaje z celého světa" můžete přijít 
objevit v 17 hodin do učebny MK Ostrov. Vstupné 
30 Kč.

Další kurz Staré techniky – nové nápady se bude 
konat v úterý 19. března od 16 hodin v učebně. 
Lektorka Zdeňka Bílková si pro Vás připravila 
materiál na velikonoční quilling. Náklady na 
materiál činí 100 Kč, které účastníci kurzu obvykle 
hradí přímo lektorce.

V březnu nás svou návštěvou potěší spisovatelka, 
redaktorka a žurnalistka paní Věra Nosková, která 
se podílela na založení občanského sdružení 
Český klub skeptiků Sisyfos a je také členkou PEN 
klubu. Na její besedu vás zveme ve čtvrtek 21. 
března od 17 hodin do učebny MK Ostrov. Beseda 
je zdarma.

Březen bude také ve znamení počítačových             
a internetových kurzů a přednášek pro veřejnost. 
Úterý 5. 3. od 16 hodin bude v učebně probíhat 
přednáška o zabezpečení počítače či notebooku – 
Data doma a v suchu. Následující týden proběhne 
kurz MS Excel. Kurz bude rozdělen do dvou částí. 
První část se bude konat v úterý 12. 3. od 15 do 18

Slavnostní předávání (Zdroj: MK Ostrov). 

Ředitelka MK Mgr. Irena Leitnerová (vpravo) předává ocenění (Zdroj: MK Ostrov).

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

RNDr. František Wohlmuth, 
předseda KČT Slovan Karlovy Vary 

Na střeše Dómu v Miláně (Zdroj: Archiv KČT).

KALENDÁŘ VEŘEJNÝCH TURISTICKÝCH AKCÍ 
V BŘEZNU 2013:

02. 03. Ústí nad Labem – NS Větruše – Vrkoč 
                    s Vaňovským vodopádem    
10. 03. Klášterec na Ohří – Od Evženky 
                    k Evžence 
12. 03. Jaru vstříc na jih do Toskánska v Itálii  
                    (pětidenní zájezd)  
23. 03. Jarní setkání turistů v Lipové 
                    (oblastní akce k 125. výročí KČT)
30. 03. Z Manětína na Chlumskou horu 

  

Bližší informace 
(doba odjezdu, počet km, organizační 
propozice) budou k dispozici vždy od středy 
pro příslušný sobotní termín ve vitríně KČT 
na Mírovém náměstí u autobusové zastávky 
na Karlovy Vary. 
Bližší údaje jsou na internetové adrese:
www.turiste.webpark.cz 
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MDDM V BŘEZNU
OTEVŘENÉ HERNY 
Čt, 28.3. a Pá, 29.3., 9 − 12 hod.
Konzolové a deskové hry na PSX3, Nintendu WII,  
X-BOX 360, nově X-BOX  kinect, stepmánie, šipky, 
stolní hry, airhockey, stolní tenis, kulečník             
(od 12 let) − vše zdarma.

PLAVECKÉ KURZY
duben − červen
V dubnu začne jarní cyklus desetihodinových 
plaveckých kurzů pro začátečníky, pokročilé a pro 
rodiče s dětmi. Zájemci se mohou přihlašovat od 
1.března v domě dětí v pracovní dny od 8 do         
18 hodin.

Út    2.4.   16 − 17 hod.  neplavci 
St     3.4.   16 − 17 hod.  rodiče a děti 
Čt  18.4.   16 − 17 hod.  neplavci
Pá  19.4. 15 − 16 hod.  plavci I.
                    16 − 17 hod.  plavci II. 

SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ, MINIGOLF
Víceúčelové hřiště i fotbalové minihřiště s umělým 
trávníkem, univerzální hřiště, kuželkářská dráha, 
lezecí stěna a kostka, lanová pyramida, minigolf     
a stolní tenis budou od března otevřeny od 
pondělí do pátku do 18 hod., v sobotu a neděli od 
10 do 18 hod. 

LETNÍ TÁBORY:
LETNÍ TÁBOR MANĚTÍN
Dům dětí nabízí děvčatům i klukům od osmi let 
čtyři turnusy letního tábora v krásném prostředí 
Manětínska.
Termíny: 
I. turnus:1. 7. − 14. 7., II. turnus: 14. 7. − 27. 7., 
III. turnus: 27. 7. − 9. 8.,  IV. turnus:  9. 8. − 22. 8.
Cena: 3 400 Kč.
Rodiče a děti: 
I. turnus 22. 8. − 27. 8, II. turnus 27. 8. − 1. 9. 
( bližší informace v MDDM )

PŘÍMĚSTSKÝ SPORTOVNÍ TÁBOR
V průběhu týdenního pobytu se děti na 
víceúčelovém hřišti, univerzálním hřišti, hřišti          
s netradičními sporty a  fotbalovém minihřišti 
seznámí s průpravnými hrami, základy míčových 
her a atletikou.
Termíny: 
I. turnus  8. 7. − 12. 7., II. turnus 29. 7. − 2. 8., 
III. turnus 5. 8. − 9. 8.
Cena: 900 Kč
Přihlášky k dispozici od 1.března osobně v MDDM 
nebo ke stažení na www.mddmostrov.cz.

Upozornění!!!
Vyzvednutím přihlášky neplatí rezervace. 
Přihláška na tábor se stává závaznou až                      
v momentě uhrazení poplatku za pobyt. Zařazení 
vašeho dítěte do vybraného turnusu je 
podmíněno odevzdáním vyplněné přihlášky          
a současně zaplacením pobytu osobně v MDDM. 

Informace ke všem akcím i k činnosti kroužků:  
Po − Pá, 8 − 18 hodin v domě dětí 
(tel. 353 613 248, 731 615 657).

HIP HOP PRO VŠECHNY
So, 9. 3., od 10 do 12 hod., MDDM
Přijďte si zatancovat moderní svižný Street Dance. 
Srdečně zveme všechny zájemce o tento taneční 
styl bez omezení věku. Vstupné zdarma.

JARNÍ SPORTOVÁNÍ − OTEVŘENÍ HŘIŠŤ
Ne, 17. 3., od 14 do 17 hod., sportoviště MDDM
Přijďte s námi po zimě otevřít všechna sportoviště 
domu dětí − hřiště, kuželkářskou dráhu, minigolf, 
venkovní stolní tenis, lanovou pyramidu, lezecí 
stěnu a kostku. Na děti, rodiče s dětmi i dospělé 
čekají soutěže a sladké odměny. O tomto víkendu 
budou zahájeny pravidelné víkendové aktivity 
domu dětí.

JARNÍ STEZKA DO MOŘÍČOVA
Ne, 24. 3., start  ve 13.30 hod., MDDM
Pojďte s námi přivítat jaro při víkendové stezce do 
Moříčova, pořádané domem dětí a OS Benjamin. 
Start od domu dětí ve 13.30 hod. Samotné děti od 
osmi let půjdou s dospělým průvodcem. Trasa        
v délce cca 6 km povede polními a lesními cestami 
přes průmyslovou zónu, rybníky Růžek a Lesní 
kolem vodojemu do Moříčova. V cíli cesty na 
farmě Castily Moříčov se můžete svést na koních    
a opéct si buřtíky.  Zpět do Ostrova se můžete 
vrátit pěšky nebo jet linkovým autobusem v 16.10 
hod. Účastnické karty budou opět slosovány          
o zajímavé ceny. Nezapomeňte na pití, přiměřené 
sportovní oblečení, nepromokavou obuv, 10 Kč na 
účastnický poplatek, případně peníze na koně       
a jízdenku autobusem zpět do Ostrova. Bližší 
informace v domě dětí, v KT a na plakátech.

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY:

VELIKONOČNÍ ZVYKY A LIDOVÁ ŘEMESLA
Čt, 28. 3., 9 − 12 hod.,  MDDM
Ve spolupráci s občanským sdružením Benjamin   
a lektory kurzů uměleckých řemesel připravuje 
dům dětí  pro děti i dospělé dopoledne, v jehož 
průběhu si budete moci vyzkoušet tradiční 
velikonoční řemesla nejen česká, ale vyzkoušíte si, 
jak slaví svátky jara i jinde ve světě. Nezapomeňte 
si vzít s sebou vyfouknutá vajíčka a přezůvky.

V Ý T V A R N Á  S O U T Ě Ž  „V E L I K O N O Č N Í  
ZVÍŘÁTKA”
Výsledky výtvarné soutěže budou vyhlášeny           
a ceny předány o velikonočních prázdninách       
ve čtvrtek 28. března. Všechny práce budou 
vystaveny v domě dětí ve všední dny do 5. dubna.

VELIKONOČNÍ TURNAJE:

FLORBALOVÝ TURNAJ NA MINIHŘIŠTI
Pá, 29. 3., 9.30 − 11 hod., minihřiště MDDM 
Turnaj je vypsán pro čtyřčlenná družstva 
kamarádů nebo spolužáků ve věku od 9 do 15 let. 
Přihlášky v MDDM nejpozději do čtvrtka                 
28. března.
 
TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
Pá, 29. 3., 11 − 12 hod.
Otevřený turnaj pro dívky i kluky ve věku od 8 do 
15 let v tělocvičně domu dětí. Přijďte ve 
sportovním oblečení s pálkou a míčkem. 
Nezapomeňte na přezůvky. Přihlášky do čtvrtka 
28. března.

KRAJSKÉ KOLO ŽELEZNIČNÍCH MODELÁŘŮ
So, 30. 3., od 9 hod., klubovna MDDM Ostrov
Poslední březnovou sobotu přivezou do domu 
d ě t í  s v é  m o d e l y  ž e l e z n i č n í  m o d e l á ř i  
Karlovarského kraje. Vítězové postoupí do 
republikového finále.

15. 3. pátek,  MINIDIVadélko, 
17.00, 19.00 hod. 
premiéra divadelního souboru HOP-HOP
PĚTKRÁT ČLOVĚK
Inspirace experimentálními divadelními hrami 
různých autorů. Dovolili jsme si vytvořit svůj 
obraz, svůj příběh, který nám byl blízký. Snad 
přátelé experimentu nebudou vnímat naše 
uchopení za rumraj, varrumraj, varvirrumraj, 
varvivástasrumraj.
Hrají:  Markéta Aranyossyová, Nazareno Klug, 
Adéla Kubištová, Vojtěch Palm, Pavel Raus,         
Věra Tomanová, Eliška Rojíková 
Režie: Irena Konývková
Úprava textů a střih hudby: Irena Konývková
Vstupné 70 Kč, 
vstupenky nutné zakoupit v předprodeji nebo 
zamluvit na reditelka@zusostrov.cz

21.3. Interní koncert v sále ZUŠ, 17.00 hod., 
zahrají žáci hudebního oboru.

26. 3. úterý, Dům kultury Ostrov, Za oponou, 
17.00 hod., premiéra divadelního souboru 
HOP- HOP 
KAMEHAMEHA
Příběh dívky z ostrova Niihau, která se jmenuje 
podle slavného krále ostrovů Havaj. Mnohdy         
si každý z nás vytvoří nějakou představu                  
o druhém, třeba i pro jeho jméno, vizáž                     
a vytvoříme si tak předem hradbu v komunikaci     
s ním. Budeme vám vyprávět, jak se s touto 
hradbou vypořádá malá Kamehameha.
Scénář a režie: Irena Konývková
Hudba: Vlastislav Mareš
Hrají: 
Kamehameha: Lucie Bursíková
Matka: Jana Ďuržová 
Otec: Jan Roháč
Aika: Lucie Ratajčáková
Mokua: Tadeáš Novák
Kamarádka: Heda Navrátilová
Vyhlašovatel: Michaela Loukotová
Děti z Niihau a Havaj: Vít Bauchner, Sára 
Horčičková,  Barbora Kocifajová,  Štěpán Liška,  
Patrik Šolc,  Sára Weithalerová 
Zpěv: Sára Horčičková, Jana Ďuržová a všichni 
ostatní
Hra na konga: Petr Tyr
Hra na drumben: kdo právě může a trochu 
zvládne rytmus
Vstupné 50 Kč, 
vstupenky nutné zakoupit v předprodeji nebo 
zamluvit na reditelka@zusostrov.cz

Mimo Ostrov
7. − 10. 3., Oblastní přehlídka činoherního                 
a hudebního divadla Horažďovice, soubor       
HOP-HOP představení Ukážu ti cestu rájem

8. 3., Krajská soutěž ZUŠ – komorní hra                    
s převahou dechových nástrojů. V ZUŠ J. Jindřicha 
Cheb se zúčastní  soubory hudebního oboru.

14. − 15. 3., Okresní soutěž v přednesu do 15 let 
Karlovy Vary − žáci literárně-dramatického 
oboru ZUŠ

20. 3., Krajská soutěž ZUŠ – hra na elektronické 
klávesové nástroje. V ZUŠ A. Dvořáka K. Vary se 
zúčastní žáci I. Müllerové.

23. 3. a 24. 3. − krajská přehlídka Poezie na 
rynku − Klatovy, vystoupí žáci I. Konývkové             
a Veličkové a divadelní soubor HOP-HOP pod 
vedením I. Konývkové.

ZAHRÁDKÁŘI SLAVÍ 55 LET OD 
SVÉHO ZALOŽENÍ V OSTROVĚ

Dne 15. března 2013 uplyne 55 let, kdy byla 
založena Základní organizace Československého 
svazu  zahrádkářů a ovocnářů v Ostrově. Jejím 
nástupcem po několika změnách názvu je dnešní
Český zahrádkářský svaz. Činnost zahrádkářů se 
nesmazatelně zapsala do moderních dějin města 
Ostrova. Popřejme ZO ČZS mnoho úspěchů            
a zdaru i v dalších letech. Upřímné poděkování 
patří všem členům, kteří se svým dílem zasloužili             
o vznik a rozvoj zahrádkaření v Ostrově.

AKCE ZUŠ V BŘEZNU

Bc. Šárka Märzová, 
vedoucí oddělení MDDM Ostrov 

Jaroslav Chmelík, 
zástupce ŘŠ ZUŠ Ostrov                                                                                                                     Výbor ZO ČZS



V ostrovské nemocnici probíhá úspěšně společný 
program dětského a chirurgického oddělení. 
Dětských klientů v rozmezí od tří do osmnácti let 
bylo v roce 2012 na chirurgickém oddělení v rámci 
hospitalizace dětského oddělení operováno 
devadesát osm. Převahu operací tvoří efektivní 
výkony, kdy nejčastější jsou operace pupečních     
a tříselných kýl. Nejčastějšími akutními výkony 
jsou operace apendicitidy prováděné klasicky        
i laparoskopicky.

Na dětském oddělení ostrovské nemocnice 
probíhá vyšetření s podezřením na poruchu lipido 
a glykoregulace – obezity. Projekt spočívá ve 
vytipování dětí v ordinacích PLDD s podezřením 
glycidového či lipidového metabolismu, nebo 
dětí s nadváhou či obezitou. Základní vyšetřovací 
program v rámci několikadenní hospitalizace 
zahrnuje cílenou anamnézu, antropometrii            
a založení BMI /Body Mass Index/ křivky, 
laboratorní vyšetření a orální glukózový 
toleranční test. Navazující intervence nutričního 
terapeuta jsou v ambulantní složce. Ve spolupráci 
s LL Mánes navazuje edukační pobyt k navození 
pohybových a stravovacích návyků včetně 
psychointervence. V další fázi je pak akcentovaná 
role PLDD a rodičů k dohlédnutí dodržování 
programu, jako jediné možnosti ovlivnit epidemii 
obezity v dětské a dorostové populaci v ČR.

Nemocnice Ostrov provozuje NONSTOP 
NEMOSLINKU na tel. čísle 800 251 251. Jedná se     
o bezplatné telefonické spojení a klientům jsou 
zde poskytovány kvalitní a přesné informace          
o nemocnici. Prostřednictvím této infolinky 
(formou SMS zprávy) oslovujeme také klienty, 
kteří nemají uhrazené regulační poplatky. Tato 
služba zvyšuje informační komfort. Představuje 
rychlou a cílenou komunikaci a vstřícné jednání     
v rámci kompletně kvalitní péče o klienty.

AKTUALITY 
Z NEMOCNICE OSTROV

Andrea Zvolánková, 
tisková mluvčí Nemocnice Ostrov

Markéta Frančová, 
GUIDELINE (red. kráceno)

Po jednání zástupce Karlovarské krajské rady osob 
se zdravotním postižením a koordinátorky NRZP 
ČR s Ing. Janem Raisem z vedení Karlovarské 
krajské nemocnice je parkování v areálu Krajské 
nemocnice pro osoby s průkazy ZTP a ZTP/P na 
jeden vjezd na neomezenou dobu zdarma. 

Stačí si nechat lístek, který se odebírá při vjezdu do 
areálu, potvrdit spolu s předložením průkazu ZTP 
nebo ZTP/P na recepci v pavilonu urgentní 
medicíny. To může udělat i osoba doprovázející 
během čekání, např. na ordinaci. 

PARKOVÁNÍ V KARLOVARSKÉ 
KRAJSKÉ NEMOCNICI

kampaně byla právě i soutěž, které se mohl 
zúčastnit každý občan, který vhodil alespoň tři 
vybité baterie spolu s odpovědním kupónem do 
sběrných nádob umístěných na centrálních 
místech. Do kampaně se aktivně zapojilo 505 
soutěžících, kteří odevzdali dohromady 2 190 
platných odpovědních kuponů. Nejblíže správné 
odpovědi byl v Karlovarském kraji pan Ladislav 
Erbert se svým odhadem 920 800 kg. Celkem bylo 
v rámci kampaně odevzdáno 290 kg baterií, což 
představuje přibližně 12 tisíc kusů vybitých 
baterií.
V rámci kampaně probíhala také akce zaměřená 
na školy v regionu. Školy zapojené do programu 
„Recyklohraní aneb ukliďme si svět" dostaly 
finanční příspěvek ve výši 12 Kč za 1 kg vybraných 
baterií. Nárok na finanční příspěvek měly pouze 
školy, které splnily zadaný úkol, a tím bylo 
vytvoření plakátu propagujícího kampaň a jeho 
umístění na veřejné místo. Toto splnilo třináct 
škol. „Velmi nás potěšil zájem občanů menších 
obcí, kteří se do akce zapojili aktivněji než občané 
větších měst. Velký dík patří zejména zástupcům 
měst, kteří nám umožnili celou akci realizovat. 
Věříme, že propagace, která v tomto směru 
probíhala, oslovila další občany, kteří se                    
v budoucnu do třídění baterií zapojí," říká  RNDr. 
Petr Kratochvíl, jednatel společnosti Ecobat. 
Množství odevzdaných baterií se v obou krajích 
navýšilo, v Karlovarském kraji dokonce o celých 
100 %. 
Nezisková organizace ECOBAT zajišťuje na 
základě rozhodnutí Ministerstva životního 
prostředí zpětný odběr použitých přenosných 
baterií na území celé ČR. Více na: www.ecobat.cz, 
www.ecocheese.cz
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AKTUALITY Z MĚSTA

Ing. Jitka Líkařová, 
krajská koordinátorka

S přátelským pozdravem
Rupert Ziegler

Zuzana Železná, 
Spolek přátel města Ostrova

KAMPAŇ NEZISKOVÉ SPOLEČNOSTI ECOBAT „BATERIE DO KOŠE NEPATŘÍ”
ZAUJALA OBYVATELE KARLOVARSKÉHO KRAJE

WUNSIEDELSKÁ KULTURNÍ NOC 2013

Nezisková společnost Ecobat vybrala v roce 2012 
celkem  920 679 kg baterií. K tomuto číslu se měli 
přiblížit soutěžící, kteří se v rámci kampaně 
pokoušeli odpovědět na otázku „Kolik kg vybitých 
přenosných baterií vybere společnost Ecobat        
v roce 2012?". Výherce  této tipovací soutěže 
převzal ve čtvrtek 7. února šek na 15 000 Kč. 
Slavnostní předání šeku se uskutečnilo na 
Krajském úřadě v Karlových Varech za účasti 
radního Ing. Václava Jakubíka, člena rady 
Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí 
a zemědělství, a pana RNDr. Petra Kratochvíla, 
jednatele společnosti Ecobat, která soutěž 
pořádala. Soutěž probíhala v rámci osvětové 
kampaně, kterou v měsíci listopadu 2012 
pořádala společnost Ecobat ve vybraných 
městech  Plzeňského a Karlovarského kraje.
Kampaň nesla název Baterie do koše nepatří aneb 
sběrem baterií podpořte vaši školu. Cílem bylo 
navýšit množství zpětně odebraných použitých 
baterií a propagace jejich třídění. Součástí této

Naše partnerské město Wunsiedel pořádá během 
roku řadu zajímavých kulturních akcí, které 
př i tahuj í  mnoho návštěvníků nejenom                      
z Německa, ale i z naší republiky. Kromě Slavnosti 
kašen (22. – 23. 6. 2013) a středověké slavnosti 
Collis Clamat  (16. – 18. 8. 2013), o kterých jsme 
čtenáře Ostrovského měsíčníku již informovali,        
je to i Kulturní noc, kterou organizuje spolek 
Bürgerforum Wunsiedel 2000 plus v tomto roce již 
po jedenácté. 

Až třicet kulturních akcí konaných na několika 
místech ve středu města garantuje bohatý              
a zajímavý program, který je doplněn možností 
ochutnat i některé kulinářské speciality. I naše 
město se může pochlubit řadou kvalitních 
amatérských umělců, kteří nás mohou v zahraničí 
skvěle reprezentovat a právě těm je určena tato 
pozvánka, kterou jsme obdrželi od vedení města 
Wunsiedel. S případnými dotazy se můžete 
obracet kromě organizátora akce pana Ruperta 
Zieglera i na paní Renatu Bäumlerovou, která 
hovoří česky. 

Vážení a milí občané města Ostrova,
již několik let pořádá náš spolek „Bürgerforum 
Wunsiedel 2000plus" tzv. „Kulturní noc ve 
Wunsiedelu", při které nabízíme návštěvníkům       
a občanům našeho města množství kulturních 
akcí; pouliční divadlo, autorské čtení a hudební 
produkce.
V minulosti se při této akci úspěšně prezentovali      
i umělci z České republiky a sklidili velký potlesk. 
Město Wunsiedel srdečně zve zejména zájmové 
skupiny z Ostrova, ale i ostrovské občany, na další 
ročník „Kulturní noci ve Wunsiedelu". V letošním 
roce připadá konání této akce na sobotu 4. května 
2013. Naší snahou je zapojit do Kulturní noci ve 
Wunsiedelu i naše partnerská města a poskytnout 
možnost k prezentaci jejich umělců a zájmových 
skupin. Velice by nás potěšilo, kdyby se nám 
podařilo vytvořit z této akce společný česko-
německý projekt. Jsme samozřejmě ochotni vás 
za účelem dalších jednání v Ostrově navštívit.

V případě zájmu o účast či spolupráci na 
„Wunsiedler Kulturnacht 2013" se obracejte přímo
na organizátory – kontakt: pan Rupert Ziegler,     
tel. 004992323168 nebo na paní Bäumler,             
tel. 00499232 602 117, 
renata.baeumler@wunsiedel.de
Doplňující informace na www.wunsiedel.de .

Předání výherního šeku (Zdroj: Ecobat).



AKTUALITY Z MĚSTA

EKOCENTRUM V BŘEZNU

DEN PRO TIBET 2013, So, 9. 3., 10 − 19 hod.
Zveme vás na Den pro Tibet, který již pošesté 
pořádá sdružení Taši Delé ve spolupráci                    
s Ekocentrem MDDM Ostrov pro děti i jejich 
rodiče. Opět se můžete těšit na hudební dílnu, kde 
se můžete seznámit s netradičními  hudebními 
nástroji, výtvarnou dílnu (zde si můžete 
namalovat vlastní mandalu, vyrobit modlitební 
mlýnek nebo spoluvytvářet modlitební praporky), 
na čajovnu, ethno a tibetský krámek, loutkové 
divadlo Až naprší a uschne s pohádkou O draku 
Karkulínovi, na relaxačně-meditativní hudbu 
skupiny Primitivové neznámé kultury i na 
promítání tematických filmů. Svou účast přislíbil 
Karel Homolka. Ve svém povídání Na cestě − 
Hymačalpradéš se bude věnovat cestě do Indie. 
Časový harmonogram bude upřesněn na místě. 
Součástí programu, který je zařazen do 
celorepublikového Festivalu pro Tibet 2013, je 
také výstava fotografií s názvem Tibet a Barma − 
Na rozcestí. Výstava je věnovaná rozvojovým 
problémům v těchto zemích. Potrvá od 4. do 31. 
března. Výtěžek z akce bude věnován na projekty 
adopce na dálku v Indii a Nepálu.

PŘÍMĚSTSKÝ PŘÍRODOVĚDNÝ TÁBOR
Na letní prázdniny připravuje ekocentrum čtyři 
týdenní turnusy příměstského tábora: I. turnus 15. 
7. − 19. 7., II. turnus 22. 7. − 26. 7., III. turnus 12. 8. − 
16. 8. a IV. turnus 19. 8. − 23. 8. Náplní těchto 
táborů budou výlety do okolí Ostrova. Pro děti je 
připravena branná hra ve spolupráci s Městskou 
policií Ostrov, hasiči a exkurze. Děti se budou moci 
také blíže seznámit se zvířaty chovanými                  
v ekocentru a péčí o ně. Doplňkovou činností 
budou hry v přírodě a různé poznávací                     
a vědomostní soutěže. Přihlášky na příměstské 
tábory budou k dispozici od 1. března v kanceláři 
domu dětí a ekocentra nebo ke stažení na webu 
MDDM a EC. Přihláška na příměstský tábor se stává

REGIONÁLNÍ WORKSHOP 
INFOCENTER

FESTIVAL EXPEDIČNÍ KAMERA

závaznou v momentě uhrazení poplatku ve výši 
1050 Kč.

VELIKONOČNÍ VÝLET JEŽÍŠKOVA CESTA 
Čt, 28. 3.
Výlet je určen pro děti od sedmi let. Na kratší trase 
(5,6 km) s několika zastávkami čekají zajímavé 
úkoly, u každého zastavení malá atrakce − kolotoč, 
houpačky a jiné zábavy. Doprava  na Boží Dar           
i zpět linkovým autobusem. Informace k výletu        
i přihlášky obdržíte v ekocentru. Závaznou 
přihlášku je nutné odevzdat v EC do pondělí         
25. března.
  
PROHLÍDKY PRO VEŘEJNOST
Ekocentrum otevírá po zimním období své dveře    
i o víkendech − každou sobotu a neděli 9 − 12 hod. 
a 13 − 17 hod., ve všední dny 13 − 17 hod. Můžete 
se přijít podívat jak na venkovní voliéry, tak i do 
vnitřních prostor učeben. Po domluvě se službou 
si budete moci některá zvířátka nakrmit. Těšíme se 
na vás. Bezplatná prohlídka venkovní části                            
a chovatelských pracoven ekocentra. Mimo tuto 
dobu je možné domluvit prohlídky telefonicky.

Informace k akcím i k činnosti kroužků 
ekocentra: Po − Čt, 9 − 18 hod., Pá, 9 − 17 hod. 
(tel. 353 842 389, 731 615 658).

Miroslav Kocek, EC MDDM Ostrov 

Martina Pavlasová, propagační specialistka

Dana Kolovratníková, vedoucí IC DK Ostrov

KULTURNÍ PŘÍLOHA

Pr v n í  ro č n í k  R e g i o n á l n í h o  wo r k s h o p u  
informačních center v Ostrově se koná v úterý  19. 
března v Domě kultury Ostrov. Setkání se zúčastní 
zástupci jednotlivých infocenter od Sokolova po 
Chomutov včetně krušnohorských obcí. Program 
je rozdělen na dvě části, ta dopolední je určena 
pouze pro zástupce infocenter a odbornou 
veřejnost (budou se zde vyměňovat cenné 
zkušenosti z jednotlivých oblastí turistického 
ruchu). Od 13.00 do 17.00 pak zveme k účasti také 
širokou veřejnost. Čeká vás videoprojekce 
leteckých snímků určených k propagaci 
karlovarského regionu s novým názvem Živý kraj. 
Z á s t u p c i  i n fo c e n t e r  p a k  o d p r e z e n t u j í  
nejzajímavější kulturní, turistické nebo přírodně-
t e c h n i c k é  z a j í m a v o s t i  z e  s v é h o  o k o l í                           
a v neposlední řadě nabídnou zájemcům 
množství prospektů a propagačních materiálů. 
Tuto akci doplní výstava Místní akční skupiny 
Krušné hory západ ve vestibulu domu kultury. 
Přijďte se spolu s námi připravit na nadcházející 
turistickou sezónu.

Oslavte s námi odvahu a dobrodružství a to         
22. března od 17.00 hod. v kinokavárně DK. Pátý 
ročník Expediční kamery je o skutečném životě,     
o dobrodružství, divoké přírodě, extrémních 
zážitcích i sportech. V letošním roce uvidíte tyto 
filmy: Zabijácká krása, V kůži vlka, Po stopách 
Džingischána 2, Sandstone (Pískaři), Foli, Halo 
Effect, Siberut, Cesta domů. Promítání obohatí 
beseda s Jakubem „Kajakem" Šedivým. Jakub 
"Kajak" Šedivý je současná světová špička              
ve sjíždění extrémní divoké vody v kajaku. Navíc je 
to jedna z hlavních postav ústředního filmu 
festivalu Halo Effect. Výjimečná příležitost 
p o s l e c h n o u t  s i  ú č a s t n í k a  v ý z n a m nýc h  
mezinárodních expedic, kajakáře, který má za 
sebou spoustu těžkých prvosjezdů a zároveň je to 
milý a příjemný kluk z rodné hroudy. Vstupenky 
zakoupíte v Infocentru DK za 70 Kč na celé pásmo.

Naučná stezka v ekocentru (Zdroj: EC MDDM).

ZAVÁDĚCÍ 

CENY

BARVY-LAKYBARVY-LAKY
ATLANTISATLANTIS
BARVY-LAKY
ATLANTIS

Dne 11.3.2013 bude otevřena prodejna 

Mánesova 1427, 36301 Ostrov

Míchání barev na počkání
 interierové  fasádní  akrylátové  syntetické| | | |

 polystyrenové lišty  rozety  tmely  lepidla | |  | |
| veškerý malířský a lakýrnický sortiment

VÝROBKY HOBBY I PRO PROFESIONÁLY
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KULTURNÍ PŘÍLOHA

Na vtipnou divadelní komedii Dívčí válka v podání 
Divadelní scény při DK Ostrov přišlo 245 platících 
zákazníků.T akto velký úspěch nečekali ani sami herci. 
Pravdou ale je, že oblíbenost tohoto ochotnického 
divadla stále narůstá. Snad k tomu  přispívá vhodný 
výběr divadelních komedií nebo zkrátka soubor zraje 
a jeho fanoušci vědí, že se pobaví. Jediným drobným 
zklamáním byla nepřítomnost autora hry F. R. Čecha, 
který pozvání na ostrovskou derniéru odmítl se slovy, 
že už je pro něho tato cesta příliš namáhavá. Potlesk 
nadšených diváků ale sklidil u herců obrovskou 
radost, a tak o zklamání nemohlo být ani řeči. 
Závěrečná oslava toho byla důkazem. V současné 
době má Divadelní scéna při DK Ostrov v repertoáru 
kromě Dívčí války, která se přeci jenom ještě objeví       
v některých kulturních zařízeních v regionu, 
detektivku Madam Colombová zasahuje, komedii 
Agentura  Drahoušek a  několik  pohádek  pro děti. 
Jako novinku chystá soubor na duben novou 
konverzační komedii Rocker a dvě staré dámy, která 
se odehrává v luxusním penzionu  pro důchodce. 
Další novinkou, která se teprve začala zkoušet, je také 
komedie s názvem Postel pro anděla, která vám 
představí zejména Ludvíka Myslivečka a jeho anděla 
strážného. A to ještě není všechno! Herci si troufají i na 
soutěžní přehlídky. Tak Divadelní scéně při DK Ostrov 
držte palce!

Dům kultury v březnu reaguje na tak trochu 
kontroverzní Mezinárodní den žen, který 
každoročně připadá na 8. března. Že se jedná              
o svátek, jež je mezinárodně uznávaný a  stanovený 
Organizací spojených národů k výročí stávky 
newyorských švadlen v roce 1908 však už ví 
málokdo. Proč tedy nepřipravit program, který by 
patřil ženám a jejich individualitě? Termín 8. března 
by byl jistě velmi vhodný a vše říkající, ale vše není 
vždy tak jak bychom chtěli. MUDr. Radim Uzel, CSc. je 
český gynekolog, sexuolog, regionální politik, 
popularizátor sexuologie, čestný tajemník 
Společnosti pro plánování rodiny a sexuální 
výchovu a vysokoškolský pedagog a cestu k nám do 
Ostrova si naplánoval již na 5. března. Tento 
uznávaný expert na ženskou sexualitu publikoval 
mnoho populárních článků v tisku, rozhovorů, je 
autorem publicistických relací v rozhlase a v televizi. 
Každoročně se zúčastňuje desítek přednášek             
a besed v oblasti sexuální výchovy. Jeho přednášky 
nepostrádají poučení, ale  také  jim  nechybí  humor. 
Na odlehčení si dům kultury pro účastnice této 
přednášky připravil zajímavou a tolik oblíbenou 
módní přehlídku a jako malou pozornost šálek kávy.

OCHOTNÍCI NAPLNILI DIVADELNÍ 
SÁL K PRASKNUTÍ

DŮM KULTURY ŽENÁM

Martina Pavlasová, propagační specialista Martina Pavlasová, propagační specialista

Zájem o lednové divadelní představení Kutloch 
aneb i muži mají své dny byl natolik veliký, že se 
vstupenky začali prodávat již v průběhu 
listopadu. Svůj podíl na tom jistě měli speciální 
vánoční vstupenky, které někteří návštěvníci 
divadla našli pod vánočním stromečkem. Na 
úspěšné lednové divadlo navázala komedie, která 
se tentokráte věnovala ženskému úhlu pohledu 
Muži odcházejí, ženy přežijí, která slavila tentýž 
úspěch dle vyprodaného sálu. Jistě uznáte, že 
jsme laťku nasadili hned z kraje velmi vysoko. Pro 
březen jsme připravili zase trochu něco jiného a to 
slavnou show Jana Krause aneb Hvězdy jak je 
neznáte tentokráte s oblíbeným frontmanem 
Monkey Business Matějem Ruppertem. Tohoto 
zpěváka a příležitostného herce určitě dobře 
znáte z filmu Pupendo, Sklapni a zastřel mě nebo 
tři sezóny v pekle. Zpěvák byl oceněn Zlatým 
Slavíkem – Skokan roku z roku 2006 nebo cenou 
Anděl – Zpěvák roku 2007.  V Ostrově se odehrají 
dvě představení 12. března a to od 17.00 hod.         
a 19.00 hod. kvůli velké poptávce od zákazníku 
DK. V dubnu jsme Vám přislíbili slavnou                     
a oblíbenou Partičku. Při jednáních s manažerkou 
Partičky došlo však k náhlé změně, kdy ředitelce 
Domu kultury Ostrov Romaně Parmové sdělila 
novou skutečnost a to, že se protagonisté partičky 
chtějí už od dubna věnovat pouze venkovním 
představením a na Ostrov si udělají čas až na 
podzim. V dubnu tedy uvidíme moudrou                 
a laskavou komedii s názvem záměna aneb Kde jsi 
včera byla s kým, která se inspiruje Milostnými 
rošádami slavného spisovatele Roalda Dahla. 
Vstupenky na divadelní představení si zakoupíte    
v Infocentru DK po zahájení předprodeje. 

DIVADELNÍ MENU

Martina Pavlasová, propagační specialistka DK Martina Pavlasová, propagační specialistka DK

VELIKONOCE VÁS BAVÍ

Velikonoce jsou jistě nejvýznamnější křesťanský 
svátek, ale pojďme se na ně podívat úplně jinak. 
Velikonoční svátky jsou také oblíbené kvůli řadě 
kulturních akcí, které si pro vás jejich pořadatelé 
připravili. Nejen v Ostrově se svede konkurenční 
boj o návštěvníky velikonočních akcí. Dům 
kultury se rozhodl provázat první letošní 
Ostrovské trhy velikonoční tématikou dne            
30. března. Kromě tradičních stánků, které vás už 
na náměstí zřejmě jen tak nepřekvapí, má 
referentka Eva Krovozová, která trhy pořádá, 
přislíbeny stánky s pomlázkami a velikonočními 
dekoracemi. Ostrovské trhy velikonoční 
nenabízejí pouze prodej ve stáncích, ale snaží se 
vám předvést i velikonoční řemesla, která nám 
přislíbila Jana Dvořáková. Organizátorka oblíbené 
Velikonoční inspirace, která bude trhům 
předcházet a to 23. a 24. března (viz. kulturní 
program DK). Největší překvapení zažijí děti, které 
se mohou zcela zdarma účastnit Dětské revue ve 
společenském sále a hojně si zatančit a zasoutěžit. 
Věřím, že tuto tak trochu velikonoční zábavu 
přivítáte a pobavíte se s domem kultury. 

Zdroj: Archiv DK.

Ostrovské trhy budou s velikonoční tématikou 
(Zdroj: DK Ostrov). 

Ochotníci opět pobavili publikum (Zdroj: DK Ostrov).

Zdroj: Archiv DK.
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Přednášk a se  tentok ráte  uskuteční  na  
společenském sále domu kultury od 19.00 hod. 
Vstupenky  zakoupíte  v  Infocentru  DK.

AAA



Vážení čtenáři, chtěla bych touto cestou 
poděkovat všem těm, kteří „nelenili" , udělali si čas 
a navštívili spolu s těmi nejmenšími v době jarních 
prázdnin loutkovou revue s Jů a Hele v domě 
kultury. Když jsem viděla ty šťastné malé              
(ale i velké) tvářičky, byl to zážitek a výzva zase 
dětem takové představení zařídit. Ohlas byl 
kladný, děti spokojeně odcházely domů                   
a vyprodaný sál – to je obrovská odměna. Děti,      
Jů a Hele zase přijedou po letních prázdninách.

Podobná divadélka a pohádky pro vás 
připravujeme každý měsíc v prostorách Staré 
radnice – viz. program DK v měsíčníku.

Ještě pár slov k Divadélku Točna, jehož prostory 
budou v nejbližší době otevřeny veřejnosti. 
Kapacita Točny je sedmdesát míst, je zde variabilní 
podium, scénické osvětlení, zvuková technika, 
plošina pro imobilní občany, připravuje se 
vestavba baru a šaten. V prvním patře je plně 
odhlučněna zkušebna 27 m2 a nad ní se 
vybudovalo nahrávací studio (studio a režie), 
studio bude vybaveno nahrávací technikou 
koncem března a provoz by mohl začat v dubnu.

ZPRAVODAJSTVÍ Z DK OSTROVKABELOVÁ TELEVIZE OSTROV

Hana Ševčíková, produkce 

PLÁN  VYSÍLÁNÍ – BŘEZEN 2013

7. března
18.00 Zahájení programového bloku
18.05 Zprávy + Informační servis + Policejní   
                    zpravodajství + Okénko z radnice
18.25 Pořad: Pod lupou

13. března
15.00 Přímý přenos jednání Zastupitelstva 
 města Ostrova
14. března
18.00 Záznam jednání Zastupitelstva města 
 Ostrova  

21. března 
18.00 Zahájení programového bloku 
18.05 Zprávy + Informační servis + Policejní 
                    zpravodajství + Okénko z radnice
18.25 Pořad: Café U nás  

28. března 
18.00 Zahájení programového bloku
18.05 Zprávy + Informační servis + Policejní 
                     zpravodajství + Okénko z radnice
18.25 Pořad: Škola hrou 

Věra Čarná

VÝSTAVA LADISLAVY NOUZECKÉ 

Pro velikonoční čas jsme hledali námět, který by 
nejvíce oslovil návštěvníky výstavy. Malířka, 
fotografka a sochařka Ladislava Nouzecká 
vystavuje od 26. března v klášterním kostele 
Zvěstování Panny Marie a na Půdě Staré radnice, 
kde proběhne zahájení výstavy.                                        
Výtvarnice pochází z Lubence na Podbořansku       
a vystudovala výtvarnou školu v Karlových Varech. 
Dnes  žije a tvoří v německém Mönchbergu. Do 
ciziny se přitom dostala již ve svých sedmadvaceti 
letech, kdy emigrovala do USA a posléze do 
Kanady. Po návratu do Evropy vystudovala v SRN 
Akademii výtvarných umění v Mnichově a dnes 
nabyté vědomosti a zkušenosti předává mladým. 
Pedagogická činnost je práce velmi náročná, často 
však také inspirující. Ke všem pracovním 
povinnostem působí i  jako samostatná 
výtvarnice. Obrazy na výstavě vytvořila razítkovou 
technikou. Křížová cesta ovšem odráží nejen 
náboženské cítění autorky, filozoficky pro ni 
znamená daleko více. Podle ní si totiž každý člověk 
nese svůj kříž. Úmyslně proto nechala tváře na 
obrazech prázdné. Příběh z Bible tak může prožít 
každý, když se ztotožní s vybranou postavou. 
Může být Máří Magdalénou, jíž víra změnila. Což 
znamená, že každý může udělat něco dobrého pro 
sebe, jen musí věřit, že se to podaří. Může se stát 
Šimonem z Kyrény, který pomohl nést Kristovi kříž, 
tedy člověkem, jenž pomáhá jiným. Na druhou 
stranu může být i Pilátem Ponským, soudícím          
a odsuzujícím. Ale člověk může být i samotným 
Ježíšem Kristem! Samozřejmě v přeneseném 
slova smyslu. Dotyčný, který se s ním dle obrazů 
Ladislavy Nouzecké ztotožní, totiž dobře ví, že si 
nese svůj životní (osudový) kříž, ale zároveň se 
snaží konat dobro, nikomu neublížit. Lidé kolem 
něj mu pak dávají najevo svou lásku a solidaritu 
nebo ho naopak odsuzují. A právě jen on ví, co je 
pro něj nejlepší... Soubor obrazů, který Ladislava 
Nouzecká tvořila dva roky, je v klášteře a na Staré 
radnici k vidění až do 28. dubna 2013.

KULTURNÍ PŘÍLOHA
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L. Nouzecká se inspiruje biblickou tématikou 
(Zdroj: DK Ostrov).

L. Nouzecká vystavuje v Ostrově (Zdroj: DK Ostrov).

Romana Parmová, ředitelka DK

foto: Kamila Parmová – ředitelka DK s Jů a Hele 

foto: Jan Parma

Změna pořadů vyhrazena! 
Jakékoli návrhy, připomínky, nebo dotazy 
( i pro naše hosty) telefonujte na tel.: 353 800 515, 
nebo pište na e-mail: marketing@tv-ostrov.cz, 
popřípadě můžete zaslat textovou zprávu na  
tel.: 777 572 089 

Premiéra vysílání: čtvrtek 18.00 hod. 
(v případě zastupitelstva od 15.00 hod.). 

Opakování vysílání: 
po − ne každou sudou hodinu 
od 10.00 do 22.00 hod., 
kromě st − reprízy jsou ukončeny ve14.00 hod. 
Mezi reprízami vysíláme Informační smyčku. 

Společnost KABEL Ostrov, s.r.o., provozovatel 
kabelové televize v Ostrově, upozorňuje všechny 
své předplatitele, že je oprávněna přerušit 
poskytování všech objednaných služeb, pokud je 
odběratel v prodlení s úhradou částky za jejich 
poskytování. Doporučujeme proto všem, aby 
překontrolovali své platby a vyrovnali své 
případné dluhy. 

Provozní doba kontaktního místa:

8.00 − 17.00 hod.
8.00 − 17.00 hod.
9.00 − 15.00 hod.

po
st
pá

9.00 − 17.00 hod.
9.00 − 17.00 hod.

út
čt



KLÁŠTER OSTROV

Od 15. ledna do konce února 2013 bude 
provozní doba kláštera omezena takto: 
út − ne, 13.00 − 17.00 hod. nebo po předchozí 
dohodě na tel. 724 509 195, 353 800 521

SPOKOJENÍ…
Pokračuje velká školní výstava výtvarných                
a multimediálních prací studentů SSUPŠ Zámeček 
z Plzně Výstava potrvá do 24. března.

26. března – 28. dubna, výstava SR a KL
KŘÍŽOVÁ CESTA – 14 ZASTAVENÍ 
(velká metafora) 
26. března vernisáž 17.00 hod., Stará radnice
Autorka akademická malířka Ladislava Nouzecká 
– česká malířka, sochařka a fotografka žijící              
v Německu a její svébytné podání Křížové cesty na 
velkoplošných plátnech.                            

30. března, sobota 10.00 – 17.00 hod. Mírové 
náměstí, vestibul DK a společenský sál DK
OSTROVSKÉ TRHY – VELIKONOČNÍ
Přijďte si nakoupit a podívat se na tradiční 
velikonoční řemesla. Pro děti je připravená 
VELIKONOČNÍ REVUE se spoustou soutěží, tancem 
a skvělým Dýdžejem. Vstup zdarma.                

5. dubna, pátek 19. 00 hod., společenský sál DK
TANEČNÍ VEČER S IVETTOU SIMONOVOU

15. dubna, pondělí 19. 30 hod., divadelní sál DK
ZÁMĚNA ANEB KDE JSI VČERA BYL A S KÝM?
Hrají: H. Čížková, S. Nálepková/J. Asterová,             
M. Kubec, M. Sochor 
Moudrá a laskavá komedie o mužích a ženách 
napsaná volně dle motivů Manželských rošád 
Roalda Dahla, při které ženy i muži hýkají smíchy     
a je určena pro všechny, bez rozdílu věku                 
a pohlaví.

26. dubna, pátek 10.00 – 17.00 hod., Mírové 
náměstí
OSTROVSKÉ TRHY - ZAHRÁDKÁŘSKÉ

PŘIPRAVUJEMEKULTURNÍ PROGRAM
BŘEZEN 2013 

DŮM KULTURY OSTROV

Provoz Staré radnice: 
út – ne, 13.00 – 17.00 hod. 

1. března. – 19. března., výstava 
NÁLADY ŽIVOTA
Výstava obrazů rodačky z Ostrova Lenky 
Baďurové. 

15. března, čtvrtek 19.00 hod., přednáška
HISTORIE ČETNICKÉ STANICE A STANICE SNB 
DO ROKU 1948
Přednáška Ing. Josefa Mackeho se zabývá historií 
četnické stanice a stanice SNB v Ostrově od jejího 
vzniku až do roku 1948. Součástí bude  obrazová 
prezentace a kamarádi v dobových uniformách 
(Klub 1938 - Četnická stanice Habersbirk o.s.).

17. března, neděle 15.00 hod., pohádka
POHÁDKA O ŠETKOVI
Netradiční loutková pohádka jednoho herce na 
motivy Karla Jaromíra Erbena. 

PŮDA STARÉ RADNICE

KULTURNÍ PŘÍLOHA
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PROGRAM KSO PRO ÚNOR 2013

1. 3.,  Lázně III, 19.30 hodin
Maurice Ravel: Pavana za mrtvou infantku
Fryderyk Chopin: Koncert pro klavír a orchestr 
č. 2 f moll 
Sergej Prokofjev: Suita z baletu Romeo a Julie

Ivan Klánský – klavír
Dirigent: Jiří Štrunc

8. 3., Lázně III, 19.30 hodin
Koncert ve spolupráci s Hudební vysokou školou      
v Zürichu 
Mistrovské kurzy v dirigování

Petr Iljič Čajkovskij: Houslový koncert D dur
Antonín Dvořák: Symfonie č. 7 d moll

Iryna Gintova – housle
Vedoucí projektu: dirigent Johannes Schlaefli

15. 3., Lázně III, 19.30 hodin
Antonín Dvořák: Symfonie č. 6 D dur
Luboš Fišer: Patnáct listů podle Dürerovy 
Apokalypsy
Ervín Schulhoff: Koncert pro smyčcové kvarteto        
a orchestr

PiKap Quartet
Dirigent: Jiří Štrunc

22. 3., Lázně III, 19.30 hodin
Ondřej Kukal: Symfonie č. 1
Antonín Dvořák: Koncert pro violoncello a orchestr

Ivan Vokáč – violoncello (nejlepší český účastník 
Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro 2012       
v oboru violoncello) 
Dirigent: Ondřej Kukal

5. března, úterý 19.00 hod., společenský sál DK
RADIM UZEL ŽENÁM
Známý sexuolog a gynekolog  Radim Uzel se prý    
v dámské společnosti cítí jako ryba ve vodě. 
Témata jeho přednášek však často oslovují nejen 
ženy, ale i muže. Součástí bude módní přehlídka.

12. března, úterý 19.30 hod., divadelní sál DK
JAN KRAUS ANEB HVĚZDY JAK JE NEZNÁTE
Známá show tentokráte se slavným frontmanem 
oblíbené skupiny Monkey Business.

19. března, úterý 13.00 – 15.00 hod., 
klubovna č. 108 DK
REGIONÁLNÍ WORKSHOP INFORMAČNÍCH 
CENTER
Prezentace turisticky zajímavých míst. Určeno pro 
veřejnost.

23. března, sobota 14.00 hod., společenský sál DK
REGIONBEAT
Již 3. ročník malé přehlídky šestnácti regionálních 
kapel na dvou pódiích: Noisebone, Tajfun, 
Rewake, Shoe Cut, Unnecessarity, ZND, Plesnivý 
fazole,  SIB, Sodoma, I warned you, Cutterred 
Flesh, Hugerat, Narcoleptic, Mimo - To, Restriction, 
Resolution.

23. – 24. března, sobota a neděle 9.00 – 17.00 hod., 
klubovny č. 108 a 115 DK
VELIKONOČNÍ INSPIRACE
Výrobky starých řemesel s velikonoční tématikou.

Zdroj: DK Ostrov.

DK Ostrov přivítá již třetí ročník Region Beatu (Zdroj: DK Ostrov). 



VELKÉ 2D KINO

1. – 3. pátek až neděle, 17.30 hod.
1. – 2. pátek a sobota, 20.00 hod.
Vstupné: 120 Kč, do 15 let 100 Kč, 133 minut (*12) 
BABOVŘESKY – Premiéra
Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvnou 
komedií ze života současné jihočeské vesnice 
Babovřesky, která s nadhledem a komediální 
nadsázkou, tak trochu v duchu Slunce, seno, 
sleduje kupící se nedorozumění a souhry náhod, 
které pořádně zamotají hlavu její obyvatelům. 
Produkce: ČR. Žánr: komedie.

7. – 8. čtvrtek a pátek, 17.00 hod.
Vstupné: 90 Kč, 123 minut, české titulky (*12)
NÁDHERNÉ BYTOSTI – Premiéra
Sotva utichly dozvuky upíří ságy, míří do kin další 
výjimečná romance, která má také našlápnuto stát 
se fenoménem. Jejími protagonisty jsou obyčejný 
kluk Ethan a záhadná kráska Lena, která má 
nadpřirozené schopnosti. Produkce: USA. Žánr: 
drama, fantasy, romantický.

8. pátek, 19.30 hod.
Vstupné: 250 Kč, 102 minut 
BOCELLI: LOVE IN PORTOFINO 
−  záznam z koncertu. Záznam z koncertu 
nevidomého pop-operního zpěváka Andrea 
Bocelliho, který se uskutečnil v srpnu 2012                  
v malebném přímořském městečku Portofino. 
Bocelli zde vystoupil s čistě romantickým 
repertoárem milostných písní, které převzal od 
legend jako Frank Sinatra, Elvis Presley, Edith Piaf       
a další; doprovázel ho čtyřicetičlenný orchestr           
a několik mladých pěveckých talentů včetně jeho 
přítelkyně. Záznam obsahuje i zákulisní rozhovory     
a exkluzivní rozhovor s Bocellim a jeho přítelkyní 
Veronicou Berti z jejich milánského domu.

9. sobota, 20.00 hod.
Vstupné: 90 Kč, 98 minut, české titulky  (*12)
HITCHCOCK– Premiéra
Za filmem, který šokoval svět, se skrývá ještě jeden 
příběh. Píše se rok 1960 a Alfred Hitchcock             
(A. Hopkins) právě natáčí svůj nový film. Film, který 
se stane legendou. Co ale zrození fenoménu 
jménem Psycho předcházelo? Jaký příběh si „mistr 
napětí" nechal pro sebe? Produkce: USA. Žánr: 
životopisný.

9. – 10. sobota a neděle, 17.00 hod.
Vstupné:  90 Kč, 138 minut, české titulky (*15)
LET  – Premiéra
Manévrem za hranicí lidského chápání zachránil 
letadlo plné cestujících. Přesto se nestal hrdinou, 
ale psancem. Drama, které řeší velmi zajímavé 
dilema: co provést s kapitánem letadla, jenž sice 
lidsky selhal, ale právě díky tomuto selhání se 
odhodlal k akci, která připomíná zázrak? 
Produkce: USA. Žánr: drama.

14. – 15. čtvrtek a pátek, 17.30 hodin
Vstupné: 100 Kč, 122 minut, české titulky (*15)
TERAPIE LÁSKOU  – Premiéra
Učitel dějepisu Pat přišel o všechno – ztratil dům, 
práci, manželku i svůj dosavadní život. Jediné, co 
získal, bylo osm měsíců strávených v psychiatrické 
léčebně. Po jejich skončení se vrací domů. A tady 
teprve začíná příběh excelentního filmu, který se 
pyšní 8 nominacemi na Oscary. Produkce: USA. 
Žánr: komedie, drama, romantický
.

15. – 16. pátek a sobota, 20.00 hod.
Vstupné: 80 Kč, 165 minut, české titulky (*15)
NESPOUTANÝ DJANGO   – Repríza
Kultovní režisér Quentin Tarantino natočil jižanské 
drama z období před vypuknutím občanské války, 
jehož hlavním hrdinou je otrok Django. Ten má 
šanci získat svobodu, když dopadne vraždící 
b rat r y  B r i t t l ov i .  Pro d u k ce :  U S A .  Ž á n r :  
western/drama.rama.

16. – 17. sobota a neděle, 17.30 hod.
Vstupné: 100 Kč, 83 minut, české titulky (*12)
JENÍČEK A MAŘENKA – LOVCI ČARODĚJNIC   
– Premiéra
Pomsta je sladší než perník. Pokud jste si pod 
vlivem Němcové, Erbena a bratří Grimmů mysleli, 
že Jeníček s Mařenkou po upečení čarodějnice žili 
šťastným životem bez dalších incidentů, šeredně 
jste se spletli. Svérázný režisér Tommy Wirkola 
nechal obě děti dospět a začít podnikat v tom,          
v čem se jako malé proslavily. Produkce: USA. Žánr: 
akční/fantasy/komedie.

21. – 22. čtvrtek a pátek, 17.30 hod.
22. – 23. pátek a sobota, 20.00 hod.
Vstupné: 120 Kč, 135 minut, české titulky (*15)
SMRTONOSNÁ PAST: OPĚT V AKCI   – Premiéra
Bruce Willis se vrací se svou nejslavnější filmovou 
rolí, tedy jako John McClane, „lidový" hrdina, který 
díky svým schopnostem nakonec vždycky přežije 
všechno a všechny. Tentokrát se polda, jenž 
nebere rukojmí, vážně ocitne v nepravou chvíli na 
nepravém místě, když vyrazí do Moskvy, aby 
pomohl synovi Jackovi. Produkce: USA. Žánr: 
komedie.

22. pátek, 17.00 hod. KINOKAVÁRNA
Vstupné: 70 Kč, cca 192 minut
FESTIVAL EXPEDIČNÍ KAMERA
Největší cestovatelská a outdoorová akce u nás. 
Tento unikátní projekt vám přinese sedm 
nejlepších filmů sezóny z celého světa. Čeká vás 
nabitý večer plný dobrodružství, napětí, úžasných 
záběrů a výkonů. Promítání bude doplněno            
o besedu s Jakubem Šedivým „Kajmanem” – 
současná světová špička ve sjíždění extrémní 
divoké vody v kajaku a jedna z hlavních postav 
ústředního filmu festivalu „Halo Effect”. 

23. – 24. sobota a neděle, 17.30 hod
Vstupné: 120 Kč, do 15 let 100 Kč, 125 minut, 
česká verze
MOCNÝ VLÁDCE OZ  – Premiéra
Když se Oscar, druhořadý cirkusový kouzelník         
s pochybnou morálkou, dostane z prašného 
Kansasu do životem pulsující Země Oz, myslí si,    
že vyhrál v loterii. Sláva a bohatství jsou jeho, 
dokud nepotká tři čarodějky… Produkce: USA. 
Žánr: dobrodružný/fantasy.

28. – 29. čtvrtek a pátek, 17.30 hod
29. – 30. pátek a sobota, 20.00 hod
Vstupné:  90 Kč, 102 minut, 
MARTIN A VENUŠE   – Premiéra
Ženy a muži. Jedni jsou z Marsu, druzí z Venuše… 
aneb… když hlídá táta. Nová česká komedie 
režiséra Jiřího Chlumského s Kristýnou Bokovou    
a Markem Taclíkem v hlavních rolích. Produkce: 
ČR. Žánr: komedie.

30. – 31. sobota a neděle, 17.30 hod.
Vstupné: 110 Kč, 90 minut 
ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE   – Premiéra
Nejpopulárnější české postavičky poprvé na 
f i lmovém plátně!  Král  Rudolf  touží  po 
zlatotvorném kameni mudrců, ke kterému mu 
mohou podle věštby pomoci jedině podivné 
bytůstky ze vzdálené budoucnosti… Produkce: 
ČR. Žánr: animovaný.

KULTURNÍ PŘÍLOHA
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Příspěvková organizace Karlovarského kraje
Goethova stezka 6, 360 01 Karlovy Vary
tel: 353 224 387, e-mail: info@galeriekvary.cz,
URL: www.galeriekvary.cz
Otevírací doba:   úterý − neděle  10 − 17 hodin
(pro školy dle tel. dohody) Vždy první středu            
v měsíci vstup zdarma do všech poboček galerie 
umění

BŘEZEN  2013

VÝSTAVY:

Pokračuje 
VÍTEK ČAPEK
Objevná výstava přiblíží neznámé dílo Vítka Čapka 
(1954–1988), jeho monochromní obrazy                  
či kresebné kompozice kružnic a elips naplňující 
minimalistické tendence v umění.
/potrvá do 31.3.2013/

STÁLÁ EXPOZICE:

ČESKÉ UMĚNÍ 20. STOLETÍ 
Stálá expozice prezentuje bohaté sbírkové fondy 
českého umění 20. století a představuje díla 
klasiků českého moderního umění – např.              
A. Slavíček, J. Preisler, J. Trampota, J. Zrzavý, J. 
Čapek, E. Filla, J. Šíma, K. Lhoták, K. Nepraš, V. 
Janoušková, K. Malich aj.

DALŠÍ AKCE:
úterý 5.3.2013, 19.30 hodin
VOICE & TOYS 
Novou jazzovou formaci tvoří nejlepší český 
vibrafonista Radek Krampl společně s výtečným 
soulov ým zpěvákem Markem Hlavicou,  
kontrabasistou Petrem Dvorským a hráčem na 
perkusní nástroje Tomášem Reindlem. 

GALERIE UMĚNÍ
KARLOVY VARY

LETOHRÁDEK OSTROV

Zámecký park, 363 01  Ostrov nad Ohří
tel. 353 842 883, 737 072 522,
e-mail: letohradek@galeriekvary.cz 
otevírací doba:
Úterý − neděle 10 − 17 hodin;
otevřeno sezónně duben − září

Z provozních důvodů zavřeno do dubna 2013. 
Hromadné návštěvy možné po telefonické 
domluvě v po – pá mezi 8 − 16 hodinou.

sobota 23. 3. 2013, 15.00 hodin, vstupné 50 Kč
VELIKONOČNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA
Výtvarná dílna Zdeňky Bílkové pro děti a jejich 
rodiče, případně prarodiče, zaměřená na tvorbu 
velikonočních dekorací z různých materiálů (látky, 
plsti, papíru, moosgummi). 

středa 27. 3. 2013, 16.00 hodin, vstupné 50 Kč
ARTYČOKOVÝ PATCHWORK
Dílna Zdeňky Bílkové určena především 
seniorkám představí techniku nepravého 
patchworku – využití ke zdobení trojrozměrných 
objektů, velikonočních vajíček a věnců.

7. 3. čtvrtek 19.30 hod., 
vstupné 100 Kč, Radium Palace
CANTABILE  
smyčcové kvarteto Karlovarského symfonického 
orchestru hraje světové maličkosti mistrů klasické 
hudby: Mozart, Bach, Boccherini, Čajkovskij aj. 

14. 3. čtvrtek 19.30 hod., 
vstupné 130 Kč, Radium Palace
NE JSLAVNĚJŠÍ  MUZIK ÁLOVÉ MELODIE                 
v podání regionálních umělců: Zuzana Seibertová 
– zpěv, Jakub Šmíd – zpěv, Jan Kubeš – klavírní 
doprovod. 

19. 3. úterý 19.00 hod., 
kavárna, vstupné 70 Kč, Curie
MUZIKÁLOVÝ VEČER v podání mladé nadané 
sopranistky Julie Meixnerové z Prahy, na klavír ji 
doprovodí Josef Škulavík. 

21. 3. čtvrtek 19.30 hod., 
vstupné 100 Kč, Radium Palace
JARNÍ KONCERT v duchu klasické hudby od 
slavných mistrů, např. W. A. Mozart, B. Martinů, 
Brahms, Milhaud, Schumann...

26. 3. úterý, 19.30 hod., 
vstupné 80 Kč, kulturní dům
JAPONSKÉ TRIO
Na programu skladby českých a japonských 
autorů. České a národní písně. Nao Higano – zpěv, 
Jasuko Tanaka – trubka, Yukiko Sawa – klavír.

27. 3. středa 19.00 – 23.00 hod., 
vstupné zdarma, Běhounek
OLDIES DISKO s DJ Davidem Keilhaurem. 
Přijďte si připomenout staré známé hity, které 
vlastně nikdy nezestárly.

28. 3. čtvrtek 19.30 hod., 
vstupné 130 Kč, Radium Palace
LÁSKY PANÍ OPERETY
představí se absolventi Státní konzervatoře             
v Praze: Růžena Hanusová − soprán, Roman Škoda 
– tenor a Táňa Vaněčková − klavírní doprovod. 

31. 3. neděle v 19.30 hod., 
vstupné 70 Kč, Curie
COUNTRY BÁL – BANKROT
K tanci a poslechu hraje populární skupina 
Bankrot.

Podrobný program najdete na 
www.laznejachymov.cz, 
aktuální informace můžete sledovat na 
www.facebook.com/spainfo.jachymov 

Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary,
tel.: +420 354 224 111, +420 606 928 844
www.becherovavila.cz
otevírací doba: úterý − neděle 10 − 17 hodin
dílny je nutno rezervovat na tel. č. 734 788 029 
 nebo na vargová@galeriekvary.cz
 
VÝSTAVY:

Pokračuje
MOC – BEZMOC – NADMOC / MACHT – 
OHNMACHT – ÜBERMACHT
Mezinárodní projekt připravený KünstlerGilde 
Esslingen  v roce 2012 pro galerii v Regensburgu 
představí v menší obměně obrazy, fotografie, 
objekty i instalace téměř třiceti autorů 
reflektujících projevy moci ve všech jejích 
podobách. /potrvá do 3. 3. 2013/

Vernisáž –  čtvrtek 7. 3. v 17 hodin 
11 SVĚTŮ /SOUČASNÁ ČESKÁ ILUSTRACE 
PRO DĚTI 
Interaktivní výstava autora Radima Kopáče 
představí tvorbu jedenácti současných českých 
autorů ilustrací pro děti – David Böhm, Pavel Čech, 
Jiří Franta, Renáta Fučíková, Vendula Chalánková, 
Karel Jerie, Lucie Lomová, Galina Miklínová,       
Petr Nikl, Petr Šmalec, Vhrsti.  /potrvá do 5. 5. 2013/

HISTORIE OBJEKTU
V architektonicky cenných prostorách Becherovy 
vily je prezentována historie rodu Becher, stavba 
budovy i okolnosti vzniku vilové čtvrti Westend.

DALŠÍ AKCE:

středa 13. 3. 2013, 16.30 – 18.30 hodin, vstupné 80 
Kč, nutno rezervovat na tel. č. 734 788 029 nebo na 
vargová@galeriekvary.cz
ENKAUSTIKA 
Výtvarná dílna pro dospělé i děti zaměřená na 
malbu voskem a enkaustickou žehličkou. Součástí 
dílny je komentovaná prohlídka aktuální výstavy 
současné ilustrační tvorby.

Středa 20. 3. 2013, 17 – 19 hodin, vstupné 80 Kč, 
nutno rezervovat na tel. č. 734 788 029 nebo na 
vargová@galeriekvary.cz 
AUTORSKÁ KNIHA 
Tvorba vlastních knížek, diářů, bločků či minialb      
za pomoci technik japonské vazby, leporela                 
či mokrého plstění. Součástí dílny pro dospělé         
i děti je komentovaná prohlídka aktuální výstavy 
současné ilustrační tvorby.

Středa 27. 3. 2013, 17 – 19 hodin, vstupné 80 Kč, 
nutno rezervovat na tel. č. 734 788 029 nebo na 
vargová@galeriekvary.cz
VELIKONOČNÍ DÍLNA S PAVLOU VARGOVOU
Různé techniky zdobení kraslic a výroba 
velikonočních dekorací, určeno dospělým                 
i dětem, vlastní vyfouklá vajíčka vítána!

březen (konkrétní termín nutno dojednat na       
tel. 354 224 112 nebo 606 928 844), vstupné 200 Kč 
na osobu
TOČENÍ NA HRNČÍŘSKÉM KRUHU
Dvouhodinový minikurz točení pro začátečníky 
určený pouze pro dvě osoby.

INTERAKTIVNÍ GALERIE
BECHEROVA VILA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ JÁCHYMOV a. s. 
PROGRAM NA BŘEZEN
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TAJENKA KŘÍŽOVKY

Vážení luštitelé, správné znění tajenky z minulého čísla zní: 
„...někde jinde za nižší cenu”. 

Výherci vstupenek se stávají paní Milada Němcová z Ostrova a Jiří Born z Damic. 
Správné odpovědi odesílejte na emailovou adresu sefredaktor@dk-ostrov.cz nebo 

zanechte u pracovnic Infocentra Domu kultury Ostrov na Mírovém náměstí a to do data redakční uzávěrky. 
Ze správných odpovědí vylosujeme výherce vstupenek na kulturní akce DK Ostrov.  

KULTURNÍ PŘÍLOHA
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Jan Šmejkal, 
maturant třídy Informační technologie

V pátek 1. února 2013 se v Grandhotelu Pupp           
v Karlových Varech konal maturitní ples SPŠ 
Ostrov. Celkem pět tříd maturantů bylo 
připraveno přijmout šerpu a nechat si popřát 
štěstí u nadcházejících maturitních zkoušek. Celý 
večer se nesl v duchu pohody a veselí.

Ples zahájil moderátor Libor Háček, který je 
zároveň zástupcem ředitele na naší škole. Po jeho 
krátkém, avšak vtipném zahajovacím proslovu 
následovalo předtančení plesu, které dostal na 
starost profesionální taneční klub D-team. Zlatý 
hřeb večera, naše slavnostní ošerpování, na sebe 
pak nenechalo dlouho čekat a za epické hudby     
ze slavných filmů si několikrát dokonce vysloužilo 
bouřlivý potlesk přítomných.

Následně jsme se nenechali zahanbit ani 
profesionály a ukázali se jako schopní tanečníci,

když jsme při sólu studentů s rodiči a studentů       
s učiteli úplně zaplnili taneční parket. Přestože 
mezinámi maturanty byly jen tři slečny, bylo se na 
co dívat. Neúnavní tančící návštěvníci plesu byli 
chvilku po desáté hodině na parketu nahrazeni 
opět profesionály, aby se bez naší přítomnosti 
nenudili a my měli dostatek času na přípravu 
svých půlnočních překvapení. Návštěvníci se 
dočkali nejen tří tanečních vystoupení, ale také 
dražby jedněch půlnočních novin a velké 
gratulace třídy Technického lycea paní třídní, která 
úderem půlnoci vstoupila do dne svých 
narozenin.

Soudě podle tváří návštěvníků vše proběhlo ke 
spokojenosti všech. My jakožto maturanti jsme si 
ples náramně užili a doufáme, že i další ročníky 
budou alespoň stejně povedené jako ten letošní.

MATURANTI SPŠ OSTROV V PUPPU

Jak tomu již bývá, měsíc leden se každoročně nese 
v duchu  uzavírání známek za první pololetí. Na 
naší škole tomu nebylo jinak a pololetními 
písemnými pracemi a různým pololetním 
přezkušováním učitelé dolaďovali výsledné 
známky. Den předávání vysvědčení jsme se 
rozhodli pojmout pro žáky atraktivnější formou, 
kdy celý druhý stupeň navštívil divadelní 
představení v Domě kultury v Ostrově a až poté 
bylo předáno vysvědčení. Deváté ročníky na 
základě vydaného vysvědčení podávali přihlášky 
na předem vybrané střední školy a učiliště.

Mezi dalšími událostmi, které se na půdě naší 
školy konaly, patří několik okresních a školních kol 
olympiád rozličných předmětů. Ve středu 7. února 
jsme pořádali okresní kolo olympiády v českém 
jazyce. Účast byla hojná (třicet tři žáků z různých 
škol) a např. úroveň některých slohových prací 
překvapila svou nápaditostí. Z žáků naší školy 
dopadla nejlépe Markéta Kadeřábková, která       
ve velké konkurenci skončila na pěkném 9. místě. 
O týden později proběhla školní kola olympiád       
z biologie a zeměpisu. V zeměpisné olympiádě se 
nejlépe umístili Dominik Rapant, Daniel Oláh          
a Matěj Mašek; svými výkony si zajistili místa            
v okresním kole. Biologická olympiáda probíhala

v několika kolech a výsledky jsou uveřejněny na 
našich webových stránkách. Pythagoriáda měla 
ve školním kole také své zastoupení. Žáci řešili 
patnáct logických a matematických úloh. 
Nejúspěšnější žáci šestých tříd byli žáci Jan Kňava 
a Matěj Freitinger, výsledky dalších kategorií jsou 
uveřejněny na webových stránkách školy. Ze 
sportovních soutěží je nutno zmínit, že 13. února 
jsme se stali pořadatelskou školou okresního kola 
v přehazované. Šest nejlepších družstev žáků 
prvního stupně se utkalo v patnácti zápasech. 
Vítězné družstvo naší školy si zajistilo postup do 
krajského kola v Sokolově. Kroužek keramiky pod 
vedením paní učitelky Lenky Vondráčkové 
obnovil svou činnost a děti z prvního stupně tak 
znovu mohou předvést své umělecké nadání.

Bylo rozhodnuto, že budova naší školy projde 
rozsáhlou rekonstrukcí, kdy budou zatepleny 
všechny části školy. Práce by měly započít někdy 
na přelomu jara a léta letošního roku. Více 
informací o naší škole, projektech a dalších 
zajímavostech na webu: www.3zsostrov.cz.

ZŠ MÁJOVÁ INFORMUJE

Před pár měsíci jsme se moli procházet                   
po vánočních trzích, kde nás kromě různých 
výrobků mohla zlákat vůně pečených kaštanů. 
Málokdo však ví, co jí.  Častou chybou je 
domněnka, že náš „kaštan", tedy správně Jírovec 
maďal (Aesculus hippocastanum L.), jehož plody 
byly dříve nazývány „koňské kaštany", je rostlinou 
blízce příbuznou. Jak již z latinských jmen vyplývá, 
tak moc blízcí příbuzní nejsou. I když kdysi dávno   
k sobě patřily. Jako stromy mají diametrálně jiné 
vlastnosti. „Kaštany koňské" jsou sice jedlé, ale 
nechutné. Pravdou však je, že za doby válek a s tím 
spojeného hladomoru byly sušeny, mlety                 
a přidávány do mouky. Přes svou pachuť mají 
dobré nutriční vlastnosti.

Kaštanovník jedlý je mohutný strom dorůstající 20 
− 25 m. Jeho kmen v prsní výšce dosahuje až 2 m 
průměru. Koruna je široká, rozložitá. Listy jsou 
spíše kopinaté, silně pilovité, dvouřadě střídavé,    
9 − 20cm dlouhé. Kvete po olistění od poloviny 
června do července. Je jednodomý. Samčí květ 
jsou v dlouhých žlutavých jehnědách. Samičí 
květy jsou jednotlivé nebo po třech a obvykle 
vyrůstají pod samčími květy. Plody – nažky jsou po 
jednom až dvou v číšce s kuželovitým, hustě            
a dlouze ostnatým povrchem a po dozrání pukají 
čtyřmi chlopněmi. Nažky jsou tmavohnědé, 
bochníkovitého tvaru a zašpičatělé. Dozrávají         
v říjnu. Klíčivost je 60 − 70 % a trvá asi jen šest 
měsíců. Po jarním výsevu klíčí za 4 − 6 týdnů.

K a š t a n o v n í k  j e d l ý  j e  s t r o m e m  s p í š e  
středomořských oblastí a v tomto pásu roste až po 
Kavkaz. Snáší zastínění a odolává větrům. Je citlivý 
na mráz a vápno v půdě. Dobře roste na kyprých, 
bohatě živných půdách. Libuje si na jižních 
svazích.  Podle  mnohých autorů se  do 
severozápadních Čech pro špatné klimatické 
podmínky nehodí. Asi proto jich můžete 
obdivovat celý nádherný historický sad                     
v chomutovském zooparku. Zato s určitostí je 
zřejmé, že úspěšně dozrávají na jižní Moravě a na 
jižním Slovensku.  Tyto stromy jsou značně 
dlouholeté. Údajně některé sady na jižním 
Slovensku jsou pozůstatky výsadby z dob 
římského patronátu nad tímto územím.   Spíše se 
domnívám, že se jedná o několikátou generaci 
těch původních stromů. Faktem je, že Castanea se 
umí dožít v plné síle více jak pět set let.
   
Jedlé plody se správně nenazývají kaštany,          
ale „marony". Obsahují 40 % škrobu a 4 − 8 % 
bílkovin. Obsahují dokonce i jeden vitamín, a to 
„B". Díky vysokému obsahu škrobu jsou velmi 
výživné a pro tělo jsou tyto cukry snadno 
využitelné. Některé      z těchto cukrů vznikají až 
po tepelném zpracování. Což nás může těšit, 
protože je právě takto nejčastěji konzumujeme. 
Dříve se doporučovali zejména dětem nebo 
osobám trpícím nechutenstvím vyvolaným stresy, 
při chudokrevnosti a lidem, co nesmějí kravské 
mléko. Dají se také například připravovat dušené 
ve vlastní šťávě, nebo jako pyré. Oloupou se, přidá 
se máslo, sůl a vaří se dokud nezkašovatí. Také se     
z nich mele moučka, která se přidává do polévek, 
omáček a jako příměs do koláčů a chleba. 
Milovníci mladého vína si je rádi dávají pražené, 
coby chuťový doplněk čerstvé chuti. 
Přírodě 3x zdar! 

KAŠTANOVNÍK JEDLÝ
(Castanea sativa Mill.)

RADY PRO ZAHRÁDKÁŘE
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INFORMACE ZE ŠKOL

Mgr. Tomáš Pešík Milan Jandourek (red. kráceno)

Tanec studentů s rodiči (Zdroj: SPŠ Ostrov).
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RODINNÉ CENTRUM OSTRŮVEK

Rodinné centrum Ostrůvek nabízí řadu kurzů pro děti (Zdroj: Walburga Mikešová).

“VÍTÁNÍ MIMINEK JE TAKOVÉ NAŠE MIMINKO,"

říká o nejvýraznější akci Rodinného centra 
Ostrůvek jeho jednatelka Pavlína Lišková (P. L.).      
S ní a lektorkou Kateřinou Pöseltovou (K. P.), která 
spolu s Michaelou Ryšánkovou tvoří tříčlenný 
vedoucí tým centra, jsem hovořil o možnostech, 
které jim nové prostory v bývalé městské 
knihovně nabízejí.  

Sídlíte teď v nových prostorách, ovlivnilo to 
nějak vaši činnost?
P.L.Činnost centra to ovlivnilo tím, že jsme 
přilákaly nové maminky.
K. P. Je to ale stále trochu na dlouhé lokte. Většinou 
se nám vrací maminky, kteří chodily ke mně na 
kurzy do starého centra, které však upadalo, 
protože nabízelo jen dvě aktivity. Vše bylo 
zaměřené hlavně na miminka, ale jak děti 
dorůstaly, scházely pro ně programy a vyžití. Šlo 
tedy o to jednat s paní Kolovratníkovou, jak 
centrum směřovat dál.
P.L.Každopádně přestěhování nám velmi 
pomohlo. Mohly jsme tak udělat tlustou čáru za 
starým mateřským centrem, proto jsme ho také 
přejmenovaly. Nové prostory nám daly možnost 
vytvořit si nové místo dle našich představ. Dalo by 
se říci, že jsme tu nechaly samy sebe. Ale chtělo to 
čas, maminky si na nový program i prostory 
musely zvyknout. I my jsme přemýšlely, jak vše 
obohatit. Všechny jsme navštěvovaly se svými 
dětmi předchozí kurz, ale cítily jsme, že už je 
nedostatečný a chtěly jsme nabídnout ostatním 
maminkám něco víc.     

Jak probíhal přesun?
P.L.Přesun probíhal úplně "úžasně". V sobotu se 
konalo vítání miminek, čemuž předcházelo 
páteční balení nás a manželů. Akce "Z" nastala        
v neděli, kdy jsme měly sponzorsky domluvené 
auto z Elektra S, které nám převezlo ty nejtěžší věci 
jako lavice a další. Zbytek se dodělával v týdnu po 
večerech.

Jaké základní aktivity zde nabízíte? Na webu 
jsem četl například o józe...
K.P.Základem Rodinného centra je dopolední 
program pro maminky na mateřské, ale můžou se 
zapojit i tatínkové a ostatní. Dále jsme program

rozšířily o odpolední akce, do nichž se zapojují        
i předškoláci od tří do pěti let. Něco takového tu 
předtím chybělo.
P.L.Dopoledne je tu program pro děti                         
s doporučeným věkem od pěti měsíců do tří let. 
Odpoledne je  k roužek věnován dětem                      
z mateřských škol, kterého se účastní i tatínkové     
a babičky. V úterý nabízíme flétničku a angličtinu.

Součástí aktivit je i tzv. Klubíčko. Jak funguje     
a o co se jedná?
P.L.Klubíčko se rozjíždí velmi pomalu. Narazily 
jsme na něj, když jsme začaly spolupracovat s paní 
učitelkou Harzerovou ze speciální školy Svahová    
a se speciální pedagožkou Pěnkavovou. Do jejich 
zařízení dojíždějí často děti z Ostrova, proto vznikl 
nápad jim nabídnout realizaci v místě bydliště. 
Aby si zkrátka i rodiče mohli posedět a vyměňovat 
si svoje zkušenosti. Celé je to dost specifické, 
protože tyto děti nevydrží být ve velkém 
kolektivu. Schází se tu proto zatím jenom asi dvě 
nebo tři rodiny, které jsou ale velmi spokojené.
K.P.Chce to zkrátka čas, než si vytvoří svoji 
komunitu.
 
V minulém roce byla v nové podobě zahájena 
akce Vítání miminek. Seznamte s ní blíže 
čtenáře...
P.L.Takhle akce je takové naše miminko. Když jsme 
centrum přebíraly, tak vítání probíhalo za 
poplatek. My si ale myslíme, že něco takového by 
mělo být zdarma a rovněž s účastí zástupců města. 
Ti běžně chodí gratulovat osmdesátiletým 
babičkám, tak proč by nepopřáli i nově 
narozeným? Setkali jsme se proto s panem 
starostou a přednesly mu náš návrh. On souhlasil   
a nechal nás vše udělat v naší režii, dle našich 
představ, za což mu patří velký dík. Akce se koná 
každého čtvrt roku a informujeme o ní skrz 
matriku. Přihlásit se je možno skrz mail nebo 
telefonicky.   

Jak je akce financována?
P.L.Dostaly jsme od města příspěvek deset tisíc na 
celý rok. Z toho se pořizují drobné dárečky a tisk 
pamětních listů. Dále máme i soukromé sponzory, 
to je například společnost Hero, paní Školoudová 
z Oriflame nebo Koruna Pralines, kteří nám dávají 
balení pralinek.

Jan Železný, šéfredaktor

Jak dlouho už vlastně Rodinné centrum 
působí?
P.L.Mateřské centrum vzniklo v roce 2003, takže 
letos slavíme deset let. Jak již bylo řečeno, všechny 
jsme centrem prošly jako klientky, avšak lektorky 
se velmi často střídaly, jak jim končila mateřská 
dovolená, což celý program trochu tříštilo.
K. P.Tak jsem se k práci lektorky dostala já, když mě 
oslovily, že nikoho nemají a nikdo jiný si na 
takovouto práci netroufá. Postupně mě to začalo 
bavit a získala jsem k sobě další lidi, kteří mi 
pomáhali. Měla jsem sice už zkušenost z práce        
v domově důchodců v Perninku, ale tohle bylo 
přece jenom něco jiného.
P.L.Já jsem zase využila svoji zkušenost z práce na 
získávání a přípravě projektů a grantů. Nakonec 
jsme přemluvily i Michaelu, která nám vede 
kroužek gymnastiky a spravuje účetnictví. Jsme 
zkrátka tým a proto vše funguje dobře. Dnes už 
chápeme, že pokud na to paní Kolovratníková 
byla sama, nemohla vše stíhat a centrum rozvíjet. 
  
Kde získáváte finance na provoz?
P.L.Základem je projekt, bez něhož neziskové 
organizace nemůžou fungovat. Vím to moc dobře, 
mám zkušenost patnáct let v tomto sektoru             
a z Tyflocentra vím, že dobře připraveného 
projektu se nikam nehneme. Přejaly jsem rovněž 
dotace ze starého mateřského centra, město nám 
v tomto vychází velmi vstříc. Podán máme rovněž 
projekt na Ministerstvu práce a sociálních věcí,       
v němž je jako požadavek právě spoluúčast města. 
Z kraje by pak měl být vyhlášen dotační program 
podpora rodiny, do něhož se také chceme 
přihlásit. Jako novinku pak rozjíždíme projekt na 
získání dětského hřiště, které nám tu velmi chybí 
pro naše venkovní aktivity. Našly jsme tedy projekt
Nadace ČEZ na výstavbu Oranžových hřišť, do 
něhož jsme podaly žádost. Ta byla přijata koncem 
ledna a do konce března má rozhodnout správní 
rada. Držte nám tedy palce.
K. P.Město nám rovněž schválilo výpůjčku 34 m2 
na deset let. Když se vše podaří tak se tu během 
roku objeví nové hřiště, které ale nebude jenom 
pro centrum.
P.L.Nežijeme ale jenom z dotací, část peněz si 
jsme schopny vydělat i vstupným. Například          
o víkendu tu pořádáme narozeninové oslavy.
 
Profil: Rodinné centrum Ostrůvek v Ostrově 
působí již deset let a nově sídlí v prostorách bývalé 
městské knihovny v Lidické ulici 1036. Pro své 
klienty nabízí řadu programů pro nejmenší děti      
i předškoláky jako například těhotenské kurzy, 
baby masáže, jógu, muzikoterapii apod. 
V í c e  i n f o r m a c í  n a l e z n e t e  n a  w e b u :  
www.centrumostruvek.cz nebo facebooku: 
http://www.facebook.com/rcostruvek?fref=ts.
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Manýristická zahrada II. 

Na konci zahrady v severozápadním cípu byl 
vytvořen vodní labyrint, sestávající z vodních 
kanálů na půdorysu čtverce, symetricky 
rozčleněných do čtyř kvadrantů, s dalšími 
diagonálně vloženými rameny. Cesty vedly kolem 
spleti kanálů přímo ke středu, který byl 
akcentován velkým skaliskem, rámovaným ještě 
druhým vnitřním čtvercem dalších vodních 
kanálů. Před menší budovou s volutovými štíty       
a zahradními budovami Bílého dvora se nacházel 
křovinný labyrint ze soustředných kruhů. Střed byl 
zdůrazněn mohutným stromem. Vlastní podoba 
labyrintu o jedné cestě šnekovitě vedené do 
jasného středu, se velmi blíží kruhovému 
labyrintu ze zahrady Hortus Palatinus při 
heidelberském zámku. 

Nejokázalejší místo zahradního souboru bylo 
vytvořené před Bílým dvorem. Zde byla plocha 
řešena terasovitě s postupně stoupajícími 
rampami a schodišti. V horní části byl záhonový 
parter, na vrcholu teras stála kašna pod 
baldachýnem neseným karyatidami. V dolní části 
pak byly záhony nahrazeny vodními plochami, 
kolem nichž byly vedeny cesty ve formě 
vícecestných bludišť křížících se os a soustředných 
kruhových tvarů, vše bylo navíc doplněno 
vodotrysky, fontánami a lehkými altánky. 
Uprostřed sestupujících kruhových teras byla 
zbudována monumentální hvězdicová kašna. 
Celek uzavírala na severu velká arkádová chodba, 
zahradní galerie porostlá zelení s dvojicí 
pavilónků ve svém středu. 

Prostor zahrady byl pak dále rozšiřován směrem 
západním na pravý břeh Bystřice. Neobyčejné        
a mimořádné ztvárnění zámecké zahrady 
představovalo řešení jižní části, kde byl vytvořen 
velký vodní kanál ve tvaru střely. Všemi rameny 
kanálu bylo možno projíždět po lodičkách, ve 
spojkách dokonce i pod porostlým loubím. Na 
větším z ostrůvku se tyčil spirálovitě se zvedající 
Venušin či Šnečí kopec s chrámkem na vrcholu. 
Přímo ve hrotu střely byla vybudována 
hvězdicovitá cestní síť, nahrazená později 
vícecestným bludištěm. 

Dispozice a koncepce první podoby areálu 
zámecké zahrady v Ostrově i jeho jednotlivých 
staveb zračí ještě duch cinquecenta, mnohostí       
a rozmanitostí forem pak stojí na samém konci 
manýr ismu.  K las ickou předlohu těchto 
zahradních staveb, často plně obrostlých 
tvarovanou zelení, je možno spatřit u slavných 
toskánských vil. Pyramidální stupňovitá stavba 
završená kupolkou zase připomíná kresbu 
mauzolea od Francesca di Giorgio a další stavba 
„klasickou" Babylonskou věž. Vévoda Julius 
Jindřich nepochybně znal vedle italských zahrad 
také nizozemskou zahradní tvorbu z prostředí 
svého Dolního Saska, i zahrady rezidence kurfiřta 
a pozdějšího českého „zimního krále" Fridricha 
Falckého v Heidelbergu, která je ostrovské 
zahradě časově i systémově nejbližší. A vévoda 
Julius Jindřich, ač sám katolík, neváhal podstatu 
slavné Hortus Palatinus přenést ke svému sídlu do 
Ostrova. V českých zemích neměla velkolepost

BLUDIŠTĚ  A  LABYRINTY V  OSTROV.
ZÁMECKÉ  ZAHRADĚ  −  3.  DÍL

Mgr. Lubomír Zeman (red. kráceno)

nikdy na dceru – sestru nezapomněla a konečně      
v roce 2006 se podařilo přes Červený kříž navázat 
písemný kontakt. Malá dívka, dnes už vlastně 
babička, tak konečně nalezla svoji „pravou" 
rodinu.  

Příběh E. J. je jedním z mnoha, jaké asi byly ty    
další? Během války byl v Ostrově také umístěn         
dětský domov „Kinderheim" ve správě NSV 
(Nationalsozialistische Volkswohlfahrt, tj. 
Národněsocialistická péče o blaho lidu). Dětský 
domov byl umístěn v budově dnešní speciální 
základní (dříve zvláštní) školy. Na konci dubna 
1945 bylo v tomto dětském domově ještě asi dvě 
stě padesát dětí různých národností. Nacistické 
úřady se však i tady snažili zahladit stopy. Děti byly 
na poslední chvíli odváženy pryč. Nakonec               
v Ostrově zůstalo jen sedmdesát pět dětí. 
Vyšetřování se již v červnu 1945 ve spolupráci          
s ředitelem měšťanské školy ujala místní stanice 
SNB. Ověřování totožnosti dětí však nebylo 
nikterak jednoduché. Palcové titulky tehdejších 
novin dokonce spekulovaly, že jsou v dětském 
domově i děti z Lidic. Tato skutečnost se však 
nepodařila prokázat. Nakonec bylo patnáct dětí 
vráceno rodičům v různých částech Čech                  
a Moravy. 

Kde asi dnes jsou všichni ti malí dočasní obyvatelé 
Ostrova? Snad se nám i někdy příště podaří 
rozluštit další skutečný příběh, střípek z historie 
města.

zahradního souboru vytvořeného v Ostrově 
obdoby. Obdobné schéma zahrady s mohutnými 
zahradními terasami chtěl Julius Jindřich 
realizovat po svém nástupu vlády i v samotném 
Lauenburgu.

MALÍ UPRCHLÍCI 

„Dne 25. ledna 1945 přijíždí první kolona vozů         
s uprchlíky ze Slezska, další kolony vozů 
následovaly." Citace z knihy Schlackenwerth eine 
Stadt in Böhmen

Krátká věta, pár slov, ale co vše ukrývá? Pojďme      
si jeden skutečný příběh přiblížit. Ano, blížil se 
konec krvavé války. Konec, který však pro mnohé 
znamenal ještě mnoho slz, pro druhé radost           
a úlevu od nacistické nadvlády. Na sklonku 
válečného běsnění utíkalo německé civilní 
obyvatelstvo před postupující Rudou armádou. 
Kolony uprchlíků táhly Evropou. Také do „Sudet" 
zamířili tito národní hosté. Spolu s civilním 
obyvatelstvem byly do zázemí evakuovány              
i mnohé úřady a instituce. Zde se začíná psát i náš 
příběh. Příběh jedné malé uprchlice, která                
v „Sudetech" hledala klid a bezpečí. 

E. J. se narodila na začátku jara roku 1943                  
v poměrně klidném a válkou příliš nezatíženém 
slezském městě Breslau (dnes Vratislav). Však 
netrvalo dlouho a i Breslau muselo čelit vichru 
války. Město s téměř miliónem obyvatel bylo           
v červenci roku 1944 prohlášeno za pevnost, která 
zastaví postup Rudé armády. Teprve na konci 
ledna 1945 nařídili nacisté povinnou evakuaci do 
zázemí. Také matka malé E. J. se rozhodla hledat 
bezpečí dál na západě. Než vyrazila na cestu plnou 
hladu a zimy, čekala jí osudová volba. Aby 
uchránila malou dcerku před útrapami cesty, 
vydala se hledat nový domov jen se starším 
jedenáctiletým synem. Dcerku zatím dala do 
opatrovnictví německým úřadům. Matka byla 
rozhodnuta, že jen co najde nové zázemí, pro 
dcerku se vrátí. Než si však matka našla nové 
útočiště na severu Německa, byl dětský domov 
evakuován do Karlových Varů (tehdy Karlsbad). 
Německé úřady pak svěřily E. J. na samém sklonku 
války do péče řádových sester v ostrovském 
klášteře.  

Konec války však neznamenal pro E. J. opuštění 
kláštera a šťastný návrat k rodině. Ještě téměř rok 
žila dívenka mezi řádovými sestrami. Sestry 
křesťanské lásky však musely v listopadu 1945 i se 
svým katechetou klášter opustit a na jejich místo 
přišli české řádové sestry františkánky. Roku 1946 
byla E. J. adoptována poválečnými českými 
osídlenci Ostrova, kteří se tak stali její novou 
rodinou. Přesto vlastní rodina na dceru 
nezapomněla. Matka se snažila dívku získat zpět. 
Bohužel během válečných útrap přišla o potřebné 
doklady, a tak jí české úřady krátce po skončení 
války odmítly dítě vydat. Když se konečně matce 
podařilo dát dohromady všechny dokumenty, 
psal se již rok 1958. České úřady žádosti ale opět 
nevyhověly. Nakonec přišlo celé rozuzlení až 
mnohem, mnohem později. Rodina v Německu

Ing. Josef Macke (red. kráceno)

HISTORIE MĚSTA
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Vážení, vy co rozhodujete o skladbě TV stanic 
zařazených do základní a rozšířené nabídky, vy 
jste tomu dali!! Po celá dlouhá léta, od vzniku 
Kabelové televize Ostrov, kdy tehdejší rada města 
Ostrova nerespektovala zákon a neumožnila 
občanům města příjem TV programů tím, že 
svévolně demontáží zrušila funkční společné 
antény, aniž by se klientů zeptala na jejich názor, 
jsme až do konce 2012 odebírali rozšířenou 
nabídku TV programů za 3 300 Kč/ročně. Za ta léta 
to není zrovna zanedbatelná částka! Vzhledem      
k tomu, že není z čeho vybírat, jsme si pro tento rok 
předplatili pouze základní nabídku. Dnes nás 
velmi nemile překvapilo zjištění, že v podstatě 
jediná koukatelná stanice PRIMA ZOOM je 
přeřazena do nabídky rozšířené a nahrazena 
úpadkovým škvárem rádobyvtipné TELKY               
s estrádami z doby totality s Petrem Novotným      
a spol. v čele! Bylo by opravdu na čase udělat 
veřejnou anketu a zjistit, o jaké programy mají 
občané města zájem a vyjít jim vstříc! Je skutečně 
nutné mít v základní nabídce cca čtrnáct 
německých programů? Je to k dvaceti českým 
programům v základní nabídce značný nepoměr! 
Už by se nad tím někdo soudný měl konečně 
zamyslet! Zvažujeme, zda pro nás nebude 
výhodnější si pořídit satelit. Nemíníme si kvůli 
PRIMA ZOOM připlácet 2 200 Kč/ročně.

ZMĚNA TELEVIZNÍCH KANÁLŮ

Margita a Pavel Hrádelovi (red. upraveno)

ČTENÁŘSKÉ PŘÍSPĚVKY



 Ing. Josef Železný, 
radní města

Eva Pavelková,
TJ MDDM Ostrov

TAKÉ ZASTUPITEL?

SPORT
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ČTENÁŘSKÉ PŘÍSPĚVKY

Zákon o obcích §83 (1) Člen zastupitelstva obce 
je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva 
obce, popřípadě zasedání jiných orgánů obce, je-li 
jejich členem, plnit úkoly, které mu tyto orgány 
uloží, hájit zájmy občanů obce a jednat                      
a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost 
jeho funkce.

Potud zákon. Naše městečko má historicky 
poměrně velké majetky. To sebou ale také nese 
velké finanční náklady na jejich údržbu. Proto se 
musí s veřejnými penězi, které jsou na tuto údržbu 
vynakládány, velice uvážlivě nakládat. Nejde jen    
o kvalitu provedené a zaplacené práce od 
dodavatele, ale také vyžadování pravidla „oprav-
postav a ukliď po sobě". Volených dvacet jedna 
zastupitelů by mělo být garantem smysluplného 
nakládání s těmito penězi (od občanů vybranými 
daněmi).

Dne 10. ledna 2013 jsem byl rodiči, kteří využívají 
služeb MŠ J. V. Myslbeka, vyrozuměn o nepořádku 
u opravovaného plotu a branky u vstupu do 
školky a případném nebezpečí poranění dětí. 
Druhý den 11. ledna 2013 jsem tuto školku 
navštívil a pořídil foto zmiňovaného místa. 
Okamžitě jsem se na odboru majetkové správy 
(MS) informoval, která firma tuto opravu 
prováděla a co je uvedeno v předávacím 
protokolu. K mému překvapení toto „dílko" 
zrealizovala firma dlouholetého zastupitele 
města, který už kandidoval snad za všechny 
možné strany v našem městě. Dnes působí coby 
opoziční zastupitel, poté, co straně za kterou 
naposledy kandidoval, okamžitě po volbách 
ukázal záda. Po mé intervenci bylo sice zmiňované 
místo z nejhoršího uklizeno, ale zůstala jakási 
pachuť o vážnosti funkce zastupitele. Rozhodně 
od předání „dílka" až k mé intervenci nebyly nijak 
mimořádně špatné povětrnostní podmínky, které 
by požadavek uklizení a zajištění bezpečnosti 

m í s t a  z n e m o ž ň o v a l y .  P o d o t ý k á m ,  ž e                           
v předávacím protokolu ze 20. prosince 2012 bylo 
konstatováno, že zhotovitel provede úklid 
staveniště. Zcela mi uniká smysl této formulace. 
Jsem rád, že nebylo poraněno žádné dítě. 

Na odboru MS bude sjednán pořádek, ale co           
u zámečnické firmy pana zastupitele? Nebo ještě 
lépe u pana zastupitele samotného?

Ostrovští atleti přivezli z krajského šampionátu 
nejvíce medailí za posledních několik let. Prosadili 
se ve všech kategoriích, v hale na Strahově 
závodili nejdříve 27. ledna ti nejmenší až po starší 
žactvo v rámci mistrovství Karlovarského kraje. 
Dne 2. února soutěžili dorostenci, junioři a dospělí 
ve společné soutěži pro celé západní Čechy.

V kategorii atletické přípravky skončila ve sprintu 
na 60 metrů druhá Natálie Hájková. Mezi mladšími 
žáky se na stejné trati umístil třetí Ondřej Brichcín, 
který následně zaběhl kilometr za skvělých 
3:31,47 a získal tak ještě stříbro. Na „třístovce" 
skončil třetí také mladší žák Adam Pinc. Na stejně 
dlouhé trati byla mezi staršími žákyněmi Valerie 
Bílková stříbrná, druhá příčka jí patřila i v běhu na 
60 metrů. Ostrovské závodnice se blýskly                   
i v překážkových bězích – Viktorie Kučavová 
doběhla v kategorii mladších žákyň třetí, starší 
žákyně Eliška Havlanová dokonce druhá. 
Havlanová poté přidala ještě bronz ve skoku 
vysokém.

Nejúspěšnější  ostrovskou atletkou byla 
jednoznačně Anna Zekuciová. Ovládla juniorskou 
soutěž ve skoku dalekém, byla druhá v běhu         
na 200 metrů. První skončila v oblíbené trati na     
60 metrů překážek – v cíli byla za 8,91 s. Už dva 
týdny předtím zaběhla čas o tři setiny lepší a tím se 
dostala na šesté místo v průběžných juniorských 
tabulkách. Zároveň jím drží šestnáctou příčku 
mezi ženami, a tak se pravděpodobně představí 
na republikovém mistrovství v obou kategoriích. 
Na halovém šampionátu západočeské oblasti       
se představil také nejstarší ostrovský atlet                
Petr Pavelka, 200 metrů zvládl za 28,31 s.               
Te n  v š a k  d o u f á ,  ž e  č a s  j e š t ě  v y l e p š í                            
na březnovém mistrovství ČR veteránů.

ATLETI ZÍSKALI NA KRAJI 
PŘEHRŠLE MEDAILÍ

Zdroj: Ing. Josef Železný

Zdroj: Ing. Josef Železný

• Drůbež Červený Hrádek, firma 
   Dráb,opět prodává slepičky 
   snáškových plemen 

Lohman hnědý, Tetra hnědá •  • 
Dominant  žíhaný,kropenatý,• 

   černý,žlutý, modrý a bílý.

Prodeje se uskuteční:
v pondělí 4.března 2013 
Ostrov - u čerp.stanice Benzina 
– v 17 00 hod.
Případné bližší informace  
tel: 728 605 840   
tel: 728 165 166  
tel: 415 740 719

PRODEJ SLEPIČEK

Při prodeji slepiček- nová služba
- výkup králičích kožek – cena 22-35 Kč/ks 

Slepičky pouze z našeho odchovu!!
Stáří slepiček 16-18.týdnů   
cena 149 - 170 Kč / ks 
- v začátku snášky 178 Kč/ks
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