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Nejstaršími památkami jsou høbitovní 
kostely 

Rozmach mìst zaèal ve ètrnáctém století

Slavek, který sloužil èeským panovníkùm, zejména 
Pøemyslu Otakarovi I., dal postavit v Ostrovì v letech 
1224 až 1226 kostel sv. Jakuba Vìtšího. Ten je dnes 
souèástí mìstského høbitova a zároveò je nejstarší 
dochovanou stavební památkou Ostrova. Kostel sv. Jiøí 
z poloviny 14. století, stavebnì obnovený v letech 1516 až 
1517, je nejstarším dochovaným stavebním dílem 
Horního Slavkova, a jak jinak, nachází se rovnìž na 
høbitovì. I církevní vedení tìchto mìst bylo po šest set let 
spoleèné, obì spadala pod Loketský dìkanát (územní 
celek, župa, pozn. red.) 

Bohatá nalezištì cínu, mìdi a støíbra v okolí Horního 
Slavkova pøilákala ve 14. století horníky z Míšnì, kteøí zde 
zaèali intenzivnì tìžit. Nastal rozkvìt mìsta. Také Ostrov 
prožíval v té dobì veliký rozmach. Význam mìsta vzrostl 
i tím, že tudy procházela dùležitá obchodní cesta z Chebu 
do Prahy, Ostrovu byly èeskými panovníky udìleny 
významné výsady a práva. Po husitských válkách a zvláštì 
po tøicetileté válce prosperita obou mìst kolísala, ale 
v  dalším období se situace zmìnila.

Obì mìsta mìla svùj slavný porcelán
Koncem 17. a poèátkem 18. století zaèal v Ostrovì, díky 
lauenbursko-bádenské vládì, èilý stavební ruch. Mìsto 
zaèalo hospodáøsky vzkvétat. Také v Horním Slavkovì se 
po odeznìní tìžby rud zaèal hospodáøský život mìnit. 
Vznikaly rùzné nové manufaktury a obchodní èinnosti. 
Zejména keramická výroba dala vzniknout první továrnì 
na výrobu porcelánu na území Èech (1793). Zaèala slavná 
éra firmy Haas a  Èžjžek. Její výrobky byly ocenìny na prù- 
myslových výstavách v Praze v letech 1828, 1829 a 1833. 
Firma existuje dodnes. Slavné období mìla i ostrovská 

Dùm kultury Ostrov (vlevo) a kulturní dùm Horní Slavkov (vpravo)                               

porcelánka Puls, která byla založena až za sto let po slav- 
kovské (v roce 1873) a vyrábìla pøevážnì pro export.

V roce 1931 mìl Horní Slavkov (podobnì jako Ostrov) 
3300 obyvatel. I zde se vaøilo pivo v Bergbrauerei 
Schlaggenwald, fungovalo sedmnáct hostincù a byly zde 
tøi hotely. Dále tu byla továrnièka na zpracování kùží, 
výrobna lihovin, cementárna a ètyøi mlýny. A jako v Ostro- 
vì tu bylo jedno kino. Po druhé svìtové válce, v letech 
1945 a 1946, došlo k témìø úplné výmìnì obyvatel. 
A osudy tìchto mìst se znovu výraznì spojují: obnovuje 
se tìžba rud (hlavnì uranové) v Jáchymovì i v Horním 
Slavkovì. Nejdøíve v dolech pracovali nìmeètí zajatci (do 
roku 1947), potom byly pracovní síly doplòovány nejen 
náborem, ale od roku 1949 vznikly v okolí obou mìst 
takzvané tábory nucených prací a v nich byli i politiètí vìzni 
(asi tak jedna tøetina). 

Pro zamìstnance Jáchymovských dolù zaèala vznikat 
obytná sídlištì. Projekcí bytové zástavby a obèanské 
vybavenosti byl povìøen architekt Jaroslav Krauz s kolek- 

V okolí mìst vznikly tábory nucených prací

Mìstská sídlištì projektoval Jaroslav 
Krauz

tivem pracovníkù závodu Budování n. p. Jáchymovské 
doly. Jeho skupina zajímavì vyøešila oba obytné celky
 jak v Ostrovì, tak i v menším mìøítku v Horním Slav-
kovì v  novém uplatnìní tradicionalismu, oznaèovaném 
jako socialistický realismus (Sorela). Obì sídlištì jsou 
si dost podobná: jsou umístìna mimo pùvodní zá-
stavbu, používají podobné zdobné prvky, bydlení je 
kombinováno s doplòkovou vybaveností. V roce 1954 
byly v obou mìstech položeny základní kameny do- 
minantních budov, kulturních domù. Ty byly pøedány do 
užívání již za jeden rok. A podobnost je nejen

Foto: archiv DK Ostrov

pokraèování na stranì 2

Dvì mìsta, Ostrov a Horní Slavkov, leží v našem kraji od sebe vzdálena asi osmadvacet kilometrù, a pøeci mají 
mnoho spoleèného... Obì vznikla jako malé osady poèátkem 13. století. Musím hned v úvodu citovat Františka 
Palackého, a to pøesnì i jeho jazykem: „První slavný muž rodu toho (Hrabišicù, pozn. autora) byl Slavek, jehož 
jméno až podnes ve jménu mìst Slavkova (Schlaggenwald, pùvodnì Slavkenwalden) i Ostrova (Schlacken- 
werth, pùvodnì Slavkenwerde) se ozývá.“

Velikonoèní zamyšlení

„Když mu spílali, neodplácel spíláním, když 
trpìl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou 
toho, jenž soudí spravedlivì.“ Tahle slova 
o Ježíšovì ukøižování vyznává jedna z knih 
Nového zákona, První list Petrùv. Veli- 
konoce jsou svátky, kdy si køes�ané pøipo- 
mínají Ježíšovu smrt a zmrtvýchvstání. Pøí- 
bìh tohoto muže, jehož život formoval po 
staletí naši kulturu, mùže být inspirativní 
i pro toho, kdo se ke køes�anství nehlásí.
Vánoèní vyprávìní o narození Ježíše v Bet- 
lémì, plné romantiky záøící hvìzdy a klaní- 
cích se pastýøù, je velmi známé a oslovující. 
Do svátkù rodinné pohody se prostì osla- 
va narození dítìte hodí. Události, které 
køes�anská tradice pøipomíná o nìkolik  
mìsícù pozdìji, o Velikonocích, už tak ro- 
mantické nejsou. Jsou, alespoò zèásti, pøí- 
bìhem lidské tragédie a smrti. Dítì, které 
se narodilo v Betlémì, dospìlo a stal se 
z nìj muž, který ví, co chce, který má své 
hodnoty, který dokáže stát za tím, èemu 
vìøí, i když jej kvùli tomu pøitluèou na køíž. 
Ježíš byl židovským i øímským tribunálem 
odsouzen k smrti. Evangelia, která o tom 

Pokraèování na stranì 2

str.   2

str.   3

str.   3

str.   4

str.   5

str.   6

str.   6

str.   7

str.   9

str. 10

str. 11

str. 12

str. 13

str. 13

Z obsahu:

Ptaèí chøipka

Zprávy z MìÚ Ostrov

Ze záznamù Mìstské policie

Otázky kolem nemocnic

Zpravodajství ze škol

Rozhovor s Cyrilem Svobodou

Nenechte se manipulovat

Kinokavárna, videopùjèovna

Kultura

Vláda Jana Lucemburského

Sportovní zpravodajství

Zahrádkáøi v dubnu

Ètenáøské pøíspìvky

Pod èarou (fejeton)



Ostrovský mìsíèník
Duben 20062

hovoøí, si dávají záležet na tom, aby vyjádøila víru 

prvních køes�anù, že Ježíš vìdìl, do èeho jde, že to 

nebyl pouhý justièní omyl. Na druhou stranu je velmi 

sympatické, že si tyto spisy Nového zákona na nic 

nehrají. Nezastírají, že i pro Ježíše byla jeho smrt 

tìžkou zkouškou, že se jí bál, že se modlil, aby jej 

tenhle údìl minul. Obojí je velmi dùležité. Ježíš nebyl 

hrdina akèních filmù, který by svou smrt pøijal bez 

mrknutí oka. Ale pøesto do toho šel. Asi by se mohl 

ukøižování vyhnout, kdyby nìco ubral ze svého 

uèení, kdyby obrousil hrany nebo udìlal pøed svými 

soudci malý kompromis. Mohl klidnì uvažovat tak, 

že tím vlastnì slouží svému dílu, které by tak mohlo 

pokraèovat dál. V radikalitì, s níž šel do Jeruzaléma, 

to muselo skonèit prohrou. A pøesto mu stálo za to do 

toho jít. Pro Ježíše byla mnohem dùležitìjší pravda 

jeho života než to, jestli má nadìji na úspìch. Bylo 

pro nìj mnohem dùležitìjší hlásat to, co poznal jako 

správné, než to, jestli bude lidmi pøijat, nebo 

odsouzen. 
Stát za pravdou se stává nesmírnì tìžké ve chvíli, kdy 

èlovìk kvùli tomu ztrácí kariéru, postavení, kdy je 

evidentní, že kvùli tomu musí prohrát. Stát proti 

vìtšinì v dobì, kdy se stává zvykem, že „vìtšina má 

vždycky pravdu“ a kdy je „správné to, co vìtšina 

pøijímá,“ je prohra zaruèená. Velikonoèní pøíbìh 

 

vnìjší, i na vzhledu interiérù se podílely stejné 
dodavatelské firmy. Jeden znaèný rozdíl tu ale je: 
slavkovský stánek kultury tvoøí jednu stranu námìstí, 
která je pevnì spojena s obytným blokem na boèní 
a protilehlé stranì. V pøízemí obytné èásti byl vy- 
tvoøen prostor pro obchodní dùm a v pravé èásti je 
zajímavá vstupní brána na námìstí. Na levé stranì byl 
postaven bývalý hotel Tatran. Dùm kultury v Ostrovì 
stojí samostatnì, prùèelím otoèen k rozlehlému 
námìstí.
14. èervna 1958 vyhlásili starostové obou mìst 
soutìž v brigádnických hodinách na zkrášlení mìsta.

Bytové domy, ale i školky a jesle ve Slavkovì, jsou 
velmi podobné ostrovským. Na výstavbì obou sídliš- 
tních celkù se svou prací v nezávidìníhodných pod- 
mínkách významnì podíleli i politiètí vìzni. Ostrovský 
obchodní dùm Brigádník byl otevøen 9. kvìtna 1955, 
ve Slavkovì jeho poboèný závod se stejným názvem 
9. záøí téhož roku, na Den horníkù (v sedmdesátých 
letech byl pøedán sokolovské Jednotì). Ano, obì 
mìsta mají skuteènì mnoho spoleèného... A jen tak 
mimochodem, stará mìstská zástavba je v obou mìs- 
tech oddìlena od sídlištì železnièní tratí. A obì jsou 
v souèasné dobì mimo provoz.

Ostrov a Horní Slavkov mají mnoho spoleèného  (pokraèování ze strany 1)

Kostel sv. Jakuba v Ostrovì Kostel sv. Jiøí v Horním Slavkovì Foto: Archiv DK Ostrov Foto: Archiv DK Ostrov

(rep)

Poslední dobou, snad témìø dennì, jsme 
masírováni médii ohlednì výskytu a šíøení ptaèí 
chøipky. Abych zodpovìdìl nìkteré otázky, 
které na náš úøad smìøují, rád bych vám pøedal 
informace, získané od Krajské veterinární 
správy Karlovy Vary.

Pùvodcem nákazy je virus, který se šíøí vzduchem, 
kontaminovaným krmivem a vodou, náøadím, 
osobami a zejména pøímým stykem s nemocnými 
jedinci. Inkubaèní doba je tøi až sedm dní. Pøíznakem 
nemoci je u drùbeže nechutenství, náhlý pokles 
snášky, dýchací obtíže, vodnatý prùjem, otok hlavy, 
výtok z oèí a celková slabost. 

U domácí drùbeže propukne nákaza vìtšinou po 
kontaktu s nakaženým vodním ptactvem. Infikovaní 
ptáci vyluèují virus ve vysoké koncentraci trusem a ta- 
ké oèním a nosním sekretem.
Znaèným rizikem  je dále nelegální obchod s exotic- 
kým ptactvem.

Zamezit nepovolaným osobám vstup do chovù drù- 
beže.
Chovat drùbež pokud možno v uzavøeném prostoru 
(takzvanì pod støechou).
Zasí�ovat okna a vìtrací otvory chovu a tím zabránit 
pøístupu volnì žijících ptákù.
Není-li možné chovat drùbež v uzavøeném prostoru, 
je nutné zajistit alespoò krmení a napájení „pod 
støechou“. Jde o to, aby se v maximální míøe zabránilo 
kontaminaci krmiva a napájecí vody trusem volnì 
žijícího ptactva.
Každodennì kontrolovat zdravotní stav drùbeže 
a ostatních ptákù.
Poruchy zdravotního stavu hlásit veterinárnímu 
lékaøi.
U podnikatelských subjektù vést evidenci o chovu 
drùbeže, jejích pøesunech, veterinárních zákrocích 
apod.

Je sice možný, ale není vùbec snadný. Muselo by se 
jednat o tìsný kontakt èlovìka s nakaženým jedin-
cem, nebo o konzumaci tepelnì neopracovaných 
drùbežích produktù, pocházejících z nakažené drù-
beže (maso, vejce). Virus se spolehlivì nièí pøi 
teplotì 70° C za 3 minuty. Nièí jej sluneèní paprsky 
za nìkolik hodin a pomìrnì rychle hyne v suchém 
prostøedí. Naopak mráz jej konzervuje.
Obecnì platí, že pøi dodržování základních 
pravidel osobní, sociální a stravovací hygieny je 
možnost pøenosu na èlovìka málo pravdì- 
podobná.

Doporuèená ochrana obyvatel, pøicházejících do 
styku s uhynulými ptáky

S ptáky nemanipulujte a zavolejte Policii Èeské 
republiky na èíslo 353 612 377 (resp. 158), nebo 
mìstskou policii na èíslo 777 766 074 (resp. 156).

Budete-li muset s uhynulým ptákem manipulovat, 
pak použijte pøinejmenším ochranné rukavice, 
roušku, pevné boty a èepici, zakrývající vlasy.

Po provedené likvidaci si dùkladnì umyjte ruce 
mýdlem.

Pøi nálezu vìtšího poètu uhynulých ptákù (nad 
pìt kusù) nebo i jednotlivých uhynulých vodních 
ptákù vždy kontaktujte veterinárního lékaøe 
místnì pøíslušné krajské veterinární správy!

Doporuèená opatøení

Pøenos  na èlovìka 

Ptaèí chøipka (Aviární influenza)

Bc. Jan Bureš, starosta mìsta

Vojtìch Písaèka

DK Ostrov                                                 Foto: Archiv DK Ostrov DK Horní Slavkov                                       Foto: Archiv DK Ostrov

o Ježíšovì ukøižování chce øíci i to, že to má smysl. 

Ježíš na køíži umírá. Zemøel pro to, èemu vìøil. Jeho 

pøíbìh však tady nekonèí. Evangelia pokraèují dále 

tím, že jeho hrob byl po tøech dnech nalezen prázdný. 

Že vstal z mrtvých. Bláhová víra? Happy end jako 

v pohádce? Možná, ale vždy� úplnì stejnì bláhové je 

vìøit v to, že má smysl vyznávat solidaritu a ohle- 

duplnost v dobì honby za kariérou a úspìchem. 

Vždy� úplnì stejnì bláhové je vìøit v to, že „pravda 

a láska musí zvítìzit nad lží a nenávistí“.
Víra v Ježíšovo zmrtvýchvstání je vyznáním pøesvìd- 

èení, že to, v co Ježíš doufal, nemùže skonèit tím, že je 

pøibit na køíž. Lidé se kolem nìj mohou snažit jakkoli

a dìlat proti nìmu cokoli, ale stejnì nemohou upøít 

smysl tomu, že Ježíš stál za hodnotami, kterým vìøil. 

Víra v Ježíšovo zmrtvýchvstání je i vírou v to, že má 

tøeba smysl, když èlovìk odmítne pracovní postup, 

aby si zachoval svou èest, že má smysl, když nìkdo 

pøijme dítì jako dar, i když starost o nì znamená 

konec jeho kariéry, že má smysl, když nìkdo pøijde 

o lukrativní zamìstnání jen proto, že se chce postarat 

o staré prarodièe. To vše je podobné „bláhové“ víøe 

v to, že životní pøíbìh Ježíše neskonèil ve smrti na køíži 

a v temnotì hrobu. Požehnané Velikonoce.

Pavel Petrašovský, jáhen

Velikonoèní zamyšlení  (pokraèování ze strany 1)
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Ze záznamù 
Mìstské policie Ostrov

1. Jste spokojeni s hromadnou pøepravou v rámci 
Mìstské hromadné dopravy v Ostrovì, zejména 
s její èetností a èasovým rozložením?
2. Jste spokojeni s hromadnou pøepravou v rámci 
spojení mezi sousedícími obcemi, zejména s její 
èetností a èasovým rozložením?
Vaše pøipomínky a námìty uvítáme písemnì na 
adrese Mìstský úøad Ostrov, odbor dopravnì 
správní, Hlavní 795, 363 01 Ostrov, nebo 
elektronicky na adrese: ljiskra@ostrov.cz.

Anketa na téma: MHD

Ladislav Jiskra, vedoucí odboru DS

Chodníky a ulice se budou v Ostrovì èistit od 18. 
dubna do 29. èervna, vždy od 7 do 15 hodin. V jed- 
notlivých ulicích bude v dostateèném pøedstihu 
umís�ováno pøíslušné dopravní znaèení. Žádáme 
majitele vozidel, aby svá vozidla po dobu blokového 
èištìní pøeparkovali, vyhnou se tak pøípadným 
nepøíjemnostem. Ihned po vyèištìní a odstranìní 
znaèení mohou na tìchto místech opìt parkovat.
Neukáznìným øidièùm mùže být na místì uložena 
pokuta do výše 1000 Kè, za odtah vozidla zaplatí 
nepøítomní øidièi podle pøíslušného ceníku. 

Termíny èištìní v jednotlivých ulicích
18. dubna: Kollárova, 19. dubna: Masarykova 
(Hlavní-Severní), Severní, 20. dubna: Májová 
(Kollárova-Štúrova), Palackého. 25. dubna: Hlavní 
(Jáchymovská-Štúrova), 26. dubna: Jungmannova, 
Lidická (Jáchymovská-Masarykova), Šafaøíkova, 
27. dubna: Družební, Zahradní. 2. kvìtna: Seifertova, 
Lidická (Klínovecká-Masarykova), 3. kvìtna: 
Krušnohorská (Jáchymovská-Klínovecká), Hornická, 
4. kvìtna: Halasova, Lipová, Klínovecká. 9. kvìtna: 
Máchova, Dukelských hrdinù, Èapkova, 10. kvìtna: 
Odborù (Dukelských hrdinù-Studentská) ,  
Nejedlého, Studentská, 11. kvìtna: Nádražní. 16. 
kvìtna: Krušnohorská (od Klínovecké západní èást), 
horní Klínovecká, 17. kvìtna: Dvoøákova, Alšova, 
Na Kopci, 18. kvìtna: Sládkova, Na Pøíkopì, Nad 
Nádražím, Odborù, 23. kvìtna: Staré námìstí, 
Šlikova, Jiráskova, 24. kvìtna: Dlouhá, Žižkova, Malé 
námìstí, 25. kvìtna: Klášterní, Školní, Staromìstská, 
30. kvìtna: Hroznìtínská, Bezruèova, 31. kvìtna: 
Sukova, Smetanova, Moøíèov, 1. èervna Jáchy-: 
movská. 5. èervna: horní Lidická, Vykmanov, 
6. èervna: Lidická (od Klínovecké východní èást), 
Tylova, 7. èervna: Klicperova, Komenského, 
Myslbekova, 8. èervna: Mánesova, S. K. Neumanna, 
12. èervna: Vanèurova, 13. èervna: Štúrova, U Ne- 
mocnice, 14. èervna: Luèní, Májová (Štúrova-
Borecká), 15. èervna: Horská, Borecká, 20. èervna: 
Hlavní (od Štúrovy), U Koupalištì, 21. èervna: Kfely, 
Hluboký, 22. èervna: Horní a Dolní Žïár, 27. èervna: 
Mírové námìstí sever (parkovištì), 28. èervna: 
Mírové námìstí jih (parkovištì), 29. èervna: 
Kvìtnová. Ostatní ulice, na tomto seznamu 
neuvedené, budou èištìny bez celodenních 
uzavírek. 

Jarní blokové èištìní mìsta

Lumír Pála, vedoucí odboru SMM

Podle upozornìní obèanù usmrtil v únoru v ob- 
lasti Boreckých rybníkù volnì pobíhající pes 
srnèí zvìø. 

Vzhledem k tomu, že toto území je souèástí honitby, 
kde její uživatel má právo výkonu myslivosti, øeší 
takové pøípady mj. zákon o myslivosti (449/2001 
Sb.). Podle jeho jednotlivých ustanovení je zakázáno 
jakýmkoli zpùsobem zvìø plašit a rušit ji, zejména pøi 
hnízdìní a kladení mláïat a provádìt èinnosti, zá- 
pornì pùsobící na život volnì žijících živoèichù. 
Vlastníci domácích zvíøat nesmìjí v honitbì nechávat 
svá zvíøata bez dozoru volnì pobíhat, jinak se mùže 
jednat o pøestupek. V takovém pøípadì jsou èlenové 
myslivecké stráže a myslivecký hospodáø oprávnìni 
usmrcovat v honitbì toulavé psy, kteøí mimo vliv 
svého vedoucího ve vzdálenosti vìtší než 200 metrù 
od nejbližší nemovitosti, sloužící k bydlení, proná-
sledují zvìø. Za škodu na zvìøi odpovídá každý, kdo ji 
porušením uvedené právní povinnosti zpùsobil. 
Škodou na zvìøi se rozumí kromì pytláctví i jiný úhyn 
zvìøe, znièení hnízdiš�, poškození nebo znièení 
prostøedí, nutného pro život zvìøe. Na náhradu 
takové škody má pak uživatel honitby nárok. Zdejší 
orgán státní správy myslivosti mùže také uložit 
pokutu až do výše 10 tisíc korun fyzické osobì, která 
se uvedeného pøestupku dopustí.

Žádáme proto návštìvníky okolní krajiny 
o vhodné zajištìní svých psù tak, aby nemohlo 
docházet k usmrcování, zraòování a plašení 
volnì žijících zvíøat, a to pøedevším v dobì jejich 
strádání, v období pøi hnízdìní a kladení mláïat 
a nebylo nutné pøistupovat k opatøením, která 
z porušování zákona vyplývají. 

Zákaz volného pobíhání 
psù v honitbách

Ing. Tomáš Èepelák, vedoucí odboru životního prostøedí

Komise pro poskytování pøíspìvkù Mìsta 
upozoròuje zájemce, že 31. kvìtna 2006 konèí 
termín pro podávání žádostí o pøíspìvek na 
èinnost organizací a poøádání akcí v oblasti sociální, 
sportovní a kulturní ve druhém pololetí roku 2006. 
Komise na svém jednání v èervnu navrhne rozdìlení 
poslední èásti prostøedkù, urèených v rozpoètu 
Mìsta pro tento rok. Návrh komise poté posoudí 
rada a zastupitelstvo Mìsta Ostrova.
Písemné žádosti, doplnìné o údaje o pøíjmech 
a výdajích organizace a o kalkulaci celkových 
nákladù na akci, pøedejte v podatelnì Mìst- 
ského úøadu v Ostrovì.

Sponzorské dary mìsta

Dita Poledníèková, referentka odboru kanceláøe starosty 

1. února 12.05 hod. Jedinì zabetonovat
Plechové garáže v ulici U Nemocnice nenechaly spát 
dva mladíky ve vìku 16 a 17 let. Rozhodli se, že zmì- 
ní jejich umístìní a rozøezané je odváželi do sbìrných 
surovin. Strážníci oba mladé muže zadrželi a po zá- 
sluze odmìnili.
 
4. února 10.07 hod. Pøíjemné s užiteèným
Provìøit oznámení o dezorientované srnì, pohybující 
se v zahrádkáøské kolonii, vyjela hlídka do ulice Lidic- 
ká. Kromì srny strážníci nalezli také dva muže, kteøí 
zde kradli kovové souèásti zahrádek. Oba muži vrátili 
všechny vìci na pùvodní místa a jako bonus dostali 
blokovou pokutu. Srna byla vypuštìna zpìt do volné 
pøírody.

6. února 21.40 hod. Zmatená prostitutka
Netradièní zpùsob nabízení sexuálních služeb zvolila 
mladá žena na Jáchymovské ulici. Vbíhala pøed je- 
doucí vozidla ve snaze je zastavit a domluvit si s øidi- 
èem sexuální radovánky. Byla již tak opojená svým  
snažením, že stejným zpùsobem zastavila i vozidlo 
Mìstské policie. Její úžas byl o to vìtší, že byla oce- 
nìna blokovou pokutou a vykázána z místa. Od té 
doby jsme ji v Ostrovì už nezaregistrovali.

8. února 18.05 hod. Opilá, jak zákon káže
V ulici Kollárova strážníci nalezli na zemi ležící ženu. 
Po zajištìní nezbytných životních funkcí strážníci pøi- 
volali RZS. Žena byla tak opilá, že musela být pøeve- 
zena do nemocnice k lékaøskému ošetøení. To ale  
musela být oslava! 

20. února 7.28 hod. Andílek na útìku  
Mladá dívka se rozhodla riskovat své zdraví a strávila 
noc na výpusti horkovodního potrubí v ulici Masa- 
rykova. Strážníci následnì zjistili, že ètrnáctiletá dívka 
je na útìku z dìtského domova a je po ní vyhlášeno 
pátrání. Promrzlou a smutnou dívku hlídka MP pøe- 
dala Policii ÈR.

24. února 20.23 hod. Pirát silnic dojezdil
Pøi kontrole ulice Jáchymovská nalezli strážníci 
vozidlo, jehož øidiè ujel z místa dopravní nehody. 
Vozidlo spoleènì s osádkou hlídka zadržela. Násled- 
nì vyšlo najevo, že øidiè nejenom ujel z místa nehody, 
ale že navíc jeho vozidlo není zakoupeno právì 
legálním zpùsobem. Pirát silnic putoval do policejní 
cely. Pavel Bokùvka, velitel MP

7. dubna 15.30 hod. Velikonoce s velikonoèním     
zajíèkem, 
23. dubna 14.00 Vítání miminek, 
28. dubna 17.30 Èarodìjnická noc pro samostatné 
pøedškoláky. Na všechny tyto akce je tøeba pøihlásit 
se pøedem v MC. 

Mateøské centrum Ostrùvek

Dana Kolovratníková

V únoru se v Ostrovì narodilo sedm dìtí, zemøelo 
devìt obèanù. Uzavøen byl jeden sòatek. Do Ostrova 
se pøistìhovalo vèetnì dìtí celkem 21 osob, odstì- 
hovalo se jich 17. V únoru 2006 tedy ve mìstì pøibyli 
dva obèané. 
Celkový poèet obyvatel mìsta Ostrova k 28. únoru 
2006 byl 16 911. 

Zmìny stavu 
obyvatel Ostrova 
v únoru 2006

Jana Pecková, Soòa Nìmcová

Uèni ze Støedního odborného uèilištì lesnického 
v Abertamech pøijeli poslední únorový den do 
Ostrova, aby tu odbornì zavìsili na mìstské 
stromy patnáct døevìných budek pro veverky. 
Na jejich práci osobnì dohlížel vedoucí odboru 
životního prostøedí v Ostrovì Tomáš Èepelák, 
který jako první pøišel s návrhem zøídit pro 
veverky pøístøešky. 

„Budky je tøeba zavìsit na strom vždy tak, aby otvor 
smìøoval k jihu,“ pouèil Tomáš Èepelák uènì, který 
jako první šplhal do vrcholku støíbrného smrku 
v Seifertovì ulici. Lezení na stromy mají žáci tøetích 
roèníkù povinné, v lesnické praxi je uplatòují na- 
pøíklad pøi sbìru šišek, ze kterých získávají semena 
pro výsev stromù. 

Budky pro mìstské veverky vlastnoruènì vyrobili žáci 
Základní školy Klínovecká pod vedením Vlastimila 

Ostrovské veverky jsou v bezpeèí

Celkem patnáct budek bylo v Ostrovì pro zaèátek zavìšeno 
na místech s nejvìtším výskytem veverek.     Foto: Irena Janeèková.

Šetky a dìti ze ZŠ Myslbekova s uèitelem Ondøejem 
Jurèíkem. Prvních patnáct budek v Ostrovì tedy už 
visí, v zásobì jsou ještì pøipraveny další. Podle 
sdìlení starosty mìsta Jana Bureše budou ve mìstì 
také pro veverky umístìna speciální krmítka. (jan)
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Vážení spoluobèané, jak jistì dobøe víte, první 
èervnový pátek a sobotu probìhnou i v našem mìstì 
volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR. Své 
hlasy budeme moci odevzdat celkem ve 14 volebních 
místnostech. Nad regulérností voleb a poøádkem ve 
volebních místnostech budou dbát okrskové volební 
komise. V souladu s §14e zákona è. 247/1995 Sb. 
o volbách do Parlamentu Èeské republiky mùže být 
èást èlenù komise jmenována pøímo starostou mìsta. 
Tímto bych rád oslovil a dal možnost všem, kteøí by  

Volební komise

V poslední dobì se po mìstì šíøí zvìsti a dohady 
o ostrovské nemocnici a jejím dalším osudu. 
Zeptali jsme se tedy vedení Nemocnice Ostrov, 
jak je to s budoucností tohoto zaøízení. Odpovìï 
otiskujeme v plném znìní.
Vedení nemocnice Ostrov se soustavnì a dlou- 
hodobì zabývá budoucností, protože je pøesvìdèeno 
o dobrých vyhlídkách a rozvoji zdravotnického 
zaøízení tohoto typu a jeho smyslu pro region a mìsto 
Ostrov. Nemocnice Ostrov je stabilním zdravot- 
nickým zaøízením, které je pro mìsto významným 
zamìstnavatelem (poskytuje práci asi 350 pracov- 
níkùm). Nemocnice Ostrov také pøispívá k upevnìní 
a vyrovnanosti v hospodáøské oblasti. Je spolehlivým 
partnerem v obchodních vztazích (napøíklad jako 
odbìratel zboží, materiálu, lékù èi øemeslných slu- 
žeb). Kladnì také ovlivòuje procento vzdìlanosti 
obyvatel v regionu. Zkrácenì se dá øíci, že Nemocni- 
ce Ostrov má své místo jak v soustavì zdravotnictví, 
tak ve mìstì Ostrov.
Prùbìžnì øešíme otázky rozvoje a odpovídáme na 
podnìty doby. Sem patøí otázky investièní politiky, 
zmìny a vylepšení uspoøádání, fúze (sluèování), pro- 
pojení se strategickými partnery a podobnì. To pøi- 
náší doba a stejné otázky øeší všechna podobná 
zaøízení, která mají poctivý zájem o rozvoj.
Nemocnice má dobrou budoucnost.�Nemocnice 
není „prodána Rusùm“.

Budoucnost nemocnice v Ostrovì

Ing. Jiøí Tichý, øeditel Nemocnice Ostrov

Telekomunikaèní sítì
Vítìzem veøejné zakázky na „Zpracování provádìcí 
projektové dokumentace k rozšíøení a zkvalitnìní 
telekomunikaèních rozvodù mìsta Ostrov“ se stala 
firma Ing. Karel Kružlík, U jezera 2042 , Praha 5 za  
nabídkovou cenu 450 tisíc korun (zhotovitel není 
pláce DPH).

Zøízení pøípravné tøídy
Rada mìsta souhlasila se zøízením pøípravné tøídy 
základních škol ve školním roce 2006 až 2007 v Zá- 
kladní škole Klínovecká a v Základní škole J. V. 
Myslbeka.

Prodej domu è. 40 
Rada doporuèila prodej domu è. 40 v katastru Ostrov 
nad Ohøí vèetnì pozemku za nabídkovou cenu dle 
znaleckého posudku. V pøípadì více zájemcù se 
prodej uskuteèní ve dvou kolech, obálkovou meto- 
dou s následnou licitací o cenì, pøièemž je povolena 
licitace pouze smìrem nahoru.

Zákaz vstupu do lesù stále trvá
V zájmu zdraví a bezpeènosti ostrovských obèanù 
stanovila mìstská rada doèasný zákaz vstupu do lesù. 
Vylouèení vstupu se týká katastrù Jáchymova, Božího 
daru, Abertam a Høebeèné. Dùvodem je trvající velké 
nebezpeèí úrazu, zpùsobené následky loòských 
vichøic.

Hospodaøení mìsta
Rada mìsta doporuèila schválit výsledek hospo- 
daøení mìsta za rok 2005 v pøedloženém znìní bez  
výhrad. Celkové pøíjmy mìsta èinily 438.849 tis. Kè, 
celkové výdaje 327.342 tis. Kè. Hospodaøení mìsta 
skonèilo se zùstatkem na úètu v celkové výši 111.507 
tis. Kè.

Pøidìlení veøejné zakázky 
Na základì provedeného hodnocení podaných 
nabídek dle kritéria nejnižší nabídková cena, schválila 
rada poøadí nabídek dle pøedloženého návrhu 
hodnotící komise a pøidìlila veøejnou zakázku Obno- 
va a podpora návštìvnosti regionálnì významného 
rozsáhlého komplexu barokních památek (zámecké- 
ho areálu a areálu kláštera) v historické èásti mìsta 
Ostrov II. etapa uchazeèi Ing. Anton Jurica, stavební 
a projekèní kanceláø, s nabídkovou cenou vèetnì 
DPH 19% ve výši 24 834 503 Kè. Tato nabídka byla 
vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou 
cenou.

Sponzorské dary mìsta
Rada mìsta schválila poskytnutí tìchto finanèních 
pøíspìvkù: Svaz postižených civilizaèními chorobami 
5000 Kè, TJ Sokol Kvìtnová 5000 Kè, Tábornický klub 
Tuláci Ostrov 10 000 Kè, Obèanské sdružení zájmová 
skupina dùchodcù Ostrov 10 000 Kè, Orbis pictus  
Ostrov 8000 Kè, Oblastní Charita Ostrov 12 000 Kè, 
Spolek pøátel mìsta Ostrova 5000 Kè, Obèanské 
sdružení Ostrùvek, Mateøské centrum 5000 Kè, Svaz 
modeláøù ÈR, modeláøský klub r.è. 02 Ostrov 5000 
Kè. Pøíspìvky celkem èiní 65 tisíc korun.

Z únorových zasedání RM

(rep)

Zajímají mì otázky kolem nemocnic
Nejžhavìjším tématem poslední doby u nás v Karlovarském kraji je fúze nemocnic. Rád bych se s vámi 
podìlil o svùj názor a osobní zkušenost. Pøedem avizuji, že jsem èlenem ODS, nejsem krajským 
zastupitelem, a tudíž tento èlánek mùže být subjektivnì zabarven.

Pokud si dobøe pamatuji, byly nemocnice pøevedeny 
státem na kraje nìkdy v roce 2002. Vím však, že je kraj 
pøijal ne zrovna s nadšením, nìkteré z nich byly totiž 
docela neslušnì zadluženy. První, co se stalo, bylo 
jejich pøevedení na spoleènosti s ruèením ome- 
zeným. Bylo to docela logické, pøedtím totiž kraj ruèil 
za dluhy nemocnic (které ovšem nezavinil) v plné 
výši. Nikdo proti tomuto pøevodu v kraji významnì 
neprotestoval, a to i pøesto, že se na podzim roku 
2004 stalo takzvané rušení nemocnic ústøedním 
tématem volební kampanì do krajských zastu- 
pitelstev. Volby dopadly, tak jak dopadly, a mnì 
z toho logicky vyplývá, že pro obèany transformace 
nemocnic nepøedstavovala žádnou hrozbu. Dalším, 
pro mì logickým krokem byla zmìna právní 
subjektivity nemocnic ze spoleèností s ruèením 
omezeným na akciové spoleènosti. Mimochodem, 
neznám z praxe žádnou vìtší firmu, která by byla 
„eseróèkem“. A tu se zaèaly ozývat první protesty. 
Nejvíce zaznívalo, že akcie lze kdykoli prodat a kdoví, 
co soukromník s nemocnicí udìlá, a tak podobnì. Ze 
školy i ze své praxe starosty vím, že když kraj, stejnì 
jako obec nìco prodává, tak tento prodej musí být ze 
zákona veøejnì projednán a schválen zastupi- 
telstvem. Ukažte mi takového šílence, který by  
hejtmanovi nebo jinému radnímu dal peníze za akcie, 
když by tento prodej nebyl schválen, a tím pádem by 
byl od samého poèátku neplatný. A ukažte mi tak 
šíleného hejtmana, který by nìco takového udìlal. 
Automaticky by si pak mohl nalistovat v trestním 
zákoníku paragraf, týkající se zneužití pravomoci 
veøejného èinitele a rovnou si odhadnout, kolik by 
mu to „hodilo.“
Dovolím si uvést dva pøíklady. U nás v Ostrovì je již 
více jak dvanáct let soukromá nemocnice. V pri- 
vatizaèním projektu se vlastníci zavázali, že nejménì 
deset let budou provozovat ve mìstì nemocnici 
v základním rozsahu: chirurgie, interna, dìtské, 
gynekologicko-porodnické oddìlení. Jestli dobøe 
poèítám, tak dva roky už tuto podmínku dodržovat 
nemusí, a co se stalo? Nic. Nemocnice funguje stejnì 
dál,  je zisková a majitelé èást zisku vracejí zpátky do 
provozu, protože se jim to prostì vyplatí. Hodnota 
jejich majetku stoupá. Naproti tomu v Plané u Ma- 
riánských Lázní bývala ještì donedávna nemocnice 
moderní, kvalitnì vybavená a státní, letos se tu 
myslím bude natáèet nový James Bond. A proè? 
Protože nemocnice je zavøená. Nechci srovnávat, 
chci jen ukázat, že to, že nemocnici vlastní stát, není 
zárukou, že se nemusí zavøít. Stejnì jako je jasné, že 
soukromé vlastnictví neznamená, že majitel svou 
nemocnici nepøivede na buben. A ještì jedna 
poznámka: poslouchal nìkdo obèany z Plané a okolí? 
A mohli to „svému“ odpovìdnému politikovi spoèítat 
ve volbách? Vždy� snad ani nevìdìli, kdo o zavøení 
rozhodl.
Proslýchá se, že prý nìkteøí lékaøi z nemocnice 
nechtìjí, aby byly nemocnice slouèeny a øízeny 
manažerským zpùsobem. Mimo jiné jen proto, že prý 
mají, kromì práce v nemocnici, své soukromé ordi- 

dinace, kam si posílají z nemocnice ty takzvané lukra- 
tivní pacienty, zatímco ty, na kterých by nevydìlali, 
posílají do nemocnice. Byl jsem doma vychováván 
k úctì k lékaøùm, i za dob soudruhù a soudružek byl 
u nás doma vždy lékaø panem doktorem, a tak 
doufám, že na tomto šprochu není pravdy ani trochu. 
A všem poctivým lékaøùm se omlouvám, urèitì se 
mnou budou souhlasit, že každý by si mìl rozmyslet, 
jestli je pro nìj lepší mít jistotu nemocnièního zázemí, 
nebo jít do rizika soukromé praxe a vydìlávat víc. 
Poøád jsem nezaznamenal ani jeden logický 
argument, proè lékaøi proti slouèení nemocnic tak 
brojí. 
Není mi stále vše jasné, a tak si ještì závìrem dovolím 
nìkolik otázek, nad kterými poøád pøemýšlím. Dnes 
nejsou krajské nemocnice ve ztrátì jako pøedtím a ze 
svého hospodaøení umazávají své pøedchozí dluhy. 
Co se stane s tìmito dluhy, když nebudou nemocnice 
smìt mít zisk? Proè stát pøevádìl kdysi na kraje 
nemocnice, když jim teï mluví do toho, co s nimi 
mùžou dìlat? Pokud chce stát stanovit páteøní sí� 
nemocnic, zkoušel nìkdo z ministerstva nebo úøadu 
vlády jednat s krajem, jestli by nìkteré nemocnice 
nepøevedl státu zpátky? Proè je tak špatný zisk z pro- 
vozu nemocnice proti zisku napøíklad z prodeje elek- 
trické energie?
Nevím, zatím si na tyhle otázky nedovedu 
odpovìdìt.

o práci v komisích mìli zájem. Podle zákona èlenem 
okrskové volební komise mùže být státní obèan 
Èeské republiky, který v den složení slibu dosáhl vìku 
nejménì 18 let, u nìhož nenastala pøekážka výkonu 
volebního práva a který není kandidátem do Parla- 
mentu v tìchto volbách. Pøihlášku, do které uvedete 
své jméno, pøíjmení, rodné èíslo a adresu trvalého 
bydlištì (resp. doruèovací adresu), prosím zašlete na 
adresu: Mìstský úøad Ostrov, sekretariát starosty 
mìsta, Klínovecká 1204, 363 01 Ostrov. Pøihlášky 
také mùžete odevzdat osobnì v podatelnì úøadu, 
a to do 30. dubna 2006.

Bc. Jan Bureš, starosta mìsta Ostrova

Bc. Jan Bureš, starosta mìsta Ostrova
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Zprávy ze škol

ZŠ J. V. Myslbeka a MŠ 

Pøíspìvky jsou redakènì kráceny.

Bøezen byl na naší škole ve znamení pøíprav na školní 
akademii. Pásmo, sestavené z vystoupení školního 
pìveckého sboru Májová sluníèka, souboru 
Flétnièky, literárnì dramatických  blokù a zvláštì pak 
všechna hudební a taneèní vystoupení žákù naší školy 
dokázala doslova rozpohybovat celý sál a 28. bøezna 
znìl sálem DK v Ostrovì bouølivý potlesk nadšených 
divákù. V okresním kole ve šplhu družstev v Karlo- 
vých Varech naši chlapci skonèili na 10. místì, dìvèata 
byla osmá. Pøestože se jednalo o soutìž jedenadva- 
ceti družstev, radost nám udìlala Anna Müllerová 
(9. A), která se svým výkonem zaøadila na 7. místo 
v okrese (z 84 závodnic). Okrskové kolo ve florbalu 
žákù 1. stupnì odehráli naši školáci na ZŠ v Kyselce. 
Z naší školy postoupila z 1. místa do okresního finále 
dìvèata, chlapci skonèili druzí. Na okresním kole ve 
Žluticích obsadila dìvèata 2. místo, z krajského kola 
v Sokolovì se vrátila pátá. Pochvala tak patøí hráèkám 
Lubinové (3. A), Duškové (4. B), Kalèíkové, Bratr- 
šovské a Vyletové (5. A), Frankové, Pízové, Steine- 
rové, Mytnikové a Landové (5. B). Velký úspìch 
zažila i naše žákynì Denisa Jirešová (9. A), která si 
svým 1. místem v krajském kole olympiády  z nìmec-
kého jazyka zajistila postup do celostátního kola  
v Praze. A další plány? V dubnu poøádáme okrskové 
kolo v basketbalu pro žáky 2. stupnì, žáci 1. stupnì 
zhlédnou pohádku Líný Honza v nastudování divadla 
Ondøej, naèerpáme síly o velikonoèním volnu a bu- 
deme držet palce našim pá�ákùm a devá�ákùm, kteøí 
24. dubna skládají pøijímací zkoušky na støední školu. 

Zaèátkem bøezna se uskuteènil nìkolikadenní 
lyžaøský kurz v Perninku, žáci tak opìt mìli možnost 
zlepšit své lyžaøské dovednosti ve sjezdu i bìhu. Další 
fyzickou aktivitou bylo plnìní podmínek pro získání 
Odznaku zdatnosti. Patrnì nejvýznamnìjší událostí, 
ke které na naší škole došlo, bylo hostitelství 
krajského kola soutìže Umíme to s poèítaèem. 
Zúèastnilo se jí na dvanáct týmù ze škol celého kraje. 
Mezi úkoly, které museli soutìžící splnit, bylo 
zvládnutí základní práce s textovým procesorem, 
výukovými programy i internetovým prohlížeèem. 
Úèastníci prokázali velmi dobré znalosti i zruènost, 
nakonec soutìž vyhrál tým ze školy v Horním 
Slavkovì. Na dalších místech skonèily týmy ze Žlutic 
a z karlovarské Zvláštní školy Svahová. Naši repre- 
zentanti, sourozenci Veronika a Lukáš Kaèírkovi, 
skonèili na solidním šestém místì. Bìhem konání 
soutìže mohly sedmé až deváté tøídy zhlédnout 
v Minidivadélku ZUŠ pøedstavení souboru Na po- 
slední chvíli. Tento soubor si pøipravil velmi inspirující 
hru o pøátelství, zradì i prvních láskách s názvem 
Naše mìsto. Pøedstavení mìlo mezi žáky velký ohlas, 
pøedevším díky závìreèné diskuzi o dokonèení roze- 
hraného pøíbìhu.

Halasovská „zimula“ stále ještì neulehla ke svému 
spánku, školníci ráno odhrabali, zbytek smyl déš�, 
pøes noc opìt nasnìžilo. Bøeznová rána byla k na- 
štvání. Všem a na všech školách, vám, kteøí jste v tom- 
hle poèasí poøád jen uklízeli, díky. Pro naše dìti byl 
únor a bøezen také plný nasazení, pøedevším v sou- 
tìžích florbalu, objevil se nám i jeden „šplhoun“. 
Takže popoøádku: chlapci a dívky 4. a 5. tøíd absol- 
vovali okreskové kolo v Kyselce. Dívky obsadily 2.  
místo, chlapci zvítìzili a postoupili do okresního kola 
v Toužimi. Zde se jim pøíliš nedaøilo, skonèili na 5. 
místì. Dívky a chlapci 6. až 9. tøíd skonèili v okr- 
skovém kole shodnì na 2. místì s postupem do 
okresního kola. Smíšená osmièlenná družstva 6. až 9. 
tøíd se utkala v Karlových Varech v okresním kole ve 
šplhu. V silné konkurenci sta chlapcù obsadil Matìj 
Leško, žák VIII. C, krásné páté místo. Tak to byl on, 
šplhavec. Naše škola, díky mezinárodní spolupráci 
žákù jazykových tøíd, získala prestižní cenu od Britsko-
èeské a slovenské asociace, finanèní hotovost 1 000 
liber na vybavení jazykových uèeben. Význam této 
události jsme si všichni, a možná i nìkteøí obèané, 
uvìdomili 24. února, kdy pøed školou stál britský 
diplomatický Jaguár a žáci se mohli ve svém 
„pracovním prostøedí“ setkat s velvyslankyní Velké 
Británie v ÈR paní Lindou Duffield (viz foto).

Lyžaøský výcvik 7. tøíd se konal v Novém Mìstì 
u Jáchymova. Pod vedením uèitelù Maléøové, 
Müllerové a Syptáka jsme se stali lyžaøi, sjezdaøi 
i bìžkaøi. Na sjezdovkách to zpoèátku vypadalo 
všelijak, chtìli jsme vzlétnou okamžitì mezi 
skiakrobatickou elitu, posléze jsme ale dali pøednost 
rozvážnìjší a jistìjší jízdì ze svahu. Celý týden s námi 
laškovalo poèasí: buï hustì snìžilo, nebo byla hustá 
mlha, ale i my máme smysl pro humor, tak jsme se 
nenechali zaskoèit. Veèery patøily spoleèenské zába- 
vì v režii vychovatelky Píchové. Páteèní dopoledne 
jsme zmìøili své síly a rychlost pøi slalomu. Celou 
sjezdovku zalila neprostupná mlha, tìžko bylo najít 
trasu, kudy jsme mìli svištìt. A odjezd domù už byl 
boj o pøežití. Silnice na Boží Dar uzavøená, závìje 
snìhu a další sníh se sypal. Zachránila nás dobro- 
družná povaha øidièe busu, který se, navzdory kala- 
mitì, pro nás vydal. A tak, svìte div se, jsme živí 
a zdraví zase v Ostrovì! Nezapomenutelné zážitky, 
nové zkušenosti a znalosti si pøivezly také dìti, které 
byly s uèitelkou Janèovou na týdenním studijním 
zájezdu ve Velké Británii. Z dalších, bìžnìjších aktivit 
je tøeba vyzdvihnout úèast 8. a 9. tøíd v okrskovém 
kole florbalu, kde dívky byly tøetí a chlapci si prvním 
místem zajistili postup do A finále. V okresním kole 
Pythágoriády pro 6. a 7. roèník nás zastupovali žáci 
Havlan a Bálková. Další tøi dìti se zúèastnily 
okresního kola zemìpisné olympiády.

Žádná škola by se nemìla vyhýbat možnostem 
celoživotního vzdìlávání. Projekt, financovaný 
prostøedky z Evropského unie, se právì v této dobì
v Karlovarském kraji rozjíždí. Stojí za ním Národní 
ústav odborného vzdìlávání, kterému se podaøilo 
získat finance z Evropského sociálního fondu. V kra- 
jích Èeské republiky vytváøí partnerské sítì støedních 
a odborných škol, které nabídnou dospìlým ucha- 
zeèùm možnost zvýšit si kvalifikaci v oblastech, pøí- 
nosných pro celý region. V kraji byly navázány kon- 
takty s jedenácti školami, mezi nimi i s naší. Zástupci 
projektu se na pùdì školy seznámili se zámeckými 
prostorami a materiálnì technickým zázemím a s dvo- 
jicí projektù, které by škola ráda nabídla zájemcùm 
o doplnìní èi zvýšení potøebné kvalifikace. Jeden 
chce využít modernì zaøízenou uèebnu CNC tech- 
nologií, druhý je zamìøen na elektrotechniku. 

Pøípadní zájemci se mohou pøihlásit do kurzu pro 
zaèáteèníky, pokroèilé nebo støednì pokroèilé. Celý 
projekt vzniká v souèinnosti s úøady práce, zatím 
probíhají pøípravné fáze, školení a upøesòování 
podrobností. Na naší škole v rámci jiného projektu 
zaèíná už na jaøe pùsobit kontaktní místo Úøadu 
práce, jež by mìlo zájemcùm o zamìstnání 
poskytnout informace o volných místech a možnosti 
rekvalifikaèních kurzù. O jeho konkrétní náplni vám 
více prozradím pøíštì.  

Májový trojlístek Na prùmyslovce se budou 
vzdìlávat i dospìlí 

ZŠ Klínovecká informuje

Od 2. do 5. kvìtna 2006 se uskuteèní zápisy dìtí 
do mateøské školy Masarykova. 

Rodièe s dìtmi od tøí do šesti let mohou v uvedených 
dnech pøijít od 10 do 11.30 nebo od 14.30 do 16 
hodin.

Tìžko na cvièišti, lehko na bojišti, øíká se. Zda je to 
vždy pravda, ukážou dubnové pøijímací zkoušky ke 
studiu a nové maturitní zkoušky. V bøeznu 
absolvovala více než stovka uchazeèù o studium 
pøijímací zkoušky naneèisto. Zorganizovalo je gymná- 
zium ve spolupráci se spoleèností SCIO jako urèitý 
bonus pro zájemce o studium. Žáci 5. i 9. tøíd se utkali 
s testy z matematiky a èeského jazyka (devá�áci navíc
i s testem z obecných studijních pøedpokladù). Kromì 
znalostí si mohli provìøit i svou psychickou odolnost 
a poznat atmosféru zkoušek. Mnozí si pochvalovali 
i fakt, že poznali prostøedí školy a profesory, zkrátka, 
že už vìdí, „do èeho jdou“. Zda jsou adepti budou- 
cího studia na gymnáziu skuteènì na vše pøipraveni, 
ukážou ale až pøijímací zkoušky naostro 24. dubna. 
V posledním bøeznovém týdnu se konala také matu- 
rita naneèisto. Podle nových pravidel by mìli ma- 
turovat studenti všech støedních škol už ve školním 
roce 2007/2008. Proto Cermat již nìkolik let pøipra- 
vuje po všech stránkách domyšlenou podobu nových 
maturit, s èástí spoleènou pro všechny støední školy 
(zadávanou ministerstvem školství) a èástí profilovou, 
jejíž obsah záleží na jednotlivých školách. Letošní 
maturity naneèisto probìhly na všech do projektu 
pøihlášených støedních školách podle stejného 
èasového harmonogramu, stanoveného Cermatem. 
Studenti maturitních roèníkù byli testováni ze znalostí 
z èeského jazyka, zvoleného cizího jazyka a mate- 
matiky èi obèanského základu. Výsledky by mìly být 
známy v kvìtnu, ale samozøejmì nejde jen o nì; na 
tomto cvièišti se pøipravují všechny zúèastnìné strany: 
škola s žáky i profesory a pøedevším sám Cermat. Lze 
tedy jen pevnì vìøit, že za dva roky bude všem na 
skuteèném bojišti opravdu lehko.
Významný host
V pondìlí 20. února jsme pøivítali ministra 
zahranièních vìcí ÈR Cyrila Svobodu. Se studenty 
besedoval na téma Blízkého východu, palestinsko-
izraelského konfliktu, terorismu. Z debaty vyplynula 
øada pøekvapivých informací, leckdy úsmìvných, 
leckdy velmi znepokojivých. Význam podobných 
setkání velmi pøesnì vystihl nejaktivnìjší ze studentù, 
Dominik Jandl: „Takovou praxi by mohli zavést 
v pøedvolebním období i ostatní politici. Je to 
mnohem lepší, než se na námìstích sebevìdomì 
poplácávat po zádech.“ 

Gymnázium: 
v bøeznu doèista naneèisto!

Mgr. Naïa Èechmanová

Mgr. Monika Maléøová, Mgr. Jana Paøíková

Zápis 
do mateøské školy

Mgr. Libor Háèek 

Mgr. Vladimír Vízdal 

Mgr. Libor Velièka

Základní škola praktická 
a základní škola speciální

Daniela Brodcová(red)
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Rozhovor
Buïte hrdí na své mìsto, vzkazuje Cyril Svoboda
Ministr zahranièí Cyril Svoboda se narodil v Praze, letos na podzim oslaví padesátiny. Je ženatý, má 
ètyøi syny. Jeho manželka pracuje jako lékaøka. V únoru pøijel do Ostrova, kde uspoøádal besedu se 
studenty ostrovského gymnázia, prohlédl si mìsto a v Kinokavárnì pak odpovídal na dotazy obèanù.

Máte k Ostrovu nìjaký 
osobní vztah?

Jak se díváte na opravy historických 
památek?

Co øíkáte ostrovské architektuøe?

K Ostrovu mám vztah pøímo vøelý. 
Moji rodièe kdysi koupili chalupu 
na Suché nad Jáchymovem a od té 
doby, tedy už pøes ètyøicet let, sem 
jezdím, v posledních letech už s ce- 

lou svou rodinou. Ze Suché jezdíme do Ostrova 
nakupovat, znám dobøe nejen sídlištì, ale i historické 
jádro mìsta. A protože Ostrov znám už øadu let, 
vidím, jak se postupnì promìòuje, mohu srovnávat 
nìkdejší „socialistickou“ úroveò s tou dnešní. Rok od 
roku pozoruji zmìny k lepšímu, a pøitom v tomto kraji 
není takové vylepšování jednoduchou záležitostí. 

Na naše památky se jezdí dívat návštìvníci z celého 
svìta a obdivují je. To je také jedním z hlubších smyslù 
restitucí: majetek dostanou ti, jejichž pøedkové jej 
kdysi spravovali. Pak i oni samozøejmì mají zájem na 
jejich obnovì a údržbì. Péèi o památkové objekty ale 
nemohou plnì zvládnout majitelé sami, proto je 
tøeba, aby se na tom podílela také obec, kraj i stát. 
Spoleènì se tyto budovy zdevastovaly, spoleènì by 
se mìly dát do poøádku.

Historický Ostrov je mimoøádné dílo a v tomto 
projektu je nutné pokraèovat. Mìsto zde udìlalo 
velký kus práce, líbí se mi, že tyto objekty budou 
sloužit všem. Potìšilo mì napøíklad, že klášterní 
kostel poèítá nejen se zøízením muzea, ale budou se 
v nìm také konat výstavy, koncerty a další kulturní 
akce. Zaujalo mì plánované zøízení památníku 
obìtem politiky padesátých let v kapli sv. Floriána, 
pøipomínat tyto vìci je velmi prospìšné a myslím si, 
že u nás se o nich málo mluví. V Nìmecku napøíklad
je návštìva bývalého koncentraèního tábora po- 
vinnou souèástí školní docházky. Ostrovské sídlištì 
vzniklo vlastnì z potøeby ubytovat pracovníky z ura- 
nových dolù. Také tuto architekturu je tøeba uchovat 
a ošetøovat tak, aby zùstala zachována pro budoucí Irena Janeèková

Cyril Svoboda na besedì se studenty 
ostrovského gymnázia.                     

Cyril Svoboda se starostou mìsta Janem Burešem 
krátce po slavnostním obìdì.                                                        

Podveèer patøil besedì Cyrila Svobody s obèany                   

Veškerá média totiž disponují úèinnými prostøedky 
komunikaèní strategie, jejichž cílem je bavit, upoutat, 
informovat a zejména pak zvýšit sledovanost 
zpravodajství, prodejnost tisku, poslechovost rádia 
nebo návštìvnost internetových stránek. Tyto cíle 
nejsou vedeny snahou o nejširší a objektivní infor- 
movanost obèanù, ale snahou o dosažení nejvìtšího 
možného zisku. Nejvýraznìjší je to tam, kde média 
drží soukromý kapitál a zisk je prvoøadým cílem to- 
hoto podnikání. 
Jedinou obranou proti manipulaci je znalost alespoò 
základních manipulaèních technik. Málokdy média 
zveøejní vyloženou lež. Èasto však informace podá- 
vají vytržené z kontextu, neúplné nebo nepøesné. 
Typickou formou manipulace je støíhání odpovìdí 
dotazovaných v televizním zpravodajství. Všímejte si 
odpovìdí, které nekonèí takzvanì do teèky nebo 
blikání v obrazu v prùbìhu odpovìdí. V tisku se ma- 
nipuluje nejèastìji ve formulaci a velikosti titulkù. 
Nadpis èlánku èasto neodpovídá jeho skuteènému 
obsahu. Celkovì bezvýznamný, ale z nìjakého dù- 
vodu preferovaný èlánek se dá „vypíchnout“ tím, že 
se umístí na takové místo stránky, kam padne první 
pohled ètenáøe. Informace, které vydavatel potøe- 
buje zdùraznit, se tisknou na titulní stranì, stejnì jako 
v televizním zpravodajství se tyto zprávy zaøazují na 
zaèátek vysílání. Manipulace v rozhlase se provádí 
napøíklad doslovným opakování zpráv bìhem dne 
nebo zesilováním zvuku na zaèátku reklamního blo- 
ku, což známe také z televize. Média takto vytváøejí 
zkreslený pohled na svìt a drží se pravidla: „Èím vìtší 
vzdálenost, tím vìtší katastrofa“. Divák, ètenáø nebo 
posluchaè se tak cítí ohrožen nepøátelsky se pro- 
jevujícím svìtem. Zprávy o zvíøátkách, ze sportu a na- 
konec i reklama je uvolòujícím pøechodem z fru- 
strace do úlevy. 

Besedy pro studenty
Manipulaèní techniky jsou daleko rozsáhlejší, než 
jsem naznaèil v tomto èlánku. Podrobnìji se tomuto 
tématu budou vìnovat besedy, které pøipravuje 
ostrovský Dùm kultury ve spolupráci s výzkumným 
ústavem pedagogickým v Praze a Vyšší odbornou 
školou žurnalistiky rovnìž z Prahy. Besedy jsou 
urèeny žákùm støedních škol a uskuteèní se v Ostro- 
vì, Karlových Varech, Sokolovì a Chebu. Kromì 
žákù a moderátora se besed zúèastní také zástupci 
médií a politikù. V posledních letech se klade velký 
dùraz na budování a technické zvládnutí komu- 
nikaèních technologií. Jejich rozvoj otevøe nový 
prostor pro šíøení velkého množství nejrùznìjších 
informací. To je, dle mého názoru, dùvod pro 
zavedení mediální výchovy, jejímž cílem není proti 
médiím bojovat, ani vzbuzovat strach. Jde o to 
médiím rozumìt, umìt si vybrat, nauèit se média 
využívat pro svoji potøebu a nenechat se pohltit jejich 
bezbøehou nabídkou.

Nenechte se manipulovat
Jedním z tradièních témat Dìtského filmového
a televizního festivalu Oty Hofmana v Ostrovì je 
takzvaná mediální výchova. Dìtská média jsou 
souèástí festivalu øadu let a zejména ve dvou 
posledních je kladen dùraz nejen na technickou 
zruènost, ale pøedevším na schopnost dìtí nauèit 
se médiím rozumìt a nenechat se manipulovat. 

Ing. Marek Poledníèek, øeditel DK Ostrov

Foto: Walburga Mikešová

Foto: Archiv Gymnázia Ostrov

 Foto: Stanislav Hoøínek

generace. S postupem èasu z ní bude èím dál vìtší 
unikát.

Besedoval jsem tam na téma problematiky Blízkého 
východu, Izraele a Palestiny a musím øíct, že ostrovští 
studenti mì mile pøekvapili. Podle toho, jak a na co se 
ptali, usuzuji na jejich široký rozhled i na vysokou 
úroveò celého gymnázia.

Buïte hrdí na své mìsto a kraj, ve kterém žijete! 
Nejvìtší prospìch vznikne nejen pro vás, ale i pro 
celou zemi, když budete neustále zušlech�ovat své 
prostøedí, když budete patrioty a nevzdáte úsilí 
vylepšovat své okolí.

Jaký dojem máte z ostrovského 
gymnázia?

Co byste vzkázal Ostrovanùm?
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K I N O K A V Á R N A DUBEN
KINOKAVÁRNA OD 15.00 HODIN
nedìlní promítání pro dìti

CO PØIPRAVUJEME V KINÌ 
NA KVÌTEN?

PÙJÈOVNA DVD
Domu kultury Ostrov

Novinky na DVD

KINOKAVÁRNA OD 17.30 HODIN
Zaèátky pøedstavení v 17.30, není-li uvedeno jinak

KINOKAVÁRNA OD 20.00 HODIN

Zaèátky pøedstavení ve 20.00, není-li uvedeno jinak 

Zaèátky pøedstavení v 15.00, není-li uvedeno jinak

Pondìlí - sobota                8.00 - 21.00 
Nedìle    9.00 - 11.00    16.00 - 21.00

Pùjèovna DVD otevøena:

Každá desátá výpùjèka zdarma, VHS do 30 Kè

ØÍŠE VLKÙ
Jean Reno v kriminálním filmu.
ZNÁ JI JAKO SVÝ BOTY
Cameron Diaz se pøedstavuje v nové komedii. 
Pøítelkynì, rivalky, sestry.
ANDÌL PÁNÌ
Pøichází nová èeská pohádka režiséra Jiøího Stracha.
STRAŠPYTLÍK
I malé kuøe mùže dokázat velké vìci.
ŠTÌSTÍ
Dojemný pøíbìh o køehkém vztahu dvou mladých 
lidí
TAJEMNÝ LET
Jodie Foster v novém psychologickém thrilleru
PAN BOŽSKÝ
Nepropásne Jean toho pravého?
JESKYNÌ
Do nìkterých míst by èlovìk nemìl chodit.
SVÌTLO VE TMÌ
Strach se skrývá mezi stíny.
MOJE VELKÁ INDICKÁ SVATBA
Komedie o tom, jak provdat ètyøi krásné dcery do 
bohatých rodin.
ÈERNÝ ÚSVIT
Pøed svítáním je vždycky nejvìtší tma.

2. nedìle
72 minut, vstupné: 35 Kè, pøístupný dìtem a rodièùm

Komedie vypráví o tom, jak tøi chlapi zvládají domácnost.

9. nedìle 
85 minut, vstupné: 35 Kè, pøístupný dìtem a rodièùm

Animovaná pohádka využívá motivy populárního televizního 
seriálu. Èeská verze

16. nedìle 
75 minut, vstupné: 25 Kè, pøístupný dìtem a rodièùm

Pásmo pohádek pro nejmenší diváky

23. nedìle 
78 minut, vstupné: 35 Kè, pøístupný dìtem a rodièùm

Bylo nebylo v prehistorickém svìtì pøed 20 tisíci lety... 
Èeská verze

30. nedìle 
140 minut, vstupné: 35 Kè, pøístupný dìtem a rodièùm

Poèátky legendy o tajemném Batmanovi… 
Èeské titulky

PÁNSKÁ JÍZDA

KOUZELNÝ KOLOTOÈ

TISÍC A JEDNA NOC

DOBA LEDOVÁ

BATMAN ZAÈÍNÁ

1. a 2. sobota a nedìle, 75 minut, èeská verze, premiéra
Vstupné: 65 Kè, mládeži pøístupný

Animovaná pohádka, v níž se po více než šedesáti letech znovu 
setkáváme s Bambim a dalšími nezapomenutelnými zvíøátky. Hravý 
srneèek a jeho královský otec spoleènì zdolávají nelehký úkol: najít 
k sobì cestu a vytvoøit rodinu. 
Produkce: USA. Žánr: animovaná pohádka

6. až 8. ètvrtek až sobota, 118 minut, èeské titulky, 

premiéra
Vstupné: 60 Kè, do 12 let nevhodný

Pøíbìh o dvou legendárních bratrech nìmeckého pùvodu, nyní 
nazvaných Jake a Will, kteøí cestují od vesnice k vesnici a sbírají 
tajemné kletby. Budou však potøebovat notnou dávku odvahy, 
když se osobnì støetnou se skuteènými èarodìjnými stvùrami 
a zaøíkávadly. Produkce: USA / ÈR. Žánr: komedie, dobrodružný, 
fantazie, thriller

9. nedìle, 123 minut, èeské titulky, premiéra
Vstupné: 55 Kè, mládeži pøístupný

Nejhorší je, když nìkoho k smrti nenávidíte a zároveò bez nìj 
nemùžete být. Jeden z nejètenìjších a nejoblíbenìjších knižních 
bestsellerù se vrací na filmové plátno. Snová výprava do Anglie 
konce 18. století s hvìzdným obsazením, okouzlující kamerou 
a nesmrtelným pøíbìhem dokáže alespoò na dvì hodiny zpomalit 
zbìsilé tempo moderní doby. 
Produkce: Velká Británie. Žánr: romantický

13. a 14. ètvrtek a pátek, 90 minut, premiéra
Vstupné: 70 Kè, mládeži pøístupný

Ètyøi zbrusu nové pohádky „pro chytré dìti a chytré dospìlé“ 
z oblíbené knihy Jana Wericha. Moøe, strýèku, proè je slané?, Tøi 
sestry a prsten, Hrbáèi z Damašku, Paleèek. 
Produkce: ÈR. Žánr: rodinný animovaný film

15. a 16. sobota a nedìle, 90 minut, èeské titulky, 

premiéra
Vstupné: 70 Kè, mládeži pøístupný

Peníze nebo život! Dicku Harperovi (Jim Carrey) se koneènì 
vyplácí roky jeho tvrdé práce: je povýšen na viceprezidenta 
spoleènosti Globodyne. Po jednom dni v nové pozici je však 
spoleènost potopena ekonomickou katastrofou a èerný Petr 

BAMBI 2

KLETBA BRATØÍ GRIMMÙ

PÝCHA  A PØEDSUDEK

FIMFÁRUM 2

FINTY DICKA A JANE

Doba ledová 2
Karcoolka 
Úèastníci zájezdu

28. a 29. pátek a sobota, 125 minut, èeské titulky 

premiéra
Vstupné: 60 Kè, do 12 let nevhodný

Film navazuje na první díl, který si získal v evropském kontextu 
velmi dobrý zvuk. Svìží romantická komedie s velmi kvalitním 
mezinárodním obsazením dává najevo svùj velký potenciál. 
Studentské èasy skonèily, zaèíná život . 
Produkce: Francie / VB. Žánr: romantická komedie

ERASMUS 2

1. sobota, 107 minut, èeské titulky, premiéra
Vstupné: 65 Kè, pro dìti do 12 let nevhodný

Byla to pøitažlivost, témìø osudová… Charles Schine (Clive Owen) je 
jen dalším èlovìkem z Chicaga, který každé ráno bìží na vlak v 8.43, 
aby se dostal vèas do práce. Když jej ale jednou nestihne a díky 
tomu se setká s Lucindou Harris (Jennifer Aniston), jeho život se 
nenávratnì zmìní. 
Produkce: USA. Žánr: drama / thriller
 

7. a 8. pátek a sobota, 102 minut, èeské titulky, premiéra
Vstupné: 60 Kè, mládeži nepøístupný

Celosvìtový úspìch filmu SAW pøedurèil jeho pokraèování. Do 
nevábné místnosti tvùrci umístili hned osm lidí… Když se probudí, je 
jim opìt pøednesena premisa: ten, kdo zabije ostatní, zaslouží si žít. 
Produkce: USA. Žánr: thriller / horror

14. a 15. pátek a sobota, 145 minut, èeské titulky, 

premiéra
Vstupné: 70 Kè, mládeži do 12 let nevhodný

Pøíbìh filmu, který je zasazen do tajemného a exotického svìta, 
jenž si dodnes uchovává své kouzlo, se odehrává v letech pøed 
druhou svìtovou válkou. Malá japonská holèièka je odtržena od 
svých chudých rodièù, aby pracovala jako gejša. Vyroste v legen- 
dární gejšu Sayuri. Okouzlí nejmocnìjšího muže své doby, avšak 
sužuje ji tajná láska k jinému, který je mimo její dosah. 
Produkce: USA. Žánr: romantické drama

21. a 22. pátek a sobota, 92 minut, èeské titulky, premiéra
Vstupné: 60 Kè, mládeži nepøístupný

Tom Sall zmaøí loupež ve svém bistru, èímž zachrání mnohé ze svých 
zákazníkù i pøátel. V sebeobranì dva z hledaných kriminálníkù 
zabije. Je prohlášen za hrdinu. Ve mìstì se však objeví tajemný 
a nebezpeèný muž, který tvrdí, že Tom mu v minulosti ukøivdil…
Produkce: USA. Žánr: thriller

HRA S NEVÌROU

SAW 2

GEJŠA

DÌJINY NÁSILÍ

zùstává v ruce Dickovi. Dick a jeho žena Jane s hrùzou sledují, jak z 
jejich života postupnì mizí pompézní dùm na pøedmìstí, luxusní 
auta i pøátelé z vyšší spoleènosti… 
Produkce: USA. Žánr: komedie

20. a 21. ètvrtek a pátek, 95 minut, èeské titulky, premiéra
Vstupné: 70 Kè, do 18 let nepøístupný 

Pøíbìh dvou kamarádù z americké vysoké školy, kteøí se v touze po 
netradièních zážitcích vydají na cestu napøíè Evropou s tím, že pokud 
jim zùstane místo vzpomínek jen jedno obrovské okno, nebude je 
to nijak zvláš� mrzet. Zdánlivì pohodový bìh událostí však brzy 
vystøídá kruté procitnutí. Oba cestovatelé si uvìdomí, že se rychle 
noøí do èím dál dìsivìjší situace, která je stejnì nebezpeèná a temná 
jako nejzvrácenìjší zákoutí lidské duše. 
Produkce: USA. Žánr: horor

22. a 23. sobota a nedìle, 117 minut, repríza
Vstupné: 55 Kè, mládeži pøístupný

Pøíbìh èerné vánoèní komedie se odehrává v rozvìtvené rodinì 
Mukových. Náhlá možnost zbohatnutí je jakýmsi spouštìcím 
momentem pro øadu osudových událostí, které jednotlivé èleny 
rodiny trochu svedou z nastoupených cest. 
Produkce: ÈR. Žánr: komedie

27. ètvrtek, 92 minut, èeské titulky, premiéra
Vstupné: 60 Kè, mládeži pøístupný

Inspektor Jacques Clouseau (Steeve Martin). Jméno, které 
vzbuzuje hrùzu ve všech zloèincích svìta a také ve všech ostatních 
lidech, kteøí mìli tu èest se s ním setkat. Dùležité je, že i pøes 
ponìkud neortodoxní a èasto udivující metody se mu pokaždé 
podaøí sobì vlastním neodolatelným zpùsobem vyøešit i ten 
nejrafinovanìjší zloèin. Aspoò dosud tomu tak bylo… 
Produkce: USA. Žánr: komedie

28. až 30. pátek až nedìle, 104 minut, premiéra
Vstupné: 80 Kè, mládeži pøístupný

„Hledám roštìnku. Zn.: Na pokusy“. Letní teenagerská komedie 
režiséra Karla Janáka s Vojtou Kotkem a Jirkou Mádlem v hlavních 
rolích. Raf�áci jsou komedií pro mládež, teenagery, ale svoje si 
v nìm najde i generace jejich rodièù, kterým se po bezstarostnosti 
prvních lásek už jen stýská. 

HOSTEL

DOBLBA

RÙŽOVÝ PANTER

RAF�ÁCI
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DUBEN
Program Domu kultury

18. dubna 19.30 hod., divadelní sál DK Ostrov
Neil Simon

Hrají: David Prachaø (George Schneider), 
David Matásek (Leo Schneider), 
Valerie Zawadská (Jennie Maloneová),
Martina Hudeèková (Faye Medwicková)
Režie: Petr Hruška
Konverzaèní komedie, která dovede s nadsázkou,  
humorem a lehkostí hovoøit o nejbolestivìjších momentech 
lidské existence. 
Vstupné:  240, 220, 190, 150 Kè

25. dubna 17.00 hod., T-klub DK Ostrov

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

27. dubna 18.00 hod.,  Dùm kultury Ostrov

DUB vás zve na filozofické zamyšlení v rámci cyklu 
„Tvore lidského stupnì, staò se èlovìkem!“ 
Vstupné: 40 Kè

DRUHÁ KAPITOLA

TANEÈNÍ PODVEÈER

TOMÁŠ PFEIFFER

Pátek 31. bøezna 
Zahájení, první pøedstavení:

16.30 
Autorská práce souboru podle povìsti Zdeòka Šmída

HANS HEILING
Za oponou 
18.00   
Nikolaj Tichonov, Michail Šolochov, Lev Nikolajeviè 
Tolstoj

KONÌ
Za oponou
20.30 
K. H. Mácha

VEÈERNÍ MÁJ
Za oponou 

 

Sobota 1. dubna 

9.30 
Zdenìk Plachý, Jiøí Šimáèek

NEPOHODLNÝ INDIÁN
Za oponou
11.00 
Autorská práce souboru

KOLÁŽ SLEDOVANOSTI
Kinokavárna 
13.00 
Tom Stoppard

SKUTEÈNÝ INSPEKTOR REX
Za oponou 
15.30 
Jiøí Reichel podle Leonida Andrejeva

FIXNÍ IDEA
Za oponou 
18.30 
Jean Genôt

BALKÓN
Za oponou 
20.35 
autorská práce souboru

PRÁVÌ TEÏ A ZROVNA TAKHLE
Za oponou 

Nedìle 2.dubna 2006  

9.30

OSTROV ALBA
Za oponou 
13.00 

V BLUDIŠTI MÉHO SRDCE
MINIDIVadélko ZUŠ 
14.00 

V BLUDIŠTI MÉHO SRDCE
MINIDIVadélko ZUŠ 

15.30  Závìr pøehlídky, T klub Ostrov

Divadlo z chodby Aš

Studio Divadla Dagmar Karlovy Vary

HOP-HOP ZUŠ Ostrov

ŠTACE Kaznìjov

Pachýø Paèejoff

Amatérský guláš

Zamraèené dìti Plzeò

Rámus Plzeò

4 Improverti Plzeò

 EVRYBÁBY Plzeò

HOP-HOP ZUŠ Ostrov

HOP-HOP ZUŠ Ostrov

ZÁPADOÈESKÁ 
OBLASTNÍ PØEHLÍDKA 
MLADÉHO 
A STUDENTSKÉHO 
DIVADLA 
OSTROV 2006

17. kvìtna, 19.30 hod., divadelní sál DK Ostrov
Aldo Nicolaj

Vìèný manželský trojúhelník, komedie o dvou dílech

Osoby a obsazení: 

Josef Carda (Prokop), Jana Švandová (Eva), 
Rudolf Hrušínský (Mario)
režie: Jiøí Menzel

Jsou-li dva, mùže se zrodit láska. Vstoupí-li mezi nì 
tøetí, vznikne drama. Vážné nebo smìšné, èasto  
obojí, støídavì i souèasnì. Bylo-li nejèastìjším námì- 
tem staré komedie namlouvání s pøekážkami, nejèas- 
tìjším námìtem mìštácké komedie (od jejích výšin 
až po pokleslý bulvár) se stává manželská nevìra 
a nejèastìjším situaèním schématem trojúhelník, ne- 
jen ve dvou základních variantách (dva muži a jedna 
žena, dvì ženy a jeden muž), ale i v rùzných rafino- 
vaných kombinacích (ètyøúhelník, pìtiúhelník, spoj- 
jení dvou trojúhelníkù apod.). Èastým používáním se 
ovšem trojúhelník opotøeboval a jeho souèasným 
autorským uživatelùm nezbývá, než pracnì hledat 
dosud nevyèerpané možnosti. Italskému dramatiko- 
vi Aldovi Nicolajovi se v komedii Nebyla to Pátá, 
byla to Devátá (rozumìj: nikoli Beethovenova Osu- 
dová symfonie, ale poslední Devátá s Ódou na ra- 
dost) podaøilo objevit možnost vskutku originální, ba 
senzaèní. Øíci jakou zde nelze (jako se u detektivky 
nesluší prozradit, že vrahem je zahradník).

NEBYLA TO PÁTÁ, BYLA TO DEVÁTÁ 

29. dubna 15.00 hod., divadelní sál DK Ostrov
Pohádka Divadelní scény DK Ostrov

režie: Jan Mareš, Lenka Novotná
hudba: Veronika Savincová, výprava: Jan Istrate
Hrají: Blanka Sýkorová, Václav Novotný, Milan 
Matìjka, Jan Mareš
Vstupné: 25 Kè

ÈERT TO NEMÁ NIKDY LEHKÉ

2. dubna 17.00 hod., Stará radnice Ostrov

Vstupné na výstavu a vernisáž: 10 Kè
Konec výstavy: 28. dubna

9. dubna 10 až 17 hod., hala DK  a klubovna è. 8. 

KERAMICKÉ SDRUŽENÍ GEORGE 
OHRA

PØEDVÁDÌNÍ ØEMESEL 
S VELIKONOÈNÍ TÉMATIKOU

Zmìna programu vyhrazena!

PØIPRAVUJEME 
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Kultura
Základní umìlecká škola

31. bøezna až 2. dubna
Pøehlídka studentského divadla: soubor HOP-HOP 
Ireny Konývkové s pøedstaveními Veèerní máj 
(v pátek 31. 3. ve 20.30 hodin v Domu kultury Za 
oponou) a V bludišti mého srdce 
(2. 4. ve 13.00 a 14.00 hodin v MINIDIVadélku). 
4. dubna, sál ZUŠ 
Interní koncert, zahrají žáci hudebního oboru.
6. dubna, T klub Domu kultury Ostrov
O rok starší. Zahraje orchestr Swing Band Jaroslava 
Chmelíka a soubory PÍSK-PÍSK pod vedením 
Vlastislava Mareše.
7. dubna 17.00 hod., MINIDIVadélko ZUŠ 
Tak by to øekl Hamlet, kdyby nebyl princ. Dvì pøed- 
stavení souboru Na poslední chvíli Lucie Velièkové.
20. dubna, sál ZUŠ
Interní koncert, zahrají žáci hudebního oboru.
20. dubna 18.00 hod., Stará radnice
Koncert Petry Vašèilkové, žákynì Iriny Širokoj.
22. dubna 9.00 až 15.00 hod., Dùm kultury 
Ostrov  
Celostátní pøehlídka dìtské recitace, oblastní kolo. 
24. dubna 18.00 hod., Stará radnice
Co na to máma a táta. Zahrají èlenové rodin a jejich 
pøíbuzní.

Upozornìní : 
Stále probíhá výstava k 50 letùm založení ZUŠ 
v Galerii výtvarného oboru Masarykova 719.

Podìkování 
Z krajské soutìže ZUŠ v Chebu si naši žáci pøivezli tato 
ocenìní: 
Bicí: Jonáš Konývka, Petr Tyr 1.místo, Zdenìk 
Konývka 2. místo
Hra na trubku: Jan Adamoviè 2. místo
Hra na flétnu: Tereza Reichmannová a Jitka 
Tomanová, Èestné uznání
Hra na klarinet:  Jakub Douda  2. místo, Martina 
Jílková 3. místo
Hra na saxofon: Zdenìk Konývka  1. místo 
s postupem do ústøedního kola (absolutní vítìz), 
Jan Hynek 1.místo, Michala Dragounová, Martina 
Jílková a Antonín Kandrik 2. místo.

Ocenìní poroty za pedagogickou práci získal 
Vlastislav Mareš. Podìkování též patøí všem, kteøí se 
podíleli na  pøípravì žákù: Barbora Boèková, Marta 
Starková, Dagmar Tölgová, Jiøí Klauko, František 
Zeman, Alexandr Š�astný, Jaroslav Chmelík a Vlasti- 
slav Mareš. 

Spoleènost George Ohra sdružuje mladé výtvarníky 
pod vedením keramika Ivana Hostaši. Její èinnost 
odstartoval pøed dvìma roky bubeník Pavel Fajt hrou 
na keramické mísy na první spoleèné výstavì. 
Následoval spoleèný projekt pro Svìtovou výstavu 
keramiky Mino v Japonsku, znovuobjevení keltské 
mohyly ve Starém Plzenci Václavem Cílkem, 
Keramické symposium na zámku v Nebílovech ad. 
Posledním poèinem byla výstava v pražské galerii 
Pyros. George Ohr se nestal patronem plzeòské 
spoleènosti náhodou. Jako mnoho jiných velkých  
umìlcù zemøel nedocenìný (1918). Dnes je však díky 
avantgardnímu a osobitému pøístupu k tvorbì ozna- 
èován jako zakladatel moderní keramiky. Originální 
pøístup je také krédem sdružení George Ohra. Èlenky 
Kristýnka Bobková, Dáša Štrosová, Hanka Krsòá- 
ková, Veronika Obrazová a Lenka Sýkorová jsou 
studentky èi absolventky škol umìleckého zamìøení, 
Ivan Hostaša, zakladatel spoleènosti, se keramice 
vìnuje celý život. Je pøedsedou Unie výtvarných 
umìlcù plzeòské oblasti. Získal tvùrèí stipendium 
v evropském keramickém centru v Holandsku, Plzeò 
zdobí jeho deset metrù vysoký keramický maják 
(Guinessova kniha rekordù), na svìtové výstavì 
keramiky Mino v Japonsku byl ocenìn a zaøazen do 
prestižního katalogu. Velké zkušenosti s technologií 
a pálením mu umožòují vydávat se neobvyklými 
cestami  k realizaci zajímavých keramických objektù. 
Ostrovská výstava prezentuje èleny spoleènosti 
nejen jako keramiky, ale výtvarníky jako takové. 
Vystaveny budou kromì keramické tvorby i kresby, 
grafiky a malby. Vernisáž je na Staré radnici 2. dubna 
v 17 hodin, výstava potrvá do 28. dubna 2006.

Hudební klub v nových prostorách umožòuje 
pùjèování CD, LP a MC pro milovníky všech hu- 
debních žánrù. V hudebním oddìlení najdete i èa- 
sopisy a knihy s hudební tematikou, k dispozici jsou
 i ètyøi poslechová místa. Otevøeno je každé pondìlí 
a ètvrtek od 13 do 18 hodin.

Mìstská knihovna dìkuje všem sponzorùm a dár- 
cùm, kteøí pøispìli ke zdárnému prùbìhu a zabez- 
peèení všech akcí, poøádaných v rámci celostátní akce 
Bøezen, mìsíc internetu. 

Ve støedu 12. dubna v 17 hodin se koná pøednáška 
Mgr. Zdeòky Èepelákové, Promìny kláštera.
Ve støedu 26. dubna v 17 hodin se koná pøednáška 
astrologa Milan Gelnara, Astrologie a lidské vztahy. 

Harmonikáø Nikolaj Dorogovcev a klavíristka Irina 
Širokaja zahráli koncem února s velkým úspìchem na 
Staré radnici témìø dvì desítky klasických skladeb 
svìtových autorù, mezi nimiž byly napøíklad Montiho 
Èardáš, Bachova Toccata d-moll, Fibichùv Poem 
a mnoho dalších. V nìkterých skladbách je dopro- 
vázela na housle jejich dcera, která je také jejich 
žaèkou. Koncertu byl pøítomen kromì jiných hostù 
také místostarosta Milan Matìjka.

Mìstská knihovna 
v dubnu 

Mgr. Irena Leitnerová

Keramická spoleènost 
George Ohra

Jaroslava Rošková

Nezapomeòte poslat do soutìže fotografie v tìchto 
kategoriích: Architektura mìsta Ostrova, Mìstská 
zátiší z Ostrova, Krajina a okolí Ostrova. Podrobnosti 
si pøeètìte v minulém (bøeznovém) èísle OM. 
Vstupní formuláøe budou ještì k dispozici v Info- 
centru v DK až do uzávìrky, která je 15. kvìtna 2006. 

Fotosoutìž Jak vidím Ostrov 

(red)

Rodinný koncert

(jan)

Obracíme se na širokou ostrovskou veøejnost s na- 
bídkou rozšíøit øady našich èlenù, pìvcù a pìvkyò, 
v komorním smíšeném sboru Orbis pictus Ostrov. 
Zkoušíme dvì hodiny týdnì, vždy v úterý od 16.30 
hodin v Základní škole Klínovecká. Pøijïte se ne- 
závaznì podívat na jednu z našich zkoušek, upøímnì 
se na vás tìšíme! 
Vystoupení
22. dubna v 17 hodin vystoupí sbor Orbis pictus 
v kostele ve Staré Roli na charitativním koncertì ve 
prospìch vesnièky SOS v Doubí.

Orbis pictus hledá zpìváky

Mgr. Lenka Kozohorská, umìlecká vedoucí OP

Výchovný koncert se známou jazzovou umìlkyní 
Janou Koubkovou uspoøádalo ostrovské gymnázium 
zaèátkem února. V divadelním sále Domu kultury 
seznámila zpìvaèka posluchaèe s jazzovými styly od 
prvotních spirituálù pøes blues, rap a další žánry až po 
dnešek, pøièemž se nejdéle zastavila u svého oblí- 
beného scatu, který sama nejèastìji ve svých vystou- 
peních používá. Za doprovodu saxofonu, klavíru, 
baskytary a bicích pøedvedla z každého žánru ukázku 
a vyzvala studenty, aby spolupracovali, takže se chví- 
lemi v sále ozýval zpìv i rytmické tleskání divákù.

Jana Koubková 
zpívala ostrovským studentùm

Foto: Irena Janeèková 
Jednoho z gymnazistù Jana Koubková pøemluvila, aby na jevišti 
pøedvedl, jak umí rapovat.                             

Dùm kultury Ostrov vyhlašuje výtvarnou soutìž pro 
dìti: mají nakreslit nebo jinak vytvoøit kytièku pro 
maminku. Výsledky své práce mohou žáci nebo jejich 
uèitelé nosit do Informaèního centra v Domì kultury. 
Dìti musí svá díla podepsat, napsat svùj vìk a školu na 
pøední stranu práce, nebo ji opatøit štítkem. Hodnotit 
bude tøíèlenná odborná porota podle sestavených 
kategorií. Výtvarné práce je tøeba odevzdat 
nejpozdìji do 28. dubna 2006. Souèástí soutìže bude 
i slavnostní vyhlášení s programem pro maminky 
14. kvìtna od 16.00 hodin.

Výtvarná soutìž 
Kytièka pro maminku

(JR)

(jan)

poboèka Galerie umìní Karlovy Vary
Zahájení výstavní sezóny
ètvrtek 27. dubna 2006 v 17 hodin
Milena Dopitová: Sixtysomethings
Tématika stáøí a jeho promìn v originálním multi- 
mediálním projektu mladé autorky
Walcha, mìsto umìní: Souèasná australská grafika
Prezentace exotického a námìtovì rozmanitého 
souboru sedmi souèasných australských grafikù
Pamìtní síò Mìsta Ostrova (stálá expozice)

Letohrádek Ostrov

(rep)

Jaroslav Chmelík
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Brzy docházelo k napjatým vztahùm a to jak mezi  
panovníkem a zástupci šlechty, tak mezi dvìma 
tábory šlechty samé a zanedlouho také mezi králem 
a královnou Eliškou, která rozhodnì zastávala abso- 
lutní moc èeského panovníka a stavìla se proti ja- 
kýmkoliv ústupkùm. Protože v období neschopných 
panovníkù došlo k zastavení øady královských statkù 
a hradù i uchvácení ziskù z tìžby støíbra šlechtou, 
usilovali královi rádci úspìšnì o restituci královského 
majetku i o zajištìní dalších práv krále ve prospìch 
královské pokladny. Jan Lucemburský pøijal 7. února 
1311 korunu èeského krále z rukou Petra z Aspeltu, 
arcibiskupa mohuèského, jemuž bylo podøízeno  
pražské a olomoucké biskupství. Následovalo tažení 
na Moravu, která byla èeskému králi navrácena 
z dosavadní zástavy a která tehdy velmi trpìla øádì- 
ním loupeživých rytíøù. Jejich tvrze byly likvidovány 
a zajištìna bezpeènost obchodních cest. Jako v Èe- 
chách, tak i na Moravì vydal král 18. èervna 1311 
inauguraèní diplom, týkající se moravské šlechty 
a jejích práv.

K takto spletitým pomìrùm v èeském království 
pøibyly i zmìny evropské. Janùv otec, øímský král 
Jindøich VII., se po mnoha protivenstvích ze strany 
papeže, francouzského krále i øady italských mìst 
domohl císaøské koruny. V èervnu 1312 byl koru- 
nován, ale jen v øímské lateránské bazilice, a o rok 
pozdìji, 24. srpna 1313, zemøel pøed Pisou v zách- 
vatu zimnice. Nesetkal se již se svým synem, který mu 
vytáhl na pomoc teprve v polovinì èervence, po 
narození své první dcery Markéty. Jan Lucemburský 
se v nastalé situaci zaèal sám ucházet o císaøskou 
korunu, ale mìl silné konkurenty, pøedevším horno- 
bavorského vévodu Ludvíka z rodu Wittelsbachù 
a rakouského vévodu Fridricha Slièného; oba byli 
starší a oba svùj nárok tvrdì prosazovali. Èeský král 
se, s ohledem na zajištìní svého úøadu, pøiklonil na 
stranu Ludvíka Bavorského, který byl v øíjnu 1314 
skuteènì zvolen øímským císaøem. Nicménì 
souèasnì s ním, ale v Bonnu,  byl na císaøe pomazán 
i Habsburk Fridrich Slièný. Promyšlené jednání vy- 
neslo èeskému králi „velké privilegium“ øímského 
císaøe Ludvíka, potvrzení všech práv vèetnì práva na 
polskou korunu a zástavu Chebska i zaplacení ne- 
malých nákladù, spojených s úèastí na volbì. 
Èeskému králi a lucemburskému hrabìti, teprve 
osmnáctiletému Janovi, se tehdy otevøela možnost 
zasahovat do celoevropské politiky a využívat diplo- 
maticky rozštìpení císaøské hodnosti k posílení 
vlastní autority i významu èeského království. 
Nesetkal se však s pochopením u èeské šlechty, která 
zaznamenávala pøedevším velké výdaje, s tìmito 
aktivitami spojené, a donutila krále alespoò k pro- 
puštìní obou cizích rádcù. Byl to zaèátek dalších støe- 
tù a ústupkù ze strany krále, dramatických rozchodù 
a opìtného sbližování s pøedstaviteli šlechty i k roz- 
vratu manželství. Když se 14. kvìtna 1316 narodil 
vytoužený syn Václav (pozdìji Karel), situace se na 
èas uklidnila, ale již o rok pozdìji se královna Eliška 
v dùsledku neustálých rozbrojù a podezøívání, ži- 
veného jejími protivníky z øad šlechty, uchýlila i s dìt- 
mi Markétou, Jitkou a Václavem na hrad Loket. 

Situace v Evropì

Zaèátek vlády Jana Lucemburského v èeských zemích

Mgr. Zdeòka Èepeláková

Mocensko politické vztahy v zemi, které mìl ètrná- 
ctiletý král vládnout, se podstatnì lišily od tìch, které 
poznal v rodném Lucembursku, u francouzského 
královského dvora i pøi diplomatických jednáních 
svého otce, øímského krále. Stát za vlády posledních 
Pøemyslovcù, Pøemysla Otakara II. (1253 až 1278), 
Václava II. (1283 až 1305) a Václava III. (1305 až 
1306) dosáhl vrcholu hospodáøského rozvoje. Pøi- 
spìla k tomu kolonizace za vlády Václava II. S kolo- 
nisty z Chebska, Frank a Bavor, osídlujícími pøíhra- 
nièní, dosud pustá území s neprostupnými hvozdy, se 
zde stále více uplatòovaly nové zpùsoby obdìlávání 
pùdy. Kluèením, žïáøením i vysoušením bažin byla 
získávána stále nová úrodná pole a pøibývaly nové 
vsi. Na Ostrovsku o jejich poètu svìdèí dlouhá øada 
jejich nìmeckých názvù, konèících na -grün, tedy 
plánovitì „na zelené louce“ zakládaných sídel. Použí- 
vání pluhù, bran i železného polního náøadí vedlo 
k lepšímu využití pracovních sil a k vyšším výnosùm. 
Z pøebytkù zemìdìlské produkce vyplynula i potøeba 
obchodu, nová zemìdìlská technika si vyžádala rùst 
øemesel. V kolonizovaných oblastech pøevládaly brzy 
penìžní dávky nad odvádìním naturálií (obilí, do- 
bytka atd.), svá pevná pravidla dostávaly i vztahy mezi 
venkovskými poddanými a majiteli pùdy. K bohatnutí 
státu pøispívala významnì také tìžba støíbrné rudy 
v Kutné Hoøe a Jihlavì. Všechna moc v zemi i vlast- 
nictví pùdy náleželo panovníkovi, který poskytoval 
jen malou možnost uplatnìní zemské šlechtì v oba- 
vì, že by mohla získat podíl na politické moci ve státì. 
K systému vlády stavovské monarchie, pøi níž se 
politická moc panovníka opírala o hospodáøskou sílu 
šlechty a mìst, tak jak se tento vztah rozvíjel v západní 
Evropì, v pøemyslovském státì nedošlo. Nìkolik 
mocných šlechtických rodù v èele s Jindøichem z Lipé 
a Janem z Vartemberka získávalo v èeských zemích 
politickou moc pøedevším v pøechodném období 
vlády Rudolfa Habsburského a Jindøicha Korutan- 
ského (1306 až 1310).

Zápas o moc
Èeská šlechta spoléhala na mládí a nezkušenost 
nového krále a vyžadovala od nìho bezprostøednì 
po osvobození Prahy, již v prosinci roku 1310, tzv. 
inauguraèní diplom, dokument, který by urèil roz-  
dìlení ústøední moci ve státì mezi panovníka 
a šlechtu. Všechny požadavky šlechty, èasto velmi 
omezující královskou moc, král (zøejmì na dopo- 
ruèení svých rádcù) nepøijal a  potvrdil jen její dosa- 
vadní práva a svobody. Vznesené požadavky se týka- 
ty jak vojenské povinnosti šlechty, tak berních a dì- 
dických práv, ale hlavnì zákazu uvádìt cizince do 
zemských úøadù, byly tedy namíøené proti královým 
rádcùm. Jan Lucemburský však nebyl jen èeským 
králem, ale zároveò i vládnoucím hrabìtem Lucem- 
burským a generálním vikáøem svaté øíše øímské, což 
zakládalo jejich pøítomnost u jeho dvora.

Stálá expozice vévodù sasko-lauenburských 
a markrabat bádenských v kapli sv. Anny, Po- 
høebním mauzoleu vévodù sasko-lauenbur-
ských a markrabat bádenských

Posvátný okrsek v Ostrovì se znovu zvedá z prachu 
a zapomnìní. Opìt vychází slunce nad bývalou pia- 
ristickou kolejí. Konvent koleje je již opraven, kaple 
Panny Marie Einsiedelnské nabyla vzorným restau- 
rováním svého pùvodního velkolepého vzhledu. Zá- 
chranné práce v areálu budou pokraèovat konzervací 
konventního kostela Zvìstování Panny Marie, obno- 
vou kaple sv. Floriána jako památníku násilí v Ostro- 
vì a na Ostrovsku a rekonstrukcí kaple sv. Anny, 
bývalého Pohøebního mauzolea vévodù sasko-
lauenburských a markrabat bádenských. Právì tato 
stavba je jednou z nejcennìjších architektonických 
památek celého souboru, zvaného Posvátný okrsek. 
Jde o první, tedy nejstarší barokní centrální stavbu 
v èeských zemích. 
Pohøební mauzoleum se zde rozhodl postavit ještì 
pøed koncem tøicetileté války pro sebe i pøíslušníky 
èeské linie rodu vévoda Julius Jindøich Sasko-
Lauenburský. Vybral si k tomu odlehlé místo za 
zámeckou zahradou, symbolizující opaèný stav k ráji 
pozemské radosti, jež poskytovala zámecká zahrada. 
Kaple byla situována k protilehlému nároží zahrady, 
než je høbitovní kostel sv. Jakuba, ale v pøímé po- 
hledové ose od farního kostela sv. Michaela. Julius 
Jindøich byl také v mauzoleu pohøben jako první po 
své smrti 20. listopadu 1665. Po nìm zde bylo ulo- 
ženo ještì dalších sedm pøíslušníkù rodu sasko-
lauenburských a sòatkem spøíznìných markrabat 
bádenských. Pieta místa byla poškozena, stejnì jako 
celý areál, již ve druhé polovinì 19. století, kdy byly 
z krypty vyzvednuty a spáleny poslední pozùstatky 
rakví a ostatkù. Kaple pak již jen pøežívala a boj o své 
bytí a nebytí svádìla zejména v dobách nedávno 
minulých. 
Pøi obnovì celého areálu Posvátného okrsku tak 
nemohla být kaple sv. Anny opomenuta. Pro mimo- 
øádnou hodnotu obou rodù, které byly významné jak 
v historii Evropy, tak v dìjinách architektury, roz- 
hodlo Mìsto Ostrov patøiènì ctít pietu daného místa 
a v kapli po jejím zrestaurování instalovat stálou ex- 
pozici, dokumentující význam uvedených panovníkù 
pro Ostrov. Muzejní výstavu budou tvoøit panely 
s pøedstavením jednotlivých pøíslušníkù obou rodù 
a jejich stavebních aktivit, které mìly vliv nejen na 
vývoj architektury v Èechách, ale i na stavební 
produkci støední a západní Evropy. Vystaveny zde 
budou také exponáty, pojící se k èelným 
pøedstavitelùm rodù spojených s Ostrovem a drobné 
artefakty, nalezené pøímo v Ostrovì. V neposlední  
øadì by zde mìly být trojrozmìrné modely nej- 
významnìjších barokních staveb v Ostrovì, ale i ma- 
nýristické a vrcholnì barokní podoby ostrovské 
zámecké zahrady, považované ve své dobì za osmý 
div svìta. Na èelní stìnì bývalé sakristie je navržen 
rodokmen obou rodù ve formì genealogického 
stromu s erby. Prostor krypty, jakožto místo po- 
sledního odpoèinku význaèných èlenù obou rodù, 
má být øešen jako lapidárium s umístìním èástí 
kamenických a kamenosochaøských èlánkù a umì- 
lecko øemeslných prvkù z doby baroka, jež byly 
nalezeny v Ostrovì. 
Vzhledem k hodnotám, které pøesahují rámec 
Karlovarského kraje i hranice Èeské republiky, dojde 
touto cestou k patøiènému zhodnocení objektu kaple 
sv. Anny do rámce evropsky významných staveb. 
Dalo by se øíci, že se mìsto Ostrov znovu navrátí na 
výslunní barokní architektury Evropy.

Ostrov v Evropì, Evropa v Ostrovì

Mgr. Lubomír Zeman, historik architektury



Známý fotbalový trenér František Straka pøijel v sobo- 
tu 18. února do Ostrova, aby osobnì pøedal vítìzùm 
žákovského turnaje pro dìti do devíti let svùj pohár. 
Z pìti zúèastnìných týmù vyhráli ve sportovní hale 
u gymnázia nakonec ostrovští chlapci (FK Ostrov), 
samozøejmì k velké radosti pøihlížejících fanouškù, 
kterých bohužel nebylo mnoho. Druhé bylo družstvo 
Kadanì a tøetí cenu si odnesli Žlutiètí. Žlutické 
mužstvo se také mohlo pochlubit teprve pìtiletým 
hráèem Martinem Brázdou, který dostal diplom jako 
nejmladší úèastník soutìže.
„Já sám jsem byl jako dítì vždy velmi š�asten, když 
jsem se mohl zúèastnit nìjakého turnaje o ceny, chtìl 
jsem tedy dát klukùm vzor a nìco, o co by mohli hrát,“ 
zdùvodnil bývalý trenér Sparty nápad se zavedením 
soutìže o Pohár Františka Straky. Malí fotbalisté 
obléhali trenéra Straku už od jeho pøíjezdu, vìtšinou 
s žádostí o autogram, takže bylo kolem nìj stále plno. 
Do Ostrova pøijel i se svou manželkou, bývalou 
atletkou Zdenou Brázdovou. „Na cestování i rozruch 
jsem zvyklá ze své sportovní kariéry, dokonce by mi to 
chybìlo,“ pøiznala Zdena Straková. 

Další turnaj se uskuteènil ve stejné hale 25. února. 
Tentokrát spolu v kopané soutìžily pøípravky, tedy 
roèníky 1997. Zatímco turnaj mladších žákù zaštítila 
KDU-ÈSL, turnaj pøípravek byl, jako každoroènì, 
uspoøádán pod záštitou MO ÈSSD Ostrov, která také 
vìnovala ceny pro nejlepší družstva. Ze šesti týmù 
nakonec zvítìzil sokolovský Baník, druhý byl FK 
Ostrov a tøetí Siad Most. Nejlepším brankáøem této 
soutìže byl vyhlášen Dominik Vanìèek z FK Ostrov, 
nejlepším støelcem se stal se šesti brankami Filip 
Kohajda z Baníku Sokolov a titul celkovì nejlepšího 
hráèe turnaje získal Dominik Dolejší z Mostu. 
Vítìzùm blahopøáli a ceny pøedali místostarosta 
Ostrova Milan Matìjka a Václav Hanzl.
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1. dubna: Z Lokte do Doubí po pravém bøehu øeky 
Ohøe
8. dubna: Jarní setkání turistù na Dianì v Karlových 
Varech
15. dubna: Z Nejdku do Nejdku
16. dubna: Velikonoce ve skanzenu Zubnice
22. dubna: Na tabulovou horu Úhoš� u Kadanì
29. dubna až 2. kvìtna: Putování Orlickými horami

Bližší informace (doba odjezdu, délka trasy, 
organizaèní pokyny) budou k dispozici pro pøíslušný 
sobotní termín vždy od støedy ve vitrínì KÈT na 
Mírovém námìstí u autobusové zastávky na Karlovy 
Vary. Tyto údaje jsou rovnìž na internetové adrese 
http://www.turiste.webpark.cz nebo na rozcestníku 
(Informaèní centrum, Sport, KÈT)  webových stránek 
mìsta Ostrova http://www.ostrov.cz. Všechny 
uvedené akce jsou volnì pøístupny i pro neèleny 
Klubu èeských turistù. 

Pøipravujeme na kvìten:
Želinský meandr u Kadanì, setkání turistù pod 
Krásenskou vìží, Plzeò: meditaèní zahrada, židovská 
synagoga, divadlo, Støíbrnou cestou pøes Cínovec, 
Z Kraslic zase do Kraslic (pøes Bukový vrch a údolí 
Nancy).

Soutìže Sportovní olympiády ZŠ okresu Karlovy Vary 
v bøeznu pokraèovaly šplhem. V této soutìži smí- 
šených družstev chlapcù a dívek se nám v posledních 
letech pøíliš nedaøilo, tentokrát jsme ale dopadli nad 
oèekávání dobøe. Naše družstvo obsadilo hezké 4. 
místo a postoupili jsme do krajského finále v Cho- 
dovì. Obì družstva nastoupila v nezmìnìných 
sestavách. Výteènì si vedli chlapci, kteøí obsadili 
2. místo a pøivezli do školy krásný pohár. Dívkám se již 
tak nedaøilo, ale i 8. místo z celého kraje stojí za 
uznání. Chlapci soutìžili ve složení: Vašek Krejèí, 
Marek Švec, Pavel Jiøík a Adam Šír. Dìvèata: Bára 
Trojková, Eliška Ministrová, Kristýna Rožová a Petra 
Andraschková. Další soutìží Sportovní olympiády byl 
florbal. Okresní kolo jedné ze skupin v kategorii 
chlapcù i dívek se konalo v tìlocviènì naší ZŠ. Ve 
florbalu se nám, na rozdíl od šplhu, tradiènì daøí 
a výsledky tomu také odpovídaly. Chlapci postupnì 
porazili ZŠ Májová, ZŠ JAK Karlovy Vary a ZŠ Nejdek. 
S plným bodovým ziskem obsadili 1. místo. Dìvèata 
mìla svùj turnaj daleko dramatiètìjší, ale nakonec 
také obsadila 1. místo. Obì družstva postoupila do 
okresního finále. V bøeznu absolvovaly turnaj ve 
volejbalu mladší žákynì, 6. a 7. tøídy si vedly v Ma- 
riánských Lázních skvìle. Naše áèko sice ještì ne- 
dosahuje takové úrovnì jako sokolovská dìvèata, ale 
každým turnajem se k jejich výkonnosti pøibližují. 
Také naše nejmladší družstvo vùbec neplatí za 
nováèky, vždy si dìvèata pøivezou skalpy nìkterých 
soupeøek. Volejbalistky mají pøed sebou ještì dva 
turnaje, tìšíme se na jejich úspìchy. Soutìže v halách 
pomalu konèí a snad také i letošní ladovská zima, 
proto se již všichni tìšíme na sportování pod širým 
nebem a v pøírodì. Karel Daníèek, uèitel TV
Zápis do mateøské školy
Od 2. do 5. kvìtna 2006 se uskuteèní zápisy dìtí do 
mateøské školy Masarykova. Rodièe s dìtmi od tøí do 
šesti let mohou v uvedených dnech pøijít od 10 do 
11.30 nebo od 14.30 do 16 hodin.

Obec Boží Dar tímto dìkuje všem tìm, kteøí dovedli 
našeho olympionika Lukáše Bauera až na stupnì 
vítìzù Olympijských her v Turínì 2006. Tyto díky patøí 
pøedevším jeho rodièùm, manželce Kateøinì, 
trenérùm Janu Novákovi a Miroslavu Petráskovi, 
partnerovi v trénincích Milanu Šperlovi a desítkám 
bezejmenných nadšencù, toèících se kolem bìžec- 
kého sportu na Karlovarsku.

4. bøezna  se v Karlových Varech utkali karatisté 
z KaSKe, JKA a SKMP Karlovy Vary. Pro karatisty 
z oddílu Karate klub MDDM Ostrov to byly první 
závody v letošním roce. O tom, jak si tento klub vede 
na sportovních soutìžích, svìdèí výsledky.
Kategorie „kata“, mladší žáci: Tomáš Mynaøík 2. mí- 
sto, starší žáci: Tomáš Flašar 2. místo, dorostenci: 
David Hoang 3. místo, ženy: Marcela Kasalová 
1.místo, Lucie Lorencová 2. místo, muži: Jindøich 
Pospíšil 3. místo.
Kategorie „kumite“, starší žáci: Tomáš Flašar 1. místo, 
dorostenci: David Hoang 2. místo, muži: Jindøich 
Pospíšil 2. místo.
Naši soutìžící vybojovali a domù pøivezli celkem 
devìt medailí. Všem závodníkùm blahopøeji k do- 
saženým úspìchùm a dìkuji za vzornou reprezentaci 
Karate klubu MDDM Ostrov.

První soutìž v roce 2006 byla pro náš oddíl velice 
úspìšná. O Pohár primátora mìsta Karlovy Vary 
v sobotu 4. bøezna odjelo bojovat ètrnáct našich 
závodníkù. Domù pøivezli deset medailí z kata 
i kumite: ètyøi zlaté, jednu støíbrnou a pìt bronzových. 
Všem gratuluji a dìkuji za reprezentaci oddílu. Vše 
o nás najdete na internetových stránkách: 
www.hokuseidojo.hyperlink.cz.

Irena Janeèková

František Straka si s malými fanoušky dobøe rozumìl.
Foto: Stanislav Hoøínek

Sportovní noviny 
ZŠ Masarykova 

 (red)

Foto: Irena Janeèková

(rep)

O Pohár primátora
mìsta Karlovy Vary 

Ivo Hodík st., 1. Dan, vedoucí oddílu

TJ Ostrov oddíl karate 
Hokusei dojo 

Zuzana Tothová, pøedseda oddílu

Klub èeských turistù
DUBEN

RNDr. František Wohlmuth, pøedseda KÈT

Obec Boží Dar 
dìkuje za Lukáše Bauera

Ing. Jan Horník, starosta obce Boží dar

Nejmladší úèastník turnaje, pìtiletý Martin Brázda 
ze Žlutického týmu.

Turnaj o Pohár
Františka Straky

Turnaj pøípravek 

Václav Hanzl a Milan Matìjka pøedávají ceny vítìzùm.
Foto: Jiøí Mikeš 

Žáci èekají na pøedání cen. 
Foto: Jiøí Mikeš
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ètvrtek 6. dubna, moderuje Helena Kyselá
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 Akce pro školy v Krajském muzeu v Karlových 
Varech. Hovoøí Dominika Kožešníková, pracovnice 
Krajského muzea.
18.30 Kulturní mìšec
18.45 Zdravíèko: Chirurgické oddìlení
18.50 Informaèní servis

ètvrtek 13. dubna, moderuje Jana Pavlíková
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 Nový dopravní zákon. Hovoøí Bohumil Oslík, 
èlen Dopravní akademie ÈR a Ladislav Jiskra, vedoucí 
odboru dopravnì správního na MÚ v Ostrovì
18.35 S-mix
18.55 Informaèní servis

ètvrtek 20. dubna, moderuje Helena Kyselá
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 Novinky v kabelové televizi. Hovoøí Ing. Petr 
Kovaøík, jednatel Kabel Ostrov.
18.30 Školní støípky: MDDM
18.45 Mariastock, pøíbìh poutníkù (dokument)
19.00 Informaèní servis

ètvrtek 27. dubna, moderuje Jana Pavlíková
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 Klub èeských turistù v Ostrovì. Hovoøí RNDr. 
František Wohlmuth, pøedseda KÈT
18.30 Promìny
18.45 Videotip
19.00 Informaèní servis

Premiéra vysílání ve ètvrtek 18.00, opakování ve 
ètvrtek od 19.00 do pátku 10.00, v ostatní dny 
Informaèní smyèka. Zmìna programu vyhrazena!

Pøipravované celotýdenní zkušební vysílání
(sestaveno na základì výsledkù divácké ankety)

pondìlí až støeda, pátek, nedìle:
 9.00 Mini-zprávy 
 9.05 Zprávy z Ostrova (opakování ze ètvrtka)
 9.20 Informaèní smyèka
11.00 Poøad
11.15 Informaèní smyèka
13.00 Host ve studiu
13.15 Informaèní smyèka
18.00 Mini-zprávy (repríza)
18.05 Zprávy z Ostrova (opakování ze ètvrtka)
18.20 Informaèní smyèka
21.00 Poøad
21.15 Informaèní smyèka

ètvrtek:
do 18.00 stejné jak je výše uvedeno (po-st, pá, ne)
18.00 Programový blok dle plánu vysílání
19.00 Opakování programového bloku (do 24.00)

Sobota:
9.00 Opakování ètvrteèního programového bloku 
(do 13.00)
13.00 Informaèní smyèka

Jednotka ostrovských hasièù procházela v letech 
1995 až 1997 velkou zmìnou. Z dobrovolných hasièù 
se stali polovièní profesionálové a díky technickému 
vybavení jako jedni z prvních v kraji postoupili na vyšší 
stupeò. Velkou zásluhu na tom mìl jejich tehdejší 
velitel a také Mìsto Ostrov. Záchranáøi dostali mo- 
derní techniku a hlavnì nové zásahové vozidlo. Nyní 
jsou zaøazeni do skupiny JPO 2 (jednotka požární 
ochrany). S osmnácti lidmi a tøemi sloužícími družstvy 
tak musí jednotka splòovat výjezd do pìti minut od 
vyhlášení poplachu. V prùbìhu pøíštího roku by se 
mìla stát už jednotkou profesionální se øazením PO. 
V každém sloužícím družstvu by tedy mìli být tøi 
profesionální hasièi a dva dobrovolníci. Jedna smìna 
dobrovolníkù bude vždy v záloze pøipravena ke svo- 
lání, kdyby nìkomu hrozilo nebezpeèí. Systém svo- 
lávání záchranáøù pracuje na principu vysílaèky a po- 
taèe. Tak je možno vyèlenit hasièe z jedné skupiny pro 
hromadný poplach.
Moderní vybavení a pøedevším nový vozový park 
umožòují jednotce rychlejší zásahy i ve ztížených pod- 
mínkách. Velkou pomocí je hydraulická vyproš�ovací 
souprava, používaná pøedevším u dopravních nehod. 
Každé vozidlo je vybaveno i materiálem pro poskyt- 
nutí první pomoci zranìným. Pøi zásahu na Klínovci, 
kde loni hoøela stanice lanovky, se muselo k hydrantu 
dojíždìt deset kilometrù. Bez aut s pohonem na 
všechna ètyøi kola by pomoc nebyla možná. Posled- 
ním tìžším zásahem ostrovských hasièù byl požár za- 
hradní chatky v Horním Žïáru. 
„Po pøíjezdu na místo jsme vidìli zmatenì pobíhat 
hoøícího muže. Toho chránili jeho dva psi. Spoleènì 
s policisty se nám podaøilo psy zvládnout a majitele 
uhasit. Byla mu poskytnuta první pomoc a potom se 
o nìj postarali lékaøi záchranné služby. Zároveò ale 
bylo nutné dohasit chatku, která témìø celá shoøela. 
Majitel byl letecky pøevezen do Plznì, kde ale tìž- 
kému zranìní podlehl,“ uvedl velitel. Kuriózní zásah 
øešili ostrovští hasièi v polovinì února, kdy byli pøi- 
voláni k záchranì srnky topící se v mlýnském náhonu. 
V tuhých mrazech museli vlézt do vody a srnku uvázat 
hadicemi. Po patnácti minutách se ji podaøilo zachrá- 
nit. Pøedali ji pak myslivcùm, sice v šoku, ale živou. 
S blížícím se pøíchodem jara jsou hasièi pøipraveni na 
preventivní obhlídky kritických míst, kde hrozí zápla- 
vy. Takovým místem je napøíklad obec Kfely. Hasièi 
budou i v noci hlídat vodní hladiny okolních tokù. 
Mají pøipravena ponorná a plovoucí èerpadla k od- 
èerpání vody ze zatopených míst. 

Návrhy, pøipomínky, dotazy (i pro naše hosty) na
tel. 353 613 694 nebo e-mail: studio@tv-ostrov.cz 
nebo SMS na 776 696 133

Zaèátky poøadù jsou pouze informativní

Kabel Ostrov, s.r.o.
Plán vysílání - DUBEN

V dubnu zaèínají jarní aktivity tìch, co nevydrží až do 
kvìtna. Kdo by také po tak dlouhé dobì vydržel 
v klidu? Tedy vzhùru za zahradnickými vášnìmi. Ale 
pozor, duben je v našich podmínkách zrádný a vý- 
sledky snažení bývají závislé na teplotì pùdy, pøí- 
chodu pøízemních mrazíkù a opoždìných vloèek. Do- 
kud pùda nerozmrzne, je nerozum cokoli sázet. V pøí- 
padì, že v dubnu budete stále pøikrmovat ptáky, je 
slušná šance, že se zahnízdí poblíž vaší zahrady a bu- 
dou na vašem území sbírat škùdce. 
Tipy pro okrasnou zahradu
Konec dubna je ideálním mìsícem pro výsadbu 
okrasných rostlin. Do té doby dokonèíme proøezávku 
rùží, ale zatím je neodkrýváme. Dokonèíme sbìr øízkù 
okrasných rostlin. Rozdìlíme trsy okrasných trav, kte- 
ré kvetou v létì a na podzim. Koncem dubna mùže- 
me vysévat odolné trvalky do záhonù a také je možné 
vysadit hlízy jiøinek, meèíkù, fréziií atd. Provedeme 
kontrolu trávníkù, pøípadnì osejeme holá místa. 
Pùdu provzdušníme vhodným náøadím, mùžeme  
i pohnojit. Bonsajisté, kteøí zimují své stromky mimo 
misky ve volné pùdì, je mohou po patøièné péèi vrátit 
do misek. Duben je ideálním mìsícem pro pøe- 
sazování a údržbu okrasných hrnkových rostlin, které 
jsou pìstovány celoroènì venku. Do skleníkù a pa- 
øeniš� mùžeme vysévat všechny druhy záhonových 
letnièek, které je nutno pøed umístìním na záhon 
rozsadit.
Tipy pro ovocnáøskou zahradu
Konec dubna je ideálním èasem pro výsadbu ovoc- 
ných stromù a keøù. Peckoviny a jádroviny v pøípadì, 
že mají velké množství kvìtních pupenù, mùžeme 
odlehèit vhodným øezem. U peckovin ošetøíme klejo- 
tokové rány. Až se budou rozvíjející pupeny podobat 
myšímu oušku, bude vhodná doba k preventivním 
postøikùm proti strupovitosti, padlí atd. V poèátku 
kvìtu podpoøíme stromy pøihnojením ledkem. Kon- 
cem dubna mùžeme vysadit vinnou révu.
Tipy pro zeleninovou zahradu
V domácím prostøedí necháme pøedklíèit dýnì, 
cukety, patisony. Pøipravíme záhony k výsevu. Do 
skleníkù a paøeniš� mùžeme vysévat øedkvièky, salát, 
pozdìji koš�áloviny, v polovinì mìsíce skleníkové 
okurky. Do záhonù mùžeme vysévat všechnu koøe- 
novou zeleninu. Vhodnou pomùckou mùže být pøi- 
krývání osévaných ploch jak ve sklenících, tak na zá- 
honech bílou netkanou textilií, která dotvoøí vhodné 
mikroklima. V pøípadì, že bude konec mìsíce teplý, 
mùžeme ven vysévat èervenou øepu.
Pøeji potìšení z každé provádìné èinnosti a alespoò 
malou rostlinku z každého zasetého semínka… Až se 
budete v pracovním zápalu hrbit nad záhony, neza- 
pomeòte si držet záda v teple, duben je zrádný!

Bohoslužby
9. dubna, Kvìtná nedìle: 9.00 Mše svatá, 12.00 
Øeckokatolická liturgie, 15.00 Dìtská køížová cesta
13. dubna, Zelený ètvrtek: 18.00 Obøady Zeleného 
ètvrtku, do 22.00 Adorace
14. dubna, Velký pátek: 14.15 Køížová cesta, 15.00 
Obøady Umuèení Pánì, do 22.00 Adorace
15. dubna, Bílá sobota: 12.00 až 19.00 Adorace, 
21.00 Vigilie
16. dubna, Boží hod Velikonoèní: 8.15 Svìcení 
velikonoèních jídel, 9.00 Mše svatá, 12.00 
Øeckokatolická liturgie, 17.00 Nešpory
17. dubna, Velikonoèní pondìlí: 9.00 Mše svatá
Prodejní výstava knih
13. až 23. dubna, knihy z produkce køes�anských 
nakladatelství (Karmelitánské nakladatelství, Portál, 
Vyšehrad, Cesta aj.). Výstavu mùžete navštívit ve farní 
knihovnì a sále v budovì fary na Malém námìstí 25. 

V dubnu propuká 
zahrádkáøská vášeò

Z Ostrovských hasièù 
budou brzy profesionálové

Jiøí Balaž, Mário Vajda
(red. kráceno)

Strojník Josef  Èerný s hydraulickou vyproš�ovací soupravou 
Foto: Jiøí Balaž

Katolická farnost informuje

(PP)

Milan Jandourek



zatìžko v rámci Noci s Andersenem svým progra- 
mem pøilákat tlupu dìtí, dlouho do noci jim v prosto- 
rách knihovny èíst a pak dokonce s nimi uprostøed 
regálù i pøespat. Své ètenáøe si pìstují, a to je moudré. 
Strefit se do vkusu uživatelù knihovny (èi snažit se 
dokonce uprostøed Vyvolených a Big Brotherù ve- 
øejnost vzdìlávat) snadné není. Stále odbornì rùst, 
sledovat nové technologie, a to za bìžného provozu 
knihovny, též ne. Finanèní prostøedky knihoven ne- 
jsou neomezené. Názory a postoje tìch, kteøí o osu- 
du knihoven, potažmo tedy i èásti vzdìlávací sféry,
rozhodují, jsou èasto zvláštní. Mnohým se knihovny 
jeví jako èerná díra. A pøesto knihovnice každodennì 
(i v onu „tajuplnì zavøenou“ støedu…) pracují, usmí- 
vají se, s chutí a odborností nabízejí ètenáøùm knižní 
bohatství, a pomáhají tak bourat dnešní všudypøí- 
tomnou duševní pohodlnost, zatuhlost myšlení 
a malomìstskou teplákovost. Existují. A� už je to Jitka 
Banzetová, Zdena Matoušová, Irena Leitnerová, paní 
Petránková, Bloudková, Bìlohlávková, Katka a mno- 
hé, mnohé další. Všechno má své pøíèiny, zaèátek 
i konec. Na poèátku prý bylo Slovo. A na konci a� je 
též: dìkuji.
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Velikonoce, jaro a relativita

Ètenáøské pøíspìvky

Stejnì jako o Vánocích jsme se kdysi ve škole uèili, že 
to je vlastnì oslava slunovratu, o Velikonocích nám 
tvrdili, že to jsou svátky jara. Je to logické, jsou na jaøe 
a slovo „vzkøíšení“ lze samozøejmì vztáhnout i na 
probouzející se pøírodu. Jenže tím, jak nám uèební 
osnovy mlžily skuteènost, vzniklo mnohé nedoro- 
zumìní. Vzpomínám na jedno ze svých dìtí, které 
pøišlo ze školy s brekem, protože dostalo, prý nespra- 
vedlivì, ve škole pìtku. Na otázku, jak se množí zajíci, 
odpovìdìlo, že pomocí vajec. 
„Vždy� ale všude jsou zajíèci s vajíèkama,“ zdùvod- 
òoval malý neš�astník své pøesvìdèení a strkal mi 
pøed oèi velikonoèní pohlednice, na kterých se usmí- 
val zajíc buï uprostøed hromádky vajec, nebo si je 
nesl na zádech v košíku. Že Velikonoce neznamenají 
jen pomlázku a barevná vejce, už snad dnes víme 
všichni. Já bych se proto ráda ještì pozastavila nad 

Podotýkám, že z drùbeže jím pouze krùtu, obèas si 
dám kuøe. Husa a kachna jsou moc tuèné, tudíž 
nezdravé. A protože výživu rodiny zajiš�uji já, tak se 
u nás nejedí. Ale tuhle jsem v rádiu zaslechla recept 
na kachnu s nádivkou, a to všechno na pivu. Zvì- 
davost ovládla mou mysl, chu�ové pohárky se roz- 
tanèily v pøedtuše slastných chvil a recept jsem 
zapsala. Po prohrané bitvì se svými pøedstavami 
o zdravé výživì jsem pøednesla návrh na nedìlní 
obìd. Kachýnka s nádiveèkou na pivíèku, s èerveným 
zelíèkem a bramborovým knedlíèkem? Manželovy 
oèi se rozzáøily, leè výraz tváøe prozrazoval jistou 
opatrnost. Patrnì nemohl uvìøit vlastním uším. 
Projevil zcela mimoøádnou ochotu k okamžitému 
nákupu výše zmínìného ptáka, to patrnì proto, 
abych si to nerozmyslela. Znovu jsem prostudovala 
ingredience. Do nádivky patøí kromì jiného drùbky, 
osmažené na cibulce. No, ty pøeci nebudu kupovat, 
koupíme rovnou kachnu s drùbky. Mimodìk se mi 
vybavily vzpomínky. O Velikonocích u nás vždycky 
muselo být kuøe s nádivkou. V duchu jsem vidìla 
maminku, jak z kuøecích útrob vytahuje igelitový 
pytlík, naplnìný výše zmínìnými drùbky. 
Mrazicí pult v marketu byl dlouhý, kachen mnoho, 
trvalo však chvíli, než se nám podaøilo najít kachnu 
s droby. Zajásali jsme a rychle pøemístili náš nedìlní 
obìd do nákupního košíku. Teï ještì vyøešit, jaké to 
pivo by bylo nejvhodnìjší. Zaèala jsem se tìšit, pøes- 
tože krmì to bude vìru nezdravá. Doma byla kachna 
vyjmuta ze svého igelitového obalu a zahájeno 
opatrné rozmrazování. Do rána to ten pták urèitì 
stihne. 
V nedìli ráno jsem pøistoupila k pøípravì obìda. 
Znovu jsem svìdomitì pøeèetla recept na nádivku. 
Ano, osmažené droby se pøidávají k ostatním in- 
grediencím do nádivky studené. Pøípravu je tudíž 
nutno zahájit jejich osmažením. V duchu jsem si pøed- 
stavovala, jak velký asi bude igelitový pytlík s kach- 
ními vnitønostmi. Ale, co to? Kde je? Dìvèe, snaž se, 
povzbuzovala jsem se. Šátrám, šátrám, no sláva, nìco 
táhnu. V ruce jsem držela kachní krk a ještì kousek 
nìèeho. Žaludek. Krk byl zøejmì celý, žaludku jenom 
pùl. To je všechno? Nevìøícnì jsem zírala do kach- 
ních útrob. Pak jsem s ní i tøepala v nadìji, že pøeci jen 
ještì nìco vypadne. Nic. Pøivolaný manžel též kach- 
nu prohlédl ze všech stran a nezbylo mu než sdílet 
mùj nevýslovný údiv.
Poèáteèní pocit bezmoci vystøídala zlost a hlavou se 
mi zaèaly honit rùzné myšlenky. Jak že je to dávno, co 
na èeských èunících rostl pouze bùèek? Za nìjaký èas 
nám tu zase bìhali èuníci bez bùèku, jak prozrazovaly 
pulty obchodù s názvem Øeznictví. Dneska zase kach- 
ny v Èechách nemají vnitønosti, i když to obal hlásá. 
Další návštìva marketu zpùsobila v problému jasno.

Chtìl bych sdìlit svùj názor na zmìnu jarního úklidu
v Ostrovì. Nejvíc mì v navrhované zmìnì pøe- 
kvapilo, že by se sbìr provádìl pouze jedenkrát 
roènì. Bydlím v Ostrovì ètyøicet let a mám urèité 
poznatky. Po pøistavení kontejnerù se tyto vždy na- 
plnily bìhem dvou hodin. Když nebyly vèas od- 
vezeny, odpad byl ukládán kolem nich. Po vèasném 
odvozu a následném pøistavení byly kontejnery 
vìtšinou naplnìny znovu. Jsem pøesvìdèen, že jeden 
den a jedno pøistavení nepostaèí. Obèané pøi své 
mentalitì budou po naplnìní kontejneru ukládat 
odpad kolem a nic jim v tom nezabrání.  Pøece po 
nich nikdo nemùže chtít, aby si vzali odpad domù 
a další rok ho skladovali. Je tøeba si uvìdomit, že 
každý nemá na èem jej dopravit do sbìrného dvora. 
Na druhé stranì se mi líbí, že obèan je pøedem 
seznámen s èasovým rozvrhem. Vím, že úklid je 
finanènì nákladný, ale peníze na úklid si mìsto musí 
najít. 

Kdosi moudrý øekl, že se život podobá knize. Blázen 
v ní listuje, moudrý pøi ètení pøemýšlí, protože ví, že ji 
mùže èíst jen jednou. Celý mùj život se toèí kolem 
knih. Snad i proto je logické, že se celý život toèím 
kolem knihoven. Jedna se dokonce stala dùvodem, 
proè jsem v Karlovarském kraji, aè ho z mnoha pøíèin 
nemám ráda, setrvala víc než ètvrtstoletí. Mìstská 
knihovna Ostrov nehýøí vyspìlou technikou a per- 
fektnì zaøízenými místnosti. Dokonce ani tituly mnou 
požadované tu èasto nemají. A pøesto v ní najdete 
laskavý klid, tichou pohodu, vstøícnou laskavost, 
duševní úkryt pøed vøavou svìta. Kdykoli vstoupím 
(jsem èastým hostem, vlastnì už inventáøem), pot- 
kávám usmìvavé, ochotné, pracovité dámy s notnou 
dávkou trpìlivosti. Jejich služby, mnohdy až nadstan- 
dardní, jsou poskytovány „jaksi samozøejmì“,i když tu 
a tam zkolabuje technika i když tu a tam návštìvníci 
štìknou èi zavrèí. Každodenní naléhavý spìch vìtšiny 
pøíchozích dokážou knihovnice zpomalit. Není jim 

Ostrovský mìsíèník vyhlašuje soutìž pro ètenáøe 
o dva lístky na divadelní pøedstavení Druhá kapitola 
s Davidem Prachaøem, Valerií Zawadskou a dalšími 
známými herci, které se koná 18. dubna od 19.30 
hodin v Domì kultury Ostrov. 

Odpovìdi na kupónu pošlete nebo pøineste do 
Infocentra v DK Ostrov nejpozdìji do 7. dubna. 
Výherce ze správných odpovìdí urèí los. Jméno 
výherce bude vyvìšeno v IC v DK Ostrov.

Otázka: Kdo byl hlavním projektantem sídlištì 
v Ostrovì?
Nápovìda: správná odpovìï se skrývá v nìkte- 
rém ze èlánkù dubnového mìsíèníku. 

Vše pro dìti od 0 do 10 let
Pátek 28. dubna 17.00 až 19.00 hod. Pøíjem vìcí do 
prodeje. Pøijímáme pouze vìci èisté a kompletní, 
pevnì a viditelnì oznaèené cenou a osobním èíslem. 
Osobní èíslo je tøeba domluvit pøedem na tel. 777 
910 921 (veèer). Nejvyšší poèet pøijímaných vìcí je 
50 kusù, nejvyšší poèet bot je pìt párù.
Sobota 29. dubna 10.00 až 16.00 hod. prodej, nedìle 
30. dubna 10.00 až 12.00 hod. výdej, vstupné 5 Kè.

Dìkuji ostrovské knihovnì

Mgr. Dagmar Milotová

Kachna s drùbky 
aneb drùbežáøský apríl

Pod èarou

Kontejnery jeden den 
v roce nestaèí

Stanislav Zmeškal, Ostrov

Soutìž pro ètenáøe

(red)

Jméno a pøíjmení

Telefon:

Odpovìï

Dìtská burza 
v Domì kultury Ostrov

jarním vzkøíšením pøírody. Je v nìm symbolika zaèí- 
najícího života, obnovy, která je, zvláš� pro starší lidi, 
velmi dùležitá. Kdysi, zamlada, jsem se divila sta- 
øièkému sadaøovi, který záøil štìstím nad prvními pou- 
paty jabloní a vysvìtlil mi, že je pro nìj nìco úžas- 
ného, když se opìt dožil ještì jednoho jara. Dnes 
bych mu už dobøe rozumìla, a dokonce se obèas 
pøistihnu, že zaèínám poèítat: øeknu-li si, že mám pøed 
sebou (podle statistiky o prùmìrném vìku) ještì 
možná deset, patnáct let života, zní to jako dlouhá 
doba, spousta èasu. Ale pøevedu-li si stejný údaj na 
jednotlivá jara, uvìdomím si, jak je všechno relativní: 
desetkrát, i kdyby dvacetkrát zažít jaro, to mi pøipadá 
zatracenì málo! A proto se snažím dostateènì 
vychutnat každý den a každý okamžik, a to nejen na 
jaøe. Jsem totiž pøesvìdèená, že plným prožitím každé 
chvilky si prodlužujeme život (relativnì). 

Irena Janeèková

V prodejnì masa, která k nìmu pøiléhá, jsem spatøila 
velkou nádobu s velkým množstvím drùbežích vnitø- 
ností. Ha, tady jsou moje droby, pochopila jsem. On 
je nìjaký chytrák vlastnì prodal dvakrát!
Že se nìkdo snaží obohatit na mùj úèet, mi vadí. Ale 
ještì víc mi vadí, že nìkdo ze mne dìlá hlupáka. 

1 kachna, 700 ml piva, tymián, sùl. Nádivka: 100 g 
drùbkù (mohou být i samotná játra a nemusí být 
zrovna kachní), 20 g šunky, 50 g másla, 2 rohlíky, 
1 vejce, 2 cibule, 50 ml piva, na� petržele.
Droby nebo játra podusíme na cibuli, podlijeme tro- 
chou piva a necháme zchladnout. Rohlíky namoèíme 
v pivu, pøidáme ostatní ingredience a zamícháme. 
Kachnu osolíme, posypeme tymiánem (zvenku i zev- 
nitø) a vyplníme nádivkou. Zašijeme nebo jinak za- 
jistíme, abychom pak nádivku nehonili po pekáèi. 
Peèeme zvolna jednu až jednu a pùl hodiny za obèas- 
ného podlévání pivem. Fakt je to dobré. (Na  drùbky 
z kachny, a� obal hlásá co chce, bych nespoléhala.) 

Velikonoèní kachna na pivu

(rep)

Mgr. Vìra Keresteši

Ilustraèní foto

Kupon:



Duben 2006

Poradna pro rodièe s dìtmi, které mají problémy ve 
škole èi doma, je otevøena jednou mìsíènì v Domu 
kultury Ostrov, è. dveøí 115, vždy od 16 do 18 hodin, 
a to i bez pøedchozího objednání. Poradcem je Mgr. 
Martina Fialová. Termíny: 19. dubna, 17. kvìtna, 
7. èervna. O letních prázdninách bude poradna  
zavøena. 

Kulièkiáda

Výtvarná soutìž 

Velikonoèní prázdniny

Stolní tenis

Velikonoèní nedìle v zooparku

Sraz Hráèských klubù 

Jarní víkendová stezka Vítání jara 

Modeláøské soutìže

Den Zemì

5. dubna 16.00 hod., SMPø
Klasickou jarní hru si mùžete pøijít zahrát na zahradu 
SMPø. Podle poètu pøíchozích se bude cvrnkat o nej- 
lepšího hráèe nebo družstvo.

MDDM vyhlásil výtvarnou soutìž Vajíèko jako od 
babièky v kategoriích 3 až 5 let, 6 až 9 let, 10 až 15 let. 
Vajíèko oznaète cedulkou se jménem, vìkem a ško- 
lou a doruète do MDDM do 7. dubna. Ceny pøedá- 
me 13. dubna  v MDDM. 

Velikonoèní zvyky
13. dubna 9 až 12 hod., MDDM                   
Z pøinesených vyfouklých èi uvaøených vajíèek (nej- 
lépe obarvených) si mùžete ozdobit kraslici nebo 
udìlat vajíèkový tulipán, kuøátka a slepièky. Budou tu 
i velikonoèní perníèky, košíèky ad.

14. dubna 9 až 12 hod., MDDM
Velikonoèní turnaj ve stolním tenisu je vypsán pro 
dìti od 9 do 14 let ve dvouhøe a ètyøhøe. Pøihlášky 
v MDDM do 12. dubna.

16. dubna, sraz v 10 hod. na nádraží ÈD Ostrov
Výlet do Podkrušnohorského zooparku v Chomuto- 
vì s návštìvou místního statku. Pøihlášky ve SMPø do 
12. dubna.

21. až 23. dubna, MDDM
Republikový sraz hráèù deskových, sbírkových karet- 
ních a dalších her na Hrdiny probìhne v MDDM.

(pøesunuto z bøezna)
23. dubna, start od 14.00 od turist. ubytovny  
u pekárny 
Dùm dìtí s OS Benjamin a SMPø. za podpory Kraje 
a MŠMT zvou rodièe s dìtmi, samotné dìti od osmi 
let i dospìlé. Trasa: od pekárny kolem škvárového 
høištì ke studánce za zahrádkami a lesem za nádražím 
k ubytovnì. Rodièe s malými dìtmi nebo ménì 
zdatní mohou zakonèit trasu u nádraží. Pøipomenete 
si tradièní zvyky a vyzkoušíte si vyhazování obruèí, 
støílení do mrakù (lukostøelba), tluèení špaèkù ad. 
První „turisté“ se vypraví na stezku ve 14.00, poslední 
ve 14.30. Samotné dìti od osmi let pùjdou s prù- 
vodcem ve 14.15. Úèastnické karty slosujeme, mož- 
ná i o úèast na výletu do pravìkého skanzenu, 
moøského akvária a pražské ZOO. 

Dùm dìtí je poøadatelem soutìží MŠMT 
v modeláøství.
26. dubna: krajské kolo automodeláøù
29. dubna: okresní kolo leteckých modeláøù
29. dubna: krajské kolo železnièních modeláøù

27. dubna 14.30 až 17 hod., louka u SMpø
Dùm dìtí, SMPø a OS Benjamin pøipravují za podpory 
Mìsta už páté ekologické odpoledne Den Zemì se 
soutìží jednotlivcù i škol o nejvìtší množství starého 
papíru a nejvíc nasbíraných plastových lahví. Soutìže 
o ceny, pøírodovìdná stezka, keramická dílna, malo- 
vání, ekojízda na kolobìžce, kole a bybalu, luko- 
støelba, jízda na koních, soutìž v sešlapávání plasto- 
vých lahví. Vstupenkou na tyto akce je potvrzení 
o donesení lahví èi papíru.
Sbìr papíru: dìtmi donesené pevnì svázané balíky 
se budou vážit pøímo na místì a váha zapisovat do 
pøehledných listù jednotlivých škol. 
Plastové lahve je nutné doma nejdøíve sešlapat 
(odebrat víèka, je možné je pøinést zvláš�), spoèítat, 

Opravy 
panelových domù

MDDM vložit do plastových pytlù a zavázat. Nasbírané lahve 
a papír nenoste do školy, ale 27. dubna rovnou ke 
stanici. Pøi odevzdání staèí nahlásit jméno, školu 
a poèet lahví v pytli. U všech bude veden prùbìžný 
pøehled odevzdaných lahví. Kromì cen pro žáky 
vítìzné školy, kteøí se zapojí a obdrží poukázku 
o úèasti, pøipraví Dùm dìtí podle dohody odpoledne 
na pøání. Na nejlepší sbìraèe opìt chystáme 
pøekvapení. Doufáme, že vyjde výlet do ZOO Praha, 
Moøského svìta a pravìkého skanzenu Altamira. 

Jarní fotbal

Pìtièlenná družstva (4 hráèi v poli a brankáø) si mo- 
hou zahrát na høišti MDDM malou kopanou. Turnaj 
je pro kluky od 8 do 12 let. Pøihlášky v MDDM do 
20. dubna.

Slet èarodìjnic a èarodìjù

Lidé vìøili, že v noci filipojakubské v povìtøí poletují 
èarodìjnice. OS Benjamin a MDDM zvou dìti i do- 
pìlé na slet èarodìjnic a èarodìjù s bohatým pro- 
gramem. Pøipravujeme veselý rej, hokej a soutìže 
s koš�aty (pøekážkový let, balancování, hod na cíl, 
zametání smetí na èas) a hlavnì volbu královny saba- 
tu a prùvod èarodìjnic. Další informace na plakátech 
ve školách a ve mìstì. 

Plavecké kurzy

10hodinové kurzy. Zájemci se pøihlásí v MDDM 
v pracovní dny od 8 do 18 hod.
Pondìlí 3. 4. 16-17 hod. neplavci
Úterý 4. 4. 16-17 hod. rodièe a dìti
Ètvrtek 6. 4. 16-17 hod. rodièe a dìti
Pátek 14. 4. 16-17 hod. plavci

Povídání o…
SMPø nabízí Povídání o mláïatech. Program sezna- 
muje s typy mláïat a jejich zvláštnostmi od ptákù, 
pøes ryby, obojživelníky až po savce. Tento a další 
programy lze zamluvit tel. v SMPø.

Sportovní høištì, minigolf 
Tenis, fotbal, basketbal, volejbal, nohejbal si mùžete 
za pøíznivého poèasí zahrát na høišti MDDM ve všed- 
ní dny do 19 hod., v sobotu od 9 do 18 a v nedìli od 
10 do 18 hod. Ve stejnou dobu je otevøen i minigolf 
a venkovní stolní tenis.
Herna
Na poèítaèové hry, elektronické šipky, stolní hry 
(hokej, fotbal), kuleèník (pro starší 12ti let) a airho- 
ckey pøijïte ve všední dny od 14 do 19 hod., v sobotu 
od 9 do 12 hod. do herny Domu dìtí. 
Herna stolního tenisu
Dennì si mùžete v MDDM zahrát od 8 do 19 hod., 
v pátek do 18 hod., v sobotu od 9 do 12 hod. 
Letní tábor Manìtín 
30. 6. až 13. 7., 13. 7. až 26. 7., 26. 7. až 8. 8., 8. 8. až 
21. 8. 
Pøímìstský sportovní tábor
10. až 14. 7., 17. až 21. 7.
Pøímìstské tábory SMPø
10. až 14. 7., 21. až 25. 8.

Informace
Dùm  dìtí po-èt 8-20 hod., pá 8-18 hod., tel. 353 613 
248, v SMPø. tel. 353 842 389, 736 761 913. 

22. dubna 9 až 12 hod.

30. dubna 15 hod.

duben až èerven

Poradna pro dìti a rodièe

(red)

Vlasta Schartová (red. kráceno)

Ostrov má znaèný podíl bytù v domech 
postavených panelovou technologií. Takøka 
polovina jich byla postavena pøed více než 40 
lety. Léta užívání se „podepsala“ na jejich 
stavebním stavu. Navíc, zejména u nejstarších 
domù, mají obvodové zdi nejnižší tepelný 
odpor. Pro zpøístupnìní možnosti oprav 
panelových domù vyhlásil Státní fond rozvoje 
bydlení ÈR program Panel pro snazší finan- 
cování komplexních oprav bytových panelových 
domù, a to vèetnì zlepšení jejich tepelnì 
užitných vlastností.
 

Státní úroková dotace znamená snížení úroku 
z úvìru o ètyøi procentní body na èást úvìru do 
4 800,00 Kè/1m2 podlahové plochy bytu.

Odbornì technická pomoc prostøednictvím 
Poradenských a informaèních støedisek: stanovisko 
k žádosti o poskytnutí úrokové dotace nebo k žá-
dosti o poskytnutí bankovní záruky. Poradenské 
a informaèní støedisko je povinno zájemci o opravu 
panelového bytového domu zdarma poskytnout 
odborné publikace, metodické pokyny, formuláøe 
žádostí o poskytnutí úrokové dotace a bankovní 
záruky, seznam bankovních institucí poskytujících 
úvìry a seznam poboèek ÈMZRB a.s. Pouze v pøí- 
padì, kdy zájemce vyhotovené stanovisko k žádosti 
o poskytnutí úrokové dotace nebo stanovisko 
k žádosti o poskytnutí bankovní záruky neuplatní 
u Èeskomoravské záruèní a rozvojové banky, a.s., pak 
náklady spojené s vypracováním stanoviska uhradí 
zájemce. 

Nejbližší poradenské a informaèní støedisko zøídila 
Èeská komora autorizovaných inženýrù a tech- 
nikù, èinných ve výstavbì (ÈKAIT), Sokolská 15, 
120 00 Praha 2, tel. 227 090 111, IÈO 45770743, 
v Karlových Varech se sídlem: Pension HESTIA, Stará 
Kysibelská 45, 360 09 Karlovy Vary, tel./fax 353 234 
634, e-mail: ckait@iol.cz. Od 1. dubna 2006 budou 
pøijímány žádosti o dotaci na úhradu èásti nákladù na 
odstranìní statických poruch nosných konstrukcí, 
konstrukèních nebo funkèních vad, pro které bylo 
vydáno naøízení zabezpeèovacích prací. Výše 
dotace mùže èinit až 40 % skuteènì vynaložených 
oprávnìných nákladù, nejvýše však 55 tisíc Kè na 
jednu bytovou jednotku. Zároveò platí omezení EU, 
tzv. podpora malého rozsahu, což znamená, že 
souhrn výše podpory jednomu subjektu nesmí 
v prùbìhu tøí po sobì jdoucích let pøesáhnout èástku 
100 000 €. Shora uvedené informace platí ke dni 
15. 3. 2006.
 
Základní informace zájemci obdrží na Odboru 
majetku mìsta Mìstského úøadu v Ostrovì 
Brigádnická 709, v kanceláøi è. 11. 

Program PANEL:

Bankovní záruka pro žadatele o úvìr, kteøí nemají 
dostatek prostøedkù. Na základì písemné žádosti 
mùže být poskytnuta zvýhodnìná bankovní záruka za 
splácení úvìrù, poskytnutých na stavební úpravu 
nebo stavební zmìnu spoèívající v opravì, 
modernizaci nebo regeneraci panelového bytového 
domu, do výše max. 70% nesplacené jistiny úvìru, 
otevøeného úvìrující bankou nebo stavební 
spoøitelnou.

Ing. Jiøí Strejèek, odbor MM
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