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Ostrovský mìsíèník
Turistická sezóna v Ostrovì zaèíná

Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Mladé divadlo z celých západních Èech 

pøivítáme na ostrovských divadelních 

prknech ve víkendových dnech 21. až 

23. bøezna. 

Na èeském západì je již dobøe 

známo, že mladé a netradièní 

divadlo našlo v Ostrovì svou 

pevnou a pøívìtivou základnu. 

Tradièní jarní festival západoèeské divadel- 

ní alternativy a studentského divadla vždy 

pøiláká øadu zajímavých tvùrcù i množství 

otevøených a vnímavých divákù. Postupem 

èasu se tak z ostrovského regionálního 

festivalu stalo inspirující a velmi pøátelské 

setkání s dramatickým umìním. Poøádání 

festivalu bezesporu pomohlo úspìšnému 

rozvoji netradièních divadelních aktivit 

v západních Èechách. Západoèeští divadel- 

ní hledaèi si proto každý rok ve svých kalen- 

dáøích termín ostrovského festivalu dobøe 

hlídají. Stejnì tak už si ostrovská pøehlídka 

našla své stálé divácké pøíznivce.

Pøehlídka netradièních divadel: 
Ostrovský Prima Píseèek   

Výstavy

Koncerty

Klášterní areál, to není jen stavební památka a stálá 
expozice historie mìsta. Na tento rok pøipravujeme celou 
øadu dalších akcí. Tou první je výstava Architektury 50. let 
dvacátého století v Karlovarském kraji a Sasku. Výstavu 
zahájí vernisáž v nedìli 2. bøezna v 15 hodin. V rámci 
výstavy se mùžete seznámit s unikátní architekturou a je- 
dineènými urbanistickými celky na obou stranách èesko- 
nìmecké hranice. Pøedstavíme zde historické koøeny, 
inspirace a další zajímavosti architektury i urbanismu. 
Souèástí výstavy budou práce výtvarného kroužku Gymná- 
zia Ostrov, který se inspiroval komplexem piaristického 
kláštera v Ostrovì. Na vernisáž je pozvaná øada zástupcù 
mìst, která jsou touto architekturou zasažena. V roce 2008 
plánujeme ještì jednu rozsáhlou výstavu, která by se mìla 
zabydlet v kostele Zvìstování Panny Marie v letních mìsí- 
cích. Tématem bude Dravec Mattoni, portrét významné 
historické osobnosti Karlovarska, Heinricha Mattoniho, 
který dal své jméno èeské minerální vodì a proslavil ji po 
celém svìtì. 

Hudební sezóna bude zahájena vystoupením Pìveckého 
sboru Gymnázia Ostrov pod vedením Libora Velièky 
v nedìli 16. bøezna od 15 hodin. První perlou letošní hu- 
dební sezóny bude koncert houslového virtuosa Jaroslava 
Svìceného, který je pøipraven na nedìli 6. dubna od 

17 hodin. Koncert nese název Slavné evropské housle 
18.-20. století. Houslového virtuosa doprovodí renomo- 
vaná hráèka na cembalo Jitka Navrátilová. K oslavì svátku 
sv. Floriána pøipravujeme na 4. kvìtna koncert souboru 
Schola Gregoriana Pragensia. Soubor se zamìøuje jak na 
interpretaci gregoriánského chorálu z 10.-11. století, tak 
na uvádìní gregoriánských zpìvù z vlastní èeské chorální 
tradice. V programu zaznívá èasto i øada novì objevených 
skladeb ze 13.-15.století. K svátku posvìcení kostela a ke 
cti hudebního skladatele J.C.F. Fischera pøipravujeme na 
1. èerven koncert Musica Flora.  

V nabídce pro turisty, kteøí navštíví Ostrov, není jen 
klášterní areál, ale celá øada dalších památek. K nej- 
zajímavìjším patøí Letohrádek v Zámeckém parku, 
Staré námìstí se Starou radnicí a v neposlední øadì 
také již zmínìná nová èást mìsta Ostrova. Novì bude 
návštìvníkùm otevøen také opravený høbitovní 
kostel sv. Jakuba. Pevnì vìøím, že nás èeká úspìšná 
turistická sezóna. 

Pravidelný provoz Posvátného okrsku bude zahájen 
v sobotu 1. bøezna. Podrobnosti naleznete na 
www.klasterostrov.cz. Provozní dobu a další informace 
najdete na str. 8. 

Ing. Marek Poledníèek, øeditel DK Ostrov 

(red) 

Po krátkém zimním období se znovu dokoøán otevírají dveøe novì zrekonstruovaného klášterního areálu 
v Ostrovì. Posvátný okrsek se však tìšil velkému zájmu i v prùbìhu ledna a února. Mimo jiné se zde uskuteènila 
prezentace pro velké hotely, lázeòské domy, informaèní centra a prùvodce. V mezièase pracovnice kláštera 
vìnovaly mimoøádnou pozornost sbìru a zpracování nejrùznìjších informací, které výraznì obohatí výklad 
prùvodcù. Znovu tak ožijí dávné pøíbìhy Sasko-Laenburských a snad se i poodhalí rouška nìkterých tajemství. 
Komplex barokních staveb je tak rozsáhlý, že každá návštìva je trochu jiná. Neváhejte pøijít znovu, pokud jste již 
Posvátný okrsek navštívili v minulém roce. 

Netradièní pohled na klášterní areál v Ostrovì.                                                                                                                      Foto: Ing. Vladimír Toman
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K ohlasùm na téma Koèkobáby sdìlujeme: Náš 

postoj k problematice volnì pobíhajících koèek ve 

mìstì se nemìní. 

Zatímco v roce 2007 mohl obèan zažádat o výpis 

z Katastru nemovitostí, Obchodního rejstøíku 

a Živnostenského registru, od února letošního 

roku je také možnost žádat o výpis z Rejstøíku 

trestù (digitálnì zpracováno je v souèasné dobì 

99 % údajù) a bìhem roku se poèítá i s dalšími 

agendami.

Výpis z Rejstøíku trestù
Výpis z evidence Rejstøíku trestù lze vydat osobì, 

které se výpis týká, pouze na základì písemné žá- 

dosti. Tuto žádost není tøeba ruènì vyplòovat, klient ji 

obdrží vyplnìnou k podpisu pøedtím, než mu je výpis 

z Rejstøíku trestù vydán; tuto žádost úøad archivuje 

dle zákona. Osoba, které lze na pracovišti Czech 

POINT výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti 

a musí mít pøidìleno rodné èíslo. To znamená, že 

výpis se mùže vydat i cizincùm, kteøí mají napøíklad 

trvalé bydlištì v Èeské republice. Od 1. ledna 2008 

zatím není možné na pracovištích Czech POINT 

vydávat výpisy zplnomocnìncùm, kteøí žádají o výpis 

z Rejstøíku trestù na základì plné moci. V pøípadì, že 

je možné vyøídit žádost o výpis z Rejstøík trestù 

elektronicky, tj. jako výstup z informaèního systému 

veøejné správy, zaplatí klient podle zákona za tento 

výpis 100 Kè za první stránku a 50 Kè za každou další. 

Na tento výpis se nevylepuje žádný kolek. V pøípadì, 

že žádost nemohla být vyøízena elektronicky a musí 

být manuálnì zpracována na pracovišti Rejstøíku 

trestù, musí žadatel o výpis požádat zpùsobem podle 

§11 odst. 1 zák. è. 269/1994 Sb. o Rejstøíku trestù 

v platném znìní, tedy formou papírové žádosti. 

Systém Czech POINT umožòuje vytisknout žadateli 

tuto papírovou žádost již pøedem vyplnìnou s jeho 

osobními údaji, které sdìlil obsluze pracovištì Czech 

POINT. V tomto pøípadì se neplatí správní poplatek 

úøadu, ale vylepí se kolek v hodnotì 50 Kè a úøad 

pošle žádost ke zpracování na Rejstøík trestù. 

Ostrovská teplárenská a.s. požádala o.s. Ostrovský 

Macík o pomoc pøi odchytu bezprizorních koèek 

žijících na jejím území. Ètyøiadvacet koèek, které zde 

byly odchyceny, byly veterináøem odbornì 

vykastrovány a vypuštìny zpìt. Všechny náklady 

hradila Ostrovská teplárenská a.s.

Až se zas letos otevøe ostrovský Dùm kultury 
mladému divadlu, možná si mnozí diváci 
všimnou, že je nìco jinak a nebude to jen nové 
jméno: Ostrovský Prima Píseèek. 

Sami divadelníci již první jinakosti zachytili, když si 

pøipravovali pøihlášky a další potøebné materiály 

k zaøazení do festivalu. Novým hlavním organizá- 

torem festivalu se stalo Obèanské sdružení Johan, 

centrum pro kulturní a sociální projekty Plzeò. OS 

Johan vzniklo v Plzni pøed deseti lety. Postupnì se 

jeho aktivity ustálily ve tøech základních liniích: 

umìlecká èinnost (vlastní projekty, festivaly, speci- 

fické kulturní akce), sociální aktivity (práce s dobro- 

volníky, resocializaèní projekty, rozvojové projekty 

pro neziskový sektor) a tou tøetí významnou linií je 

vzdìlávání, které je orientováno na estetickou výcho- 

vu, výchovu umìním a k umìní. 

Konec koncù, Johan už s ostrovským divadelním 

festivalem spolupracoval i v pøedchozích letech 

a soubory pracující v jeho produkci, napøíklad Tyan 

a Evrybáby, nejsou pro ostrovské publikum jistì 

neznámými pojmy. Plzeòský Johan i ostrovský Dùm 

kultury tak i v organizaèní struktuøe potvrzují svùj 

zájem udržet pøehlídku spoleènou pro oba kraje, 

Karlovarský a Plzeòský. Dosavadní zkušenosti ukazují 

stále zøetelnìji, že spoleèná mezikrajová pøehlídka 

pøináší více námìtù, cest a ukazuje více nových 

postupù. To samozøejmì nabízí zvláštì pro ty 

nejmladší úèastníky jedineènou možnost dalšího 

umìleckého vzdìlávání. 

Také pøedchozí organizátoøi, Západoèeské centrum 

Svazu èeských divadelních ochotníkù a plzeòská 

Neprofesionální scéna si ceny spoleèného mezi- 

krajového tvùrèího setkání byli dobøe vìdomi. Právì 

na propojení vlastní prezentace umìlecké tvorby 

a jejího pùsobení na ostatní divadelní nadšence 

i odbornou porotu spolu s inspirativními pøíklady 

divadelní inovace je postaven projekt Ostrovského 

Prima Píseèku. To jsou klíèové body, na nichž se bude 

nová tváø pøehlídky profilovat. Mìsto Ostrov však 

svým Prima Píseèkem bude hostitelem pøehlídky 

V pøedchozím èísle OM (2/2008) byl uveøejnìn 

èlánek vìnující se zejména živoèichùm volnì ži- 

jícím. Ve mìstì se však leckdy volnì pohybuje 

množství zvíøat domácích, spíše domesti- 

kovaných, pøevážnì psù a koèek. V souvislosti se 

zákonem o týrání zvíøat, ale i prostým citem je 

povinností èlovìka se o tato zvíøata postarat. 

Mìsto Ostrov, na rozdíl od mnoha jiných, má 

možnost tuto starost o nezanedbatelnou èást 

takových zvíøat zajistit. S finanèní i technickou 

podporou mìsta je možné opuštìné a toulavé 

psy umístit v psím útulku Bety provozovaným 

II. Základní kynologickou organizací è. 124 

Ostrov, která kromì základní a veterinární péèe 

a ošetøení zajiš�uje odborný odchyt i výcvik psù 

a bezplatnou poradenskou službu. 

Kromì psího útulku na území mìsta provozuje svou 

rozsáhlou èinnost i Obèanské sdružení Ostrovský 

Macík. Jeho èinnost je zamìøena na azyl a útulek pro 

handicapované koèky, jejich odchyt a kastraci s ná- 

sledným navrácením do pùvodní lokality. Tyto akti- 

vity jsou dostateènì známé. Ménì obèanù mìsta již 

ví, že se toto sdružení vìnuje i azylové èinnosti pro 

zranìná zvíøata (domácí i divoká) a zajiš�uje i jejich 

odborný odchyt. Své sídlo má sdružení v soukromém 

objektu v Horním Žïáru. Leckdy v nejednoduchých 

podmínkách se zde ošetøují (kromì domácích zvíøat 

vèetnì koní) zejména labutì, ježci, srnèí, v nedávné 

dobì zde byl léèen i poranìný puštík. Na veterinární 

péèi a nákup veterinárních léèiv pøispívá ze svého 

rozpoètu i mìsto Ostrov. Sdružení je aktivní rovnìž 

v osvìtové èinnosti s programy pro dìti, seniory 

a širokou veøejnost, ve spolupráci s Léèebnými láznì- 

mi Jáchymov a.s. jsou zde poskytovány i relaxaèní 

jízdy na koni. Nezanedbatelné jsou i návštìvy veøej- 

ných akcí, jakou jsou zahájení lázeòské sezóny, oslavy 

mìsta, poutì a podobné, se zvíøaty. Byla uspoøádána 

i putovní výstava zachránìných zvíøat.

Kromì pøátel, fanouškù a obdivovatelù má èinnost 

tìch, kteøí se o zvíøata starají, i své kritiky a odpùrce. 

Ve mìstì se o zvíøata stará nìkolik málo lidí profe- 

sionálnì, je však mnoho dalších, kteøí péèi o zvíøata 

vìnují mnoho volného èasu a úsilí bez nároku na 

jakoukoli odmìnu. Je pochopitelné, že ne vše a vždy 

se povede ideálnì a tak, aby s tím všichni souhlasili. 

Ale bez každodenní práce takových organizací a jejich 

èlenù „se srdíèkem na správném místì“ by mìlo 

mnoho domácích i divokých zvíøat v Ostrovì daleko 

horší nadìji na pøijatelný život. Takových je podle 

našeho soudu potøeba si vážit a v jejich èinnosti je 

podporovat. 

Pøehlídka netradièních divadel: 
Ostrovský Prima Píseèek   
Pokraèování ze strany 1

Další služby Czech POINT 

(red)

nejen mezikrajové, ale také mezidruhové, protože 

ostrovský festival má právo na nominace jak pro 

národní festival divadelní alternativy Šrámkùv Písek, 

tak na nominace pro celostátní festival studentského 

divadla Náchodská Prima sezóna. 

Roman Èerník, OS Johan (red. kráceno)

Živoèichové 
v našem mìstì II.

Organizovaný odchyt koèek

Vyjádøení o.s. Macík 

Ludmila Ceková, Tomáš Èepelák, Odbor ŽP

Hana Šimková

 (rep)
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Šíøení poplašné zprávy
Krátce pøed obìdem dne 30. ledna obdržela sekre- 
táøka ZŠ J. V. Myslbeka a MŠ Ostrov na svùj služební 
mobil zprávu. Dosud neznámý pachatel ve zprávì 
sdìlil, že je ve škole bomba a že by mìli všichni utíkat. 
Pachatel se podepsal jako Fantomas. Policisté a stráž- 
níci z Ostrova  prohledali prostory školy a školky. Bom- 
ba nalezena nebyla, ke zranìní osob nedošlo. Pachatel 
se dopustil trestného èinu Šíøení poplašné zprávy, za 
který mu hrozí trest odnìtí svobody až na jeden rok, 
pøípadnì penìžitý trest.
Krádež a loupež s násilím
Ostrovští policisté zadrželi podezøelého mladíka 
z Ostrova, který se podílel jako spolupachatel na pá- 
chání trestných èinù loupeže a krádeže za použití násilí. 
Pøi tìchto èinech hlídal a dával signál, že nikdo další 
nejde, aby druzí pachatelé mohli èiny provést. Jeden 
z nich se pokusil vytrhnout kabelku z ruky tøiasedm- 
desátileté ženy. Když se mu nedaøilo, strhl ji na zem 
a údery do ruky ji donutil tašku pustit. Z místa èinu 
utekli. V dalším pøípadì se na Masarykovì ulici opako- 
vanì vloupali do novinového stánku, kde odcizili drob- 
né mince a cigarety. S jídlem roste chu�, a tak v Komen- 
ského ulici cloumáním vytrhli další ženì kabelku s do- 
klady, finanèní hotovostí a osobními vìcmi. Kabelka 
byla policisty nalezena. Jeden z jejich posledních skut- 
kù byl v Lidické ulici: pachatel vytrhl padesátileté ženì 
tašku z ruky, naštìstí v ní mìla pouze rukavice, pozdìji 
tuto tašku zahodil do popelnice. Mladík i jeho „kama- 
rádi“ skonèili ve vazební vìznici.
Zlodìjka stopaøka
Muž z Chomutova v Ostrovì naložil do svého moto- 
rového vozidla jemu neznámou ženu, kterou odvezl 
do Horního Žïáru a zpìt do Ostrova. Ta mu ze zadní 
kapsy na sedadle ve vozidle odcizila ledvinku s doklady 
a finanèní hotovost. Ostrovským policistùm nedalo 
moc práce zjistit, že se jedná o známou dvaatøicetiletou 
ženu, která velmi èasto stopuje na Jáchymovské ulici. 
Stopaøce bylo policisty sdìleno podezøení ze spáchání 
trestného èinu  krádeže.
Opakované krádeže
Karlovarskými kriminalisty bylo zahájeno trestní stíhání 
pro trestný èin krádeže ve spolupachatelství a pro 
pokraèující trestný èin krádeže proti obvinìnému muži 
a ženì, kteøí byli spoleènì zadrženi Ostrovskými poli- 
cisty v bývalém objektu masokombinátu v Hroznìtínì. 
Zde se pokusili odcizit kabely v hodnotì odhadnuté na 
43 tisíc korun. Pøitom byli zadrženi zamìstanci a ná- 
slednì policií. Dále oba vnikli do jiného objektu a ze tøí 
rozvodných skøíní odcizili mìdìné kabely odhadnuté 
na 50 tisíc korun. V dalších dvou pøípadech muž sám 
odcizil mìdìné kabely v hodnotì 200 tisíc korun a dále 
kabely z elektroinstalace. Z místnosti pro údržbu pak 
odcizil sváøecí soupravu a náøadí, vše odhadnuté na 
115 tisíc korun. 
Dopravní pøestupek
Žena v Ostrovì øídila osobní vozidlo ve smìru na obec 
Kvìtnová, aèkoliv není držitelkou pøíslušného øidiè- 
ského oprávnìní a pøesto, že jí byl uložen zákaz øízení 
motorových vozidel. Zadržené bylo ostrovskými poli- 
cisty sdìleno podezøení pro trestný èin maøení výkonu 
úøedního rozhodnutí a øízení motorového vozidla bez 
øidièského oprávnìní. 

Pøíspìvek karlovarské charitì
Farní charita Karlovy Vary požádala mìsto Ostrov o po- 
skytnutí pøíspìvku na provoz Denního stacionáøe pro 
zdravotnì a mentálnì postižené obèany na rok 2008 
s odùvodnìním, že toto zaøízení využívají dva obèané 
z Ostrova. Denní stacionáø pro zdravotnì a mentálnì 
postižené poskytuje komplex služeb postiženým jedin- 
cùm po ukonèení školní docházky a jejich rodinám. 
Klienti zùstávají ve svém prostøedí, rodinným pøísluš- 
níkùm je umožnìn bìžný rodinný a pracovní život.
Klienti tak nemusí být umís�ováni do rezidenèních zaøí- 

Ve dnech 2. a 3. dubna 2008 se koná ve všech 
ostrovských mateøských školách zápis dìtí k do- 
cházce od 1. záøí 2008. 
Zápisy budou probíhat v dobì od 10 do 11 hodin, 
odpoledne od 14 do 16 hodin. 

Zápis do mateøských škol

Dagmar Shánìlová, MÚ Ostrov

Daò z pøíjmù

Daò z nemovitostí

Bøezen je dùležitým mìsícem pro všechny, kdo bu- 
dou podávat daòové pøiznání k dani z pøíjmù. Letos 
pøipadá poslední den pro podání daòového pøiznání 
k dani z pøíjmù za rok 2007 a pro zaplacení danì na 
pondìlí 31. bøezna 2008. Finanèní úøad v Ostrovì 
vychází vstøíc svým poplatníkùm a své bìžné úøední 
hodiny (pondìlí a støeda 8.00-17.00) rozšiøuje v ob- 
dobí od 25. do 31. bøezna na každý pracovní den 
od 8 do 18 hodin. V tìchto dnech je možné 
odevzdat vyplnìná daòová pøiznání k dani z pøíjmù 
nebo konzultovat se správci danì nejasnosti vzniklé 
pøi vyplòování tiskopisu.

Daò z pøíjmù za rok 2007 je možné zaplatit tìmito 
zpùsoby: daòovou složenkou na poštì (bez poštov- 
ního poplatku), lze ji vyzvednout na FÚ nebo poštì 
(dokladem o zaplacení daòové povinnosti je podací 
stvrzenka daòové složenky). Dále bezhotovostním 
pøevodem z bankovního úètu prostøednictvím ban- 
kovního pøíkazu èi formou internetového bankov- 
nictví (bezhotovostní platbu danì z pøíjmù fyzických 
poukazujte na è. úètu: 721-17626341/0710, kon- 
stantní symbol: 1148, vždy uveïte i variabilní symbol,  
tj. rodné èíslo bez lomítka). Dále lze platit v pokladnì 
FÚ v Ostrovì. Pokladna je otevøena vždy v pondìlí 
a støedu 13.00-15.30 hod. V dobì rozšíøených úøed- 
ních hodin od 25. do 31.bøezna bude mimoøádnì 
otevøena každý pracovní den od 13.00 do 15.30 
hodin.

Termín pro podání daòového pøiznání k dani z ne- 
movitostí již uplynul dne 31. ledna 2008. Daò z ne- 
movitostí v celkové výši do 5000 Kè za rok se platí 
najednou a pro letošní rok nejpozdìji do 2. èervna 
2008. Vyšší daò než je 5000 Kè se platí ve dvou 
stejných splátkách, a to pro letošní rok do 2. èervna 
2008 a do 1. prosince 2008. Výjimku mají poplatníci 
provozující zemìdìlskou výrobu, kteøí mají posunutý 
termín první splátky až na 31. srpna a letos musí 
zaplatit nejpozdìji 1. záøí 2008. Finanèní úøad 
v Ostrovì zasílal každým rokem svým poplatníkùm 
danì z nemovitostí vyplnìné složenky. V letošním 
roce budou tyto  složenky zpracovávány centrálnì 
podle území jednotlivých finanèních øeditelství a ro- 
zesílány daòovým subjektùm hromadnì dodavatel- 
skou firmou. Má-li poplatník danì z nemovitostí 
pøiznané nemovitosti u více finanèních úøadù v pù- 
sobnosti rùzných finanèních øeditelství, obdrží obálku 
se složenkami za každé finanèní øeditelství samo- 
statnì. Složenky by mìly být doruèeny nejpozdìji do 
15. kvìtna 2008. Je pravdìpodobné, že nìkteøí 
poplatníci zaplatí daò døíve, než obdrží složenku. 
V takovém pøípadì je tøeba si pøeèíst údaje uvedené 
na alonži složenky a zkontrolovat, zda døíve uhrazená 
platba souhlasí s èástkou vymìøené daòové povin- 
nosti a pøípadný rozdíl doplatit. Èíslo úètu pro bez- 
hotovostní platbu danì z nemovitostí na Finanèní 
úøad v Ostrovì: 7755-17626341/0710, konstantní 
symbol: 1148, vždy uveïte i variabilní symbol, 
kterým je u fyzické osoby rodné èíslo bez lomítka 
nebo IÈ u právnické osoby. 

Finanèní úøad informuje 

Ing. Miloslava Kubínová, øeditelka 

Naše jednotka zasahovala u 11 událostí, z nichž 
byly dva požáry, tøi dopravní nehody, tøi úniky 
látek, jedna technická pomoc a dva plané 
poplachy.

První den v novém roce nás pøivítal požárem vozidla 
v Kvìtnové. Osobní vùz byl v dobì pøíjezdu naší 
jednotky témìø celý zasažen požárem. Na místì 
s námi zasahovala hlídka Mìstské policie Ostrov. 
O týden pozdìji jsme spolu s dalšími jednotkami 
z Chebu a Ostrovska likvidovali požár lokomotivy ve 
Stráži nad Ohøí.

Na výroèní valné hromadì èlenù JSDH Ostrov 
v hasièské zbrojnici byly našim èlenùm udìleny me- 
daile za pøíkladnou práci, za zásluhy a èlenové Josef 
Èerný st., Libor Jeøábek a Alois Nápravník byli deko- 
rováni medailí sv. Floriána, kterou jim pøedala zástup- 
kynì okresního rady Svazu hasièù Èech, Moravy 
a Slezska. Mezi milými hosty jsme pøivítali øeditele 
Zdeòka Teplého a velitele stanice Romana Krump- 
hanzla (oba z HZS Karlovarského kraje), dále starostu 
JSDH Hájek Pavla Novotného a další. Více na: 
www.hasiciostrov.wz.cz.

Sbor dobrovolných hasièù Ostrov letos opìt pøi- 
pravuje letní tábor pro dìti od pìti do 15 let, tento- 
krát ve dnech 1. až 6. èervence na Tøetím rybníku 
u Ostrova. Dle poèasí budou na programu: pìší 
výlety, míèové hry, koupání, Bobøík odvahy, základy 
zdravovìdy, ukázky hasièské techniky, práce psovo- 
dù a Policie ÈR, soutìže ad. Cena za jednu osobu je 
1200 Kè, pøedbìžné pøihlášky a podrobnìjší infor- 
mace na telefonu: 774 183 248. 

Hasièi zvou dìti na letní tábor 

Pøihláška je ke stažení rovnìž na: 
www.hasiciostrov.wz.cz. 

Ostrovští hasièi v lednu

Pavel Všelko, JSDH Ostrov

V ZŠ J. V. Myslbeka a Mateøské škole Ostrov by 
mìly být zøízeny ve školním roce 2008/2009 dvì 
pøípravné tøídy. Øeditelka školy v nich spatøuje 
doplnìní systému péèe o dìti se vzdìlávacími 
nebo sociálními obtížemi. Pro pøijetí dítìte do 
pøípravné tøídy je nezbytné doporuèení peda- 
gogicko-psychologické poradny.

Pøípravné tøídy jsou urèeny dìtem v posledním roce 
pøed zahájením povinné školní docházky, které jsou 
sociálnì znevýhodnìné a je pøedpoklad, že zaøazení 
do pøípravné tøídy vyrovná jejich vývoj. Pøípravné 
tøídy se zøizují pøi poètu nejménì sedmi dìtí a naplòují 
se nejvýše 15 dìtmi (pokud není udìlena výjimka). 
Obsah výuky je souèástí školního vzdìlávacího pro- 
gramu. Podstatou èinnosti v pøípravných tøídách je 
v mnohých pøípadech nauèit dìti komunikaci v èes- 
kém jazyce a vzájemnému dorozumìní, základùm 
sebeobsluhy apod. Zøizovatel mìsto Ostrov musí 
každoroènì žádat o souhlas se zøízením pøípravné 
tøídy v ZŠ pøíslušný krajský úøad. Ten vydá své 
vyjádøení ke zøízení na základì rozhodnutí rady 
mìsta. 

Dvì pøípravné tøídy v Ostrovì

(red)

V lednu se v Ostrovì narodilo 13 dìtí, zemøelo osm 
obèanù. Manželství uzavøely dva páry. K trvalému 
pobytu ve mìstì se bìhem ledna pøihlásilo 29 osob, 
odstìhovalo se jich 42. Celkovì tedy ve mìstì ubylo 
osm obèanù. Celkový poèet obyvatel hlášených 
v Ostrovì ke 31. lednu 2008 byl 16 936. 

Zmìna stavu obyvatel 
mìsta Ostrova 
v lednu 2008

Jana Pecková, Soòa Szarková, MÚ Ostrov

Obvodní Policie ÈR

Vrchní inspektor nprap. Pavel Valenta

Vybráno z MÚ Ostrov

Pokraèování na stranì 4



mìsteèku Boží Dar jsme na konci ledna strávili pøí- 
jemných pìt dní. Za tu dobu jsme zažili veškerou rozma- 

nitost povìtrnostních podmínek, od neskuteèné vánice 

pøes silný mráz až po vymetené skoro letní nebe. V prv- 

ních dnech nám poèasí pøíliš nepøálo, chvílemi èlovìk 

poøádnì nevidìl ani na špièku lyží. Tyto dny jsme byli 

nuceni vracet se do míst našeho ubytování døíve, než 

bylo naplánováno. Støeda a ètvrtek pøinesly pro lyžaøe 

takøka dokonalé podmínky, pøes noc napadl èerstvý 

sníh a ráno se na nás usmívalo slunce. Jelikož nám bylo 

vysvìtleno, že støeda je na úrazy nejkritiètìjší den, strá- 

vili jsme na lyžích nebo snowboardu pouze dopoledne 

a zbytek dne jsme si mohli užít aktivity spojené s rela- 

xací. Nìkdo vyrazil na výlet na Klínovec, jiný do bazénu, 

tøetí vyzkoušel další zimní radovánky. I pøes relaxaèní 

režim se ve ètvrtek odehrávaly na sjezdovkách desítky 

bolestivých pádù. Mohla za to dílem námraza, dílem 

skuteènost, že jsme se cítili být králi sjezdovek. Ètvrteèní 

veèer byl poslední, nebo� druhý den ráno jsme si museli 

zabalit a opustit naše pokoje. Na sjezdovce nás v pátek 

pøivítalo krásné sluneèné poèasí, èehož nìkteøí „šílenci“ 

náležitì využili, svlékli se do trenek a rozhodli se celou 

sjezdovkou projet „na lehko“. Èas neúprosnì ubíhal 

a nám odpoledne nezbylo než vyrazit zpìt do údolí, do 

svých domovù. Vraceli jsme se s pocitem, že jsme si užili 

krásný týden na horách, na který budeme v dobrém 

dlouho vzpomínat. Škoda, že se na hory nejezdí každý 

rok. 

Rok 2008 je rokem olympijským 
a tato významná sportovní udá- 
lost inspirovala sportovní nadšen- 
ce ZŠ Masarykova v Ostrovì 
uspoøádat stejnì významnou 
sportovní událost v podmínkách 

našeho mìsta pro žáky a studenty ostrovských škol 
a gymnázia. Hry První olympiády dìtí a mládeže mìsta 
Ostrova 2008 se uskuteèní na pøelomu kvìtna a èervna 
2008 na sportovištích ZŠ Masarykova. Olympiáda je 
otevøena školní mládeži (roèník 1992) a mladším dìtem, 
kteøí si chtìjí zmìøit síly a sportovní dovednosti pod 
hlavièkou ODM. Soutìže se uskuteèní ve vybraných 
disciplínách: lehká atletika, plavání, sportovní støelba, 
fotbal, volejbal, triatlon a florbal. Souèástí ODM budou 
také výtvarné soutìže, kresba a fotografická soutìž se 
sportovní tématikou. Hry První olympiády dìtí a mlá- 
deže mìsta Ostrova 2008 budou zahájeny stejnì tak 
jako každé OH slavnostním ceremoniálem, jehož sou- 
èástí bude nástup sportovcù, vztyèení státní vlajky, vlajky 
Èeského olympijského výboru, uskuteèní se slib spor- 
tovcù a rozhodèích a bude zapálen olympijský oheò. 
Nedílnou souèástí her budou také doprovodné progra- 
my jako hudební podveèer s diskotékou a urèitì pou- 
tavá beseda s èeskými olympioniky, která se uskuteèní 
první den konání her v kinosále Domu kultury Ostrov. 
Tato beseda bude urèena nejen úèastníkùm her, ale 
také ostrovské sportovní veøejnosti. Na pøípravì a sa- 
motné realizaci Her První olympiády dìtí a mládeže 
mìsta Ostrova 2008 se nepodílí jen realizaèní tým ZŠ 
Masarykova, ale také nejvýznamnìjší olympijské orga- 
nizace jako Èeský olympijský výbor, Èeský klub olym- 
pionikù, Èeská olympijská a.s. a další partneøi ODM.

Mediální kampaò na podporu této významné mlá- 
dežnické sportovní události bude zahájena 3. bøezna, 
kdy budou na webových stránkách: www.1zsostrov.cz 
zveøejnìny podrobnosti o pøipravovaných hrách vèetnì 
propozic jednotlivých soutìží a pøihlášek do soutìží. 
Souèasnì obdrží všechny školy písemné a propagaèní 
materiály a ve stejném období bude také informována 
prostøednictvím ostrovské kabelové televize i veøejnost. 
Pøípadní zájemci o spolupráci, pomoc a podporu her za 
strany ostrovské veøejnosti a rodièù žákù škol mají 
možnost pøihlásit se vedení školy (tel. 353800411), 
iniciativì se meze nekladou. 
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Zprávy ze škol

Mezi akce doplòující výuku a stmelující kolektiv patøí 

lyžaøský kurz poøádaný na naší škole pro studenty 

II. roèníkù. Jak na ten letošní vzpomínají studenti oboru 

Technického lycea se dozvíte z následujících øádkù, 

v nichž se s vámi dva z nich podìlí o své zážitky. 

V letošním roce poøádala naše škola, SPŠ Ostrov, 

lyžaøský výcvikový kurz pro druhé roèníky. V horském 

Vyrazili jsme na lyže

SPŠ Ostrov

Mgr. Libor Háèek, zást. øed.

Michal Pojman, Jiøí Mertin, studenti

Výsledek lednového zápisu umožòuje na naší škole 

plnì obsadit dvì 1. tøídy a naplòuje pøedpoklad otev- 

øení dvou tøíd pøípravných. Zápis dìtí do MŠ se 

uskuteèní 2. a 3. dubna. Naši žáci Kanická, Kovalèik 

a Vajda se zúèastnili okresního kola dìjepisné olym- 

piády na téma Osobnosti èeské a moravské kultury 

a jejich 12. a 14. místo je možno považovat v silné 

konkurenci za úspìch. Žáci školy v lednu a únoru hodnì 

sportovali a škola se stala poøadatelem okrskového 

i okresního kola v míèovém trojboji. Tato disciplína 

našim dìtem opravdu svìdèila, nebo� se probojovaly až 

do krajského finále v Chebu, kde za týmem Marián- 

ských Lázní získali žáci 5. tøíd druhé místo. Že je našim 

dìtem blízký i florbal, svìdèil postup chlapcù ze 4. a 5. 

tøíd z okrskového do okresního kola v Toužimi, jehož 

výsledky nebyly do uzávìrky OM známy. V téže soutìži 

žáci druhého stupnì postoupili do B finále.

Na dùvody evakuace školy dne 30. ledna má soudný 

ètenáø jistì svùj názor (viz str. 4, Policie ÈR, Šíøení 

poplašné zprávy - pozn. red.). V rámci jedné z vyšetøo- 

vacích verzí apelujeme na všechny rodièe našich žákù, 

aby nezùstávali lhostejnými k projevùm (by� i názna- 

kùm) asociálního chování dìtí a spolupracovali se ško- 

lou ne oponentním pøístupem, nýbrž s vìdomím od- 

povìdnosti za výchovu svých dìtí. 

ZŠ J. V. Myslbeka a MŠ 

Mgr. Vladimír Vízdal

Hry První olympiády dìtí 
a mládeže mìsta Ostrova 2008

Ing.Karel Daníèek, pøedseda organizaèního výboru

zení. Rada mìsta Ostrov schválila pøíspìvek ve výši 
10 tisíc korun. Farní charita Karlovy Vary dále požádala 
o pøíspìvek na projekt Krizové pomoci Domu na pùl 
cesty Karlovy Vary s tím, že krizové lùžko je souèástí 
Domu na pùl cesty. Samostatná sociální služba Krizová 
pomoc je bezplatnou sociální službou. Klientovi je po 
dobu sedmi dnù zdarma poskytnuto ubytování v samo- 
statném pokoji, potravinové a hygienické balíèky a oša- 
cení. Hlavním cílem této služby je rychlé vyøešení situace 
napø. pøi hledání zamìstnání, jednání s veøejnými insti- 
tucemi, hledání ubytování, øešení rodinných sporù, je 
možné zajistit konzultaci s psychoterapeutkou i kontak- 
tovat další odborné sociální služby. Zaøízení mohou na 
základì doporuèení Odboru sociálních vìcí a zdravot- 
nictví využívat i klienti ze správního území mìsta Ostrov. 
Rada mìsta Ostrov schválila pøíspìvek rovnìž ve výši 
10 tisíc korun. 
Nová komunikace k plochám pro podnikání
Novì vybudovaná infrastruktura zpøístupòuje mimo jiné 
rozvojovou lokalitu Klínovecká pro další podnikatelské 
investice. Na tomto místì byla až dosud výstavba no- 
vých objektù podmínìna výstavbou kapacitní pøíjezdové 
komunikace a její doprovodné infrastruktury. Kromì 
zlepšení dostupnosti lokality pro motoristy se podaøilo 
také vyøešit dlouholetý problém bezpeènosti chodcù 
(zejména žákù docházejících do nedaleké školy) vybu- 
dováním samostatného chodníku, novým veøejným 
osvìtlením a odvedením deš�ových vod pøitékajících 
z plochy zelenì. Byla vybudována nová komunikace 
a rozšíøena stávající (za mìstským úøadem). Akce byla 
financována ze státní dotace Ministerstva pro místní 
rozvoj ÈR, programu rozvoje severozápadních Èech 
a Moravskoslezského regionu. Byla zahájena v èervnu 
2007 a zkolaudována v listopadu téhož roku. Náklady se 
vyšplhaly témìø na pìt milionù korun, mìsto Ostrov se 
podílelo èástkou jeden milion 651 tisíc korun. Z dotace 
byla vybudována nová komunikace a rozšíøena stávající 
za mìstským úøadem, vybudován nový chodník, zøízena 
deš�ová kanalizace a veøejné osvìtlení. 
Stavební uzávìry
Rada mìsta vydala na žádost státního podniku Diamo 
o. z., Správa uranových ložisek Pøíbram územní opatøení 
o stavební uzávìøe v následujících lokalitách: Štola Horní 
Lukáš, Štola Johanberglente a Štola Uršula, všechny tøi 
v katastrálním území Arnoldov. Do opatøení obecné 
povahy a jeho odùvodnìní mùže každý nahlédnout 
u zdejšího správního orgánu, který je vydal. Vydaných 
stavebních uzávìr je již témìø sto, vìtšinou v lokalitách 
dùlní èinnosti Jáchymovských dolù, v místech vyústìní 
bývalých štol, tìžních jam ad. Na pøesnì urèených plo- 
chách je zakázáno povolování novostaveb, nástaveb, 
pøístaveb, stavebních úprav, inženýrských sítí a komu- 
nikací. Udržovací práce na stávajících objektech jsou 
povoleny.
Projekt zateplení škol
Mìsto Ostrov chce podat žádost o dotaci na projekt 
zateplení škol. Projekt se týká: ZŠ Masarykova (výmìna 
okenních a dveøních prvkù, provedení nových zdìných 
meziokenních pilíøkù, zateplení fasády, výmìna klem- 
píøských a zámeènických prvkù), ZŠ Májová, ZŠ J. V. 
Myslbeka a MŠ, ZUŠ Ostrov. Projekty vèetnì žádostí 
o dotaci jsou pøipravovány do Operaèního programu 
Životní prostøedí v rámci 3. výzvy, v níž jsou pøijímány 
pouze projekty na realizaci pøíslušných opatøení ve škol-
ských zaøízeních zøízených dle školského zákona. Z to- 
hoto programu je možné získat až 85 % z celkové sumy 
uznatelných nákladù.
Regenerace panelových sídliš�
Ostrov chce požádat o finanèní prostøedky z Programu 
regenerace panelových sídliš� v lokalitách: Lidická-Jung- 
mannova a Lidická-východ. Netýká se oprav, úprav 
a zateplování bytových domù. Dotace je cílena na pøe- 
mìnu sídliš� ve víceúèelové celky, patøí sem napø. vý- 
stavba dopravní a technické infrastruktury, protipovod- 
òová opatøení, úpravy veøejných prostranství, úpravy 
a zøizování dìtských høiš�, parkových ploch ad. (red) 

Vybráno z MÚ Ostrov
Pokraèování ze strany 3
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Zprávy ze škol

Redakce si vyhrazuje právo krátit došlé pøíspìvky.

V únoru podali všichni vycházející žáci naší školy 

pøihlášky na støední odborné školy a uèilištì. Žáci se 

orientují na profese, které jsou žádané pracovním 

trhem. Chlapci si vìtšinou vybírají stavební obory 

a dívky kuchaøské práce. Úspìšnost pøijetí na zvolené 

obory je takøka stoprocentní. Proto se k nám èasto 

žáci vracejí pochlubit se tím, jak uèení zvládají, èi jak se 

jim dokonce podaøilo vyuèit. Tento mìsíc probìhnou 

nìkteré soutìže, kde se dìti budou opìt snažit dobøe 

reprezentovat svou školu. Do Karlových Varù se 

rozjedou dìvèata na soutìž Praktická dívka. Její náplò 

spoèívá ve zvládnutí praktických èinností: pøípravy 

studeného pokrmu, háèkování èi šití, novì i pøedvá- 

dìní modelù za doprovodu hudby a schopnosti 

vhodnì upravit svùj vzhled pomocí líèení a úèesu. 

Zruènost ostatních žákù budeme prezentovat na 

výstavce výrobkù s velikonoèní a jarní tématikou. 

Èekají nás i sportovní soutìže. Se školou se v bøeznu 

více seznámíte i ve vysílání kabelové televize.

Pøejeme vám pøíjemné velikonoèní svátky a ne- 

zbytnou jarní pohodu. 

ZŠ praktická a ZŠ speciální

Daniela Brodcová

ZŠ Klínovecká
Polovina školního roku je za námi, dìti obdržely svá 

vysvìdèení. Po lednovém dostihu zkoušení a písem- 

ných prací se už všichni tìšili na jarní prázdniny. 

V lednu se žáci zapojovali hlavnì do sportovních 

soutìží. V zimním turnaji ve florbalu se hoši 2. a 3. tøíd 

umístili na 4. místì. V míèovém trojboji žáci 4. a 5. tøíd 

získali 3. místo. Žákynì 6. a 7. tøíd ve florbalu skonèily 

na 4. místì. V okrskovém kole ve florbalu se chlapci 

4. a 5. tøíd umístili na 3. místì, dìvèata získala 2. místo. 

V okresním kole B finále ve florbalu žáci II. stupnì 

vybojovali 1. místo. Ve stejný den se konala v DDM 

v Karlových Varech olympiáda z dìjepisu, které se 

zúèastnili Tomáš Havlan (8.A) a Kateøina Pospíšilová 

(9.A), výsledky prozatím neznáme. Žáci devátých tøíd 

zhlédli kulturní poøad ZUŠ Monology a dialogy. 

V lednu zorganizovala uèitelka Šnajdrová spoleènì 

s rodièi pro žáky I. stupnì výlet do Aquaparku 

v Mostu. Okresní kolo v matematické olympiádì se 

konalo na Gymnáziu Ostrov 23. ledna. Žákynì 

Natálie Jírovská obsadila 2. místo, Jana Randová 

4. místo. Žáci 9. tøíd absolvovali celostátní vìdo- 

mostní test z matematiky, èeského jazyka a všeobec- 

ných znalostí „Cermat“. Naši žáci si prohlédli v rámci 

výtvarné výchovy výstavu na Staré radnici. Bìhem 

ledna se žáci I. stupnì také zúèastnili besed v Mìstské 

knihovnì Ostrov. Všem našim žákùm a vyuèujícím 

pøejeme úspìšný vstup do druhého školního 

pololetí. Veronika Raulová

Vyuèující z ostrovského gymnázia zabezpeèují 

soutìže v okrese i v kraji! S blížícím se jarem se naplno 

rozbíhá peloton vìdomostních soutìží a olympiád. 

Samozøejmì, že se naši studenti zúèastòují s nema- 

lými ambicemi soutìží ve všech oborech a katego- 

riích. Nejde však jen o soutìžící studenty. Gymná- 

zium Ostrov se mùže pochlubit také poøadatelstvím, 

a to hned v nìkolika pøedmìtech. Alexandra Šuste- 

rová je hlavním organizátorem matematické soutìže 

Pythagoriáda a matematické olympiády na okresní 

úrovni. Miloš Krejèí je hlavním garantem chemické 

olympiády pro kategorie základních škol a osmiletých 

gymnázií pro celý Karlovarský kraj. Biologickou 

olympiádu pro tyto kategorie v rámci okresu zabez- 

peèuje jako hlavní garant Kateøina Ledvinová. Za 

okresní i krajské kolo olympiády v nìmeckém jazyce 

v kategoriích základních škol a osmiletých gymnázií 

zodpovídá Veronika Lanová. Podobnì je tomu také 

v olympiádì v anglickém jazyce, kde je hlavním 

garantem Dagmar Žerebjatjevová, ovšem v kategorii 

støedních škol. Okresní kola nìkterých sportovních 

soutìží (florbal, sálová kopaná) se odehrála také na 

Gymnáziu Ostrov. Jejich organizátory byli Radim 

Vrba a Jaroslav Chromec.

Velmi si vážíme této nároèné práce našich profesorù, 

za níž jim patøí podìkování. Jejich povìøení takovou 

zodpovìdností vnímáme také jako ocenìní jejich 

výborných pedagogických kvalit. Mìsíc únor je 

obdobím pøedevším školních a okresních kol. 

Gymnázium Ostrov

Mgr. Libor Velièka, zást. øed. GO
Miloš Krejèí pøi vyhodnocování chemické olympiády. 
Foto: Mgr. Libor Velièka

V uplynulém období naši žáci vìnovali úsilí zejména 

vìdomostním soutìžím. Probìhla školní kola olym- 

piád z èeského i anglického jazyka a matematiky 

vèetnì Pythagoriády, z nichž vítìzové postoupili do 

kol okresních. První výsledky pøinesl Bill Chinh 

Nguyen z 5. roèníku, který v okresním kole Matema- 

tické olympiády obsadil 3. místo. V Zimní olympiádì 

nás dobøe reprezentoval ve sjezdovém lyžování Štì- 

pán Novotný a v bìhu na lyžích Markéta Lubinová. 

Zabodovalo i naše florbalové družstvo ve složení: 

Adámek, Lemák, Pøibyl, Vyleta, Nguyen, Olah, 

Pavloviè a v Zimním florbalu 2. a 3. tøíd ostrovských 

škol zvítìzilo a získalo putovní pohár. V téže soutìži 

6. a 7. tøíd naše dívky v závìreèném hodnocení 

obsadily 2. místo. Také florbalisté z 8. a 9. tøíd pøipsali 

cenné body, nebo� tým chlapcù Sypták, Ogorek, 

Istrate, Plaèek, Lisièan, Filák, Rambousek, Šmíd, 

Oberreiter, Markoviè, Sklepek, Pøibyl vybojoval po- 

stup a 4. místo v okresním kole a dìvèata Náglová, 

Dongová, Šidáková, Zichová, Voslaøová, Vítková, 

Hušková a Nguyen byla svým 3. místem ještì lepší. 

V okrskovém kole míèového trojboje Malé sportovní 

olympiády žáci I. stupnì Šuták, Vanèura, Janže, Tran, 

Latta, Èeèil, Müllerová, Kováøová, Èerjaníková, Sam- 

cová, Hrubá jen o pár bodù pøišli o vítìzství. Všem 

našim žákùm blahopøejeme k jejich úspìchùm. 

Z aktivit školy musíme ještì pøipomenout Cermat, 

testy pro žáky 9. roèníkù, besedy dìtí I. stupnì se 

strážníkem Ivanem z Mìstské policie Ostrov, náv- 

štìvu 8. a 9. tøíd divadelního pøedstavení Vývoj 

divadla v Domì kultury a tradiènì velmi pìkná 

vystoupení dramatického oddìlení ZUŠ, která v Mi- 

nidivadélku postupnì navštívily všechny roèníky 

II. stupnì. 

Májový trojlístek

Mgr. Naïa Èechmanová

MDDM

Šárka Märzová
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Rozhovor

Eva Henychová zatím nahrála 
tøi alba: Svítání (1996), Za stì- 
nou z papíru (2000) a Všech- 
no je jinak (2004). Písnì na 
ètvrté album vznikají prùbìž- 
nì. Už jako desetiletá zaujala 
filmaøe svým hereckým talen- 
tem, získala jednu z hlavních 
rolí (Jarka) v televizním seriálu 

Vlasty Janeèkové My holky z mìsteèka (dokonèeno 
1985). Po maturitì na zlínském gymnáziu vystudo- 
vala na pražské Konzervatoøi Jaroslava Ježka sou- 
èasnì zpìv i hru na kytaru jednoduše proto, že ji na 
oba obory pøijali a bylo jí líto jeden z nich nevyužít. 
Nyní tyto obory vyuèuje v ostrovské ZUŠ a také vede 
dìtský pìvecký sbor. 

To mì ani nenapadlo. Byla jsem nadšená a studium 
mì bavilo, líbilo se mi, že se na této škole vyuèuje 
jinak než podle klasických osnov. Na kytaru mì uèil 
Milan Tesaø, kytarista a skladatel známý po celém 
svìtì. Mou uèitelkou zpìvu byla Jarmila Chaloup- 
ková (døíve Svobodová), která pochází z Ostrovska.  

Jako rodaèka ze Zlína jsem v osmnácti letech odešla 
do Prahy, kde jsem žila osm let. Pak mì rùzné životní 
peripetie zavály zpìt na Zlínsko, následnì na Vysoèi- 
nu a nakonec až do Ostrova, protože jsem potøebo- 
vala zaèít nìkde znovu, a pokud možno hodnì dale- 
ko. V roce 2005 jsem se nechala zamìstnat na tøi 
dny v týdnu v místní ZUŠ a souèasnì získala byt 
v ostrovském klášteøe a to vše rozhodlo, že zùstanu.

To byl také mùj významný úsek života, žila jsem 
oddìlenì od spolužákù i rodiny celých pùl roku. 
Stýkala jsem se jen s herci a filmovým štábem a do- 
dnes mám v pamìti, jak na nás byli hodní. Petr Kostka 
a Carmen Mayerová mìli dceru zhruba v mém vìku 
a mne mezi sebe pøijali, jako bych patøila do rodiny. 
Filmovali s námi napøíklad Naïa Konvalinková, Kvìta 
Fialová, Petr Štìpánek, Václav Vydra a další a nejvíc 
mì ohromilo, jak i ti nejvìtší herci zùstávají skromní 
a nádhernì lidsky normální. Pozdìji, když jsem se 
setkávala s projevy vlastní popularity, snažila jsem se 
chovat jako oni. Jako vzpomínku na toto filmování 
natoèila se mnou Èeská televize poøad Osudy hvìzd, 
ale zatím nebyl odvysílán. V loòském roce mohli di- 
váci Èeské televize zhlédnout dokument Všechno je 
jinak o mé životní a umìlecké cestì nebo záznam 
živého koncertu v Bratislavì na TV Noe.

Vybírám si pøedevším kostely, kaple, zámky a hrady, 
také rùzné kluby a èajovny. Miluji prostory, které mají 
dobrou akustiku a kde není potøeba použít zvukovou 
aparaturu. Zpívám ale pravidelnì i ve vìznicích, je to 
pro mì velká zkušenost. Zpoèátku jsem se bála, že mì 
tito posluchaèi nepøijmou, ale zmýlila jsem se: oni 
dokážou velmi dobøe naslouchat. 

Pøedevším se snažím nìjaký volný èas skuteènì mít. 
Døív jsem vystupovala až dvacetkrát za mìsíc, ale nyní 
poèet koncertù výraznì omezuji a volný èas využívám 
k odpoèinku i sportu. Spoleènì s manželem Roma- 
nem jezdím na kole, plavu, chodím po horách, po- 

Nelitovala jste, že máte víc uèení než 
ostatní?

Jak jste se dostala do Ostrova?

Vzpomenete si ještì na filmování?

Kde všude vystupujete?

Co dìláte ve volném èase?

Napsali o Evì Henychové

...Vyslovenì nadprùmìrný zpìv i hra na kytaru, 
jistota, že má co sdìlit, že pøináší poselství, originalita 
jejího typu a úžasná schopnost komunikace s di- 
vákem... Jiøí „moravský“ Brabec, Folk&Country

Pøes své mládí je Henychová vyzrálou zpìvaèkou se 
silným charismatem a její vnitøní svìt je natolik 
bohatý, aby si vás dokázala plnì získat. Leoš Kofroò, 
Rock&amp

Eva Henychová je na naší hudební scénì osamìlou 
hvìzdou... Je jediná, která je ochotná mluvit sama za 
sebe. Irena Pøibylová, MF Dnes 

Eva Henychová je zkrátka osobnost, jejíž jasnozøivý 
talent se promítá hned do nìkolika oblastí. Robert 
Rohál, Den 

Henychová umí složit hudbu, napsat kvalitní, až 
pøekvapivì otevøený text a pomocí kytary své skladby 
preciznì interpretovat. Pøidáme-li k tomu variabilní 
hlas a schopnost citlivì reagovat na témata písní, 
zùstávají nìkteré vìci spojené s ignorací této výborné 
folkové šansoniérky jen tìžko pochopitelné. Michal 
Teusner, Stereo&Video

Eva Henychová našla v Ostrovì pravý domov
Zpìvaèku s køiš�álovì èistým hlasem, která své osobité skladby doprovází hrou na kytaru, znají hudební fanoušci v celé Èeské republice i mnoha zemích 
Evropy. Když jsem se na ni ale ptala namátkou ostrovských obyvatel, dostávala jsem èasto jen neurèité odpovìdi. Také proto jsem se rozhodla pøedstavit ji 
ostrovským ètenáøùm trochu blíže. 

znávám zdejší krajinu. Vychutnávám si volné dny 
a chvilky klidu.

Ze Zlínska jsem dobrovolnì odešla a nelituji toho. 
Líbilo se mi v Praze, ale skuteèný domov jsem našla 
teprve v Ostrovì a jsem tu š�astná. Žiji v kouzelném 
místì, kterým je bývalý klášter, obklopená kulturními 
památkami, jež dýchají staletými zkušenostmi a jsou 
pro mì velkým zdrojem inspirace. Kromì své vlastní 
tvorby a koncertování mám v Ostrovì další zamìst- 
nání, které mì baví a naplòuje mùj život dosud ne- 
poznanou radostí z práce s dìtmi. Potkávám v tomto 
mìstì dobré lidi a nacházím mezi nimi opravdové 
pøátele. Cítím se zde být doma. 

Nestýská se Vám po rodném Zlínsku?

Rozhovor s Evou Henychovou 
pøipravila Irena Janeèková

Upozornìní
Nejbližší ostrovský koncert žákù Evy Henychové se 
koná 28. kvìtna v kapli sv. Floriána v klášterním areálu 
v Ostrovì. Podrobnosti vèas oznámíme v pravidelné 
kulturní rubrice. O koncertech Evy Henychové se také 
dozvíte z denního tisku nebo plakátovacích ploch, 
nejlépe však z internetových stránek:
 www.evahenychova.cz. (red)
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KINOKAVÁRNA  OD 17.30 HODIN

BØEZENK I N O K A V Á R N A
DVD KINO

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

Pùjèovna DVD otevøena:

Každá desátá výpùjèka zdarma

Zaèátky pøedstavení v 17.30, není-li uvedeno jinak

KINOKAVÁRNA  OD 20.00 HODIN

Zaèátky pøedstavení ve 20.00, není-li uvedeno jinak 

NOVINKY PÙJÈOVNY DVD
Domu kultury Ostrov

CO PØIPRAVUJEME V KINÌ 
NA DUBEN?

KRÁLOVSTVÍ

ZBOUCHNUTÁ

PROBUZENÍ TMY

ONCE

HRDINOVÉ A ZBABÌLCI

VÁŠEÒ A CIT

OPILÍ SLÁVOU

MÉ DRUHÉ JÁ

Mají pìt dnù na to, aby dostali vraha.

Neuvìøitelnì zábavný komediální hit!

Jen on se mùže postavit temnotì a zachránit svìt.

Pohled na èeskou komunitu v zahranièí

Když si nebudeš stát za svým, vždycky prohraješ.

Stala se ženou, stala se legendou…

Film ze svìta paparazziù, celebrit a showbyznysu 

Spravedlivá pomsta? Jodie Foster v hlavní roli.

2. bøezna 15.00 hodin, vstupné 25 Kè

Hlavními hrdiny jsou ètyøi rozmazlená zvíøátka z new- 
yorské zoo, která by mohla do konce svých životù 
dostávat svùj denní pøídìl krmení a obdivu. Zebru 
Martyho však postihla krize støedního vìku a on se za 
pomoci šikovných tuèòákù rozhodl zoo ilegálnì 
opustit. Jeho kamarádi: lev Alex, hrošice Glorie 
a žirafa Melman se za ním vydávají do newyorských 
ulic, èímž odstartují øetìzec jen tìžko uvìøitelných 
událostí, které je pøivedou až na pobøeží exotického 
ostrova Madagaskar.

9. bøezna 15.00 hodin, vstupné 25 Kè

Americká animovaná dobrodružná komedie ze svìta 
hmyzu se mùže pochlubit pozoruhodnými virtuální- 
mi efekty, ale pøedevším originalitou a vtipem, jimiž si 
získala publikum i kritiky. Její hrdina je totiž neodo- 
latelný! Mravenec Z je dìlník kopáè, který se jedno- 
ho dne zamiluje do princezny Baly a udìlá vše pro to, 
aby se s ní mohl sejít… 

16. bøezna 15.00, vstupné 25 Kè

Kdo neuteèe, skonèí na pekáèi! Zatímco slepice na 
farmì ïábelských manželù Tweedyových sní o lep- 
ším životì, chytrá slepice Ginger spøádá plány jak ule- 
tìt pryè a nadobro! Jediným problémem je, že sle- 
pice nemohou létat… nebo snad ano? Vìtšina poku- 
sù o útìk se nezdaøí, dokud se však kohout Rocky 
nerozhodne nauèit Ginger a její pøítelkynì létat.

23. bøezna 15.00 hodin, vstupné 25 Kè

Když venku zaène zuøit jaro, probouzejí se ze zimního 
spánku i ti nejvìtší spáèi. Kamarádi z lesa po pro- 
citnutí zjistí, že jim kolem domova vyrostl vysoký živý 
plot. Svìtácký mýval jim ale vysvìtlí, že za plotem je 
svìt lidí k prasknutí nacpaný jídlem, který èeká jen na 
to, až ho po zimì vyhladovìlá zvíøátka ukoøistí 
a zbaští…

30. bøezna 15.00 hodin, vstupné 25 Kè

Zelený zlobr žije spokojenì ve své bažinì až do té 
doby, než ho vyhledají ostatní pohádkové postavièky 
a požádají ho o záchranu jejich øíše. Zlobr se vydává 
s kamarádem oslíkem na dobrodružnou cestu, na 
jejímž konci je zakletá princezna Fiona… 

DVD pro mládež a veøejnost
1., 15. a 29. bøezna 15.00, vstupné: 25 Kè

Dva nerozluèní kamarádi Ondøej a Cyril spoleènì 
prožívají jeden rok v tovární hale velkého závodu. 
Vedle rozporuplných zkušeností z práce se musí 
vypoøádat i se svými soukromými problémy. Tragická 
smrt jednoho z nich znamená pro druhého definitivní 
konec mladické lehkovážnosti a bezstarostnosti.

8. a 22. bøezna 15.00, vstupné: 25 Kè

Mr. Bean míøí na jih Francie, aby si na zdejším slunci 
užil klidnou dovolenou. Cestou z Londýna na Riviéru 
po nìm ale zbývá jen spouš� a zmatek! Kde se totiž 
Mr. Bean objeví, tam za sebou nechá pohromu. Vše 
vyvrcholí neplánovaným promítáním jeho peprného 
deníèku na filmovém festivalu v Cannes.

MADAGASKAR

MRAVENEC Z

SLEPIÈÍ ÚLET

ZA PLOTEM

SHREK l

VÍTR V KAPSE

PRÁZDNINY PANA BEANA

1. a 2. sobota a nedìle, 110 minut, èeské titulky
Vstupné: 70 Kè, do 12 let nevhodný, 

Robert Neville (Will Smith) je jediný pøíslušník lid- 
ského rodu, který pøežil celosvìtovou epidemii a žije 
v troskách New Yorku. Ze stínu jej pozorují zmuto- 
vané obìti, které sledují každý jeho krok a èekají, až 
udìlá chybu. Produkce: USA. Žánr: drama, horor, 
sci-fi

6. a 7. ètvrtek a pátek, 156 minut, èeské titulky
Vstupné: 65 Kè, mládeži nepøístupný, 

Zaèátky pøedstavení již v 17.00 hodin! Ètyøi ikony 
filmového prùmyslu se sešly u kolébky akèního 
dramatu Americký gangster, který aspiruje na jeden 
z nejsilnìjších zážitkù, jež si v roce 2008 odnesete 
z kina. Herci Russell Crowe a Denzel Washington se 
spojili se scénáristou Stzevem Zaillianem a režisérem 
Ridleym Scottem.  Produkce: USA. Žánr: thriller

8. a 9. sobota a nedìle, 89 minut, èeská verze
Vstupné: 65 Kè, mládeži pøístupný, 

Protože jsme všichni vyrùstali se Vèelkou Májou, 
víme o tomhle sympatickém a pichlavém hmyzu 
svoje. Zdá se, že Mája dostala skvìlého bratøíèka. 
Produkce: USA. Žánr: animovaná pohádka

13. až 16. ètvrtek až nedìle, 117 minut, èeská 
verze
Vstupné: 65 Kè, mládeži pøístupný, 

Tentokrát vás èeká pøíbìh plný sportovního zápolení 
mezi Galy a jejich soupeøi z celého svìta. Produkce: 
Španìlsko, Nìm., Fran. Žánr: dobrodružná, fantasy, 
rodinná komedie

20. a 21. ètvrtek a pátek, 92 minut
Vstupné: 75 Kè, mládeži pøístupný, 

Vzrušující souboj s divokým pøírodním živlem, 
samozvanými strážci zákona i hranicemi vlastních 
možností v novém filmu Filipa Renèe. Cestovní 
kanceláø poøádá výpravu, sjezd nebezpeèné Èerné 
øeky. Produkce: ÈR. Žánr: thriller

22. a 23. sobota a nedìle, 124 minut, èeské titulky
Vstupné: 75 Kè, mládeži pøístupný, 

Pro Bena Gatese (Nicolas Cage) není historie jen 
suchým výètem toho, co se v zapomenuté minulosti 
událo. Tentokrát nalezne nìkolik ztracených stránek 
z deníku Lincolnova vraha... Produkce: USA. Žánr: 
dobrodružný, akèní

27. a 28. ètvrtek a pátek, 100 minut
Vstupné: 75 Kè, do 12 let nevhodný, 

Komedie o chlapech s hlavou v oblacích, høíšných 
touhách lásky a jedné svatbì, která skonèila málem 
jako bitva u Waterloo. V mìsteèku Zvìstov žijí chlapi 
historickými bitvami. Pøedstavují francouzskou 
armádu v èele se starostou Touchynem (Bolek 
Polívka), který má už léta monopol na roli 
Napoleona… Produkce: ÈR. Žánr: komedie

29. a 30. sobota a nedìle, 105 minut, èeské titulky
Vstupné: 60 Kè, mládeži pøístupný, 

Annie (Scarlett Johansson) vezme práci chùvy 
v bohaté rodinì z New Yorku. Pøedmìtem jejího 
zkoumání jsou nafoukaní zamìstnavatelé a jejich 
rozmazlený spratek. Produkce: USA. Žánr: komedie, 
romance

premiéra

JÁ, LEGENDA

premiéra

AMERICKÝ GANGSTER

premiéra 

PAN VÈELKA

premiéra
ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY

premiéra

NA VLASTNÍ NEBEZPEÈÍ

premiéra

LOVCI POKLADÙ: KNIHA TAJEMSTVÍ

premiéra

SVATBA NA BITEVNÍM POLI

premiéra

HOLKA NA HLÍDÁNÍ

1. sobota, 109 minut, èeské titulky
 Vstupné: 60 Kè, do 18 let nepøístupný, 

Pøed 15 roky vyvraždil Michael Meyers polovinu 
svojí rodiny, bylo mu tehdy 11 let. V podveèer 
Halloweenu pøichází zpìt. Produkce: USA. Žánr: 
horor, thriller

7. a 8. pátek a sobota, 107 minut, èeské titulky
Vstupné: 60 Kè, mládeži nepøístupný, 

23. ledna 2002 zmizel v Karáèí novináø Daniel Pearl. 
Bìhem následujících týdnù se rojily spekulace o jeho 
osudu a vedlo se oficiální pátrání po stopách tìch, 
kteøí mìli mít jeho zmizení na svìdomí. Film vypráví 
týž pøíbìh z pohledu Pearlovy tìhotné manželky 
Marlenne (Angelina Jolie). Produkce: USA. Žánr: 
drama

14. a 15. pátek a sobota, 94 minut, èeské titulky
Vstupné: 60 Kè, mládeži nepøístupný, 

John Cusack a Samuel L. Jackson v hlavních rolích 
filmu natoèeného podle povídky Stephena Kinga. 
Enslin (Cusack) se navzdory varování hotelového 
manažera (Jackson) ubytuje v záhadném pokoji èíslo 
1408 hotelu Dolphin. Je prvním èlovìkem po mno- 
ha letech, který se odvážil strávit zde noc… Produkce: 
USA. Žánr: thriller

21. a 22. pátek a sobota, 92 minut
Vstupné: 75 Kè, mládeži pøístupný, 

Vzrušující souboj s divokým pøírodním živlem, samo- 
zvanými strážci zákona i hranicemi vlastních 
možností v novém filmu Filipa Renèe.  Produkce: 
ÈR. Žánr: thriller

28. a 29. pátek a sobota, 100 minut
Vstupné: 75 Kè, do 12 let nevhodný, 

Úsmìvný pøíbìh o chlapech s hlavou v oblacích, 
høíšných touhách lásky a jedné svatbì, která skonèila 
málem jako bitva u Waterloo.  Produkce: ÈR. Žánr: 
komedie

premiéra

HALLOWEEN

premiéra 

SÍLA SRDCE

premiéra

POKOJ 1408

premiéra

NA VLASTNÍ NEBEZPEÈÍ

premiéra

SVATBA NA BITEVNÍM POLI

Ilona Hálová, vedoucí kin

SAW 4, Nejkrásnìjší hádanka, O život



21. až 23. bøezna, prostory DK Ostrov

Západoèeská pøehlídka souborù netradièních forem 
mladého a studenstského divadla. Upøesnìní 
programu na plakátech.

OSTROVSKÝ PRIMA PÍSEÈEK

Ostrovský mìsíèník
Bøezen 20088

KULTURA BØEZEN

ZUŠ OSTROV

STARÁ RADNICE OSTROV 

OSTATNÍ AKCE

DÙM KULTURY OSTROV

8. bøezna  20.00, spoleèenský sál DK Ostrov

Pøedprodej vstupenek u hasièského sboru a v IC 
v DK Ostrov.
Vstupné 150 Kè

Hasièský ples

KLÁŠTER OSTROV

18. bøezna 19.30 hod., divadelní sál DK Ostrov
Antonín Procházka

Komedie o tom, jak snadno spadnout do manželské 
krize a jak tìžko z ní ven. Antonín Procházka je 
obdaøen talentem pro komediální žánr. Text jeho 
hry mluví divákùm z duše. Je to pøíbìh docela 

S TVOJÍ DCEROU NE

21. a 22. bøezna, prostory SR Ostrov

K vidìní i ke koupi zde najdete palièkovaná, 
drátovaná i malovaná vejce a rùzné další ruèní 
výrobky s velikonoèní tématikou.

VELIKONOÈNÍ INSPIRACE

Od 1. bøezna je zahájen pravidelný provoz 
Posvátného okrsku v Ostrovì. 

Út - Ne: 9.00 - 12.00 hod. a 13.00 - 17.00 hod. 

ARCHITEKTURA 50. LET 20. STOLETÍ 
V KARLOVARSKÉM KRAJI A SASKU

PÌVECKÝ KONCERT 

JAROSLAV SVÌCENÝ

KOSTEL ZVÌSTOVÁNÍ PANNY MARIE

2. bøezna 15.00 hod. 
Vernisáž výstavy

Unikátní architektura a jedineèné urbanistické celky 
na obou stranách èeskonìmecké hranice. Výstava 
pøedstaví historické koøeny, inspirace a další zajíma- 
vosti architektury i urbanismu. Souèástí výstavy bu- 
dou práce výtvarného kroužku Gymnázia Ostrov, 
který se inspiroval komplexem piaristického kláštera 
v Ostrovì. 
Výstava potrvá do 3.dubna. Vstupné na výstavu 
i vernisáž 20 Kè, školní skupiny 5 Kè/dítì

16. bøezna 15.00 hod.

Pìvecký sbor Gymnázia Ostrov pod vedením Libora 
Velièky
Vstupné 20 Kè

6. dubna 17.00 hod.

 
Houslový koncert
Slavné evropské housle 18.-20. století. Houslového 
virtuosa doprovodí renomovaná hráèka na cembalo 
Jitka Navrátilová. První z øady letošních koncertù 
v klášterním kostele Zvìstování Panny Marie. 
Vstupné 290 a 220 Kè

6. bøezna 17.00 hod., sál ZUŠ 
zahrají žáci Hudebního oboru.  

6. bøezna 17.00 hod., MINIDIVadélko 
 

Pøedstaví se 3. roèník Lucie Velièkové.
19. bøezna od 8.00 hod., sál ZUŠ  

 
zúèastní se žáci ZUŠ z celého okresu Kalovy Vary.
25. bøezna 17.00 hod., sál ZUŠ 

 zahrají žáci Hudebního oboru. 
27. bøezna 17.00 hod., Za oponou  DK Ostrov

 vyprávìní Sibiøských Even- 
kù. Hraje soubor Na poslední chvíli.

Interní koncert, 

Pøednesová Minivedra.

Okresní kolo ve høe na smyècové nástroje,

Interní koncert,

Goromono Gorolo,

3. dubna 14.30-19.30 hod., spoleèenský sál DK 
Ostrov 

Velikonoèní beseda s hudbou a tancem
OS Zájmová skupina dùchodcù

27. bøezna 17.00 hod., T-klub v DK Ostrov

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

TANEÈNÍ PODVEÈER

6. bøezna 19.00 hod., Pùda SR Ostrov

Vstupné: 40 Kè

OSUDOVÝ ROK 1938 
ve stínu habartovského incidentu

13. bøezna 19.00 hod., Pùda SR Ostrov

Jan-Matìj Rak
Vstupné: 180 Kè

JEŽKOVY VWOÈI   obyèejných manželských párù (bankovní úøedník 
s uèitelkou a majitel trvale neprosperující umìlecké 
agentury s knihovnicí) snažících se pøedejít možné 
manželské krizi. Zpùsobí nejprve lehkou zápletku, 
postupnì však doslova gejzír krkolomných situací, 
trapasù a slovního humoru. To vše za pøispìní 
dospívající dcery, jejího kluka a ubohého bytaøe, 
který pøijde poctivì krást, zamotá se do svìta inte- 
lektuálù, stává se hromosvodem postupnì všech 
a jen zírá, do jakých situací se zapletl.

Hrají: 
Petr Nárožný, Naïa Konvalinková, 
Karolína Kaiserová, Antonín Procházka, 
Lucie Juøièková/Marika Procházková, 
Pavel Kikinèuk/Martin Zahálka, 
Jaroslav Hanuš/Vilém Dubnièka. 
Režie: Antonín Procházka. 
Uvádí Agentura HARLEKÝN Praha. 
Vstupné: 290, 260, 210, 100 Kè

PØIPRAVUJEME

KONCERT BÁRY BASIKOVÉ se skupinou PRECEDENS

Po dlouhých deseti letech se do skupiny Precedens, 
která mezitím natoèila dvì alba se zpìvákem Petrem 
Koláøem, vrací zpìvaèka Bára Basiková. Bára a dvor- 
ní skladatel a kapelník Precedentu Martin Nìmec 
nalezli okamžitì spoleènou øeè a repertoár sesta- 
vený z osvìdèených hitù jako je Soumrak bohù, 
Dívèí válka, Soumìrná èi Bossanova zaèali dopl- 
òovat novými písnìmi. V souèasné dobì je již 
nových vìcí tolik, že kapela natáèí CD album, které 
vyjde na podzim. Precedens s Bárou dokazují, že 
jsou plni invence a energie vytváøet nové a zajímavé 
projekty, kterým neubylo nic z originality jejich 
zaèátkù a navíc pøibyla i veliká zkušenost 
muzikantská. 

2. dubna 19.30 hod., divadelní sál DK Ostrov 

8. bøezna 17.00 hod., Pùda SR Ostrov
Vernisáž výstavy

Výstava ostrovských malíøek z ateliéru Jany 
Hasmanové
Vstupné: 10 Kè
Výstava potrvá do 31. bøezna 2008

PARFÉM S VÙNÍ TERPENTÝNU



V rámci 11. roèníku celostátní akce Bøezen mìsíc 
internetu poøádáme školení internetu pro seniory, 
maminky na mateøské dovolené a nezamìstnané. 
Pøihlášky se pøijímají v oddìlení studovny a èítárny.
Noc s Andersenem se chystá z pátku na sobotu 
28. bøezna. Zúèastnit se jí mohou registrovaní dìtští 
ètenáøi ve vìku od devíti do 14 let, kteøí pravidelnì 
navštìvují dìtské oddìlení a nejlepší úèastníci 
soutìže Køížem krážem pravìkem. MK Ostrov 
vyhlašuje v termínu od 1. do 31. bøezna  soutìž pro 
šikovné -náctileté programátory (ve vìku do 18 let) 
Junior web o nejhezèí návrh webových stránek pro 
mladé. Více na: www.mkostrov.cz. 

Fanatický nacista Otto Plass ukonèí napjaté chvíle 
vyjednávání. Vrhne se k vìšáku, ze kterého strhne 
èetnickou karabinu. Padá první výstøel a umírá první 
z èetníkù, praporèík Jan Koukol. Další výstøely znìjí 
chodbou èetnické stanice. Dav zfanatizovaných hen- 
leinovcù se dává na ústup, za sebou nechává ležet 
mrtvého soukmenovce Plasse. Zaèíná nerovný boj tøí 
èetníkù s nìkolika desítkami ozbrojených vzbouøencù…

Jak tento boj skonèil? Co mu pøedcházelo? Vše a ještì 
mnohem více se dozvíte na pøednášce Osudový rok 
1938  ve stínu habartovského incidentu, kterou pro 
vás u pøíležitosti 70. výroèí tzv. hnìdého puèe pøipravilo 
Obèanské sdružení Klub 1938 èetnická stanice Haber- 
sbirk. Pøednáška je èlenìna na tøi èásti: první hodnotí 
struènì historii našeho státu v soukolí nacionalismu 
(autor Vladimír Bružeòák), následuje vylíèení krvavých 
událostí v Krajkové, Bublavì a Habartovì (autor Jiøí 
Pøevrátil), na závìr pøijde vylíèení událostí osudového 
roku 1938 v Ostrovì a okolí (autor Josef Macke). 
Samozøejmì nebude chybìt ani diskuze s vámi, diváky. 
Výklad bude doplnìn o dobové fotografie a reálie. 
Pøednášející vystoupí v dobových uniformách.

Èlenové o.s. Klubu 1938  Èetnická stanice Haber- 
sbirk se aktivnì zajímají o historii nejen èetnictva, ale 
i ostatních bezpeènostních sborù na území našeho 
státu. Stìžejním obdobím je první Èeskoslovenská 
republika a pøedevším rok 1938. Sledujeme dobové 
události v kontextu s regionální historií. Nejsme však 
jen zavrtáni v archivech a knihách. Klíèové události naší 
historie pøibližujeme veøejnosti i tzv. se zbraní v ruce. 
Poøádáme nebo se úèastníme reenactingových akcí 
(bojové ukázky v dobových uniformách). Dále coby 
pøíslušníci prvorepublikového èetnictva vystupujeme 
na nejrùznìjších slavnostech, poutích, plesech, kde 
jsou naše èetnické etudy jistì vítaným zpestøením. Jako 
èestná stráž se úèastníme pietních a vzpomínkových 
aktù. Blíže o nás a naší èinnosti se 
mùžete dozvìdìt pøímo na 
pøednášce na Staré radnici 
Ostrov 6. bøezna v 19 hodin. 
Více na:www.cetnici.habartov.cz. 
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Mìstská knihovna Ostrov 

Mgr. Irena Leitnerová

Historický snímek obce Pøebuz 

1. bøezna 17.00 hod., Královská mincovna 

Pøednáška Stanislava Burachovièe o zmìnì tváøe obcí 
v Krušnohoøí pøedstavuje slovem i obrazem øadu obcí 
západního Krušnohoøí pøed rokem 1945. Pøináší 230 
unikátních historických snímkù Pøebuzi (viz foto- 
grafie), Nových Hamrù, Jeleního, Vysoké Pece, Rud- 
ného, Rolavy, Chaloupek a dalších obcí, z nichž mno- 
hé po válce zanikly. Velmi vzácná je série zábìrù 
bývalého cínového dolu u Jelení. Velká èást snímkù 
je dílem vynikajícího krušnohorského fotografa 
Ruperta Fuchse z Nových Hamrù. Obrazový seriál 
dokumentuje jak nìkdejší stavební podobu obcí, tak 
i život jejich obyvatel. Velmi pùsobivé jsou obrázky 
horníkù, krajkáøek a èetných spolkù. 

Stálá expozice geologie a mineralogie Krušných hor, 
mincovnictví a lázeòství mìsta Jáchymov, otevøeno 
St-Ne  9.00-12.00 a 13.00-17.00 hod. (tel. 353 811 
695, 736 754 831). 
Prùvodcování i v nìmeckém jazyce.

Zmizelý svìt

Stálá expozice

Muzeum Jáchymov 
Královská mincovna 

Jako lákadlo uveïme vedle tradièních úèastníkù 
festivalu i nìkteré ménì známé, objeví se napøíklad 
plzeòští Improverti cílenì budující své improvizaèní 
dovednosti a úplní nováèci, soubor Pozor! Padají! 
Klíèové protagonistky ašských projektù Anna Trèková 
a Pavla Bušková po mateøském odpoèinku nachystaly 
svùj pùvodní projekt. Také v èásti diskusí se nám 
podaøilo pozvat zajímavého èlena lektorského sboru: 
výtvarníka, scénografa a divadelnì antropologického 
cestovatele Tomáše Žižku, který pøedstaví nìkterý ze 
svých svìtobìžnických umìlecko-sociálních projektù.

Všechna pøedstavení jsou veøejnì pøístupná 
stejnì jako diskuse a doprovodný program. 

Už po více než deset let se v Domì 
kultury v Ostrovì každé jaro otevøou 
dveøe mladým divadelníkùm.
 Pøehlídka netradièních a studentských 

divadel má každý rok jinou atmosféru: nìkdy 
v ní pøevládá humor a smích, jindy zazní vážný 
tón, nìkdy je to zas jen pocitová záležitost. 
Pøestože se mladí tvùrci navzájem pøedem nedo- 
mlouvají, èasto sáhnou po podobném tématu. Já 
osobnì jsem každý rok zvìdavá, co se tentokrát 
v Ostrovì bude hrát, a tak dobrovolnì a ráda 
absolvuji všechna pøedstavení, aby mi náhodou 
neuteklo to, které z nich bude nejlepší. 

V letošním roce se zmìnili spolupoøadatelé pøehlíd- 
ky: jsou to mladí lidé z Obèanského sdružení Johan. 
Jak by se dalo pøedpokládat u kreativních umìlcù, 
první co udìlali je, že si zmìnili název. Pøehlídku ne- 
tradièních divadel už tedy nehledejte jako „Oblastní 
pøehlídku mladého a netradièního divadla“, ale teï už 
jen jako Ostrovský Prima Píseèek. Další zmìnou (jak 
doufáme pro diváky pøíjemnou) je i to, že se sou- 
borem, který bude na pøehlídce vyhodnocený poro- 
tou jako nejlepší, se v následujícím mìsíci sejdete na 
jevišti v Ostrovì ještì jednou. Je to proto, aby vítìzné 
pøedstavení mohli zhlédnout i ti, na které se na- 
poprvé nedostalo. A jednou z tìch pøíjemných vìcí, 
která se nezmìnila, je udílení cen vítìzným soubo- 
rùm, které pravidelnì pøichází osobnì pøedat starosta 
mìsta Ostrova Jan Bureš. 

Ostrovský Prima Píseèek: 
Nenechte se zmýlit názvem

Jaroslava Rošková

Nìco z programu Prima Píseèku

Roman Èerník

Koncertní hold životu a dílu skladatele Jaroslava 
Ježka vzdá na Staré radnici v Ostrovì hudebník Jan-
Matìj Rak. Ve vlastních osobitých kytarových úpra- 
vách pøedstaví virtuózní Ježkùv Bugatti-step, slavné 
i ménì známé foxtroty a blues i množství informací 
o legendárním skladateli, jeho životì a dobì. 
Kytarista Jan-Matìj Rak se strhující lehkostí pøeko- 
nává úskalí Ježkovy hudby a dává jí zazáøit v nových 
a neèekaných barvách. Aèkoli Jaroslav Ježek zemøel 
již ve svých pìtatøiceti letech a od jeho smrti tedy 
ubìhlo mnoho let, jeho hudba je stále tak krásná, 
silná a sdìlná jako v dobì svého vzniku. 

V programu Jan-Matìj Rak vtipnì a neotøele 
(hudbou a vlastním slovem) provede posluchaèe 
životem Jaroslava Ježka, dobou Osvobozeného di- 
vadla a Masarykovy první republiky. Kromì ne- 
smrtelných melodií, jakými jsou tøeba Život je jen 
náhoda èi Šaty dìlaj’ èlovìka, posluchaè v poøadu 
zároveò vykoná i krátký výlet za Antonínem Dvo- 
øákem, Georgem Gershwinem èi sleènou Blankou 
z Živnobanky. 

Jan-Matìj Rak hraje Ježka

(rep)

Velikonoce jsou  pro mnoho lidí nejkrásnìjší svátky 
v roce. Všude již zpívají ptáci, ve vzduchu je cítit 
pøicházející jaro. Pøíroda je ale poøád ještì smutná, 
a proto vás všechny zveme na Velikonoèní inspiraci, 
která se tentokrát koná na Staré radnici Ostrov ve 
dnech 21. a 22. bøezna. K vidìní i ke koupi zde 
najdete palièkovaná, drátovaná i malovaná vejce 
a rùzné další ruèní výrobky s velikonoèní tématikou. 

Pøijïte se velikonoènì inspirovat

Jana Dvoøáková, IC Ostrov

Osudový rok 1938 - 
ve stínu habartovského incidentu

Ing. Josef Macke
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Volný èas

Ostrovský mìsíèník

Nejen o bonsajích - èást III.

Milan Jandourek

C    nás ve mìstì sužuje, èást II.

Den Tibetu

Také v našem mìstì se mùžete zapojit do akce Den pro 
Tibet, poøádané Ekocentrem MDDM Ostrov a Obèan- 
ským sdružením Mateøské centrum Ostrùvek. Den pro 
Tibet zaène meditaèním koncertem v klášterním kostele 
Zvìstování Panny Marie a bude pokraèovat programem 
v Ekocentru. Tìšit se mùžete napø. na seznámení s histo-
rií Tibetu, èajové rozjímání, hru na tibetské misky, didže 
ridu, tvoøení mandal z rozlièných materiálù, videopro- 
jekci a pøedevším na neopakovatelnou amosféru.  
Vstupné do kostela 50 Kè, dìti zdarma
Velikonoèní šití zvíøátek

Z filcu a ovèí vlny si mùžete ušít zvíøátko na hraní èi 
pomazlení: oslíka, koníka, oveèku, pejska, prasátko ad.. 
Musíte se ale pøihlásit v Ekocentru do 7. bøezna (kvùli 
objednání materiálu) a uhradit 50 Kè. 
Prohlídky Ekocentra

Pro všechny zájemce je v tuto dobu pøipravena prohlíd- 
ka chovatelských pracoven doplnìná odborným výkla- 
dem. Naše zvíøátka jako vždy uvítají, když jim pøinesete 
drobné pamlsky: ovoce, zeleninu, tvrdé peèivo nebo 
vajeèné skoøápky.
Povídání o…
Pilotní téma: Naši ptáci. Seznámení s nejdùležitìjšími 
zástupci ptaèí øíše, kteøí žijí nebo hnízdí na našem území. 
Povídání bude doplnìno ukázkou peøí. Tento a další 
výukové programy si mùžete zamluvit telefonicky pøímo 
v Ekocentru. 
Informace k akcím a èinnosti kroužkù Ekocentra: Po-Pá 
8-18 hod. (tel.353 842 389). 

9. bøezna od  13.00 hod.  

14. bøezna od 15.00 hod. 

20. a 21. bøezna  od 10 do 15 hod.

Novì od 3. bøezna pøipravujeme každé pondìlí od 17 
do 18 hodin cvièení na velkých balonech. Toto cvièení je 
zábavné a vysoce úèinnì formuje postavu. Maminky 
mohou pøijít cvièit i se svými dìtmi. Bližší informace: tel. 
608 211 363. Nenechte si ujít pøednášku První pomoc 
pro nejmenší, která se koná 20. bøezna od 15 do 17 
hodin (pøihláška pøedem nutná na tel. 608 211 363). Na 
tuto pøednášku bude navazovat další podobnì téma- 
ticky zamìøená, bližší informace najdete na letáècích v IC 
v DK nebo na www.mc-ostruvek.estranky.cz. 

Po roce 1989 se v Ostrovì pøestala vítat miminka ofi- 
ciálnì na úøadì mìsta (tehdy Národní výbor) se zápi- 
sem do matriky. Toto Vítání obèánkù zùstalo pro mnohé 
jen vzpomínkou na formální, ale zároveò i rodinnou 
akci. Mateøské centrum bylo založeno na podzim roku 
2003 a hned zjara jsme uskuteènili první Vítání miminek. 
Chtìli jsme nejen pøivítat novì narozená miminka do 
života, ale zároveò také ukázat maminkám a všem 
rodinným pøíslušníkùm, co naše centrum nabízí. Aèkoli 
vycházíme z tradice døívìjšího Vítání obèánkù, program 
je spíše pohádkový: ke kolébce s miminkem pøicházejí 
tøi sudièky a víla Štìstìna, která pøidává do kolébky ètyø- 
lístek pro štìstí vyrobený ostrovským øezbáøem Neko- 
lou. Rodièe zapisují do kroniky MC jméno svého dì�át- 
ka ke sluneènímu paprsku, který ho má pak symbolicky 
provázet celým jeho životem. Také kytièka pro mamin- 
ku, pamìtní list jako vzpomínka na tento slavnostní den, 
fotografování u kolébky a malé obèerstvení, to vše je 
nedílnou souèástí programu Vítání miminek. Témìø kaž- 
dý mìsíc vítáme v MC Ostrùvek šest až osm novì naro- 
zených dìtí, a tak je již v kronice od roku 2004 pìkná 
øádka sluníèek.
Další Vítání miminek se koná v nedìli 20. dubna od 
14.00 hod. Pøihlásit se mùžete do 13. dubna na tel. 608 
914 469. Tìšíme se na vás! 

Vítání miminek má již svou tradici

Japonsko se zcela oprostilo od Èínského Pchen-
t'ingu teprve v 18. století. Objevily se mìlké kera- 
mické misky. Z literatury se mùžeme dozvìdìt, jak již 
na poèátku 19. století zaèínají pronikat bonsaje do 
Evropy. Napøíklad šéf zahradnické firmy Meylan 
získal v roce 1826 misku s bambusem, kvetoucí 
slivoní a jedlí za v té dobì horentní sumu.

První oficiální pøedstavení bonsají v Evropì provedl 
japonský zahradník Kasavara roku 1882 na velké 
paøížské výstavì. Bonsaje v expozici vzbudily znaèný 
zájem. Nìkteøí zájemci je na tento popud zaèali 
pìstovat. Druhá pro bonsaje velmi významná paøíž- 
ská výstava se konala v roce 1927. Ta vyvolala zcela 
neuvìøitelnou módní vlnu, která mìla veliký význam 
pro japonský bonsajový trh, jenž zaèal bonsaje vyvá- 
žet do celého svìta.

(Jména pisatelù zná redakce.)

(Jméno pisatele zná redakce.)

(red)

Mateøské centrum Ostrùvek 

EKOCENTRUM - MDDM OSTROV

 Mgr. Radka Kubíková

Dana Kolovratníková, MC Ostrùvek

Zaèaly vycházet knihy o bonsajích. Roku 1930 vydal 
Jan Svatopluk Procházka knihu O kvìtinách a zahrad- 
nictví v Japonsku. O bonsajích píše jako o „stromko- 
vých zákrscích“ a také, že „nejde o pìstování, ale 
o rafinované trýznìní rostlin“. Tvrdí, že se prý bonsaje 
pìstují v neúrodných pùdách obsahujících vulkanický 
popel, písek a nìkdy i døevìné uhlí. Prohlásil: 
„Pøihnojují se øepkovými èi jinými pokrutinami.“ 
Jiným autorem té doby byl pan Kleinstük, který tvrdil, 
že jsou bonsaje pøemokøovány a odpar z porézních 
misek zapøíèiòuje jejich podchlazení a tím i pomalý 
rùst. Sopeèný popel a døevìné uhlí brání hnití koøenù. 
Autor Tobiáš tvrdí opak a jako jediný se èásteènì 
pøibližuje pravdì tvrzením, že nanizování (miniatu- 
rizace) se dosáhne „nakrucováním, nalamováním 
a pøivazováním vìtví“. Bohužel, vìtšina tìchto publi- 
kací byla zavádìjící a díky jim se hodnì tìchto bludù 
traduje dodnes. Chci vás ujistit: takhle to skuteènì 
není.

K další významné vlnì došlo po druhé svìtové válce. 
U nás se bonsajistika ve vìtší míøe uchytila asi pøed 30 
lety. Milan Jandourek (Pokraèování pøíštì) 

O poøádek na chodbách a schodištích se v jednotlivých 
domech stará úklidem povìøená osoba, nìkde si také 
uklízejí nájemníci sami. Snad neexistuje v Ostrovì obyt- 
ný dùm, ve kterém by neuklízel nikdo. A pøesto se stává, 
že na schodištích a chodbách najdeme nejen odpadky, 
ale také mnohem horší vìci. Následující  pøíspìvek mìl 
být pùvodnì vyvìšen na chodbì domu v Hornické ulici, 
kde autoøi pøíspìvku bydlí. Na základì naší výzvy se 
rozhodli jinak a nabídli ho naší redakci.

Vzkaz nìkterým obyvatelùm domu è. 618  
Je nám blivno (pro ménì chápavé na zvracení) z toho, 
že musíme žít v domì s lidmi (jestli se jim tak dá øíkat), 
kteøí si neváží toho, že mají kde bydlet a svým neurvalým 
chováním nièí vybavení, spoleèné prostory, schránky, 
špiní zdi... v domì, který jim zdaleka neøíká pane. Stydí- 
me se za to, že náš dùm teprve tøi roky po rekonstrukci 
vypadá uvnitø hùø než holobyty na Jáchymovské ulici, 
kam všichni, kteøí svým dílem pøispívají k devastaci naše- 
ho domu, patøí. Proto jim chceme touto cestou vzkázat:
Zamyslete se nad sebou a také nad tím, koho do našeho 
domu pouštíte, protože i nìkteøí tito „hosté“ svým nepa- 
tøièným chováním pøipsívají k tomu, že to tu vypadá jako 
v praseèinci. Mìsto ve vás vložilo svou dùvìru, že bude- 
te øádnými nájemníky, proto vám pøidìlilo byt, a vy se 
mu takhle odvdìèujete? Styïte se! Ti, jichž se to týká, se 
zde urèitì poznají. A nám je líto nás ostatních, že to musí- 
me trpìt. Vaši sousedé 

 
V našem domì bydlí pøevážnì slušní lidé, máme uklí- 
zeèku, která jednou týdnì vytøe schody i chodby, a pøe- 
sto je tam taková špína, že to vypadá, jakoby tam ne- 
uklízel nikdo. Na schodech se kromì spousty bláta 
najdou i fekálie, nevím, jsou-li psí nebo lidské. Kromì 
nich nejrùznìjší rozlité tekutiny, peèivo, zbytky nanukù... 
Nápisy, papírky a nedopalky patøí k té „èisté“ špínì. 
Bláto je pomazané i po zdech. Myslím si, že za to ne- 
mùže uklízeèka, která má dùm na starosti, ale je to vina 
lidí, kteøí zde bydlí. Bohužel, i já mezi nì patøím a stydím 
se zvát k sobì návštìvy, protože si øíkám: Co si o mì po- 
myslí, až vstoupí dovnitø? Zvenèí je totiž dùm moc pìkný. 
A není to jen estetická vada, ale také nièení majetku. 
Jestliže nìkdo otiskne botu na èerstvì natøenou zeï, je 
to jen a jen zlý úmysl. Pøitom nikdo nikoho nevidìl to 
provádìt. Nevím, kdo by nám mohl pomoci. 

Co proti špínì na chodbách dìlat
Bohužel, poøádek na veøejných chodbách je pøedevším 
vìcí obyvatel domu. Pokud by nájemníci dopadli viníka 
pøi èinu, mohou jeho jméno nahlásit správci domu 
(napø. realitní kanceláøi, která dùm spravuje), ale pokud 
se v domì provádí pravidelný úklid, vìtšinou se z jeho 
strany pro poøádek víc udìlat nedá. 

„Lidé, kteøí dìlají nepoøádek na veøejných chodbách 
a poškozují je, by si v první øadì mìli uvìdomit, že 
i chodby a schodištì jsou souèástí jejich bydlištì. Nièí si 
tedy své vlastní prostøedí, ve kterém pak musejí žít. My 
samozøejmì stížnosti na nepoøádek pøešetøíme, ale víc 
než pravidelný úklid zajistit nemùžeme. Øešení nakonec 
závisí stejnì jen na samotných obyvatelích domu,“ 
potvrdila Dagmar Baslová, jednatelka realitní kanceláøe 
Reba s.r.o. Ostrov.

Pokud by byl pachatel dopaden pøímo pøi poškozování 
majetku, mùže svìdek pøivolat Mìstskou policii (tel. 353 
615 880, 353 844 131, 777 766 074) nebo obvodní 
Policii ÈR (tel. 353 612 733). Policie pak podle daných 
okolností rozhodne o dalším postupu proti pachateli.

Uvítáme ètenáøské pøíspìvky o tom, co vám ve mìstì 
vadí, co vás trápí nebo rozèiluje. Mùžete nám sdìlit také 
svùj názor na uveøejnìné texty na této stranì. Své 
pøíspìvky pøineste do Infocentra v Domì kultury nebo 
napište mail na adresu: sefredaktor@dk-ostrov.cz. 

Ètenáøský pøíspìvek I 

Ètenáøský pøíspìvek II

Výzva ètenáøùm



kolmými spojkami. V pøístupové chodbì bylo vyra- 
ženo nìkolik boèních komùrek. Z toho lze usoudit, že 
sklepy nemìly sloužit výluènì pro sudy s pivem, ale 
také k uložení zemìdìlských èi jiných produktù. 
K odvìtrání sklepních prostor sloužily dva svislé vrty 
v pøíèné ose sklepù. K uložení sudù s pivem sloužily 
široké komory v zadní èásti sklepa, opatøené po obou 
stranách kamennými lavicemi. Po odchodu nìmec- 
kého obyvatelstva po roce 1945 byla èasto pøerušena 
kontinuita znalostí o úèelu pùvodních staveb v Ostro- 
vì a po neuváženém zbourání objektu Panského 
pivovaru v roce 1964 upadly pivovarské sklepy 
a možnosti jejich využití na dlouhou dobu v zapo- 
mnìní. 

Sklepy zaèaly být v omezené míøe využívány k usklad- 
nìní zemìdìlských plodin až v devadesátých letech 
minulého století. V dobì provozu pivovaru sloužily 
sklepy svému úèelu a prùsaky vod do nich v dobì 
deš�ù a tání snìhu nebyly nijak podstatné. Situace se 
však výraznì zmìnila k horšímu zøízením zahrád- 
káøské kolonie nad sklepními prostory. Došlo k od- 
stranìní pùvodního travního porostu sloužícího jako 
pøíkrov k odvedení povrchových vod a prakticky k ce- 
loroènímu promáèení masivu pod zahrádkami jak 
jejich zaléváním, tak dešti a táním snìhu. Následkem 
toho je (kromì podstatného zvýšení zamokøení) po- 
stupné uvolòování èástí masivu nad sklepem a za- 
valování sklepa. Tato situace mùže po urèitém èase 
zpùsobit propady povrchového terénu.

Existence pivovarských sklepù láká k jejich ko- 
merènímu využití, napøíklad pro podzemní vinárnu èi 
restauraci. Lze pøedpokládat, že pro tyto úèely by 
s nejvìtší pravdìpodobností nebyly využity celé 
sklepní prostory. Nutno však mít na zøeteli, že vy- 
užívané prostory vèetnì pøístupu k nim by musely být 
øádnì staticky zajištìny a musel by být upraven odvod 
vody ze sklepù. Toto øešení se jeví jako znaènì eko- 
nomicky nároèné a pøedpokladem pro pøípadnou 
realizaci tohoto zámìru je získání pøíslušných finan- 
èních prostøedkù. 

Ostrovský mìsíèník
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Právo vaøit pivo patøilo k èetným privilegiím mìš�anù 
mìsta Ostrova. Pivo v Ostrovì však vaøili nejen 
mìš�ané, ale také vrchnost. Zatímco mìš�anské pivo 
bylo vaøeno èasto ve velmi primitivních podmínkách 
(což dokládala zmínka v radním protokolu mìsta 
Ostrova, kdy až 13. kvìtna 1762 se rada usnesla 
mìš�anský pivovar zastøešit), vrchnost vaøila své pivo 
v podmínkách nesrovnatelnì pøíznivìjších. V letech 
1725-1727 nechala vystavìt na místì dosavadního již 
nevyhovujícího pivovaru nový Panský pivovar. 
Kvalita mìš�anského a panského piva byla rovnìž 
pøedmìtem èastých sporù, øešených nejen mìstskou 
radou, ale i úøady kraje. Ke kvalitì „Panského piva“ 
nespornì pøispívala existence pivovarských sklepù. 
O jejich stavbì nejsou k dispozici podklady, jejich 
vznik lze však pøedpokládat rovnìž v 18. století mož- 
ná v souvislosti s výstavbou nového pivovaru.

Výstavba pivovarských sklepù byla ve své dobì, 
vzhledem k technickým možnostem zøizování roz- 
sáhlejších podzemních objektù, urèitì pozoruhod- 
ným dílem, zejména bereme-li v úvahu, že pro sklepy 
bylo vyraženo zhruba 160 metrù chodeb prùøezu od 
tøí do ètrnácti ètvereèních metrù a celkový výlom èinil 
asi 5700 kubických metrù horniny. Jak je ještì dnes 
patrno na nìkterých místech na bocích chodeb, byly 
podzemní práce velmi pravdìpodobnì provádìny 
ruènì. Svìdèí o tom rýhy po vedení želízek (hornic- 
kých dlát) po horninì. Ukládací prostory sklepa jsou 
orientovány ve smìru sever-jih za Einsiedelnskou 
kaplí. Po vyražení nebyly sklepní prostory nijak 
vyztuženy, s výjimkou úvodní èásti pøístupové chod- 
by opatøené cihlovou klenbou. Sklepy jsou kryty 
vrstvou sedmi až devíti metrù horniny. Do seve- 
rozápadního rohu sklepa ústí zavalená chodba, o je- 
jímž úèelu není nic známo. Teoreticky muže jít o úni- 
kovou cestu nebo spojení se sklepními prostorami 
domù è.p. 140 a 252.

Celek pivovarských sklepù je tvoøen pøístupovou 
chodbou a kolmo na ni jednou páteøní a dvìma 
paralelními chodbami spojenými na tøech místech 

Témìø zapomenuté pivovarské sklepy

Ing. Jan Blažek, CSc

bøezen

18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.25 Starosta mìsta Jan Bureš odpovídá na dotazy 
obèanù
18.40 Kulturní mìšec
19.00 Pod lupou, anketa
19.05 Rozcestník: Muzeum Jana Bechera 
19.20 Informaèní servis

18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.25 Pod lupou, anketa
18.30 S-mix
18.50 Vaøíme s vámi
19.05 Jungle
19.25 Informaèní servis

18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.25 Pod lupou, závìreèná diskuse
18.40 Promìny
18.55 Školní støípky: ZŠ praktická a ZŠ speciální
19.10 Videotip
19.25 Informaèní servis

Celotýdenní vysílání
Pondìlí, úterý, støeda, pátek a nedìle: 9.00 
Minizprávy (premiéra), 9.05 Zprávy z Ostrova 
(opakování ètvrteèního vysílání), 9.20 Informaèní 
smyèka, 11.00 poøad, 13.00 Host ve studiu, 13.15 Inf. 
smyèka, 18.00 Minizprávy (repríza), 18.05 Zprávy 
z Ostrova (opakování ze ètvrtka)18.20 Inf. smyèka, 
21.00 Poøad, 21.15 Inf. smyèka
Ètvrtek: 9.00 Minizprávy (premiéra), 9.05 Zprávy 
z Ostrova, 9.20 Inf. smyèka, 11.00 Poøad, 11.15 Inf. 
smyèka, 18.00 Vysílání programového bloku dle 
plánu, 19.00-24.00 Opakování programového bloku
Sobota: 9.00-13.00 Vysílání programového bloku 
(opakovaná repríza ètvrteèního vysílání), 13.00 Inf. 
smyèka
Schéma vysílání se bude dále mìnit dle diváckých 
podnìtù. Jakékoli návrhy, pøipomínky a dotazy 
volejte na 353 613 694, pište na: studio@tv-ostrov.cz 
nebo pošlete sms na: 776 696 133. Podrobný 
celotýdenní program je k dispozici také v IC v DK 
Ostrov, na Staré radnici Ostrov, v Domì 
peèovatelské péèe (Penzion) a v kanceláøi poplatkù 
Elektro-S. Zmìna programu vyhrazena! Všechny 
zaèátky poøadù jsou pouze informativní! 

Pokud si do konce bøezna novì objednáte 
filmové kanály HBO, HBO2, HBO Comedy 
minimálnì na šest mìsícù, zaplatíte pouze za 
ètyøi mìsíce a v dalších dvou mìsících mùžete 
sledovat filmové premiéry, seriály, koncerty 
a další zábavu zcela zdarma! 

6. bøezna moderuje Jaroslava Tomáòová

13. bøezna moderuje Jana Pavlíková

20. bøezna 
15.00 Pøímý pøenos jednání Zastupitelstva mìsta 
Ostrov

27. bøezna moderuje Jana Pavlíková 

Jarní akce pro pøedplatitele speciální nabídky

Kabel Ostrov, s.r.o. OSTROVOSTROV

Eva Jandáková, Kabel Ostrov, s.r.o.

Akce pro veøejnost
1. bøezna 

 8. bøezna 
15. bøezna 

22. bøezna 

29. bøezna 
Bližší informace (doba odjezdu, poèet km, org. 
propozice) budou k dispozici vždy od støedy pro 
pøíslušný sobotní termín ve vitrínì KÈT na Mírovém 
nám. u autobusové zastávky na Karlovy Vary. Tyto 
údaje jsou rovnìž na internetové adrese 
http://turiste.webpark.cz. Všechny uvedené akce 
jsou volnì pøístupné bez startovného i pro neèleny 
Klubu èeských turistù. 

Dalovice, Sadov, Ruprechtov, Odeø, 
Velflík, Nejdek

Kroková dieta v Karlových Varech
Zwickau, muzeum automobilù Horch-

museum
Mariánské Láznì, Jarní setkání turistù 

v Karlovarské oblasti
Èeský les, výstup na vrchol Havranu

Klub èeských turistù

RNDr. František Wohlmuth
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Trampská kapela Tennessee Express
Ostrovské hudební skupiny - èást XII. 

Kapelou Tennessee Express 

z pøelomu let šedesátých 

a sedmdesátých ukonèíme 

výbìr z ostrovských skupin 

hrajících takzvaný country styl. 

Na své hudební zaèátky i ka- 

pelu Tennessee Express vzpo- 

míná Tomáš Èepelák, dnes ve- 

doucí Odboru životního prostøedí pøi Mìstském 

úøadu Ostrov.

Tomáš Èepelák zaèal s muzikou, jako vìtšina 

hudebníkù, už v dìtství. Od sedmi let hrál na housle 

v Lidové škole umìní (dnes ZUŠ), nejprve v Lázních 

Kynžvart, od roku 1964 v Ostrovì. Za tøi roky nato 

pøestoupil k uèiteli Rudolfu Gruberovi (LŠU Ostrov) 

a zaèal se uèit høe na kontrabas. Pozdìji hrál ve 

školním orchestru pod vedením Rudolfa Grubera 

ještì také na baskytaru.

„V roce 1969 jsem se zaèal vìnovat trampingu, ke 

kterému patøí i hraní trampských a country písní. 

Party, se kterými jsem se v té dobì stýkal, mìly blízko 

jak k trampingu, tak i k tomuto hudebnímu žánru. 

Hrál jsem postupnì v rùzných krátce trvajících 

kapelách, které se rozpadaly s odchodem èlenù na 

studia èi vojnu (napøíklad skupiny Fort Hills, TøiBøi 

a další),“ øíká Tomáš Èepelák.

V listopadu 1969 vznikla trampská osada Tennessee, 

jejíž èleny tvoøili pøevážnì studenti ostrovského a kar- 

lovarského gymnázia. Následující jaro se pak ze 

základù této osady zformovala hudební skupina 

Tennessee Express. 

„Hráli jsme trampské písnì a také písnì pøevzaté od 

tehdejších hvìzd: kapel Rangers, Greenhorns, od 

Johnyho Cashe apod. Hráli jsme venku u ohòù, na 

menších regionálních akcích, ale také na oblastních 

kolech Porty. V ostrovském Domì kultury jsme nejen 

vystupovali, ale také zkoušeli. 

Èlenové Tennessee Express (na fotografii zleva) byli: 

Lubomír „Ríša“ Melichar (nyní v kapele Roháèi 

Loket), Zdenka „Friš�ák“ Špaèková (nyní sbor Národ- 

ního divadla Praha), Jaroslav „Jarda“ Maršík, Milan 

„Bivoj“ Koláøík (zemøel), Bonaventura „Bony“ Lisac 

a Tomáš „Tom“ Èepelák. V dobách nejvìtší aktivity 

skupiny Tennessee Express vystupovali s kapelou 

Od houslí k baskytaøe

Trampská osada dala základ kapele

Tennessee Express hrál dva roky

Moje témìø šestiletá dcera nikdy nemìla ráda 

básnièky a øíkanky a málokdy jsme se doma do- 

zvìdìli, jaké nové se ve školce uèili. Jednoho dne 

pøišla domù s jakousi pohádkovou „latinou“: Sud 

kulatý, rys tu pije, tu je kára, ten tu ryje… Upøímnì 

jsem se zaradoval a abych obohatil zásobu dceøiných 

øíkanek, nauèil jsem ji jinou, pro zmìnu „francouz- 

skou“, leè ne zcela dìtskou báseò. Možná ji také 

znáte: Lev lezé do tramvajé, žeré mandlé, loupá si jé. 

Že nežeré že papá, že neseré, že kaká... (je to taková 

jazyková høíèka: napodobí-li se francouzský pøízvuk, 

slova nejsou na první poslech srozumitelná).

Kapela Tennessee Express v roce 1970                                                                                                                               Foto: Jiøí Strejèek

Øíkanka k zápisu

Fejeton

Svìte div se, staèilo dvakrát tøikrát zopakovat a už ji 

dcerka umìla, jako když bièem mrská. Bohužel se tato 

událost sebìhla nìkolik dní pøed zápisem do první 

tøídy. Když jsme se dcery nenápadnì ptali, jakou 

báseò pøednese paní uèitelce u zápisu, odpovìï byla 

jednoznaèná: Lev lezé..., však víte. Nakonec se mi ji 

podaøilo pøesvìdèit, že právì tato øíkanka se pro tak 

významný okamžik nehodí a že pokud nezná nic 

lepšího, bude lépe, když pøednese tu: Sud kulatý, rys 

tu pije…  Nadešel den zápisu. Umíte si pøedstavit, jak 

velký balvan mi spadl ze srdce, když jsem v rozhovoru 

dcerky s paní uèitelkou neslyšel obávanou "francouz-

štinu“, nýbrž „latinu“.  Radoval jsem se ale jen krátce, 

nebo� hned ten veèer mi pøišla na mobil esemeska od 

naší známé, shodou okolností uèitelky základní školy, 

jejíž dcera chodí s mou dcerou do školky. Zpráva 

znìla asi takto: „Moje dcera se ve školce od tvojí 

dcery nauèila ‚pìknou‘ básnièku a pøednesla ji pøi 

zápisu. To ji uèíš ty?“ Hned mi bylo jasné, že to byla ta 

„francouzská“. Zmohl jsem se jen na dotaz, zda ji 

pøednesla i s francouzským pøízvukem. Bohužel ne. 

Pøednesla ji spisovnì, velmi peèlivì a s dùrazem na 

každé slovo. 

N.N. (Redakce zná jméno pisatele)

také Libuše Stiborová, Michal „Willi“Strejèek, Milan 

„Šéf“ Jäger a další. Skupina zanikla po maturitách 

v létì 1972.

Tak jako nìkteøí další èlenové pùvodní kapely Ten- 

nessee Express, i Tomáš Èepelák pokraèuje v hudební 

aktivitì dodnes.

„Nyní už desátým rokem hraji (stále na kontrabas) se 

skupinou Trepka Nejdek, za tu dobu jsme dvakrát 

získali celostátní Portu, vydali tøi CD a zúèastnili se 

celostátních festivalù a mnoha rùzných hudebních 

akcí. V Ostrovì nás mohli milovníci country slyšet 

napøíklad na Michaelské pouti,“ uvádí Tomáš 

Èepelák. 
Irena Janeèková
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7. bøezna 

8. bøezna 

12. bøezna 

28. bøezna 
 

28. bøezna roku 1592 se v Nivnici u Uherského 
Brodu narodil Jan Ámos Komenský, myslitel, 
pedagog a literát nazývaný Uèitel národù.

Bøezen je mìsícem internetu, donedávna se slavil 
také jako mìsíc knihy. Navzdory pokroku v infor- 
matice zùstávají mnozí ètenáøi knihám stále vìrní. 
Mìstská knihovna Ostrov pøipravuje pravidelnì akce 
pro dìti i dospìlé obèany a nezapomíná ani na 
seniory. O jejich setkání v MK Ostrov budeme 
informovat v pøíštím èísle Ostrovského mìsíèníku. 

V Hodonínì se narodil Tomáš Garrique 
Masaryk, první èeský prezident.

Mezinárodní den žen

Den pøístupu Èeské republiky k Severoatlan- 
tické smlouvì (NATO)

Den uèitelù.

„Nemilovat knihy znamená nemilovat moud- 
rost. Nemilovat moudrost však znamená stávat 
se hlupákem.“ J. A. Komenský

Ostrovský mìsíèník vydává Dùm kultury Ostrov 
v nákladu 7900 kusù mìsíènì.

Distribuce je zdarma do každé ostrovské domácnosti.
Redakèní uzávìrka pøíspìvkù do pøíštího èísla je 
10. bøezna, uzávìrka pro pøíjem reklam 14. bøezna. 

Grafická úprava, zlom: Anna Bílková
Tisk: František Beran, Tiskárna BMT, Varšavská 2, Karlovy Vary
Šéfredaktor: Irena Janeèková
Redakèní rada: Bc. Jan Bureš, Milan Matìjka, Vojtìch Písaèka, 
Ing. Marek Poledníèek, Ing. Jitka Samáková
Redakèní rada neodpovídá za text inzerce.
Pøíspìvky a dotazy:
sefredaktor@dk-ostrov.cz, redakce (tel. 353 800 531) nebo 
Infocentrum v DK Ostrov (tel. 353 800 526), 
inzerce: bilkova@dk-ostrov.cz (tel. 353 800 525) 

Registraèní znaèka: MK ÈR E 16035

Pøíspìvky došlé po tìchto termínech nemusejí být 
otištìny!

Významné bøeznové dny

Fotoklub Ostrov pøedstavuje fotografii mìsíce Na èas! Technické údaje: 1/200, f 5,6, ISO 200 Foto: Alena Štoèková

Grafik Martin Kaiser, který je mimo jiné i auto- 
rem návrhu souèasné grafické podoby Ostrov- 
ského mìsíèníku, získal cenu Èeského lva za nej- 
lepší filmový plakát v roce 2007 (plakát k filmu 
režiséra Petra Nikolaeva ...A bude hùø). 

Grafiku Martina Kaisera mohli ostrovští obyvatelé 
poznat i z jeho dalších výtvarných prací, napøíklad 
vytvoøil plakát k 675. výroèí udìlení mìstských 
privilegií Ostrovu, plakát k otevøení Historického 
Ostrova a k Michaelské pouti 2007, kompletní 
grafiku k projektu Architektura 50. let 20. století 
v Karlovarském kraji a Sasku, leták ke kostelu 
sv. Michaela, spoleèný leták Ostrov-Annaberg Buch- 
holz ad. K úspìchu Martinu Kaiserovi blahopøejeme. 

Vítìzný filmový plakát, za který obdržel Martin 
Kaiser cenu Èeský lev 2007
Foto: Archiv autora

Stará radnice v Ostrovì má 
za sebou deset let provozu 
od svého otevøení po celko- 
vé rekonstrukci v roce 1997. 
Protože se velká èást stálé 
expozice pøestìhovala do 
klášterního kostela, rozhodli 
jsme se rozšíøit expozici his- 
torických hodinových strojù 
o další exponáty. Vznikne tak 
velice zajímavá, nová stálá 
výstava z historie hodináø-
ského øemesla. Jejím auto- 
rem je umìlecký hodináø 
Miloš Flosman.

Hodinové 
stroje a strojky

Ing. Marek Poledníèek, 
øed. DK Ostrov 

Martin Kaiser 
ocenìn Èeským lvem

Redakce OM

(jan)
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kompletní cena vèetnì uèebnic, 
platba možná i na splátky

V roce 2008 je možné splácet 700 Kè/mìs., 
i po skonèení kurzu.

Výuka v nových klimatizovaných vozech

Uèebny : Ostrov, Karlovy Vary, Chodov
Najdete nás : Staré námìstí 1290, Ostrov

Výcvik skupiny „B“ 
7.900,- 

JAN SOUMAR

Kontakt:  Jan Soumar 723 139 929

AUTOŠKOLA
slepièekslepièek

Drùbež Èervený Hrádek,
 firma Dráb

prodává
v pondìlí   

u èerpací stanice Benzinau èerpací stanice Benzina
slepièky snáškových hybridù 

Hisex hnìdý, Morávia èerná, kropenatá a žíhaná

Stáøí pøi prodeji 13 až 17 týdnù

Pozor! slepièky jsou o mìsíc starší než obvykle 
- zaèátek snášky: duben

Pøípadné informace - 728 605 840,
415 740 719

Pøípadné informace - 728 605 840,
415 740 719

Pro ejdPro ejd
slepièekslepièek

ProdejProdej

- cena 118 - 138 Kè/ks - cena 118 - 138 Kè/ks 

  17. bøezna v 17.00 hodin  17. bøezna v 17.00 hodin

Slepièky jsou pod stálou veterinární kontrolou, 
4x vakcinovány.

Slepièky jsou pod stálou veterinární kontrolou, 
4x vakcinovány.

11 let prodejù 
bez jediné reklamace!

drubez.cerveny.hradek@seznam.cz

dle stáøí

  17. bøezna v 17.00 hodin  17. bøezna v 17.00 hodin

- cena 118 - 138 Kè/ks - cena 118 - 138 Kè/ks 

PRO MUŽE, ŽENY I DÌTI

mikiny, svetry, trièka, kalhoty, 
halenky, rifle, bundy, šaty,
ruèníky, povleèení, hraèky,
obleèení pro dìti.

GARANTUJEME: GARANTUJEME: 

NABÍZÍME:NABÍZÍME:

velký výbìr z nìkolika tisíc kusù
kvalitu a ceny, na které nejste zvyklí
každou hodinu nové zboží
ZBOŽÍ STÁLE DOPLÒUJEMEZBOŽÍ STÁLE DOPLÒUJEME

Dùm kultury Ostrov - Pøedsálí

12.-14. bøezna
Tìšíme se na Vaši návštìvu!

UDÌLEJTE SI RADOST!

9 - 18 hodin

montáže ústøedního topení - voda - plyn - topné oleje
montáže kotelen a výmìníkových stanic
montáže domovních plynovodù
montáže vodoinstalací
provádíme regulaci systémù ÚT
smluvnì zajiš�ujeme havarijní službu
projekèní èinnost

montáže ústøedního topení - voda - plyn - topné oleje
montáže kotelen a výmìníkových stanic
montáže domovních plynovodù
montáže vodoinstalací
provádíme regulaci systémù ÚT
smluvnì zajiš�ujeme havarijní službu
projekèní èinnost

Krušnohorská 792
363 01 Ostrov tovoz_jv@volny.cz

T 5EL 9. 4:  7 1 6 27 8

JABORNÍK
MILAN

- KUCHYNÌ - VESTAVÌNÉ SKØÍNÌ - 
- VYBAVENÍ INTERIÉRÙ -

- A JINÝ NÁBYTEK NA MÍRU -
MÁJOVÁ 1158, 363 01 OSTROV

jabornikm@seznam.cz

STVÍÁL ØHURT

JARNÍ AKCE NA VESTAVÌNÉ SKØÍNÌ!
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